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شمارش معکوس برای واگذاری باقیمانده سهام خودروسازان

 پایان انحصار
در صنعت خودروسازی؟

در چندین ماه گذش��ته بازار خودرو با چالش های زیادی مواجه ش��د و سهامداری بد دولت در شرکت های خودروسازی گاهی به 
ضرر خودروسازان و گاهی به ضرر مصرف کنندگان ختم شد.  به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، هرچند دولت همچنان مدعی 
اس��ت که دو خودروس��از بزرگ کشور دارای هیات مدیره هس��تند و دولت دخالتی بر این مجموعه ها ندارد، ولی این امر با اتفاقات 
اخیر قیمت گذاری و نحوه توزیع، دخالت آشکار را نشان می دهد. طبق خبری که هفته  گذشته منتشر شد، سازمان خصوصی سازی 
جزییات عرضه  سهام متعلق به دولت در 18 شرکت حاضر در بازار سهام را در نامه ای خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و 
مدیرعامل فرابورس ایران اعالم کرده است. در این نامه که در جلسه 4 خرداد 98  هیات واگذاری مصوب  شده، عرضه  سهام بسیاری...

نهاد پژوهشی مجلس از کاهش تولید مسکن به 350 هزار واحد در سال خبر داد

وضعیت بازار مسکن در ۲۷ ماه گذشته
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 برنامه وزارت صنعت
برای افزایش ارتباط با ۱5 کشور همسایه

۱0 عادت رفتاری رهبران فوق ا لعاده دوست داشتنی
 pestel مروری بر تحلیل

۱00 گام برای موفقیت در بازاریابی
شیوه های بازاریابی استارت آپ نوپا با تیم کوچک

نقش تجربه مشتری در ساخت برند
۱00سوالی که باید هنگام طراحی وب سایت بپرسید

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

خالق اندروید درآمدش را از 
همسرش پنهان کرده است

4
اگرچه مسـئوالن، اسـتخراج بیت کوین را با اسـتفاده از برق 

صنعتی غیرقانونی می دانند، اما فروش دسـتگاه های 
ماینر یا استخراج کننده  ارزهای دیجیتال اکنون در...

صرافی ها هم وارد بازی بیت کوین شدند!

 ورود صرافی ها
به زمین بازی بیت کوین

یادداشت
مالیات راهکار برون رفت 

مطمئن از مشکالت اقتصادی

ن��گاه منف��ی م��ردم ب��ه پدیده 
اخذ مالیات بیش��تر ب��ه دلیل عدم 
دریافت خدمات مطلوب است. اگر 
این مسأله کمرنگ شود، مردم نیز 
در راستای انجام وظیفه خود عمل 
خواهن��د ک��رد. در تمام کش��ورها 
م��ردم ب��رای اداره جامع��ه جمع 
می ش��وند و درخصوص نحوه اداره 
آن تصمی��م می گیرند. این جامعه 
قاعدتاً س��اختاری دارد و در جهت 
رس��یدن به اهداف خ��ود قائل به 
انج��ام مأموریت هایی اس��ت. حال 
این مأموریت ها می تواند حاکمیت 
نظم و انضب��اط در جامعه، امنیت، 
آم��وزش، ایج��اد رف��اه و مباحثی 
از این دس��ت باش��د. ب��ه هر حال 
اداره کنن��دگان آن جامع��ه باید از 
طری��ق منابعی به اه��داف مذکور 

دست یابند.
یک��ی از ای��ن مناب��ع مالیات و 
درآمدهای مالیاتی اس��ت. در تمام 
دنیا وضع به همین منوال اس��ت. 
ما در کشورهای توسعه یافته کمتر 
کشوری را س��راغ داریم که حجم 
اصلی منابع خود را منابع مس��تمِر 
مالیاتی ق��رار ندهد، بنابراین مردم 
ب��ا آگاهی از این ام��ر مالیات خود 
را ب��ا رغبت تمام ب��ه متولیان امر 
پرداخت می کنن��د. درواقع مالیات 

به این دلیل اخذ می شود 
۲تا دولت بتواند در ارائه...

 شنبه
۱5  تیر

۱398

3 ذوالقعده ۱440 - سـال پنجم
شـماره   ۱344- ۱6صفحه - 50000 ریال
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صبح پنجش��نبه ۲ میلیون بشکه نفت ایران در جبل الطارق توسط انگلستان توقیف 
ش��د. جزیی��ات مربوط به توقیف نفتک��ش »گریس 1« در منطقه جبل الطارق نش��ان 
می دهد این نفتکش متعلق به یک شرکت روسی است که نفت ایران را حمل می کرده 

است. 
به گزارش مهر، روز پنجش��نبه خبرگزاری رویترز خبری منتش��ر کرد که براس��اس 
آن، نفتکش��ی به نام Grace 1 توسط نیروی دریایی انگلستان در منطقه جبل الطارق 
توقیف ش��ده اس��ت. این نفتکش قصد داش��ته ۲ میلیون بش��که از نفت ای��ران را به 
پاالیش��گاه های سوریه برس��اند، اما هنوز جزییاتی درباره این محموله منتشر نشده و 
وزارت امور خارجه ایران با احضار س��فیر انگلس��تان خواستار توضیح دولت این کشور 

شده است.
نتیجه جس��ت وجوها درباره نفتکش توقیف ش��ده نشان می دهد که گریس 1 متعلق 
به یک ش��رکت روس��ی به ن��ام russian titan shipping line اس��ت که محل 
ثبت آن در امارات اس��ت. گریس 1 که نفت ایران را حمل می کرده روز پنجش��نبه از 
آب های س��رزمینی کشور جیبارتار که تحت نظر دولت انگلستان است، عبور می کرده 
اس��ت. نیروهای انگلیس با بازرسی این کشتی و مالحظه بارنامه و مدارک آن، کشتی 
را توقی��ف می کنند که به گفته کارشناس��ان و متخصصین این اق��دام آنها، یک اقدام 

سیاسی است و شامل قوانین بین المللی دریانوردی نمی شود.
اصوالً بازرسی از نفتکش ها و کشتی های تجاری در محدوده آب های سرزمینی یک 
کش��ور یک موضوع عادی اس��ت و صاحب آن آب ها زمانی می تواند کش��تی را توقیف 
کند که کشتی دارای مشکالت زیست محیطی، گواهینامه و … باشد که توقیف اخیر 
ش��امل این موارد نمی شود و مشخص اس��ت که دلیل توقیف آن یک موضوع سیاسی 
اس��ت. این نفتکش، نفت ایران را به سوی سوریه می برده و نیروی دریایی انگلستان با 
این استدالل که س��وریه مشمول تحریم های اتحادیه اروپا است، دست به توقیف این 

نفتکش در جبل الطارق زده است.
جبل الطارق خودمختار است

اما نکته مهم درباره توقیف نفتکش این اس��ت که جبل الطارق که به اس��پانیایی به 
آن جیبارتار می گویند یک کشور خودمختار است که مورد منازعه انگلستان و اسپانیا 
است. جبل الطارق بین اسپانیا و مراکش قرار دارد و یک آبراه حیاتی است. دریانوردان 
می دانند که مدیترانه س��ه راه خروجی دارد. قسمت شمالی این دریا در جنوب اروپا و 

کشورهای اسپانیا و ایتالیا قرار دارد و قسمت جنوبی آن در شمال آفریقا.
یک راه خروج از دریای مدیترانه، از تنگه بسفر و داردانل در کشور ترکیه می گذرد؛ 
ی��ک راه آن از ب��ه مصر و کانال س��وئز و ی��ک راه آن از جبل الطارق ک��ه به اقیانوس 
آتالنتیک شمالی می رس��د. انگلیس با در اختیار گرفتن جبل الطارق درواقع حاکمیت 
ای��ن آب��راه را از آن خود کرده اس��ت و این دماغ��ه اس��تراتژیک را در اختیار دارد. به 
همین دلیل اس��ت که نفتکش روس��ی را بازرسی کرده و با کشف نفت ایران به مقصد 
سوریه، آن را توقیف کرده است. با این وجود این اقدام خصمانه انگلیس خالف قوانین 

بین المللی دریانوردی است.
با توجه به موضع رس��می وزارت امورخارجه ایران برای آزادی این نفتکش، به نظر 
می رس��د چارترکننده این کشتی، ایران بوده است که طبق گفته کارشناسان پیشنهاد 
می شود برای آزادسازی آن، باید از انگلستان شکایتی در مجامع بین المللی و سازمان 

ملل توسط کشورهای ایران، روسیه و سوریه مطرح شود.
فابی��ان پی��کاردو یکی از مقامات دول��ت محلی جبل الطارق در بیانی��ه ای گفته بود 
شواهد کافی در دست بود که نشان می داد مقصد نفتکش گریس 1 پاالیشگاه بانیاس 

در سوریه بوده است.
عباس موس��وی، س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه ایران اعالم ک��رد: »در پی توقیف 
غیرقانونی یک نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق توس��ط نیروی دریایی انگلس��تان، 

سفیر این کشور در تهران هم اکنون به وزارت امور خارجه احضار شد.«

به گفته وی ایران مراتب »اعتراض ش��دید« ایران به سفیر بریتانیا اعالم شده است. 
عب��اس موس��وی گفت: »ما به س��فیر انگلیس اعالم کردیم این اق��دام بدعتی عجیب 
اس��ت به خاطر اینکه تحریم هایی که اعالم کرده اند، برمبنای ش��ورای امنیت نیست و 

جمهوری اسالمی ایران این اقدام را نمی پذیرد.«
تحسین دولت انگلیس از دزدی دریایی لندن

در همین حال، س��خنگوی ترزا می نخست وزیر مستعفی انگلیس از »اقدام قاطع« 
مقامات جبل الطارق در توقیف این نفتکش اس��تقبال کرد. س��خنگوی نخس��ت وزیر 
مس��تعفی انگلیس در این خصوص گفت که توقیف این نفتکش »پیام روشنی« است 

مبنی بر اینکه نقض تحریم های اتحادیه اروپا »غیر قابل قبول« است.
وی در این باره گفت: ما از اقدام قاطع در زمینه اجرای تحریم های اتحادیه اروپا علیه 
س��وریه اس��تقبال می کنیم و مقامات جبل الطارق که در توقیف موفقیت آمیز عملیات 

صبح نقش داشتند را تحسین می کنیم.
به دنبال آن عصر پنجش��نبه، راب مک ایر س��فیر انگلیس در تهران در اعتراض به 
توقیف نفتکش حامل نفت جمهوری اس��المی ایران توس��ط رئیس اداره س��وم غرب 
اروپا به وزارت امور خارجه احضار ش��د. وزارت خارجه ایران با غیرقابل قبول دانس��تن 
این اقدام و اینکه حس��ب اطالعات موجود توقیف این نفتکش به درخواس��ت آمریکا 
صورت گرفته اس��ت، خواستار رهاسازی سریع نفتکش مزبور شد و با اشاره به حرکت 
ای��ن نفتکش در آبراه های بین المللی، اقدام نیروی دریایی انگلیس را معادل با راهزنی 
دریایی دانسته و اعالم کرد که انگلیس حق ندارد تحریم های یکجانبه خود یا اتحادیه 
اروپا را به صورت فراس��رزمینی علیه کش��ورهای دیگر اعمال کند. این همان سیاست 

زورمدارانه آمریکاست که کشورهای اروپایی همواره نسبت به آن معترض بوده اند.
در این دیدار مدارک و مستندات مربوط به این نفتکش و محموله آن که حکایت از 
حرکت کاماًل قانونی نفتکش دارد در اختیار سفیر انگلیس قرار گرفته و تاکید شد که 
جمهوری اس��المی ایران از تمامی ظرفیت های سیاس��ی و قانونی خود برای رهاسازی 
این کش��تی و استیفای حقوق خود استفاده خواهد کرد. سفیر انگلیس با اظهار اینکه 
مراتب را س��ریعاً به لن��دن منتقل خواهد کرد تاکید کرد انگلی��س از تحریم یکجانبه 

آمریکا علیه ایران تبعیت نمی کند.
ذوق زدگی مشاور جنگ طلب ترامپ

ام��ا این اق��دام نیروی دریایی انگلیس، فردی که به ش��دت از ایرانی ها نفرت دارد و 
سیاست جنگ طلبانه علیه تهران را دنبال می کند، بسیار خرسند کرد. »جان بولتون«، 
مش��اور امنی��ت ملی آمریکا در واکنش ب��ه توقیف نفتکش ایرانی توس��ط انگلیس در 
حس��اب توئیتری خود نوش��ت خبر عالی: انگلیس ابرنفتکش گِری��س1 را که با نقض 
تحریم های اتحادیه اروپا در حال حمل نفت ایران به سوریه بوده، متوقف کرده است.

مشاور امنیت ملی ترامپ با غیرقانونی عنوان کردن مبادله نفت بین ایران و سوریه، 
مدعی شده که آمریکا با همکاری متحدانش اجازه بهره مندشدن تهران و دمشق را از 

چنین مبادالتی نخواهد داد.
اقدامی بدون پشتوانه حقوقی

در همین زمینه، رأی الیوم در مطلبی با اش��اره به توقیف نفتکش از س��وی نیروی 
دریایی انگلیس آورده است: ۳۰۰ هزار بشکه از نفت ایران روزانه به چین می رود و در 
حال زیاد ش��دن است اما آمریکا و انگلیس نمی توانند مانع نفتکش های چینی شوند و 
در آینده نزدیک نمی توانند مانع نفتکش های ترکیه ای، هندی و حتی اروپایی ش��وند 
زیرا تبعاتی به دنبال دارد. اگر انگلیس این کش��تی را به خاطر محموله س��الح توقیف 
می ک��رد، قابل فهم بود اما اینکه نفتکش را به خاطر اینکه محموله نفتی برای بیش از 
1۷ میلیون س��وری که از بحران س��وخت رنج می برند و صف های چند کیلومتری در 
مقابل پمپ بنزین ها به این دلیل ایجاد ش��ده است، توقیف کرده اند با همه ارزش های 
انس��انی و حقوق بشری در تضاد اس��ت. تحریم های اعمال شده ضد سوریه یکجانبه و 

بدون مصوبه سازمان ملل است.

»الجزیره« گزارش دادجزییات توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق
زندگی ایرانی ها در تحریم چگونه است؟

»الجزیره« در یک گزارش میدانی به بررس��ی اوضاع معیش��تی مردم ایران در سایه تحریم های آمریکا پرداخت 
و گزارش داد: عده ای از بازنشس��تگان ضمن نابس��امان و دش��وار خواندن اوضاع معیش��تی خود تاکید کردند که 
تحت فش��ار های خارجی س��ر خم نمی کنند. به گزارش »انتخاب«، در ادامه گزارش»الجزیره« آمده است: آنها در 
گفت وگو با خبرنگار الجزیره از افزایش نس��بت بیکاری، فقر و تورم و کاهش قدرت خرید صحبت کرده و تصریح 
کردند که تحریم ها باعث گس��ترش مش��کالت اجتماعی و اقتصادی، در نتیجه افزایش قیمت ها و کاهش ارزش 
پول ملی شده است. عالوه بر اینکه دولت در مهار پیامد های فشار های اقتصادی به ویژه در بخش خودرو، مسکن 
و کاال های وارداتی موفق عمل نکرده اس��ت. این در حالی اس��ت که طبق تحقیقات الجزیره، عده ای دیگر از مردم 
ایران معتقدند که این کش��ور می تواند مش��کالت اقتصادی اش را با خودکفایی حل کند و در این راس��تا، دولت و 

ملت با یکدیگر هم داستانند. این گروه، تحریم های ترامپ را جنگ روانی برای ایجاد ناآرامی در ایران می دانند.
یک فعال و کارشناس مسائل اجتماعی نیز در گفت وگو با الجزیره در این باره می گوید: نمی توان اثر تحریم ها بر 
ملت ایران و پیامد های آن بر نسبت تورم و کاهش ارزش پول ملی را نادیده گرفت، اما باید گفت: تاثیر تحریم ها 
متوجه بخش های محدودی می شود و تمام بخش ها را دربر نمی گیرد. وی افزود: زندگی روزانه مردم ایران چندان 
تح��ت تاثی��ر تحریم ها ق��رار نگرفته و تنها تاثیر مش��هود در این باره، کاهش قدرت خرید مردم اس��ت.  به گفته 
این کارش��ناس امور اجتماعی، در بازار های منطقه اندرزگ��و در تهران، هیچ تغییری در روند خرید و فعالیت های 
اقتصادی مردم مشاهده نمی شود. در این میان، مسئوالن در تهران بار ها از شناخت راه های دور زدن تحریم های 
آمریکا س��خن گفته و بر ادامه صادرات نفت، با وجود تالش های ترامپ برای به صفر رساندن آن، تاکید می کنند. 

همانطور که حسن روحانی در جریان جلسه هیات وزرا از پشت سر گذاشتن با افتخاِر تحریم ها صحبت کرد.
گذشته از این، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران از امضای توافق های نقدی با چین و 
دیگر دولت ها، برای رهایی از سیطره دالر در روابط اقتصادی خبر داده و تاکید کرد که ایران راه های تازه ای برای در هم 
پیچیدن تحریم های آمریکا ابداع کرده است. از زمان خروج آمریکا از توافق هسته ای در سال گذشته، این کشور به سمت 

تکیه بر ارز های مختلفی در تعامالت تجاری خود با دیگر دولت ها حرکت کرد، تا تحریم ها را بی اثر کند.
تجارت و پزشکی اهداف موردحمله هکرها در ایران

از سوی دیگر و طبق گزارش های منتشرشده در سال ۲۰18 میالدی، هکرها و مجرمان سایبری تمایل بیشتری 
برای دسترس��ی به اطالعات تجاری و اقتصادی کش��ورهای مختلف داش��ته اند که این امر صدالبته در مورد ایران 
نیز صدق می کند که تحت تحریم های یکجانبه آمریکا قرار دارد. به گزارش ایس��نا، در سال های اخیر که حمالت 
سایبری به شدت رشد کرده است، مؤسسه های تحقیقاتی و تحلیلی بسیاری در جهان هشدار داده بودند که سال 
۲۰18، س��ال حمالت سایبری و بدافزاری به سازمان های بزرگ، شرکت ها و نهادهای دولتی در جهان نام خواهد 
گرفت؛ چراکه تعداد س��رقت های اطالعاتی در این س��ال به اوج خود خواهد رسید. از طرفی دیگر این کارشناسان 
امنیتی بارها خطاب به تمامی ش��رکت های فعال در زمینه های مختلف در جهان هشدار داده بودند که به ارتقای 
امنیت س��ایبری زیرس��اخت ها و سرورهای مربوط به خود اقدام کنند تا اطالعات محرمانه و فوق سری خود را در 
برابر نفوذ هکرها و مجرمان سایبری مصون نگه دارند. براساس آمارها، به وضوح می توان دریافت که هکرها بیشتر 
به کدام بخش های جامعه تمایل دارند تا به اطالعات محرمانه و ارزشمند آنها نفوذ پیدا کرده و به سرقت ببرند: 
* بخش تجارت و شرکت های فعال اقتصادی: 4۵.9درصد )مثل استارت آپ ها، شرکت های دولتی، نیمه دولتی 

و خصوصی و دانش بنیان(
* بخ��ش پزش��کی، درمان و س��المت: ۲9.۲درصد )مث��ل بیمارس��تان ها، کلینیک های درمان��ی، درمانگاه ها، 

پژوهشکده های تحقیقاتی و پزشکی(
* بخش مالی و بانکداری: 1۰.9درصد )بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بنگاه های اقتصادی و صرافی ها(

* بخش دولت و اطالعات نظامی: 8درصد )وزارتخانه های دولت، س��ازمان های امنیتی و دولتی، ارتش و س��ایر 
مؤسسات و نهادهای وابسته به نیروهای نظامی(

نتایج تحقیقات و نظرس��نجی های صورت گرفته در نیمه دوم س��ال گذش��ته حاکی از آن اس��ت که بسیاری از 
صاحب��ان ش��رکت ها و کارخانه ه��ای فعال در مناطق مختلف جه��ان اذعان کرده اند حداقل ی��ک بار مورد حمله 
باج افزاری و سایبری هکرها قرار گرفته اند. براساس این تحقیقات، نیمی از آنها مجبور به پرداخت مبالغ و پول های 
هنگفتی به هکرها شده اند و نیمی دیگر نیز به خاطر عدم پرداخت وجه به آنها، تمامی اطالعات ارزشمند و حیاتی 
 DDOS بدافزارها، باج افزارها و حمالت ،visualcapitalist خود را از دست داده اند. براساس گزارش وب سایت
از جمله تهدیدهای امنیتی بودند که در سال های گذشته کاربران را در معرض خطر حمالت سایبری قرار داده اند 
و موجب لو رفتن اطالعات ش��خصی و محرمانه آنها ش��ده است. طبق آمار، حمالت سایبری در سال های اخیر به 
اوج خود رس��یده و حاال خبر اینکه قرار اس��ت در سال های آتی اوضاع از اینکه هست هم نابسامان تر شود، بسیار 

نگران کننده به نظر می رسد.

محمدرضا پورابراهیمی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس



کارت های بازرگانی یکبارمصرف به عنوان مهمانی ناخوانده  چند سالی 
است در اقتصاد ایران جا خوش کرده اند، در حالی که تا قبل از نوسانات 

ارزی، حضورشان در واردات بود و اکنون صادرات را نشان کرده اند.
به گ��زارش مهر، کارت ه��ای بازرگانی یکبارمص��رف، قصه درازی در 
اقتص��اد ای��ران دارند که ش��کل گیری آن، به قوانین و مق��ررات ناقصی 
برمی گردد که طی س��ال های متوالی، بدون توجه به ش��رایط تجاری و 
اقتصادی کشور تدوین شده اند. واقعیت آن است که بخشی از کارت های 
بازرگان��ی، به دلیل ضعف مقررات حاکم ب��ر آنها، به ابزارهایی برای دور 
زدن قان��ون و فرارهای مالیاتی تبدیل ش��ده اند؛ به همین دلیل بود که 
ردپای ش��ان تا س��ال گذش��ته در واردات خودنمایی می کرد تا صاحبان 
پش��ت پرده خ��ود را از مالیات معاف کنند و حال ه��م که در صادرات 
ورود پیدا کرده اند تا بخش��نامه های بازگش��ت ارز حاصل از صادرات را 

دور بزنند.
کوچ کارت های بازرگانی یکبارمصرف از واردات به صادرات

در ح��ال حاضر بازگش��ت ارز ب��ه یکی از الزامات صادرات در کش��ور 
تبدیل ش��ده و تمامی صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ارز ناش��ی از 
صدور کاالها و خدمات خود به کش��ور هس��تند؛ این در حالی است که 
به تازگی بانک مرکزی ش��رایط جدیدی را برای بازگش��ت ارز صادراتی 
اعالم کرده تا کار را تا حدود بیشتری برای صادرکنندگان تسهیل کند؛ 
اگرچه هنوز هم صادرکنندگان کاالهای غیرپتروشیمی و فوالدی، بر این 
باورند که باید تس��هیل بیش��تری صورت گیرد، اما به هر حال شرایط از 
س��ال گذشته به مراتب بهتر ش��ده و نتیجه آن هم در آمار و ارقامی که 
صادرکنندگان به سامانه نیما، به عنوان مرجعی برای اثبات بازگشت ارز 
حاصل از صادرات، ارز عرضه کرده اند و بعد از دس��تورالعمل اس��فندماه 

سال 9۷، خود را نشان داده است.
ام��ا تاکنون ب��ه دلیل اختالف نرخی ک��ه ارز در س��امانه نیما با بازار 
آزاد داشته، بسیاری از صادرکنندگان ترجیح می دادند که ارز حاصل از 
فروش محصوالت خود را در بازار آزاد به فروش برسانند؛ البته سیستمی 
خارج از س��امانه نیما و البته بانک مرکزی نیز تا حدودی این ابزار را در 

اختیار آنها قرار داده بود، چراکه مطابق با بخش��نامه س��ال گذشته این 
مرجع سیاس��تگذار، صادرکنندگان اجازه داش��تند تا سقف یک میلیون 
دالر از صادرات خود را خارج از سامانه نیما به فروش برسانند؛ بنابراین 
این امر، جذابیت را برای برخ��ی صادرکنندگان که میزان صادرات آنها 
باالتر از یک میلیون دالر اس��ت، باال برده بود تا بتوانند صادرات خود را 
در واحدهای کوچک تری تقس��یم کرده ت��ا حداقل از عرضه ارز خود به 
سامانه نیما که آن زمان اختالف تا دو برابری با قیمت بازار آزاد داشت، 

فرار کنند.
در واقع، تا چندی پیش، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی های 
بانک��ی حدود 1۲ تا 1۳ هزار تومان بود، قیمت در س��امانه نیما چیزی 
حدود 8 تا 9 هزار تومان را تجربه می کرد و بنابراین اختالف به اندازه ای 
ب��ود که عدم عرضه در س��امانه نیما برای صادرکنندگان جذاب باش��د؛ 
اینجا بود ک��ه راهکار عملیاتی برخی صادرکنندگان متخلف، کارت های 
بازرگانی یکبارمصرف بود تا بلکه بتوانند از اختالف نرخ ارز منتفع شده 
و با استفاده از اجازه قانونی که بانک مرکزی به آنها برای معافیت از ارائه 
ارز به س��امانه نیما تا س��قف یک میلیون دالر داده بود، نهایت استفاده 
را ببرند. به هر حال فروش هر یک میلیون دالر ارز در خارج از س��امانه 
نیما می توانست با احتساب اختالف نرخ ۵ هزار تومانی، چیزی حدود ۵ 

میلیارد تومان سود داشته باشد.
آمار رسمی می گویند که س��ال گذشته حدود ۶4۰۰ کارت بازرگانی 
یکبارمصرف صادر شده و ۵.4 میلیارد دالر صادرات توسط این کارت های 
یکبارمصرف انجام ش��ده است. این آماری است که محمدرضا مودودی، 
رئیس س��ازمان توسعه تجارت اعالم کرده و گفته که به ازای این حجم 

صادرات، حدود 81۰ میلیارد تومان سود نصیب دالالن شده است.
کاهش جذابیت برای کارت های بازرگانی یکبارمصرف صادراتی

در ای��ن میان برخی دس��ت اندرکاران صادراتی می گویند که جذابیت 
ب��رای کارت های بازرگانی یکبارمص��رف در بخش صادرات رو به کاهش 
اس��ت؛ چراک��ه نرخ س��امانه نیما با ب��ازار آزاد چن��دان اختالفی ندارد. 
ی��ک مقام مس��ئول در نظام بانکی گفت: جذابی��ت کارت های بازرگانی 

یکبارمص��رف در بخش صادراتی کاهش یافته؛ چراکه نرخ س��امانه نیما 
اختالفی با س��نا ندارد، بنابراین بس��یاری به این س��مت آمده اند که از 
کارت های بازرگانی خودش��ان اس��تفاده کنند؛ به خصوص اینکه بانک 
مرک��زی نیز تلویحاً اعالم کرده آن دس��ته از صادرکنندگانی که در رفع 
تعه��د ارزی خود خوش حس��اب ب��وده و در کمترین زم��ان ممکن، ارز 
حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برگش��ت داده و اظهار کنند، 

از مشوق هایی بهره مند خواهند شد.
وی می افزاید: بررس��ی آمارهای صادراتی بسیاری از بنگاه های بزرگ 
صادراتی کشور که در حوزه های مختلف صنایع غذایی به خصوص فعال 
هس��تند، نشان می دهد که میزان تولید س��االنه آنها، با صادراتی که به 
صورت رس��می ثبت کرده اند، همخوانی ن��دارد، بنابراین احتمال زیادی 
وجود دارد که آنها به سمت استفاده از کارت های بازرگانی یکبارمصرف 
رفته باش��ند؛ این در حالی است که پرونده برخی از این صادرکنندگان 
در دریاف��ت ارز 4۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه خود، تناس��بی با 
بازار داخلی محصوالت و نیز صادرات ثبت شده رسمی آنها وجود ندارد 
که این احتمال استفاده از کارت بازرگانی یکبارمصرف و سپردن بخشی 
از ص��ادرات به غیر را برای اس��تفاد از تس��هیالت ف��روش ارز حاصل از 

صادرات تا سقف یک میلیون دالر را کاهش داده است.
وی می گوید: دولت به راحت��ی می تواند ردپای صادرکنندگانی که از 
کارت بازرگانی یکبارمصرف اس��تفاده می کنن��د را پیگیری کند؛ به هر 
ح��ال گمرکات می توانند ب��ر روی صادرات کمتر از ی��ک میلیون دالر، 
دقت بیشتری داش��ته و افرادی که تاکنون سابقه صادراتی نداشته اند و 
ارقامی کمتر از یک میلیون دالر صادرات دارند را شناس��ایی کرده و از 

آن جلوگیری کند.
محمدرض��ا مرتضوی، دبی��ر خانه صنعت و معدن ای��ران در این باره 
معتقد است که ردپای اس��تفاده از کارت های بازرگانی یکبارمصرف در 
دو بخش واردات و صادرات وجود دارد و اگر دولت اطالعات پیوس��ته و 
دقیقی از آنها دارد، باید مطرح کند. به هر حال این ش��فافیت قوانین و 

مقررات است که فساد را در هر بخشی از بین می برد.

اجاره کارت بازرگانی برای صادرات رونق گرفت

کوچ کارت های بازرگانی اجاره ای از واردات به صادرات

با تمام حواشی پیش آمده برای ارز 4۲۰۰ تومانی در سال گذشته، مجلس دوباره 
تصمی��م گرفت که 14 میلیارد از منابع حاص��ل از صدور نفت را به واردات ۲۵ قلم 
کاالی اساسی تخصیص دهد. برای این کار نیز مجلس دو شیوه در نظر گرفت. حاال 
با گذشت سه ماه از سال، دولت علی رغم آنکه اعالم کرده ارز 4۲۰۰ تومانی را حذف 
نخواهد کرد، تخصیص این ارز برای واردات برخی کاال ها متوقف شده است. پرسش 
این است که دولت درآمد حاصل از این حذف ارز 4۲۰۰ تومانی را چه کرده است؟
به گزارش تابناک، در فروردین ماه س��ال گذش��ته بود که موضوع تخصیص ارز 
4۲۰۰ تومانی برای واردات کاالها مطرح ش��د. در ابتدا ای��ن ارز برای واردات تمام 
کااله��ا تخصیص یافت؛ اما از آنجا که این طرح با انحرافاتی همراه ش��د، دولت در 
مرداد سال گذشته تصمیم گرفت این ارز را تنها برای واردات ۲۵ قلم کاالی اساسی 

اختصاص دهد.
با وجود تمام حواش��ی پیش آمده پیرامون تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی در س��ال 
گذش��ته، باز هم دولت در الیحه بودجه امسال، 14 میلیارد دالر ارز ترجیحی برای 
واردات اق��الم اساس��ی در نظر گرفت تا بتواند با تخصی��ص ارز 4۲۰۰ تومانی برای 

واردات این گروه از کاالها، آنها را با قیمت مناسب تری در اختیار مردم قرار دهد.
در جریان بررسی الیحه بودجه سال 1۳98 در مجلس، مخالفت هایی با این بند 
از الیحه بودجه س��ال 98 ش��د و نمایندگان معتقد بودند که تخصیص ارز 4۲۰۰ 
تومانی در س��ال 1۳9۷ نتوانس��ته است قیمت کاالهای اساسی را پایین نگه دارد و 
تنها موجب ایجاد رانت برای عده ای ش��ده است، بنابراین نمایندگان تأکید داشتند 
که باید ارز 4۲۰۰ تومانی حذف و تأمین کاالهای اساس��ی با نرخ ارز نیمایی انجام 
ش��ود. از س��وی دیگر، س��ازمان برنامه معتقد بود که با حذف ارز 4۲۰۰ تومانی و 
واردات کاالهای اساس��ی با ن��رخ ارز نیمایی با افزایش قیمت ای��ن کاالها رو به رو 
خواهیم ش��د و باید برای این موضوع نیز راهکاری اتخاذ ش��ود که پیشنهاد کوپنی 

شدن کاالها مطرح شد.
ب��ه هر صورت با تمام چالش های موجود بر س��ر نحوه تأمین کاالهای اساس��ی، 
در نهایت مصوب ش��د که 14 میلیارد دالر برای تأمین کاالهای اساس��ی با نرخ ارز 

ترجیحی اختصاص یابد.
به گفته نمایندگان مجلس ارز 4۲۰۰ تومانی در س��ال ج��اری برای واردات ۲۵ 
قلم کاالی اساس��ی در نظر گرفته ش��د. به عنوان نمونه سیدمحمد حسینی، عضو 
کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس طی مصاحبه ای در ۲4 فروردین 1۳98 گفت: 

طب��ق قانون به ۲۵ قلم کاالی اساس��ی در س��ال 98 نی��ز ارز 4۲۰۰ تومانی تعلق 
می گیرد.

