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مردم ۲۰درصد بیشتر وام گرفتند

عملکرد تسهیالتی بانک ها 
در سال ۹۷

فرصت امروز: تازه ترین آمارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد که بانک ها در س��ال گذشته میزان تسهیالت بانکی را افزایش داده 
و نس��بت به س��ال 96 بیش از 20درصد رشد تسهیالت دهی داشتند؛ این یعنی مردم در سال گذشته بیش از 20درصد بیشتر وام 
گرفته اند. براساس تازه ترین آمار بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور، مانده کل تسهیالت اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری 
در پایان س��ال 97 به 1.۳00 هزار میلیارد تومان رس��یده که نسبت به سال پیش از آن 20.1درصد افزایش داشته است. همچنین 
طبق آمار بانک مرکزی، بیشترین سهم از میان تسهیالت اعطایی در این بازه زمانی، مربوط به مشارکت مدنی با ۳1.۳درصد و پس 

از آن، فروش اقساطی با 29.6درصد بوده است، اما بیشترین میزان رشد مانده تسهیالت اعطایی در پایان اسفندماه سال گذشته...

رئیس سازمان بورس خبر داد

بررسی راه اندازی بازار برتر در بورس
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ارزهای دیجیتال پول های کاغذی را شکست می دهند؟

بازخوانی پرونده 5 ساله بیت کوین در ایران

معرفی برترین استارت آپ های حوزه مارکت پِِلیس
تجربیات ارزشمند موفق ترین کارآفرینان دنیا

5 کسب و کار پرسود ۲۰19 کدامند؟
7 راهکار برای برقراری رابطه شخصی با مشتریان

۳ مرحله مهم در تحقیقات بازار
سفر به واکسیناسیون با نمادهای آفریقا

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

چرا به باور جابز، کوک فرد 
مناسبی برای مدیریت 
محصوالت اپل نیست
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رقم هـای مختلفی برای نـرخ واقعی دالر بیان می شـود اما 
ویژگی مشـترک بیشـتر این تحلیل ها این است که رقم 1۲ 
یا 1۳ هزار تومان را برای نرخ دالر، باال و غیرواقعی می دانند.

به گزارش ایرنـا، روند نزولی نرخ دالر در هفته های 
اخیر و عقب نشینی قیمت از کانال 15هزار به...

اجماع نظر کارشناسان درباره کاهش قیمت ارز

نرخ دالر تا کجا می ریزد؟

یادداشت
تحریم، مردان جسور 
و برنامه های واقع بینانه 

تحریم دوره خاصی است که 
برای مقابله ب��ا آن باید مدیران 
و برنامه های وی��ژه ای را در نظر 
داش��ت، وگرنه دش��منان پیروز 
می شوند. تحریم یا همان جنگ 
اقتصادی، ش��رایطی اس��ت که 
اکنون بر کشور س��ایه انداخته 
و ضرورت ه��ای خ��اص خود را 
می طلب��د. این می��ان برنامه ها 
و مسئوالن یک کش��ور باید به 
ش��کلی دیگر تنظیم و انتخاب 

شوند.
در بخ��ش برنامه ه��ا ضروری 
اس��ت، برنام��ه ف��وری، میان و 
بلندمدت کش��ور بای��د گام به 
گام مس��ائل را برط��رف کنند و 
وضعیت آتی را بدبینانه قلمداد 
کنن��د و نه خوش بینانه، چرا که 
اگر  واقعیت ها نش��ان می دهند 
تحریم های فعلی قطع ش��وند، 
تحریم ه��ای دیگر ج��ای آن را 
می گیرد. آنقدر این شرایط ادامه 
پیدا ک��رده که در صحبت مردم 
عادی هم می ش��نویم که ما ۴0 
سال اس��ت تحریمیم! برنامه ها 
باید واقع بینانه تنظیم ش��وند و 
ابع��اد مختلف ه��ر وضعیتی را 
دیده باش��ند و در مقابل پس از 
تصوی��ب هم باید به مس��ئوالن 

مربوطه ابالغ ش��ود. از 
۳اینجا به بعد نوبت...
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مع��اون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه »راهبرد ما ثبات س��ازی و امنیت س��ازی 
است«، گفت آمریکا به دنبال بر هم زدن امنیت منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است.
به گزارش ایس��نا،  اسحاق جهانگیری روز پنجش��نبه گذشته در همایش فرمانداران 
سراس��ر کشور که در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: باید خدا را شاکر باشیم که 
فرص��ت خدمت گزاری به این مردم عنایت کرد، ما همه باید قبول کنیم که کش��ور در 
شرایط پیچیده، حساس و دشواری قرار گرفته و این مساله برای این است که مدیران،  
این وظیفه را تکلیف می دانند، لذا باید به دنبال کشف و خلق فرصت های جدید باشیم 
و ب��ا خل��ق فرصت ها بتوانیم از مش��کالت و تهدیدها به خوبی عبور کنی��م و  در برابر 

تهدیدات منفعالنه عمل نکنیم.
وی افزود: تحریم های بی س��ابقه ای که آمریکا در واقع بعد از برجام به کشور تحمیل 
کرد هدف شان این بود که در مرحله نخست به اصل نظام آسیب بزنند و در مرحله دوم 

به اقتصاد کشور و زندگی مردم فشار آورند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: آمریکا به دالیل سیاس��ی به دنبال به هم زدن 
امنیت منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است و علت اصلی این است که اسرائیل جز در 
فضای ناامنی امکان حیات ندارد، آنها تالش کردند س��وریه و عراق را بهم بزنند،  قبال 
در افغانس��تان این کار را انجام دادند در واقع آنها به دنبال این هستند که همواره بین 

کشورهای منطقه موضوعاتی برای درگیری داشته باشند.
جهانگیری تاکید کرد: راهبرد ما ثبات سازی و امنیت سازی در منطقه است در مقابل 
آمری��کا که به دنبال عدم تعادل اس��ت طبیعی اس��ت که ما ب��رای حفاظت از زندگی 

مردم مان تالش می کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: راهبرد ما مقاومت اس��ت. در منطقه تا جایی که 
می توانیم از قدرت مان برای ثبات و امنیت اس��تفاده می کنیم. طی قرن ها ایران همواره 
حافظ منطقه خلیج فارس بوده است و اگر نقش ایران نبود معلوم نبود سرنوشت عراق 

و سوریه و برخی دیگر از کشورها چه می شد.
وی اظهار داشت: آمریکایی ها وقتی می خواهند به کشوری آسیب بزنند از دولت های 
قانون��ی و مردم منطقه حمایت می کنند. البت��ه اکنون آمریکایی ها از بخش عمده ای از 
اهداف ش��ان ناامید ش��ده اند. آنها برمبنای یک بررس��ی تحلیلی گفتند سال 97 پایان 
جمهوری اس��المی ایران است. خیلی هم با صراحت گفتند که ایران جشن ۴0 سالگی 
نمی گیرد. از ش��ش ماه قبل از ش��روع س��ال 97 راهبرد آنها افزایش ناامنی داخلی با 
ایجاد جنگ روانی بود. با خروج از برجام به گونه ای که فکر می کردند ش��رایط کش��ور 
به هم می خورد اما در این موضوع شکس��ت خوردند، در صفر کردن صادرات نفت و در 

فروپاشی اقتصاد شکست خوردند.
وی همچنی��ن بی��ان ک��رد: روز گذش��ته هم رئیس جمه��ور آمریکا اع��الم کرد که 
تحریم های س��خت تری در پیش اس��ت. با رویکردهای سنتی و نخ نما نمی توانیم با این 
مس��ائل درهم تنیده اقتصادی و اجتماعی مواجه و از آنها عبور کنیم. اکنون زمان نشان 
دادن فهم، عزم و اراده متفاوتی برای روبه رو ش��دن با مش��کالت است و مهمترین نکته 
این عزم این اس��ت که دولت موفق ش��ود از ظرفیت های درون کشور، مردم و نهادهای 

مدنی برای عبور از این مسئله استفاده کند.
جهانگیری با بیان اینکه »آمریکایی ها دنبال فروپاش��ی اقتصاد ایران بوده اند«، گفت: 
آنها به اقتصاد ما ضرباتی زدند و شوک های اقتصادی هم باعث کاهش ارزش پول ملی 
و افزای��ش تورم می ش��ود. آنها در این مدت تالش کردند ف��روش نفت ایران را به صفر 
برسانند، اما ما هم تالش وسیعی انجام دادیم و وزارت نفت هم مجوزهای الزم را گرفت 
و از همه ظرفیت ها برای فروش نفت اس��تفاده کرد. درس��ت نیست که کسی بگوید از 
راهکارمان برای فروش نفت استقبال نشد ما از همه پیشنهادها استقبال کردیم به جز 
افرادی که فکر می کردند به بهانه تحریم، بابک زنجانی در کشور راه بیندازند. فریادها، 
فریادهای بابک زنجانی اس��ت. من خودم گفته ام هر ک��س راهکاری برای فروش نفت 

دارد ارائه دهد.

وی همچنی��ن بیان کرد: انگلیس وقتی نفتکش ما را توقیف می کند می داند اقدامش 
موجب بی آبرویی اس��ت، اما در عین حال می داند ک��ه نفتکش های ما در حال حرکت 
اس��ت و آنها مقصد را نمی دانند. چرا آنها س��ندی رو نکردند که نفتکش ما به بندری 
ک��ه می گفتند م��ی رود. ما به هر حال نفت خ��ود را فروخته ایم ولی ن��ه به میزانی که 

می خواستیم اما روز به روز بر میزانی که می خواهیم بفروشیم نزدیکتر می شویم.
وی با بیان اینکه »آمریکا بعد از تحریم نفت پتروش��یمی و فوالد را هم تحریم کرد« 
خاطرنشان کرد: با این وجود صادرات غیرنفتی سه ماهه اول امسال 11.۵ میلیارد دالر 
و واردات در همین مدت 10 میلیارد و ۳۵0 میلیون دالر بوده است. یعنی تراز تجاری 
ما بدون فروش نفت مثبت یک میلیارد و 1۵0 میلیون دالر اس��ت. تعداد شاغلین بهار 
امسال بیش از 2۴ میلیون و ۳۸2 هزار بوده است که این آمار در بهار 97 چیزی بیشتر 
از 2۴میلی��ون و 61 ه��زار نفر بود که در واقع تفاوت آن بیش از ۳21 هزار نفر اس��ت. 
اقتصادی که در این دوران قادر است بیش از ۳00 هزار شغل ایجاد کند، می شود گفت 
دچار فروپاش��ی شده اس��ت؟ نرخ بیکاری بهار پارسال 12.1درصد بود در حالی که این 

آمار در بهار امسال به 10.۸درصد رسید.
جهانگیری با بیان اینکه »در س��ه ماهه اول امسال 6.۸ میلیون تن کاالی اساسی به 
کش��ور وارد شده اس��ت«، گفت: به اندازه کافی اقالم اساسی در کشور وجود دارد و در 
برخی موارد حتی دو برابر نیاز است. البته در توزیع ممکن است مشکالتی وجود داشته 

باشد و باید بر این توزیع حتماً نظارت شود و کمبودها بالفاصله حل شود.
وی گفت: ش��اخص بورس کشور در سال 97، ۸6درصد افزایش داشته است که این 
رقم از ابتدای سال 9۸، ۳9درصد بوده است و در سال جاری 190 هزار میلیارد تومان 

در بورس های کشور معامله شده است.
وی اظهار داش��ت: کل بدهی ارزی خارجی ما در س��ال 96، 12.۴ میلیارد دالر بود 
که این رقم اکنون به 9.۵ میلیارد دالر رس��یده اس��ت. ما قادر هستیم تا آخر سال 99، 
20 طرح پتروشیمی را به بهره برداری برسانیم و ظرفیت تولید ما به باالی 90 میلیون 
تن خواهد رس��ید. البته به غی��ر از بودجه دولت نهادهای عموم��ی غیردولتی و بخش 
خصوص��ی هم منابع زیادی به اقتصاد آورده ان��د و هر هفته طرح های مختلفی در حال 
افتتاح است و کشور مثل یک کارگاه در حال فعالیت است، ولی عده ای دنبال تضعیف 
روحیه مردم و مدیران هستند. مسئوالن نباید اجازه دهند که آنها را از ارتباط با بخش 
خصوصی بترس��انند. نباید به خاطر چند مفسد بخش خصوصی کنار گذاشته شود. من 
از اس��تانداران می خواهم در بحث های گردشگری رونق تولید و اقتصاد مقاومتی تمرکز 

داشته باشند و از خالقیت و نوآوری جوانان استفاده کنند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه »در جلسه سران قوا عدد بودجه از ۴۴7 هزار 
میلیارد تومان به ۳۸6 هزار میلیارد تبدیل شده است«، گفت: این یعنی ما باید هزینه ها 
را کاهش دهیم و به فکر منابع درآمدی جدید باشیم. قرار است 10 هزار میلیارد تومان 
دارایی های دولت فروخته ش��ود، بنابراین دس��تگاه ها باید کمک کنند دارایی های مازاد 
فروخته ش��ود و هیچ کس حق مقاومت در این زمینه ندارد. برخی دس��تگاه ها بی خود 
روی برخی دارایی های خود دس��ت گذاش��ته اند. از سویی هزینه های غیرضرور نیز باید 

متوقف شود.
وی در بخ��ش دیگری از صحبت های خود با اش��اره به اینک��ه »مجموعه دولت باید 
ارتباطات خود با نخبگان و گروه های مرجع را افزایش دهد« از استانداران و فرمانداران 

خواست به طور منظم با این گروه ها جلسه داشته باشند.
وی همچنین گفت: استانداران و فرمانداران چشم بینا و گوش شنوای نظام و دولت 
باید باش��ند و همه مس��ائل را در استان خود رصد کنند. ش��نیدن حرف مردم برای ما 
راهگشاس��ت و مردم باید فکر کنند که مس��ئوالن هم از آنها هس��تند و گروه متفاوتی 
نیس��تند. مسائل کوچک باید سریع حل شود تا به یک مسئله امنیتی تبدیل نشود که 
از مرحله اول قدرت دولت، قدرت نرم اس��ت و قدرت سخت وقتی به کار می رود که از 

همه ابزارهای قدرت نرم استفاده شده باشد.

معاون اول رئیس جمهور در همایش فرمانداران سراسر کشور:

باطل السحر تهدیدات داخلی و خارجی، انسجام ملی است
نرخ تورم وارد فاز کاهشی می شود؟

تغییر رفتار ایرانی ها در حوزه پس انداز
آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی است که نقدینگی در سال گذشته 2۳.1درصد رشد داشته است. 
این رقم گرچه نسبت به سال گذشته و میانگین سال های قبل تر چندان تغییر نکرده، ولی باال رفتن نرخ 
تورم که برخی از کارشناسان آن را ناشی از رشد نقدینگی می دانند، حساسیت را به این شاخص بیش از 
هر زمانی کرده است. این میان، یک کارشناس اقتصادی، خطر اصلی را روش تامین مالی دولت می داند 
و معتقد است که با در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی، نرخ تورم واقعی در حقیقت کاهش یافته است .

سیدهادی موسوی نیک در گفت وگو با خبرآنالین، با تشریح وضعیت رشد نقدینگی در کشور، نگرانی 
اصلی خود را روش تامین کس��ری بودجه دانس��ت و گفت: اس��تفاده از روش های کنونی می تواند برای 

امروز نتایج حداقلی به همراه داشته باشد ولی در بلندمدت افزایش تورم را به همراه خواهد داشت.
به گفته وی، گرچه رش��د 2۳درصدی نقدینگی برای هر کش��وری می تواند رقم باالیی باش��د، اما در 
س��ال های گذشته این عدد برابر با میانگین س��ال های اخیر بوده است.  این در حالی است که مثال در 
س��ال 96 که نقدینگی همین میزان رش��د کرده بود، نرخ تورم 10درصد بود ولی در سال گذشته نرخ 
تورم 27درصد اعالم شد. درنتیجه عمال رشد پول در کشور کاهشی بوده، چراکه نرخ افزایش قیمت ها 
بیش از نرخ رش��د نقدینگی بوده که به هر حال نش��ان می دهد نرخ رشد نقدینگی چندان نگران کننده 

نیست.
او در پاسخ به این سوال که در سال گذشته رشد پول بیش از شبه پول بوده است و این موضوع چه 
معنای��ی می دهد، گفت: هنگامی که این اتفاق رخ می دهد یعنی حس��اب های پس انداز مدت دار، اعم از 
کوتاه تا بلندمدت، کاهش یافته و حس��اب های جاری در سیس��تم بانکی رش��د کرده اند که در آمار این 
ش��اخص را ۵0درصد اعالم کردند. این در حالی اس��ت که بازارهای مالی کش��ور دچار بی ثباتی شده و 
رش��د پول با توجه به ش��رایط کنونی اقتصادی طبیعی اس��ت. به هر حال بی ثباتی بازار ارز، مسکن و... 
سبب می شود افراد به جای سپرده گذاری مدت دار، بازارهای موازی را انتخاب کنند که به هر حال این 
مساله از نظر درون زایی پول مهم است. البته این مساله ناشی از سیاست گذاری بانک مرکزی هم نیست 
و بیشتر به رفتار مشتریان و سیستم بانکی باز می گردد که در اثر افزایش نرخ تورم تغییر کرده است.

از نگاه این کارش��ناس اقتصادی، نگرانی در بخش مربوط به کس��ری بودجه بیش از هر بخش دیگری 
اس��ت، زیرا احتمال دارد دولت این دغدغه را با اس��تفاده ابزاری از بانک مرکزی برطرف کند که تبعات 
بلندمدت بزرگی خواهد داش��ت. به گفته موسوی نیک، مس��ائل اقتصادی امروز کشور متعدد است ولی 
مس��اله اصلی بی برو برگرد مساله کسری بودجه و روش حل آن است. به هر روی بخش اصلی هزینه ها 
در دولت مربوط به حقوق و دس��تمزد کارکنان است. پس از آن هم سیاست های حمایتی مهم هستند 
و در شرایط فعلی نمی توان آنها را قطع کرد. از طرف دیگر هم درآمدهای کاهشی است. مصوبه شورای 
پ��ول و اعتب��ار که عملیات بازار ب��از را ممکن کرده این نگرانی که دول��ت از طریق منابع بانک مرکزی 
کسری خود را تامین کند افزایش می دهد چراکه چشم انداز فروش اوراق برای تامین کسری هم کمتر 

از سال های پیشین است.
او در پیش بینی ش��رایط آینده اقتصاد ایران ادامه داد: از یکی دو ماه آینده عمال روند تورم کاهنده و 
رکود تشدید می شود. گرچه باید مدنظر داشت که نرخ تورم امسال به بیش از ۴0درصد خواهد رسید. 
در رابطه با رش��د اقتصادی نیز رکود دامن کش��ور را خواهد گرفت و برای سال آینده حدود صفر درصد 

می شود.
موس��وی نیک در پایان س��خنانش به بحث تحریم اش��اره کرد و گفت: تحریم عالوه بر محدودیت ها، 
ظرفیت هایی را هم ایجاد کرده که می توان از آنها اس��تفاده کرد؛ در این ش��رایط امکان واردات محدود 
می ش��ود و امکان دارد برای امس��ال ۵0درصد کمتر از س��ال گذش��ته ش��ود. در این ش��رایط می توان 
ظرفیت های داخلی را برای جایگزینی با واردات در دستور داشت. این امر می تواند به رونق در برخی از 
صنایع منجر شود. البته من هیچ گاه طرفدار سیاست خودکفایی به این شکل نبودم ولی به هر حال این 
ناش��ی از شرایط فعلی است. از سوی دیگر ظرفیت همسایگان هم باید مورد توجه قرار بگیرد، مرزهای 
گسترده ایران با کشورهای متعدد شرایط خاصی را ایجاد کرده و می توان از این فرصت هم به بهترین 

نحو بهره جست.
به گفته این کارشناس اقتصادی، نفت یکی از بخش های مهم اقتصاد است و بخشی از حواشی مربوط 
به بحث وزیر نفت به اهمیت نقش نفت باز می گردد، با این همه عملکرد زنگنه در ش��رایط پس��ابرجام 
که توانس��ت با س��رعت هرچه تمام تر میزان تولید و صادرات کشور را به شرایط پیش از تحریم ها ببرد، 

قابل قبول بوده است.