در اجرای تخصیص ارز 4۲00 تومانی چه اتفاقی رخ داد؟
در فروردین ماه امس��ال اعالم ش��د که تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی برای واردات 
گوش��ت حذف ش��ده و قرار اس��ت این کاال که جزو ۲۵ قلم کاالی اساس��ی بود، با 
ارز نیمایی وارد ش��ود. مرتضی رضایی، معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی در 19 
فروردین ماه در پاسخ به این پرسش که آیا واردات گوشت قرمز با ارز دولتی متوقف 
ش��ده و قرار است با ارز نیمایی انجام شود، گفت: همین طور است و تصمیم  گرفته 

شده که از این به بعد واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی انجام شود.
همچنین طی نامه ای از سوی دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت 
صمت، در س��یزدهم خرداد چند قلم دیگر از جمله کره، چای، حبوبات و کاغذ نیز 
از فهرست اقالم وارداتی مشمول ارز 4۲۰۰ تومانی حذف شدند. طبق این تصمیم، 
مقرر شد که دریافت مابه التفاوت ارزی به ازای هر دالر 48۰۰ تومان از محموله های 
تأمین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ 18 خرداد از گمرکات کشور 
ترخیص می ش��وند، اجرایی و محموله های ترخیص شده تا قبل از تاریخ فوق الذکر 
با ارز 4۲۰۰ تومان مش��مول رصد، پایش و عرضه با نرخ مصوب س��ازمان حمایت 
برمبنای ارز 4۲۰۰ تومانی باشد. با توجه به اینکه قرار بود دولت 14 میلیارد دالر را 
برای واردات ۲۵ قلم کاالی اساسی در سال جاری تخصیص دهد، با حذف ارز 4۲۰۰ 
تومانی برای واردات کاالهای اساسی چون گوشت، کره، چای، حبوبات و کاغذ این 

تصور پیش آمد که دولت به دنبال حذف کلی ارز 4۲۰۰ تومانی است.
اما با تصوراتی که پیرامون حذف ارز 4۲۰۰ تومانی برای کاالهای اساس��ی پیش 
آم��ده بود اما مس��ئولین به صراحت اعالم کردند که دولت بن��ای حذف ارز 4۲۰۰ 
تومانی را ندارد. رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در ۳ تیرماه درخصوص سیاس��ت 
دولت  برای تأمین ارز کاالهای اساس��ی گفت: دولت همچنان سیاس��ت تخصیص 
ارز 4۲۰۰ تومان��ی به کاالهای اساس��ی را ادامه خواه��د داد. همچنین علی ربیعی 
سخنگوی دولت ۵ تیرماه گفت: دولت هیچ تصمیمی برای حذف ارز 4۲۰۰ تومانی 

تا پایان سال 98 ندارد.
آیا دولت با حذف ارز 4۲00 تومانی برخی از کاالها مرتکب تخلف 

شده؟
با توجه به اینکه از یک س��و نام برخی کاالها از فهرس��ت کاالهای اساسی حذف 

ش��دند و از س��وی دیگر دولت به صراحت اعالم کرد بنای حذف ارز 4۲۰۰ تومانی 
را ت��ا پایان س��ال 98 ندارد، برخی اعالم کردند که دول��ت در این زمینه تخلفی را 
مرتکب ش��ده است. علی اکبر کریمی نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با 
تأکید بر اینکه حذف چند قلم کاال از لیست کاالهایی که ارز دولتی می گیرند، قطعاً 
غیرقانونی اس��ت، گفت: دولت براس��اس قانون بودجه 98 موظف است تا سقف 14 
میلیارد دالر به ۲۵ قلم کاالی اساسی ارز دولتی اختصاص دهد ولی اوایل اردیبهشت 
ماه رأسا تصمیم گیری و اعالم کرد که این ارز 4۲۰۰ تومانی را به برخی اقالم اساسی 
نمی دهد. نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس تأکید کرد: حذف این اقالم از 
لیست تخصیص ارز دولتی، حتماً نیازمند مجوز در قانون بودجه بوده و دولت حتماً 
باید پیش از این تصمیم، یک متمم بودجه به مجلس می آورد و در صورت موافقت 

مجلس، دست به این کار می زد.
البت��ه دولتی ها این کار خ��ود را غیرقانونی نمی دانند؛ ب��رای نمونه محمد قبله 
مدی��رکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت در مورخ ۲۷ فروردین ماه 1۳98 در 
پاس��خ به اینکه چرا یک تصمیم غیرقانونی برای توقف واردات گوشت با ارز 4۲۰۰ 
تومانی با توجه به اینکه 14 میلیارد دالر در بودجه س��ال 98 برای واردات ۲۵ قلم 
کاالی اساسی اختصاص یافته اتخاذ شده است، افزود: ممکن است انتقاداتی به این 
تصمیم وجود داشته باشد، اما این کار غیرقانونی نیست، زیرا تعداد کاالهای اساسی 
در هر سال را دولت مصوب می کند و ممکن است، تعداد کاالهای اساسی که باید با 

ارز 4۲۰۰ تومانی وارد شود برحسب شرایط افزایش یا کاهش یابد.
درآمد حاصل از حذف ارز دولتی برای برخی کاالهای اساسی 

چه شد؟
حاال پرسشی که در این بین مطرح می شود این است که دولت در این بین درآمد 
حاص��ل از مابه التفاوت ن��رخ ارز دولتی و نیمایی را که از طریق حذف برخی کاالها 
از فهرس��ت کاالهای اساس��ی حاصل ش��ده را چه کرده است؟ کریمی نایب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفت: حذف این اقالم به معنای آن است 
که از این پس به جای تخصیص ارز دولتی 4۲۰۰ تومانی به این کاالها، ارز نیمایی 
که قیمت آن در حدود 1۰هزار تومان اس��ت داده خواهد شد، ولی نکته قابل توجه 
این اس��ت که مابه التفاوت ارز 4۲۰۰ تومانی مصوب و ارز 1۰ هزار تومانی نیمایی، 
یک درآمدی برای دولت ایجاد کرده و حاال دولت باید پاسخگو باشد که این درآمد 

کجا رفته و صرف چه کاری می شود؟

دولت درآمد حاصل از حذف ارز 4۲00 تومانی برخی کاال ها را چه کرده است؟

اما و اگرهای حذف ارز 4۲00 تومانی

یادداشت

مالیات راهکار برون رفت مطمئن از مشکالت 
اقتصادی

ن��گاه منفی مردم ب��ه پدیده اخذ مالیات بیش��تر به دلی��ل عدم دریافت 
خدمات مطلوب اس��ت. اگر این مسأله کمرنگ ش��ود، مردم نیز در راستای 
انجام وظیف��ه خود عمل خواهند کرد. در تمام کش��ورها م��ردم برای اداره 
جامعه جمع می ش��وند و درخصوص نح��وه اداره آن تصمیم می گیرند. این 
جامعه قاعدتاً س��اختاری دارد و در جهت رس��یدن به اهداف خود قائل به 
انج��ام مأموریت هایی اس��ت. حال این مأموریت ه��ا می تواند حاکمیت نظم 
و انضب��اط در جامع��ه، امنیت، آموزش، ایجاد رفاه و مباحثی از این دس��ت 
باش��د. به هر حال اداره کنندگان آن جامعه باید از طریق منابعی به اهداف 

مذکور دست یابند.
یکی از این منابع مالیات و درآمدهای مالیاتی اس��ت. در تمام دنیا وضع 
به همین منوال اس��ت. ما در کشورهای توسعه یافته کمتر کشوری را سراغ 
داری��م که حجم اصل��ی منابع خود را منابع مس��تمِر مالیاتی ق��رار ندهد، 
بنابرای��ن مردم با آگاهی از این امر مالیات خود را با رغبت تمام به متولیان 
ام��ر پرداخت می کنن��د. درواقع مالیات به این دلیل اخذ می ش��ود تا دولت 

بتواند در ارائه خدماتی که در تعهد اوست، موفق عمل کند.
به نظر می رس��د در کش��ور ما نیز بای��د به اقتصاد کش��ور کمک کرد تا 
همه چیز شفاف شود. این شفافیت در حوزه اطالعات مالیاتی نیز باید اتفاق 
بیفتد، هم کس��انی که مالیات می دهند و هم کس��انی که مالیات می گیرند 
و هم بخش های��ی که مالیات به آنها تعلق می گیرد؛ مانند بخش س��المت، 
ش��هرداری ها و دیگر نهاده��ای ذی ربطی که از این مجرا نفعی عایدش��ان 
می ش��ود، بنابراین اگر این ش��فافیت تعریف ش��ود، فضای مثبتی در کشور 
ایجاد می ش��ود و زمینه همکاری بیش��تری بین مردم و سازمان مالیاتی در 

اداره کشور شکل می گیرد.
ن��گاه منفی مردم ب��ه پدیده اخذ مالیات بیش��تر به دلی��ل عدم دریافت 
خدمات مطلوب اس��ت. اگر این مسأله کمرنگ ش��ود، مردم نیز در راستای 
انجام وظیفه خود عمل خواهند کرد. فرهنگ سازی در مورد اخذ مالیات نیز 
می تواند به روند مطلوب این مأموریت ملی کمک کند و این کار ارزشمندی 

است.

اخذ مالیات از ثروتمندان برای تولید

اخ��ذ مالی��ات به صورت مس��تقیم و تصاعدی، به کاه��ش و جذب بخش 
بزرگی از درآمد و دارایی طبقات ثروتمند و دهک اول منجر می ش��ود، زیرا 
این نوع اخذ مالیات بر س��رمایه گذاری مولد تأثیر می گذارد. براس��اس سند 
چش��م انداز 14۰4، اقتصاد ایران باید معادل 9۰درصد از درآمدهای دولت و 
بودجه آن را از طریق منابع غیرنفتی به دست آورد؛ در این میان بیشترین 
سهم نیز به درآمدهای مالیاتی اختصاص دارد؛ ازاین رو سیاست های مالیاتی 
که در س��ال 9۵ اخذ و طی سال های بعد اجرا شده است بر این مهم تأکید 

می کنند.
این مهم اس��ت که کاالی تولیدش��ده خریداری و مصرف ش��ود تا ضمن 
ایج��اد درآمد، چرخ اقتصاد نیز بچرخد؛ از س��وی دیگ��ر هم زمان با افزایش 
تولی��د ملی و رف��اه اجتماعی، درآمده��ای قابل تصرف خصوص��ی و تقاضا 
ب��رای کاالهای مصرف��ی نیز افزایش خواهد یافت. این زمان اس��ت که اخذ 
مالیات های مس��تقیم از طریق جذب بخش��ی از درآمدهای اضافی صاحبان 
درآمدهای باالتر، مصرف آنها را برای خرید کاالهای لوکس کاهش می دهد 
و بخشی از درآمد مردم به عنوان مالیات توسط دولت اخذ می شود، بنابراین 
پول کمتری صرف خرید کاالهای غیرمصرفی می ش��ود و تولید به س��مت 
تولید کاالهای مصرفی می رود و درآمد دولت از مالیات نیز به دست می آید.

در تعاری��ف اقتص��ادی، مالیات به عن��وان ابزاری ب��رای مقابله و مدیریت 
تقاض��ای کاالی لوکس به ش��مار می رود؛ برای مثال اگ��ر مالیات بر بنزین 
)کاالی��ی غیرمصرف��ی و لوکس( افزایش یابد، بخش متوس��ط جامعه که از 
اتومبیل خ��ود جهت انجام امور روزمره اس��تفاده می کند، مبلغ بیش��تری 
از درآم��د خ��ود را صرف خرید بنزی��ن خواهد کرد. در این ش��رایط درآمد 
قابل تصرف این بخش کاهش می یابد و قدرت خرید آنها نیز کاس��ته خواهد 
شد، بنابراین خودبه خود پول خرید بنزین از سبد خانوار آنها حذف می شود.
اخ��ذ مالی��ات به صورت مس��تقیم و تصاعدی، به کاه��ش و جذب بخش 
بزرگ��ی از درآم��د و دارایی طبق��ات ثروتمند و دهک اول منجر می ش��ود؛ 
زی��را این نوع اخذ مالیات بر س��رمایه گذاری مولد تأثی��ر می گذارد؛ ازاین رو 
بای��د برای بخش تولیدکننده نیز معافیت هایی در نظر گرفت تا اثر معکوس 

مالیات بر سرمایه گذاری مولد را کاهش دهد.
ای��ن مهم به مدیریت بس��یار باال نیاز دارد. در کش��ورهایی که اقتصادی 
پیش��رفته دارند، مالیات تنها ابزار انتقال س��رمایه به دول��ت و هدایت آنها 
به تولید مولد اس��ت. از این روس��ت که مردم تأکید می کنند باید سرمایه و 
ث��روت دولت افزایش یابد تا بتواند برای آنها رفاه ایجاد کند. دولت با تزریق 
این سرمایه به فعالیت های تولیدی از سفته بازی، برج سازی و...دور می شود 
و ب��ه حمایت از طرح های تولی��دی روی می آورد؛ بنابرای��ن مالیات ابزاری 
ب��رای انتقال مناب��ع مالی از بخش غیرمولد به بخش مولد توس��ط دولت با 

سرمایه های عمومی تلقی می شود.
مالیات اش��کاالت را در حوزه س��رمایه گذاری ترمیم می کند؛ س��وای آن 
مالیات مشوقی برای سرمایه گذاری است که دولت با استفاده از آن می تواند 
برای بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی انگیزه ایجاد کند. زمانی که مالیات 
در طرح ه��ای پایین و باالدس��تی اجتماعی و اقتص��ادی مانند حمل ونقل و 
بهداش��ت صرف شود، مش��کالت زیربنایی س��رمایه گذار بخش خصوصی را 

مرتفع می سازد و مقدمه توسعه اقتصادی را فراهم می کند.
تخفیف و معافیت های مالیاتی را نیز می توان برای برخی موارد مانند نوع 
س��رمایه گذاری و میزان و نوع استهالک ماش��ین آالت در نظر گرفت. البته 
سیاس��ت های جدید و اخیر مالیاتی به ش��کلی اس��ت که در صورت داشتن 
فعالیت اقتصادی مناس��ب، عالوه بر س��ود و توس��عه کس��ب وکار، پس انداز 

چشمگیری نیز عاید سرمایه گذار بخش خصوصی خواهد شد.
توسعه اقتصادی در قالب اقتصاد مقاومتی یک زنجیر است و از حلقه هایی 
تش��کیل ش��ده اس��ت که با متصل نبودن یکی از این حلقه ها، زنجیر پاره 
خواه��د ش��د؛ در نتیجه مالیات م��ردم و بخش خصوصی هم��راه با مصرف 
مناسب دولت در طرح های زیربنایی می تواند توسعه، رونق اقتصادی و رفاه 

عمومی را برای کشور به وجود آورد.
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فرصت ام��روز: مرکز پژوهش های مجل��س در تازه ترین گزارش خود 
ب��ا حمایت از برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مس��کن، اعالم کرد تولید 

مسکن در کشور به ساالنه ۳۵۰ هزار واحد کاهش یافته است.
نهاد پژوهش��ی مجلس در این گزارش تحلیلی به بررسی برنامه تولید 
و عرضه مس��کن که در چند ماه اخیر و با تغییر وزیر راه و شهرسازی از 

سوی محمد اسالمی ارائه شده، پرداخته است.
مرک��ز پژوهش ه��ا با تأکید بر اینکه بخش مس��کن در پی بروز برخی 
مش��کالت در اقتصاد کش��ور، دچار نارس��ایی هایی ش��ده، معتقد است: 
تحریم ها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملّی و س��ایر مشکالت 
اقتصادی در یک س��ال گذش��ته س��بب تشدید مش��کل تولید و عرضه 

مسکن در کشور شده است.
همچنی��ن نبود قانون مالیات بر عایدی س��رمایه نی��ز از دیگر دالیل 
بروز نوس��انات شدید قیمتی در بازار مسکن بوده است و به گفته بازوی 
کارشناس��ی مجلس، فعالیت های بدون محدودیت س��وداگران مس��کن 
وضعی��ت پرتالطم اقتصاد مس��کن را وخیم تر کرده که این مس��ئله به 
دنبال نوسان های شدید ارز و سکه و ایجاد تناظر با این بازارهای موازی 

در یک سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است.
افزایش سقف وام + تصویب قانون مالیات بر عایدی

پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای رفع مشکالت بخش مسکن 
به دو اقدام مهم برمی گردد: نخست افزایش سقف وام و اولویت پرداخت 
به خانه اولی ها در راس��تای کاهش ش��کاف استطاعت و قیمت و تأمین 
س��هم بیش��تری در توانمندسازی اقشار متوس��ط برای خانه دار شدن و 
دوم، وضع مالیات بر عایدی و معامالت مکرر مسکن جهت محدودسازی 

داللی و سوداگری و کمک به متقاضیان واقعی.
مرکز پژوهش ه��ای مجلس، تحوالت بازارهای م��وازی خصوصاً ارز و 
س��که را عامل افزایش دو برابری قیمت مسکن در یک سال و همچنین 
وقوع نوسانات شدید قیمتی در هر ماه دانسته و از سوی دیگر در کاهش 

شدید معامالت مسکن دخیل دانسته است.
براس��اس سرش��ماری نفوس و مس��کن در س��ال 1۳9۵، تعداد کل 
خانوارهای ایرانی ۲4میلیون خانوار و تعداد واحدهای مس��کونی کشور، 
۲۵ میلیون و 4۰۰ هزار واحد اس��ت که ۲۲ میلیون و 8۰۰ هزار واحد 
دارای سکنه و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی است. همچنین 
۲ میلیون و 1۰۰ هزار خانواده ایرانی بدون مس��کن مستقل هستند و با 
خانواره��ای دیگر زندگی می کنند. با توجه به اینکه ش��اخص خانوار در 
واحد مس��کونی باید 1 باش��د )به ازای هر خانواده یک واحد مسکونی( 
و هرچه این ش��اخص به یک نزدیکتر باشد، وضعیت توسعه یافتگی تری 
برای کش��ور متصور خواهد بود، این شاخص در کشور ما 1.۰۶ است که 

رقم مناس��بی به نظر می رسد. حتی اگر تعداد واحدهای مسکونی خالی 
را نیز در نظر بگیریم که در نتیجه تعداد کل مس��اکن کشور از خانوارها 

بیشتر خواهد شد، این شاخص به کمتر از یک می رسد.
براس��اس اعالم مرکز پژوهش های مجلس، ساالنه ۷۰۰ هزار ازدواج و 
1۷۰ هزار طالق ثبت می ش��ود که بخش مهمی از خانوارهای مطلقه به 
بازار تقاضای انباش��ت مسکن وارد ش��ده و مجموعاً تقاضای مسکن در 
هر س��ال، 8۰۰ هزار واحد اس��ت. این در حالی اس��ت که در پنج سال 
اخیر، متوس��ط تولید سالیانه مسکن به ۳۵۰ هزار واحد در سال کاهش 

یافته است.
حمایت از برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن

در بخش دوم این گزارش، با اشاره به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه 
مسکن که وزارت راه و شهرسازی برای احداث 4۰۰ هزار واحد مسکونی 
در کشور تا پایان سال 1۳99 برنامه ریزی کرده و شامل ۲۰۰ هزار واحد 
در شهرهای جدید، 1۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و 1۰۰ هزار واحد 
از س��وی بنیاد مسکن انقالب اسالمی می ش��ود به همراه برنامه تکمیل 
۵۰۰ ه��زار واحد مس��کن مهر باق��ی مانده که در ح��ال حاضر به 4۰۰ 
هزار واحد رس��یده، از این برنامه دولت حمایت ش��ده اس��ت. همچنین 
مرکز پژوهش های مجلس دو برنامه افزایش س��قف وام ساخت مسکن و 
نیز برنامه ایجاد بازار تعهدی مصالح س��اختمانی مبنی بر کاهش قیمت 
تمام شده مصالح ساختمانی برای سازندگان نیز مورد حمایت بوده است.

بازار مسکن پایتخت در ۲۷ ماه گذشته
از س��وی دیگر، بررس��ی وضعیت بازار مسکن ش��هر تهران در ۲۷ ماه 
گذش��ته نش��ان می دهد که در ماه های اردیبهش��ت، خرداد، شهریور و 
اسفند باالترین تورم ماهانه مسکن اتفاق افتاده و در ماه  فروردین ثبات 
نس��بی قیمت بر بازار حاکم بوده است. این بررسی نشان می دهد که از 
ابتدای س��ال 1۳9۶ تاکنون در نیمه اول، س��ه ب��ار و در نیمه دوم این 
سال ها یک بار شاهد ایجاد التهاب قیمت ماهانه در بازار مسکن بوده ایم 

و شروع هر سال با آرامش نسبی قیمت همراه بوده است.
به گزارش ایس��نا، ش��هریورماه 1۳9۷ هیجان بازار مسکن پایتخت با 
9.۷درصد افزایش ماهانه  قیمت به نقطه اوج خود در سال گذشته رسید 
و پ��س از آن تا بهمن ماه با میانگین 4.۳درصد به تدریج فروکش کرده 
است. سپس در اسفندماه با توجه به افزایش حجم خرید و فروش ناشی 

از انتظارات تورمی، رشد ماهانه قیمت به رقم 8.8درصد رسیده است.
در س��ال جاری نیز تاکنون ماه اردیبهشت با 1۲.۵درصد رشد ماهانه، 
باالترین می��زان افزایش قیمت را به خود اختصاص داده و البته دومین 
ماه از س��ال ج��اری، رکورد باالتری��ن میزان افزای��ش ماهیانه قیمت از 
ابتدای سال 1۳9۶ تاکنون را به خود اختصاص داده است. در خردادماه 

قیمت مس��کن شهر تهران رقم بی سابقه 1۳.۳ میلیون تومان در هر متر 
مرب��ع را لمس کرد ک��ه تورم 4.9درصد ماهانه و 1۰4درصد س��االنه را 

نشان می دهد.
هرچند عمده کارشناس��ان معتقدند که بازار مس��کن در حال نزدیک 
ش��دن به نقطه اشباع قیمتی است، اگر روال دو سال گذشته ادامه پیدا 
کند، ممکن اس��ت در شهریورماه با افزایش نسبی قیمت مواجه شویم و 

در نیمه دوم سال به ثبات نسبی قیمت برسیم.
منحن��ی تورم ملک��ی در پایتخت نش��ان می دهد ک��ه اوضاع قیمت 
ماه های فروردین معموالً آرام بوده است. فروردین 1۳9۶ قیمت مسکن 
شهر تهران در مقایسه با ماه قبل از آن 4.۳درصد کاهش یافت. فروردین 
1۳9۷ نیز میانگین قیمت ماهانه ۲درصد افت کرد. فروردین 1۳98 هم 
با وجود قرار گرفتن در بازه تورم سه ماهه، میانگین رشد قیمت مسکن 
شهر تهران نسبت به ماه قبل از آن تنها افزایش ۲.1درصد را نشان داد.

بازار مسکن در فاز باالنس قیمت
از ابتدای س��ال 98 بازار مسکن ش��هر تهران با سنگین تر شدن وزن 
تورم در مناطق جنوبی در مس��یر تعادل قیمتی قرار گرفت؛ نشانه هایی 

نیز از رشد منفی قیمتی در دو منطقه بروز کرده است.
تح��والت بازار مس��کن پایتخت نش��ان می دهد پ��س از ایجاد فضای 
هیجانی در نیمه ش��مالی شهر تهران که در س��ال گذشته اتفاق افتاد، 
از اواخر س��ال 1۳9۷ رشد قیمت به مناطق جنوبی تغییر مسیر داد. در 
سال قبل معموالً در هر ماه مناطق ۵ و 1 به ترتیب باالترین رشد قیمت 
مس��کن ش��هر تهران را به خود اختصاص می دادند. در هفت ماه ابتدای 
س��ال 1۳9۷ منطقه ۵ پیشتاز تورم ملکی بود، تا اینکه از آبان ماه برای 
اولین بار این رتبه به منطقه 9 رسید و در ادامه به تدریج از سرعت رشد 

قیمت در مناطق شمالی کاسته و به رشد مناطق جنوبی افزوده شد.
در خردادم��اه امس��ال نیز منطقه 1۰ با 1۳4درص��د افزایش نقطه به 
نقطه قیمت مس��کن، رکورددار باالترین میزان رشد ساالنه بود و منطقه 
1 ب��ا 89درصد کمتری��ن افزایش را به ثبت رس��اند. هم اکنون میانگین 
قیم��ت در منطقه 1۰ به 9 میلیون و 4۲1 هزار تومان رس��یده اس��ت. 

خردادماه سال گذشته این رقم 4 میلیون و ۲۳ هزار تومان بود.
در ش��رایطی که در خردادماه 1۳98 میانگین رش��د قیمت آپارتمان 
در تهران 1۰4درصد به ثبت رس��یده، این نرخ در مناطق 1۰ تا ۲۰ به 
ترتیب 1۳4، 1۲9، 1۰4، 114، 1۰۰، 1۰۳، 1۰۲، 1۰۰، 1۰8، 1۰۵ و 
11۰درصد افزایش را نشان داد. با این حال در دو منطقه 14 و 1۵ تورم 
ماهانه، منفی ش��د. در منطقه 4 نیز تنها ۰.۷ درصد رشد قیمت ماهانه 
را ش��اهد بودیم که می تواند پیش نشانه ای از ورود تدریجی بازار مسکن 

به فاز رکود تلقی شود.

نهاد پژوهشی مجلس از کاهش تولید مسکن به 350 هزار واحد در سال خبر داد

وضعیت بازار مسکن در ۲۷ ماه گذشته
دریچه

وزیر ارتباطات پیشنهاد داد
 برای استخراج کنندگان رمزارزها

پروانه قانونی صادر شود
وزیر ارتباطات می گوید امروزه اس��تخراج مرکز ارز پدیده رایجی است و برق 
ارزان ایران جذابیت باالیی برای این کار دارد و برای جلوگیری از برق باید برای 

استخراج کنندگان رمزارز مجوز صادر شود.
به گزارش تس��نیم، وزیر ارتباطات با اش��اره به اینکه اس��تخراج رمزارز امروز 
پدیده ای رایج در دنیا است، گفت: قیمت برق در ایران با قیمت جهانی آن قابل 
قیاس نیس��ت هزینه هر کیلووات س��اعت برق صنعتی در برخی از کشورهای 
اروپایی ۲۰ سنت است متوسط قیمت منطقه ای هم عدد باالیی است هم اکنون 

نیز برق صادراتی ما هم هر کیلووات حدود 9 تا 1۰ سنت است.
محمدجواد آذری جهرمی ادامه داد: هزینه تمام شده برق مصرفی در ایران به 
دلیل برخورداری کشور از منابع گازی که به صورت تقریباً رایگان در اختیار تولید 
برق قرار می گیرد با س��ایر کش��ورها قابل قیاس نیست و قیمتی هم که عرضه 

می شود متناسب با همان هزینه ها است.
وی تصریح کرد: البته باید درآمد مردم را هم در نظر گرفت این فرمول برای 
مصرف مردم ایران اس��ت تا مردم ایران  هم توان پرداخت آن را داش��ته باشند، 

اما به نسبت نرخ جهانی این عدد پایین است و شاید در حد نیم سنت باشد.
جذابیت ایران برای استخراج کنندگان رمزارز

او با بیان اینکه اس��تخراج رمزارز نیازمند تجهیزات و برق اس��ت، گفت: برق 
ایران برای کسانی که به دنبال استخراج رمزارز هستند بسیار جذاب است این 
در ش��رایطی اس��ت که برای تولید برق باید حجم زیادی از آب پشت سدها که 

حق مردم و کشاورزان است را مصرف کنیم.
آذری جهرمی اظهار داش��ت: اگر عده ای بخواهن��د از این برق بدون ضابطه 
استفاده کنند و با نرخ مصرف خانگی استخراج رمزارز کنند و پول کالنی را هم 
به جیب بزنند مطلوب نیست اما این واقعیت را هم نباید نادیده گرفت که بخش 
زیادی از ش��بکه برق کشور و منابع تولیدی ما در ساعات غیرپیک آزاد است و 
اس��تخراج رمزارز به نوعی صادرات ارز به صورت مجازی محسوب می شود یعنی 
اینکه بدون سرمایه گذاری و راه اندازی شبکه کالن انتقال برق، می توان با استفاده 

از استخراج رمزارز این برق را به صورت مجازی صادر کرد.
وزیر ارتباط��ات با بیان اینکه این موضوع نیازمند سیاس��ت گذاری و تدوین 
مقررات اس��ت، گفت: تدوین مقررات در دولت در حال انجام است و قرار است 

که مکان هایی را در کشور در نزدیکی نیروگاه ها برای این کار در نظر بگیرم.
وی ادام��ه داد: اینکه در نیروگاه برق را تولید کنی��م و هزینه زیادی را برای 
انتقال آن پرداخت کنیم بخشی از آن هم در شبکه توزیع اتالف شود و درنهایت 
به دست کسانی که می خواهند در زمینه استخراج ارز کار کنند برسد هزینه های 
ما را باال می برد لذا نیاز است که مزرعه های ویژه ای در نزدیکی نیروگاه ها برای 

این کار در نظر گرفته شود.
آذری جهرم��ی گفت: از طرف دیگر نباید ن��رخ ارائه برق به این مراکز با نرخ 
مصرف عادی باشد با توجه به اینکه این افراد درآمد باالی ارزی دارند نرخ برق 

باید متناسب با درآمد آنها تصویب شود.
ب��ه گفته وی، باید به فع��االن این بخش پروانه فعالیت قانونی داده ش��ود و 
امتیازاتی برای آنها در نظر گرفته ش��ود تا آنها بتواند فعالیت ش��ان را به صورت 

قانونی انجام دهند.
وزی��ر ارتباطات با بیان اینکه علی رغم تالش های دولت تدوین قانون مقداری 
طول کشیده است تأکید کرد در این مدت واردات این نوع تجهیزات در گمرک 
ممنوع بوده اس��ت ولی اکنون می دانیم که حجم زیادی از این دس��تگاه ها وارد 
کش��ور ش��ده اس��ت و خیلی از این تجهیزات هم در مراکز دولتی و غیردولتی 
استفاده شده است حتی مورد داشتیم که بدون اطالع مدیران در مراکز مخابراتی 

هم این تجهیزات نصب شده است.
آذری جهرم��ی تصریح کرد: ارزیابی وزارت نیرو این اس��ت که ۷۰۰ مگاوات 
برق کشور در حال حاضر برای استخراج رمزارز استفاده می شود این وضعیت در 
مرحل��ه اول حقوق عامه مردم را تضییع می کند چون از منابع گازی و آبی که 

اموال همه مردم است برای تولید برق استفاده می شود.
وی گفت: عالوه بر مقررات گذاری خاصی که باید در دولت انجام شود کسانی 
ه��م که این کار را انجام می دهند بای��د تالش کنند خود را در چارچوب قانون 
و مق��ررات قرار دهند این موضوع باید س��ریع تر تعیین تکلیف ش��ود این افراد 
شناس��ایی ش��وند و بر آنها نظارت صورت بگیرد و در ساعات غیرپیک بتوانند 

کار کنند.
چین شریک تجاری مهم ایران در حوزه فناوری اطالعات

وزی��ر ارتباطات گفت: دولت چین برنامه ای برای حضور در عرصه اس��تخراج 
رم��زارز در ایران ندارد، ام��ا در هر صورت بخش خصوصی و مردم چین ممکن 

است در این حوزه فعال بوده باشند.
آذری جهرمی افزود: قبل از اینکه ایران برای استخراج کنندگان رمزارز جذاب 
باش��د بخش زیادی از استخراج رمزارز در چین صورت می گرفت که اکنون به 

سمت ایران تغییر پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: به صورت مستند مدرکی از فعالیت چینی ها در ایران 

وجود ندارد اما من هم به صورت شفاهی این موضوع را شنیدم.
وزیر ارتباطات با اشاره به دیدار خود با وزیر صنعت و فناوری اطالعات 
چین گفت که از ۳۵ میلیارد دالر مبادالت تجاری ساالنه چین و ایران، 
حدود یک و نیم میلیارد دالر آن به حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و 
الکترونیک مرتبط است که عدد قابل توجهی است چین شریک تجاری 
مهمی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات برای ما به حساب می آید.

آذری جهرمی افزود: مبحث پیش روی دنیا مبحث اقتصاد دیجیتال 
اس��ت که س��هم بس��یار بزرگی را از حجم مبادالت اقتصادی و ایجاد 
ثروت در کش��ورها از آن خود خواهد کرد ب��ا توجه به اینکه ایران  هم 
در حوزه اقتصاد دیجیت��ال برنامه های اجرایی کاملی را تدوین کرده و 
در حال پیاده سازی و اجرا است فرصت هایی برای تعامل های بین الملل 
در نظر گرفته اس��ت که توسعه سطح همکاری ها با کشورهای منطقه 
و کش��ورهای دوست مدنظر بوده اس��ت که در دیدار با وزیر صنعت و 

فناوری اطالعات چین مورد بررسی قرار گرفت.
آذری جهرمی تصریح کرد: مباحثی مانند همکاری های مشترک در 
ایجاد مس��یر ترانزیت شرق به غرب از مسیر چین، پاکستان و ایران به 

سمت اروپا نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
ب��ه گفته وی، از چین هم دعوت کردیم در نمایش��گاه الکام که ۲۷ 
تیرماه در ایران برگزار می ش��ود ش��رکت کند که با پاسخ مثبت طرف 
چین��ی همراه بود. وزیر ارتباطات گفت: پیش��رفت های ایران در حوزه 
فناوری اطالعات و فضای مجازی در سالیان اخیر موجب تحسین طرف 
چینی قرار گرفت و ظرفی��ت و توانمندی هایی که در ایران و در میان 
جوانان ایرانی برای توس��عه خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات و نرخ 
رش��د اقتصادی بس��یار خوبی که این بخش در سال های اخیر داشته 
است موردتوجه طرف چینی قرار گرفت و به نظر می رسد فضای مثبتی 
برای افزایش س��رمایه گذاری خارجی در این بخش باشد که اثرات این 

همکاری به صورت یک کمیته مشترک پیگیری خواهد شد.
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وزیر راه و شهرس��ازی در حاشیه نخس��تین اجالس مجمع مشورتی 
رؤسای کمیس��یون های معماری و شهرس��ازی درخصوص مسکن مهر 
و نگاه مس��ئوالن به آن گفت اظهارنظر و بحث کارشناس��ی راجع به هر 
پ��روژه ای یک اتفاق طبیعی اس��ت و مانند مراجع��ه بیمار به دو طبیب 
اس��ت که شاید یک پزش��ک یک نظر و پزشک دیگر نظر دیگری داشته 
باش��د. در دوره ه��ای مختلف، نظرات مختلفی درخصوص مس��کن مهر 
وجود داش��ته و هر کس��ی می تواند در این زمینه اظهارنظر خود را بیان 
کند، در دولت یازدهم و دوازدهم اقدامات موثری برای احداث مس��کن 
مهر انجام شده اس��ت. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
محمد اسالمی درخصوص وضعیت مسکن مهر ادامه داد: قرار بوده است 
۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن مهر ساخته و به مردم واگذار شود. از این 
تعداد 8۷۰ هزار مورد در دولت دهم احداث و واگذار ش��ده است و یک 
میلیون و 1۰۰ هزار مس��کن در دولت یازده��م و دوازدهم تکمیل و به 
افراد واگذار ش��ده است. در واقع حدود یک میلیون و 9۰۰ هزار مسکن 
س��اخته و تحویل خانواده ها شده اس��ت و فقط ۵۰۰ هزار واحد مسکن 

هنوز تعیین تکلیف نشده اند.
اس��المی با بیان اینکه از زمان حضور وی در وزارت راه و شهرس��ازی 
دس��تور داده شده اس��ت تکلیف ۵۰۰ هزار واحد مس��کونی باقی مانده 

مش��خص ش��ود، عنوان کرد: هر اظهارنظری در این زمینه ارائه ش��ده 
اس��ت صرفا اظهارنظر شخصی بوده و کار تکمیل پروژه ها در حال انجام 
اس��ت. در حال حاضر به این روند شتاب داده ایم و امیدواریم واحدهای 
باقیمانده در ارتباط با مسکن مهر تا پایان سال جاری تکمیل و به مردم 
واگذار ش��ود. این واحدها جدای از واحدهای مس��کونی دارای مش��کل 

حقوقی و قضایی است که هنوز تکلیف آنها مشخص نیست.
وزیر راه و شهرس��ازی درباره برنامه های تولید مسکن در دوره وزارتی 
خود توضیح داد: برنامه ما تولید 4۰۰ هزار واحد مسکونی است که این 
واحدها تا پایان دولت دوازدهم ساخته و واگذار خواهد شد. از 4۰۰ هزار 
واحد اشاره شده در چند ماه گذشته فرآیند ساخت 1۷۰ هزار واحد آغاز 
و به صورت روزانه پروژه های جدید ش��روع خواهد ش��د. چرخه عرضه و 
تولید مسکن متعاقب الگوی مصرف ویژه اقشار ضعیف و متوسط شتاب 
داده خواهد ش��د تا عرضه و تقاضای مسکن تقویت شود. در این زمینه 
تمهیدات��ی مانند عرضه زمین پیش بینی ش��ده که قرار اس��ت زمین به 
سهولت در اختیار سازندگان قرار گیرد. وی ادامه داد: برای تأمین منابع 
مال��ی این طرح براس��اس مصوبه صندوق پول و اعتب��ار 8۰درصد پول 
س��اخت و ساز را بانک ها به س��ازندگان وام می دهند و نکته قابل توجه 
این اس��ت که این وام قابل انتقال به خریداران است. میزان وام در نظر 

گرفته شده برای احداث مسکن، 1۶۰ میلیون در تهران و 1۲۰ میلیون 
در کالنشهرها و در سایر شهرها 1۰۰ میلیون تومان است.

محمد اس��المی با بیان اینک��ه یکی دیگر از برنامه ه��ای وزارت راه و 
شهرس��ازی مربوط به جامعه هدف اس��ت، تصریح ک��رد: در این راهکار 
ارگان ه��ای دولتی یا بنگاه ها با یک سیس��تم پس انداز می توانند جریان 
خانه دار ش��دن جوانان را از طریق صندوق پس انداز س��رعت بخش��ند. 
همچنین در ای��ن راه به ارگان هایی که زمی��ن ندارند، زمین می دهیم. 
راهکار آخر هم صدور کارت اعتباری مصالح اس��ت تا بتوانیم با ارائه آن 

به سازندگان، قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهیم.
وزی��ر راه و شهرس��ازی در پایان درباره افزایش قیمت مس��کن گفت: 
قیمت مسکن متأثر از جو روانی است و باید به این نکته توجه شود که 
قیمت های همه گروه های کاال و خدمات افزایش یافته است. شهروندان 
بدانند حباب برخی قس��مت های مؤثر بر مس��کن ترکیده و قیمت ها در 
بخش هایی به نرخ واقعی خود نزدیک شده است. قیمت مسکن در چند 
ماه اخیر افزایش یافته اما معامله ای انجام نمی ش��ود. این موضوع باعث 
رکود در بازار مس��کن ش��ده اس��ت و اعالم می کنم طبق برنامه ریزی ها 
هدف دولت این اس��ت که بسیاری از متقاضیان مسکن را صاحب خانه 

کند.