محمدعلی خطیبی
نماینده سابق ایران در اوپک



ارزش بیت کوین در یک س��ال گذش��ته به طور چشمگیری در مقابل 
دالر رش��د ک��رده و تنها ارزی اس��ت که دالر در براب��ر آن بیش از 1۳ 
هزار بار ارزان تر اس��ت، اما این ارز دیجیتالی در ایران همچنان مهمانی 
ناخوانده و بی قانون اس��ت؛ چنانچه هفته گذش��ته بود که بانک مرکزی 
تابلوی ایس��ت را در مقابل فعالیت رمزارزها در کش��ور باال گرفت و در 
اطالعیه ای اعالم کرد که انتش��ار رمزارز با پش��توانه طال، فلزات گرانبها، 

ریال و انواع ارز انحصارا در اختیار بانک مرکزی است. 
طبق این فرمان بانک مرکزی، انتشار هرگونه  رمزارز از سوی بنگاه های 
اقتصادی داخلی منع ش��ده و البته دایره ممنوعیت به اینجا ختم نشده 
اس��ت و بانک مرکزی فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و 
پرداخت مبتنی  بر بالک چین را هم غیرمجاز ش��مرده اس��ت؛ این یعنی 
حتی ش��رکت های داخل��ی نیز حق اس��تفاده از اب��زار بالک چین برای 

تسهیل مبادالت مالی بین خود را ندارند.
ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، کریپتوکارنس��ی )Cryptocurrency( یا 
ارزهای دیجیتال به سیس��تمی گفته می ش��ود که وظیف��ه انتقال وجه 
الکترونی��ک در فضای مجازی را برعهده دارد. ساتوش��ی ناکاموتو، نامی 
اس��ت که توس��ط فرد یا افراد ناش��ناخته ای برگزیده ش��ده  اس��ت که 
بیت کوین را طراحی کرده اند. آنها همچنین اولین پایگاه داده بالک چین 
را برای اندوخته های آن طراحی کردند. ناکاموتو در گزارش��ی ادعا کرد 
که مردی اس��ت که در ژاپن زندگی می کند و در تاریخ ۵ آوریل 197۵ 
متولد شده  است، اما گمانه زنی ها درباره هویت واقعی ناکاموتو عمدتاً بر 
روی تعدادی از کارشناس��ان رمزنگاری و علوم کامپیوتری غیرژاپنی که 
در ایاالت متحده و اروپا زندگی می کنند متمرکز شده  است. »ساتوشی« 
 )Blockchain( کوچک ترین واحد ارز بیت  کوین در زنجیره بالک چین

است. یک ساتوشی معادل یک صد میلیونیوم بیت کوین است.
کل بیت کوی��ن موجود در دنیا براس��اس معادالت ریاضی پایه آن 21 
میلیون عدد است که تاکنون بیش از 16 میلیون آن در کل دنیا استخراج 
شده است. گفته می ش��ود بعد از استخراج کامل 21 میلیون بیت کوین 
این ارز با جهش نجومی ارزش روبه رو شده و در مبادالت فضای مجازی 
به بیش از 100 هزار دالر خواهد رسید، اما برخی کارشناسان نیز اعتقاد 
دارند س��رمایه گذاری روی این ارز به منزله ریسک 100درصدی بوده و 

باید آن را جزو سرمایه های از دست رفته تلقی کنیم.
از چندین سال قبل و با افزایش توجه کاربران ایرانی به استخراج این 
ارز دیجیتالی واکنش هایی جس��ته و گریخته از سوی برخی کارشناسان 
در کش��ور مش��اهده ش��د، اما این واکنش ها به اندازه ای جدی نبود که 
نهاده��ای حاکم بر حوزه پولی و بانکی یا فناوری اطالعات کش��ور را به 
تحقیق و مطالعه و برنامه ریزی یا تدوین قوانین مورد نیاز وادارد. چنانکه 
همواره در فضای پولی و بانکی کشور این نقیصه وجود داشته و سال ها 
بع��د از ورود هر تکنولوژی توجه نهادهای حاکم و قانونگذار به آن جلب 
شده و بعد از طی زمان طوالنی اقدام به تدوین و آزمون و خطای قوانین 

مرتبط با آن کرده اند.
همه دستگاه ها برای تدوین قوانین بیایند

س��عید مهدیون، معاون تنظیم مقررات ش��ورای مل��ی فضای مجازی 
در ای��ن ب��اره گفت: قب��ل از اینکه پدی��ده »بیت کوین« فراگیر ش��ود، 
هم��ه دس��تگاه ها باید بیایند درب��اره نحوه فعالی��ت آن تصمیم گیری و 
سیاس��ت گذاری کنند. تا به امروز هم با حضور نمایندگان وزارتخانه ها، 
س��ازمان ها و نهادهای ذی ربط، جلس��ات مختلفی درباره »بیت کوین« 
برگزار کردیم و امیدوارم در سال آینده بتوانیم این جلسات را ساماندهی 
کرده و سیاست های کلی مواجهه با پول مجازی را آماده کنیم و شورای 
عال��ی فضای مجازی هم تصمیم های خوبی راجع به این پدیده داش��ته 
باش��د، ام��ا هیچ یک از دس��تگاه های مرتبط با این موضوع ت��ا به امروز 
آمادگی الزم برای برخورد با فراگیر شدن بیت کوین در کشور را ندارند.

همچنین در ح��وزه ارزهای دیجیتالی و فرصت ها و تهدیدهای نهفته 
در آن نیز یکی از نخس��تین واکنش های رس��می مرب��وط به مدیرعامل 
یکی از بانک های کشور بود که گفت: فعالیت بیت کوین در ایران بالمانع 
اس��ت. مدیرعامل بانک پارس��یان درباره فعالی��ت بیت کوین و پول های 
رمزگذاری شده در ایران نوش��ت: بخشی  از این اقدام هم اکنون در نظام 

بانکی نیز در حال انجام است که البته تحت عنوان بیت کوین نیست.
نخستین هشدار به مصرف برق با استخراج بیت کوین

این اظهارنظر در حالی مطرح می ش��د که موج گرایش به اس��تخراج 
بیت کوین طی آن س��ال در حال افزایش ب��ود، اما افزایش فعالیت برای 
اس��تخراج رمزارز دیجیتال��ی که همراه با افزایش مص��رف برق بود هم 
نتوانست توجه نهادهای ناظر و حاکم را به این موضوع جلب کند. حامد 
قدوسی کارش��ناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه استیونس در 

هشدار به افزایش میزان مصرف برق با استخراج بیت کوین در یادداشتی 
نوش��ت: می دانیم که به خاطر حجم برقی که پردازشگر رایانه برای حل 
مس��اله رمزنگاری مصرف خواهد کرد استخراج بیت کوین انرژی بر است. 
به همین خاطر هم اس��تخراج آن در کشورهایی که قیمت برق در آنها 
باال است به صرفه نیست و سود خاصی ندارد. این مشاهده پدیده عجیبی 
نیس��ت، چون ورود به این بازار آزاد اس��ت و ش��هود مبانی اقتصاد به ما 

می گوید که نهایتاً هزینه نهایی تولید و قیمت باید نزدیک هم باشند.
نخستین قیمت گذاری روی پرطرفدارترین ارز دیجیتالی

در این میان، قیمت بیت کوین که مس��یر خ��ود را با ارزش صفر دالر 
در س��ال 2009 آغاز کرده بود با افزایش��ی قطره چکانی طی نزدیک به 
شش ماه به 0.00۳ دالر رسید. در سال 2010 بعد از تأسیس نخستین 
صرافی که مبادالت بیت کوین را رسمی دانست این جهش قیمت قدری 
بزرگ تر ش��ده و ب��ه 0.0۸ دالر رس��ید و این آغاز رش��د قیمت رمزارز 

بیت کوین در دنیا بود.
در اواس��ط ژوئن 2011، بهای بیت کوین به ۳2 دالر رس��ید. نوسانات 
قیم��ت بیت کوین طی آن س��ال ها بی��ن ارزش ۳0 دالر تا زیر یک دالر 
م��دام در رفت و آمد بود، اما توجه به ارزهای دیجیتالی کم کم در مردم 

رشد کرده و روز به روز بر تعداد ماینرها افزوده شد.
از س��وی دیگر س��ایت های فروش آنالین و شبکه های بزرگ پرداخت 
الکترونی��ک دنیا مانن��د پی پال نیز ای��ن ارز را برای مب��ادالت خود به 
رسمیت شناختند. این رسمیت به رشد ارزش بیت کوین در مقابل دالر 
کمک بس��زایی کرد تا جایی که با توسعه شبکه و افزایش تعداد ماینرها 
و گذر از استخراج س��طح نخست بیت کوین ها پاداش استخراجان برای 
نخس��تین بار نصف ش��د. در راستای رس��یدن به اهداف اولیه بیت کوین 
و مطاب��ق با مکانیزم طراحی آن و برای کنت��رل عرضه و تقاضا، پاداش 

استخراج بالک هر چهار سال یک بار نصف می شود.
در فاصل��ه رش��د قیمت بیت کوین اما برخی کش��ورها معامالت آن را 
غیرقانونی اعالم کردند. نخس��تین کشورهایی که این ممنوعیت را اعالم 
کردن��د آمریکا و مه��د بیت کوین، انگلیس بودند. بانک آمریکا، س��یتی 
گروپ، جی پی مورگان چیس و لویدز انگلیس خرید هر نوع ارز مجازی 

از جمله بیت کوین را با کارت اعتباری ممنوع کردند.
محدودیت جدید باعث ش��د تا ارزش بیت کوین با عقب نشینی شدید 
کمتر از ۸ هزار دالر ش��ود، در حالی که ارزش آن در دسامبر گذشته به 

10 هزار دالر هم رسیده بود.
طی س��ال های بعد روند رشد قیمت بیت کوین در دنیا بسیار پرشتاب 
ادامه پیدا کرد. در س��ال 1۳96 برای نخس��تین بار از س��قف 1۵ هزار 
دالر عبور کرد. سی ان بی س��ی نوش��ت: در معامالت روز لندن، شاخص 
کوی��ن بیس با ه��زار دالر افزایش به 1۵ ه��زار و 200 دالر صعود کرد. 
طی آن س��ال ها نفوذ بیت کوین در کشور ما نیز روز به روز افزایش پیدا 
ک��رد. تا جایی که رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس از خروج بیش از 
2.۵ میلیارد دالر از کش��ور تا به امروز ب��ه منظور خرید ارزهای مجازی 

خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی درباره ارزهای رمزینه و ایجاد ارز ملی مجازی 
گف��ت: یکی از پدیده های نوین که در تمامی دنیا مطرح ش��ده به بحث 
ارزهای مجازی و البته ایجاد ارز ملی مجازی به دلیل تس��هیل مراودات 
اقتص��ادی و دور زدن تحریم ها اختصاص دارد. اعتقاد دارم آینده اقتصاد 

جهان بر روی ارزهای دیجیتال رقم می خورد.
ارزش دالر در مقاب��ل بیت کوی��ن به گونه ای در ح��ال کاهش بود که 

طی 10 ماه این ارز دیجیتالی معادل 17 هزار دالر قیمت گذاری شد.
همچنی��ن محمدمراد بیات، مدیرعام��ل مرکز فابا نیز در اظهار نظری 
درب��اره ارزهای دیجیتال گفت: با توجه به اینکه ما در تحریم قرار داریم 
از بعضی جهات بیت کوین راهکاری مناسب است. بیات در پاسخ به این 
پرس��ش که بیت کوین چقدر در ایران پذیرفته ش��ده و آیا برای اقتصاد 
ایران مناس��ب اس��ت یا خیر؟ گفت: با توجه به اینکه ما در تحریم قرار 
داریم از بعضی جهات بیت کوین راهکاری مناس��ب است. البته برخی از 

کشورها آن را پذیرفته و برخی دیگر آن را رد کرده اند.
همایشی بی نتیجه برای تکرار مکررات

همزمان با این س��رعت چش��مگیر قیمت بیت کوین اما سال گذشته 
تنها یک همایش در معرفی این ارز نوظهور برگزار ش��د. معاون فناوری 
اطالع��ات بانک مرکزی در این همایش گف��ت: بیت کوین اولین کاربرد 
از فناوری بالک چین اس��ت. اگر بالک چین یک سیس��تم عامل باش��د، 

بیت کوین نرم افزاری روی این سیستم عامل است.
او با بیان اینکه بالک چین یک ابزار اس��ت، گفت: هویت طرف معامله 

با بیت کوین مشخص و قابل اعتماد نیست.

این س��خنان اما هیچ اثری از تدوین قوانین یا برنامه های دولت برای 
کنترل عملکرد این ارز دیجیتالی در اقتصاد کشور نداشت.

قیم��ت بیت کوین که در س��ال های اولیه معرف��ی و عرضه آن کمتر 
از چند دالر بود در دس��امبر س��ال 201۸ به بیش��ترین حد خود یعنی 
نزدیک به 20 هزار دالر نیز رس��ید و از آن زمان مورد توجه بسیاری از 
معامله گران و سرمایه گذاران در جهان واقع شد و خیل عظیمی از افراد 
نیز توانستند با اس��تخراج و خریداری این ارز دیجیتال به ثروت کالنی 
دست یابند. البته بعد از آن ارزش بیت کوین در سال گذشته یک سقوط 
بی س��ابقه را نیز تجربه کرد و اما در حال حاضر در بازه 12 تا 1۳ هزار 

دالر در نوسان است.
بانک مرکزی و چرخشی 18۰ درجه ای

ام��ا در روزه��ای اخیر و ب��ا اوج گرفت��ن جریانات مربوط ب��ه این ارز 
دیجیتال، رئیس کل بانک مرکزی و معاون فناوری اطالعات این بانک و 
به دنبال آنها برخی از مس��ئوالن دیگر مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال 

در اظهارنظرهای مختلف از غیرقانونی بودن آن سخن گفته اند.
عبدالناص��ر همت��ی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس ش��ورای پول و 
اعتب��ار درباره ورود ارزهای دیجیتال به کش��ور و افزایش فعالیت ها نیز 
در این باره گفت: از نظر بانک مرکزی تش��کیل و فعالیت اشخاص برای 
ایج��اد و اداره ش��بکه پولی و پرداخت مبتنی بر فن��اوری زنجیره بلوک 
غیرمجاز اس��ت و انتشار رمزارز با پش��توانه ریال، طال، فلزات گرانبها و 

انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
ناص��ر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی که پیش��تر در 
رابط��ه با آینده بیت کوین در ایران گفته بود: بیت کوین در ایران فرصت 
اس��ت و به همین دلیل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای این 
ارز دیجیتال تا س��ال 1۳97 سیاس��تی واحد انتخ��اب می کند تا آینده 

ماینرها و فعاالن این حوزه معلوم شود.
اما با گذش��ت چهار ماه از س��ال 9۸ هنوز هی��چ تعیین تکلیفی برای 
این ارز نش��ده و این در حالی اس��ت که طی روزهای گذش��ته حکیمی 
در گفت و گو با رس��انه ها اعالم کرده اس��ت: نکته صریح اینکه خرید و 
فروش بیت کوین در ایران ممنوع اس��ت، در نتیجه مردم نباید وارد این 
حوزه ش��وند. نوسان قیمت بیت کوین بس��یار زیاد است ضمن آنکه این 
ارزها ریس��ک قانونی هم دارند، لذا توصیه اکید می کنیم که مردم وارد 

این بازی نشوند.
در همین زمینه، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درخصوص انحراف 
فعالی��ت برخی واحدهای صنعتی از مجوزهای مربوطه به س��مت تولید 
بیت کوین، تصریح ک��رد:  وزارت صنعت مجوزی برای این موضوع صادر 

نکرده و اگر فعالیتی انجام می شود، اقدام خودسرانه افراد است.
مدیرعامل ش��هرک های صنعتی اس��تان ته��ران هم با اع��الم اینکه 
اس��تخراج بیت کوی��ن در واحدهای صنعتی به هیچ عن��وان مورد قبول 
ما نیس��ت، گفت: دستور داده ام در کل استان تهران اگر در شهرک های 
صنعتی چنین فعالیتی در حال انجام اس��ت به س��رعت با آنها برخورد 

کنند.
همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کش��ور در بیس��ت و نهمین 
جلسه س��تاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کش��ور گفت: مقرر شد 
س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بررس��ی های الزم را انجام داده و نتایج 
آن را در جلس��ه بع��د گزارش کنند. اگر قرار اس��ت به این پول مجازی 
مجوزی داده ش��ود و در این حوزه مدیریتی اعمال شود باید اقدام الزم 
را انجام دهند. چون در این ش��رایط اس��تفاده غیرقانونی از برق موضوع 

نگران  کننده ای شده است.
و به دنبال تمام این اظهارنظرها در نهایت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز نی��ز ب��ا اتمام حجت در این خص��وص گفت: بخش اعظمی از 
فعالیت های پراکنده ای که به وسیله بیت کوین انجام می شود غیرقانونی 

است.
و اما آخر ...

داس��تان بیت کوین نیز مانند س��ایر تکنولوژی های دیگر به سرانجام 
تاریک مخالفت و ابهام دچار ش��د، اما حجم مبادالت این ارز دیجیتال و 
فعالیت بر روی استخراج آن در کشور نشان از نفوذ باالی آن در جامعه 
دارد. ش��اید الزم اس��ت وزارت امور اقتصاد و دارای��ی، وزارت ارتباطات، 
مجلس ش��ورای اس��المی، ش��ورای عالی فضای مجازی، ستاد مبارزه با 
قاچاق ارز و کاال و س��ایر نهادهایی که به گونه ای با این موضوع ارتباط 
دارند ب��ا هماهنگی یکدیگر چاره ای به حال فع��االن این حوزه کنند تا 
ش��اید بعدها دولت مجبور به تأمین خس��ارات و زیان های مالی ناشی از 
مصرف باالی برق و یا سرمایه های ازدست  رفته مردم به بهانه سودآوری 

با بیت کوین نشود.

ارزهای دیجیتال پول های کاغذی را شکست می دهند؟

بازخوانی پرونده ۵ ساله بیت کوین در ایران
یادداشت

دغدغه پولشویی در مبادالت دیجیتال 
همچنان باقی است

هرچند بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال هم نس��ل آن در دنیا در 
اندازه محدود کار می کنند، اما همچنان ابهامات مربوط به اس��تفاده از 
این ارزها باقی اس��ت. اصلی ترین دغدغه درباره ارزهای رمزنگاری شده 
مربوط به قانون پولشویی، تعرفه ها و مواد آن است. انتقال بیش از 10 
هزار دالر به کشورهای مختلف از طریق اشخاص مجاز نیست و ردیابی 
منشأ پول در سراسر جهان از مهم ترین اصول مقابله با پولشویی است، 
اما آیا پولی که صرف خرید بیت کوین و دیگر ارزهای رمزنگاری ش��ده 
می شود، در جایی ثبت می شود؟ ما در ارزهای دیجیتال با اعداد سروکار 
داریم که حرکت دارایی در آن قابل ردگیری نیس��ت. بنابراین با توجه 
به پولش��ویی که در ایاالت متحده آمریکا، اروپا و ایران موردنظر است 
و درباره آن قوانینی وجود دارد ترویج مبادالت بیت کوین نقض غرض 
اس��ت. بانک مرکزی ای��ران هم برمبنای دغدغه مربوط به پولش��ویی 
مبادالت توسط صرافی ها با ارز دیجیتال را تایید نمی کند. صرافی هایی 
که به طور مستقیم با بانک مرکزی کار می کنند، ارز دیجیتال مبادله 
نمی کنند. مجوز دیگر صرافی ه��ا هم دلیلی بر انجام کار غیرقانونی از 
سوی آنها نیست و نباید تا زمان روشن شدن تکلیف ارزهای دیجیتال 
ای��ن نوع ارزها را مبادله کنند. به نظر می رس��د بانک مرکزی در یک 
ماه اخیر به دلیل گرفتاری در نقل و انتقال پول چشم خود را به روی 
واقعیت ارزهای مجازی بسته است. انجام مبادله با ارزهای مجازی مغایر 
قوانی��ن اف ای تی اف اس��ت و اگر این قوانی��ن را تایید کرده و به آن 
متعهد شویم، نباید در کشورمان مبادله ارزهای دیجیتال را به رسمیت 
بشناس��یم. بانک مرکزی در قالب اعالمیه ای نقل وانتقال دیجیتال را 
تایی��د نمی کند، اما هنوز نحوه برخورد با صرافی ها و دیگر مراکزی که 

مبادرت به مبادله بیت کوین و دیگر ارزها می ورزند، مشخص نیست.

واکنش بانک مرکزی به مساله رمزارزها
ورود به حوزه انحصاری بانک مرکزی ممنوع 

است
در حالی که این روزها مساله رمزارزها در فضای اقتصادی کشور 
به مس��اله ای مهم و قابل بحث تبدیل ش��ده اس��ت، بانک مرکزی 
هرگونه فعالیت در این حوزه را ممنوع و اعالم کرد شرایط استخراج 
رمزارزها در کمیس��یون اقتصادی دولت در حال بررس��ی اس��ت و 

متعاقبا اعالم خواهد شد.
در اطالعیه بانک مرکزی آمده اس��ت: با اس��تناد به قانون پولی و 
بانکی کش��ور )مصوب سال 1۳۵1 و اصالحات بعدی آن( که تولید 
و انتش��ار پول رایج و تعیین ابزاره��ای پرداخت را در انحصار بانک 
مرک��زی قرار داده اس��ت، این بانک ضمن تاکی��د مجدد به فعاالن 
حوزه پولی و بانکی کش��ور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه مورخ 9 
دی ماه 1۳96سی اُمین جلسه »ش��ورای عالی مبارزه با پولشویی« 
درخص��وص رمزارزه��ا و با اش��اره به مخاطرات ناش��ی از معرفی و 

استفاده از رمزارزها، نکات زیر را به آگاهی مي رساند:
1- انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طال و فلزات گرانبها و انواع ارز 

در انحصار بانک مرکزي است.
2- تش��کیل و فعالیت اش��خاص براي ایجاد و اداره شبکه پولي و 
پرداخت مبتني بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز 
محسوب مي ش��ود. بانک مرکزي حق پیگرد قانوني اشخاصي که با 
نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره ش��بکه اقدام یا نسبت به آن 

تبلیغ مي کنند را براي خود محفوظ مي داند.
۳-  هرگونه ضرر و زیان ناشي از فعالیت براساس شبکه هاي پولي 
و پرداخ��ت مبتنی بر فناوری زنجیره اي بلوک و کس��ب و کارهاي 

مرتبط با آن،  متوجه ناشرین،  پذیرند گان و یا متعامالن آن است.
۴- موضوع استخراج رمزارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون 
اقتصادی دولت در حال بررس��ی است و پس از اتخاذ تصمیمات الزم، 

ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابالغ می شود.