وزیر راه و شهرسازی: 

قیمت مسکن افزایش یافته اما معامله ای انجام نمی شود
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تحوالت بازار در هفته ای که گذشت
دالیل توقف کاهش قیمت طال و سکه

یک کارش��ناس با بیان اینکه نوس��انات بازار ارز و طالی جهانی از کاهش 
قیمت طال و س��که جلوگیری کرده است، گفت میزان تقاضا در بازار کاهش 
یافته و خرید مردم به س��مت طالهای ریز که با قدرت خرید آنها همخوانی 

دارد سوق پیدا کرده است.
محمد کش��تی آرای در گفت وگو با ایس��نا، در رابطه با وضعیت بازار طال 
و س��که گفت: بررس��ی هفته گذش��ته نش��ان از آن دارد که قیمت طال در 
بازار جهانی تا اواس��ط هفت��ه روند باثباتی را طی می ک��رد اما در پی تغییر 
و تحوالت ش��رایط اقتصادی جهانی، انس طال با رشد ۳۰دالری مواجه شد 

و این موضوع عامل توقف کاهش قیمت طال و سکه در بازار داخلی شد.
این کارش��ناس بازار طال و س��که تصریح کرد: در روزهای چهارش��نبه و 
ابتدای پنجش��نبه رفت��ه رفته ارزش انس جهانی کاهش یافت و نس��بت به 

ابتدای هفته با افزایش ۲1 دالری روبه رو شد.
وی خاطرنش��ان کرد: در میانه روز پنجش��نبه با انتشار اخباری در زمینه 
توقیف نفتکش ایرانی، ارزش دالر بار دیگر روند س��عودی به خود گرفت که 
این موضوع تأثیر خود را بر ارزش طال و انواع س��که در بازار ایران گذاش��ت 
و عاملی شد تا سکه تمام طی یک روز رشد ۶۰ هزار تومانی را تجربه کند.

کشتی آرای درباره قیمت انواع سکه و طال در پایان هفته گفت: هر قطعه 
س��که تمام طرح قدیم 4میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، سکه تمام طرح جدید 
4میلیون و ۶1۰ هزار تومان، نیم س��که ۲میلی��ون و ۳4۰ هزار تومان، ربع 
س��که یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومان، س��که  گرمی 99۰ ه��زار تومان، هر 
مثق��ال طالی خام 1۷ عیار یک میلی��ون 88۵ هزار تومان و هر گرم طالی 

خام 18 عیار 4۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان ارزش گذاری شده است.
این کارش��ناس بازار طال و س��که در پاسخ به این س��وال که آیا همچنان 
میزان عرضه بر تقاضا پیش��ی دارد؟ بیان کرد: طی هفته های گذشته میزان 
تقاضا به شدت کاهش یافته و در هفته گذشته این موضوع نیز ادامه داشته 
اس��ت که با پیش��ی گرفتن عرضه طال بر تقاضا حباب سکه با انتخاب مسیر 

کاهش به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
وی تاکی��د کرد: کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی عاملی ش��ده تا 
خرید مردم به سمت خرید طالهای خرد و مصنوعات ریز که با قدرت خرید 

آنها همخوانی دارد سوق پیدا کند.

پیش بینی قیمت طال در روزهای آینده
آیا طال به رکورد ۱۷00 دالر بازمی گردد؟

واحد اطالعات بلومبرگ در یک تحلیل اقتصادی درباره وضعیت بازار طال 
نوشت: به نظر می رسد طال برای آغاز یک روند صعودی کامل و جذاب آماده 

می شود و احتماال می خواهد به رکورد 1۷۰۰ دالری دست یابد.
مایک مک گالن، استراتژیست ارشد کاال در بلومبرگ اینتلیجنس در این 
باره گفت: طال پس از پنج سال حبس بازه ای، عوامل ارزشمندی برای صعود 
چش��مگیر قیمت دارد که شامل عدم توافق تجاری آمریکا و چین، انتظارات 

برای کاهش نرخ های بهره و نوسان فزاینده بازار سهام است.
وی در ادامه افزود: شکس��ته ش��دن قیم��ت 14۰۰ دالر و صعود طال به 
باالترین حد در ش��ش سال گذش��ته، به روند افزایشی این فلز که در مقطع 
فعلی پرقدرت است، رونق جدیدی داده است. انتظار می رود عملکرد مثبت 

طال در نیمه دوم سال ۲۰19 ادامه پیدا کند.
مک گالن خاطرنش��ان کرد: ماندن قیم��ت طال در باالی مرز 14۰۰ دالر 
نشانه تجدید روندی صعودی است و رکورد قیمت 1۷۰۰ دالر هر اونس طال 

در سال ۲۰1۳، قیمت هدفی است که این فلز باید بشکند.
براس��اس گزارش کیتکونیوز، قیمت ه��ای باالتر طال به دلیل تئوری پیک 
ارزش دالر آمری��کا و انتظ��ارات ب��رای کاهش نرخ های بهره از س��وی بانک 
مرکزی آمریکا، احتمالی ترین اتفاقی اس��ت که برای نیمه دوم س��ال ۲۰19 

پیش بینی می شود.
قیم��ت طال در 1۵ ژوئن تحت تأثیر افت ارزش دالر و تش��دید تنش های 
ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، به مرز 14۳8 دالر و ۶۳ س��نت صعود کرده بود 
که باالترین قیمت از 14 مه س��ال ۲۰1۳ بود و همچنان باالی 14۰۰ دالر 
معامله می شود. کریس وستون، مدیر تحقیقات شرکت »پپراستون گروپ« 
نیز به کیتکونیوز گفت: اگر بانک های مرکزی نرخ های بهره را کاهش دهند، 
قیمت هر اونس طال در میان مدت تا مرز 1۵۲۰ دالر می تواند صعود کند.

برای حل مشکل حساب های اجاره ای چه باید کرد؟
ایجاد سامانه اعالم تعداد حساب

برای حل مشکل حساب های اجاره ای یا حساب هایی که بدون اطالع افراد 
در بانک ها افتتاح شده یا می شوند، یکی از راه حل ها می تواند ایجاد سامانه ای 

برای اعالم تمام حساب های بانکی در تمام بانک ها باشد.
به گزارش ایِبنا، یکی از مشکالتی که این روزها درباره حساب های بانکی 
به وجود آمده، حس��اب های اجاره ای یا حس��اب هایی است که بدون اطالع 
افراد در بانک ها افتتاح ش��ده و گردش مالی باالیی دارند. به طور معمول از 
این نوع حس��اب ها برای اقدامات خالف قانون و همچنین پولشویی استفاده 
می ش��ود و فرد زمانی متوجه این موضوع می شود که دیگر خیلی دیر شده 

است.
در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار شعبه بانکی با بیش از ۲۰۰ هزار کارمند 
بانک در سراس��ر کش��ور فعال هس��تند. بارها این اتفاق افتاده اس��ت که از 
شناس��نامه ها و کارت های ملی مفقود یا سرقت شده سوء استفاده شده است 
و افراد خالفکار با اس��تفاده از آنها و اطالع��ات جعلی درباره آدرس منزل و 

غیره... حسابی بانکی افتتاح کرده اند.
از س��وی دیگر بارها ش��اهد بوده ایم که برخی کالهبرداران با چاپ آگهی 
در روزنامه ه��ا و تش��کیل پرونده اس��تخدامی ب��رای افراد متقاضی ش��غل، 
از اطالع��ات هویتی این افراد سوء اس��تفاده کرده اند. ب��رای مقابله با چنین 

کالهبرداری هایی چه باید کرد؟
در ح��ال حاض��ر وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات س��امانه ای ب��ا 
سرش��ماره های مختلف از جمله ۳۰۰۰1۵۰ ایجاد کرده و با دریافت کدملی 
هر فرد، تعداد تمام خط های تلفن همراه که به نام او باشد را اعالم می کند.

ب��ر همین اس��اس، بانک ها نی��ز می توانند ب��ا همکاری با ای��ن وزارتخانه 
سامانه ای را طراحی کنند که هر فرد با شماره موبایلی که به نام خود اوست، 
کد ملی اش را برای آن سامانه پیامک کرده و از تعداد حساب هایی که در هر 
بانک دارد، مطلع ش��ود. ایجاد این سامانه می تواند مانع از ادامه سوءاستفاده 
از حساب های بانکی شود که بدون اطالع فرد در بانک ها افتتاح شده است.

همچنی��ن اف��راد می توانند به طور دوره ای نس��بت به اس��تعالم از تعداد 
حس��اب های بانکی خود اقدام کنند و دیگر نگران سوءاس��تفاده از اطالعات 

هویتی شان برای کسب و کارهای خالف قانون نباشند.

بانکنامه

اگرچه مس��ئوالن، استخراج بیت کوین را با اس��تفاده از برق صنعتی غیرقانونی 
می دانند، اما فروش دستگاه های ماینر یا استخراج کننده  ارزهای دیجیتال اکنون در 

سایت های آنالین، بعضاً با ضمانت های چندماهه در حال انجام است!
به گزارش ایس��نا، در حالی که با افزایش نرخ ارز، نگاه ها برای سرمایه گذاری به 
خرید و فروش دالر متمرکز ش��د، ولی با توجه به نوسانات غیرقابل پیش بینی آن، 
این حوزه به یکی از بخش های پرریس��ک برای س��رمایه گذاری تبدیل شده است. 
در این ش��رایط یکی از راه هایی که افراد برای حفظ س��رمایه به آن روی آورده اند، 
استفاده از بیت کوین ها است. بیت کوین نوعی از پول الکترونیکی است و به منظور 
امنیت بیشتر، حذف واسطه ها و ناشناس بودن طراحی شده و با استفاده از فناوری 
بالک چین، به کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت نام یا 

استفاده از بانک ها و سازمان های واسطه می دهد.
با وج��ود این، ارزهای دیجیت��ال که در حال حاضر بیت کوی��ن معروف ترین و 
باارزش ترین آنهاست، هنوز به درستی شناخته نشده اند. برخی کشورها بیت کوین 
را به رس��میت ش��ناخته و برایش قابلیت هایی که پول دارد را متصور می شوند، اما 
برخی دیگر بیت کوین را کاالی س��رمایه ای می دانند و مشخصات پول را برای آن 
لحاظ نمی کنند. از طرفی استفاده از بیت کوین در کشورهایی مانند ترکیه، برزیل و 

کلمبیا در مقایسه با سایر کشورها رواج بیشتری دارد.
از سوی دیگر، در ایران اگرچه هنوز مشروعیت ارزهای دیجیتالی و در صدر آنها 
بیت کوین از طرف بانک مرکزی و مس��ئوالن مربوطه در کش��ور به اثبات نرسیده 
اس��ت، اما برخی ادعا می کنند که وزارت صنعت اس��تخراج بیت کوین را به عنوان 
ی��ک صنعت پذیرفته و از طرفی در حالی که ممنوعیت قطعی هم در زمینه عدم 
استفاده از آنها اعالم نشده، برخی از صرافی ها و سایت های آنالین به خرید و فروش 

این ارزها اقدام می کنند.
اما یکی از اخباری که این روزها بیش از همیش��ه ش��نیده می شود، تالش برای 
اس��تخراج بیت کوین است. درواقع به نظر می رس��د افرادی که بهترین روش برای 
حفظ س��رمایه و سودآوری را س��رمایه گذاری روی بیت کوین می دانند، دیگر تنها 

به خرید و فروش این ارز دیجیتالی اکتفا نکرده و خودش��ان به استخراج آن روی 
آورده اند. البته این موضوع واکنش مس��ئوالن در صنعت انرژی را برانگیخته است، 
زیرا آنان معتقدند اس��تخراج بیت کوین توسط دستگاه هایی که به آنها ماینر گفته 

می شود، برق زیادی می طلبد.
فروشگاه هایی که ماینر می فروشند

اینها همه در حالی است که صرف نظر از میزان مهارت مورد نیاز برای استخراج 
بیت کوین، تعدادی از س��ایت های عرضه کننده دس��تگاه های ماینر، به عرضه این 
دستگاه ها مش��غولند و عده ای بسته به اینکه از برق خانگی، کشاورزی یا صنعتی 

استفاده می کنند، مزرعه  استخراج ارز راه انداخته اند!
برای آگاهی از نحوه  خرید دس��تگاه های ماینر که از آنها برای استخراج ارزهای 
دیجیتال و به ویژه بیت کوین اس��تفاده می ش��ود، با چند فروش��گاه آنالین تماس 
گرفتیم. در تماس با یکی از این س��ایت های خرید و فروش، اپراتوری که پاسخگو 
بود، درباره اینکه این دس��تگاه ها چطور کار می کنن��د، اینگونه توضیح داد: »ابتدا 
باید یک کیف پول برای خود درس��ت کنید و این دس��تگاه را به یک استخر برای 
نیرو گرفتن وصل کنید. زمانی که دس��تگاه به برق متصل می ش��ود، شروع به کار 
و اس��تخراج بیت کوین می کند و درآمد روزانه ای که این اس��تخراج به دالر ایجاد 

می کند، به کیف پول شما وارد می شود.«
او درباره  قیمت این دستگاه ها و ضمانت آنها هم توضیح داد: »قیمت ماینرها از 
1۲ میلیون تومان ش��روع می شود و بسته به قدرت استخراج و درآمد، هزینه های 
متفاوت��ی دارند. برای خرید این دس��تگاه ها هم الزم اس��ت پیش خرید انجام داد 
و تحویل آن هم یک ماهه اس��ت. ما دس��تگاه ها را گارانت��ی نمی کنیم، چون این 
دستگاه ها گارانتی چین را دارند و به دلیل نداشتن نمایندگی در ایران، گارانتی شان 

فایده ای ندارد، اما تعمیرات آنها را انجام می دهیم.«
این اپراتور توضیح داد که »در حال حاضر بهترین دستگاه روزانه 9 دالر درآمد 
دارد و بعد از حدود ش��ش ماه، هزینه ای که برای دستگاه صرف شده به مالک آن 
بازمی گ��ردد. البته هزینه  بیت کوی��ن مثل دالر باال و پایین می ش��ود و اگر ارزش 

بیت کوین باال برود، درآمد دستگاه ها هم افزایش می یابد.«
اپراتور س��ایت فروش ماینر که به گفته  خودش تجربه ای سه ساله در این حوزه 
دارد، می گوید: »استخراج بیت کوین از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت نوعی 
صنعت شناخته شده و این دستگاه ها از گمرک وارد کشور شده و قانونی هستند و 
اینکه با خرید یک ماینر چه سودی نصیب افراد می شود هم به دستگاهی که توان 

استخراج بیشتری داشته باشد و البته ارزش بیت کوین بستگی دارد.«
موض��وع دیگر هم خرید و فروش بیت کوین اس��ت و اینکه چطور با اس��تخراج 
بیت کوین می توان درآمدزایی کرد که فروش��نده این دس��تگاه ها در پاسخ به این 
س��وال گفت: »بعضی صرافی ها هس��تند که بیت کوین را ب��ه دالر یا ریال تبدیل 

می کنند.«
استخراج بیت کوین: صنعت یا کار غیرقانونی؟

اما یکی از نکات جالب هم این است که غالباً این سایت های خرید و فروش، نماد 
اعتماد الکترونیکی هم دارند که نشان می دهد که وزارت صنعت این فروشگاه های 
اینترنتی را تأیید کرده اس��ت. این در حالی اس��ت که این روزها و در پی افزایش 
مصرف برق که مس��ئوالن آن را نتیجه  ایجاد مزارع استخراج بیت کوین می دانند، 

زمزمه های غیرقانونی بودن این فرآیند شنیده می شود.
یک��ی از موضوعاتی که ش��اید کس��انی که ق��دم به عرصه  تج��ارت بیت کوین 
گذاش��ته اند، به آن توجهی نداشتند، این اس��ت که بیت کوین ها بیشتر از ارزهایی 
مانند دالر نیازمند ریس��ک پذیری در خرید و فروش هس��تند و کاهش چند هزار 

دالری ارزش بیت کوین در یک روز همین موضوع را نشان می دهد.
با وجود این، به نظر می رسد هنوز هم تصمیم قطعی برای اینکه چه برخوردی 
با خرید و فروش بیت کوین یا اس��تخراج این ارز دیجیتالی ش��ود، گرفته نش��ده و 
همی��ن موضوع حاکی از انفعال در این زمینه اس��ت. در ش��رایطی که با توجه به 
اهمیت موضوع و اش��تراکی که در بین زمینه های مختل��ف این حوزه وجود دارد 
که نیازمند رگوالتوری مش��ارکتی است، همچنان متقاضیان ورود به این حوزه در 

بالتکلیفی هستند.

صرافی ها هم وارد بازی بیت کوین شدند!

ورود صرافی ها به زمین بازی بیت کوین

انتش��ار خبرهایی درباره کالهبرداری از سامانه نیما در چند روز گذشته 
موجب ش��ده تا این مسئله در صدر خبرهای رس��انه ها قرار داشته باشد. 
ماجرا از شکایت یک واردکننده مبنی بر تخلف یک صراف در سامانه نیما 
ش��روع شد و فردی در گفت وگو با رسانه ها از دور زدن سامانه نیما توسط 
ی��ک صراف خبر داد. او مدعی اس��ت که ح��دود دو هفته پیش از طریق 
سامانه نیما یک صرافی مجوزدار در شهر اهواز را برای دریافت ارز انتخاب 
کرده اس��ت و پس از واریز پول به حس��اب این صراف، هیچ ارزی دریافت 
نمی کند، تا اینکه پس از پیگیری های متعدد متوجه می شود که این صراف 

کالهبرداری کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بنابر ادعای این فعال اقتصادی، این 
ص��راف ۳هزار میلیارد ریال یعنی 8۰ برابر س��رمایه اولیه خود تعهد مالی 
به مش��تریان داشته است، این درحالی است که دستورالعمل سامانه نیما 

افزایش بیش از دو برابر سرمایه اولیه صرافان را منع کرده است.
پس از منتشرش��دن این مطلب، دستگاه های نظارتی و همچنین بانک 
مرکزی وارد عمل ش��ده و حس��اب های این صراف در استان خوزستان را 
با دس��تور قضایی مس��دود کردند. نکته قابل توجهی که منجر به واکنش 
اذهان عمومی می شود اینجاس��ت که چرا سامانه نیما نظارت کافی برای 
چنی��ن مواردی ن��دارد؟ نظارت دس��تگاه هایی که به عن��وان ناظر به این 
سیس��تم متصل شده اند به چه صورت است که یک صرافی مجاز و دارای 

کد معامالت مرتکب چنین تخلفاتی می شود؟
قبل از رؤیت ارز در سامانه نیما ریال نپردازید

صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اش��اره به اتفاق اخیر 
و تخلف صرافان در س��امانه نیما گفت: نباید س��امانه ای را که بیش از 18 
میلیارد دالر در آن تراکنش مالی انجام ش��ده است را با یک اتفاق قضاوت 
کرد. ما در س��امانه نیما درج کرده ایم اگر فعاالن اقتصادی به کارگزار خود 
اعتم��اد ندارند اول ریال خود را نپردازند، بلکه ابتدا ارز خود را در س��امانه 

رؤیت کنند و سپس ریال آن را پرداخت کنند.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس نیز در این باره معتقد اس��ت که چرا بانک مرکزی نظارت کافی بر 
فعالی��ت تک تک صراف ها  ندارد و باید توضیح دهد که چرا این صرافی ها 
مجوز فعالیت در س��امانه نیما داش��ته اند و آیا با این مجوز خود در مکانی 

مستقر بوده اند یا خیر؟.
به گفته وی، باید مشخص شود که صرافی هایی که با حضور در سامانه  
نیما اقدام به کالهبرداری کرده اند همانند برخی شرکت ها کاغذی بوده اند 

یا خیر؟
در همین زمینه، یکی از صرافان رس��می ب��ازار ارز ضمن تکذیب ورود 
صرافان غیرمجاز به سامانه نیما گفت: به هیچ وجه صراف غیرمجاز و بدون 
مجوز رسمی از بانک مرکزی در سامانه نیما اجازه فعالیت ندارند، زیرا برای 
ورود به این سامانه باید بانک مرکزی کد وی را تأیید و راستی آزمایی کند. 
در واق��ع کد ورود و فعالیت س��امانه نیما فقط ب��رای صرافان دارای مجوز 

رسمی از بانک  مرکزی فعال است.
وی اف��زود: در این مراودات ارزی قطعا افراد س��ودجو به دنبال کس��ب 
منفعت هستند، در ماجرای اخیر سوءاستفاده از سامانه نیما؛ صراف مذکور  
ظاه��را از یک واردکننده در س��امانه ارز خریداری ک��رده و ارز مورد نیاز 
توس��ط تاجر مذکور تأمین نشده است و از آن طرف هم صراف توانایی ارز 
درخواس��تی از وی در س��امانه نیما را نداشته است در نتیجه زنجیره ای از 

عدم وصول تعهدات منجر به بروز چنین مشکلی شده است.
لزوم تشکیل هرچه سریع بازار متشکل ارزی

بهزاد خس��روی، اقتصاددان و کارش��ناس مس��ائل اقتص��ادی، یکی از 
راهکارهای برون رفت از خألهای س��امانه نیما را تشکیل هرچه سریع بازار 
متشکل ارزی دانست و گفت: فقدان شفافیت در این سامانه منجر می شود 
که شاهد برخی تخلفات و رانت ها باشیم و به نظر می رسد بانک مرکزی با 
در نظر گرفتن تمام مراحل فنی سرعت راه اندازی این بازار را مدنظر بگیرد.

وی افزود: س��امانه نیما با تبادل حواله های ارزی تا حدودی تحت سلطه 
دولت ها و نرخ دس��توری بوده اس��ت و همین امر موجب می شود که افراد 
به دنبال راهی برای استفاده از ارز ارزان تر به عدم شفافیت ها دست ببرند.

این کارشناس مس��ائل اقتصادی بیان کرد: ورود بازار متشکل ارزی آن 
هم با دس��تورالعمل های دقیق و کامل قطعا دس��ت را برای سوءاس��تفاده 
دالالن در فضا مجازی و حتی از طریق س��امانه نیما یا س��ایر دسترسی ها 

قطع خواهد کرد.
خسروی به یکی از مشکالت سامانه نیما که دولتی ها را به چالش کشاند، 
اشاره کرد و گفت: تفاوت نرخ سامانه نیما و سامانه سنا یکی از دالیل بروز 

مشکل برای بازار ثانویه است. این امر موجب می شود تا صادرکننده رغبتی 
به بازگرداندن ارز به بازار نداش��ته باشد و در نتیجه تعادل در سامانه نیما 

برای عرضه و تقاضا به هم بریزد.
این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به لزوم تش��کیل بازار متشکل ارزی 
افزود: اهداف تش��کیل این بازار باید فراتر از س��امانه نیما باش��د و جلوی 

دست اندازی ها و دستکاری نرخ ارز برای سودجویان گرفته شود.
اتفاقات هفته گذش��ته در سامانه نیما و اطالعیه بانک مرکزی مبنی بر 
اینکه س��امانه نیما هیچ تعهدی درباره ریس��ک معامالت را پذیرا نیست، 
منجر ش��د تا صرافان و بازرگانان دغدغه های زی��ادی درباره بازار ثانویه را 
مط��رح کنند تا جایی که محم��د الهوتی، عضو کمیت��ه ارزی اتاق ایران 
می گوید: زمان آغاز به کار س��امانه نیما را بان��ک مرکزی اعالم کرد که در 
این بستر، تنها صرافی های مجاز و مورد اعتماد بانک مرکزی اجازه فعالیت 
دارند، بنابراین این انتظار وجود داشت که فعالیت صرافی های مجاز در این 
سامانه به دنبال یک راستی آزمایی دقیق و حتی با اخذ تضامین الزم انجام 

شود تا از بروز مشکالت این چنینی پیشگیری می شد.
به گفته الهوتی، شایس��ته بود این اطالعی��ه و این توضیحات به صورت 
شفاف و درج آگهی  پیش از شروع فعالیت سامانه نیما صادر می شد و به 

اطالع فعاالن اقتصادی می رسید.
عض��و ات��اق بازرگان��ی تهران با بی��ان اینکه ای��ن اتفاقات قطع��اً باعث 
بی اعتمادی فعاالن اقتصادی به س��امانه نیما می شود، تصریح کرد: گرچه 
صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی در حال حاضر چاره ای جز عرضه ارزهای 
خود در این سامانه ندارند، ولی این بی اعتمادی و دغدغه  باعث خواهد شد 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان خوشنام از حجم فعالیت خود کم کنند و 
از طرف دیگر فضا برای فعالیت های پوشش��ی و افزایش فعالیت کارت های 

بازرگانی اجاره ای و یکبارمصرف فراهم شود.
 متأسفانه سامانه نیما هرچند به گفته رئیس کل بانک مرکزی و وزرای 
دولت دوازدهم بستری برای انسجام بخشیدن به معامالت ارزی است، اما 
به علت رعایت نکردن تعهدات ارزی راهی برای بروز س��ایر مشکالت و در 
نهایت تخلفات شده است و بیانگر آن است که باید برای بهترشدن شرایط 
ارزی و ناکامی دشمنان برون مرزی بازاری واحد و دارای شفافیت بنا شود تا 

ارز تنها با یک نرخ و با شرایط واقعی اقتصادی قیمت گذاری شود.

نظارت بانک مرکزی بر عملکرد صرافی های سامانه نیما چگونه است؟

وجود صرافی های کاغذی در سامانه نیما

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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سرمایه گذار باشیم نه سپرده گذار

س��رمایه گذاری واژه اس��ت که در لغت نزد ما ایرانی ها شناخته شده است، اما در 
مفهوم صرفا به معنای دریافت س��ود س��پرده بانک هاست که غالبا عالقه وافری هم 
به حس��اب های س��پرده کوتاه مدت داریم! این نوع تفکر در ایران از زمانی آغاز ش��د 
که در سال 1۲۶۶ بانک »شرق جدید« بدون داشتن هیچ مجوزی در عمارت شرق 
میدان امام )توپخانه قدیم( دایر شد. درست از همان زمان بود که این بانک انگلیسی 
با افتتاح حس��اب جاری و پرداخت بهره به آن آغازگر مفهومی جدید در تاریخ ایران 
ش��د. متأسفانه در پس این سال ها و از پی حوادث مختلف هر روز عالقه عامه مردم 
به بانک ها بیشتر از قبل شده، چراکه بدون هیچ اقدامی نسبت به پولی که در بانک 
نهاده بودند بهره دریافت می کردند. سودی که بدون زحمت به دست می آید، سودی 
که هیچ ریسکی ندارد و ... جمالت اغواکننده ای است که باعث ترغیب عامه مردم به 
س��مت سپرده گذاری در بانک می شود. اما نکته ای که در پس پرده نهفته اینجاست 
که این نگاه به تدریج از دوران ناصرالدین شاه تا به امروز باعث شد ایران از یک کشور 
تولیدکننده به یک کشور مصرف کننده تبدیل شود؛ چراکه پول های سرگردان به جای 
آنکه در تولید و بازار هزینه ش��ود به سمت بانک ها رفته و باعث عقب ماندگی کشور 
در تولید ش��ده اس��ت. جالب اس��ت بدانید که ایرانیان از 1۲۰۰ سال قبل از میالد 
مس��یح با صنعت ذوب آهن آشنایی داشتند و از سنگ آهن تولید می کردند؛ آنچنان 
که در ش��اهنامه هم فردوسی به آن اش��اره کرده است، اما درست از همان سال های 
آغاز به کار »بانک شرق جدید« از تولید آهن به واردکننده قراضه آهن تبدیل شدیم 
و این آغاز یک روند فرسایش��ی در چرخه تولید ایران ش��د. ب��رای اینکه بتوانیم از 
فرهنگ س��پرده گذاری به س��رمایه گذاری و تولید دس��ت  یابیم باید ابتدا به صورت 
صحیح و مفهومی با کلمه س��رمایه گذاری آشنا شویم، چراکه تا زمانی که از تفاوت 
س��رمایه گذاری و سپرده گذاری آگاه نباشیم در مس��یر سپرده گذاری مسیر را ادامه 
خواهیم داد. سرمایه گذاری به مفهوم کسب سود قطعی و ماهیانه نیست، سرمایه گذار 
با بررسی موارد مختلف و ورود به سرمایه گذاری موردنظر آغازگر راهی می شود تا در 
سایه تولید و تأمین نیاز جامعه به کسب درآمد و سود برسد و این بسیار متفاوت از 
سپرده گذاری است؛ سرمایه گذاری و ورود در روند تولید یعنی به نسبت صنعتی که 
بدان ورود کرد؛ خواب پولی را برای خود متصور ش��ود! خواب پول برای طی کردن 
مراحل مختلف تولید که بدون ش��ک برای کسب درآمدهای پایدار در آینده باید با 
وس��واس و دقت نظر بیشتری به آنها بپردازی تا بتوانی در سال های بعد یک درآمد 
پایدار برای س��رمایه گذاری خود در چرخه تولید دست پیدا کنید. در سپرده گذاری 
ش��ما تنها به یک سود بی چون وچرا و بدون تأخیر می اندیشید، اما همیشه از سطح 
متوس��ط جامعه عقب تر خواهید بود برخالف س��رمایه گذاری که شاید سرمایه گذار 
در س��ال های ابتدایی آغاز فعالیت هیچ درآمدی را کسب نکند اما در سال های بعد 
صاحب درآمدی خواهد شد که بسیار بیش از سود بانکی است. برخی مدعی هستند 
س��رمایه الزم را برای ورود به عرصه تولید ندارند؛ به نظر برای دوستانی که در خود 
چنین توانی را نمی بینند بهترین جایگاه بورس است، بازار بورس با مقیاس کوچک 
یا بنگاه واسطه برای ورود سرمایه گذاران به چرخه تولید و تجارت است. جالب است 
بدانید در تمام س��ال های گذشته بازار بورس پرسودترین بازار در ایران بوده است و 
س��رمایه گذاران در این بازار با خرید س��هام شرکت های تولیدی صنعتی و بازرگانی 
به اندازه دارایی خود وارد چرخه تولید شده و از سپرده گذاران صرف به سرمایه گذارانی 
هوش��مند تبدیل می ش��وند. برای ورود به این بازار هم باید نکات مهمی را موردنظر 
قرار داد که مهم ترین آن عبارتند از: بررسی ارزش ذاتی شرکت ها، بررسی برنامه های 
اجرایی آینده شرکت ها، بررس��ی میزان فروش شرکت ها. سه اصل مهمی است که 
بدون ش��ک باعث پیروزی در یک سرمایه گذاری هدفمند در بورس خواهد شد که 
بدون شک بورس در مقیاس کوچک می تواند ذهن ها را آماده ورود به چرخه تولید و 

آغاز جایگزینی فرهنگ سرمایه گذاری بر سپرده گذاری خواهد بود.

نماگربازارسهام

بازار س��هام بدون شک جزو پازل های اصلی در رونق تولید کشور است. 
ب��ه همین دلیل بررس��ی روند اتفاق��ات رخ داده در این ب��ازار می تواند به 
فعالین اقتصادی کمک کند تا درک بهتری از وضعیت اقتصاد کشور برای 

برنامه ریزی آینده اقتصادی داشته باشند.
به گزارش خبرآنالین، در هفته ای که گذش��ت با اینکه فش��ار شدید در 
کاهش قیمت های جهانی غول های گروه فلزات رخ داده بود و شرکت های 
مرتبط با آنها را در بازار س��هام ایران در معرض عرضه های ش��دیدی قرار 
داده بود، اما ادامه سیر صعودی قیمت سهام هلدینگ های بزرگ در بورس 
ایران توانست به عنوان حامی شاخص کل عمل کند و به ارتقای این نماگر 

اقتصاد در معامالت این هفته بینجامد.
در همین زمینه، سید علی عباسی، تحلیلگر بورس ضمن تشریح عوامل 
موثر بر بازار سرمایه در هفته گذشته گفت: نکته حائز اهمیت در معامالت  
هفته جاری بازار سهام این است که ناپایداری در وضعیت بازارهای جهانی 
باعث ش��د تا سهامداران از سهام شرکت های دالری رو به سهام گروه ها و 
ش��رکت های کاالیی بیاورند و گروه های کوچک و شرکت های کوچک در 
نگاه سهامداران از جذابیت بیشتری برخوردار شوند، این غلبه در برخی از 
س��هم ها تا مرز صف های خرید سنگین چند روزه هم پیش رفت که خود 
نش��ان از هوشمندی بازار سهام داشته و این مهم نمایان شد که این بازار 
برخالف سابق در صورت ارزندگی سهمی به سمت آن خواهد رفت و اینکه 
همه سهم ها از گروه های مختلف با صف خرید روبه رو شوند دیگر بی معنا 

شده است.
وی ادامه داد: در گروه های مختلف که اقبال سهامداران به آن زیاد شده 
بود گروه هایی که در تحلیل بازار هفته قبل آنها را مورد بررس��ی قرار داده 
بودیم بیش��ترین تقاضا را داش��ته اند که این اتفاق ناشی از دریافت مجوز 

افزایش نرخ برای این کاالها بوده است که مهمترین اهرم رشد برای سهام 
ش��رکت ها در بورس قلمداد می ش��ود. از جمله آنها می توان به گروه های 
دارویی، کاش��ی و س��رامیک، ماشین آالت، ساختمان س��ازی و بسیاری از 
نمادهای کوچک در گروه های مختلف اش��اره کرد. این جذب سرمایه های 
کوچک در گروه های کوچک که از روز دوش��نبه در بازار س��هام رخ داد تا 
روز چهارش��نبه ادامه پیدا کرد و آخر هفته خوبی را برای صاحبان س��هام 

به ارمغان آورد.
این تحلیلگر بورس در ادامه با اش��اره به گروه های پرمتقاضی در بورس 
گفت: در بررسی همین گروه های مورد اقبال در بازار بورس این هفته خوب 
است بدانیم بیشترین تقاضا مربوط به گروه دارویی بوده و در بلندمدت هم 

خواهد بود و دلیل این اقبال بدون تردید تحریم هاست.
وی تاکید کرد: ایران به عنوان یکی از بزرگترین کش��ورها در تولید دارو 
در جهان هرچه با میزان بیش��تر تحریم ها روبرو می ش��ود توان و ظرفیت 
تولید داخلی شرکت ها باالتر می رود که خود این اتفاق یک بعد از سیکل 
عالقه س��هامداران به نمادهای دارویی در بازار س��هام اس��ت. جالب است 
بدانید عملکرد خوب شرکت های دارویی از اسفند ماه 9۷ آغاز شد و سال 
جدید را با همان روند رشد توانستند ادامه دهند تا  رنگ تازه ای را به خود 
گرفته باشند و منجر به رشد و بهبود وضعیت تولید و ارزش سهام شان در 

بازار بورس شوند.
به اعتقاد عضو اتاق بازرگانی تهران تشکیل سازه رشد در وضعیت تولید 
و فروش شرکت های دارویی تا جایی ادامه پیدا کرد که ماه به ماه وضعیت 
بهتری داش��ته اند و به همین دلیل اقبال س��هامداران در هفته آغازین تیر 
ماه به س��هام این ش��رکت ها بیش از خرداد ماه و ماه های قبل از آن بوده 
است و نکته جالب تر آنجا نمایان می شود که شرکت های دارویی در فصول 

سرد سال از فروش بهتری برخوردارند اما امسال در ماه های گرم سال هم 
رشد فروش شرکت های دارویی باعث رشد ارزش سهام شان شده که بدون 
تردید آغازی بر روند جدید و مسیری تازه برای بورس ایران و شرکت های 

حاضر در این گروه با اهمیت در بازار بورس است .
او در پایان به فصل مجامع اش��اره کرد و گفت: هر س��اله فصل مجامع 
با اقبال س��هامداران روبه رو می شود و بس��یاری از سهامداران برای حضور 
در مجمع و دریافت س��ود نقدی ش��رکت ها سهام آنها را از قبل خریداری 
می کنند. البته برای دریافت س��ود نقدی تقس��یمی به دلیل کس��ر آن از 
قیمت هر سهم در صورتی برای سهامدار جذابیت دارد که چشم انداز آینده 
و سودآوری شرکت مثبت بوده و روند تعادلی و رو به رشدی برای سهامدار 
توسط شرکت ترسیم شده باشد در غیر از این صورت سهامدار عالقه ای به 
حضور در مجمع ندارد و سعی می کند بعد از مجمع و بعد از کاهش ارزش 
س��هم دس��ت به خرید بزند، اما امسال به نظر وضعیت بهبودیافته شرکت 

مجامع پرحرارت تری نسبت به سال های قبل خواهیم داشت.