آیا منابع بیت کوین تمام شدنی است؟
شباهت بیت کوین به طال

ارزه��ای دیجیتال امروزه ب��ه پربحث ترین ه��ا در اقتصاد تبدیل 
ش��ده اند، اما س��والی که پیش می آید این است که آیا بیت کوین ها 
تمام می ش��وند و دیگر اینکه قیمت این ارز دیجیتال به کدام س��و 

حرکت می کند؟
بیت کوین ها از لحاظ بس��یاری شبیه طال هس��تند. به طور مثال 
ای��ن ارزه��ای دیجیتال خ��ود به خود س��اخته نمی ش��وند و باید 
توس��ط ماینرها اس��تخراج ش��وند و طال هم به طور خ��ود به خود 
تولید نمی ش��ود و باید از معادن استخراج شود. همانگونه که منابع 
مح��دودی طال در معادن وجود دارد 21 میلیون بیت کوین در دنیا 

وجود دارد که قابل استخراج است.
ت��ا زمانی ک��ه سیس��تم بیت کوین تغیی��ری نکن��د و دامنه اش 
گسترده تر نشود با استخراج 21میلیون بیت کوین دیگر بیت کوینی 
برای استخراج باقی نخواهد ماند. تمام بیت کوین هایی که استخراج 
می ش��وند در بلوچین ش��مرده می ش��وند. بلوچین دفت��ر عمومی 
مش��ترک اس��ت که در آن تمام ش��بکه های بیت کوین به یکدیگر 
متصل است. بلوچین نیز مانند بانک ها که اطالعات محرمانه حساب 
کاربران ش��ان را فاش نمی کنند میزان بیت کوین های استخراج شده 

را اعالم نمی کنند.
اما چه اتفاقی می افتد اگر منابع بیت کوین ها به پایان برسد؟ آنچه 
که واضح اس��ت این است که با تمام شدن منابع بیت کوین ها و عدم 
اس��تخراج آنها افرادی که دست به استخراج این بیت  کوین ها زدند 
به ش��دت تحت تاثیر ق��رار می گیرند. در این گ��روه معترضان قرار 
خواهند داشت که خواستار اس��تخراج بیشتر بیت کوین ها خواهند 
بود به این صورت که محدودیت ماینرها برای اس��تخراج بیت کوین 
را از میان بردارند. این گروه معترضان گروهی هستند که از هزینه 
انتقال بیت  کوین ها کس��ب درآمد می کنند و ب��ر این عقیده اند که 
محدودی��ت در تع��داد بیت کوین ها تاثیرات منفی بر این سیس��تم 

می گذارد.
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این روز ها با توجه به قرارگیری در فصل نقل و انتقاالت و جا به جایی مستاجران، 
قیمت ها در بخش اجاره به صورت جهش��ی و حتی بیش��تر از نرخ تورم رشد یافته 
اس��ت، به گونه ای که بسیاری از مس��تاجران به مناطق پایین تر و یا حاشیه شهر ها 
مهاجرت کرده اند و همین امر س��بب ایجاد مش��کالت بسیاری از جمله مشکالت 
فرهنگی برای مردمان مناطق مختلف شده است. بسیاری از مستاجران اعالم کردند 
که قیمت های اجاره امس��ال در مقایس��ه با سال های گذشته بسیار افزایش یافته و 

مجبورند تا به مناطق حاشیه ای شهر ها جهت زندگی مهاجرت کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، البته وضعیت بازار خرید و فروش نیز بهتر از 
بازار اجاره نیس��ت و آمار ها از این امر حکایت می کند که حضور متقاضیان مصرفی 
مسکن در این بازار به شدت کاهش یافته و اغلب آنها قدرت خرید کافی ندارند که 
در نتیجه به ناگزیر بازار را ترک کرده اند؛ چنانچه خریدارانی هم که قصد داش��تند 
امس��ال برای خود یک واحد مسکونی خریداری کنند به قشر مستاجرنشین اضافه 

شدند و همین موضوع سبب افزایش تعداد مستاجران در استان تهران شده است.
از سوی دیگر، آمار ها نشان می دهد که خانه اولی هایی که موعد دریافت وام آنها 
فرا رسیده نیز به دلیل آنکه امکان خرید آپارتمان مطلوب خود را ندارند، مستاصل 
مانده اند. البته چندی پیش خبری خوشایند از سوی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر 
افزایش میزان تس��هیالت به گوش رس��ید که پس از مدت زمان کوتاهی اعالم شد، 
افرادی که توانایی پرداخت قسط بیشتری را دارند، می توانند تسهیالت بیشتری را 

نیز دریافت کنند، که همین خبر موجبات ناامیدی خریداران را پدید آورد.
همچنین خبر دیگری پیرامون ارائه تس��هیالت به مس��تاجران منتشر شد و در 
راس��تای آن وزیر راه و شهرس��ازی اعالم کرد؛ این تسهیالت از سوی وزارت اقتصاد 
پرداخت می شود و البته من تمایل چندانی به پرداخت این تسهیالت ندارم، چراکه 

سبب افزایش قیمت های اجاره می شود.
افزایش ۳۰درصدی قیمت اجاره در حاشیه تهران

براس��اس این گزارش، یکی از مس��تاجران ساکن حاش��یه تهران، با بیان اینکه 
قیمت های اجاره در یک س��ال گذش��ته افزایش بیش از ۳0درصدی داشته است، 
گفت: اگر می توانستیم یک واحد مسکونی با متراژ 60 متری را در سال گذشته، با 
مبلغ ۴0 میلیون تومان رهن کنیم، امسال مالک نه تنها ودیعه خود را افزایش داده 

بلکه نرخ اجاره را نیز به بیش از یک میلیون تومان رسانده است.
وی در پاس��خ به این س��وال که اگر تس��هیالت اجاره پرداخت ش��ود، می تواند 
قیمت های اجاره را کاهش دهد یا خیر، گفت: پرداخت این تسهیالت نه تنها تاثیری 
در بازار اجاره ندارد بلکه قیمت ها را نیز افزایش می دهد، زیراکه اقساط این تسهیالت 
به طور قطع بیش از یک میلیون تومان خواهد بود و مستاجرانی که تنها یک و نیم 
تا 2 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، چگونه می توانند اقساط این تسهیالت 

را پرداخت کنند.

 پرداخت تسهیالت به مستاجران، قیمت ها را افزایش می دهد
یکی دیگر از مس��تاجران نیز با بیان اینکه بازار اجاره امس��ال بسیار آشفته شده 
اس��ت، گفت: مالکان به دلیل افزایش هزینه های زندگی به هیچ عنوان میزان رهن 
واحد های مس��کونی را افزایش نمی دهند، بلکه آ ها نرخ های اجاره خود را به 2 تا ۳ 
میلیون تومان رس��انده اند و همین موضوع س��بب شده تا بسیاری از مستاجران به 

مناطق جنوبی تر و واحد های مسکونی با متراژ کوچک تر نقل مکان کنند.
البت��ه ناگفته نماند که در میان مصاحبه ش��وندگان برخی از مس��تاجران نیز از 
صاحبخانه های خوب خود رضایت داشتند، به گونه ای که تعدادی از این مستاجران 
معتقد بودند؛ موجر نه تنها امسال قرارداد خود را با ما تمدید کرده بلکه اجاره را نیز 

افزایش نداده است و به آنها فرصتی طوالنی برای پرداخت اجاره بها داده است.
 اقدامات تشویقی برای صاحبخانه ها قیمت اجاره را کاهش می دهد

مصطفی قلی خس��روی، رئیس اتحادیه امالک اس��تان تهران نیز با تاکید بر لزوم 
تروی��ج فرهنگ صاحبخان��ه خوب بودن، گفت: تش��ویق و فرهنگ س��ازی در این 
زمینه می تواند آرامش را مجدد به بازار مس��کن و اجاره بازگرداند و اگر وزارت راه و 
شهرسازی اقدامات تشویقی ازجمله معافیت های مالیاتی را در دستور کار خود قرار 

دهد، می توانیم شاهد کاهش نرخ های اجاره در بازار باشیم.
به گفته وی، تعداد مالکان خوب به ویژه در استان تهران کم است، اما در برخی 
از شهرس��تان ها مالکانی هستند که در چند سال گذشته قیمت های اجاره خود را 
افزایش نداده  اند و همین امر سبب می شود تا در آن محله قیمت ها رشد پیدا نکند.

رئیس اتحادیه امالک استان تهران با اشاره به اینکه، باید پویش صاحبخانه خوب 
که هم اکنون در صدا و س��یما نیز راه اندازی ش��ده اس��ت را گسترش دهیم، گفت: 
تشویق فرماندار، شهردار و یا وزارت راه و شهرسازی از صاحبخانه های خوب می تواند 
سبب کاهش قیمت های اجاره در بازار شود. البته ناگفته نماند که راه اندازی صنعت 
اجاره داری و افزایش تس��هیالت مس��کن نیز  می تواند در بهبود وضعیت این بازار 

موثر باشد.
 راه اندازی موسسات اجاره داری برای کنترل قیمت اجاره

در همین رابطه چندی پیش محمد اس��المی، وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به 
این موضوع که دولت در قیمت گذاری اجاره هیچ نقشی ندارد، گفت: قصد داریم با 
راه اندازی موسسات اجاره داری و همچنین همکاری با استارت آپ ها بتوانیم، آرامش 

را به بازار اجاره بازگردانیم.
وی تصریح کرد: طبق قانون ساماندهی مسکن و همچنین  آیین نامه اجرایی که 
برای مستاجران وجود دارد، وظیفه دولت آن است که موسسات اجاره داری حرفه ای 
را ایجاد و برای آنها امتیازاتی قائل شود که مالک و مستاجر در آن بتوانند راحت تر 
معامالت خود را انجام داده و هر دو از قواعد موجود در این حوزه تبعیت کنند، که 

این آ یین نامه تدوین شده و براساس اختیارات قانونی اجرا خواهد شد.

اسالمی اظهار داشت: قیمت اجاره هر ساله و براساس میزان تورم افزایش می یابد 
و امسال نیز براساس نرخ تورم قیمت ها افزایش یافته است.

وزیر راه و شهرس��ازی همچنین از همکاری دولت با اس��تارت آپ ها و همچنین 
تدوین نظام اجاره داری حرفه ای برای شکستن حباب قیمتی در بازار اجاره خبر داد.

وی گفت: قصد داریم با ورود استارت آپ ها تب و تاب بازار اجاره را کاهش دهیم 
تا مالک و مستاجر بتوانند به راحتی با یکدیگر ارتباط داشته باشند.

 قیمت مسکن ۲۰ تا ۳۰درصد کاهش می یابد
مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به اینکه رشد معامالت 
مس��کن در یک سال گذشته کاهش یافته اس��ت، گفت: با توجه به ثبات اقتصادی 
کش��ور و همچنین روند کاهش��ی نرخ دالر و ارز، قیمت ها در بازار مسکن هم روند 
کاهش��ی به خود می گیرد و پیش بینی می شود تا در چند ماه آینده نیز قیمت های 

مسکن 20 تا ۳0درصد کاهش یابد.
وی با اش��اره به کاهش ارزش ریال در برابر نرخ دالر طی دو ماه گذش��ته، افزود:  
افزایش قیمت مسکن نیز که با تاثیر از نوسانات ایجادشده در بازار ارز و سکه رشد 

جهشی پیدا کرده بود، متناسب با آن روند نزولی پیدا کند.
کیانپور پیرامون بازار اجاره نیز اظهار داشت: قیمت ها در این بازار با جهش زیادی 
همراه بوده و دولت باید اقدامات الزم را جهت کنترل این بازار در دس��تور کار خود 

قرار دهد.
به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس، ایجاد آرامش روانی در این بازار می تواند 

آرامش را در بازار مسکن فراهم کند.
اما بنگاه های امالک نیز اعالم کرده اند که تعداد معامالت خرید و فروش مسکن 
بس��یار کاهش یافته، اما تعداد معامالت اجاره نس��بت به س��ال های گذشته بیشتر 
ش��ده است و به نظر می رسد که بسیاری از متقاضیانی که امسال قصد خرید واحد 
مس��کونی را داش��تند به دلیل رش��د بیش از 100درصدی قیمت مسکن به جمع 
مس��تاجران اضافه ش��ده ا ند و همین موضوع در بازار اجاره تاثیر بسیار جهشی تری 

را داشته است.
بازار اجاره امسال به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی کشور و همچنین به دلیل 
تغییر ش��رایط اقتصادی نسبت به سال های گذشته دچار نوسانات قیمتی بسیاری 
ش��ده و این در حالی اس��ت که دولت در چند سال گذش��ته نتوانسته راهکار های 
کنترلی ازجمله دریافت مالیات از خانه های خالی، دریافت مالیات از عایدی سرمایه 

و همچنین راه اندازی مسکن استیجاری را اجرایی کند.
به گفته بسیاری از کارشناسان در صورت راه اندازی طرح مسکن استیجاری نه تنها 
قیمت ها در بازار اجاره کاهش می یابد بلکه قیمت ها در بازار خرید و فروش مسکن 
نیز روند نزولی پیدا می کند که از این رو امیدواریم دولت بتواند این طرح ها را تا سال 

آینده به مرحله اجرایی برساند.

سقوط دالر باعث کاهش قیمت اجاره بها می شود

اثرات پویش صاحبخانه خوب در بازار اجاره
یادداشت

تحریم، مردان جسور و برنامه های واقع بینانه 
می خواهد

تحری��م دوره خاصی اس��ت که ب��رای مقابله با آن بای��د مدیران و 
برنامه های ویژه ای را در نظر داش��ت، وگرنه دش��منان پیروز می شوند. 
تحریم یا همان جنگ اقتصادی، شرایطی است که اکنون بر کشور سایه 
انداخت��ه و ضرورت های خاص خود را می طلب��د. این میان برنامه ها و 

مسئوالن یک کشور باید به شکلی دیگر تنظیم و انتخاب شوند.
در بخش برنامه ها ضروری است، برنامه فوری، میان و بلندمدت کشور 
باید گام به گام مسائل را برطرف کنند و وضعیت آتی را بدبینانه قلمداد 
کنند و نه خوش بینانه، چرا که واقعیت ها نشان می دهند اگر تحریم های 
فعل��ی قطع ش��وند، تحریم های دیگر جای آن را می گی��رد. آنقدر این 
شرایط ادامه پیدا کرده که در صحبت مردم عادی هم می شنویم که ما 

۴0 سال است تحریمیم!
برنامه ها باید واقع بینانه تنظیم ش��وند و ابعاد مختلف هر وضعیتی را 
دیده باش��ند و در مقابل پس از تصویب هم باید به مس��ئوالن مربوطه 
ابالغ شود. از اینجا به بعد نوبت افراد می رسد که باید اهداف را محقق 
کنند. گرچه در بخش برنامه هم مشکالتی وجود دارد ولی اصل مساله 
در بخش مربوط به افراد بروز پیدا می کند و در نهایت فساد را برنامه ها 
در دستور نمی گذارند، این افراد هستند که فاسد می شوند. برنامه ها در 
بدترین حالت شرایط فساد را ممکن می کنند ولی تنها یک اراده آن را 

به انجام می رساند.
در ابتدا مدیران نباید ترس به دل خود راه دهند و بدون هیچ تعارفی 
هر مقام یا مس��ئولی که توانایی اداره امور را ندارد کنار بگذارند. مساله 
این نیس��ت که فرد ناتوان، فرد بدی اس��ت، احتماالً مدیر مورد بحث 
فردی محترم اس��ت که توانایی های خود را در جای خود نش��ان داده، 
ولی ش��رایط متفاوت فعالیت های متفاوتی را می طلبد. به عنوان نمونه 
رئیس کل سابق بانک مرکزی فردی با کارنامه روشن بود که در بحران 
ارز ناموفق بود؛ ایشان کنار رفتند و مدیر بعدی با کارنامه کمتر در حوزه 
پولی عماًل کاری که رئیس پیشین نتوانست را عملی کرد. این یک مثال 
از نقش افراد است. از سوی دیگر مسئوالن دوره تحریم باید جسورترین 
افراد باشند که ترسی از اینکه در لیست های سیاه قرار بگیرند نداشته 
باشند. این مدیران باید حاضر باشند منافع ملی را بر تمام منافع فردی 
و خانوادگی خویش مقدم بشمارند و تنها هدف خود را موفقیت کشور 
بدانند. تحرک باال از ضرورت های موفقیت در مقابل تحریم است و اگر 
سیس��تم و مدیرانش از افراد پویا، منعطف و پرتحرک تش��کیل شود، 
می توانند بهتر از هر جایگزینی خط محاصره دش��منان را بش��کنند و 

کشور را به پیروزی برسانند.
فساد جایی به وجود می آید که منافع خود را به منافع دیگران آنچنان 
ارج��ح بدانیم که حتی منافع ملی تبدیل به تابعی از منافع ما ش��ود. 
در این میان مفس��دان کسانی هستند که به وسوسه ها تن می دهند و 
پاکدست ها نیز علی رغم وسوسه به خوبی می توانند مسائل را حالجی 
کنند. بازگرداندن تحرک از جوانی نش��أت می گیرد و باید جوانان را به 
میدان آورد، در مقابل به جای اصرار برای به کارگیری بازنشستگان، آنها 
را باید در بخش هایی چون اتاق های فکر سازمان داد. تجارب چهار دهه 
اخیر به ما می گوید دولتمرد عصر تحریم جوانی است شیفته کشور و 
برای موفقیت مردم سرزمینش حاضر است به منافع فردی خود پشت پا 
بزند. این دولتمردان در تمام طول روز خود به راهکارهایی می اندیشند 

که می تواند به دور زدن محاصره بینجامد.

طبق گزارش ماهانه اوپک
نفت سنگین ایران 7 دالر ارزان شد

طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت ایران در ژوئن سال 
2019 به 2.22۵میلیون بشکه در روز رسید و نفت سنگین ایران شش 

دالر و 9۸ سنت در هر بشکه ارزان شد.
به گزارش ایس��نا، گ��زارش اوپک برمبنای آمار منابع ثانویه نش��ان 
می ده��د تولید نفت ایران در ماه میالدی گذش��ته به 2.22۵ میلیون 
بش��که در روز رس��ید که 1۴2 هزار بش��که در روز در مقایسه با تولید 

2.۳67 میلیون بشکه در روز در ژوئن، کاهش نشان داد.
طبق آمار منابع ثانویه، مجموع تولید اوپک که متشکل از 1۴ کشور 
اس��ت، در ماه ژوئن 29.۸۳ میلیون بشکه در روز بود که نسبت به ماه 
پیش از آن 6۸ هزار بش��که در روز کاهش داشت. تولید نفت عالوه بر 
ای��ران، در لیب��ی و آنگوال کاهش یافت، در حال��ی که تولید نیجریه و 

عربستان سعودی افزایش داشت.
قیمت نفت س��نگین ایران در ماه ژوئن 60 دالر و ۸۸ س��نت در هر 
بش��که بود که در مقایس��ه با 67 دالر و ۸6 سنت در هر بشکه در مه، 
شش دالر و 9۸ سنت کاهش نشان داد. میانگین قیمت نفت سنگین 
ایران از ابتدای س��ال 2019 تاکنون 6۳ دالر و 26 سنت در مقایسه با 
66 دالر و ۸9 سنت در سال 201۸ بوده است. ارزش سبد نفتی اوپک 
در ژوئ��ن حدود هف��ت دالر یا 10درصد کاهش پیدا کرد و به 62 دالر 
و 92 سنت در هر بشکه رسید که دومین کاهش ماهانه متوالی بود و 

ارزش این سبد به همراه شاخص های قیمت نفت به شدت افت کرد.
همچنین اوپک در جدیدتری��ن گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد 
تقاضای جهانی برای نفت این گروه در سال میالدی آینده که رقیبانش 
نفت بیش��تری تولید می کنند، کمتر خواهد ش��د. پیش بینی تقاضای 
کمت��ر برای نفت اوپک نش��ان می دهد سیاس��ت اوپ��ک برای تقویت 
قیمت ها از طریق محدودیت عرضه به تقویت رشد تولیدکنندگان شیل 
آمریکا و سایر رقیبان منجر شده است. این امر به دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا فضای بیشتری برای تحریم اعضای اوپک خواهد بخشید.
اوپک در نخس��تین پیش بینی سال 2020 خود اعالم کرد جهان به 
29.27 میلیون بش��که در روز نفت اوپک نیاز خواهد داشت که 1.۳۴ 
میلیون بش��که در روز کمتر از سال 2019 است. اوپک در این گزارش 
پیش بین��ی کرد تقاضای نفت جهان در س��ال می��الدی آینده با روند 
مش��ابه امسال رش��د خواهد کرد و با وجود رشد کمتر آمریکا و چین 
که بزرگترین مصرف کنندگان نفت جهان هستند، اقتصاد جهان با روند 

مشابه امسال توسعه پیدا خواهد کرد.
ای��ن گروه در دورنم��ای اقتصادی خود اعالم کرد پیش بینی س��ال 
2020 با این فرض انجام شده که ریسک های نزولی بیشتر به خصوص 
از جانب مسائل تجاری ایجاد نش��وند. برگزیت و همچنین ادامه روند 

فعلی افت تولید نیز ریسک بیشتری را ایجاد می کند.
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پس از آنکه در ماه های اخیر، رش��د شدید تورم و افزایش قیمت کاالها 
اتفاق افتاد، طرح های مالیاتی متنوعی در دستور کار قرار گرفت که از آن 
جمل��ه می توان به طرح دریافت مالی��ات از خانه های خالی، طرح دریافت 
مالی��ات از پیش خریدکنندگان س��که و طرح دریافت مالی��ات از عایدی 
س��رمایه اش��اره کرد. حاال اما وزیر اقتصاد از تدوین طرحی برای دریافت 
مالیات از ثروت های بادآورده و فعالیت های اختالل زا خبر داده است. فرهاد 
دژپسند با بیان اینکه وزارت اقتصاد در حال تدوین الیحه مالیات بر درآمد 
فعالیت های اختالل زا اس��ت، گفت: درآمدهای نجومی بادآورده براس��اس 
این الیحه مشمول پرداخت مالیات می شوند. دژپسند در گفت وگو با خانه 
ملت، با اشاره به مطرح بودن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون 
اقتصادی، ادامه داد: مقرر ش��ده وزارت اقتصاد نقطه نظرات تکمیلی خود 
درباره این طرح را به نمایندگان ارائه دهد، اما بحث دیگر موضوع مالیات بر 
عملکرد و مالیات مستقیم است که در این راستا قرار شده که در این حوزه 

تجدیدنظر صورت گرفته و برخی از معافیت ها اصالح شود.
وزی��ر اقتصاد با بیان اینکه ش��اید در برهه ای از تاری��خ اعمال برخی از 
معافیت ه��ا ضروری بود، اف��زود: در حال حاضر برخ��ی از این معافیت ها 
ضرورت خود را از دس��ت داده که باید اصالح ش��ود، اما در برخی دیگر از 
بخش ها باید قانونی همانند مالیات بر عواید سرمایه یا مالیات بر فعالیت های 
اختالل زا وضع شود، بنابراین وزارت اقتصاد از دو طرف پایه های مالیاتی را 

اصالح و افزایش می دهد.