کدام صنعت بورسی در روزهای تحریم خوش درخشید؟

مسیر تازه برای سودآوری در بورس

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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بازار سوریه با عراق متفاوت است
رئیس اتاق بازرگانی اس��تان کرمانش��اه گفت برای ورود به بازار س��وریه 

نیازمند رویکرد خاص و متفاوت از بازار عراق هستیم.
به گزارش ایس��نا، کیوان کاش��فی در نشس��ت خبری روز گذشته که به 
مناس��بت هفته صنعت و معدن برگزار شد با بیان اینکه فضای سخت حاکم 
بر اقتصاد کش��ور حداقل در تاریخ معاصر بی سابقه بوده است، گفت: بخشی 
از مشکالت کنونی کشور ناشی از اقتصاد کالن از جمله سیاست های ارزی، 

بانکی و امثال آن است.
 وی با اش��اره ب��ه پیگیری هایی که در بعد ملی برای حل این مش��کالت 
در حال انجام اس��ت، خاطرنشان کرد: سعی می ش��ود با استفاده از ظرفیت 
مجلس ش��ورای اس��المی و امثال آن ای��ن موارد را اصالح کنی��م، اما نباید 
فراموش کرد که به دلیل بوروکراس��ی عجیب و غریب و دشواری که داریم، 

اصالحات اقتصادی در کشور با ترس و کندی پیش می رود.
کاش��فی در ادامه با اش��اره به وضعیت صادرات اس��تان کرمانشاه، اظهار 
داشت: اگرچه در سال گذشته شاهد جهش خوبی در صادرات استان بودیم، 
اما در س��ه ماهه اول امسال نیز نسبت به سال گذشته همچنان در صادرات 

رشد داشتیم.
۲ مشکل جدی پیش روی صادرات در کرمانشاه

وی از دو مش��کل جدی که پیش روی صادرات استان قرار دارد، یاد کرد 
و گفت: از یک طرف آمریکا به عراق فش��ار وارد می کند تا واردات برخی از 
کاالهای ایران را به ویژه با وضع تعرفه ها ممنوع یا محدود کند.  برای مثال 
هم اکنون صادرات محصوالتی مانند دوغ و ماس��ت با محدودیت مواجه شده 

و ممنوعیت سیمان را نیز از قبل داشتیم.
او تاکید کرد: از سوی دیگر هنوز در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات 

به عراق با مشکالتی مواجهیم که تاکنون حل نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه هم اکنون نرخ بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به عراق به سامانه نیما حداقل 1۲ تا 1۵درصد است، 
اضافه کرد: به دنبال راهکارهایی هستیم که  بازگشت ارز حاصل از صادرات 
برای کشورهای عراق و افغانستان مقداری تسهیل شود یا حداقل بتوانیم از 

گزینه واردات در برابر صادرات استفاده کنیم.
بازار سوریه با عراق متفاوت است

وی در ادامه با اشاره به لزوم ورود به بازارهای صادراتی سوریه، خاطرنشان 
کرد: البته باید بدانیم سوریه با عراق کامال متفاوت است و این کشور سابقه 

خوب تولید در حوزه کشاورزی، صنعت و نظایر آن دارد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی اس��تان کرمانشاه، سوریه قبل از جنگ یکی 
از رقبای اصلی ایران در بازار عراق بود و حتی سهم بیشتری نسبت به ایران 

در این بازار داشت.
کاش��فی با بیان اینکه شرایط کنونی کشور س��وریه نیازمند بازسازی در 
بخش های  زیرس��اختی، سدس��ازی، آب، برق، ساختمان سازی و امثال آن 
اس��ت، گفت: متاس��فانه ما هلدینگ های بزرگ و مهمی ب��رای ورود به این 

زمینه ها در استان نداریم.
وی ب��ا بیان اینکه س��ال ها پیگیر کنسرسیوم س��ازی ب��رای ورود به این 
حوزه ها بودیم، گفت: برای این منظور نیاز داریم بخش هایی مانند مسکن و 

شهرسازی و نظام مهندسی نیز در کنار ما باشند.
 عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به وجود حدود 1۰هزار 
تحصیل کننده رشته مهندسی در استان کرمانشاه، اضافه کرد: متاسفانه این 
افراد توان علمی و مالی منسجم برای ورود به بازار بازسازی سوریه را ندارند.

مزایای راه اندازی مس��یر ترانزیتی زمینی به س��وریه از سمت عراق برای 
ایران

کاش��فی اش��اره ای هم به راه اندازی مس��یر ترانزیتی زمینی به سوریه از 
س��مت عراق داش��ت و با بیان اینکه بخش عمده ای از کار پیش رفته است، 
یادآور شد: اگر این مسیر راه اندازی شود، صادرات بخش زیادی از محصوالت 
صنایع س��اختمانی و کاشی استان کرمانش��اه توجیه اقتصادی پیدا خواهد 

کرد.
وی همچنین از اعزام یک هیات اقتصادی و تجاری به کش��ور سوریه طی 
ی��ک و نیم ماه آینده خبر داد و تاکید کرد: تالش می کنیم حتما تعدادی از 

واحدهای تولیدی استان در این هیات حضور داشته باشد.

افزایش 300 تومانی نرخ مرغ در بازار
 قیمت مرغ به ۱۲ هزار و 500 تومان رسید

چهارآیی��ن از افزای��ش ۳۰۰ تومان��ی نرخ مرغ خب��ر داد و گفت 
متوسط نرخ هر کیلو مرغ گرم 1۲ تا 1۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

برومند چهارآیین، عضو هیات مدیره کانون سراس��ری مرغداران 
گوش��تی در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش ۳۰۰ 
تومان��ی نرخ مرغ از ابت��دای هفته در بازار خب��ر داد و گفت: امروز 
متوس��ط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 8 هزار و ۵۰۰ تا 8 
هزار و 8۰۰ و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها 1۲ تا 1۲ هزار 

و ۵۰۰ تومان است.
وی کمبود عرضه ناش��ی از افزایش دمای هوا و کاهش وزن گیری 
مرغ های در حال پرورش را عامل اصلی نوسان قیمت در بازار اعالم 
ک��رد و افزود: با توجه به ش��رایط کنونی عرض��ه و تقاضا پیش بینی 
می ش��ود که نرخ مرغ ظرف روز های آتی ب��ه قیمت واقعی خود در 

بازار برسد.
چهارآیی��ن نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 9 هزار و 8۰۰ و مرغ 
آم��اده ب��ه طبخ را 14 هزار توم��ان با تلورانس ۵درص��د افزایش یا 
کاهش اعالم کرد و گفت: این در حالی است که هم اکنون مرغداران 
در ف��روش هر کیلو م��رغ با زیان یک هزار تومان��ی در بازار روبه رو 

هستند.
عض��و هیات مدی��ره کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی درباره 
آخری��ن تعیین تکلیف اعالم قیمت مص��وب مرغ در بازار بیان کرد: 
بنابر پیگیری های صورت گرفته، قرار اس��ت س��تاد تنظیم بازار نرخ 
مص��وب 1۳ هزار تومان را برای ف��روش هر کیلو مرغ منجمد اعالم 
کند، اما هنوز در ارتباط با مرغ گرم و زنده تصمیماتی اتخاذ نکرده 

است.
وی با اش��اره به اینکه بازار نهاده های دامی همچنان آشفته است، 
اظهار داش��ت: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ ۳ هزار و ۵۰۰ 
و ذرت ی��ک ه��زار و 8۰۰ تومان در بازار آزاد ب��ه مرغداران عرضه 

می شود که با نرخ مصوب خود فاصله معناداری دارد.
چهارآیی��ن در پای��ان با انتق��اد از افزایش نامتع��ارف هزینه های 
حم��ل و نقل گفت: کرایه های حمل و نقل نس��بت به ماه های اخیر 
حدود ۳۰ تا 4۰درصد باال رفته است، که این امر در افزایش قیمت 

تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد.

اخبـــار

مع��اون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت تالش می کنیم نگاه 
تصدیگری حوزه صنعت، معدن و تجارت را کاهش دهیم.

به گزارش ایسنا، سعید زرندی 1۳ تیرماه، در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت 
و معدن در نمایشگاه بین المللی مشهد اظهار داشت: این روزها اکثر صحبت ها متأثر 
از فضای تحریم و فش��ارهای سال 9۷ اس��ت. اتفاقاً این سال سختی هایی برای ما 
داش��ت ولی باید دقت کرد قوت و امیدمان را از دست ندهیم. تنها راه غلبه بر این 

مسائل حرکت در محیط منسجمی است که بتوان فکر جدیدی در آن ارائه داد.
وی ادامه داد: البته نباید از نظر دور داش��ت که س��ال 9۷ سال جدیدی برای ما 
نبود چون اقتصاد ما س��ال ها با تحریم روبه رو بود ولی س��ال 9۷ تکانه شدیدی را 

تجربه کردیم.
وی ادامه داد: تحلیل ها نشان می دهد اتفاقاتی شبیه دوره سال 91 در سال 9۷ 
هم رخ داد. در همان س��ال 91 هدف دش��من در حوزه صنعت متمرکز بود که در 
برخی حوزه ها اثر خود را به صورت ش��فاف در این بخش گذاشت. همان دوره، در 
س��ال اول تحریم، بیشترین ضربه را صنعت خودرو پذیرفت. تمرکز بعدی سازمان 
تحریم در حوزه صنایع ش��یمیایی بوده اس��ت. همان زمان ه��م اثر تحریم بعد از 
یک س��ال تقلیل یافت. این اتفاقات در س��ال 9۷ نیز تکرار ش��د. در شرایط جدید 

ما ب��ر خیلی از موضوعات غلبه کرده ایم. زرندی خاطرنش��ان کرد: با توجه به این 
شرایط وزارت صمت نیز تالش کرد هفت محور را در برنامه های خود در سال 98 
دنبال کند. در جهت گیری هایی در این برنامه ریزی دیده شد، چند موضوع برای ما 
اهمیت داشت. یک مورد این بود که درگیر حواشی نشده و جهت اصلی را فراموش 
نکنیم. جهت اصلی اقتصاد ما حرکت به س��مت دانش بنیان و هایتک شدن است. 

اگر بخواهیم اقتصاد ما جانی بگیرد، باید به نوآوری توجه شود.
مع��اون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اعتقاد ما این 
است که در سال 98 راه نجات کشور تمرکز بر برخی صنایع است تا بتواند به عنوان 
پیشران در اقتصاد عمل کند، گفت: باید صنایع پیشران هر استان را شناسایی کرد 

و به بقیه بخش ها به صورت متناسب با آن صنایع کمک کرد.
وی ادامه داد: امیدواریم در سال 98 نگاه جدیدی به سرمایه گذاری در این حوزه 
به وجود آید. هم اکنون آیین نامه ای تدوین شده که طرح رتبه بندی سرمایه گذاران 
را به همراه خود کارآفرینان دنبال کرده و به یک جمع بندی رسیده است. برای ما 
همین تولیدکنندگان قابل اتکاتر هستند. اگر به همین فعاالن احترام مضاعف شود، 
این مس��اله کمک بیش��تری به ما خواهد کرد، لذا به سمت دسته بندی واحدهای 

فعال سطح باال حرکت کردیم.

وی تصریح کرد: نمی ش��ود ش��رکتی بار توس��عه اس��تان را بر دوش کشد اما با 
آن مانند بقیه واحدها برخورد ش��ود. مس��اله دیگر این است که تالش کنیم نگاه 
تصدیگری حوزه صنعت، مع��دن و تجارت را کاهش دهیم. در مجموعه وزارتخانه 
با هماهنگی بین این اس��تان و هفت اس��تان دیگر، به این جمع بندی رسیدیم که 
بخش��ی از فرآیندهای جاری سازمان به خانه های صنعت، معدن و تجارت تفویض 
ش��ود. تالش می شود در این استان نیز طی یکی دو هفته آینده، برخی مجوزهای 

باقی مانده به خانه صمت استان تفویض شود.
مع��اون طرح و برنامه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت اضافه کرد: تالش ما این 
بوده تا جایی که مقدور است کارها را به استان ها بسپاریم. در حال حاضر مدیریت 
س��ه شورای معدن، تسهیل و تنظیم بازار برعهده اس��تاندار است. استانداران باید 

اختیارات مورد نیاز خود برای تفویض اختیارات را به ما اعالم کنند.
وی ادامه داد: در س��ال 98 تمرکز ما بر س��اخت داخل و تعمیق در آن اس��ت. 
واحده��ا بای��د آن بخش از نیازهای خود را که به ارز ب��رای واردات احتیاج دارد را 
به ما اعالم کنند تا برای تأمین آن بتوانیم از ظرفیت داخل اس��تفاده کنیم. تأمین 
این نیازها ابتدا برعهده صنایع، س��پس شرکت های دانش بنیان و نهایتاً دانشگاه ها 

خواهد بود.

برنامه وزارت صنعت برای افزایش ارتباط با ۱۵ کشور همسایه

در حالی که آیین نامه اجرایی شناسه های کاال و رهگیری کاال از سال 1۳9۵ از 
سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شده، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ب��ا بیان اینکه این روش یکی از راه های اصولی مبارزه با قاچاق اس��ت، گفت که 

در این زمینه قرار بود سامانه ای راه اندازی شود که هنوز عملیاتی نشده است.
اواخر ش��هریورماه 1۳9۵ اس��حاق جهانگی��ری مع��اون اول رئیس جمهوری، 
آیین نامه اجرایی شناسه های کاال و رهگیری کاال موضوع ماده )1۳( قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز که به تصویب هیات وزیران رسیده بود را برای اجرا ابالغ کرد.
م��اده ۲۰ این آیین نامه مس��ئولیت اج��رای آن  را ب��ه وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت محول کرده و طبق ماده 1۲ آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف 
اس��ت »امکان ثبت شناس��ه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه 
جامع تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناس��ه های رهگیری را در س��طح تمامی 

کاالهای مشمول، تضمین کند.«
در یکی از اظهارنظرهای رسمی در این رابطه خردادماه سال 1۳9۶ سرپرست 
وق��ت معاونت بازرگان��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت اع��الم کرد که کدهای 
شناس��ایی و رهگیری برای کاالهایی در سه گروه مختلف تعریف و طراحی شده 
و قرار بود در مرحله بعد شناس��ه رهگیری نیز ارائه ش��ود که به گفته وی امکان 
مناس��ب تری برای رصد و ممیزی کاال در سطح بازار ایجاد می کند، اما »در حال 
حاضر اطالعات دقیقی از اینکه این طرح در چه مرحله ای اس��ت و تاکنون برای 

کدام صنایع اجرا شده، در دست نیست.«

در این شرایط وجود برندهای متفرقه و بعضاً بی کیفیت در بازار نشان می دهد 
که حتی اگر این طرح اجرا ش��ده باش��د، تأثیر ملموسی در زندگی مردم نداشته 
اس��ت؛ چراکه خریداران همچنان به ابزار نیرومندی برای تشخیص کاالی قاچاق 

و بی کیفیت مجهز نیستند.
در این میان لوازم خانگی برقی با اولویت تلویزیون، یخچال، فریزر، کولرگازی 
و اس��پیلت، ماشین لباسشویی و ظرفش��ویی  و جاروبرقی از جمله کاالهای گروه 
دوم ای��ن آیین  نامه را تش��کیل می داد، اما به گفته دبی��رکل انجمن صنایع لوازم 

خانگی، هنوز خبری از اجرای این طرح در بخش صنایع لوازم خانگی نیست.
دلیل باالرفتن قیمت لوازم خانگی

در همی��ن رابطه حبیب اهلل انصاری - دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی - در 
گفت وگو با ایس��نا، اظهار داشت: سال گذشته واردات لوازم خانگی رسماً ممنوع 
ش��د، چراکه نظر ما این ب��ود که قدرت تولید برای پاس��خدهی به نیاز مردم در 

صنعت لوازم خانگی وجود دارد.
وی افزای��ش هزینه های تولی��د را عامل باالبودن قیمت ل��وازم خانگی عنوان 
ک��رد و گفت: در حال حاضر ب��ا توجه به اینکه در بازار قدرت خرید وجود ندارد، 

تولیدکنندگان لوازم خانگی محصوالت خود را با حداقل سود عرضه می کنند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه قاچاق و واردات لوازم خانگی 
به وی��ژه در بانه و ش��هرهای مرزی، به این صنعت لطم��ه می زند، تصریح کرد: با 
توج��ه به اینکه کااله��ای قاچاق حقوق گمرکی و مالی��ات پرداخت نمی کنند و 

برندهای قالبی دارند، با قیمت های نسبتاً پایین تری نیز عرضه می شوند.
وی اف��زود: با این حال خریداران باید توجه کنند که کاالهای قاچاق، کیفیت، 

خدمات پس از فروش و نصب و راه اندازی ندارند.
انصاری با تاکید بر اینکه سازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز و تعزیرات حکومتی 
باید با یک نگاه مش��ترک و برنامه ریزی جامع جلوی این پدیده ش��وم را بگیرند، 

تصریح کرد: در این زمینه قرار بود سامانه ای راه اندازی شود که عملیاتی نشد.
جای خالی سامانه شناسایی کاالهای اصلی از قاچاق

دبی��رکل انجم��ن صنایع ل��وازم خانگی یکی از راه ه��ای مبارزه ب��ا قاچاق را 
ش��کل گیری سامانه شناسه کاال دانس��ت و گفت: با استفاده از این نوع سامانه ها 
می ت��وان همه کاالها را کنترل کرد و از اتاق اصناف هم در این زمینه اس��تفاده 
کرد. وی افزود: در صورت اجرایی ش��دن این سامانه اگر کاالی مورد نظر خریدار 
شناسه رهگیری نداشته باشد، یعنی خارج از خط تولید و به صورت قاچاق وارد 

شده است، بنابراین این روش یکی از راه های اصولی مبارزه با قاچاق است.
اخیراً نیز س��خنگوی انجمن صنف��ی تولیدکنندگان ل��وازم خانگی از افزایش 
قاچ��اق لوازم خانگی خب��ر داد و گفت که دولت باید اق��دام مؤثری برای بهبود 
فضای صنعت لوازم خانگی انجام دهد. همچنین مش��اهدات میدانی از بازار لوازم 
خانگی نشان می دهد که این روزها با توجه به ممنوعیت واردات برخی از کاالها 
و افزایش سرس��ام آور قیمت ه��ا، حضور برندهای متفرقه در ای��ن بازار پررنگ تر 

شده است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراس��ان رضوی گفت در خراسان رضوی 
تعامل خوبی با مدیران دستگاه های اجرایی داریم، با این حال قوانین به گونه ای 
است که دست و پای آنها بسته است و به گونه ای از دستگاه های نظارتی وحشت 

دارند که نمی توانند به تولید کمک کنند.
به گزارش ایس��نا- منطقه خراسان، سیدحسین حسینی 1۳ تیرماه، در مراسم 
گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در نمایشگاه بین المللی مشهد اظهار داشت: 
تقاضای ما از ریاست مجلس این است که با ما همدردی نکنند. اگر واقعاً مسائل 
امور مالیاتی و نظام بانکی تا این حد مساله ساز است، این مشکالت را حل کنند. 
هنوز در این استان به جز ۲ یا ۳ بانک هنگام تسهیالت، ۲۰درصد از تسهیالت را 
به عنوان اندوخته سود سپرده از ما می گیرند. چرا این بانک ها کنترل نمی شود؟

حس��ینی خاطرنشان کرد: ما به این نتیجه رسیده ایم که خود بخش خصوصی 
باید بایس��تد و به کمک دولت بیاید تا از بحران ها نجات پیدا کنیم. در کش��ور ما 
ظرفیت های خوبی وجود دارد و حیف اس��ت ک��ه بگوییم تحریم ها تا این حد بر 
ما اثرگذار بوده اس��ت. نسخه ای که می تواند اقتصاد استان را از این حالت خارج 

کند و بخش خصوصی باید همه هم و غم خود را در آن هزینه کند، همین مثلث 
توسعه اقتصادی است. امروز زمان بزرگنمایی مسائل سیاسی نیست.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراس��ان رضوی ب��ا بیان اینکه در حوزه 
اش��تغال بخش خصوصی وظایفی دارد، گفت: یک وظیفه ما اشتغال مددجویان 
س��ازمان بهزیستی است. از اس��تاندار می خواهیم در حوزه گردشگری با توجه به 
ظرفیت های خوب استان به این حوزه کمک کند تا رونق بیشتری در این حوزه 

مشاهده شود.
به گزارش ایس��نا، راضیه علیرضایی، رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراس��ان رضوی 1۳ تیرماه، در مراس��م گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در 
نمایشگاه بین المللی مشهد اظهار داشت: امسال تجربه خوبی از واگذاری نقش ها 
به بخش های مختلف برای ما حاصل ش��د. در حال حاضر س��تاد تسهیل استان 
واگذار شد و تشکل های استان حالل مشکالت بخش خصوصی هستند ۵ تشکل 
در این زمینه نقش آفرین است که خانه صنعت و معدن یکی از این موارد است.

وی ادامه داد: در س��ال 9۷ چند اتفاق خاص رخ داد که نخس��تین مساله آن 

تحریم و افزایش قیمت ارز بود. با این حال دستاورد ما در سال 9۷ افزایش تولید 
در بخشی از فرآیندهایی بود که طی ۵ سال گذشته برای آن سرمایه گذاری شده 
بود. به عنوان نمونه در س��ال گذشته ۶.۵ میلیون تن کنسانتره آهن و ۷ میلیون 
تن گندله آهن تولید ش��ده است. نمونه دیگر رشد 4۰درصدی تولید کاغذ بوده 
اس��ت. باید توجه داشت در اقالمی که تجربه افزایش تولید داشتیم، این افزایش 
تولید متکی به مواد اولیه اس��تان، آن هم مبتنی بر رویکرد توس��عه مواد معدنی 

در استان بوده است.
علیرضای��ی خاطرنش��ان کرد: زمانی که تحری��م رخ داد، چون ظرفیت هایی از 
قبل برای اس��تان پیش بینی شده بود ارزش تولیدات استان از دست نرفت. البته 
4۰درصد از ظرفیت تولید خودروی اس��تان کاهش داش��ت اما تولید فوالد خام 
در اس��تان به یک میلیون و ۳۶۷ هزار تن رسید که حاکی از رشدی 14درصدی 
اس��ت. نمونه دیگر تولید ۲۲ میلیون متر مربع کاشی در استان بوده که حکایت 
از رش��دی ۲1درصدی دارد. نمونه دیگر رش��د 4۵درصدی تولیدات لوله پروفیل 

بوده است.

در دام لوازم خانگی قالبی نیفتید!

قوانینی که دست و پای مدیران را در کمک به بخش تولید بسته است!

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

15 تیر 1398

شماره 1344



اخبار

استاندارد های هشتاد و پنج گانه خودرو اجرا خواهد شد
 حذف برخی خودروها از چرخه تولید

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت استانداردهای هشتاد و پنج گانه 
خودرو لغو نش��ده و اجرا خواهد ش��د. نی��ره پیروزبخت درباره روند 
اج��رای اس��تانداردهای هش��تاد و پنج گانه بیان ک��رد: طبق مصوبه 
۲۵اس��فند ماه ش��ورای عالی اس��تاندارد، قرار ش��د س��ازمان ملی 
اس��تاندارد گزارش عملکرد خودروس��ازان و برنامه وزارت صمت را 
دریافت کند و نتیجه را به دبیرخانه عالی شورای استاندارد گزارش 
دهد. وی ادامه داد: این گزارش تهیه شده و قرار است آن را به زودی 
به رئیس ش��ورا ارائه دهیم و نحوه اجرای سیاس��ت اس��تانداردهای 

هشتاد و پنج گانه را مشخص کنیم.
به گزارش اقتصاد آنالین، پیروزبخت تاکید کرد: این سیاست لغو 

نشده و شورای استاندارد به ادامه آن تاکید بسیاری دارد.
رئیس س��ازمان استاندارد خاطرنشان کرد: درباره اینکه چه تعداد 
خودرو از چرخه تولید خارج می ش��وند هنوز برآورد کلی نشده، اما 

باالخره تولید چند خودرو متوقف خواهد شد.
اس��تانداردهای هش��تاد و پنج گانه سیاس��تی بود که سازمان ملی 
اس��تاندارد در جهت بهبود کیفیت خودروهای تولیدی آن را مطرح 
کرد که براساس آن قرار بود تعداد استانداردهای خودرو به 8۵مورد 
افزایش یابد، براس��اس این سیاس��ت ابتدا باید در دی ماه سال 9۶ 
تعداد اس��تاندارد ها از ۵۵ به ۶1 مورد افزایش می یافت و در مرحله 
بع��د یعن��ی در در تیر ماه 9۷ دو مورد دیگر به اس��تانداردها اضافه 
می ش��د. در نهایت نیز قرار شد با اضافه ش��دن ۲۲ مورد استاندارد 
خودرویی دیگر تا دی ماه س��ال 9۷، تعداد اس��تانداردهای اجباری 
خودروهای س��واری به 8۵ مورد برس��د، اما اجرای این سیاس��ت با 
توجه به ش��رایط فعلی صنعت خودرو و تحریم های اعمال ش��ده در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.

سطح بندی مدیران شهرداری برای استفاده از 
خودروهای سازمانی

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران از سطح بندی مدیران 
برای اس��تفاده از خودروهای س��ازمانی خب��ر داد. به گ��زارش پایگاه 
خبری»عصرخودرو« به نقل از ایس��نا، عبدالحمید امامی با بیان اینکه 
برنامه جامعی برای خودروهای ش��هرداری داریم به گونه ای که  موارد 
مورد نیاز شناس��ایی ش��ده اس��ت، گفت: از طریق مدیریت پشتیبانی 
بررس��ی ش��ده که چه خودروهایی در اختیار واحدها و افراد است و در 
حال آزمایش س��رویس های اینترنتی خودرویی با همین اتومبیل ها و 
رانندگان موجود هس��تیم که در ص��ورت موفقیت ظرف چندماه آتی، 
عملیات��ی خواهد ش��د. وی با بیان اینکه در ارائ��ه  خدمات خودرویی 
سطح بندی انجام  شده و افرادی که  باید اتومبیل در اختیارشان باشد 
مشخص شده اند، گفت: نیروهای عملیاتی، شهرداران مناطق و معاونین 
شهردار باید ماشین در اختیار داشته باشند و برای مابقی افراد سرویس 

خودرویی و نه خودرو در اختیار در نظر گرفته خواهد شد.
امامی با بیان اینکه حدود  ۵۰۰۰ خودروی س��واری در ش��هرداری  
فعال است، گفت: این خودروها صبح ها و شب ها همکاران مان را به محل 
کار  و خانه جابه جا می کنند و اکثرا  بعد از آن بالاس��تفاده هستند که 
با کمک س��ازمان تاکسیرانی و شرکت فناوری در صدد آن هستیم که  
این خودروها را ساماندهی کرده و با  ایجاد یک کیف پول مجازی برای 
همکاران مان اصطالحا از فرآیند »تاکس��ی  اینترنتی« برای جابه جایی 
آنها اس��تفاده کنیم. وی افزود: چندی پیش بخش��نامه صرفه جویی و 
اس��تفاده بهینه از منابع شهرداری توسط حناچی شهردار تهران صادر 
شد، گفت: ان شاءاهلل با این بخشنامه از حیف و میل امکانات شهرداری 
حتی االمکان جلوگیری ش��ود  و برای اینکه بر اجرای این بخشنامه و 
همچنین بخش��نامه اس��تفاده از اتومبیل ها که متعاقبا صادر می شود، 
نظارت کامل ش��ود، کمیته و دستورالعمل هایی در حال تهیه است که 

ان شاءاهلل بر اجرای این بخشنامه توجه دقیق خواهد شد.

نارضایتی مردم از طرح ترافیک جدید و لزوم 
بازنگری در این طرح

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت طرح جدی��د ترافیک، با ه��دف کاهش بار 
ترافیک��ی منطقه مرکزی کالنش��هر تهران و کاهش آلودگی هوا و با 
هدف مدیریت مشکالت طرح زوج و فرد از اول تیرماه اجرایی شده 
اس��ت اما این طرح باعث ایجاد مشکالت بسیاری را برای شهروندان 
شده اس��ت و نیازمند بازنگری است. فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با 
خبرنگار خبرخودرو، افزود: نقدهای بسیاری بر طرح وارد است چرا 
که عالوه بر معضالت و مشکالت حمل و نقل عمومی موجب تحمیل 
بار مالی اضافه نیز بر دوش خانواده ها در این شرایط اقتصادی شده 

است و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم آورده است.
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: باید 
در نظر داشت که در شرایط کمبود حمل و نقل عمومی و عدم توسعه 
زیرساخت های مورد نیاز آن، اجرایی شدن طرح جدید ترافیکی صرفا 
بار ترافیک را در بزرگراه ها را تشدید خواهد کرد و صفی از خودروهای 
منتظر اتمام س��اعت طرح را در س��اعات پیک ترافیکی اتوبان ها ایجاد 
می کند. وی با بیان اینکه در اجرای هر طرحی اهدافی در کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت تعقیب می  ش��ود، گفت: مشکل آلودگی هوای 
تهران و بار ترافیکی آن برای سالیان متمادی است که ادامه دارد و رفع 
این معضالت در گرو تامین زیرساخت های حمل و نقل عمومی، توسعه 
خطوط مترو و اتوبوسرانی، افزایش کیفیت بنزین، گسترش فضای سبز 
و افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل اس��ت اما در عمل آنچه که 
رخ داده متمرکز بر اعمال محدودیت برای مردم در کاهش استفاده از 
خودرو، محدودیت ترددی و تعطیلی اجباری در زمان آلودگی هواست 
که این اقدامات مقطعی هس��تند. ذوالقدر اذعان داش��ت: سالم سازی 
هوای تهران و کاهش بار ترافیکی کالنشهر تهران نیازمند برنامه ریزی 
جامع و دقیق و کارشناسی، همکاری خودروسازان برای ارتقای کیفیت 
خودروها و افزایش کیفیت سوخت مصرفی و در کنار آن توسعه فرهنگ 
اس��تفاده از حمل و نقل عمومی و دوچرخه است و مطمئنا اگر حمل 
و نقل عمومی با کیفیت و در دس��ترس در اختیار ش��هروندان باش��د 
شهروندان از آن استقبال خواهند کرد و نیاز به ایجاد محدودیت های با 

عنوان طرح ترافیک آلودگی هوا و امثالهم نخواهد بود.

در چندین ماه گذش��ته ب��ازار خودرو با چالش های زیادی مواجه ش��د 
و س��هامداری ب��د دولت در ش��رکت های خودروس��ازی گاه��ی به ضرر 

خودروسازان و گاهی به ضرر مصرف کنندگان ختم شد.
 ب��ه گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، هرچند دولت همچنان مدعی 
اس��ت که دو خودروساز بزرگ کش��ور دارای هیات مدیره هستند و دولت 
دخالتی بر این مجموعه ها ندارد، ولی این امر با اتفاقات اخیر قیمت گذاری 

و نحوه توزیع، دخالت آشکار را نشان می دهد.
نامه ای برای واگذاری سهام خودروسازان

طبق خبری که هفته  گذش��ته منتش��ر شد، س��ازمان خصوصی سازی 
جزییات عرضه  س��هام متعلق به دولت در 18 شرکت حاضر در بازار سهام 
را در نامه ای خطاب به مدیرعام��ل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل 
فرابورس ایران اعالم کرده اس��ت. در این نامه که در جلس��ه 4 خرداد 98  
هیات واگذاری مصوب  ش��ده، عرضه  سهام بس��یاری از شرکت ها از جمله 
14.۰4درصد س��هام ش��رکت ایران خودرو و ۲۳درصد سهام شرکت سایپا 

پیش بینی ش��ده اس��ت. حاال به نظر می رسد قطعه س��ازان مشتری خرید 
س��هام دولت در خودروس��ازی هس��تند. به گفته  برخی از دست اندرکاران 
صنعت خودرو با وجود زیان انباشته، کمبود نقدینگی، بدهی و تعداد زیاد 
کارگران، کمتر س��رمایه گذاری حاضر به خرید سهام خودروسازی است و 
تنها قطعه س��ازان ذی نفع به خرید سهام دولتی تمایل دارند. با این  حال، 
این س��ؤال مطرح می شود که با واگذاری س��هام دولت، حمایت ها از این 
صنعت تداوم پیدا خواهد کرد یا دولت همانند دیگر شرکت های خصوصی 

حمایت های خود را محدود می کند؟
برخی فعاالن بخش خصوصی احتمال واگذاری سهام مذکور را کمتر از 
1۰درصد می دانند. این در حالی است که شنبه هفته جاری رضا رحمانی، 
وزیر صنعت با تأکید بر واگذاری باقیمانده س��هام دولت در ایران خودرو و 
س��ایپا تا پایان س��ال 98 و نهایتا در س��ال 99 به بخش خصوصی واقعی، 
اعالم کرد: کار های این واگذاری انجام ش��ده و عزم راسخ برای واگذاری دو 

خودروسازی بزرگ کشور به بخش خصوصی واقعی داریم.

سهام دولت در ایران خودرو و سایپا چگونه واگذار می شود؟
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص واگذاری س��هام 
دولتی ایران خودرو و س��ایپا گفت: سهام دولت این خودروسازی ها باید با 

برنامه ریزی های ویژه ای انجام گیرد ولی در کل این کار صورت می گیرد.
رحمانی تصریح کرد: واگذاری این س��هام ها باید به صورت اخذ تدابیری 
ویژه  صورت گیرد و به افراد دارای اهلیت واگذار شود، چراکه نمی خواهیم 

به مانند بعضی از خصوصی سازی ها به مشکلی بر بخوریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد شکل واگذاری سهام خودروسازان 
اظهار داش��ت: این کار باید خیلی ش��مرده جل��و رود و از واگذاری اموال 

غیرتولیدی شروع و به شرکت های تابعه خودروسازان برسیم.
وی تصریح کرد: واگذاری این دو خودروساز در برنامه قرار دارد و پروسه 

آن، با واگذاری اموال غیردولتی آنها آغاز شده است.
با واگذاری، دس��ت دولت از روی سر دو غول بزرگ خودروسازی کشور 

برداشته می شود.

شمارش معکوس برای واگذاری باقیمانده سهام خودروسازان

پایان انحصار در صنعت خودروسازی؟

یک کارش��ناس خودرو ب��ا بیان اینکه مش��کالت فعلی خودروس��ازان نتیجه 
اقدامات یا تصمیمات اش��تباه یک نهاد نیس��ت، گفت ناهماهنگی در ارگان های 
مرتبط با این صنع��ت از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک به وضعیت 
فعل��ی دامن زده و تا زمانی که همه نهاد ه��ا در کنار هم قرار نگیرند وضعیت به 

همین شکل ادامه خواهد یافت.
ب��ه گ��زارش اقتصاد آنالین، طبق آم��ار بانک مرکزی، نرخ ارز مورد اس��تفاده 
زنجیره تامین ایران خودرو در س��ال گذشته ۲۳۷درصد افزایش داشته، درحالی 
ک��ه طبق قیمت گذاری ش��ورای رقابت متوس��ط افزایش به��ای خودروهای این 
شرکت ۷درصد بوده و از این رو زیان شکل گرفته این شرکت دور از انتظار نبوده 
اس��ت؛ در همین رابطه کارشناس��ان صنعت خودرو معتقدند که اگر روند فعلی 

ادامه یابد خودروسازان در پایان سال 98 با زیان بیشتری مواجه خواهد شد.
 اگر  یکی از خودروسازان در این برهه دچار ضرر می شد، می توانستیم  موضوع 
را به عوامل درون شرکتی ربط دهیم اما دو خودروساز بزرگ در سال گذشته با 
زیان مواجه ش��دند و  در نتیجه می  توان دلیل را فراتر از عوامل درونی دانس��ت، 

ای��ن یعنی عوامل بیرونی همچون افزایش ن��رخ ارز، کمبود نقدینگی و تحریم ها 
عالوه بر مشکالت داخلی تاثیر منفی گذاشته اند.