مالیات بر سکه براساس قانون دریافت می شود
او با اشاره به اینکه در بحث مالیات تأکید من بر این است که از ورود به 
مصادی��ق خودداری کنم، ادامه داد: ورود به مصادیق آثار خوبی در اقتصاد 
ندارد، چراکه ممکن اس��ت وزارت اقتصاد پیشنهادی را مطرح کند که  در 
دولت و مجلس تغییر کند که بر این اس��اس از زمان پیش��نهاد تا تصویب 
یک دوره زمانی طول می کشد، لذا دلیلی ندارد در این دوره زمانی اختالل 
یا نااطمینانی در اقتصاد کشور ایجاد شود،  اما آنچه که مسلم است عزم و 

اراده جدی برای سامان دادن بحث مالیات وجود دارد.
دژپس��ند با بیان اینکه مالیات بر عملکرد از گذشته اخذ می شده است، 
تاکید کرد: قانون به  ما اجازه داده است که ۵ تا 10 سال به گذشته رجوع 
کرده و پرونده ها را نیز بررسی کنیم که بر این اساس همکاران ما مالیات بر 
سکه را براساس قانون دریافت کرده و با استناد تکالیف قانونی مالیات اخذ 

می کنند و نمی توانند بدون قانون مالیات اخذ کنند.
وضع و یا معافیت مالیات با مجلس است

وی افزود: یکی از مواردی که در قانون اساس��ی ذکر و تصریح ش��ده که 
وضع و معافیت آن باید با مصوبه مجلس انجام شود موضوع مالیات است، 
یعنی اگر وزارت اقتصاد بخواهد مالیات وضع کرده و یا معافیت ایجاد کند 

باید برمبنای قانون باشد و در این زمینه دولت هیچ اختیار خاصی ندارد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم، درباره ش��کایت برخی افرادی که سکه 
پیش خرید کرده اند به دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه چرا باید پس از 

دو س��ال مالیات پرداخت کنند، در حالی ک��ه در قرارداد اخذ مالیات ذکر 
نش��ده است، ادامه داد: دیوان عدالت اداری می تواند بررسی خود را درباره 
مالیات بر س��که انجام دهد، چراکه بخشی از مجرای قانونی است و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی نیز در برابر قانون تس��لیم اس��ت، اما آنچه که در 
حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می دهد براس��اس تکالیف 

قانونی است.
ساز و کار اخذ مالیات بر درآمد فعالیت های اختالل زا تنظیم شده است

وی ب��ا بیان اینکه وزارت اقتصاد در حال تدوین الیحه مالیات بر درآمد 
فعالیت های اختالل زا اس��ت، تصریح کرد: منظور از فعالیت های اختالل زا 
این است که در برهه ای از زمان بخشی از نقدینگی برای خرید کاالیی کوچ 
و تقاضای مصنوعی ایجاد می کند و بازار آن کاال نیز دچار اختالل می شود 
که این موضوع طبیعی نیست و درآمدهای بادآورده ایجاد می کند، لذا این 

درآمدها نیز مشمول مالیات می شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه هدف اصلی الیحه این بوده که درآمدهای 
نجومی بادآورده که از طریق این نوع فعالیت ایجاد ش��ده، مشمول مالیات 
شوند و از این نوع فعالیت ها جلوگیری شود، گفت: ساز و کار اخذ مالیات بر 
درآمد فعالیت های اختالل زا در الیحه تنظیم شده است و  این الیحه باید 
ابتدا در دولت بررس��ی و  س��پس به مجلس ارسال شود، البته ما به دنبال 
این هستیم که ابتدا دستگاه های اجرایی در این باره مشارکت کرده و نظر 

بدهند و سپس در دولت تصویب شده و به مجلس ارسال شود.

وزیر اقتصاد از تدوین الیحه مالیات بر درآمد فعالیت های اختالل زا خبر داد

یک مالیات جدید در راه است
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دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بانک 
پاسارگاد

بانک پاس��ارگاد اعالم کرد مجمع عمومی عادی س��الیانه این بانک )سال 
مالی منتهی به 1۳97.12.29( راس ساعت 9 صبح، روز یکشنبه ۳0 تیرماه 
امس��ال در محل تاالر بزرگ کشور به نش��انی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، 
میدان جهاد، ابتدای خیابان ش��هید گمنام، نرس��یده به میدان گلها برگزار 

می شود.
بدین وسیله از س��هامداران گرامی، وکال یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روزهای پنجشنبه 27 
تیرماه و ش��نبه 29 تیرماه از ساعت 7:۳0 صبح الی 1۸ با در دست داشتن 
کارت مل��ی، وکالتنامه ی��ا برگ نمایندگی معتبر، به امور س��هام بانک واقع 
در تهران، خیابان نلس��ون ماندال )خیابان آفریقا(، باالتر از تقاطع میرداماد، 

ابتدای تابان شرقی، شماره 2 مراجعه نمایند.
دس��تور جلسه این مجمع شامل استماع گزارش هیات مدیره درخصوص 
عملکرد س��ال مالی، اس��تماع گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی، بررس��ی 
و تصوی��ب ترازنامه و صورت های مالی، تصویب میزان س��ود قابل تقس��یم، 
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و جبران خدمت آن، تصویب میزان پاداش 
و جب��ران خدمت اعضای هیات مدیره و تعیین روزنامه کثیراالنتش��ار جهت 

درج آگهی های بانک است.

تحوالت بازار سکه و طال در هفته  ای که گذشت
حرکت معکوس طال در ایران

یک کارش��ناس بازار طال و سکه با بیان اینکه مدیریت صحیح بازار 
ارز و ثبات نس��بی در این بازار بر کاهش نرخ ارز تاثیرگذار بوده اس��ت، 
گفت طی هفته گذش��ته به میزان قابل توجهی حباب س��که کاهش 
یافت و در حال حاضر ارزش سکه تمام به ۴میلیون و ۵۳۵ هزار تومان 

رسیده است.
محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با بازار طال و سکه با 
اشاره به بازار جهانی طال گفت: معموالً اتفاقاتی که در حوزه سیاسی و 
اقتصاد جهانی رخ می دهد به طور مستقیم بر بازار جهانی طال تأثیرگذار 
اس��ت؛ چنانچه در پی اتفاقات حوزه سیاس��ی در سطح جهانی اونس 
جهانی طال طی یک هفته گذشته رشد 2۵ دالری را تجربه کرده است، 
اما این رشد قابل توجه در بازار داخلی در پی مدیریت بازار ارز از سوی 
بانک مرکزی، ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و کاهش نرخ ارز تا حدودی 

خنثی شده و قیمت سکه روند نزولی به خود گرفته است.
به گفته وی، در حال حاضر حباب سکه در حال تخلیه شدن است و 

این موضوع نشان از کاهش تقاضا و افزایش عرضه دارد.
کشتی آرای یادآور شد: سکه های ثبت نامی که در سال 1۳96 فرآیند 
ثبت نام آن انجام شد و در سال 1۳97 به دست صاحبان آن رسید، در 
چند وقت اخیر با توجه به آنکه نگهداری س��که توجیه اقتصادی ندارد 
از سوی صاحبان سکه عرضه شده و این موضوع یکی از دالیل افزایش 

عرضه سکه در بازار است.
این کارشناس بازار طال و سکه با بیان اینکه قیمت طالی خام در بازار 
داخلی برخالف سکه ارتباط تنگاتنگی با قیمت هر اونس طالی جهانی 
دارد، گفت: قیمت سکه طرح قدیم در ابتدای هفته گذشته ۴میلیون و 
۴۵0 هزار تومان بوده و در حال حاضر به ۴میلیون و ۳00 هزار تومان 
کاهش یافته و این در حالی است که سکه تمام طرح جدید با کاهش 
۸۵ هزار تومانی به ۴میلیون و ۵۳۵ هزار تومان، نیم سکه با کاهش 20 
هزار تومانی به 2میلیون و ۳۳0 هزار تومان، ربع سکه با کاهش 90 هزار 
تومانی یک میلیون و ۴۵0 هزار تومان و س��که های گرمی بدون تغییر 

990 هزار تومان دادوستد می شوند.
کشتی آرای خاطرنشان کرد: در ابتدای هفته گذشته طالی خام 1۸ 
عیار ۴۳7 هزار تومان دادوستد می شد که در هفته به پایین ترین ارزش 
خود در محدوده ۴2۵ هزار تومان رس��ید اما با نوسان اونس جهانی به 

ارزش ۴۳1 هزار و 200 تومان رسید.
این کارشناس بازار طال و سکه در ادامه تاکید کرد: در ابتدای هفته 
گذشته حباب سکه ۳۴0 هزار تومان بود و در حال حاضر به 2۸0 هزار 
تومان رسیده است که این تخلیه حباب در چند وقت اخیر بسیار نادر 

بوده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد
خرید ۳8 هزار سکه توسط یک نفر!

رئیس سازمان امور مالیاتی ضمن اعالم اخذ مالیات از درآمدهای 
بادآورده، گفت پارس��ال در طرح پیش فروش سکه ۴90 نفر بیش از 
هزار قطعه سکه خریده اند که ۳۸ نفر از آنها هر کدام بیش از ۵000 
قطعه سکه خریده و یک نفر هم به تنهایی ۳۸ هزار سکه تمام بهار 

آزادی خریده است که از آنها مالیات گرفته می شود.
به گزارش ایس��نا، امیدعلی پارسا، معاون وزیر اقتصاد در سخنان 
پیش از خطبه های نماز جمعه تهران گفت: س��ال گذش��ته بیش از 
۵میلیون و ۸90 هزار قطعه س��که بهار آزادی فروخته شد که 102 

هزار نفر در کشور این سکه ها را خریدند.
ب��ه گفت��ه وی، ۵۸ هزار نفر از این افراد کمتر از 20 قطعه س��که 
خریدن��د که طبق قانون مش��مول مالیات نمی ش��وند، اما ۴90 نفر 
بی��ش از هزار قطعه س��که خریده اند که ۳۸ نفر ه��ر کدام بیش از 
۵000 قطعه سکه خریده اند و یک نفر هم به تنهایی ۳۸ هزار سکه 
بهار آزادی خریده است. پارسا گفت: قیمت سکه خریده شده توسط 
ای��ن افراد ح��دود یک میلیون و ۳00 هزار توم��ان بوده درحالی که 
امروز قیمت س��که بیش از چهار و نیم میلیون تومان است و ثروت 
و س��ود بادآورده ای را برای این افراد ایجاد کرده که س��ازمان امور 
مالیات��ی باید از آنها مالیات دریافت کند در صورتی که این افراد در 

فضای مجازی شروع به مقابله با مالیات بر سکه کرده اند.
رئیس س��ازمان امور مالیاتی افزود: طرح مالیات بر عایدی ثروت 
که ش��امل امالک، خودرو، س��که و ارز می شود نیز در الیحه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی نهایی ش��ده و برای تصویب به هیأت دولت 
ارائه ش��ده اس��ت. او تاکید کرد: قرار نیست از کسی که ملکی برای 
زندگی دارد، یا کسی که تعداد زیادی خانه برای مردم تولید می کند 
مالیات آنچنانی بگیریم، بلکه کسانی که روی مسکن و امالک خرید 
و فروش سفته بازی و سوداگری انجام می دهند، باید مالیات بدهند.

بانکنامه

فرصت امروز: تازه ترین آمارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد که بانک ها در سال 
گذشته میزان تسهیالت بانکی را افزایش داده و نسبت به سال 96 بیش از 20درصد 
رشد تس��هیالت دهی داشتند؛ این یعنی مردم در س��ال گذشته بیش از 20درصد 

بیشتر وام گرفته اند.
براس��اس تازه ترین آم��ار بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کش��ور، مانده کل 
تس��هیالت اعطایی بانک ها و مؤسس��ات اعتباری در پایان سال 97 به 1.۳00 هزار 
میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال پیش از آن 20.1درصد افزایش داشته است.
همچنین طبق آمار بانک مرکزی، بیش��ترین سهم از میان تسهیالت اعطایی در 
این بازه زمانی، مربوط به مشارکت مدنی با ۳1.۳درصد و پس از آن، فروش اقساطی 
با 29.6درصد بوده است، اما بیشترین میزان رشد مانده تسهیالت اعطایی در پایان 
اسفندماه سال گذشته نسبت به اسفند سال 96 مربوط به تسهیالت اجاره به شرط 
تملیک با رشد 100درصدی بوده است و پس از آن سلف با ۸0درصد بیشترین رشد 

مانده تسهیالت اعطایی در این مدت را به خود اختصاص داده است.
تازه ترین آمار بانک مرکزی از مانده تس��هیالت اعطایی بانک ها همچنین نش��ان 
می دهد که تا پایان اسفندماه سال گذشته مانده تسهیالت قرض الحسنه 7۸.۴ هزار 
میلیارد تومان، مشارکت مدنی ۴07 هزار میلیارد تومان، فروش اقساطی ۳۸۴ هزار 
میلیارد تومان و مرابحه حدود 1۳7 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت. در عین حال، 
رشد مانده تسهیالت اعطایی بانک های تجاری در سال 97 نسبت به سال پیش از 
آن 2۴.2درصد، بانک های تخصصی 1۴.۵درصد و بانک های غیردولتی و مؤسسات 

اعتباری 21.1درصد بوده است.
وام قرض الحسنه ۳۲درصد رشد کرد

اما بررس��ی آماری عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است 

که مبلغ کل تس��هیالت اعطایی در پایان سال 97 نسبت به سال 96 رشد بیش از 
20درصدی داش��ته است. گزارش ایِبنا از آمار عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری 
کش��ور در سال 97 نش��ان می دهد که مانده تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات 
اعتباری در پایان این سال به 1۳001.7هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به 
اسفندماه سال 96 با عدد 10۸2۳.2 هزار میلیارد ریال، برابر با 20.1درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. در این میان 6درصد از کل تس��هیالت اعطایی بانک ها و موسسات 
اعتباری را تس��هیالت قرض الحسنه تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیالتی 
بانک ها مربوط به مش��ارکت مدنی با ۳1.۳درصد و فروش اقس��اطی با 29.6درصد 
اس��ت. به لحاظ عددی در پایان س��ال گذش��ته 7۸۴.9 هزار میلی��ارد ریال از کل 
تس��هیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری کش��ور قرض الحسنه بوده که این 
میزان نسبت به اسفندماه سال 96 که ۵9۵.2 هزار میلیارد ریال بوده، ۳1.9درصد 

رشد نشان می دهد.
وضعیت بانک های تجاری

این گزارش نشان می دهد تسهیالت پرداخت شده در بانک های تجاری کشور در 
پایان س��ال 97 متفاوت بوده به نحوی که ۸7.9درصد از وام های بانک های تجاری 
قرض الحسنه بوده که رقم آن 167.9 هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیالت اعطایی 
قرض الحسنه بانک های تجاری در اسفند سال قبل از آن 127.9 هزار میلیارد ریال 

بوده است.
در بانک های تجاری کش��ور، سهم عمده تس��هیالت پرداختی مربوط به فروش 
اقساطی به میزان ۴0.۴درصد است که رقم آن ۸۵۸.۸ هزار میلیارد ریال در پایان 
سال 97 بوده است. این میزان در اسفند سال 96 معادل ۵۵1 هزار میلیارد ریال بود.

همچنی��ن 1۴.۸درصد تس��هیالت بانک های تجاری به رق��م ۳1۴ هزار میلیارد 

ریال در پایان س��ال 97 به صورت مش��ارکت مدنی پرداخت ش��ده که این رقم در 
اس��فندماه سال قبل از آن ۳۸6 هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم 
عمده تس��هیالت پرداختی بانک های تجاری در پایان سال 97 به فروش اقساطی و 

مشارکت مدنی اختصاص یافته است.
وضعیت بانک های تخصصی

همچنین بررسی عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت تسهیالت به بخش های 
مختلف در پایان سال 97 نشان می دهد که 2.9درصد تسهیالت اعطایی به میزان 
۸0.۳ هزار میلیارد ریال در قالب قرض الحس��نه پرداخت ش��ده اس��ت. این رقم در 
پایان سال قبل از آن ۵9.۵ هزار میلیارد ریال بود که بیانگر رشد ۳۵درصدی است.
بزرگترین بخش تس��هیالت پرداخت ش��ده در بانک های تخصصی کشور مربوط 
به فروش اقس��اطی می ش��ود به نحوی که در پایان سال گذش��ته ۵۴.1درصد کل 
تس��هیالت اعطایی این بانک ها به رقم 1۴7۵.۵ هزار میلیارد ریال در بخش فروش 
اقس��اطی بوده و این رقم در اس��فندماه س��ال 96 به میزان 1۳6۳.2 هزار میلیارد 

ریال بود.
بانک های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیالت قابل توجهی پرداخت 
کرده اند به نحوی که 1۴.۸درصد کل منابع تسهیالتی این بانک ها در پایان سال 97 

به میزان ۴0۳.۳ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.
وضعیت بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری

در بخ��ش بانک های غیردولتی و موسس��ات اعتباری نیز 6.6درصد تس��هیالت 
پرداخت ش��ده در پایان س��ال 97 به می��زان ۵۳6.7 هزار میلی��ارد ریال به عنوان 
قرض الحسنه و ۴1.2درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت 

مدنی به رقم ۳۳۵۳.۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

مردم ۲۰درصد بیشتر وام گرفتند

عملکرد تسهیالتی بانک ها در سال ۹۷

رقم ه��ای مختلفی ب��رای نرخ واقع��ی دالر بیان می ش��ود اما ویژگی 
مشترک بیشتر این تحلیل ها این است که رقم 12 یا 1۳ هزار تومان را 

برای نرخ دالر، باال و غیرواقعی می دانند.
به گزارش ایرنا، روند نزولی نرخ دالر در هفته های اخیر و عقب نشینی 
قیم��ت از کانال 1۵هزار به 12 هزار تومان��ی، گمانه زنی ها درباره میزان 
کاهش قیمت ها و همچنین نرخ واقعی دالر را افزایش داده است. برخی 
معتقد هس��تند که افت قیمت ها موقتی است و به زودی دوباره به دالیل 
شرایط اقتصادی و سیاسی، نرخ دالر به سوی کانال 1۵ و 16هزار تومان 
حرکت می کند، اما ش��ماری از تحلیلگران و کارشناسان معتقد هستند 
که مسیر قیمت ها به سوی کاهش خواهد بود، البته امکان دارد به دلیل 

برخی تنش ها در سیاست خارجی، افت قیمت ها با تأخیر مواجه شود.
میرزاپور از دالالن ارزی که عالوه بر فعالیت در یک صرافی به معامالت 
کف خیابان )بازار سیاه( نیز عالقه مند است، می گوید: چشم انداز قیمت 
دالر، رو به باالس��ت و قیمت 12 هزار تومانی برای دالر موقتی اس��ت. 
وی معتقد اس��ت: در هفته های آتی قیمت دالر دوباره افزایش می یابد و 

کاهش فعلی قیمت ها ناشی از فشار بانک مرکزی است.
اما برخالف این دالل ارزی، کارشناس��ان اقتصادی و ارزی و مسئوالن 
مرتبط نظر دیگری دارند و چش��م اندازی نرخ دالر را کاهشی می دانند. 
با وجود وحدت نظر درباره میزان کاهش قیمت ها، بر سر میزان کاهش 

قیمت ها و همچنین نرخ واقعی دالر اختالف نظرهایی وجود دارد.
نرخ واقعی ارز از نگاه دژپسند و همتی

وزیر اقتصاد اوایل تیرماه امسال در نشست خبری درباره بازار نرخ ارز 
گفت: هیچ کدام از مدل های اقتصادی نرخ باالتر از ۸هزار تومان را برای 
نرخ ارز نش��ان نمی دهند و حتی صحبت از نرخ ۳هزار و ۸00 تومان تا 

۵هزار تومان است.

فرهاد دژپس��ند افزود: گفته می شود اگر شرایط عادی سیاسی برقرار 
شود نرخ ارز به زیر ۸هزار تومان می رسد.

رئی��س کل بانک مرکزی نیز عالقه ای به اعالم قیمت برای نرخ نهایی 
دالر ن��دارد، اما می گوی��د: نرخ های فعلی ارز پایدار نیس��ت و هر لحظه 

ممکن است تغییر کند.
عبدالناص��ر همت��ی گفت: من نمی توانم بگویم ن��رخ ارز در آینده چه 

خواهد شد ولی قطعاً این نرخ ها ارزش ذاتی پول ما نیست.
وی با بیان اینکه نرخ ارز تابع متغیرهای اقتصادی و سیاسی است، به 
مردم توصیه کرد: این نرخ ها نرخ پایدار نیس��ت و هر لحظه ممکن است 

تغییر کند و بهتر است مردم عادی در بازار ارز سرمایه گذاری نکنند.
رئی��س کل بانک مرکزی با تاکید بر اینک��ه به متغیرهای اقتصادی و 
ذخایر ارزی کاماًل اشراف داریم، گفت: وضع مان از نظر ذخیره اسکناس 
بسیار خوب اس��ت، اما متغیرهای سیاسی روی نرخ ارز تأثیرگذار است 

که مبنای اقتصادی ندارد.
سوداگران، عامل افزایش قیمت ارز

آلب��رت بغزی��ان، کارش��ناس ب��ازار ارز در این خصوص گفته اس��ت: 
س��وداگران بزرگ ارزی که در بازار ارز فعالیت دارند، نقش اصلی و مهم 

را در بازار ارز و رشد قیمت ها بازی می کنند.
وی با بیان اینکه مردم عادی س��هم زیادی در رش��د نرخ ارز ندارند، 
گفت: ارز مانند هر کاالیی دارای تقاضاس��ت، اما میزان خرید و تقاضای 

مردم محدود است و نمی تواند باعث رشد شدید قیمت ها شود.
همچنین یک کارش��ناس بازار ارز از احتمال کاهش قیمت دالر تا ۵ 
هزار تومان س��خن گفت و با بیان اینکه قیمت فعلی ارز واقعی نیس��ت، 
گفت: در صورت فراهم آمدن ش��رایط، نرخ دالر به حدود ۵هزار تومان 

کاهش خواهد یافت.

ب��ه گفته میثم رادپور، عوامل بنیادی اقتصادی عامل رش��د اخیر نرخ 
ارز نبوده اند.

او معتقد اس��ت: مهمترین عاملی که باعث رشد نرخ ارز در هفته های 
گذش��ته ش��د تورم انتظاری بود، بنابراین ش��رایط بنیادی، باعث رشد 

قیمت ارز نشده، بلکه بازیگران بازار انتظار رشد قیمت را داشته اند.
عوامل کاهش نرخ ارز چیست؟

مهم ترین عوامل کاهش ن��رخ ارز در روزهای اخیر، کاهش تنش های 
سیاس��ت خارجی و مدیریت ب��ازار پولی و بانکی توس��ط دولت و بانک 
مرکزی اس��ت. با وجود اینکه با خروج آمریکا از برجام، برخی تحریم ها 
دوباره بازگش��ت و فش��ارهای اقتصادی ایجاد ش��د، اما با مدیریت مالی 
دولت و همراهی مردم، ش��وک ناش��ی از این تصمی��م آمریکا به تدریج 
تخلیه ش��د به ط��وری که آغاز کاهش تعهدات برجام��ی ایران و تعیین 
مهلت 60 روزه توس��ط ای��ران و وقوع ماجرای حمله ب��ه نفتکش ها در 
منطقه و س��رنگونی پهپاد جاس��وس آمریکایی نیز نتوانست باعث ایجاد 

تالطم و بی ثباتی در بازار ارز شود.
ع��الوه بر تخلیه ش��وک های مربوط ب��ه تحوالت سیاس��ت خارجی، 
مهم ترین عامل کاهش نرخ ارز، نقش آفرینی س��نگین بانک مرکزی در 
بازار ارز و آماده سازی مقدمات آغاز به کار بازار متشکل ارزی بوده است.

تصمیمات اخذشده توسط بانک مرکزی و از بین رفتن تأثیر تنش های 
مربوط به سیاس��ت خارجی، چشم انداز بازار ارز را مثبت کرده است، به 
طوری که فعاالن این بازار امیدی برای افزایش شدید قیمت ها ندارند و 

بالعکس چشم انتظار کاهش قیمت ها هستند.
البته درباره رقم کاهش قیمت، وحدت نظر وجود نداشته و میزان آن 

به تحوالت اقتصادی و سیاسی پیش رو بستگی دارد.

یک اقتصاددان افزایش نرخ ارز، دستپاچگی نهادهای سیاست گذار و 
بانک مرکزی، پیش فروش س��که و مصاحبه هایی که باعث هیجان بازار 
ش��د را به عنوان عوامل رش��د نقدینگی در سال اخیر و رسیدن آن به 

مرز 1.900 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد.
به گزارش ایسنا، مطابق آماری که بانک مرکزی از وضعیت دارایی ها 
و بدهی های سیس��تم بانکی در پایان سال گذشته منتشر کرد، حجم 
نقدینگی در س��ال 1۳97 با رش��د 2۳.1درصدی نسبت به پایان سال 
1۳96 ب��ه 1.۸۸2 هزار میلیارد تومان افزایش یافته اس��ت. از مجموع 
نقدینگ��ی بیش از 2۸۵ هزار میلیارد تومان پول و حدود 1.۵97 هزار 
میلیارد تومان ش��به پول )عمدتاً س��پرده های بانکی( است. همچنین 
نقدینگی در س��ال 1۳96، حدود 1.۵29 ه��زار میلیارد تومان بود که 
رش��د ۳۵۳ هزار میلیارد تومانی را در س��ال گذش��ته به همراه داشته 

است.

درباره جزییات فرآیند رش��د روزافزون نقدینگی در اقتصاد کش��ور، 
افشین خانی، کارش��ناس اقتصادی با مشخص کردن مقطع زمانی بین 
سال های 1۳77 تا 1۳9۳ به عنوان یکی از اصلی ترین دوره های جهش 
حجم نقدینگی، گفت: در این مقطع 16 س��اله حجم نقدینگی رش��د 
۴100درص��دی را تجرب��ه می کند که در آن نقدینگ��ی از 16.2 هزار 

میلیارد تومان به 6۸۴ هزار میلیارد تومان می رسد.
این اقتصاددان مقطع زمانی 1۳9۴ تا 1۳96 را هم به عنوان یک مقطع 
دیگ��ر مورد بررس��ی قرار داد و گف��ت که در این بازه زمانی روند رش��د 
نقدینگی کند می ش��ود، اما معنادار می شود. به این معنا که از مرداد ماه 
1۳9۵ تا مرداد ماه 1۳96 نزدیک به 61درصد رش��د نقدینگی را تجربه 

می کنیم که به 1.۳66 هزار میلیارد تومان می رسد.
خانی با بی��ان اینکه ترکیب 1.۳66 هزار میلی��ارد تومان نقدینگی به 
وجود آمده در س��ال 1۳96 معنادار است، ادامه داد: از این میزان حدود 

1.200 هزار میلیارد تومان شبه پول است و 166 هزار میلیارد تومان هم 
پول و دیگر اجزای آن است.

او همچنین اضافه کرد: در پایان سال 1۳96 حجم نقدینگی با افزایشی 
200 هزار میلیارد تومانی به 1.۵۳0 هزار میلیارد تومان می رس��د که از 

پایان مردادماه تا آخر سال حدود 12درصد رشد را تجربه می کند.
او همچنین به دوره زمانی دی ماه 1۳96 تا چهار ماهه اول سال 1۳97 
ه��م اش��اره کرد و گفت که در ای��ن دوره افزایش نرخ ارز، دس��تپاچگی 
نهادهای سیاست گذار و بانک مرکزی، پیش فروش سکه، دستکاری تعرفه 
واردات خودرو، بسته ناکارآمد سیاست های بانک مرکزی و مصاحبه هایی 

که هیجان بازار را بیشتر کرد باعث افزایش حجم نقدینگی شد.
ای��ن اقتصاددان سیاس��ت های مقابل��ه با ای��ن دوران از افزایش حجم 
نقدینگ��ی را ف��وری و آنی توصیف ک��رد که در بلندم��دت باعث ایجاد 

مشکالت پیچیده تری می شود که کنترل و حل آن سخت تر است.

اجماع نظر کارشناسان درباره کاهش قیمت ارز

نرخ دالر تا کجا می ریزد؟

رشد 41۰۰درصدی نقدینگی طی 16 سال

رد پای بانک مرکزی در نقدینگی 19۰۰ میلیاردی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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رئیس سازمان بورس خبر داد
بررسی راه اندازی بازار برتر در بورس

در پی مطرح ش��دن راه اندازی بازار برتر در بورس اوراق بهادار 
تهران، رئیس سازمان بورس گفت این سازمان در حال بررسی 

این موضوع است.
ش��اپور محمدی در گفت وگو با ایس��نا، در پاسخ به اینکه آیا 
بازار برتر با دامنه نوس��ان 10درصد در ب��ورس اوراق رونمایی 
خواهد ش��د؟ اظهار داش��ت: جمع بندی این موض��وع را هنوز 

نداریم و باید آن را بررسی کنیم.
وی در پاسخ به اینکه در شورای عالی بورس درباره بازار پایه 
چه مباحثی مطرح ش��د، گفت: قانون جدید بازار پایه فرابورس 
را در جلس��ه اخیر بررس��ی کردیم، اما الزم اس��ت بررسی های 
تکمیلی انجام ش��ود. در ادامه نظرات فعاالن را بیشتر می گیرم 
که ان ش��اءاهلل اصالحاتی که رضایت فعاالن هم همراهش باشد، 

رخ دهد.
رئیس س��ازمان بورس در پاس��خ به اینکه چ��ه زمانی فروش 
تعهدی در بازار سرمایه ایران رونمایی می شود نیز گفت: درباره 
این موض��وع OMS ها )نرم افزارهای مدیریت س��فارش( باید 
کارهایی انجام دهند ک��ه به مدتی زمان نیاز دارند تا تغییراتی 
در سیس��تم انجام دهند. فروش تعهدی در کمیته فقهی تأیید 
ش��ده و کارهای مرب��وط به راه اندازی آن انجام ش��ده اس��ت. 
مدیری��ت فناوری ب��ورس هم کاره��ای الزم را انجام داده و در 
حال حاض��ر نرم افزارهای مدیریت س��فارش باید کارهای الزم 

را انجام دهند.
وارانت هنوز نهایی نشده است

محمدی در پاس��خ به اینکه با توجه به تأیید وارانت از سوی 
کمیت��ه فقهی، این ابزار چ��ه زمانی رونمایی می ش��ود؟ اظهار 
داش��ت: وارانت هنوز نهایی نشده است. کمیته فقهی وارانت را 
تأیید کرده اما دس��تورالعمل های مربوط به این ابزار را نیز باید 

به کمیته فقهی ببریم که آنها هم تأیید شود.
رئیس سازمان بورس در پاسخ به اینکه آیا امسال هر دو ابزار 
وارانت و فروش تعهدی در بازار سرمایه ایران رونمایی می شود؟ 
گفت: تالش می کنیم که امسال فروش تعهدی را داشته باشیم.
گفتنی است مدتی است که شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
اع��الم کرده ک��ه می خواهد بازاری با نام بازار برتر و با نوس��ان 
10درصد را رونمایی کند و درخواست رونمایی از این بازار را به 
نهاد ناظر داده است. همچنین مدتی است که قرار شده که در 
قوانین بازار پایه فرابورس ایران تغییراتی داده ش��ده اما به علت 
اعت��راض فعاالن بازار به این قوانین هن��وز این تغییرات اعمال 
نش��ده اس��ت. قرار بر این بود که با جمع کردن نظرات فعاالن 
بازار س��رمایه در شورای عالی بورس در این مورد تصمیم گیری 

شود.

دریچه

فرص��ت امروز: پس از عرضه موف��ق زعفران در بورس کاالی ای��ران و راه اندازی 
ابزاره��ای مالی روی این محصول همچون معامالت گواهی س��پرده، قرارداد آتی و 
اختیار معامله، هفته گذشته زیره سبز نیز به عنوان محصولی صادراتی و ارزشمند 
ب��ه تاالر نق��ره ای بورس کاال راه یافت. در همین ح��ال، گمانه زنی ها از عرضه خرما 
در بورس کاال طی نیمه دوم امس��ال خبر می دهد و بر این اس��اس می توان گفت 
محص��والت کش��اورزی یکی پس از دیگ��ری در صف ورود به ب��ورس کاالی ایران 

هستند.
در همین زمینه، سرپرس��ت مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کاال با اشاره به 
لزوم توسعه هرچه بیش��تر معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال، گفت: در 
فصل برداشت خرما که نیمه دوم سال است معامالت این محصول را نیز در بورس 
کاال راه اندازی خواهیم کرد و به همین ترتیب به سمت معامالت کشمش و محصول 

استراتژیک پسته خواهیم رفت.
اکبر میرزاپور در پاسخ به اینکه چه زمانی خرما در بورس کاال معامله خواهد شد؟ 
گفت: بورس کاال برنامه توسعه ای خود را براساس تولید و برداشت کشت محصول 
قرار می دهد. در حال حاضر دقیقاً در زمانی هس��تیم که کشت زیره اتفاق می افتد 
و ب��ه همین علت معامالت زیره را راه اندازی کردیم. برای خرما هم برنامه به همین 

ترتیب خواهد بود.
او در گفت وگو با ایس��نا، ادامه داد: برنامه توس��عه معامالت محصوالت کشاورزی 
در بورس کاال با س��ه گانه های گواهی سپرده کاالیی، مشتقات و صندوق ها را برای 
کاالها از جمله خرما هم خواهیم داشت. در فصل برداشت خرما که نیمه دوم سال 
خواهد بود، معامالت این محصول را نیز در بورس کاال راه اندازی خواهیم کرد و به 
همین ترتیب به سمت معامالت کشمش و محصول استراتژیک پسته خواهیم رفت.

سرپرس��ت مدیریت توس��عه بازار فیزیکی بورس کاال در پاسخ به اینکه از زمانی 
که معامالت زعفران در بورس کاال راه اندازی ش��د چق��در به این هدف که بتوانیم 
مرجعیت قیمت گذاری زعفران در جهان شویم چقدر نزدیک شدیم، گفت: گام های 
بلندی در این مورد برداشته شده است. البته برای تبدیل شدن به مرجعیت قیمتی 
در عرصه جهانی الزاماتی الزم اس��ت و یکی از مهمترین این الزامات این اس��ت که 
بتوانیم در جهان فعالیت کنیم. بورس کاال این قدم را توانسته برای بازارهای داخلی 
بردارد؛ به طوری که حتی کشاورزان خرد وقتی می خواهند زعفران را بفروشند حتماً 
به سایت بورس کاال مراجعه می کنند قیمت را می بینند و بعد معامله انجام می دهند.

میرزاپور افزود: ولی هنوز تا مرجعیت قیمتی ش��دن در جهان فاصله وجود دارد. 

برای اینکه بتوانیم به آن نقطه برس��یم باید برای توسعه بازارمان در خارج از کشور 
اقدامات جدی انجام دهیم. از جمله آن پذیرش انبارها در خارج از کش��ور اس��ت. 
از طرفی صادرکنندگان باید به اس��تانداردهای بورس بیش��تر توجه داش��ته باشند 
و محص��ول خود را با اس��تانداردی که در بورس اس��ت صادر کنن��د. در این مورد 

رایزنی های خوبی انجام می شود.
وی ادام��ه داد: در مورد عرضه محصوالت کش��اورزی در ب��ورس کاال یک قاعده 
کلی وجود دارد و آن هم بحث اس��تانداردپذیری است. برای هر کاالیی که بتوانیم 
اس��تاندارد داشته باشیم می توانیم بازار بورسی راه اندازی کنیم. مثاًل برای زعفران و 

زیره یک دسته بندی مشخص و استاندارد وجود دارد.
سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کاال گفت: برای عمده محصوالت 
زراعی امکان استانداردس��ازی وجود دارد عمده توسعه بازار در بورس کاال براساس 
محصوالت زراعی بوده اس��ت. ولی با یک س��ری زیرس��اخت وارد حوزه محصوالت 
باغ��ی هم می توانیم ش��ویم. مثاًل روی معامالت س��یب هم می ت��وان کار کرد اما 
محصوالت باغی نیاز به س��ردخانه دارند. البته خرما هم با انبارهای معمولی قابلیت 
نگهداری ندارد و قرار اس��ت با ظرفیت سردخانه ای معامله شود. اگر بخواهیم برای 
معامالت محصوالت کشاورزی اولویت بندی کنیم زراعی ها استانداردپذیرتر هستند 

و محصوالت بعدی باغی هستند.
او در پایان با اش��اره به معامالت دام و طیور در بورس کاال نیز گفت: بورس کاال 
درباره دام و طیور هم بازار موفقی داش��ته اس��ت، مثاًل جوجه یک روزه، تخم مرغ و 

مرغ منجمد معامالت خوبی دارد.
کشاورزان در حال آشنایی با بورس کاال هستند

همچنین نایب  رئیس کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگانی ای��ران درخصوص 
تأثیر عرضه محصوالت کش��اورزی در بورس کاال گفت: س��اماندهی بازار معامالت 
محصوالت کش��اورزی دیر یا زود باید انجام شود که یکی از مقاصد اصلی در مسیر 

این ساماندهی، عرضه محصوالت در بورس کاال است.
فرهاد آگاهی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ادامه داد: اعالم می ش��ود 
محص��والت جدیدی در حوزه کش��اورزی در راه ورود به ب��ورس کاال قرار دارد که 
عرض��ه و طراحی ابزارهای مالی روی محصوالتی چون پس��ته، خرما، کش��مش و 
گیاهان دارویی پس از زعفران و زیره می تواند عالوه بر شفاف  سازی قیمت ها و حجم 

معامالت، کمک شایانی به رونق تولید کند.
او در پاس��خ به این پرس��ش که کشاورزان و روستاییان که سال ها سنتی معامله 

کرده اند آیا نسبت به عرضه محصوالت شان در بورس اقدام می کنند؟ گفت: کشاورزان 
به دنبال فروش محصوالت خود با قیمت مناس��ب تر هستند و از راهکارهایی که به 
رونق فروش آنها کمک کند، استقبال می کنند. این اتفاق تنها به آموزش نیاز دارد 
به طوری که با ورود محصوالت چند کشاورز به بورس و مشاهده نتایج مطلوب آن، 

سایر کشاورزان نیز نسبت به عرضه در بورس ترغیب می شوند.
آگاهی تصریح کرد: اغلب کش��اورزان و بنکداران کش��ور، فعالیت صادراتی انجام 
نمی دهند در این میان با فراهم ش��دن امکان عرضه محصوالت کشاورزی در بورس 
کاال، کش��اورزان به راحتی می توانند نیاز تجار و صادرکنن��دگان را از طریق بورس 
تأمین کرده که این موضوع در توس��عه صادرات محصوالت کش��اورزی نیز اثرگذار 

خواهد بود.
نایب  رئیس کمیس��یون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به نوعی می توان 
گفت رونق معامالت محصوالت کش��اورزی در بورس کاال به تس��هیل تعامل میان 
کش��اورزان و بازرگانان منجر می شود که این اتفاق مانع از ارزان فروشی محصوالت 

ایرانی در بازارهای منطقه ای می شود.
نایب  رئیس کمیس��یون کش��اورزی در پایان بر لزوم گس��ترش روابط تجاری با 
کش��ورهای خارج��ی تاکید کرد و گف��ت: در حال حاضر به دلیل ش��رایط تحریم، 
همکاری بورس کاال با بورس های بین المللی کار دش��واری اس��ت، اما امکان تهاتر 
کاالها از مس��یر بورس کاال با دیگر کش��ورها وجود دارد، اقدامی که در کشورهای 
آمریکای جنوبی مش��اهده می کنیم و می تواند در مبادالت ما با ش��رکای تجاری و 

کشورهای همسایه رقم بخورد.