در این راس��تا امیرحسن کاکایی، کارش��ناس صنعت خودرو، اصلی ترین علت 
ضرر و زیان خودروسازان را روش غلط قیمت گذاری دستوری می داند.

وی اظهار داش��ت: علی رغم اینکه انواع محاس��بات اقتصادی نشان می داد که 
بای��د قیمت خودرو حتی در اوایل س��ال بیش از ۲۰درص��د افزایش می یافت با 
قیمت گذاری دس��توری ۷درصد افزایش دادند؛ همچنین در طول س��ال با بروز 
پارامترهای مختلف قیمت خودرو باید تا ۷۰درصد هم گران می ش��د که باز هم 

تا مدت ها این مقدار ثابت ماند.
ب��ه گفته این تحلیلگر صنعت خودرو، همه کارشناس��ان پیش بینی می کردند 
ک��ه خودروس��ازان با ای��ن روند زیان ده ش��وند و در حقیقت در طول س��ال 9۷ 

خودروهایی که تولید شد به طور کل با ضرر همراه بود.
کاکایی با بیان اینکه چرخه تولید زیانده خودروس��ازی ها در حال تکرار است، 
افزود: از بهمن س��ال گذشته قرار شد قیمت خودرو براساس ۵درصد زیر حاشیه 

بازار تعیین ش��ود که این سیاس��ت نیز هیچ گاه به درس��تی اجرا نش��د، بنابراین 
می توان نتیجه گرفت که عمال خودروس��ازی ها نقش��ی در ض��رر و زیان موجود 
نداش��ته اند. این کارش��ناس خودرو ادامه داد: افزایش نرخ ارز و در پی آن قیمت 
قطعه، بدهی های بانکی و مطالبات معوق قطعه س��ازان همه بر اثر شرایط بیرونی 
رخ داده بودند و مواردی همچون حقوق و دس��تمزد نیروی انسانی منجر به این 

زیان نشده است.
او خاطرنش��ان کرد: راه حل هایی برای نجات این صنعت مانند داخلی س��ازی 
در پیش گرفته اند اما این موضوع در درازمدت منجر به کاهش تقریبی قیمت ها 
خواهد شد درحالی که منشأ این ضرر و زیان جای دیگری است و ما همیشه به 

جای حل مشکل صورت مسئله را پاک کرده ایم.
به گفته کاکایی، مش��کالت فعلی نتیجه اقدامات یا تصمیمات اشتباه یک نهاد 
نیست بلکه ناهماهنگی در ارگان های مرتبط با این صنعت از جمله وزارت صمت، 
بانک مرکزی و گمرک به وضعیت فعلی دامن زده و تا زمانی که همه نهاد ها در 

کنار هم قرار نگیرند وضعیت به همین شکل ادامه خواهد یافت.

روزه��ای نه چندان خوش صنعت خودرو ای��ن روزها با تولید ۲۰۰ هزار 
خودرو غیرتجاری که نفس این صنعت را به شماره انداخته، همچنان ادامه 
دارد. به گزارش پدال نیوز، بروز چنین وضعیتی در صنعت خودرو که همواره 
از حمایت های دولتی برخوردار بوده شائبه به کارگیری مدیران ناکارآمد در 
این صنعت را بیش از پیش کرده و در چنین شرایطی این پرسش را مطرح 
می کند که نقاط مثبت و منفی عملکردی مدیران فعلی و پیشین صنعت 

خودرو چیست که چنین شرایطی را رقم زده است. 
 کارشناس��ان این حوزه در تشریح مشکالت این صنعت نظرات متفاوتی 
داشته اما در عین حال بر این نکته تاکید دارند که این صنعت در سال های 
گذشته از نداشتن مدیری مستقل و کاربلد رنج برده چرا که مدیران انتخابی 
همواره تنها نقش مجری سیاس��ت های تحمیلی وزارت صنعت ایفا کرده و 

نقشه ای برای نمایش قدرت خود نداشته اند. 
فربد زاوه، کارش��ناس صنعت خودرو معتقد است که اتفاق های رخ داده 

در صنعت خودرو هیچ ارتباطی با مدیران عامل این صنعت ندارد زیرا این 
مدیران تا به امروز آورده فکری قوی نداش��ته اند که منجر به رشد و توسعه 
ش��ود.  وی با تاکید بر اینکه مدیران عام��ل صنعت خودرو همواره مجری 
سیاس��ت های وزرای صنعت بوده اند، می افزاید: بررسی ها نشان می دهد در 
چند سال گذشته مدیران این صنعت، مدیران مستقلی نبوده و تنها دستیار 
وزیر در شرکت های خودروسازی بوده و نتیجه این روند این بوده که برای 
رعایت منویات وزیر، اتفاق هایی در ش��رکت های خودروسازی رخ داده که 
جمع کردن آن برای وزیر و مدیران بعدی بس��یار پیچیده بوده و شرکت را 

دچار بحران کرده است. 
 این کارش��ناس صنعت خودرو با اشاره به مدیریت های پیشین صنعت 
خودرو در دولت گذش��ته اظهار داش��ت: از آن زمان تاکنون شاهد مسائل 
فعلی در صنعت خودرو هستیم به طوری که با هدف اجرایی کردن منویات 
سیاس��ی وزرا، تصمیماتی گرفته و اجرایی ش��د در حالی که وضعیت باید 

برمبنای واقعیت ها و حقایق صنعت خودرو مدیریت می شد.
 وی اج��رای بی چون و چرای تصمیمات وزارت صمت از س��وی مدیران 
عامل خودروس��ازی ها را دلیلی بر بحران فعلی می داند و می گوید: تعهدات 
معوق خودروس��ازان در حال حاضر نتیجه تصمیماتی از این دست بوده و 
هم اکنون به شرایطی رسیده که مشتریان دیگر به راحتی راضی نمی شوند. 
 این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه نباید انتقادی به مدیران 
عامل خودروس��از داش��ت چرا که این انتقاد به وزرای صنعت وارد اس��ت، 
می افزاید: رفتاری که در ش��رکت های خودروس��ازی با مدیرانی که توانایی 
باالیی ندارند، اعمال می شود نتایج فاجعه باری برای شرکت ها ایجاد کرده 
اس��ت که نمونه آن تولید ۲۰۰ هزار دس��تگاه خ��ودرو غیرتجاری در کف 
پارکینگ خودروسازان است که با احتساب کف قیمت 4۰ میلیون تومان، 
نقدینگی زیادی از خودروسازان را قفل کرده و نه تنها هیچ مزیتی برای آنها 

ندارد بلکه نقدینگی قطعه سازان را نیز به نابودی می کشاند. 

چرخه تولید زیان   ده خودروسازی ها در حال تکرار است

 رکود کامل صنعت خودرو با ادامه روند فعلی

جای خالی مدیران مستقل در صنعت خودرو

 مدیران خودروساز تنها مجری تصمیمات وزرای پیشین
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منصور کبگانیان، دبیر س��تاد نقش��ه جامع علمی کش��ور در 
حاش��یه صد و بیس��تمین جلس��ه س��تاد راهبردی نقشه جامع 
علمی کش��ور در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت در این جلسه 

فارغ التحصیالن  اش��تغال  سیاست های 
دانش��گاه ها در مقاطع مختلف بررس��ی 

شد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اهمی��ت توس��عه 
دانش بنیان گفت: پیش از دستور اصلی 
جلسه به مسئله توسعه علم دانش بنیان 

در دانشگاه ها پرداختیم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
دبیر س��تاد نقش��ه جامع علمی کشور 
ادام��ه داد: برای اس��ناد ملی روش های 
اس��تانی در نظر گرفته ایم و این روش ها 
چه در حوزه نقش��ه جامع علمی کشور 
و چه در ح��وزه فرهنگی وجود دارند و 

تاکنون 1۰ استان برای شروع کار انتخاب شده اند.
کبگانی��ان با اش��اره به یکپارچ��ه نبودن برخ��ی از آموزش ها 
گفت: در مس��ئله اقتصاد، صنعت و کشاورزی سیاست توسعه و 

یکپارچگی مناس��ب در برخی از اس��تان ها وجود نداشت،  از این 
رو برای از بین بردن این مش��کل و براس��اس نقشه جامع علمی 
کش��ور و نقشه فرهنگی کش��ور فعالیت هایی آغاز شده و اولین 
استانی که نمایندگی ها در آن سریع تر 

صورت گرفته استان بوشهر است.
دبیر س��تاد نقشه جامع علمی کشور 
افزود: کلیت این س��ند به توافق تمام 
مس��ئوالن رسیده است و پس از اعالم 
رس��می و تصویب در س��تاد راهبردی 
نقش��ه جامع علم��ی کش��ور اجرایی 

خواهد شد.
کبگانی��ان درباره اهمیت این س��ند 
گف��ت: اولین خاصیتی ک��ه این طرح 
دارد توس��عه اس��تان برمبنای فعالیت 
ت��وان  از  بهره گی��ری  و  دانش بنی��ان 
فارغ التحصی��الن متخصص��ان اس��ت؛ 
دومین نکته مهم این اس��ت که با تغییر مس��ئولین هر اس��تان 
و س��لیقه هر مسئولی این س��ند تغییر نخواهد کرد و به سمت 

اهداف و چشم انداز ها پیش خواهد رفت.

رئی��س موسس��ه آموزش عالی امام ج��واد )ع( یزد با اش��اره به اجرای 
طرح توانا با هدف آش��نایی با راه های ایجاد کس��ب  و  کارهای نوین برای 
دانشجویان استان گفت این طرح در حقیقت به دنبال ارتقای توانمندی  

در میان دانشجویان کارآفرین است.
محمدعلی وحدت افزود: طرح یادش��ده 
مجموعه ای از دوره های آموزش��ی کاربردی 
اس��ت که در راس��تای ارتق��ای توانمندی 
کارآفرینی دانش��جویان و آشنایی با فضای 
کس��ب و کار و ملزومات آن طراحی ش��ده 

است.
به گ��زارش ایرنا، وی اظهار داش��ت: این 
بس��ته آموزش��ی شامل ش��ش عنوان دوره 
آموزش��ی در قالب ۵۰ ساعت آموزش برای 
ه��ر نف��ر اس��ت و در آن مباحثی همچون 
ایجاد انگیزه برای کارآفرینی مدل کسب و 
کار، نوشتن طرح کس��ب و کار، روش های 

بازاریابی، اصول و فنون مذاکره، پایش محیط کسب و کار و چالش های آن 
در ایران و روش های تأمین مالی به شرکت کنندگان ارائه می شود.

رئیس موسس��ه آموزش عالی امام ج��واد )ع( یزد با بیان اینکه مرحله 

نخس��ت طرح یادش��ده روزهای پنج��م تا هفتم تی��ر و دوره دوم آن 1۲ 
ت��ا 14 تی��ر با حضور ۷۰ نفر برگزار می ش��ود، تصریح ک��رد: این طرح با 
هم��کاری معاونت علمی و فناوری نهاد ریاس��ت جمهوری، پارک علم و 
فناوری دانشگاه صنعتی شریف، پارک علم 
و فناوری یزد و بنیاد ملی نخبگان اس��تان 

برپا می شود.
وحدت گفت: در حال حاضر 1۰ رش��ته 
کارشناسی ارش��د در این واحد راه اندازی 
ش��د که ۲رش��ته دیگر به آن افزوده شده 

است.
وی از افتتاح رس��می مرکز مشاوره مهر 
دانشگاه در یزد خبر داد و عنوان کرد: این 
مرکز از طرف س��ازمان بهزیس��تی کشور 
مجوز فعالیت دریافت کرده اس��ت و نیمه 
دوم تیرماه امس��ال فعالیت های خود را به 

صورت رسمی آغاز می کند.
موسس��ه آموزش عالی امام جواد یزد یکی از موسس��ات آموزش عالی 
وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که فعالیت خود را رسماً 

در مهر 84 در استان آغاز کرد.

طرح توانا با هدف توانمندی کارآفرینی اجرایی می شودتوسعه اقتصاد دانش بنیان با اتخاذ روش های استانی

توماس ادیس��ون در جایی گفته است: »من شکست نخوردم، 
بلکه 1۰۰۰ روشی که عمل نمی کنند را پیدا کرده ام.«

کارآفرینانی که با شکس��ت مواجه شده اند باید از صمیم قلب 
خوشحال باشند که در ش��رکت خوبی فعالیت می کنند. برخی 
از بزرگ ترین ش��رکت های جهان که احتماال ب��ه خوبی آنها را 
می شناس��ید، با شکس��ت های بزرگی روبه رو شده اند. زمانی که 
کوکاکوال در سال 198۵ فرمول قدیمی خود را دستکاری کرده 
و کوک جدید یا New Coke را تولید کرد، اعتراضات عمومی 
ت��ا اندازه ای ب��ود که فرمول اصلی بعد از ۷9 روز دوباره از س��ر 
گرفته شد. هیچ شکی نیست که کوک جدید یک شکست بزرگ 
بود، اما از خاکس��تر بزرگ ترین شکس��ت صنعت نوشیدنی های 
غیرالکلی، بازاری برای طعم های مختلف نوش��یدنی و نوشابه به 
وج��ود آمد که تا امروز نیز به فعالیت خود ادامه می دهد. با این 
وجود، کوک جدید را چنان فاجعه ای می دانند که هنوز هم بعد 
از این همه س��ال، هر ش��رکتی که با بزرگ ترین شکست خود 
مواجه می شود، آن را شکست کوک جدید شرکت خود می داند.
کمپانی SellMax به خرید و فروش ماش��ین های دست دوم 
در سراس��ر آمریکا می پردازد. زمانی که این ش��رکت در س��ال 
199۰ تصمیم گرفت تا مرکز خدماتی خود را در مناطق مختلف 
قرار دهد تا افراد بتوانند به س��ادگی و به سرعت اتومبیل دست 
دوم خود را به فروش برسانند، توانست کار خود را با خرید 1۵ 
خودرو در ماه آغاز کند و بدین ترتیب، به هیچ س��رمایه گذاری 
نیاز نداش��ته باش��ند. امروزه میزان خرید این شرکت در ماه به 
 SellMax 8۰۰ تا 1۲۰۰ خودرو می رس��د. یکی از بنیانگذاران
به نام تونی پورتر، رش��د فوق العاده س��ریع شرکت را »شکست 
س��ریع و مقیاس بندی س��ریع« توصیف می کند. منابع مالی و 
سرمایه گذاری در مراحل اولیه کار برای پورتر و همکارانش یک 
مش��کل بزرگ به ش��مار می رفت؛ هر کدام از این افراد در طول 
هفته، بیش از 8۰ س��اعت را به فعالیت مش��غول بودند. آنها از 
اش��تباهات و شکست هایش��ان درس گرفتند. پورتر در این باره 
می گوید: »ما از اینکه استراتژی های بازاریابی مختلف را امتحان 
کنیم، هراسی نداش��تیم، بسیاری از آنها موفقیت آمیز نبوده اند، 
اما زمانی که اس��تراتژی موثری را پیدا می کردیم، به سرعت آن 
را اندازه گیری کرده و با حجم باال، آن را به اجرا می گذاشتیم.«

زمانی که شکست از کنترل خارج می شود
اینگونه از شکس��ت ها احتم��اال از منابع غیر قاب��ل انتظار به 
وجود می آیند که از کنترل ش��ما خارج هستند. زمانی که سل 
مک��س برای اولین بار کار خود را آغاز کرد، تمرکز خود را روی 
خرید ماش��ین های به شدت فرسوده و بازیافت فلز آن قرار داده 
ب��ود. پورتر در این باره توضیح می ده��د: »اما بعد از اینکه بازار 
چینی ها س��قوط کرد، قیمت آهن ضایعات نیز به شدت کاهش 
یاف��ت. ب��ا این اوصاف ما مجبور بودیم که مس��یر را به س��مت 
دیگری منحرف کرده و ماش��ین های دس��ت دوم و س��الم تر را 

خریداری کنیم.«
کمپانی Home Depot نیز اش��تباه بزرگی را چین مرتکب 
 Do It ش��د؛ این ش��رکت تصمیم گرفت که بازار مالکان خانه

Yourself را به جمهوری خلق گس��ترش ده��د. این بازار در 
آمریکا با موفقیت مواجه شده بود، جایی که تعمیر لوازم محیط 
خانه، یک س��رگرمی به شمار می رود و اس��تفاده از لوازمی که 
توس��ط یکی از اعضای خانواده تعمیر ش��ده، یکی از نشانه های 
مردانگی ش��ناخته می ش��ود، ام��ا در چین، چنی��ن رفتاری از 

نشانه های افراد سطح پایین جامعه و فقر به حساب می آید.
ش��رکت Mattel نیز از نمونه های دیگری اس��ت که اشتباه 
بزرگی را در چین تکرار کرد. این ش��رکت در س��ال ۲۰۰9 به 
دنب��ال این بود که عروس��ک باربی را همراه ب��ا خانه ها و لوازم 
ش��یک باربی به مساحت ۳۳44 متر مربع به دخترهای کوچک 
چینی عرضه کند، اما والدین چینی که بیش��تر روی تحصیالت 
و مهارت های مختلف تمرکز می کنند، ارزش این عروس��ک های 
مو بور و چش��م آبی را درک نکرده و این پروژه آنطور که برآورد 
می شد، مورد استقبال قرار نگرفت. شکست را در مدل کسب و 

کار خود قرار دهید
گای کاوازاک��ی از مدیران س��ابق اپل در جایی گفته اس��ت: 
»نگران نباش��ید، به درد نخور باش��ید.« منظور کاوازاکی از این 
حرف این نیس��ت که کوک جدید دیگری را تجربه کنید، بلکه 
از ش��ما می خواهد تا محیطی را برای شکست نوآوران پروسه ها 
فراه��م کنید تا فضایی برای کش��ف موارد جدید فراهم ش��ود. 
مفهوم »حداقل محصوالت زنده« یکی از مواردی اس��ت که به 
س��ختی در نوآوری و ساخت محصوالت قوی تر و موفق تر ریشه 
دارد، چرا که شکست، محدودیت ها و ایرادهای نمونه های فعلی 

را آزمایش می کند.
بعد از ادس��ل، فورد به تولید ماش��ین ادامه داد. بعد از سقوط 
Mattel در چی��ن، آنها همچنان به تولید عروس��ک های باربی 
ادام��ه دادند و بع��د از کاهش قیمت آهن قراضه، س��ل مکس 
مجبور ش��د تا مدل اولیه کس��ب و کار خود را تغییر دهد؛ آنها 
م��دل را منحرف کرده و مفهوم جدی��دی را ارائه کردند که به 
رش��د قابل قبول منجر ش��د. یکی از کنت��رل کننده های پرواز 
ناس��ا در طول ماموریت خود برای برگرداندن آپولو 1۳ به زمین 
گفته بود: »شکس��ت جزء گزینه ها نیست.« این نقل قول از آن 
زمان تا به حال توسط فعاالن عرصه کسب و کار مورد استفاده 
قرار گرفته اس��ت، اما راه اندازی کس��ب و کار، به ماموریت های 
فضایی ناس��ا شباهتی ندارد؛ شکس��ت نه تنها یک گزینه معتبر 
است، بلکه تقریبا ضرورتی است که باید آن را به عنوان بخشی 
از ارزیابی هایت��ان بشناس��ید. کس��انی که تا به حال شکس��ت 
نخورده ان��د، کار خاصی انجام نداده اند؛ چرا که تاجران و فعاالن 
بزرگی هس��تند. آنها هرگز شکست نخورده اند، چون هرگز هیچ 

ریسکی را به جان نخریده اند.
موفقی��ت در کس��ب و کار با ن��رخ باخت ه��ا در مقابل بردها 
اندازه گیری نمی ش��ود، بلکه با کسانی برآورد می شود که بعد از 
هر شکست، دوباره روی پای خود می  ایستند. در دنیای واقعی، 
شکست در کسب و کار، یک حقیقت پایه ای در زندگی و سنگ 

مانعی به سمت یک استراتژی پیروز به شمار می رود.
entrepreneur/ucan :منبع

خالق اندروید از سـوی همسر خود متهم به ایجاد یک حساب جداگانه برای مخفی 
نگه داشتن میزان درآمدش در گوگل شده است.

بـه گـزارش زومیت، اندی رابین مدیر اجرایی سـابق گوگل و خالق سیسـتم عامل 
اندروید، پس از افشای روابط نامناسب با یکی از کارمندانش این شرکت را ترک کرد. 
حاال مشخص شده در پی شکایت همسر او و برگزاری دادگاه عمومی، رابین متهم به 

مخفی کردن اطالعات مربوط  به درآمدش از او شده است.
در این پرونده که همسـر سـابق اندی رابین در دادگاه عالی سـن متئو به جریان 
انداخته است، ادعا شده که مدیر ارشد سابق گوگل و وکیل پیشین او همسر رابین را 
به امضای یک قرارداد پیش از ازدواج متقاعد کرده اند و طی آن بخشـی از اموالی که 

به عنوان اموال مشترک زن و شوهر است را از وی کالهبرداری کرده اند.
نیویـورک تایمز در ماه اکتبر گزارش داد که گـوگل پس از تقاضای لری پیج جهت 
اسـتعفای رابین در پی افشای روابط نامناسب در محل کار، مبلغ 90 میلیون دالر در 
اختیـار خالق اندروید قرار داده اسـت. این ماجرا در پی شـکایت یکی از کارمندان 

گوگل از اندی رابین در سال ۲0۱4 به خاطر سوءاستفاده جنسی اتفاق افتاد.
تایمـز در آن زمان در مورد چهره های برجسـته ای از حوزه هـای مختلف از جمله 
سیاسـت و هنر که متهم به آزار و اذیت جنسـی یا تجاوز بوده اند گزارشـی نوشـت. 
شـرکت هایی مانند اوبر نیز با درجه های مختلف آزار و اذیت جنسـی در محیط های 

کاری خود رو به رو بوده اند.
البته در طرح دعوی فعلی که توسـط همسـر رابین ارائه شـده، اشـاره ای به مبلغ 
هنگفت پرداخت شـده به وی از سـوی گوگل نشـده اسـت، اما در این دادخواسـت 

چرا شکست سریع را اولین گام
به سمت موفقیت در کسب و کار می دانند؟

خالق اندروید درآمدش را از همسرش پنهان کرده است

دریچــه

برگزاری رویداد »ویتا« با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری فرصتی برای ارائه دس��تاوردهای متخصصان در حوزه هوش 
مصنوعی و داده فراهم کرده است.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، هوش مصنوعی و کالن داده ها حوزه هایی تحول آفرین در دنیای 
امروز محسوب می شوند و محققان در کشورهای مختلف مشغول فعالیت برای توسعه این 
حوزه ها هستند. در این راستا رویداد کارآفرینانه »ویتا« توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود. سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی بزرگترین پایگاه اطالعاتی کشور است و با برگزاری این رویداد منابع خود را در 
اختیار عالقه مندان به کارآفرینی و فناوری به خصوص در حوزه هوش مصنوعی و داده قرار 

می دهد تا موقعیتی برای ایجاد کسب و کارهای نوین خلق شود.

کارآفرینان حوزه هوش مصنوعی و داده 
دستاوردهای خود را ارائه می دهند

شنبه
15 تیر 1398

شماره 1344
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دکتر علی وحدت درخصوص حمایت های صندوق از شرکت های دانش بنیان 
و فناور عنوان کرد صندوق نوآوری و ش��کوفایی چهار دس��ته خدمات ش��امل 
تس��هیالت، توانمندس��ازی، س��رمایه گذاری و ضمانت نام��ه به این ش��رکت ها 

ارائ��ه می کن��د ک��ه ه��ر ک��دام از اینها ش��امل 
زیرمجموعه هایی است.

به گزارش مهر، وی با اش��اره ب��ه اینکه بخش 
س��رمایه گذاری در صندوق نوآوری و ش��کوفایی 
جوان است، افزود: س��رمایه گذاری در زیست بوم 
فن��اوری و نوآوری بس��یار مهم اس��ت. برای این 
بخ��ش برنام��ه صن��دوق ورود غیرمس��تقیم به 
سرمایه گذاری اس��ت چرا که بازیگران فعالی که 
بتوانند سرمایه گذاری ریس��ک پذیر انجام دهند، 
بس��یار کم هس��تند. در این راس��تا صندوق های 

جسورانه بورسی راه اندازی شده اند.
اجرای��ی  س��ازوکار  ب��ا  رابط��ه  در  وح��دت 
صندوق های جس��ورانه بورسی نیز گفت: در حال 

حاضر تعدادی از این صندوق ها ش��کل گرفته و مش��غول فعالیت هستند. این 
صندوق ها یکی از بازیگران این اکوسیستم هستند که با رویکرد سودآوری باال 
در بورس ش��کل گرفته اند. برای شتاب دهنده ها بسته های حمایتی بسیاری در 

نظر گرفته ایم رئیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی، اظهار داشت: سعی کرده ایم 
که در بخش های مختلف حمایت های صندوق نوآوری و ش��کوفایی را گسترش 
دهیم؛ به عنوان مثال ش��تاب دهنده ها نهادی هستند که در زیست بوم فناوری 
و نوآوری بس��یار مهم هس��تند چرا که ایده ها، 
هس��ته فناورانه اند، لذا برای شتاب دهنده ها نیز 
بسته های حمایتی بس��یاری در نظر گرفته ایم؛ 
از کم��ک به تامین هزینه رهن فضای اس��تقرار 
گرفت��ه تا تس��هیالت ارزان قیمت ب��رای خرید 
تجهیزات. نکته قابل توجه اینکه این تسهیالت 
سقفی نداشته و به نیاز شتاب دهنده ها بستگی 
دارد. وی ادام��ه داد: در واق��ع مجموع خدمات 
صندوق برای این اس��ت ک��ه فعالیت در حوزه 
ش��تاب دهنده ها را س��ودآورتر کنی��م تا بخش 
خصوصی تمایل بیش��تری برای سرمایه گذاری 
در ای��ن بخش پیدا کند. از همین رو در س��ال 
جاری صندوق نوآوری و شکوفایی ۲۵ برابر پنج 
س��ال گذشته برای حوزه توانمندسازی بودجه در نظر گرفته است، به این معنا 
که ما برای سال 98 حدود ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت حمایت بالعوض 

برای توانمندسازی شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.

نشس��ت خبری ش��رکت الوپی��ک این اس��تارت آپ حام��ی ورزش در ظهر 
چهارش��نبه 1۲ تیرماه، با حضور مهدی نایبی مدیرعامل الوپیک، اصغر ناظری 
دبیر فدراس��یون چوگان، بازیکن لژیونر این تیم و ۲۰نفر از اهالی رسانه برگزار 

شد.
در ای��ن نشس��ت مه��دی نایب��ی مدیرعام��ل 
الوپیک، کارآفرین و عضو تیم چوگان گفت: اولین 
دلیلی که ما تصمیم گرفتیم روی ورزش چوگان 
سرمایه گذاری کنیم، ایرانی بودن و مهجور ماندن 

این ورزش بود. 
نایب��ی با اش��اره به این نکته که با ش��ناخت و 
تجربه ای که در ورزش چوگان داش��ت، پا در این 
راه گذاش��ته و تصمیم گرفته جام چوگان الوکاپ 
را برگ��زار کن��د، اف��زود: »همیش��ه روی ایران و 
ایرانی حساسیت داشتیم. خوشبختانه چوگان در 
س��الیان گذش��ته به نام ایران ثبت شد و همین 
باعث شد از این ورزش حمایت کنیم. در سازمان 

پست نیویورک؛ اعالم شده که منبع الهام بخش آنها چاپارهای ایرانی بوده و ما 
باید به این مورد و فرهنگ خود افتخار کنیم.«

این کارآفرین درخصوص حمایت جامعه استارت آپی از ورزش های این چنینی 

گف��ت: قصد داریم فرهنگ اس��تارت آپی را در ایران راه بیندازیم، ش��اید دلیل 
اصل��ی انتخاب این ورزش، در ابتدا عالقه ش��خصی بود، اما  با حس مثبتی که 
مردم نسبت به برندهای جدید دارند می توانیم توجهات را روی یک ورزش که 
کمی هم مهجور مانده بیش��تر کنیم. برندهای 
ترند روز می توانند نقش بس��زایی در ترویج این 
دست موضوعات داشته باشند، چراکه مردم به 

برندهای جدید بزرگ اعتماد می کنند.
نائبی با اش��اره ب��ه اینکه چوگان بیش��تر از 
ی��ک ورزش اس��ت، افزود: چ��وگان را باید یک 
آیین و تاریخ ش��مرد. استارت آپ ها باید جدا از 
فعالیت های روزمره شان به ورزش ها و آیین های 

ملی نیز بپردازند .
در ادامه این نشست اصغر ناظری با تقدیر از 
مدیرعامل الوپیک ب��رای حمایت از این ورزش 
مل��ی، به معرفی تاریخچ��ه ای از ورزش چوگان 
پرداخ��ت. وی در ادامه اف��زود: ورزش چوگان 
ریش��ه در تاریخ کهن ایران زمین دارد. ایرانیان این ورزش را ۳۰۰۰ سال پیش 
در راس��تای ارتقای قدرت نظامی و بهبود ش��رایط سربازان و ارتش ایران ابداع 

کردند و این در زمانی بود که جهان بهره ای از ورزش نبرده بود. 

گام الوپیک برای حمایت از تاریخ، سنت و فرهنگ ملیتأمین هزینه رهن فضای استقرار شتاب دهنده ها

استارت آپ ها از طریق شبکه های اجتماعی، خبرنامه  های ایمیلی و دیگر 
تاکتیک  های بازاریابی آنالین، می توانند کمپین  خود را به اشتراک بگذارند 

و آن را ارتقا داده و تامین مالی مورد نیاز خود را صورت دهند.
به گزارش سنا محمدرضا معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار، از مزایای تامین مالی جمعی س��خن گفت و ابراز 
داشت: مطابق با مصوبه هیات مدیره سازمان که در تاریخ 8 اسفند ماه 9۷ 
ابالغ شده است، شرکت های تأمین سرمایه، کارگزاری و شرکت هایی که 
موضوع فعالیت اصلی آنها سبدگردانی یا مشاور سرمایه گذاری است مجاز 

به فعالیت به در زمینه تامین مالی جمعی هستند.
وی در ادام��ه با اش��اره به اینکه 
دسترسی به سرمایه گذاران بیشتر 
یکی از مهم ترین مزایای این نوع 
تامی��ن مالی برای اس��تارت آپ ها 
است، گفت: با توجه به این موضوع 
که تامین مالی جمعی در بس��تر 
الکترونیک��ی ص��ورت می گی��رد، 
مخاطبین زیادی با طرح ها آش��نا 
می شوند و استارت آپ ها می توانند 
س��رمایه گذاران بیشتری را جذب 

کنند.
وی ب��ه دیگ��ر مزیت ای��ن نوع 
تامین مالی اش��اره ک��رد و افزود: 
گس��ترش بازاریابی یکی دیگر از 
مزی��ت های تامی��ن مالی جمعی 
است که از این طریق استارت آپ ها 
می  توانن��د به کمک ش��بکه  های 
و  ایمیلی  اجتماعی، خبرنامه  های 
دیگر تاکتیک  های بازاریابی آنالین، 
کمپین  خود را به اشتراک بگذارند 

و آن را ارتقا دهند.
معتمد در ادامه »افزایش اعتبار« 
را از ویژگی ه��ای برجس��ته ای��ن 
ن��وع تامین مالی عنوان داش��ت و 
تاکید کرد: اس��تارت آپ ها با ارائه  
طرح خ��ود به تع��داد مخاطبین 
بس��یار زیاد، فرصت بسیار خوبی 
ب��رای افزای��ش اعتب��ار و اصالح 
پیشنهادهای شان فراهم می کنند. 
زمانی ک��ه س��رمایه گذاران بالقوه 
به طرح آنها عالقه مند می ش��وند 
و س��ؤال می پرسند، استارت آپ ها 

ط��رح خ��ود را تکمیل می کنن��د و تمایل س��رمایه گذاران ب��رای خرید 
محصوالت شان را افزایش می دهند.

مدیر نظ��ارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس، افزای��ش کارایی را از 
دیگر مزایای تامین مالی جمعی برش��مرد و در این خصوص متذکر شد: 
استارت آپ ها می توانند یک پروفایل جامع بسازنند تا همه  سرمایه گذاران 
بالقوه به آن دسترس��ی داشته باشند و مجبور نباش��ند هر یک از آنها را 
به صورت مجزا دنبال کنند. در نتیجه به  جای چاپ کردن مدارک، تألیف 
مکتوبات و به  روز  رس��انی آنها به صورت دس��تی، می توانن��د همه  چیز را 

به صورت آنالین و با قابلیت دسترسی بیشتری ارائه کنند.
وی در س��وی دیگر با اش��اره به مزای��ای این روش تامی��ن مالی برای 
س��رمایه گذاران گفت: آشنایی س��ریع با تعداد فراوانی از ایده ها به ویژه در 
زمینه کس��ب  و کارهای نوپا و اس��تارت آپ  ها، مشارکت آسان در طرح ها 
و اس��تارت آپ ها، اطمینان از تزریق وجوه س��رمایه گذاری ش��ده در طرح 
و اس��تارت آپ انتخاب ش��ده از مهم ترین فواید تامین مالی جمعی برای 

سرمایه گذاران است.
معتمد در نگاهی تخصصی تر به موش��کافی مقوله ریس��ک و بازگشت 
س��رمایه در تامین مالی پرداخت و گف��ت: در تامین مالی جمعی تمامی 
ریسک های مرتبط با طرح، اعم 
از ریسک عدم بازگشت سرمایه، 
ریس��ک زی��ان یا ریس��ک عدم 
نقدش��وندگی گواهی مشارکت، 
مربوط به س��رمایه گذار اس��ت و 
مطابق با ماده ۳۰ دس��تورالعمل 
تامی��ن مال��ی جمع��ی عام��ل 
موظف است ریسک های مربوط 
ب��ه ط��رح را از طریق س��کو به 
برس��اند  تأمین  کنندگان  اطالع 
و ترتیبات��ی اتخ��اذ کن��د تا هر 
تأمین کنن��ده پی��ش از اقدام به 
مشارکت در طرح، آگاهی خود را 
از ریسک های مذکور اعالم کند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با 
اش��اره به ماده 9 دس��تورالعمل 
تامین مالی جمعی، یادآور ش��د 
ک��ه حداکثر مق��دار قابل تأمین 
از طریق س��کو ب��رای هر طرح 
۲۰میلیارد ریال است، به همین 
دلی��ل، تامین مالی جمعی برای 
طرح ه��ای کالن کاربردی ندارد 
و  اس��تارت آپ ها  روی  تنه��ا  و 
طرح های کوچک متمرکز است.

معتمد در س��وی دیگر تامین 
مالی جمعی را یک روش بسیار 
مناس��ب ب��رای افزای��ش میزان 
اش��تغال زایی در کشور دانست و 
بیان داشت: نظر به اینکه عمده 
طرح های اشتغال زا نیاز به مبالغ 
بس��یار زیاد ندارد و ب��ا توجه به 
اینکه بس��یاری از کسب و کارهای کوچک و استارت آپ ها می تواند مبالغ 
مورد نیاز خود را با اس��تفاده از این ش��یوه تامین مالی فراهم کنند، قطعا 
این ش��یوه تامین مالی کمک بس��یار زیادی به توس��عه کسب و کارها و 

اشتغال زایی می کند.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس به نقش فرابورس در این 
نوع تامین مالی تاکید کرد و افزود: فرابورس با ایفای نقش اجرایی، نظارتی 
و نقش تسهیل کننده خرید و فروش اوراق مشارکت تامین مالی جمعی، 

نقش های اساسی را در تامین مالی جمعی ایفا می کند.

ادعا شـده رابین درآمد خـود، منبع آن، میزان پولی که در خانواده داشـته و مقدار 
صرف شده  آن را از همسرش پنهان کرده است.