محصوالت کشاورزی در صف ورود به بورس کاالی ایران

خرما نیمه دوم سال به بورس کاال می آید
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افزایش 4۰۰ تومانی نرخ مرغ در بازار
قیمت مصوب مرغ دوشنبه اعالم می شود

عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغ داران از افزایش ۴00 تومانی 
ن��رخ مرغ خب��ر داد و گفت هر کیلو مرغ گرم در خرده فروش��ی ها 1۴ 
هزار تومان است. برومند چهارآیین، عضو هیات مدیره کانون سراسری 
مرغ داران گوش��تی در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، از افزاش 
۳00 تا ۴00 تومانی نرخ مرغ در بازار از ابتدای هفته تاکنون  خبر داد 
و گفت: امروز متوس��ط نرخ هر کیلو م��رغ زنده درب مرغداری 9 هزار 
و ۵00 و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها 1۳ تا 1۴ هزار تومان 
است. عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغ داران گوشتی ازدیاد تقاضا 
در فصل تابستان و کمبود عرضه ناشی از کاهش وزن گیری الشه ها را 
عامل اصلی نوس��ان قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به 
ش��رایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که قیمت مرغ زنده 
ظ��رف روز ه��ای آتی به 9 هزار و 700 و مرغ گ��رم به 1۴ هزار و ۵00 

تومان برسد.
چهارآیین با انتقاد از تأخیر در اعالم نرخ مصوب مرغ از سوی کارگروه 
تنظیم بازار بیان داشت: براساس پیگیری های صورت گرفته پیش بینی 
می ش��ود که 2۴ تیر ن��رخ مرغ گرم و مرغ زنده براس��اس توافق میان 

تشکل ها و دولت از سوی کارگروه تنظیم بازار به تصویب برسد.
عضو هیات مدیره کانون سراس��ری مرغ داران گوشتی در واکنش به 
حواشی افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: با وجود آنکه مرغ ارزان ترین 
پروتئین در دس��ترس افراد به ش��مار می رود که طی ماه های اخیر در 
مقایسه با دیگر کاال ها کمترین نوسان را داشته است از این رو انتقادات 
نادرس��ت به افزایش قیمت مرغ تنها منجر به خروج تولیدکنندگان از 

چرخه تولید را به همراه خواهد داشت.
وی با انتقاد از افزایش چش��مگیر کرایه های حمل و نقل نهاده های 
دامی در بازار گفت: هم اکنون به طور متوسط برای حمل هر کیلو ذرت 
و کنجاله سویا از بنادر به استان ها 2۵0تومان کرایه دریافت می شود که 

این امر بر افزایش هزینه های تولید دامن می زند.
عضو هیات مدیره کانون سراس��ری مرغ داران گوش��تی ادامه داد: با 
وجود آنکه توزیع نهاده از سوی پشتیبانی امور دام با سرعت قابل قبولی 
در دسترس تولیدکنندگان قرار می گیرد، اما واردکنندگان با تأخیر چند 
ماهه نهاده مورد نیاز را در اختیار مرغداران قرار می دهند که به سبب 
واریز پول نهاده چند ماه قبل از تحویل کاال این امر در کاهش نقدینگی 

مرغ داران دامن می زند.
چهارآیین نرخ مصوب هر کیلو کنجاله سویا را 2هزار و ۴00 و ذرت 
را یک هزار و ۳۵0تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلو کنجاله سویا 
در بازار آزاد با نرخ مصوب خود 27درصد و ذرت 20درصد اختالف دارد 

که این امر تولیدکنندگان را با معضالت متعددی مواجه کرده است.
عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغ داران گوشتی در پایان تصریح 
ک��رد: با توجه به افزایش دیگر هزینه های تولید از جمله واکس��ن، ریز 
مغذی ه��ای، لیزین و متیونین و ... بای��د قیمت واقعی مرغ را بپذیریم 
در غی��ر این صورت مرغ با نرخ 20 هزار تومان از طریق واردات تأمین 

می شود.

سهم 8.5درصدی صنعت مبل در اشتغال زایی کل کشور 
 صادرات مبل ایرانی به آفریقا و عراق

رئیس اتحادیه درودگران و مبل س��ازان س��هم بازار مبل را در میزان 
اشتغال زایی کل کشور ۸.۵درصد اعالم کرد.

عبدالحسین عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان در گفت 
وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، سهم بازار مبل را در میزان اشتغال زایی 
کل کش��ور ۸.۵درصد اعالم کرد و گفت: به علت کاهش قدرت خرید 
مردم و کمبود نقدینگی کس��به و تولیدکنندگان، قیمت ها ثابت مانده 

است.
رئیس اتحادیه درودگران و مبل س��ازان از کسادی بازار  مبلمان خبر 
داد و افزود: این صنعت به علت کمبود مواد اولیه در وضع مناسبی قرار 
ندارد و گردش مالی افراد فعال در این صنف به کمترین میزان ممکن 

رسیده است.
او با اشاره به اینکه در تهران 20 هزار واحد صنفی مبلمان مشغول به 
فعالیت هستند، افزود: از این میزان12هزار به صورت رسمی و پروانه دار 

و مابقی به صورت غیررسمی مشغول به کارند.
عباسی قیمت مبلمان را در محدوده  2 میلیون تا ۵0 میلیون تومان 
اعالم کرد و گفت: مبلمان به کشور هایی همچون عراق و آفریقا صادر 

می شود.

رصد کاال های تولیدی و وارداتی با اجرای 
سامانه مدیریت توزیع مویرگی

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت گفت سامانه مدیریت 
توزیع مویرگی کاال، ای��ن امکان را می دهد تا نهاد های نظارتی، کاالی 

وارداتی و یا تولیدی را تا سطح عرضه، رصد کند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از صدا و س��یما، محمد 
قبله گفت: فقدان آمار و اطالعات از کاال های وارداتی و یا تولید داخل، 
موجب شده بود که در تنظیم بازار و یا تصمیم گیری های تأمین کاال، 
با مش��کالتی مواجه ش��ویم به این معنا که در تأمی��ن برخی از کاال ها 
زیاده روی می ش��د و در تأمین برخی دیگر کمبود داش��تیم که سامانه 
مدیریت توزیع مویرگی کاال، فضای مناسب را برای تأمین کاال به ویژه 
کاال های اساسی و تصمیم گیری مناسب در این باره فراهم کرده است.

وی اضاف��ه کرد: س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به این نتیجه رسیدند تا از طریق سامانه جامع تجارت 
و س��امانه های متصل به آن، بتوانند فعالیت همه فعاالن بخش توزیع 
و تأمی��ن کاال را متمرکز و مش��خص کنند که هر ف��ردی چه کاالیی 
را تولید و یا وارد کرده اس��ت. قبله سامانه های ثبتارش، اعتبارسنجی 
کارت بازرگانی، س��امانه ترخیص کاال و سامانه پنجره واحد گمرکی را 
س��امانه های طراحی شده برای حوزه واردات کشور دانست و گفت: در 
حوزه تولیدکننده ها نیز س��امانه بهینه یاب طراحی ش��ده ضمن اینکه 
سامانه های حمل بارنامه های برخط و سامانه جامع انبار ها طراحی شد 
تا کاال پس از خروج از کارخانه یا گمرک، توس��ط این س��امانه ها رصد 
شود. اکنون سامانه مدیریت توزیع مویرگی را برای شرکت های پخش 
راه اندازی کرده ایم پس از آن این موضوع را به فروشگاه های زنجیره ای 

و اصناف منتخب تسری خواهیم داد.

اخبـــار

معاون بازرگانی داخلی ش��رکت بازرگانی دولتی ایران گفت میزان خرید داخلی 
و مصرف گندم هنوز مشخص نیست و درباره واردات گندم تصمیمی گرفته نشده 

است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسن حنان در حاشیه بازدید اصحاب رسانه 
از مزارع گندم و کلزا در اس��تان لرس��تان درباره می��زان خرید تضمینی گندم در 
س��ال جاری اظهار داش��ت: با توجه به اینکه هنوز ۵0درصد از کل خرید تضمینی 
گندم صورت نگرفته است نمی توانیم برآورد دقیقی از میزان خرید تضمینی امسال 

داشته باشیم.
وی افزود: اوج خرید تضمینی گندم از 20 تیرماه تا 1۵ مرداد انجام می ش��ود و 
در صورتی که در این مدت میزان خرید مناسب نباشد باید فکری برای جایگزینی 

آن داشته باشیم.
هنوز درباره واردات گندم تصمیم گرفته نشده است

حنان در پاس��خ به اینکه آیا در سال جاری واردات گندم خواهیم داشت، گفت: 
هنوز درباره واردات گندم تصمیمی گرفته نش��ده است، زیرا میزان خرید داخلی و 
مصرف گندم در کشورمان هنوز به طور دقیق مشخص نیست و اگر الزم باشد برای 

واردات نیز اقدام می شود.
وی درباره برآورد خرید تضمینی صورت گرفته گفت: پیش بینی شده بود که در 

سال جاری 11.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم صورت گیرد. این رقم در سال 
گذشته 9.۵ میلیون تن بود.

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: مصرف گندم ساالنه 
در کشور 11.۵ میلیون تن است و همواره ۳ تا ۵ میلیون تن نیز ذخایر استراتژی 

گندم داریم.
میزان خرید تضمینی گندم 7درصد کاهش یافت

حنان افزود: تاکنون میزان خرید تضمینی گندم در مقایس��ه با س��ال گذش��ته 
7درصد کاهش داش��ته اس��ت، اما امیدواریم با توجه به اینکه تغییر فصل صورت 
گرفته است در آینده میزان خرید تضمینی گندم افزایش یابد و این کسری جبران 

شود در غیر این صورت برای جایگزین آن فکری می شود.
وی گفت: عمده دلیل کاهش خرید تضمینی گندم در سال جاری در مقایسه با 
سال گذشته کاهش باران های مؤثر در اردیبهشت ماه است به طور مثال در شمال 

غرب کشور )اردبیل( کاهش بارندگی داشته ایم.
معاون بازرگانی داخلی ش��رکت بازرگانی دولتی ایران درباره عدم تحویل گندم 
کش��اورزان به دولت به صورت خرید تضمینی گفت: هیچ کش��اورزی نیس��ت که 
بخواهد گندم خ��ود را نگهداری کند، زیرا این امر هیچ توجیه اقتصادی برای آنها 
ندارد، گندم کاالیی فس��ادپذیر است و کش��اورزان خود نمی توانند آن را نگهداری 

کنند.
حن��ان افزود: در صورتی که س��لف خر ها نیز گندم را بخرن��د فضایی ندارند که 

بتوانند آن را نگهداری کنند و در نهایت باید آن را به دولت تحویل دهند.
پول خرید تضمینی گندم امسال به صورت نقدی پرداخت می شود

وی در ارتباط با زمان پرداخت پول گندم خریداری ش��ده کشاورزان گفت: سال 
گذشته ۵0درصد پول کشاورزان به صورت نقدی پرداخت شد و مابقی آن طی ۴۵ 
تا ۵0 روز تسویه شد، اما در سال جاری به صورت نقدی پرداخت می شود و تا 12 

تیرماه طلب کشاورزان به طول کامل تسویه شده است.
حنان گفت: تا به امروز ۴ میلیون و 600 هزار تن گندم از کش��اورزان خریداری 
شده است که کل مبلغ خرید تضمینی آن 7 هزار و 600 میلیارد تومان است که 

تا  6 هزار و ۵00میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
معاون بازرگانی داخلی ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران همچنین درباره قاچاق 
گندم به خارج از کش��ور گفت: قاچاق گندم به خارج از کش��ور ش��ایعه اس��ت و 

مسئولین ذی ربط تا به امروز حتی یک مورد از قاچاق گندم را گزارش نداده اند.
حن��ان همچنین درباره ورود گندم به جی��ره غذایی دام گفت: تنها 10درصد از 
جیره غذایی دام می تواند گندم باش��د که رقم باالیی به حساب نمی آید و همیشه 

این اتفاق )ورود گندم به جیره غذایی دام( روال بوده است.

تکلیف واردات گندم هنوز مشخص نیست

قاچاق گندم به خارج از کشور شایعه است

عضو ش��ورای ملی زعفران گفت بخش عم��ده ای از صادرات زعفران 
توس��ط افراد غیرحرفه ای انجام می شود، از این رو صادرکنندگان واقعی 

به حاشیه رفته اند.
علی حس��ینی در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
اینکه قیمت زعفران در روزهای اخیر تغییر محسوس��ی نداش��ته است، 
اظهار داشت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران ۸ میلیون و حداکثر 

12 میلیون تومان است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه بازار زعف��ران در رکود به س��ر می برد، افزود: 
افزایش عرضه در برابر تقاضا موجب شد قیمت زعفران در یک ماه اخیر 
ح��دود یک میلیون تومان کاهش یاب��د، از طرفی، چون زمان زیادی تا 
آغاز فصل برداش��ت باقی نمانده اس��ت، خارجی ها در نخریدن محصول 

سماجت می کنند تا قیمت ها اُفت کند.
حس��ینی قیمت زعفران در بازار را پیش بینی کرد و گفت: باتوجه به 

ش��رایط کنونی بازار داخلی و صادراتی پیش بینی می ش��ود که نوس��ان 
خاص��ی اتف��اق نیفتد، چراک��ه امکان رقاب��ت صادرکنن��دگان واقعی با 

قاچاقچیان وجود ندارد.
عضو شورای ملی زعفران با انتقاد از حضور پررنگ قاچاقچیان در امر 
صادرات زعفران بیان کرد: با توجه به آنکه قاچاقچیان متعهد به کیفیت 
و بازگش��ت ارز نیس��تند، بنابراین زعفران را با قیمتی کمتر از نرخ های 
واقع��ی در بازار ه��ای هدف صادر می کنند که این ام��ر ضربه مهلکی به 

صادرات رسمی زعفران توسط صادرکنندگان حرفه ای وارد می کند.
وی ادام��ه داد: ب��ا وج��ود آنک��ه بخش عم��ده زعفران توس��ط افراد 
غیرحرفه ای انجام می ش��ود، از این رو صادرکنندگان واقعی به حاش��یه 

رفته اند و یا مقدار صادرات آنها کاهش یافته است.
حس��ینی با بیان اینکه مش��کالت پیمان س��پاری ارزی زمینه را برای 
کاهش صادرات در کشور ایجاد کرده است، افزود: با توجه به آنکه بخش 

عم��ده زعفران به صورت غیرقانونی از کش��ور خارج می ش��ود، بنابراین 
انتظ��ار می رود ب��ا کاهش بوروکراس��ی ها و س��خت گیری های تعهدات 
ارزی، مش��کالت صادرات مرتفع شود. هرچند که انتظار دولت مبنی بر 
بازگش��ت ارز به کشور به حق است، اما شرایط باید به گونه ای مدیریت 

شود تا صادرکننده متضرر نشود.
ای��ن مقام مس��ئول با انتق��اد از تعلل گمرک در اع��الم آمار صادرات 
زعف��ران گفت: بنابر آخری��ن آمار تا پایان فروردی��ن 12 تن زعفران به 
بازار های هدف صادر ش��ده، از آن تاریخ به بعد آمار ی اعالم نشده است، 
در حالی که گمرک تا پایان هفته باید آمار صادرات اردیبهشت و خرداد 

را اعالم کند.
وی در پایان درباره آخرین وضعیت تولید زعفران تصریح کرد: با توجه 
به افزایش بارندگی ها و س��طح زیرکش��ت پیش بینی می شود که تولید 

زعفران به ۵00 تن برسد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است بخش قابل توجهی از سبد 
کاالهای صادراتی ایران از فناوری های روز جهانی فاصله دارند و میزان این فاصله 

به بیش از 20سال رسیده است.
محمدرضا مودودی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار داش��ت: ب��رای آنکه بتوان به 
افزایش میزان کاالهای صادراتی و افزایش تنوع آنها فکر کرد، باید به یک سوال 
مهم پاس��خ داد که امروز اقتصاد ایران صادرکننده چه نوع کاالیی اس��ت؟ آیا ما 
کاالهای��ی را صادر می کنیم که از فناوری های نوی��ن برخوردارند یا همچنان در 
س��طح پایین و متوس��ط باقی مانده ایم. متأسفانه بررس��ی های ما نشان می دهد 
س��طح تکنولوژی به کار رفته در کاالهای صادراتی ایران از س��طح جهانی سال 

199۸ نیز پایین تر است.
وی ادامه داد: برای آنکه بدانیم کاالهای ایرانی تا چه حد در بازار یک کش��ور 
نفوذ کرده اند، باید ببینیم وقتی کشور مقصد برای تولید همین کاالها برنامه ریزی 

کند، چقدر زمان نیاز خواهد داشت تا برای کاالی ایرانی، جایگزین بسازد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تجربه ایران در سال های 
جن��گ، تصریح کرد: ما در آن س��ال ها کاالهایی همچون رب گوجه فرنگی یا 
ماکارونی وارد می کردیم اما امروز حتی در این حوزه صادرکننده نیز هستیم. 
آیا کشورهای اروپایی که این کاالها را به ما صادر می کردند، بعد از قطع این 
صادرات ورشکست ش��دند یا با برنامه ریزی برای بهبود سطح کیفی کاالهای 
صادراتی ش��ان، همچنان در این حوزه باقی ماندند؟ مودودی افزود: همانطور 
ک��ه از چند ماه قبل دیدیم ک��ه عراق واردات برخی کاالها را به منظور تولید 
آنه��ا در داخل ممنوع کرد، در آینده نیز با چنین تجربه هایی روبه رو خواهیم 
ش��د و اگر نتوانیم س��طح فناوری کاالهای مان را باال ببریم، به راحتی از این 
بازارها حذف خواهیم ش��د. به گفته وی، تجربه کاه��ش بازار صادراتی ایران 
در حوزه س��یمان نمونه ای مناسب برای این فضا است. ایران زمانی بزرگترین 

صادرکننده س��یمان در جهان بود اما ام��روز با تغییر فضای بازار، عماًل حفظ 
آن جایگاه دیگر ممکن نیست. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان 
اینکه صادرات ایران باید به سمتی برود که کاالهای صادراتی به راحتی و در 
کوتاه مدت قابل جایگزینی نباشند، گفت: تا وقتی مواد اولیه و کاالهای میانی، 
تولید و صادر می کنیم باید منتظر باشیم که در زمانی کوتاه جایگزینی برای 
کاالهای مان پیدا ش��ود اما اگر در حوزه فناوری رشد کنیم، دیگر این تهدید 

وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، براساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، در سه ماهه ابتدایی 
امس��ال ایران بیش از 11 میلیارد دالر صادرات داشته است. این رقم در قیاس با 

مدت مشابه سال قبل عددی تقریباً مشابه را نشان می دهد.
تحریم ها و تنوع پایین کاالهای صادراتی، اصلی ترین معضالتی است که امروز 

صادرات غیرنفتی ایران با آن روبه رو است.

جوالن قاچاقچیان در صادرات زعفران

حداکثر قیمت هر کیلو طالی سرخ 1۲ میلیون تومان

تکنولوژی تولید برخی از کاالهای صادراتی مربوط به قبل از 1998 است

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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تغییرات چراغ خاموش قیمت ها در بازار خودرو
دلیل رشد قیمت ها در بازار بی مشتری خودرو 

چیست؟
 مهمترین دلیل برای تش��دید تورم در بازار خودرو در عین نبود 
مشتری از سوی فعاالن بازار، عدم تحویل به موقع خودروهای ثبت 

نامی از سوی خودروسازان اعالم شده است.
 براس��اس ای��ن گزارش هرچن��د قیمت ها در خ��رداد ماه روندی 
کاهشی را تجربه کرد، اما با این حال در تیرماه به دلیل عدم تغییر 
قواعد پیش��ین حاکم ب��ر بازار، وضعیت با برگش��ت دوباره قیمت ها 
مواجه ش��د. به این ترتیب بود که در عین نبود مش��تری، تاخت و 
ت��از قیمت ها در بازار آغاز ش��د و بار دیگر به��ای برخی خودروهای 

پرفروش در بازار روندی افزایشی را تجربه کرد .
 به گزارش خبرآنالین، نکته مهم اینجاست که رکود شدید حاکم 
بر بازار س��بب شده اس��ت که فروش خودرو به نمایش��گاه داران با 
تفاوت قیمت آشکار نسبت به قیمت های اعالمی همراه باشد از این 
رو بس��یاری از فروشندگان مایل هستند نسبت به فروش بی واسطه 

خودروی خود اقدام کنند.
 ای��ن مه��م در آگهی های متع��ددی که این روزه��ا برای فروش 

خودرو منتشر می شود قابل ردیابی است.
تثبیت دالر، انتظار برای کاهش خودرو

هرچن��د انتظار می رفت ریزش قیمت رد بازار ارز و تثبیت آن در 
کانال 12 هزار تومان روند ریزشی حاکم بر قیمت خودرو را تشدید 
کند، اما در عمل خودرو حرکتی خالف جهت ارز را برگزید و ترجیح 
داد مس��یر افزایش��ی را تجربه کند. دلیل این افزایش نیز به ش��یوه 

تزریق خودرو به بازار از سوی خودروسازان بازمی گردد.
 آنچ��ه در ای��ن فضا اهمیت دارد، این اس��ت که خ��ودروی صفر 
کیلومتر این روزها برای س��رمایه گذاران اهمیت ویژه ای را داراست، 
اما خودروهای دست دوم برای مصرف کنندگان واقعی اولویت خرید 

محسوب می شود.
باز هم گرانی در سایه رکود

خودروهایی با قیمت های��ی در محدوده ۵0 تا 70 میلیون تومان 
روندی با ثبات را در دو ماه اخیر داش��تند. پراید 1۳1 با تغییر یک 
میلی��ون تومانی قیم��ت در دو ماه اخیر روبه رو بود و در حال حاضر 
این خ��ودرو به قیم��ت ۴۵ میلیون تومان فروخته می ش��ود. پراید 
111نیز همین وضعیت را داش��ته اس��ت البته تفاوت اینجاست که 
مسیر حرکت در این خودرو افزایشی بود و این خودرو به قیمت ۵1 
میلیون تومان به فروش می رس��د. تیبا نیز افزایشی یک میلیونی را 
در این دو ماهه تجربه کرده است. این وضعیت در سایر خودروهای 

داخلی در این محدوده قیمتی وجود دارد.
با این حال قیمت خودروهایی در محدوده 1۵0 تا ۳00 میلیون 
تومانی بیش از اینها بود. سراتو 2000 در دو ماه اخیر 1۸ میلیون 
تومان افزایش قیمت را ش��اهد بود. این خودرو در اردیبهشت ماه 
2۸2 میلی��ون تومان قیمت داش��ت اما در ح��ال حاضر به ۳00 
میلیون تومان رس��یده است. قیمت ساندرو اتوماتیک نیز از 1۵۵ 
میلیون تومان در اردیبهشت به 177میلیون تومان در حال حاضر 
رس��یده اس��ت. قیمت اس��تپ وی اتوماتیک با رش��د 10میلیون 
تومانی قیمت به 1۸۸ میلیون تومان رس��یده است. در عین حال 
پ��ژو 207اتوماتیک نی��ز از 1۴7 میلیون تومان ب��ه 166 میلیون 

تومان رسیده است.
 فع��االن بازار می گویند ب��ا توجه به کاهش تولید خودرو تا زمانی 
که روند تحویل خودروهای ثبت نامی عادی نشود انتظار تغییر روند 

بازار بیهوده است.

مخابره پیام های سیاسی از نمایشگاه های 
خودرو و قطعات

یک کارش��ناس خودرو گف��ت برگزاری نمایش��گاه های خودرو و 
قطعات بیش از آنکه پیام اقتصادی داش��ته باشد، مخابره کننده پیام 

سیاسی مبنی بر از هم پاشیدن شیرازه تحریم هاست.
باب��ک صدرایی در گفت و گو با خبرنگار پرش��ین خودرو، با بیان 
ای��ن مطلب افزود: واقعیت این اس��ت که در ش��رایط فعلی صنعت 
خودرو با مش��کالت بس��یاری دس��ت به گریبان است که بخشی به 
س��وء مدیریت های متوالی باز می گردد و بخش��ی نیز ناشی از اثرات 

تحریم ها است.
وی گف��ت: در ش��رایط فعل��ی که بیش��تر خودروه��ای جدید و 
پرطرفدار خودروس��ازان داخلی با توقف تولید مواجه ش��ده اس��ت، 
برگزاری نمایشگاه های خودرو و قطعات می تواند تنها نشان دهد که 
این صنعت قدیمی در اوج تحریم ها نیز هنوز زنده اس��ت هرچند با 

مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم می کند.
صدرای��ی با اش��اره به اینکه در دنی��ای امروز، ارتباط داش��تن با 
صنایع کش��ورهای دیگر نشان دهنده پیش��رفت است، برای افزایش 
بهره وری نمایشگاه های خودرو و قطعات با وجود مشکالت پیش رو، 
پیشنهاداتی را مطرح کرد و ادامه داد: در شرایطی که با تحریم های 
ش��دید و تبعات آن در صنعت خودرو مواجه هس��تیم و با توجه به 
اینکه پتانسیل های بسیاری در داخل کشور به صورت بالفعل وجود 
دارد، می بایس��ت که با فعال سازی این اس��تعدادها نهایت استفاده 

را ببریم.
وی گفت: می توانیم با س��وق دادن نمایشگاه های خودرو به سمت 
نمای��ش توانمندی های داخلی و ایجاد پیوند عمیق تر بین صنعت و 

دانشگاه نخستین قدم را بر داریم.
صدرای��ی ادامه داد: می بایس��ت با توجه به ش��رایطی که داریم با 
ارائ��ه فراخوان از تم��ام فعاالن این صنعت دعوت کنی��م تا به ارائه 
توانمندی ه��ا و اختراعات خود در این ح��وزه بپردازند چرا که الزم 
اس��ت یک بار برای همیشه به توان داخلی اطمینان کنیم و به رفع 

مشکالت صنعت خودرو همت گماریم.
این کارش��ناس خودرو مثالی نیز زد و گفت: در همین سال ها در 
فضای مجازی اس��تعدادهایی را دیدیم که در حوزه طراحی خودرو، 
طرح های جذابی برای خودروسازان زدند که می توانستیم با استفاده 
از این استعدادها به رونق و پیشرفت صنعت خودرو کمک کنیم، اما 
با فرصت سوزی موجبات استعدادسوزی را فراهم کردیم و امروز آن 

جوانان به استخدام شرکت های خارجی درآمده اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص خودروهای کارکرده وارداتی 
گف��ت: از طریق مناقصه خودروهای واردات��ی ادارات دولتی و همچنین خودروهای 
کارکرده وارداتی مورد استفاده در بنادر می توان این نوع خودروها را به دست مردم 

رساند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«،  این روزها با توجه به بسته بودن واردات 
خودروها به کش��ور صحبت های گوناگونی درخصوص آزادسازی واردات نمونه های 
صفر کیلومتر، کارکرده و حتی هیبریدی ها شده است، با این وجود هنوز هیچ اتفاقی 
در زمینه ورود این خودروها به کش��ور پس از بس��ته ش��دن واردات خودرو صورت 
نگرفته اس��ت. در این رابطه گفت وگویی توسط خبرنگار گسترش نیوز با محمدرضا 
منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس صورت گرفته که در ادامه گزارش 

مشروح آن را می خوانید.
طرح ساماندهی بازار خودرو و مباحث آن

منص��وری ابتدا به ذکر نکاتی درخصوص طرح س��اماندهی بازار خودرو پرداخت: 
مهم ترین اصل طرح س��اماندهی بازار خودرو به خصوصی سازی مربوط می شود که 

مقرر شد ظرف یک سال کارهای آن انجام شود. این بحث خصوصی سازی می تواند 
صنعت خودرو را نجات دهد و در صورتی که کارهای مربوط به آن انجام نش��ود در 
آینده می تواند عواقب بدی داش��ته باش��د. از جمله مباحث دیگر می توان به ورود 
خودروهای خارجی یا وارداتی اشاره کرد که همچنان با این قضیه مخالفت می شود.

فروش خودروهای وارداتی ادارات دولتی
وی در رابط��ه با فروش خودروهای واردات��ی کارکرده ادارات دولتی 
گفت: ما پیش��نهاد دادیم که حداقل ادارات دولتی خودروهای خود را 
در مناقصات به مردم بفروش��ند و خودروه��ای دولتی بتواند به عنوان 
نمونه های خارجی دس��ت دوم به مردم برس��د. خودروهای دست دوم 
بنادر هم می تواند به س��ایر نقاط کش��ور راه پیدا کند و از آنها نیز به 
عنوان نمونه های دست دوم استفاده کرد. در نتیجه با ورود خودروهای 
واردات��ی کارکرده به ب��ازار تا حدودی دالالن نی��ز از این قضیه خارج 
خواهن��د ش��د. این نکته را نی��ز باید گفت، خودرویی ک��ه نمونه صفر 
کیلومتر آن ۴0 هزار دالر قیمت دارد در نمونه کارکرده ممکن اس��ت 

قیم��ت آن حتی به ۳هزار دالر برس��د. در صورت��ی که وضعیت منابع 
ارزی کش��ور مناس��ب بود می ش��د که خودروهای کارکرده با وضعیت 

سالم و منظم را به کشور وارد کرد.
صادرات خودروهای بنادر به اسم اسقاط

وی ادامه داد: نکته جالب اینجاست که خودروهای کارکرده بنادر ایران به خارج از 
کشور صادر می شود و این کار به اسم اسقاط صورت می پذیرد. در صورتی که اسقاط 
انجام نمی ش��ود و این خودروها ممکن اس��ت کارکردی در حدود ۵0 هزار کیلومتر 
داشته باشد. چنین مواردی نشان دهنده این است که دست هایی در این کار وجود 
دارد و طرح ورود خودروهای کارکرده بنادر به کشور را ما نزدیک به یک سال و نیم 
است که پیشنهاد دادیم. با این وجود همچنان اتفاقی در زمینه ورود این خودروها 
به بازار کشور رخ نداده است. اگر دولت تعرفه بگیرد و چنین خودروهایی در کشور 
توزیع ش��ود می تواند برای مردم بسیار مفید باش��د. به عنوان مثال خودروهای بنز 
صفر کیلومتر که در کش��ور تنها ۵0 هزار کیلومتر کارکرد دارند به راحتی می تواند 

در دسترس مردم قرار گیرد.

۲ راهکار برای رساندن خودروهای کارکرده وارداتی به مردم

رئیس انجمن قطعه س��ازان اصفهان گفت قطعه س��ازان و خودروس��ازان برای 
کاه��ش ارزبری و خودکفایی برنامه ریزی هایی صورت داده اند و کارهایی در حال 
انجام اس��ت ولی اینک��ه ما بخواهیم به خودکفایی ص��د درصدی در این صنعت 
برس��یم در مدت زمان کوتاه و در ش��رایط موجود بعید به نظر می رسد. البته این 
اتفاقات در هیچ کجای دنیا نیز نیفتاده است چراکه اوال بسیاری از قطعات خودرو، 
ه��ای تک هس��تند و تکنولوژی و امکانات خاص خ��ود را می طلبد ثانیا قطعاتی 
وجود دارد که توس��ط سازندگان بسیار محدود با استفاده از سرمایه گذاری کالن 
و با تیراژ باال تولید می شود و امکان ساخت آنها برای هر کشوری فراهم نیست.

ابراهی��م احمدی در گفت وگو با خبرنگار خبر خودرو افزود: به این س��ادگی ها 
هم نیست که ما بتوانیم تمام قطعات الکترونیک را با موفقیت تمام تولید کنیم. 
بر فرض که ما بخواهیم این اتفاق در کشور ما بیفتد یک شبه نمی تواند رخ دهد. 
اگر ما همین امروز شروع به کار کنیم دو سال و نیم دیگر شاید به نتیجه برسیم 

آن هم نتیجه ای که امکان مثبت شدن آزمایشات آن ۵0درصد است.
وی اذعان داش��ت: ۴هزار میلیارد دالری که در پایان س��ال گذشته که به این 
صنعت تزریق ش��د تا حدودی ب��ر تولیدات داخلی تاثیر مثبت داش��ت و به کار 
قطعه س��ازان رونقی تازه داد اما با سیاس��ت گذاری های جدید و با توجه به اینکه 
برنامه خودروسازان در حال حاضر بر روی تکمیل خودروهای در پارکینگ مانده 
متمرکز اس��ت و وضعیت تولید قطعات مجددا بحرانی ش��د و عمال سرعت تولید 

قطعات نیز پایین تر آمده است.
احم��دی تصری��ح کرد: بای��د با صنعت خ��ودرو مانند صنعت م��س و فوالد و 
س��ایر صنایع داخلی برخورد کرد. نباید جزو کاالی اساس��ی به ش��مار بیاید اگر 
جزو کاالی اساس��ی محسوب و قیمت گذاری ها دس��توری شد باید حمایت های 
مضاعف��ی مانن��د تامین نقدینگی ب��ا ارز ۴200 تومانی فراهم ش��ود در غیر این 

صورت باید قیمت خودرو را رها کنند خود چرا که قیمت گذاری دستوری باعث 
ایجاد مشکالت فراوان برای تولیدکنندگان و سود کالن برای دالالن و واسطه ها 

شده است.
رئی��س انجمن قطعه س��ازان اصفهان افزود: از ۵۵0 ه��زار نفری که در صنعت 
قطعه س��ازی کار می کردن��د در م��وج اول و دوم تقریبا 1۳0ه��زار نفر تعدیل و 
1۵0هزار نفر تعلیق شدند. پس از تزریق ۴000میلیارد دالر وضعیت تولید بهتر 
ش��د و تعدادی مجدد به کارگیری ش��دند که پس از کاهش دوباره تولید دچار 
مش��کل ش��ده اند و این کارخانجات نیز در شرف پیوس��تن به جمع کارخانجات 

تعطیل شده سال گذشته هستند.
وی تاکید داشت: قیمت فروش خودرو یا باید براساس قیمت تمام شده واقعی 
آن باش��د تا این صنعت هم مانند سایر صنایع به حیات خود ادامه دهد یا اینکه 
دولت ما به تفاوت قیمت تمام ش��ده با قیمت فروش را از بودجه س��االنه بپردازد 
که در شرایط کنونی اصال مقدور نیست پس باید اجازه دهند خودروساز براساس 
س��ود و زیان واقعی تولید کند اگر برایش صرفه اقتصادی داشت که به کار خود 

ادامه دهد در غیر این صورت تعطیل شود.
احمدی با بیان اینکه خودکفایی و تالش برای کاهش ارزبری مس��تلزم زمان، 
تالش و نقدینگی و طی سال ها برنامه ریزی و تعامل با کشورهای دیگر امکان پذیر 
اس��ت، گفت: حتی زمانی که تحریم نبودیم و مش��کل ارز و نقدینگی نداش��تیم 
زمانبن��دی الزم برای تولید قطعه جدی��د و خودکفایی آن هم با کمک برندهای 

بزرگ سه الی چهار سال بود.
رئیس انجمن قطعه س��ازان اصفهان با اشاره به اینکه یک خودرو شامل 1900 
قطعه اس��ت افزود: قطعه س��ازی یک دان��ش پویا و پیش رونده اس��ت و نیازمند 
تکنول��وژی ب��اال و تجهی��زات و امکانات برای حف��ظ فاصله و مان��دن در رقابت 

اس��ت. تنها با پول درست نمی ش��ود. خودکفایی زمان می برد و احتمال موفقیت 
صددرصدی هم ندارد. اگر در گذشته به همان اندازه که هزینه های تولید افزایش 
قیمت پیدا می  کرد به همان نسبت هم اجازه می دادند ارز هم افزایش قیمت پیدا 
کند دیگر واردات قطعات به   صرفه تر از تولید نبود و تولید رونق می یافت و ما االن 

در قطعه سازی جایگاه بهتری داشتیم.
وی تاکید کرد: اینکه قیمت خودرو نسبت به خودروهای وارداتی ارزان تر است 
بیشتر ناشی از تالش ها در داخلی سازی قطعات ساده تر و بدون تکنولوژی است. 
جایگاهی که ما امروز ایس��تاده ایم ماحصل 70س��ال تالش و دانش کارگزاران و 
مهندس��ین و مدیران کشوری بوده است تجربه ها اندوخته شده و تالش کرده اند 

یک شبه به اینجا نرسیده ایم.
احمدی اذعان داش��ت: اقتصاد تعارف بردار نیست چه معنا دارد به خودروساز 
تکلی��ف ش��ود که چه می��زان و به چه صورت بفروش��د یا اینکه ب��ا چه قیمتی 
بفروش��د. فعالیت اقتصاد حساس��یت باالیی دارد. طرح های موجود همه محکوم 
به شکس��ت هس��تند همانطور که االن می بینیم 190 هزار خودرو به خاطر عدم 

سیاست گذاری صحیح در انبارها دپو شده است.
رئیس انجمن قطعه س��ازان اصفه��ان تصریح کرد: م��ا نمی گوییم دولت هیچ 
س��همی در خودروس��ازی نداشته باشد اتفاقا حضور داش��ته باشد به خاطر لزوم 
حمایت از این صنعت مفید هم خواهد بود اما به شرط اینکه به اندازه سهم خود 
دخالت کند نه بیش��تر یعنی اگر اندازه س��هم آن یک رای در هیات مدیره است 
به اندازه همان یک رای تاثیرگذار باش��د. اگر اجازه دهند خودروس��از براس��اس 
س��ود و زیانش فعالی��ت کند و از انج��ام اعمال زیان ده جلوگی��ری می کند و با 
علت یابی زیان ده��ی خود تصمیمات اقتصادی و علمی برای افزایش بهره برداری 

اتخاذ می کند.

یکی از فعاالن صنعت قطعه س��ازی کش��ور اعالم می کند که اگر در سال های 
گذش��ته قیمت گذاری خودرو به درس��تی انجام می ش��د و دولت با تعریف یک 
هدف درست از خودروسازان نقشه راه و برنامه درخواست می کرد شرایط اکنون 
متفاوت بود؛ متاس��فانه عدم انس��جام در صنعت قطعه و خودروی کشور، شرایط 

نامناسبی را در این صنایع ایجاد کرده است.
رضا رضایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: بحث ما از دیرباز 

این بوده که دولت اداره کننده بنگاه نباشد بلکه دولت باید سیاست گذار باشد. 
رضایی افزود: کشورهای دنیا در را به روی تکنولوژی گشوده اند یا سرمایه گذار 
خارجی وارد کش��ورها ش��ده و یا خودروس��ازان بزرگ جهانی، دان��ش را به آن 
کش��ورها وارد کرده ان��د و بدی��ن ترتی��ب در صنعت قطعه س��ازی آن��ان ارتقای 
تکنول��وژی به وجود آمده، اما در کش��ور ما در این خصوص فرصت س��وزی های 

بسیاری در گذشته صورت گرفته است.
این فعال صنعت قطعه س��ازی کشور افزود: اگر مش��کل تحریم حل شود باید 
س��رمایه گذاران خارجی نیز به موضوع خرید سهام دولت در خودروسازی ها ورود 

کنند اما امروز شرایط این کار وجود ندارد.
رضایی گفت: حتی اگر قطعه س��ازان در قالب کنسرسیوم اقدام به خرید سهام 
دولت کنند به دلیل حاکم نبودن سیستم در کشور و فردگرایی حاکم، مشکالتی 

به وجود خواهد آمد.

این فعال صنعت قطعه س��ازی کش��ور گف��ت: اگر دولت با واگذاری س��هام از 
خودروس��ازی کش��ور خارج ش��ود اما امور را تس��هیل و قوانین را اصالح نکند و 
کمک های اقتصادی، مالیاتی وR&Dدولت وجود نداشته نباشد مشکالت پابرجا 
خواهند بود. وی افزود: باید واقعیت ها را دید، دولت در اواخر س��ال 97 مبلغ ۴ 
هزار میلیارد تومان تس��هیالت برای صنعت خودرو قائل شد، آیا اگر این صنعت، 

خصوصی بود دولت این کمک را لحاظ می  کرد؟
رضایی گفت: حال س��وال این است که راه حل چیست؟ راه حل در این است 
که دولت وارد ش��ود و یک تیم بسیار قوی، بلندنظر و صادق انتخاب کند که در 
صنعت خودرو، دانش جهانی داش��ته باش��ند و دولت یک سیاس��ت گذاری کالن 

انجام دهد و این خرده سهام را تجمیع کند.
وی افزود: باید به دنیا نگاه کنیم و مالحظه نماییم که در دنیا چه کس��انی در 
صنعت خودرو پیش��رفت کرده اند و چطور و چرا این پیشرفت اتفاق افتاده است. 
باید چند مش��اور خارجی ماهر وارد کشور ش��وند و اگر قرار است کنسرسیومی 
برای خرید سهام دولت ایجاد شود یک کنسرسیوم واقعی شکل گیرد. تیم مورد 
اش��اره باید اختیارات الزم را داش��ته باشد که این امر بعید به نظر می رسد و تیم 

مذکور همچنین باید بودجه الزم را در اختیار داشته باشد.
این فعال صنعت قطعه س��ازی کشور گفت: قطعه س��ازانی که به دالیل تحریم 
مش��کالت مالی دارند چگونه می خواهند در این گام، به شکل موفق وارد شوند؟ 

خودروس��ازان بدهکار هستند و قطعه س��ازان با خرید یک شرکت بدهکار دچار 
مشکالت بیشتری خواهند شد.

رضایی گفت: در کش��ور ما چند مس��اله باید اصالح شود، یکی از این مسائل، 
احترام به حقوق مالکیت فکری اس��ت؛ وقتی یک قطعه ساز قطعه ای را مهندسی 
می کند و اس��ناد آن را در اختیار خودروس��ازان قرار می دهد، از کارمند ساده تا 
مس��ئولین باالی خودروس��ازی، این اطالعات را به راحت��ی در اختیار همه قرار 

می دهند و این یکی از مشکالت کشور است.
این فعال صنعت قطعه س��ازی کش��ور گفت: دومین مشکل، نبود ثبات فضای 
اقتصادی و عدم ثبات قوانین اس��ت و برنامه ریزی در این ش��رایط کار دش��واری 
است. پشتیبانی اقتصادی بانک ها و بازار سرمایه همانند سایر دنیا در ایران وجود 
ندارد. اگر تمام این امور به درس��تی در کش��ور انجام می شد شرایط درخصوص 
واگذاری س��هام دولت متفاوت بود. در صورت واگذاری درس��ت سهام دولت، در 

نهایت نظارت در دست دولت خواهد بود نه اجرای آن.
رضایی افزود: اگر در س��ال های گذشته قیمت  گذاری خودرو به درستی انجام 
می ش��د و دولت با تعریف یک هدف درس��ت از خودروس��ازان نقشه راه و برنامه 
درخواس��ت می کرد شرایط اکنون متفاوت بود. متاسفانه اختالف سلیقه ها و عدم 
انس��جام در صنعت قطعه و خودروی کشور، ش��رایط نامناسبی را در این صنایع 

ایجاد کرده است.

آیا خودکفایی صد درصدی در خودروسازی رخ خواهد داد؟

آیا اگر صنعت خودرو خصوصی بود دولت بازهم به این صنعت تسهیالت اعطا می کرد؟
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بعدازظه��ر روز گذش��ته ترامپ فرصت را مغتنم ش��مرد و در مورد رمزارزها 
توییت هایی را منتشر کرد. او در توییت های خود به دنیا  اعالم کرد که طرفدار 
بیت کوین و دیگر پول های مجازی نیس��ت چراکه ارزش ناپایداری دارند و روی 

هوا استوارند.
ب��ه گ��زارش دیجیاتو، ترامپ طی یک رش��ته 
توییت افکار خ��ود در مورد پول های دیجیتال را 

بیشتر برای مخاطبانش باز کرد و اظهار داشت:
فیس بوک تازگی ها لیب��را را معرفی کرده. این 
پ��ول جایگاه ضعی��ف و اطمینان پذی��ری پایینی 
دارد. اگر فیس بوک و دیگر شرکت ها می خواهند 
بانک باش��ند باید مراحل قانون��ی الزم برای این 
کار را ط��ی کرده و تابع قوانین وضع ش��ده برای 
سیستم بانکداری باشند. درست مانند بانک های 

ملی و بین المللی.
ای��ن اظه��ارات ترامپ ب��ه نوعی همراس��تا با 
انتقاداتی بود که دموکرات ها هفته پیش در مورد 

لیبرا مطرح کردند. آنها اعالم داش��تند که فیس بوک باید پروژه لیبرا را فعال به 
تعویق بیندازد تا اثرات آن روی سیستم مالی دنیا به صورت کامل بررسی شود.