این شـکایت اصالح شـده ادعا می کند که پیش از اینکه اندی رابین گوگل را ترک 
کند، از پس انداز و واریز موجودی به حساب مشترک شان خودداری کرده و باقیمانده  
رقمش را به حسابی جداگانه به نام خود واریز کرده و سپرده هایش را در آنجا ذخیره 
کرده اسـت. در متن شکایت آمده اسـت که این مبالغ شامل ۱00هزار دالری بوده که 
به حسـاب زنان دیگر واریز شده است. طبق این شـکایت اندی رابین حداقل با پنج 

زن دیگر در ارتباط بوده است.
اتهـام ارتبـاط با چند زن دیگر که در این شـکایت وجود دارد، اتهاماتی اسـت که 
توسط دیگر سهامداران گوگل به این پرونده اضافه شده است. جیمز مارتین یکی از 
سهامداران این شرکت در ماه ژانویه از شرکت به خاطر اجازه  استعفای بی سرو صدای 
رابین در پی رسوایی جنسِی رخ داده شکایت کرد. مارتین در متن شکایت خود ادعا 
کـرده بود که رابین در روابط متعددی بوده اسـت و صدهـا هزار دالر را به  گفته خود 

رابین به زنان دیگر واریز می کرده است.
وکیـل رابین در پرونده  طالق ادعاهای مطرح شـده علیـه موکلش را نپذیرفت. الن 

استروس در بیانیه ای در این باره گفت:
این یک مشاجره  خانوادگی است که در آن همسر پیشین رابین از تصمیمش برای 
امضای توافقنامه پشـیمان شـده است. این شـکایت پر از ادعاهای دروغین است و 
مشـتاقانه منتظر این هسـتیم که بتوانیم این داستان را از زاویه  دید خود نیز تعریف 

کنیم. گوگل هنوز به این ماجرا واکنشی نشان نداده است.

مزایای بی نظیر تامین مالی جمعی برای استارت آپ ها

خالق اندروید درآمدش را از همسرش پنهان کرده است

یادداشـت

مدیرکل فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه دانش��گاه پیام نور کشور با اشاره به توجه 
این دانش��گاه به ح��وزه کارآفرینی دانش��جویان گفت کانون ه��ای کارآفرینی در قالب 
هس��ته های اولی��ه فعالیت خود را در این ح��وزه آغاز کرده اند و ما ت��الش می کنیم از 
ایده ه��ای کارآفرین��ی دانش��جویان حمایت کنیم. به گزارش ایس��نا، نشس��ت دبیران 
انجمن های علمی و کانون های فرهنگی هنری دانشگاه پیام نور استان قزوین با مدیرکل 

فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نور کشور برگزار شد.
ناصر محمدی در این نشس��ت با بیان اینکه حضور دانش��جویان نخبه و اندیشمند و 
توانمند در دانش��گاه پیام نور استان قزوین بسیار مس��رت بخش است، اظهار داشت: از 
ایده های نوی دانش��جویان اس��تقبال کرده و می توانیم زمینه معرفی و اطالع رسانی آن 

را در کشور داشته باشیم.

حمایت از ایده های کارآفرینی 
دانشجویان اولویت دانشگاه پیام نور



ممکن اس��ت تمرکز بر روی نقاط تماس برند بیماری وس��واس گونه ای در زمینه 
توجه بیش ازحد به جزئیات را در پی داشته باشد. داشتن برند معروف و شناخته شده 
اجباری نیس��ت، بلکه اختیاری است. برندهای بزرگ و معروف دارای اهداف خاص 
و روش��نی بوده و در این راس��تا تالش می کنند. آنها با دقت زیاد تمام نقاط تماس 
برند را طراحی می کنند و از این طریق نگرش و نظر افراد را نس��بت به برند تغییر 
می دهند. آنها آگاه هس��تند که اجرای اس��تراتژی برند به گون��ه ای کارآمد، باتجربه 
مشتری در ارتباط است و تأثیرات چشمگیر و مهمی بر روی یکپارچگی و انسجام 

برند می گذارد.
شرکت مدیریت برند سال ۲۰11 تحقیقی انجام داد و نشان داد که تنها 1۳درصد 
از مدی��ران اجرایی اعتقاد دارند که تجربه خری��د مهم ترین عامل در آینده برند به 
ش��مار می رود، به موجب آن ۳۶درصد اظهار داشتند که کیفیت خدمات و محصول 
اصلی ترین و مهم ترین عامل محس��وب می شود. بیش��تر مدیران بازاریابی در مورد 
تجربه مش��تری اندیشیده و در آن تعمق می کنند، اما این مسئله را تایید می کنند 
که شرکت های شان ارزش چندانی به آن قائل نبوده و به عنوان جز الینفک برند به 

آنها توجه نکرده اند.
طبق تحقیق انجام ش��ده از س��وی موسس��ه خبره بازاریابی، ۷ نفر از بازاریابان 
از میان 1۰ نفر معتقد بودند که س��رمایه گذاری بر روی تجربه مش��تری نسبت به 
س��رمایه گذاری بر روی ش��بکه ارتباطات بازاریابی مؤثرتر است، اما تنها 1۳درصد 
اظهار داش��تند که شرکت های ش��ان در ارائه و انتقال تجربه روزمره برند، مطلوب و 
سریع عمل کرده و به تعهدات برند جامه عمل پوشانده است. یک سوم از سازمان ها 
متوجه ش��ده اند که از راهکارهای برند خود استفاده نمی کنند، درحالی که نیمی از 
آنها فاقد تجربه مش��تری یا راهکارهای الزم در این خصوص بوده و دس��تورالعملی 

برای کارمندان خود ندارند.
ب��رای آنکه مدیران اجرایی از این کوتاه نظری دور ش��وند نی��از به تالش و زمان 
بسیار است. در تالشی برای تجدید حیات یک برند در صنعت غذای فوری، جلسه 
کاری ویژه ای را با مدیران اجرایی برگزار شد. هدف اصلی جلسه کمک به افراد برای 
ارزیابی صادقانه مدیریت و اجرای برند از طریق تجربه مشتری بود. بازدید از محل 
رستوران های مشابه در ساعات مختلف شبانه روز، کار مهمی به شمار می رفت چراکه 

در ارزیابی ثبات تجربه مش��تری به ش��رکت کنندگان در جلسه کمک های شایانی 
می کرد. وظیفه دیگر این بود که دوستی برای بازدید از رستوران به محل رستوران 
آمده و از او خواسته شود تا فرم ارزیابی تجربه را پر کند. چراکه این فرم به مدیران 
اجرایی کمک می کرد تا به مس��ائلی که نادیده گرفته  شده اند، توجه بیشتری کند. 
گام نهایی، بازدید از دستش��ویی رس��توران و استفاده از آن بود. چراکه باید به تمام 
نیازها و درخواست های مشتریان توجه شود. ما معتقدیم اجرای این مراحل به شما 
کمک می کند به جای اینکه چش��مان تان را روی حقایق ببندید، چشمان تان را باز 

کرده و به مسائل پی ببرید.
با ش��روع جلس��ات کار، شرکت کنندگان تصاویر و رویدادهای ش��ان را در اختیار 
یکدیگر قرار دادند. آنها بیان کردند که تجربه مشتری برندشان ضعیف عمل کرده 
و مش��تریان نتوانس��ته اند تجربه  خوبی از برند کس��ب کنند. مدیرعامل برند اظهار 
داشت: محصوالت عرضه شده را بررسی کرده و از این طریق از مواد غذایی شرکت 
نمونه برداری کرده است؛ زیرا توجهش را بیشتر بر روی محصول معطوف کرده بود 
تا سالن و میز غذاخوری. همچنین طی چند سال اخیر اصاًل به دستشویی رستوران 

به گونه ای جدی توجه نکرده بود.
او با پیروی از دستورالعمل ها و مشورت با همکارانش سعی کرد با مشکل مواجه 
ش��ده و مکان های ش��لوغ و کثیف را نیز بازرس��ی کند. او قباًل بارها شنیده بود که 
رس��توران وضعیت مطلوبی ندارد اما تا خود این مس��ئله را از نزدیک تجربه نکرده 
بود نتوانست این مسئله را درک کند. تمام گزارش های شنیده شده نامطلوب بود. او 
اظهار داش��ت: این گزارش ها به ما این امکان را داد تا دقت خود را در این خصوص 
باال برده و س��عی کنیم به خطاهای برند پی برده و در صدد حل آن برآییم. با بروز 
مشکالت و مسائل مختلف هیچ کس فکر نمی کرد بتواند با موضوع مقابله کند. بازدید 
از رس��توران به کرات و دفعات مختلف به ما این امکان را داد تا به خوبی به مس��ائل 
مربوط به تجربه مش��تری پی برده و به سادگی با ارائه راه حل و راهکارهای مطلوب 

مشکالت را پشت سر گذاشت.
تجربه برند از نگاه مشتری

اگر می خواهید در طول اجرای مراحل کس��ب تجربه مشتری برند خود را درک 
کنید، باید آن را در مقام آزمایش قرار دهید. تصمیم گیرندگان شرکت باید همانند 

مش��تریان شرکت عمل کرده و تجربه یکسانی را همانند آنها کسب کنند. با انجام 
این کار از نتایج حاصل از این عملکرد شگفت زده خواهید شد، اما بازهم نیاز است 
تا مدیرعامل هرچند وقت یک بار به تنهایی در محل حضور مش��تری حضور یافته و 

به طور کامل نسبت به انواع کارها و وظایف مطلع شود.
مثاًل برای بخش خرده فروشی اینترنتی از رئیس شرکت خواسته شود 
تا محصوالت فروش��گاه خود را اینترنتی سفارش داده و آنها را در خانه 
خود تحویل بگیرد. این کار س��اده به نظر می رس��د، اما نکته قابل توجه 
این اس��ت که مدیران اجرایی چنین شرکت هایی هیچ گاه محصوالت و 
بس��ته بندی آنها را پس ازآنکه از انبار خارج ش��د، توس��ط شرکت پست 
سراس��ر کشور را طی کرد و درنهایت پشت درب منزل مشتری گذاشته 
می شود، نمی بینند. تحقیقات انجام شده از سوی آی بی ام نیز نشان داده 
اس��ت که سه چهارم از افراد ش��رکت کننده در نظرسنجی، ارسال پستی 
مناس��ب محصول را به عنوان مهم ترین معیار معرفی یک خرده فروش به 
سایر افراد و همچنین خرید مجدد از آن خرده فروش، معرفی کرده اند.

برای مثال در مورد رستوران ها پیشنهاد می شود تا مدیران به سفارش آیتم هایی 
بپردازن��د که کمترین میزان فروش را دارند؛ زیرا انجام چنین کاری به مدیران این 
ام��کان را می دهد تا با مواد به کار رفته در این غذاها، میزان مطلوبیت و کیفیت آن 
آشنا شده و تصویری واضح از بازده مواد موجود در آشپزخانه به دست آورند. این در 
حالی است که مدیران اجرایی آیتم های اخیراً اضافه شده به منو و یا موارد موردعالقه 

خود را سفارش می دهند.
همچنین برای ش��رکت های خدماتی، مدیرعامل باید شخصاً تلفن را برداشته و 
ش��کایتی را مطرح کند. این کار یکی از مشاهدات مستقیم و تجربیات عالی است. 
مدیرعامل می تواند از این طریق ظرف ۶۰ ثانیه به مطالب زیادی پی برده )چیزهایی 
ک��ه مدی��ران تنها به طور مس��تقیم می توانند درک کنند مانند آهن��گ انتظار و یا 
مدت زمان الزم برای وصل شدن به اپراتور( و با یک اپراتور صحبت کند )آیا اپراتور 
دارای مهارت ها، ابزارها، توان و یا تمایل الزم برای حل مشکل است( و متوجه شود 

که مشکل به چه شکلی خواهد شد.
hormond :منبع

به برکت گسترش اینترنت روش های نوینی در بازاریابی ظهور پیدا کرده که یکی 
از آنها بازاریابی ویروسی است. در بازاریابی ویروسی یک پیام یا محتوا همچون یک 
ویروس به سرعت منتشر می شود. در بازاریابی ویروسی، افرادی که با محتوای شما 
مواجه می ش��وند به سرعت پیام و محتوای شما را با دیگران به اشتراک می گذارند. 
پدیده ای که این وسط انتشار این پیام را مانند سرعت نور افزایش می دهد، استفاده 
از امکاناتی اس��ت که اینترنت در اختیار ما قرار داده اس��ت. بازاریابی ویروسی برای 
بس��یاری از مدیران بازاریابی از جذابیت زیادی برخوردار اس��ت؛ چرا که با کمترین 

هزینه و با باالترین سرعت می توانند پیام خود را در میان مشتریان منتشر کنند.
اما هر اس��تراتژی، نقاط ضعف و قوت��ی دارد و گاهاً خطراتی در کنار ویژگی های 
جذاب آنها وجود دارد که همواره در زمان اس��تفاده از این اس��تراتژی ها باید نسبت 
به این خطرات هوش��یار باش��یم تا بتوانیم احتمال این خط��رات را به حداقل ترین 
میزان کاهش دهید. علی رغم مزیت های زیادی که بازاریابی ویروسی برای برندها یا 
شرکت ها می تواند داشته باشد، اما خطراتی که در ادامه این مقاله مطرح می شود از 
جمله مهمترین خطراتی اس��ت که می تواند بازاریابی ویروسی شما را تهدید کند و 

الزم است همیشه نسبت به این عوامل هشداردهنده حساس باشید.
۱-  خطر کامنت ها و مطرح کردن تجارب منفی مخاطبان در 

بازاریابی ویروسی
یکی از اولین و مهمترین خطراتی که ممکن است این نوع بازاریابی را تهدید کند 
نظرات منفی مخاطبان است که در صفحات اینترنتی مربوط به شما مطرح می کنند. 
در بازاریابی ویروسی، به دلیل تعامل باالی بین کاربران ممکن است در صورتی که 
یکی از مخاطبان ش��ما که یک تجربه منفی درخصوص محصول یا برند شما دارد 

به راحتی در این ش��بکه ها نظر و تجربه خود را در اختیار دیگر کاربران قرار دهد و 
همین موجب انصراف یا تغییر نگرش و احساس بسیاری از کاربران و مخاطبان تان 
نسبت شما شود. براساس نظر مشاور بازاریابی، همانطور که انتشار یک پیام و نظر 
مثبت می تواند به سرعت موجب جذب افراد زیاد به استفاده از محصول یا خدمات 
ش��ما ش��ود؛ دقیقاً یک پیام و نظر منفی نیز می تواند به س��رعت بسیاری از آنها را 
منصرف کند. برای پیشگیری از این اتفاق بهترین کار این است که در مرحله اول به 
خوبی نیاز مشتریان خود را شناسایی کنید و در مرحله دوم سعی کنید محصوالت 
و خدماتی را به مشتریان خود عرضه کنید که رضایت آنها را جلب کند و در نتیجه 
مشتریان راضی شما موجب تشویق دیگران به استفاده از این کاال یا خدمات شوند.

۲- فاصله بین میزان انتشار پیام ها و میزان فروش واقعی در 
بازاریابی ویروسی

یک��ی دیگ��ر از تهدیدهایی که در بازاریابی ویروس��ی وجود دارد این اس��ت که 
میزان انتش��ار باالی یک پیام ممکن است از طرف مدیران بازاریابی که به مدیریت 
رس��انه های اجتماعی مشغول هستند چنین برداشت شود که میزان فروش نیز باال 
خواهد بود و همین امر احتمال تصمیم های اشتباه صاحبان شرکت ها را ممکن است 
در بسیاری از موارد افزایش دهد. در حالی که تجربه نشان داده است میزان انتشار 
یک پیام یا محتوا در رسانه های اجتماعی نمی تواند پیش بینی کند که میزان فروش 

نیز افزایش خواهد داشت.
3- واکنش های غیرواقعی مخاطبان در بازاریابی ویروسی

در بازاریاب��ی ویروس��ی، احتمال اینک��ه مخاطبان و کاربران ش��ما واکنش های 
غیرواقعی نس��بت به محصول یا خدمات ش��ما نشان دهند بس��یار بیشتر از سایر 

بازاریابی هاس��ت، بنابراین چندان نمی توان به رفتار و واکنش های مخاطبان در این 
نوع بازاریابی اعتماد کرد و انگیزه، سلیقه و نیازهای واقعی آنها را شناسایی کرد. پس 
همیشه سعی کنید از پیام ها یا ابزارهایی استفاده کنید که احساس و واکنش واقعی 
مشتریان و مخاطبان خود را به درستی شناسایی کنید و فقط به بازاریابی ویروسی 

و داده های به دست آمده از آن تکیه نکنید.
4- مشتریان غیرهدف در بازاریابی ویروسی

از آنجایی که پیام شما در بازاریابی ویروسی همچون یک ویروس در حال انتشار 
اس��ت بنابراین به طور دقیق نمی توانید مش��خص کنید که این پیام به دست کدام 
گروه از افراد برسد. در این میان ممکن است بسیاری از مخاطبان شما شامل افرادی 
باشد که جزو گروه هدف شما نیستند و بسیاری از تالش ها و برنامه های شما بیهوده 
خواهد بود. در نتیجه این خطر وجود دارد که مسیر بازاریابی شما از مسیر واقعی و 

اصلی خود خارج شود و شما را نیز دچار اشتباه کند.
5- افزایش میزان کپی برداری در بازاریابی ویروسی

اهداف، برنامه ها و شیوه های بازاریابی شما به راحتی در بازاریابی ویروسی ممکن 
اس��ت از طریق ش��رکت ها و برندهای دیگ��ر کپی برداری ش��ود. بنابراین، روش ها، 

برنامه ها و محصوالت شما ویژگی منحصر به فرد خود را از دست خواهد داد.
احتماالً یکی از روش هایی که شما برای بازاریابی خود انتخاب کرده اید استفاده از 
بازاریابی ویروسی است چرا که مزایای بسیاری زیادی برای شما دارد، اما بهتر است 
برای نتیجه گیری بهتر از این نوع بازاریابی به خطراتی که در این مقاله اش��اره شد 

توجه کنید و برنامه هایی را برای پیشگیری از این خطرات طراحی کنید.
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5 خطر اصلی که بازاریابی ویروسی را تهدید می کند !

بیش از ۱00سوالی که باید هنگام طراحی 
وب سایت از خود بپرسید)3(

در مطالب پیش��ین به ۲۶ سوال مهم در هنگام طراحی وب سایت 
باید از خودمان بپرسم اشاره کردیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

۲۷. آیا هاس��ت فعلی ش��ما کلیه نیازهای وب س��ایت شما )فضا، 
پهنای باند، پایگاه داده و …( را برآورده می کند؟

۲8. آی��ا می خواهید یا نیاز دارید به فروش��نده هاس��ت جدیدی 
مراجع��ه کنید؟ باید نوع تغییرات مدنظر خود را با ظرفیت هاس��ت 

فعلی خود مقایسه کنید.
۲9. آیا برای یافتن هاس��ت مناسب نیاز به کمک دارید؟ برخی از 
ش��رکت های طراحی و توسعه وب س��ایت این خدمات را برای شما 

انجام خواهند داد و یا به شما در این زمینه مشاوره خواهند داد.
۳۰. آیا در حال حاض��ر URL موردنظر خود را دارید؟ منظور از 
URL همان آدرس سایت شماست که نباید توسط سایر شرکت ها 

ثبت شده باشد، چراکه در این صورت باید آن را خریداری کنید.
۳1. اگ��ر نه، آیا برای انتخ��اب و ثبت یک URL خوب به کمک 

احتیاج دارید؟
۳۲. آی��ا در حال حاضر لوگوی مش��خصی دارید یا باید یک لوگو 

طراحی کنید؟
۳۳. اگ��ر در ح��ال حاضر لوگ��و دارید آیا به فایل ه��ای اصلی آن 
دسترس��ی دارید؟ فایل باکیفیت و ب��ا فرمت مخصوص برای برخی 
از طراحی های س��ایت الزم اس��ت که اگر به این فایل ها دسترسی 

نداشته باشید نیازمند طراحی مجدد آنها خواهید بود.
۳4. آی��ا احتی��اج به س��اخت فاوآیک��ون )Favicon( دارید؟ به 
تصاویر کوچکی که به ش��کل آیکون در کنار آدرس س��ایت شما در 
قسمت آدرس مرورگر قابل مشاهده است فاوآیکون گفته می شود.
۳۵. آی��ا تگ الین )Tagline( خاص��ی دارید که بخواهید از آن 
استفاده کنید یا برای س��اخت آن برای سایت تان به کمک احتیاج 

دارید؟ در مقاالت پیشین به توضیح کامل تگ الین پرداخته ایم.
۳۶. آیا معماری وب س��ایت جدیدتان تکمیل ش��ده یا اینکه جزو 

برنامه های پیش روی تان است؟
۳۷. تخمین می زنید وب سایت پایانی چند صفحه خواهد بود؟

۳8. آیا وایرفریم )Wireframes( صفحه  های تان آماده است یا 
اینکه س��اخت آنها را در برنامه های تان ق��رار داده اید؟ وایر فریم در 
واقع راهنمای تصویری کامل از وب س��ایت اس��ت که قبل از شروع 
طراحی س��ایت تهیه می ش��ود و چارچوب کلی س��ایت را مشخص 

می کند.
۳9. آیا برای وب سایت محتوا دارید یا تهیه محتوا بخشی از برنامه 

کاری آینده شما است؟
4۰. چند صفحه محتوا باید ایجاد شود؟

41. آیا محت��وای خود را از بیرون تهی��ه و قالب - بندی می  کنید 
ی��ا قصد داری��د خودتان این کار را بکنید؟ پی��ش از این به اهمیت 
و نق��ش بازاریابی محت��وا در جذب مخاطب��ان و افزایش آگاهی از 
برند پرداخته ایم. ش��ما پیش از توسعه وب سایت خود باید در مورد 

برون سپاری یا استخدام یک مدیر محتوا تصمیم بگیرید.
 Cross( 4۲. آی��ا میان س��ایت و محتوا هی��چ ارتقای متقابل��ی
Promotion( وج��ود خواهد داش��ت؟ با اس��تفاده از این تکنیک 
و مث��ال قرار دادن لینک محتوایی که تهیه کرده اید در ش��بکه های 
اجتماع��ی گوناگون می توانید هم به ارتقای س��ایت و هم محتوای 

خود کمک کنید.
4۳. درباره ارتقای متقابل محتوا جزییات بیشتری آماده کنید.

44. آیا شما یا تیم تان برای آپدیت کردن وب سایت، انتشار محتوا 
و … نیاز به آموزش دارید؟

4۵. انتظ��ار داری��د ک��ه بازدیدکنن��دگان چه ن��وع اقداماتی در 
وب س��ایت تان انجام دهند؟ تا آنجا ک��ه می توانید از تعامل کاربران 

در وب سایت خود بهره ببرید.
4۶. آی��ا در نظ��ر دارید که از عکس های خاصی اس��تفاده کنید؟ 
مث��ل عکس های از محیط داخلی س��ازمان و پرس��نل، محصوالت، 

گواهینامه ها، پروژه های تکمیل شده و …
4۷. آیا مالک کلیه حقوق این فایل ها هس��تید؟ قوانین کپی رایت 

را در استفاده از هرگونه عکس رعایت کنید.
48. آی��ا می توانی��د فایل های باکیفی��ت )Hi-Res( تهیه کنید؟ 
همواره از عکس های باکیفیت باال در وب سایت  ها استفاده می شود.

49. آی��ا به پیدا کردن و یا س��اختن تصویر برای س��ایت احتیاج 
دارید؟

۵۰. آیا در سایت جدید امکان پخش فایل های صوتی یا تصویری 
نیز وجود دارد؟

ادامه دارد ...
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ش��اید کسب و کار ش��ما هنور در دوره خردس��الی باشد، با این حال 
عملک��رد مطلوبی از خود نش��ان می دهد. به ط��ور معمول صاحب های 
کس��ب و کارهای کوچک عالقه مند به توسعه شرکت شان هستند. آنها 
آمادگ��ی انجام هر کاری برای تحقق این هدف را نیز دارند، با این حال 
همیش��ه یک مش��کل پیش روی آنها قرار می گیرد. جالب اینکه مشکل 

مورد نظر خود آنها هستند. 
مشکل اساسی بسیاری از کس��ب و کارهای کوچک فقدان تجربه در 
زمینه بازاریابی در کنار عدم ساماندهی تیم بازاریابی است. بدون تردید 
با توجه به وضعیت بس��یاری از کسب و کارهای کوچک امکان همکاری 
با آژانس های بازاریابی وجود ندارد. بنابراین چه باید کرد؟ چگونه امکان 
راه اندازی کمپین بازاریابی دیجیتال برای کسب و کارهای کوچک وجود 
دارد؟ در این مقاله من قصد بررسی راهکارهایی برای پاسخگویی به این 

پرسش را دارم.
۱. ایجاد یک روال عادی

به منظور دس��تیابی به موفقیت در عرص��ه بازاریابی تعیین یک روال 
عادی در ش��رکت مان ضروری خواهد بود. به عنوان یک کارآفرین، شما 
مس��ئولیت های بسیار بیش��تری از آنچه جایگاه مدیریتی بیان می کند، 
دارید. بازاریابی فقط یکی از دغدغه های شما به عنوان کارآفرین خواهد 

بود. 
توصیه من در این بخش تالش برای اختصاص مقدار زمانی مناس��ب 
برای بازاریابی است، حتی اگر زمان مورد نظر فقط یک ساعت در هفته 
باشد. اقدام منطقی در این میان تنظیم روالی مناسب با توانایی های مان 
اس��ت. به این ترتیب رعایت آن تضمین خواهد ش��د. ب��دون تردید در 
ابت��دا ما توانایی اختصاص زمان زیادی به فرآین��د بازاریابی را نخواهیم 
داشت. با این حال شروع کار با هر مقدار زمانی موجب عادت مان به آن 
می شود. به این ترتیب در آینده مقدار زمان بیشتری به فرآیند بازاریابی 
اختص��اص خواهیم داد. اگ��ر ما توانایی رعایت روال��ی عادی مخصوص 
بازاریابی را داش��ته باش��یم، تاثیرات مثبت آن به زودی کسب و کارمان 
را تح��ت تاثیر قرار خواهد داد. در غیر این صورت بدون برنامه ای منظم 

تمام زحمات مان بر باد می رود. 
۲. اولویت بندی هوشمندانه

بدون تردید در عرصه کس��ب و کار زمان مانند پول اس��ت. بازاریابی 
آنالین کسب و کار در هر صنعتی اهمیت دارد. با این حال مقدار زیادی 
کارهای دیگر نیز برای رس��یدگی وجود دارد. درست به همین دلیل ما 
باید بر روی الگویی از بازاریابی همراه هماهنگی باال با کس��ب و کارمان 

تمرکز کنیم. 
به منظور ش��روع یک کمپین بازاریابی دیجیتال بدون داشتن هرگونه 
بودج��ه ای باید به دس��تیابی طبیعی به مخاطب هدف در ش��بکه های 
اجتماعی توجه کنیم. همچنی��ن توجه به الگوی بازاریابی محتوایی نیز 
دارای اهمی��ت باالیی اس��ت. یک توصیه منطق��ی در این میان نگارش 
محت��وای جذاب و کاربردی برای س��ایت برندم��ان و همینطور فعالیت 
به عنوان نویس��نده میهمان در س��ایت های بزرگ است. به این ترتیب 

دیگران با برند و کسب و کار ما آشنا خواهند شد. 
اگر ش��ما از بودجه ای مناسب برخوردار باش��ید، کار بازاریابی ساده تر 
خواهد ش��د. در این میان مشکل بس��یاری از برندها فقدان زمان کافی 
برای س��رمایه گذاری بر روی فرآیند بازاریابی اس��ت. توصیه من در این 

زمینه ش��روع کار با الگوی بازاریای مبتنی پرداخت بر اساس هر کلیک 
)PPC( است. در این مدل به ازای هر مقدار کلیک کاربران بر روی بنر 
تبلیغاتی آنالین مان به سایت میزبان تبلیغ پول پرداخت می شود. بدون 
تردید این الگو بهترین ش��یوه بازاریابی دیجیتال محس��وب نمی شود، با 
این حال برای ش��روع کار مناس��ب خواهد بود. مزیت اصلی این ش��یوه 
نتیجه بخشی در کوتاه مدت است. بنا بر این برند تازه کار ما مزه موفقیت 
در عرصه بازاریابی را خواهد چش��ید. این امر امیدواری بیش��تری به ما 
در راستای ادامه مس��یر می دهد. نکته مهم درخصوص الگوی بازاریابی 
پرداخ��ت براس��اس هر کلی��ک توقف آن پ��س از کاه��ش تمایل ما به 

پرداخت هزینه است. 
3. استفاده از ابزار طبقه بندی کارهای بازاریابی

اکنون ش��ما یک روال عادی بازاریابی در شرکت تان دارید. همچنین 
کانال بازاریابی مورد نظرتان را نیز مورد شناس��ایی قرار داده اید. بی شک 
این فرآیند برای ش��روع کار بس��یار عالی اس��ت، با این حال قدم بعدی 
ش��ما چه خواهد ب��ود؟ همانطور که پیش از این بی��ان کردم، زمان در 
عرصه کس��ب و کار مانند پول است. به همین دلیل باید برنامه ای دقیق 
برای مدیریت بهینه زمان مان داش��ته باشیم. استفاده از ابزار طبقه بندی 

کارهای بازاریابی دستیابی به این هدف را ساده تر خواهد کرد. 
مزی��ت اصلی اس��تفاده از اب��زار طبقه بندی کاره��ای بازاریابی امکان 
رس��یدگی به کارهای دارای اهمیت و فوریت در مرحله نخس��ت است. 
خوش��بختانه بس��یاری از این ابزارهای با بهره مندی از هوش مصنوعی 
امکان ارزیابی و تحلی��ل وضعیت کارهای پیش روی ما را دارند. به این 
ترتی��ب آنها برنامه کاری م��ا در عرصه بازاریابی را ب��ه صورت خودکار 
طبقه بن��دی خواهند کرد. بدون تردید اس��تفاده از ابزارهای هوش��مند 
ب��رای بازاریابی جذاب خواهد بود. با این ح��ال هدف اصلی ما در اینجا 
بهره مندی از جذابیت بیش��تر نیست. در حقیقت کاهش زمان مورد نیاز 
برای جس��ت وجوی تکنیک ه��ای بازاریابی دیجیت��ال و بهبود وضعیت 
پیگیری امور در جریان از مهم ترین اهداف پش��ت این حرکت محسوب 
می ش��ود. به ای��ن ترتیب ما زمان کافی برای توجه به س��ایر بخش های 

کسب و کارمان را خواهیم داشت. 
4. ضرورت ارزیابی نتایج

بدون تردید خواس��ته هر برندی اطمینان از ثمربخش��ی زحماتش در 
عرصه بازاریابی دیجیتال اس��ت. هیچ کس عالقه ای به فعالیت س��خت و 
س��پس عدم دس��تیابی به اهداف اش را ندارد. واقعیت حوزه بازاریابی از 
شکست بس��یاری از برندها در زمینه دس��تیابی به اهداف شان حکایت 
دارد. ب��ه این ترتیب باید به فکر راهکاری برای پیش��گیری از شکس��ت 
در عرصه کس��ب و کار باش��یم. نکته مهم درخص��وص فرآیند بازاریابی 
ض��رورت آگاهی از ه��دف یا اهداف مان اس��ت. آیا هدف ش��ما در این 
میان افزایش ترافیک س��ایت تان است؟ به عبارت بهتر، ما باید براساس 
اهداف مان دست به ارزیابی نتایج فرآیند بازاریابی برندمان بزنیم. در غیر 
این صورت معیار درس��تی برای س��نجش موفقیت مان نخواهیم داشت. 
بنابراین در اینجا ما ابتدا باید هدف اصلی مان را ش��ناخته و س��پس به 

سراغ یافتن راهکاری برای ارزیابی آن باشیم. 
بخش تحلیل و ارزیاب��ی گوگل یکی از بهترین راهکارها برای ارزیابی 
نتایج است. این ابزار تحت عنوان Google Analystics در دسترس 
کاربران قرار دارد. برندها امکان استفاده از این ابزار برای مشاهده میزان 
ترافیک س��ایت و مقدار مطالعه هر مطلب از س��وی کارب��ران را دارند. 
همچنین در زمینه شبکه های اجتماعی نیز امکان دسترسی به اطالعات 
مفید براس��اس ارزیابی داده های طبقه بندی شده پلتفرم ها وجود دارد. 

به عنوان مثال، اینس��تاگرام، توییتر و فیس ب��وک اطالعات طبقه بندی 
ش��ده و کاربردی را در اختیار اکانت های تجاری قرار می دهند. تنها باید 

اکانت مان در این پلتفرم ها را به حالت تجاری درآوریم. 
5. تصمیم گیری های داده محور

زمان در اختیار ما بسیار باارزش است، بنابراین باید از تمرکز بر روی 
نتیجه بخش ترین استراتژی های بازاریابی اطمینان حاصل کرد. 

اس��تفاده از ابزار Google Analystics امکان مش��اهده اطالعات 
مهم��ی در مورد س��ایت برندم��ان را فراهم می کند. نکت��ه مهم در این 
می��ان تمرکز بر روی بهترین پس��ت ها و مطالب م��ان در دنیای آنالین 
اس��ت. به عبارت بهتر، بازدید و الیک بیش��تر یک پست نسبت به دیگر 
محتوا بیانگر عالقه بیش��تر کاربران به ماهیت آن است. بنابراین ما باید 
به دنبال تولید بیشتر محتوای مورد پسند مخاطب ها باشیم. این امر نیز 
از طریق ارزیابی س��لیقه کاربران صورت می گیرد. در بس��یاری از موارد 
مردم عالقه بیشتری به یک س��ری از موضوع ها یا فرمت های محتوایی 
نش��ان می دهند. به عنوان مثال، فرمت ویدئو دارای محبوبیت به مراتب 
بیشتری در مقایسه با سایر فرمت هاست. به همین دلیل نیز اغلب برندها 

اکنون سرمایه گذاری بسیار باالیی بر روی این فرمت انجام می دهند. 
6. تقویت عضالت بازاریابی مان

ش��اید ش��ما فرآیند بازاریاب��ی را لذت بخش بیابی��د. در این صورت، 
دستیابی به موفقیت  برای شما بسیار ساده خواهد بود. در صورت عالقه 
به حوزه بازاریابی امکان کس��ب  آموزش های کاربردی و افزایش مهارت 
وجود دارد. شرکت در این دوره های آموزشی و افزایش اطالعات مان در 
حوزه بازاریابی به تقویت آنچه عضالت بازاریابی شرکت نامیده می شود، 
کمک خواهد کرد. در نتیجه فرآیند بازاریابی برند ما با سهولت بیشتری 
دنبال خواهد ش��د. در این میان برای بهب��ود عضالت بازاریابی برندمان 
باید به دنبال ایجاد لوگو جذاب، صدا و ش��عار تبلیغاتی باش��یم. این سه 
عنصر ب��ه تاثیرگذاری کمپین ه��ای بازاریابی ما کمک ش��ایانی خواهد 
ک��رد. در غیر این صورت امکان بهره مندی از اهداف موردنظرمان وجود 

نخواهد داشت. 
به موازات پیشرفت برندمان و امکان استخدام بازاریاب های دیجیتال، 
افزایش آگاهی م��ان در زمینه بازاریابی به ایجاد رابطه ای بهتر با اعضای 
تیم بازاریابی ش��رکت کمک خواهد کرد. حتی اگر ما به سراغ همکاری 
با آژانس های بازاریابی برویم، باز هم ش��انس تعامل س��ازنده و بهتری با 

آنها را خواهیم داشت. 
بازاریابی نیازمند زمان است

موفقیت در عرصه بازاریابی دیجیتال یک ش��به رخ نمی دهد، بنابراین 
باید اندکی شکیبایی مان را تقویت کنیم. مشکل اصل بسیاری از برندها 
در این میان تالش برای کس��ب  موفقیت س��ریع است. به همین دلیل 
در صورت عدم مش��اهده موفقیت در بازه زمانی اندک به سرعت ناامید 
می ش��وند. همانطور که در بخش های قبلی اشاره کردم، اختصاص زمان 
کاف��ی برای فرآیند بازاریابی اهمیت باالیی دارد. نیازی هم به اختصاص 
زمان بس��یار زیاد از همان ابتدای کار نیس��ت. هرچه زمان بیش��تری را 
در حوزه بازاریابی صرف کنیم، مهارت های مان بیش��تر می ش��ود. به این 
ترتیب امکان توس��عه بهتر محتوای بازاریابی مان فراهم می ش��ود. نکته 
مهم در این میان به یاد داش��تن ضرورت ش��کیبایی و تداوم در فعالیت 
بازاریاب��ی اس��ت.  بدون تردید توس��عه جل��وه آنالین برندم��ان یکی از 
تجربه های جذاب خواهد بود. تداوم در این عرصه ما را به س��وی نتایج 

مطلوب راهنمایی خواهد کرد. 
allbusiness :منبع

۱00 گام برای موفقیت در بازاریابی)4( 

در مطالب پیشین به 19گام برای موفقیت در بازاریابی پرداختیم 
و اکنون به ادامه آنها می پردازیم. 

۲0-روش های قدیمی را کنار نگذارید 
ارسال کارت پستال ها برای زمان هایی خاص نظیر تولد مشتریان، 
می تواند به خوبی اهمیت آنها را برای شما نشان داده و حسی جذاب 
را در آنها ایجاد کند، با این حال توجه داشته باشید که این امر تنها 
باید در رابطه با مشتریان باسابقه و خاص شرکت انجام گیرد در غیر 
این صورت بار مالی زیادی را به همراه خواهد داش��ت. درواقع برای 
باق��ی مش��تریان روش های ارزان قیمت دیگر نظیر ارس��ال پیامک، 

مناسب خواهد بود. 
۲۱-به دنبال ستونی در نشریات برای خود باشید 

در صورت��ی که یک روزنامه و یا مجل��ه تخصصی در زمینه کاری 
شما وجود دارد، در اختیار داشتن حداقل یک ستون امری ضروری 
خواهد بود. درواقع ش��ما باید نش��ان دهید که فردی توانا و شاخص 
در صنعت خود هستید. در رابطه با مطالب نیز دیگر تبلیغات مدنظر 
نب��وده و باید به دنبال مطالبی ارزش��مند و آموزنده باش��ید. جنبه 
تبلیغاتی این اقدام نیز از این منظر اس��ت که نام نویسنده آن همراه 

با سمت وی در شرکت ذکر خواهد شد.
۲۲-سخنگویی برای خود داشته باشید 

چنین فردی باید در رس��انه های تصویری، مراس��م ها و نشست ها 
حضور یابد. به همین خاطر متخصص بودن وی امری کامال ضروری 
خواهد بود. در این رابطه مدیران بهترین گزینه  های موجود خواهند 
بود، با این حال در صورتی که کمبود وقت و یا دالیلی دیگر در این 
رابطه وجود دارد، بهتر اس��ت تا جانش��ینی نیز تعیین شود تا هیچ 
مصاحبه و یا نشس��تی کنار گذاشته نشود. در نهایت ایجاد ارتباطی 

دوستانه با رسانه ها به افزایش تعداد مصاحبه ها منجر خواهد شد. 
۲3-یک کیت مطبوعاتی برای خود ایجاد کنید 

کیت مطبوعاتی ب��ه اضافه کردن بخش اخب��ار گوناگون پیرامون 
حوزه کاری ش��ما اطالق می ش��ود که به تکمی��ل اطالعات و تامین 
بهتر نیاز مخاطب کمک خواهد کرد. س��هولت کار در این بخش این 
اس��ت که شما نیازی به تولید محتوا نداشته و عمال مطالب سایرین 
را با ذکر منبع، بازنش��ر می کنید، با این حال اقدامات ش��ما در این 
رابطه با این مرحله محدود نش��ده و الزم اس��ت تا برای راحتی کار 
اهالی رس��انه برای همکاری با شما، بخشی را حاوی اطالعات جامع 
در رابطه با خود ایجاد کنید. این امر باعث خواهد ش��د تا رس��انه ها 
به س��رعت به آگاهی کافی در رابطه با شما دست یافته و در صورت 

تمایل برای تهیه گزارش، با شما تماسی داشته باشند. 
۲4-بخش تعامل را به سایت خود اضافه کنید 

مخاطب��ان همواره تمایل دارند تا با س��ایر اف��راد موجود، ارتباط 
داش��ته باش��ند. این امر به راحتی از طریق امکان چت، امکان  پذیر 
خواهد بود، با این حال الزم است تا نظارت های کافی در این رابطه 
وجود داش��ته باشد تا از بروز درگیری جلوگیری شود. همچنین این 
امر که همواره یک کارش��ناس به صورت آنالین برای پاس��خگویی 
وجود داش��ته باشد، بسیاری از س��واالت و تردیدهای افراد، برطرف 
خواهد ش��د، با این حال در صورتی ک��ه در این رابطه فاصله زمانی 
وجود داش��ته باش��د، احتمال کاه��ش تمایل برای خرید افزایش��ی 

چشمگیر پیدا خواهد کرد. 
۲5-از تبلیغات موبایلی غافل نشوید 

امروزه تقریبا تمامی افراد از گوشی تلفن همراه برخوردار هستند. 
درواقع این وس��یله به ابزاری تبدیل ش��ده است که همواره در کنار 
مردم قرار دارد و همین امر نیز باعث می ش��ود تا اس��تفاده تبلیغاتی 
از آن، اقدامی هوش��مندانه باش��د. در این رابطه توجه داشته باشید 
که این دسته از تبلیغات، به تمامی روش هایی اطالق می شود که با 
اس��تفاده از یک تلفن همراه امکان پذیر خواهد بود. به همین خاطر 
نباید آن را تنها به اس��تفاده از پیامک، محدود بدانید. در آخر توجه 
داش��ته باش��ید که برای موفقیت در این امر الزم است تا نسبت به 
ان��واع مدل های موجود نظیر تبلیغات بینابینی، آگاهی پیدا کنید تا 

عملکردی حرفه ای و پرسود را داشته باشید. 
۲6-از تاثیر اقدامات خیریه غافل نشوید 

در راس��تای ایجاد تصویر ذهنی مناس��ب از برند ش��ما، اقدامات 
خیرخواهان��ه و بشردوس��تانه از جمله بهترین راهکارها محس��وب 
خواهد ش��د. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا ضمن پوشش خبری 
مناس��ب از آن، اقداماتی مداوم را در این زمینه داش��ته باشید. برای 
مث��ال مزای��ده خیریه برخ��ی از محصوالت ش��رکت و یا اختصاص 
بخش��ی از درآمد ماهانه و یا س��االنه ش��رکت به این امور، از جمله 

روش های مرسوم محسوب می شود. 
ادامه دارد..
creativeboom :منبع
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 pestel مروری بر تحلیل
به منظور راه اندازی کس��ب و کار، نگرش جامعی نسبت به محیط 
کس��ب و کار مورد نیاز است. در گذشته محیط کسب و کار محیط 
ثابتی بود که قدرت پیش بینی آن برای مدیران کس��ب و کار فراهم 
بوده و توانایی کنترل ش��رایط محیطی نیز وجود داشته  است، اما با 
گ��ذر زمان محیط از حالت ثابت گذر کرده و به محیطی پویا مبدل 

گشته  است که عالوه بر تاثیرپذیری، تاثیرگذار نیز است.
برای مثال در ش��رایط تحریم  بسیاری از کسب و کارهای ایرانی 
با مش��کالت زیادی مواجه ش��ده اند، اما آیا به راستی راهکاری برای 
شناس��ایی و بررسی محیط کسب و کارشان وجود نداشت تا بتوانند 

قدرت کنترل خود را افزایش دهند؟
تحلیل محیطی پس��تل )pestel( ابزاری  اس��ت که بس��یاری از 
کسب و کارها برای شناسایی محیط پیرامون و تغییرات محیطی از 

آن استفاده می کنند.
نکته حائز اهمیت در هنگام شناس��ایی عناصر پس��تل این اس��ت 
ک��ه مدیران باید در نظر داش��ته باش��ند که هر ی��ک از این عوامل 
متعیرهای زیادی را در بر می گیرد  که ممکن است تعدادی از آنها 

برای کسب و کار آنها مهم تلقی شود.
شناخت خود کسب و کارتان می تواند عاملی برای تسهیل تحلیل 

پستل باشد.
پستل )pestel( چیست؟

political محیط سیاسی:
چه فرد سیاس��ی باشید چه نباش��ید برای بهبود کسب و کارتان 
س��عی در ش��ناخت محیط سیاسی داش��ته باش��ید. همان طور که 
می دانید سیاس��ت بسیار پیچیده ا س��ت اما شناخت عوامل سیاسی 
مرتبط با کس��ب و کار اهمیت زیادی دارد. این عوامل می توانند به 

طور کل کسب و کار شما را دچار دگرگونی کند.
این عوام��ل عبارتن��د از تصمیمات رهبران سیاس��ی، تعرفه های 
تج��اری، مالیات ها، سیاس��ت های تجاری، منابع مال��ی و تعارضات 

سیاسی.
برای مثال س��خنرانی یک فرد سیاسی در تغییرات قیمت دالر و 
طال اثرگذار اس��ت و چنین تغییراتی ممکن اس��ت شما را در تامین 

مواد اولیه خود دچار مشکل کند.
 Economicمحیط اقتصادی:

عالوه بر تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی کشور، ممکن است اقتصاد 
جهانی نیز بر کس��ب و کار ش��ما تاثیرگذار باش��ید، علی الخصوص 
هنگامی که شما در یک بازار بین المللی مشغول به فعالیت هستید.
نرخ تورم، نرخ س��ود، نرخ بهره، قدرت خری��د مردم، درآمد قابل 
تص��رف، رون��د تجارت خارجی، رک��ود و رونق اقتص��ادی از عوامل 
بس��یاری مهمی هستند که کس��ب و کارها باید به آنها توجه داشته 

 باشند.
فرض کنید شما مغازه پوشاکی دارید، وضعیت اقتصادی می تواند 
قدرت خرید مردم و درآمد قابل تصرف آنها را کاهش دهد، لذا شما 
فروش��ی نخواهید داشت و عدم فروش به منزله از بین رفتن کسب 

و کارتان است!
Social  محیط اجتماعی:

متغیره��ای اجتماع��ی نظیر س��ن، جن��س، جمعی��ت، فرهنگ، 
مردم شناس��ی، دیدگاه رس��انه ای و حتی عوامل دینی در بسیاری از 

کشورها، عوامل کلیدی و موثر بر یک کسب و کار تلقی می شوند.
برای مثال مک دونالد به هنگام تاس��یس ش��عبه خود در چین با 
مش��کالت زیادی مواجه شد چرا که فرهنگ مردم خواستار غذاهای 
محلی منطبق با طبع غذایی آنها بود و مک دونالد برای غلبه بر این 

مشکل تغییراتی را در منوی غذایی خود ایجاد کرد.
Technological فناوری و تکنولوژی:

امروزه فناوری و گسترش تکنولوژی جزء جدایی ناپذیر در زندگی 
انسان ها محسوب می شود.

اتوماسیون، تحقیق و توسعه، میزان آگاهی از تکنولوژی، روندهای 
پیشرفت جهانی تکنولوژی و صدور مجوز عوامل مهمی ا ست.

برای مثال برای گسترس خدمات خودپرداز یا اینترنت بانک ها به 
آگاهی مردم نسبت به این تکنولوژی و ... نیاز بود.

modirinfo :منبع
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اگ��ر می خواهی��د رهبری باش��ید که افراد ب��ا عقیده کامل از ش��ما 
پیروی کنند، باید به یک رهبر دوست داش��تنی تبدیل شوید. ستمگران 
می توانند با یک چشم انداز مناسب، یاغیان و سرکشان را تا مدتی تحت 
فرمان داشته باشند، اما هیچ وقت ادامه دار نخواهد بود. آنها قبل از اینکه 
توانایی های واقعی افراد را شناس��ایی کنند، تمامی انرژی آنها را از بین 

می برند.
تراوی��س برادب��ری می گوید: »زمانی که برای ی��ک جمعیت کوچکتر 
ح��رف می زنم، اغلب از آنها می خوام ک��ه خصوصیات بهترین و بدترین 
رئیس��ی که تا به حال ب��رای آنها کار کرده اند را تش��ریح کنند. آنها به 
ناچ��ار از ویژگی ه��ای ذاتی مثل ه��وش، برونگرایی، جذابی��ت و غیره 
چشم پوش��ی کرده و در ع��وض روی کیفیت هایی که به طور کل، تحت 
کنترل رهبران قرار دارد )مثل در دسترس بودن، فروتنی و زبان بدنی( 

تمرکز می کنند.«
این کلمات و سایر کلمات مشابه، رهبرانی که از مهارت هوش احساسی 
برخوردار هستند را تشریح می کند. تحقیقات TalentSmart که روی 
بیش از یک میلیون نفر انجام ش��ده نش��ان می دهد، رهبرانی که دارای 
چنین ویژگی هایی هس��تند، نه تنها به ش��دت دوست داشتنی هستند، 
بلکه در مقایس��ه با کس��انی که چنین خصوصیت��ی را ندارند، عملکرد 

بهتری دارند.
تبدیل ش��دن به یک رهبر دوست داش��تنی، کامال تحت کنترل شما 
بوده و به میزان هوش احساس��ی بستگی دارد. برخالف خصوصیت های 
ثابت ش��ده مثل هوش، مهارت هوش احساسی را می توان با تالش های 

مضاعف، تقویت کرد.
مواردی که در ادامه می خوانید، 1۰ رفتار کلیدی هس��تند که رهبران 
با مهارت هوش احساس��ی از آنها بهره مند می شوند و از آن برای دوست 

داشتنی بودن استفاده می کنند.
۱. آنها روابط صمیمی تری را ایجاد می کنند

رهبران دوس��ت داش��تنی حتی در فضاهای ش��لوغ هم احساس��ی را 
در دیگ��ران ایجاد می کنند که گویی در حال برق��راری ارتباط دو نفره 
هس��تند؛ طرف مقابل با اینگون��ه از رهبران احس��اس می کند که تنها 
ف��رد بااهمی��ت در آن محیط اس��ت و حقیقتا در آن لحظ��ه، به همین 
گونه است. رهبران دوست داشتنی در سطوح صمیمانه و احساسی  تری 
ارتب��اط برقرار می کنند. آنها هرگز فراموش نمی کنند که یک انس��ان از 

جنس پوست و خون روبه روی آنها ایستاده است.
۲. آنها در دسترس هستند

احتماال ش��ما نیز با افرادی برخورد داشته اید که تنها در شرایطی که 
ب��رای آنها کاری را انجام می دهید، برای ش��ما وقت می گذارند. رهبران 
دوس��ت داش��تنی حقیقتا باور دارند که تمامی افراد، علی رغم توانایی ها 
و امتیازات ش��ان، ارزش وقت و توجه کردن را دارند. آنها کاری می کنند 
که دیگران، با ارزش بودن را احس��اس کنند؛ چرا که حقیقتا به این امر 

باور دارند.
3. آنها فروتن و متواضع هستند

تعداد محدودی از موارد مثل تکبر می تواند صفت دوس��ت داش��تنی 
بودن را به سرعت از بین ببرد. رهبران دوست داشتنی به گونه ای رفتار 
نمی کنند که گویی از ش��ما بهتر هس��تند، چون حقیقتا فکر نمی کنند 
که از دیگران بهتر هس��تند. آنها به جای اینکه منبعی از پرستیژ باشند، 
موقعیت خود به عنوان یک رهبر را فرصتی برای نزدیک کردن دیگران 

به یکدیگر می دانند.
4. آنها مثبت اندیش هستند

رهبران دوس��ت داش��تنی همیش��ه چش��م انداز مثبت خود را حفظ 
می کنند و همه چیز را به همین ترتیب تش��ریح و توصیف می کند. آنها 
مجبور نیس��تند که چی��زی را به هیات مدیره معرف��ی کنند، بلکه آنها 
ترجی��ح می دهند که چش��م انداز و ایده های خود را با آنها به اش��تراک 
بگذارن��د. آنها مجبور نیس��تند که به سرتاس��ر محیط کاری س��ازمان 
س��ر بزنند، اما تمایل دارند با افرادی که در ش��رکت س��هیم هستند و 
محص��والت را تولید می کنند، مالقات کرده و با آنها آش��نا ش��وند. آنها 
مجبور به رژیم گرفتن نیستند، اما مزایای تغذیه سالم را تجربه می کنند. 
رهبران دوس��ت داشتنی حتی در شرایط ناگوار نیز امید مشتاقانه ای به 
آین��ده را ایجاد می کنند؛ این در واقع اعتماد به نفس اس��ت که به آنها 

کمک می کند تا فردا را بهتر از امروز بسازند.
5. آنها تعادل را برقرار می کنند

زمانی که حرف از دس��تاوردها و شکست ها به میان می آید، اینگونه از 
رهب��ران همه چیز را مرحله به مرحله و گام به گام انجام می دهند. آنها 
با موفقیت ها مغرور نش��ده و با شکست ها نیز پا پس نمی کشند. رهبران 
دوست داشتنی موفقیت های خود را می پذیرند، اما اجازه نمی دهند که 
فکرش��ان را درگیر کند؛ عالوه بر این، با آغوش باز پذیرای شکس��ت ها 
هس��تند، اما اجازه نمی دهند که آنها را ناامید کند. آنها آموزه هایی را از 

هر دو شرایط یاد می گیرند و به مسیر خود ادامه می دهند.
6. آنها بخشنده هستند

همه ما برای اف��رادی کار کرده ایم که دائما چیزی را از دیگران دریغ 
می کند، خواه دانش باش��د، خواه منابع. آنها از اینکه تمامی موارد مورد 
نی��از را در اختیار ش��ما قرار دهند و ش��ما نیز از آنها برای رس��یدن به 
موفقیت های بزرگ تر اس��تفاده کنید، هراس دارند. این در حالی اس��ت 
که رهبران دوست داش��تنی به صورت شکست ناپذیری نسبت به کسانی 
که می شناس��ند، چیزهایی که می دانند و منابع��ی که در اختیار دارند، 
بخش��نده هس��تند. آنها می خواهند که ش��ما بهترین عملکرد خودتان 
را به اج��را بگذارید؛ آنها ب��ه خوبی می دانند که وظیفه ش��ان به عنوان 
رهبر این اس��ت که ش��ما را به س��مت بهترین ها هدایت کنند. رهبران 
دوست داستنی تا اندازه ای به خودشان مطمئن هستند که هرگز نگران 
موفقیت های بزرگ دیگ��ران نخواهند بود. در حقیقت آنها معتقدند که 

موفقیت شما، موفقیت خود آنهاست.
۷. آنها صداقت و درستی را به نمایش می گذارند

رهبران دوست داش��تنی، اعتماد و ستایش را با رفتارهای خود نشان 
می دهند و تنها به کلمات اکتفا نمی کنند. بسیاری از رهبران می گویند 
که راس��تی و درس��تی برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت، اما 
رهبران دوس��ت داش��تنی چنین رفتاری را به اجرا می گذارند و با عمل 
خود ای��ن اهمیت را به دیگران نش��ان می دهند. حت��ی رهبرانی که از 
جذابیت و کاریزمای ظاهری برخوردار هس��تند نی��ز نمی توانند با عدم 
برخورداری از یک زیرس��اخت مستحکم از صداقت، به یک رهبر دوست 

داشتنی تبدیل شوند.
8. آنها می توانند افراد را مثل یک کتاب بخوانند

رهبران دوس��ت داش��تنی می دانند که چطور بای��د حرف های ناگفته 
مخاطبان خود را تش��خیص دهند؛ اینگون��ه از حرف ها از کلماتی که به 
زبان جاری می شود نیز مهمتر است. آنها به حالت های صورت، زبان بدن 
و لحن صدا توجه می کنند تا از روحیه درونی افراد مطلع شوند. به بیان 
دیگر، آنها درک باالیی از اجتماع داشته و هوش احساسی باالیی دارند.

9. آنها قدردان پتانسیل ها هستند
رابرت برالت می گوید: »کاریزما باعث می ش��ود که افراد پیرامون شما، 
احس��اس خوبی نسبت به خودشان داشته باش��ند و با دوست داشتنی 
بودن خود ش��ما کمتر در ارتباط است.« رهبران دوست داشتنی نه تنها 
بهترین ها را در وجود پیروان خود می بینند، بلکه مطمئن می ش��وند که 
دیگران نیز ش��اهد آن باشند. اینگونه از رهبران استعدادهای دیگران را 

شکوفا می کنند.
۱0. آنها کیفیت و جوهره رهبر بودن را دارا هستند 

دنیل کوین می گوید: »کاریزما تنها توجه دیگران را به دست می آورد. 
بعد از اینکه توجه را به دس��ت آوردید، باید چیزی برای گفتن داش��ته 
باش��ید. « رهبران دوس��ت داش��تنی می دانند که دانش و تخصص آنها 
برای موفقیت تمامی کس��انی که پیرو آنها هستند، امری ضروری است. 
بنابراین، دائما با دیگران در تماس هستند تا جوهره و کیفیت خود را با 
آنها به اشتراک بگذارند. رهبران دوست داشتنی تظاهر نمی کنند، چون 
دلیلی برای این کار نمی بینند. آنها دارای مفهومی هستند که می توانند 

آن را با دیگران به اشتراک بگذارند.
نتیجه گیری نهایی

ویژگی دوس��ت داشتنی بودن یک حق طبیعی نیست؛ بلکه در نتیجه 
مهارت های��ی به وجود می آید که برای موفقیت حرفه ای ش��ما ضرورت 
دارد. عالوه بر این، می توانید این مهارت را نیز همانند س��ایر مهارت ها، 
یاد بگیرید و از تجربیات دیگران در این زمینه اس��تفاده کنید، کارهای 
آنه��ا را کپ��ی کنید و آنها را با س��بک خودتان، س��ازگار کنید. این 1۰ 

استراتژی را به کار بگیرید و شاهد نتایج شگفت انگیز آن باشید.
Entrepreneur/ucan :منبع 
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استاندار مازندران:
همه باید تالش کنند تا طرح آبرسانی مرزن آباد، چالوس و نوشهر در موعد 

مقرر به اتمام برسد
ساری – دهقان : آقای دکتر احمد حسین زادگان استاندار مازندران در بازدید از طرح آبرسانی 
مرزن آباد، چالوس، نوشهر و هچی رود بر تسریع در عملیات اجرایی طرح مذکور تاکید و خواستار 
مشــارکت همه ذی مدخالن و ذینفعان جهت رفع مشکالت اجرایی این طرح شد.   به گزارش 
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 زیرساخت 
های الزم برای رفع مشــکالت کمی و کیفی آب شرب از اولویت های دولت است که امیدواریم 
پیشــرفت 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 پوشش 
این طرح و توریستی بودن منطقه از اولویت ویژه ای برخوردار است. وی هزینه اجرایی این طرح را 315 میلیارد 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.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان:
همدان عزم جدی در شفافیت شورای شهر دارد

همدان - فاطمه صنیعی وحید: در مراسم  هفتمین نشست شهر 
اندیشــی که مرکز مطالعات اقدام به برگزاری نمود نایب ریئس شورای 
اسالمی شهر همدان حمید بادامی گفت: در خصوص بحث شفافیت از 
روزهای اول شــورای پنجم به دنبال اجرایی کردن آن بودیم و شهرهای 
مختلفی که در کشور این اقدام را انجام دادند و مرکز مطالعات همدان نیز 
مطالعاتی که در این حوزه و الزامات آن، با بررسی  شهر هایی چون تهران 
،مشهد،اصفهان ،شیراز و یزد که پیشرو بودند انجام داد ما نیز پیرو شهرهایی هستیم که در این خصوص اقداماتی انجام داده اند .که این کار در نهات 
تبدیل به مطرح شدن طرح شهاب شد ؛ طرحی که مخفف کلمات شفافیت،شورا وشهرداری و ابزار بهره وری است، که در برج 12 سال1397 به 
تصویب رسید و از زمان تهیه طرح شهردای نیز برای آماده سازی زیر ساخت ها اقداماتی را آغاز کرد. با توجه به اینکه تهران یکی از شهر هایی است 
که در این حوزه کارهایی انجام داده و پیگیر به ثمر رساند کامل است لذا رئیس شفافیت شورای شهر تهران بهاره آروین در این خصوص مطالبی 
را عنوان کرد: طرح شهرداری تمام شیشه ای در سال1396در شورای شهر تهران آغاز شد. و در ادامه به تشریح طرح پرداخت که هدف کلی طرح 
شفافیت علی رغم همه محدودیت هایی است که ممکن است پیش رو داشته باشد میتواند اتفاق بیفتد . نکته مهم این است شفافیت افشاگری 
نیست زیرا افشاگری پیامدهای متفاوتی دارد و ازجمله آن میتوان گفت که نه تنها اعتماد را محقق نمیکند بلکه بی اعتمادی به همراه می آورد در 
صورتی که شفافیت سیستماتیک با هدف اینکه هر آنچه داده و اطالعات وجود دارد در اختیار مردم قرار گیرد،شفافیت مدعی این نیست که همه 
چیز خوب است بلکه داده ها منتشر میشوند برای مبارزه با فساد،که کار آمد ترین راه مبارزه با فساد است،نظارت همگانی را محقق میکند و در نهایت 

به متخصصین مجموعه هاامکان سیاست گذاری موثر و راه کارهای بهبود را ارائه میدهد.

پیام استاندار قم به مناسبت دهه کرامت
»بسمه تعالي«/ وجود شریف و مقدس سالله پاك امام کاظم)ع( در خاك پاك ایران اسالمي، مایه خیر و 
برکت و از الطاف بزرگ الهي است و زاد روز والدت با سعادت این سه نور تابناك »که به نام دهه کرامت نام 
گذاري شده« دهه اي است از جنس نور و رحمت و پیام آور جشن و شادي که عطر خوش رضوي و فاطمي 
را در این سرزمین جاري مي کند. دهه معرفت افزایي و فرصتي ناب براي تکریم ساحت مقدس خاندان پاك 
و مطهر رسول اهلل)ص( و دستیابي به شناخت و معرفت کامل از سیره و سبک زندگاني اهل بیت)ع( به عنوان 
الگوهاي بي بدیل و چراغ فروزان هدایت بشریت در مسیر کمال و سعادت است. فرخنده ایامي که شیعیان و 
محبان ائمه اطهار)ع( در سراسر جهان، با حضور در آیین هاي جشن و سرور، از الطاف و کرامات بیشمار این خوان گسترده، بهره مند مي 
شوند. فرارسیدن دهه نوراني کرامت سالروز والدت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه)س( و روز دختر، میالد حضرت شاهچراغ)ع( و 
زاد روز والدت پرنور و سرور پیشواي هشتم، حضرت علي بن موسي الرضا )ع(، را به تمامی شیعیان و مسلمانان جهان به ویژه مردم متدین 
و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت)ع( استان قم تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق معرفت و همراهي در مکتب نجات بخش انبیاء 

الهي را از درگاه ایزد منان مسالت دارم. بهرام سرمست/ استاندار قم

مهندس قاسمی تاکید کرد: 
بوستان زاوقان سمنان فضایی جهت گذراندن اوقات فراغت،نشاط 

شهروندان وتوسعه سرانه فضای سبزشهری 
سمنان- حسین بابامحمدی : مهندس قاسمی سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری 
سمنان گفت: احداث بوستان زاوقان با مساحت کل 12 هزار متر مربع و مساحت فضای سبز 1200 متر مربع 
با هزینه ای بالغ بر ۴00 میلیون ریال با اجرای سیستم آبیاری قطره ای  انجام شده است. مهندس قاسمی 
در ادامه با اشاره به کاشت گونه های گیاهی مناسب و مقاوم در این بوستان گفت؛ در این خصوص از انواع 
درختچه های مقاوم به کم آبی در غالب گونه های گیاهی مانند؛ زرشک، نسترن سفید، ژونی پروس، یوکا و 
بو مادران و ... در این بوستان کاشته شده است. وی درباره اهداف احداث بوستان های محله ای گفت؛ ارتقاء 
سرانه فضای سبز و سطح نشاط و شادابی در مناطق کم برخورد و استفاده شهروندان از فضای سبز بوستان ها و توزیع عادالنه امکانات 
شهری از اهداف احداث بوستان های محله ای می باشد که زمینه فعالیت های اجتماعی و تفریحی را برای ساکنین محله فراهم می آورد. 
سرپرست سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در پایان گفت؛ ایجاد فضایی جهت گذراندن اوقات فراغت و شادابی و نشاط شهروندان 
و توسعه سرانه فضای سبز شهری را از جمله اهداف احداث این بوستان برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با تالش شبانه روزی بتوانیم در 

راستای رضایت مندی شهروندان و توزیع متوازن خدمات در محله ها گام برداریم.

معرفی مدیریت جدید دفتر مدیر منطقه ومدیریت تجاری مخابرات منطقه گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- طی حکمی از سوی مدیرمخابرات منطقه گلستان ، سرپرست جدید مدیریت دفتر مدیر منطقه و سرپرست 
مدیریت تجاری معرفی شدند. درجلسه ای که باحضور مهندس شهمرادی، مدیران ، تعدادی از روسای ستادی وکارکنان به همین منظور برگزار شده 
بود آقای محمد رضا اخوت به عنوان سرپرست مدیریت دفتر مدیر منطقه  و آقای شعبان امیرخانلو به عنوان سرپرست مدیریت تجاری معرفی شدند 

.در این نشست از آقای ابراهیم دانشگر  بابت زحماتشان در طول دوران تصدی مدیریت تجاری  تقدیر و تشکر به عمل آمد.

آغاز عملیات اجرایی مهم ترین پروژه عمرانی شهرداری بندر بوشهر در سال 98
بوشهر – خبرنگار فرصت امروز: شهردار بندر بوشهر گفت: با توجه به برگزاری مناقصه و مشخص 
شدن پیمانکار تقاطع غیر همسطح میدان  شهید مطهری، عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده است.
دکتر سیدنورالدین امیری تصریح کرد: یکی از اساسی ترین نیازهای هر شهر، بهبود سیستم حمل و 
نقل و کاستن از حجم ترافیک درون شهری است که در این راستا و بعد از تقاطع غیر همسطح آزادی، 
الیحه ساخت تقاطع غیر همسطح میدان شهید مطهری بوشهر سال گذشته و پس از انجام کارشناسی 
های الزم و بررسی در کمیسیون عمران شورا و بر اساس ارزیابی های ترافیکی، زیست محیطی و اجتماعی و با مساعدت شورای محترم اسالمی 
شهر بوشهر به تصویب رسید که پس از برگزاری مناقصه و مشخص شدن پیمانکار، عملیات اجرایی آن آغاز گردیده است و به یاری خداوند متعال 

تمام تالش خود را بکار خواهیم برد تا این پروژه با بهترین استاندارد و کیفیت و در زمان مقرر به بهره برداری برسد.

حضور بانوان مخابرات منطقه گلستان در جشنواره دختران با نشاط وجامعه سالم
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت والدت حضرت معصومه)س( وروز ملی دختران وهفته عفاف وحجاب وروز جهانی مبارزه 
با مواد مخدر ، جشنواره دختران با نشاط وجامعه سالم توسط دفتر اموربانوان وخانواده استانداری گلستان برگزار شد . در این جشنواره که با 
محوریت شهرداری گرگان وسازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بود بانوان مخابرات منطقه گلستان به همراه دخترانشان جضور 

داشتند .این مراسم با برنامه های شاد ومفرح ومسابقات فرهنگی و ورزشی ویژه مادران ودختران در پارك النگدره گرگان برگزار گردید.

برگزاری جلسه "هم اندیشی و تصمیم برای تابلوهای تصاویر شهدا و 
نقاشی دیوار بیرونی گلزار شهدا"

رشت- زینب قلیپور :   جلسه ای برای تصمیم گیری در مورد تصاویر شهدا در سطح شهر و نقاشی دیوار بیرونی گلزار شهدا به میزبانی 
فرمانده سپاه قدس گیالن در دفتر سردار محمد عبداهلل پور با حضور ناصر حاج محمدی شهردار رشت، محمد حسن عاقل منش رییس 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت و سجاد محجوب رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری رشت، علیرضا 
حسنی رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و همچنین حضور معاون بنیاد شهید استان گیالن و رییس ستادکنگره 
۸000 شهید استان گیالن برگزار شد. ناصر حاج محمدی شهردار رشت در این جلسه با اشاره به قداست و تکرار ناشدنی بودن خون این 
شهیدان تاکید کرد که باید به نحو احسن از مقام شامخ شهدای شهر رشت تجلیل شود.وی تاکید کرد وظیفه شهرداری رشت است که به 
بهترین نحو به پاسداشت خون شهدا از این عزیزان تجلیل نماید.محمد عبداهلل پور فرمانده سپاه قدس گیالن نیز در این دیدار ضمن ارج 
نهادن به مقام شهدای شهر رشت یادی از خاطرات شهدا و همچنین کنگره ۸000 شهید گیالن داشت و تشکر ویژه از شهرداری رشت 
برای مشارکت و اجرای خوب کنگره ۸000 شهید داشت و تشکیل کارگروهی برای طراحی و ساخت یادمان و المان شهدا و تهیه فیلم و 

مستند و ... فعالیت های مختلف فرهنگی را برای آشنایی جوانان و نوجوانان با شهدا و فرهنگ شهادت را الزامی دانست.
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اخبار

تبریز- ماهان فالح: اســتاندار آذربایجان شرقی خواستار 
رعایت اصالح الگوی مصرف برق در ســاعات پرمصرف توسط 

مردم استان شد.
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.

قم- خبرنگار فرصت امروز: رهبر شیعیان بحرین گفت: دغدغه 
امروز جمهوری اسالمی تنها برای کشور خود نیست و دغدغه 

جهان اسالم را دارد و قطعا در این راه پیروز می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه قم، شیخ عیسی قاسم در نشست 
بررسی مسائل بحرین که در دانشگاه قم برگزار شد، عنوان کرد: نور ایمان 
انسان را به سمت سازندگی دنیا و خالقیت جهت خدمت به مردم هدایت 
می کند و باید در دانشگاه کنار علم به موضوع ایمان نیز توجه ویژه شود.
وی افزود: علم به انسان قدرت می دهد که شرایط را تغییر دهد ولی اگر 
این علم در کنار ایمان نباشــد، به انسان ضرر می رسانند؛ علم و ایمان 
باید در کنار هم باشــند تا باعث سازندگی شود و در دانشگاه قم ایمان 
و علم در کنار یکدیگر اســت و این بسیار ارزشمند است.رهبر شیعیان 
بحرین بیان کرد: آمریکا امروز با تمام جهالت و دشمنی می خواهد در هر 
عقلی، قلبی و تفکری حضور داشته باشد و در مقابل آن یک جمهوری 
مبارك به نام جمهوری اســالمی ایرانی قرار دارد که نه با زورگویی بلکه 
با اخالص و بشــر دوستی می خواهد بر قلب ها، عقل ها و افکار نفوذ پیدا 
کند و این یک جنگ تمام عیار است.وی ادامه داد: ایران تصویر رحمت 
خداوند و قرآن است و امروز نقش مهمی در جهان اسالم دارد و اقدامات 
جمهوری اسالمی برای تمام جهان اثر بخش است؛ ایران برای پیروزی 
جهان اسالم و مقابله با زورگویی آمریکا در حال فداکاری است و هزینه 

این فداکاری را می دهد.
 ایران هیچ نگرانی برای تامین امنیت مرزهای خود ندارد

شیخ عیسی قاسم تصریح کرد: با قدرتی که جمهوری اسالمی ایران 
دارد و بــا وجود رهبری عالم و مقتد در راس این کشــور، هیچ نگرانی 
بابت مرزها و امنیت ایران وجود نخواهد داشت و دغدغه امروز جمهوری 
اسالمی تنها برای کشور خود نیست و دغدغه جهان اسالم را دارد.شیخ 
عیسی قاسم تصریح کرد: دانشگاهیان و اساتید دانشگاه مردان موثر در 
جنگ برابر سلطه امریکا هستند و اقدامات آنان بسیار ارزشمند است و 
امیدواریم جمهوری اســالمی در این جنگ به پیروی کامل برســد که 

پیروزی انقالب اسالمی، در کل جهان اثر بخش است.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه های قم: دست  و پا زدن دشمن در 
بحرین بی ثمر است

نماینده ولی فقیه در دانشــگاه های قم با بیان اینکه دست  و پا زدن 
دشمن در بحرین بی ثمر است، گفت: برگزاری اجالسیه معامله قرن در 
بحرین نشانه دست  و پا زدن دشمن است که نتیجه ای برای آنان نخواهد 
داشــت. حجت االسالم و المسلمین اســماعیل پوررضا در این نشست 
بررســی مســائل بحرین که با حضور شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان 
بحرین در دانشگاه قم برگزار شد، عنوان کرد: انقالب بحرین در بسیاری 
از موارد همانند انقالب اسالمی ۴0 پیش در ایران است و بر همین اساس 
فرج و نصرت را برای مردم بحرین آرزو می کنیم و خوشحال هستیم که 
انقالب بحرین به نتایج خوبی رسیده است. وی افزود: سفر شیخ عیسی 
قاسم به ایران همانند تبعید امام خمینی به کشورهای دیگر مانند فرانسه 
بود و امام خمینی برای به ثمر رســاندن انقالب اســالمی در تبعید نیز 
فعالیت های بسیاری را انجام داد و امیدواریم در نتیجه انقالب بحرین نیز 
در یک مدت کوتاه به پیروزی بزرگ منجر شود.  رییس دفتر نهاد مقام 
معظم رهبری در دانشگاه  قم بیان کرد: دشمن امروز بی جهت در بحرین 
دست و پا می زند، ما با قلدری مستکبران آشنا هستیم، برگزاری اجالسیه 
معامله قرن در بحرین و پیام به شیعیان و مسلمانان جهان در خصوص 
فلسطین، دست و پا زدن دشمن است که قطعا به نتیجه نخواهد رسید 
و پیروزی نهایی از آن مسلمانان و مظلومان است. در ادامه این نشست، 
دکتر مصطفی فضائلی عضو هیئت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه 
قم تصریح کرد: دانشــگاه قم مولود مبارك انقالب اسالمی ایران است 
و ماهیت فعالیت های آن در راســتای تحقق آرمان های انقالب اسالمی 
اســت.وی افزود: دانشگاه قم با توجه به موقعیتی که در استان قم دارد، 
از یک جاذبه بین المللی برخوردار است، در مجامع بینن المللی استان 
قم دارای یک ارزش بســیار باال است و به تبع آن دانشگاه قم نیز از این 
جهت دارای اعتبار باالیی است.این استاد دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه قم 
با وجود اینکه سابقه زیادی ندارد، سومین دانشگاه کشور از لحاظ جذب 
دانشجوی خارجی است و دانشکده حقوق و رشته حقوق بین الملل در 

بین دانشــجوهای غیر ایرانی بیشــترین متقاضی را دارد و این نشان از 
ظرفیت باالی بین المللی دانشگاه قم است.

 رییس دانشگاه قم: معامله قرن به فرصتی برای مبارزان بحرین 
بدل می شود

رییس داشگاه قم گفت: دشمنان اسالم با برگزاری اجالسیه معامله 
قرن در بحرین به دنبال ضربه زدن به جنبش مقاومت هســتند ولی 
قطعا ای موضوع برعکس خواهد شد و این تهدید به بزرگترین فرصت 
برای مسلمانان مبارز بحرین جهت رساندن صدای مظلومیت خود به 
سراسر جهان مبدل می شود. حجت االسالم و المسلمین دکتر عسکر 
نیزدراین نشســت بررسی مســائل بحرین که با حضور شیخ عیسی 
قاسم رهبر شیعیان بحرین که در دانشگاه قم برگزار شد، عنوان کرد: 
با هدایت های شیخ عیسی قاسم، مبارزات مردم شریف بحرین علیه 
استکبار و ظلم حکومت آل خلیفه استمرار دارد و انشاهلل به زودی به 
نتیجه خواهد رسید.  وی افزود: دشمنان اسالم با برگزاری اجالسیه 
معامله قرن در بحرین به دنبال ضربه زدن به جنبش مقاومت هستند 
ولی قطعا ای موضوع برعکس خواهد شــد و این تهدید به بزرگترین 
فرصت برای مسلمانان مبارز بحرین جهت رساندن صدای مظلومیت 
خود به سراســر جهان مبدل می شود. عضو مجلس خبرگان رهبری 
بیان کرد: آل ســعود و آل خلیفه نماینده اســتکبار و صهیونیســت 
جهانی هستند و با اتحاد یکپارچه مسلمانان توطئه های آنان بی ثمر 
خواهد شد و پیروزی نهایی برای مسلمانان راستین خواهد بود.وی با 
معرفی دانشــگاه قم و ویژگی های آن، تصریح کرد: از ابتدای تاسیس 
دانشــگاه قم، بخش آموزشی و مدیریتی خواهران به صورت مستقل 
اداره می شــود و تالش بر این است که این سنت حسنه حفظ شود؛ 
این موضوع یکی از ویژگی های برجسته دانشگاه قم است.وی افزود: 
مستقل بودن فضای آموزشی باعث شده که دانشجویان در محیطی 
مناســب تر از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و علمی پرورش پیدا کنند و 
فارغ التحصیالن این دانشگاه توانسته اند در سطح کشور به افتخارات 

مناسبی دست یابند.

اراک- مینو رستمی: به مناسبت هفته صرفه جویي در مصرف 
آب و در ششــمین روز از این هفته نشست خبري سرپرست 
شرکت آب وفاضالب  شهري و مدیر عامل  شرکت آب و فاضالب 
روستایي استان مرکزي  با اصحاب رسانه  در محل سالن جلسات 

آبفا روستایي استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شــرکت آب وفاضالب اســتان مرکزي در 
نشت خبري که به مناسبت هفته صرفه جویي در مصرف آب برگزار شد 
مهندس یوسف عرفاني نسب سرپرست شرکت آب وفاضالب  شهري و 
مدیر عامل  شــرکت آب و فاضالب روســتایي استان مرکزي  در جمع 
اصحاب رسانه  با اشاره به وضعیت منابع آبي  استان مرکزي  بیان نمود 
:  با توجه به منابع آبي موجود در اســتان در بخش تامین آب  در حال 
حاضر در هیچیک از شــهرهاي اســتان با کمبود آب مواجه نیستیم و 
فقط در شهرمامونیه مقداری با کمبود آب مواجه هستیم  که پیگیري 
هاي الزم براي افزایش ظرفیت آبي این شــهر شده است  ،اما چنانچه 
مدیریت مصرف در بخش هاي خانگي ،کشاورزي وصنعت رعایت نشود 
امکان مواجهه با کم آبي در سالهاي آینده  وجود دارد.وی گفت: با تدابیر 
اندیشــیده شده از سوی مســئوالن و اقدامات به موقع متولیان بخش 
آب اســتان در مهار و کنترل سیالب ها ، هیچگونه مشکلی در بخش 
کیفیت آب شهر اراك و سایر شهرهای استان وجود ندارند.یوسف عرفانی 
نســب سرپرست شرکت آب و فاضالب  شــهری و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب روســتایی اســتان مرکزی گفت:  با اقدامات به موقع در 
مهار ســیالب ها از سوی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی 
خوشبختانه کیفیت آب در شــهرها و روستاهای استان مرکزی تحت 
کنترل می باشد و هیچگونه نگرانی از این بابت وجود ندارد.وی با اشاره 

به پایش مستمر آب شرب شهرها و روستاهای استان تصریح کرد: دفاتر 
کنترل کیفیت و بهداشــت آب و فاضالب شــرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی به طور مستمر اقدام به پایش منابع ، مخازن و شبکه 
های توزیــع آب می نمایندو چنانچه یکی از منابع تامین آب به لحاظ 
کیفیت دچار مشکل شود بالفاصله از مدار بهره برداری خارج می گردد.

مهندس عرفانی نسب خاطر نشان کرد: همچنین برای افزایش ضریب 
کیفیت و بهداشت آب آشامیدنی هر ساله مخازن و شبکه های توزیع آب 
بر اساس برنامه زمانبندی شستشو و گندزدایی می شوند.وي  با تاکید 
بر لزوم رعایت مصرف بهینه آب از ســوي  هم اســتاني ها گفت: الزم 
است تمامي اقشار جامعه روش هاي مصرف درست آب را فرا گیرند که 
براي تحقق این مهم  سالهاست اقدامات فرهنگي متعدد و متنوعي انجام 
مي شود که نتیجه آن حســاس شدن مردم به مقوله مدیریت مصرف 
و تا حدي رعایت آن است.سرپرســت شــرکت آب وفاضالب شهري و 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایي استان مرکزي با اشاره به نام 
گذاري هفته اول تابستان )1 تا 7 تیرماه( با عنوان هفته صرفه جویي در 
مصرف آب  تصریح کرد : شــرکت آب وفاضالب استان مرکزي عالوه بر 

سایر روزهاي سال در این هفته به طور متمرکز فعالیت هایي در زمینه 
فرهنگســازي مصرف بهینه آب انجام مي دهد که نتیجه این اقدامات 
کاهش مصرف آب و رعایت مدیریت مصرف از سوي مشترکان مي باشد. 
وی با اشاره اقدامات صورت گرفته در زمینه مدیریت منابع آب در استان 
مرکزی خاطرنشان ساخت: با تدابیر اندیشیده شده از سوی مسئوالن و 
اقدامات به موقع متولیان بخش آب استان در مهار و کنترل سیالب ها 
، هیچگونه مشــکلی در بخش کیفیت آب شهر اراك و سایر شهرهای 
استان وجود ندارند.یوسف عرفانی نسب سرپرست شرکت آب و فاضالب  
شهری و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزی گفت:  
با اقدامات به موقع در مهار سیالب ها از سوی شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی خوشبختانه کیفیت آب در شهرها و روستاهای استان 
مرکزی تحت کنترل می باشــد و هیچگونه نگرانــی از این بابت وجود 
ندارد.وی با اشاره به پایش مستمر آب شرب شهرها و روستاهای استان 
تصریح کرد: دفاتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضالب شرکت های 
آب و فاضالب شهری و روستایی به طور مستمر اقدام به پایش منابع ، 
مخازن و شبکه های توزیع آب می نمایندو چنانچه یکی از منابع تامین 
آب به لحاظ کیفیت دچار مشکل شــود بالفاصله از مدار بهره برداری 
خارج می گردد.مهندس عرفانی نسب خاطر نشان کرد: همچنین برای 
افزایش ضریب کیفیت و بهداشت آب آشامیدنی هر ساله مخازن و شبکه 
های توزیع آب بر اســاس برنامه زمانبندی شستشــو و گندزدایی می 
شوند.گفتني است : مهندس عرفاني نسب در این نشست خبري گزارشي 
از اقدامات ، فعالیت ها و وضعیت تاسیسات آب و فاضالب و تولید آب در 
شهرها و روستاهاي استان ارائه نمود و در پایان  به پرسش هاي مطرح 

شده از سوي خبرنگاران پاسخ هاي الزم را ارائه نمود.

اهواز- شبنم قجاوند: اولین گردهمایی مشاوران و دستیاران 
جوان مدیران دستگاه های اجرایی خوزستان در راستای مدیریت 

مصرف برق، در شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد.
مدیرعامل این شرکت در این گردهمایی گفت: هدف از برگزاری این 
گردهمایی بهره مندی از پتانسیل های جوانی جمع حاضر با هدف کمک 
به تحقق اصالح الگوی مصرف برق در ســازمان ها و ادارات و در نهایت 
کاهش مصرف برق در ســطح جامعه است.محمود دشت بزرگ اظهار 
داشــت: اصالح الگوی مصرف به معنای مصرف نکردن نیست بلکه به 
این معنی اســت که الگوی غلط اصالح و الگوی صحیح بهینه مصرف 
کردن جایگزین آن شــود.وی با ارائه گزارشــی از وضعیت پیک برق و 
روند افزایشــی مصرف در ســال 9۸، بیان کرد: از مشاوران و دستیاران 
جوان می خواهیم که به عنوان سفیران و مدیران مصرف بهینه انرژی، 

در دســتگاه های متبوع خود اصالح الگوی مصرف برق را برنامه ریزی 
کنند.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد: جمع حاضر 
مــی تواند به عنوان یاوران صنعت برق، گام های اساســی در مدیریت 
مصرف برق و حذف مصارف غیر ضروری بردارد.قائم آقایی مشاور جوان 

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان نیز در این نشست، گفت: 
صنعت برق زیرساخت اساســی همه فعالیت هایی است که در جامعه 
مدرن صورت می گیرد و باید درست مصرف کردن آن در کشور نهادینه 
شود.وی تصریح کرد: مشاوران و دستیاران جوان مدیران دستگاه های 
اجرایی می توانند نقش واسطه و مکمل را بین صنعت برق و مشترکین 
عهده دار شوند و با تبلیغ الگوی صحیح مصرف برق، نقشی کلیدی در 
تعدیل بار مصرفی و افزایش بازدهی انرژی داشــته باشند.شکراهلل کاله 
کج دستیار ویژه استاندار خوزستان در امور جوانان نیز در این نشست بر 
اهمیت پایداری شبکه برق با توجه به آب و هوای گرم خوزستان و لزوم 
مدیریت مصرف در این پایداری اشاره کرد.در ادامه این گردهمایی نیز، 
عبدالرسول زرگر سرپرست دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان کارگاه آموزشی مدیریت مصرف برق را برگزار کرد.

استاندار آذربایجان شرقی خواستار شد؛

ضرورت رعایت الگوی مصرف در ساعات پیک مصرف برق

شیخ عیسی قاسم:

دغدغه جمهوری اسالمی ایران، دغدغه جهان اسالم است

سرپرست شرکت آب و فاضالب استان مرکزی: 
کیفیت آب در شهرها و روستاهای استان مرکزی تحت کنترل آبفا است 

گردهمایی مشاوران و دستیاران جوان مدیران با هدف اصالح الگوی مصرف برق
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میگویند یک میز مرتب اولین قدم برای داشتن یک ذهن آرام است. اگر شما 
هم برای انجام کارهایتان در محل کار دچار مشکل شدهاید، نگاهی به اطرافتان 

بیندازید. آیا فضای کارتان بههمریخته است؟
طبق تحقیقی که در مجله »Journal of Neuroscience« منتشر شده، 
داش��تن میزی نامرتب عالوه بر ایج��اد ظاهری نامطب��وع، میتواند در تمرکز و 
پردازش اطالعات شما نیز اختالل ایجاد کند. تا زمانی که انگیزه و تداوم داشته 
باش��ید، مرتب کردن میز، کاری س��اده و مهمتر از آن باارزش بهحساب میآید. 
با این ۲۰ روش س��اده شروع کنید تا میزی منظم داشته باشید و خیلی زود از 

فضای باز، ذهن آزاد و خالقیت بیشترتان لذت ببرید.
درهمریختگی با تمرکز ش��ما در تعارض اس��ت و باعث اس��ترس، اضطراب و 
احس��اس گناه میشود. به عبارت دیگر، باید چنین وضعیتی را از بین ببرید. اما 
گاهی که به چنی��ن بههمریختگی نگاه میکنید، مرتب کردن آن نیز غیرممکن 
بهنظر میرس��د. خوش��بختانه، برخالف چیزی که در نگاه اول به چش��م میآید، 

مرتب کردن و حفظ نظم میز، کار طاقتفرسایی نیست.
1. یک فضای شخصی بسازید

احتم��اال ه��ر روز با خود چیزهایی به محل کار میآوری��د و باید آنها را جایی 
بگذارید. با این حال، بهجای ش��لوغ کردن میزتان با کیف دس��تی، کیف پول، 
موبای��ل یا کلیدهای تان، محل خاصی را برای این وس��ایل ضروری )که معموال 
تنه��ا باعث بینظمی هس��تند( در نظ��ر بگیرید. حتی بهتر اس��ت، هر زمان که 
ام��کان داش��ت، موبایلتان را خ��ارج از دید قرار دهید تا حواس ت��ان هنگام کار 

کمتر پرت شود.
۲. کامپیوترتان را هم مرتب کنید

شاید میز کارتان کامال خلوت و مرتب باشد و هر مینیمالیست )افرادی که به 
سادهگرایی عالقه دارند( سختگیری را مفتخر کند، اما صفحه کامپیوترتان پر از 
فایلها و اسناد دسته بندینشده و تو در تو باشد. پس باید حواستان به این بخش 
هم باش��د. بههمریختگی های دیجیتالی نیز نوعی بینظمی محس��وب میش��وند 
و زمانی که به تمرکز نیاز دارید، حس��ابی حواس��تان را پ��رت میکنند. حداقل 
هفتهای یک بار، فایلهای بیاس��تفاده را از دس��کتاپتان پاک کنید. برای فایلهای 

مرتبط، فولدرهای منظم بسازید تا صفحه نمایشتان ساده و دلپسند شود.
۳. پاکسازی کنید

احتماال نیازی به گفتن نباش��د، اما اگر میخواهید میزتان را مرتب کنید، باید 
پاکس��ازی انجام دهید. س��راغ تکتک وس��ایل روی میزتان بروید و از خودتان 
بپرس��ید آیا واقعا به این وس��یله نیاز دارید یا نه. وسایل موردنیاز را نگه دارید و 
غیرضروریها را دور بریزید. با خودتان صادق باشید: منوی بیرونبر رستورانی که 
بهتازگی تعطیل ش��ده اصال جزو وسایل ضروری نخواهد بود. این کار را به نحو 
احس��ن انجام دهید و بهزودی ش��اهد تغییرات مثبت و خوبی روی میز کارتان 

خواهید بود.
4. میزتان را روزانه تمیز کنید

در پای��ان روز و پی��ش از ت��رک مح��ل کار، زمانی را به تمیز ک��ردن میزتان 
اختصاص دهید. با انجام این کار، چیزهای اضافیای را که روی میز گذاشتهاید، 

دور میریزید و صبح روز بعد با میزی تروتمیز روبهرو خواهید شد.
۵. هر کاری را بهنوبت انجام دهید

ش��اید فکر کنید که در انج��ام چند کار همزم��ان )multitasking( خبره 
هس��تید، اما حقیقت امر این اس��ت که فرضیه انجام چن��د کاِر همزمان تقریبا 
غیرممکن اس��ت. بهجای تالش کردن و شکست خوردن، تمرکزتان را روی یک 
کار بگذاری��د. برای کم کردن هرچه بیش��تر بینظمی، اج��ازه دهید تنها همان 
کاری که مشغول انجامش هستید فضای میزتان را به خودش اختصاص دهد و 

هر چیز دیگری را کنار بگذارید.
۶. مدارکتان را اسکن کنید

میخواهید از شر خروارها کاغذی که میزتان را شلوغ کردهاند، خالص شوید؟ 
آنها را به نس��خه دیجیتالی تبدیل کنید. بهتر اس��ت هر چیزی را که به نسخه 
فیزیکی آن احتیاج ندارید، به نسخه دیجیتالی تبدیل کنید. فایلها را به صورت 
PDF ذخی��ره کنی��د. حاال خیلی راحت میتوانید هر مدرک��ی را که نیاز دارید، 
بهراحت��ی پیدا کنید. حتی مدارکی را هم که به نس��خه فیزیکی آن نیاز دارید، 
اس��کن کنید، اما به دنبال فضای بایگانی در محل کارتان برای آنها باشید؛ چرا 

که احتماال بهندرت به آنها نیاز خواهید داشت.
۷. از سیستم Two-Tray استفاده کنید

 Two-Tray بهجای قرار دادن کوهی از کاغذها در اطراف میز، از سیس��تم
)دو س��ینی یا دو جعبه( ب��رای نظمدهی به کاغذهای تان اس��تفاده کنید. یک 
س��ینی را مخصوص کاغذهای جدید که هنوز بای��د روی آنها کار کنید در نظر 
بگیرید. سینی دیگر را برای کاغذهایی که بررسی شدهاند و باید دستهبندی یا 

به جای دیگری منتقل شوند، در نظر بگیرید.
8. کارهایتان را هرچه زودتر انجام دهید

یک قانون برای جلوگیری از به تعویق انداختن کارها این است که اگر کاری 
کمتر از ۲ دقیقه زمان از ش��ما میگیرد، بالفاصل��ه آن را انجام دهید. به همین 
منوال، اگر کاری را برعهده دارید که کمتر از 1۵ دقیقه میتوانید آن را به پایان 
رس��انید، بالفاصله آن را انجام دهید. پروژهتان را هرچه زودتر به پایان برسانید 
تا هم از نظر فیزیکی و هم روانی، بار آن از روی دوش��تان برداشته شود. هرچه 
زودت��ر وظیفهتان را انجام دهید، زودتر به تمرکز حواس میرس��ید و زودتر میز 

کار خلوتتری خواهید داشت.
9. دیجیتالی شوید

سعی کنید بیشتر از تقویم دیجیتالی تلفن همراهتان برای پیگیری پروژهها، 

یادداش��تها و یادآوریه��ا اس��تفاده کنی��د. وقتی ب��ه دیجیتالی ک��ردن کارها و 
برنامههای تان عادت کنید، کمتر به اس��تفاده از کاغذ یادداشتهای چسبدار نیاز 

خواهید داشت و در نتیجه میز کار خلوتتری در انتظارتان خواهد بود.
1۰. یک دفترچه یادداشت تهیه کنید

در واقعی��ت، ش��اید همهچیز را نتوان ب��ه تلفن همراه منتقل ک��رد، بنابراین 
بهتر اس��ت یک دفترچه یادداش��ت تهی��ه کنید و برخی یادآوریها و ش��مارهها 
را در آن یادداش��ت کنید. شاید اضافه کردن یک وس��یله جدید به میز کارتان 
برخالف آنچه باش��د تا به حال گفته شد، اما این دفترچه میتواند همه ایدهها و 
اطالع��ات مهم را به صورت یکپارچه در آورد ت��ا از ایجاد بینظمی روی میزتان 

جلوگیری شود.
11. دستهبندی براساس اهمیت

بهترین شیوه برای دستهبندی، مد نظر قرار دادن اهمیت وسایل است. وقتی 
میخواهید وس��ایل روی میزتان را دس��تهبندی کنید، از خودتان بپرسید که به 
هر وس��یله چقدر نیاز خواهید داش��ت. اگر آن وسیله کاربرد زیادی ندارد، آن را 

جایی دورتر از وسایل ضروری تان قرار دهید.
1۲. یک سطل زباله تهیه کنید

در نزدیکی یا زیر میزتان یک س��طل زباله قرار دهید. این س��طل قرار اس��ت 
دوس��ت خوب جدیدتان باش��د. بالفاصله پس از اینکه چیزی روی میزتان قرار 
گرفت که به آن نیازی نداشتید، آن را در سطل بریزید. هرچه خرتوپرتها بیشتر 
ش��ود، بیش��تر به این کار عادت خواهید کرد و تقریبا همیش��ه این کار را انجام 
خواهی��د داد. برای نتیجه بهتر، میتوانی��د یک جعبه مخصوص بازیافت کوچک 
نیز تهیه کنید تا بالفاصله کاغذهای باطله را در آن بریزید. از هر دِو این سطلها 

بهخوبی استفاده کنید تا میز کار مرتب و خلوتی داشته باشید.
1۳. کابلها را ببندید

بینظمی تنها به وس��ایل روی میز محدود نمیشود؛ چیزهایی که زیر یا پشت 
می��ز قرار میگیرن��د نیز میتوانند بینظم��ی ایجاد کنند. اگر گروهی از س��یمها 
به چش��متان میآید، احتماال موجب حواس��پرتیتان خواهد ش��د. برای کاهش 
حواس پرتی، کابلها و س��یمها را با بس��ت کمربندی ببندی��د و آنها را از جلوی 

دیدتان دور کنید.
14. وسایل الکترونیکی را دور کنید

احتماال نیازی نیس��ت که مودم اینترنت را روی میزتان قرار دهید و چشمک 
زدن چراغ هایش را تماشا کنید. وسایل اینچنینی را زیر میز یا در یک کشو قرار 

دهید تا میز کار دلپذیرتر با حواس پرتی کمتری داشته باشید.
1۵. خودکار و مدادهایی را که استفاده نمیکنید، دور بیندازید

مداد و خودکارهای روی میزتان میتوانند خیلی س��اده روی هم تلنبار شوند. 
لزومی ندارد خودکاری را که بیش از یک سال از خشک شدنش میگذرد، روی 

میزتان نگه دارید. س��عی کنید بیش از دو مداد و دو خودکار نداش��ته باش��ید. 
این کار نهتنها موجب کم ش��دن بینظمی میش��ود، بلکه دیگر نسبت به قرض 
دادن وس��ایلتان به همکارتان که هیچوقت وسایل قرضگرفته را پس نمیدهد، با 

دستودلبازی رفتار نخواهید کرد.
1۶. یک ایستگاه شارژ بسازید

در یک دنیای ایدهآل، ش��ما قادر خواهید بود یکی از کش��وهای میزتان را به 
محلی برای قرار دادن تلفن همراه، هدفون، باتریهای زاپاس و دیگر وسایلی که 
روزانه با خود حمل میکنید، تبدیل کنید. اما اگر این کار امکانپذیر نیست، یک 
ایس��تگاه ش��ارژ پشت مانیتورتان درست کنید و این وس��ایل را خارج از دید )و 

خارج از ذهنتان( قرار دهید.
1۷. میزتان را بخشبندی کنید

به احتمال زیاد، بیش��تر زمان در محل کارتان را در حال استفاده از کامپیوتر 
هس��تید، اما بهتر اس��ت جایی روی میزتان برای کارهای غیرکامپیوتری نیز در 
نظ��ر بگیری��د. مثال میتوانید بهجای ش��لوغ کردن محیط اط��راف کامپیوترتان 
و ایج��اد بینظمی، میز را بخش��بندی کنید و برای مث��ال در یک بخش کتاب 
بخوانی��د، به بررس��ی پروژههای تان بپردازید و یا فهرس��ت کارهای روزانه خود 

را مرور کنید.
18. کاغذها را روزانه دستهبندی کنید

در پایان روز، تمام کاغذهای تان را خیلی س��ریع م��رور کنید. پیش از خارج 
ش��دن از محل کار، کاغذهای تان را بررس��ی کنید و هر کدام که نیاز به اسکن، 
دستهبندی یا دور انداختن دارند، کار الزم را انجام دهید. این نکته از آن دسته 
کارهاس��ت که در ابتدا بسیار سخت بهنظر می رسد، اما به مرور زمان، در کمتر 
از ۵ دقیق��ه قادر خواهید ب��ود این کار را انجام دهید و عادت جدید برای حفظ 

نظم میزتان را در خود بهوجود آورید.
19. وسایل اداری را دور نگه دارید

اگر از س��ت رومی��زی برای نگهداری وس��ایل اداری اس��تفاده میکنید، خبر 
بدی برای تان داریم؛ حت��ی در چنین حالتی، احتماال با بینظمی بصری روبهرو 
میش��ویم. اگر ممکن اس��ت، در یکی از کش��وهای میز جایی ب��رای قرار دادن 
وس��ایل اداری، بهخصوص آنهایی که کمتر اس��تفاده می شوند، در نظر بگیرید. 
نظمدهندههای کش��و راه بسیار مناسبی برای مرتب کردن و پیدا کردن آسانتر 

وسایل هستند.
۲۰. هفتهای یک بار یک تمیزکاری اساسی انجام دهید

هفتهای یک بار، تمام کاغذها و دورریختنیهایی را که از چشمتان دور مانده، 
بررس��ی کنید. وسایل اداری که از جای شان خارج شده، پوشههایی که جابهجا 
شدهاند یا فایلهای داخل کامپیوترتان را مرتب کنید. هرچه در طول هفته این 

کار را بیشتر انجام دهید، زمان کمتری صرف آن خواهید کرد.

چطور میز کار مرتبی داشته باشیم؟
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۱0۱ ویژگی که برای موفقیت در کار خود باید از آن بهره مند باشید)5(

در مقاالت قبلی به ۳4ویژگی برای موفقیت در کار پرداختیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.
35-گوش دادن 

اگرچه این مورد کمی عجیب به نظر می رسد به این علت که همه ما از این مهارت برخوردار هستیم، با 
این حال واقعیت این است که خوب گوش دادن تفاوت فاحشی با مدل رایج آن داشته که نیازمند آگاهی 
از روش ها و تمرین کافی اس��ت. درواقع ش��ما نیازمند خوب گوش دادن به صحبت های س��ایرین خواهید 
داش��ت تا بتوانید بهترین عملکرد را داشته باشید. این افراد می توانند مدیر شرکت، همکاران، مشتریان و 
حتی رقبای ش��ما نیز باشند. درواقع برای ش��ما نباید تفاوتی داشته باشد که چه کسی یک پیام خوب را 
به شما منتقل می سازد. در نهایت با توجه به این امر که ذهن امکان فراموشی دارد، الزم است تا مطالب 
مفی��د را در جایی مکت��وب کنید. در این رابطه دفترچه های تلفن-های همراه به علت عدم اش��غال فضا، 

بهترین گزینه موجود هستند.
36-حضور موثر و به موقع

در برخی از ش��رایط وجود ش��ما کامال ضروری خواهد بود. الزم اس��ت تا به خوبی چنین ش��رایطی را 
شناسایی کرده و با حضور موثر خود، از بروز مشکالت جلوگیری کنید، با این حال توجه داشته باشید که 
این اقدام شما تنها برای رفع مشکالت نبوده و در بسیاری از موارد منجر به استفاده درست از فرصت های 

موجود خواهد شد. 

3۷-انعطاف پذیری 
این امر که بخواهید کامال آرمانی رفتار کنید، بدون شک در درازمدت با مشکالت متعددی خصوصا در 
زمینه س��المتی خود مواجه خواهید شد. هیچ شرکتی نیز این دسته از افراد را که بیش از حد سخت گیر 
هستند، به عنوان مدیر انتخاب نمی کنند. به همین خاطر الزم است تا شخصیت خود را منعطف کنید تا 

در شرایط مختلف بتوانید تغییرات الزم را در خود اعمال نمایید. 
38-همدلی

این امر که تنها به خود توجه داشته باشید، اصل کار تیمی و ماهیت آن را نابود خواهد ساخت. به همین 
خاطر الزم است تا موفقیت خود را در رشد تمامی افراد تیم دانسته و به آنها نیز کمک کنید. بدون شک 
ای��ن اقدام ش��ما با واکنش مثبت آنها نیز همراه خواهد بود که خود محی��ط کاری را به مکانی فوق العاده 
تبدیل خواهد کرد. درواقع این امر که بتوانید اهداف ش��خصی خود را با اهداف تیمی ش��رکت هماهنگ و 

همسو سازید، بهترین نتایج ممکن رقم خواهد خورد. 
39-حل مسئله 

بسیاری از افراد در برابر مسائل مختلف، خود را بیش از حد درگیر صورت مسئله کرده و این امر زمان 
و انرژی آنها را به شدت تحلیل خواهد داد، با این حال یک فرد موفق، از تصمیمات احساسی دوری کرده 
و با تحلیل شرایط، به دنبال حل مسئله گام برمی دارد. به همین خاطر شما می-توانید با مطالعه و کسب 
تجربه از افراد موفق در این زمینه، بدون ایجاد دردسری جدید، مشکالت خود را به خوبی برطرف کنید. 
در آخر فراموش نکنید که برخی از مس��ائل پیش روی ش��ما ممکن اس��ت توطئه رقبا باشد که تحت این 

شرایط با اقدامات احساسی و بدون فکر خود، در مسیر مورد نظر آنها قدم بر خواهید داشت. 
40-توانمندسازی

به هر میزانی که از توانایی های بیشتر  و بهتری برخوردار باشید، شایستگی شما برای پیشرفت و ترقی 
افزایش خواهد یافت. به همین خاطر ضروری اس��ت تا برنامه ریزی مداومی برای افزایش س��طح توانایی و 

علمی خود داشته باشید.
4۱-توانایی مذاکره 

برای موفقیت در کار خود، شما نیاز دارید تا بتوانید حتی با دشمنان خود نیز مذاکره ای درست داشته 
باشید. بدون شک این امر نیازمند توانایی-هایی خواهد بود که بدون آن، خروجی کار کامال به ضرر شما 
خواهد ش��د. در این رابطه مطالعه مقاالت مرتبط و حضور در جلس��ه مذاکره س��ایرین می تواند راهنمای 

عمل بسیار خوبی باشد. 
ادامه دارد ...
briandownard :منبع
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س��رکوب احساسات چیزی است که همه ما هر از گاهی 
انجام می دهیم. ش��اید جدایی را تجربه کرده باش��ید و به 
جای اجازه دادن به خود برای داش��تن احساس��ات، آنها را 
مس��دود کردید و به گونه ای رفتار می کنید که انگار اتفاقی 
نیفت��اده اس��ت. ما در جهان��ی زندگی می کنی��م که به ما 
می گوی��د بدون توجه به موقعیتی که در آن هس��تیم باید 
قوی باش��یم. با ما همراه باشید، در اینجا چند نکته معرفی 
می کنیم که اگر آنها را انجام  می دهید به این معنا است که 

احساسات خود را بیش از حد سرکوب می کنید.
۱. شما یک ظاهر خشن دارید

شما معموال در خاکسپاری ها آن فردی هستید که گریه 
نمی کند. هنگامی که از ش��ریک زندگی تان جدا می ش��وید 
ط��وری رفتار می کنی��د که ان��گار هیچ تاثی��ری روی تان 
نگذاش��ته اس��ت. افراد اطراف تان احتماال شما را به عنوان 
کسی که بی احساس اس��ت توصیف می کنند. با این حال، 
چنی��ن چیزی به عنوان یک فرد بی احس��اس وجود ندارد. 
حتی س��ایکوپث ها نیز برخی ازعواطف را تجربه می کنند؛ 

آنها فقط حس همدلی ندارند.
۲. شما حس اضطراب غیرمنطقی دارید

ممکن اس��ت فکر کنید که اگر احساسات تان را سرکوب 
کنید، از بین می روند، اما این درس��ت نیس��ت. در نهایت، 
آنها به ش��یوه های غیرمنطقی بی��رون می آیند. آیا فردی را 
مش��اهده کردید که بیماری بس��یار جزئی دارد و سپس به 
ط��ور ناگهانی فک��ر می کند که فقط برای س��ه هفته دیگر 
زنده است؟ احتماال این دوست ارتباط خوبی با احساساتش 

ندارد.
3. شما در هر منفی مثبت پیدا می کنید

 ممکن است با خود فکر کنید: »اینکه چیز خوبی است!« 
فرض کنید فکر می کردید همه چیز با ش��ریک زندگی تان 
خوب پیش م��ی رود، اما به صورت ناگهانی او ارتباطتش را 
با ش��ما قطع می کند. دوس��ت صمیمی خود را برای ناهار 
مالقات می کنید و او می پرس��د که حالتان چطور اس��ت؟ 
نمی خواهی��د راجب آن صحبت کنی��د، بنابراین می گویید 
خوشحال هس��تید که این اتفاق افتاده، زیرا او را به عنوان 

کس��ی که می خواس��تید بقیه زندگی خود را با او بگذرانید 
نمی دیدید، اما شما هر دو می دانید که این یک دروغ است. 
مثبت بودن در هر شرایطی به این معنا است که شما هرگز 

با احساسات واقعی خود مواجه نمی شوید.
4. شما همیشه در حال حرکت هستید

شما از آن دسته افرادی هس��تید که نمی توانند بیش از 
یک ساعت بدون فکر کردن به کارهایی که می توانند انجام 
دهند یک گوشه بنش��ینند. ترجیح می دهید قبل از اینکه 
روزی برای خودتان داش��ته باشید، ۶۰ ساعت در کار هفته 

کار کنید.
5. شما به همه مشاوره می دهید

بسیار آسان تر است تا به دیگران در مورد احساسات شان 
مش��اوره دهیم تا اینکه با احساسات خودمان مواجه شویم. 
همیش��ه برای کمک به دوس��تان تان در ح��ل بحران های 
احساسی ش��ان آماده هس��تید. این امر فق��ط یک تاکتیک 

برای جلوگیری از احساسات خود است.
Lifehack/ucan :منبع

اگر این 5 کار را انجام می دهید، احساسات خود را بیش از حد سرکوب می کنید
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