توییت ه��ای جنجال��ی ترام��پ در م��ورد رمزارزه��ا طبق روال همیش��ه با 

صحبت ه��ای همیش��گی اش در رابطه با اطمینان پذیری ب��االی دالر آمریکا به 
پایان رسید و چنین گفت:

م��ا تنه��ا یک پول واقعی داریم و آن دالر آمریکاس��ت. ای��ن پول حاال از هر 
زمان دیگری قدرتمندتر است و اطمینان پذیری 
باالی��ی دارد. این پول با اختالف، بر هر نقطه ای 
از دنیا س��لطه دارد و همیش��ه ه��م همینطور 

می ماند.
جال��ب اس��ت بدانی��د ترامپ روز گذش��ته 
در حال��ی ای��ن صحبت ه��ا را مط��رح کرد که 
س��اعاتی قبل از آن میزبان دورهمی جمعی از 
محافظ��ه کاران آمریکا بود تا ب��ا آنها از تعصب 
و سانس��ور در ش��بکه های اجتماع��ی بگوید و 

برای شان اظهار تاسف کند.
بعد از انتش��ار این توییت مایک سرنوویچ از 
صاحب نظران راستگرای آمریکا در پاسخ چنین 
نوشت: ]تنفر ش��ما از رمزارزها[ اشتباه بزرگی 

است و نشان دهنده عدم آگاهی شماست.
به نظر می آید که س��رنوویچ و جمعی دیگر از کارشناسان حاال آماده اند تا به 

ترامپ در باب مزایای بیت کوین آموزش دهند.

نشست های هیات علمی و فناوری کشورمان به ریاست سورنا ستاری معاون 
علم��ی و فناوری رئیس جمهوری اس��المی ای��ران در روز دوم ادامه یافت و دو 

طرف بر گسترش و توسعه تعامالت حوزه فناوری با یکدیگر تاکید کردند.
 به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری کش��ورمان در دومین روز از سفر به 
روس��یه دیدار و گفت وگوهایی با روسای چند 

شرکت پیشرفته حوزه فناوری روسی داشت.
این نشست ها که با هدف توسعه  همکاری های 
مش��ترک در زمینه فناوری و بررس��ی امکان کار 
متقاب��ل در دو کش��ور روس��یه و ای��ران  بود به 
صورت جداگانه برگزار ش��د تا ش��اهد گسترش 
تعام��الت طرفین در حوزه فناوری باش��یم. علی 
وحدت، رئیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی  در 
دیدار با  »اولگا لوچنکو« رئیس بخش بین الملل 

و »آندری میکیتاس« معاون صندوق توس��عه و حمایت از  ش��رکت های کوچک 
دانش بنیان و نوآوری روسیه با بیان اینکه  شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های 
ایرانی به زنجیره ارزش جهانی  وارد ش��ده اند، گفت: آماده تاس��یس صندوق های 

مش��ترک میان ایران و روس��یه برای تامین مالی همکاری های فناورانه هستیم . 
همچنین در ادامه برنامه های آن روز، دیداری هم با »آلپین« مدیر بخش نوآورانه 
صندوق RVC روس��یه انجام ش��د. در این دیدار بر لزوم همکاری های مش��ترک 
میان ش��رکت های دانش بنیان ایرانی و روسی 
تاکید ش��د.  مدیران ش��رکت های دانش بنیان 
در روز دوم این س��فر از چند ش��رکت معتبر و 
Security code .فعال روس��ی بازدید کردند
نخستین شرکتی اس��ت که بازدید از آن انجام 
ش��د. در حوزه  فناوری اطالعات این ش��رکت 
حرف  های بسیاری برای گفتن دارد و با خالقیت 
و ن��وآوری دس��تاوردهای خوب��ی در این حوزه 
داش��ته است.  همچنین همکاری با کشورهای 
مختلف آس��یایی در کارنامه این شرکت موفق 
ق��رار دارد که در ای��ن بازدید عالقه مندی خود 
به همکاری مشترک با شرکت های دانش بنیان 
ایرانی را ابراز کردند.9 شرکت دانش بنیان ایرانی 
ح��وزه فناوری اطالعات با حضور در این ش��رکت از بخش های مختلف آن بازدید 
کردند. این بازدید عالوه بر اینکه به توانمندس��ازی و ارتقای شرکت ها کمک کرد 

زمینه گسترش همکاری در حوزه فناوری اطالعات را ایجاد کرد.

همکاری شرکت های دانش بنیان ایرانی و روسی گسترش می یابدترامپ در توییت تازه اش: از رمزارزها خوشم نمی آید

دو ماه پس از انتش��ار اولیه از آیین نامه  نوآفرین مبتنی بر تس��هیل 
فرآیندهای کسب وکار در ایران، در رویدادی از سامانه  رسمی نوآفرین 

رونمایی شد.
به گ��زارش زومیت، در جریان رویدادی با حض��ور وزیر ارتباطات و 
مع��اون اول رئیس جمهور، از س��امانه ایران نوآفرین با ش��عار »ایران 
هوش��مند؛ آینده روش��ن« رونمایی ش��د. در این روی��داد تعدادی از 
اس��تارت آپ های برگزیده  حوزه  فناوری حضور داشتند و همچنین یک 
پنل گفت وگو با حضور کارشناس��ان اکوسیستم همچون امیر ناظمی، 
معاون وزیر ارتباطات و رئیس س��ازمان فن��اوری اطالعات ایران، رضا 

کالنتری ن��ژاد، هم بنیان گذار هم آوا، 
بنیان گذار کافه  حس��ام آرماندهی، 
بازار، ناصر غانم زاده، مدیرعامل نیو 
و آرش برهمن��د س��ردبیر ماهنامه  
موض��وع  ش��د.  برگ��زار  پیوس��ت 
اصل��ی پنل گفت وگ��و، تالش برای 
جلوگیری از دولتی ش��دن س��امانه  
نوآفرین و گرفتاری های مشابه دیگر 

طرح های دولتی بود.
دو ماه پیش بود که امیر ناظمی، 
مع��اون وزی��ر ارتباط��ات و رئیس 
ایران،  فناوری اطالع��ات  س��ازمان 
خب��ر تصوی��ب نهای��ی آیین نام��ه  
نوآفرین را رسانه ای کرد. ناظمی در 
آن زمان با توضیح س��اده  آیین نامه  
مذکور و تأثیرات آن بر شرکت های 
برنامه های دولت  از  ایران��ی،  نوپای 
برای حمایت از استارت آپ ها سخن 

گفت. 
در توضیح س��اده  س��امانه ایران 
نوآفری��ن، آن را می  ت��وان طرح��ی 
جهت آسان سازی قانونمندتر کردن 
اس��تارت آپ ها و تس��هیل ورود آنها 
به فرآیندهای رس��می کس��ب وکار 
دانس��ت. تیم های اس��تارت آپی که 
ت��ا پیش از ای��ن از نبود س��ازوکار 
م��واردی  جه��ت  در  قانونمن��د 
همچون بیمه، مالیات، س��ابقه  کار 
و استخدام گله داش��تند، اکنون با 
تکیه بر آیین نامه و قوانین جدید از 
معافیت ها و تسهیالتی برای شروع 

فعالیت بهره مند خواهند شد.
سامانه  نوآفرین به ش��رکت های نوپا با شرایط مشخص، معافیت ها و 
تس��هیالتی را ارائه می کند تا س��ال های ابتدایی فعالیت را با کمترین 
دغدغه ه��ای قانونی و تنها با تمرکز روی هدف اصلی کس��ب وکار طی 
کنند. به عنوان مثال تا پیش از این اس��تارت آپ ها از فرآیندهای اداری 
ثبت شرکت، قرارداد با بیمه و موارد مشابه واهمه داشتند که با تصویب 
قانون و راه اندازی س��امانه  نوآفرین، از این پس با موانع کمتری روبه رو 

خواهند شد.
فضاهای کار اشتراکی و شتاب دهنده ها موضوع مهم دیگری در سامانه  
نوآفرین هس��تند که توجه ویژه ای به ش��رایط و قوانین مرتبط با آنها 
شده است. به عنوان مثال اکنون تیم هایی که در فضاهای کار اشتراکی 
مشغول به فعالیت هستند، امکان کسب کد کارگاهی و ارتباط با بیمه 
را خواهند داش��ت. از تسهیالت دیگر نوآفرین به استارت آپ ها می توان 
به ایج��اد صندوق های س��رمایه گذاری خطرپذیر برای اس��تارت آپ ها 
اشاره کرد که در کنار سرمایه گذاری شتاب دهنده ها، دارایی های مورد 

نیاز آنها را فراهم می کنند.
وزیر  آذری جهرم��ی  محمدج��واد 
ارتباط��ات از میهمانان ویژه  مراس��م 
رونمای��ی از س��امانه  نوآفرین بود. او 
سخنان خود را با خاطره ای از دوران 
جوانی خود ش��روع ک��رد و به نوعی 
تالش ه��ای خ��ود را ب��رای موفقیت 
در کنک��ور، ب��ه تالش ه��ای ام��روز 
استارت آپ های ایرانی برای موفقیت 
در فضای کس��ب وکار تش��بیه کرد. 
او وظیف��ه  دولت را تس��هیل فضای 
اقتص��ادی و کس��ب وکار و وظیف��ه  
بنیان گذاران و تیم های اس��تارت آپی 
را ت��الش برای مقابله ب��ا همه  موانع 
موج��ود دانس��ت. از نظ��ر جهرم��ی 
نس��ل امروز از مبارزه ب��رای عبور از 
چالش ها خس��ته نمی ش��ود و دولت 
هم تالش می کند تا هرچه بیش��تر، 
موانع مرتبط با فرآیندهای خود را از 
سر راه آنها بردارد. وزیر ارتباطات در 
پایان صحبت های خود استارت آپ ها 
را فوتون هایی برای روش��ن تر کردن 

فضای اقتصادی کشور دانست.
اول  مع��اون  اس��حاق جهانگیری، 
رئی��س جمهور میهم��ان ویژه  دیگر 
مراس��م رونمایی از س��امانه  نوآفرین 
بود. او با اشاره به تولد الگوهای جدید 
کس��ب وکار در جهان، از شکل گیری 
نمونه های مش��ابه و تولد شرکت های 
نوپا در کش��ور ابراز خش��نودی کرد. 
جهانگی��ری ک��ه ش��نونده  دغدغه ها 
و چالش ه��ای تیم های اس��تارت  آپی 
بود، نوآفرین را راهکاری برای آسان س��ازی فعالیت های این شرکت ها 

دانست.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه  صحبت های خود به سرمایه  اصلی 
و غیرقابل تحریم جوانان یعنی تفکر و خالقیت اشاره کرد. او مدل های 
جدید کس��ب وکار را راهی برای توسعه  فضای اقتصادی کشور دانست 
ک��ه با وجود همه  فش��ارهای خارجی، توانایی ایج��اد تحول در فضای 

داخلی را خواهند داشت.

تازگی هـا جمله ای از زبان اسـتیو جابز مدیرعامل فقید اپل در انتقـاد از فرد جایگزینش یعنی تیم کوک 
)مدیرعامل کنونی اپل( منتشـر شـده که جنجال زیادی به پا کرده اسـت. ظاهرا جابز معتقد بوده که تیم 
محصول محور نیست و با دل و جان به طراحی محصوالت اپل توجه نمی کند. به گزارش دیجیاتو، این جمله 
را والتر ایزاکسون نویسنده زندگینامه جابز در طول مصاحبه اخیر خود با نشریه CNBC فاش کرده. جابز 
قبل از درگذشتش در سال ۲۰11 مصاحبه ای با ایزاکسون داشته و اطالعات مفصلی از زندگی خود را با وی 
در میان گذاشته است. ایزاکسون در مصاحبه اش با CNBC پیرامون خبر ترک اپل توسط آیو صحبت کرد 

و از پیامدهای این اتفاق برای شرکتی گفت که رو به جلو حرکت می کند.
هر زمان که جابز در شـرکت حاضر بود اواسـط روز به سمت در بزرگی می  رفت که به استودیوی طراحی 
راه داشت و همراه با آیو به تک تک میزها سر می زد تا از چند و چون کار سر در بیاورد. آن دو با همراهی 
هم نه فقط گوشـی بلکه اجـزای آن از جمله درگاه، جک و هر چیزی را چـک می کردند. جابز فردی کامال 
محصول محور و عاشق آیو بود. در مقابل اما کوک متخصص عملیاتی است. او پیشتر در اپل به عنوان مدیر 
ارشد عملیاتی کار کرده بود و بیشتر در حوزه لجستیک شهرت دارد تا محصول. ایزاکسون در ادامه گفته 
اسـت: به نظرم آنچه امروز شاهدش هستیم شرکتی است که می داند چطور کارها را به بهترین شکل اجرا 
کند، اما این دو دوست قدیمی را که با زیبایی محصوالت اپل زندگی کردند و نفس کشیدند را کم دارد. در 
حالـی که کوک در لجسـتیک تبحر دارد جابز و آیو در طراحی برخـی از به یادماندنی ترین محصوالت اپل 

شامل آیپاد، آیپد و اخیرا کمپ اپل با یکدیگر همکاری کردند.
ایزاکسـون خاطرنشـان کرد که این جمله را در بیوگرافی جابز حذف کرده چراکه گهگاه جمالتی که به 
باورش بیش از اندازه تند و تیز هسـتند را تعدیل می کند، اما حاال که آیو تصمیم به ترک اپل گرفته بهتر 

دیده که این صحبت های جابز را فاش کند.

سامانه نوآفرین با تکیه بر حمایت از استارت آپ های ایرانی 
رونمایی شد

چرا به باور جابز، کوک فرد مناسبی 
برای مدیریت محصوالت اپل نیست

دریچــه

مرکز ش��تابدهی نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فراخوان حمایت 
از عضویت ش��تابدهنده ها و مراکز نوآوری در این مرکز را منتش��ر کرد. به گزارش مرکز 
ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، مرکز ش��تابدهی 
ن��وآوری در س��ال 1۳9۳ ب��رای حمایت از کارآفرین��ی مبتنی بر فن��اوری و نوآوری با 
هم��کاری معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری فعالیت خود را توس��ط پارک 
فناوری پردیس آغاز کرد تا با حمایت از ایجاد شتابدهنده های نوآوری و فضاهای کاری 
اشتراکی و همچنین برگزاری رویدادهای کارآفرینی بستری مناسب برای فعالیت ها در 
این حوزه ایجاد کند.   البته این مرکز تالش می  کند با فراهم آوردن ابزارها و ش��رایط 
الزم برای موفقیت شرکت های نوپا و استارت ْآپی، آنها را با انواع مهارت های کسب و کار 

آشنا سازد و فرهنگ کارآفرینی را بین دانشجویان، جوانان و عالقه مندان ترویج کند.

فراخوان عضویت شتابدهنده ها و مراکز 
نوآوری در »مرکز شتابدهی و نوآوری«

 شنبه
22 تیر 1398

شماره 1349
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رئی��س مرک��ز اقیانوس شناس��ی خلیج ف��ارس بوش��هر عنوان ک��رد حضور 
گردش��گران علمی در اس��تان باعث پویایی و تقویت اقتصاد بومی می ش��ود و 

می تواند به توسعه و رونق گردشگری و صنایع دستی استان کمک کند.
به گ��زارش ایس��نا، مریم قائم��ی درخصوص 
پژوهش��گاه  در  انجام ش��ده  فعالیت ه��ای 
اقیانوس شناس��ی گفت: در حال حاضر سه برنامه 
کالن داری��م ک��ه طرح ه��ای پژوهش��ی اعضای 
هی��أت علم��ی همه مراکز س��احلی پژوهش��گاه 
اقیانوس شناس��ی در راستای این برنامه ها تعریف 

می شود.
وی اف��زود: این برنامه ها ش��امل پایش دریای 
خلی��ج ف��ارس، عم��ان و تنگه هرمز با اس��تفاده 
از کاوش��گر خلیج فارس اس��ت که این کاوشگر 
تاکنون چهار گش��ت دریایی در محدوده آب های 
بوش��هر، خوزس��تان، هرم��زگان و سیس��تان و 

بلوچستان انجام داده است.
عض��و هیأت علمی گروه علوم زیس��تی دریا در پژوهش��کده علوم دریایی با 
بیان اینکه نمونه برداری از آب های فراس��احلی انجام ش��ده است، اظهار داشت: 
در این گشت ها پارامترهای مختلف شیمیایی، فیزیکی، زیستی، زمین شناسی، 

هواشناسی، اقیانوس شناسی ماهواره ای و مهندسی دریا نمونه برداری و مطالعه 
شده اند.

رئیس مرکز اقیانوس شناس��ی خلیج فارس تصری��ح کرد: برنامه پایش نواحی 
س��احلی دریاهای پیرامون ای��ران یعنی دریای 
خ��زر، خلیج ف��ارس و دریای عمان در دس��ت 
اجرا است که در این زمینه در استان بوشهر دو 
گشت ساحلی داشته ایم و نمونه های گرفته شده 

در مرحله آنالیز آزمایشگاهی است.
قائمی ادامه داد: برنامه س��وم پایش تغییرات 
اقلیم��ی )در حال تدوین( اس��ت ک��ه به زودی 

ابالغ خواهد شد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه کارگاه های برگزارش��ده 
یادآور ش��د: یکی از ای��ن کارگاه ها آلودگی های 
دریای��ی و راهکارهای مقابله ب��ا آن بوده که از 
نهاده��ا و ارگان های محیط زیس��تی کش��ور و 
سطح اس��تان شرکت کردند، کارگاه حفاظت از 
اکوسیستم های حرا و آشنایی با تجهیزات نمونه برداری اقیانوسی نیز به صورت 
تئوری و عملی در دو روز برگزار شده است که شرکت کننده هایی از استان های 

مختلف داشتیم.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و ش��کوفایی با بیان اینکه ایران با طیف 
متنوع��ی از ابزارهای تامین مالی برای تجاری س��ازی فن��اوری به میدان آمده 
اس��ت از ورود ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ های ایران��ی به زنجیره 

ارزش جهان��ی خب��ر داد و گفت: آماده تاس��یس 
صندوق های مش��ترک میان ایران و روسیه برای 

تامین مالی همکاری های فناورانه هستیم.
 به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
در ادامه س��فر هی��ات عالی رتبه عل��م و فناوری 
جمهوری اس��المی ای��ران به جمه��وری فدرال 
روس��یه، علی وحدت رئیس صن��دوق نوآوری و 
شکوفایی کش��ورمان در نشست تجاری -فناوری 
ش��رکت های ایران��ی و روس در یکاترینبورگ به 
سخنرانی پرداخت. در این نشست سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایران و 

همتایان روسی نیز حضور داشتند.
 رئیس صندوق نوآوری  و ش��کوفایی کش��ورمان در ابتدا با ابراز امیدواری از 
اینکه این نشس��ت بتواند باعث گس��ترش هرچه بیش��تر همکاری های فناورانه 
میان ش��رکت های ایرانی و روس��ی باش��د، بیان ک��رد: اکوسیس��تم فناوری و 

نوآوری ایران در س��ال های اخیر تحوالت مهمی را تجربه کرده و دستاوردهای 
ارزنده ای داش��ته است. شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های ایرانی به طور 
چشمگیری توان خود در توسعه فناوری های پیشرفته همچون زیست فناوری، 
اطالع��ات و ارتباطات و نانو را ارتق��ا داده اند و 
حاال در حال ورود به زنجیره ارزش شرکت های 
جهان��ی هس��تند. رئی��س صندوق ن��وآوری و 
ش��کوفایی ایران، یکی از الزامات همکاری های 
فناورانه، به ویژه در س��طح بین المللی را تامین 
مال��ی کارآمد و هوش��مندانه دانس��ت و گفت: 
در اکوسیس��تم فن��اوری و نوآوری ای��ران، بار 
اصلی تامی��ن مالی ش��رکت های دانش بنیان و 
اس��تارت آپ های حوزه فناوری برعهده صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی و ش��رکای راهبردی آن، 
یعنی صندوق های پژوهش و فناوری اس��ت. از 
ای��ن رو ما ب��ه اتفاق چهار صن��دوق پژوهش و 
فن��اوری حاضر در این نشس��ت، آمادگی کامل 
خود را برای تامین مالی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های ایرانی حاضر 
در این نشس��ت اعالم می کنیم و به ش��رکت های روسی اطمینان می دهیم که 
طرف های ایرانی توسط ما و صندوق های پژوهش و فناوری پشتیبانی می شوند.

 شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های ایرانیاستفاده از ایده های نو و خالقانه در جذب گردشگران علمی
در حال ورود به زنجیره ارزش جهانی هستند

تبسم لطیفی، بنیان گذار مامان پز، در رویداد »نوآفرین 9۸« که با حضور 
وزیر ارتباطات برگزار شد، از مشکالت استارت آپ ها و بنیان گذاران زن در 

ایران سخن گفت.
به گزارش زومیت، مراس��م رونمایی سامانه ایران نوآفرین با حضور وزیر 
ارتباطات و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. در این رویداد که با تمرکز 
بر حمایت از اس��تارت آپ های ایرانی برگزار ش��ده ب��ود، جمعی از فعاالن 
اس��تارت آپی کشور هم ش��رکت کرده بودند. از میان شرکت کنندگان در 
مراسم، تبسم لطیفی، بنیان گذار استارت آپ ما مان پز، به عنوان نماینده زنان 
کارآفرین اکوسیستم استارت آپی حضور داشت. او از دغدغه ها و مشکالت 
خود و تیمش در فضای کس��ب وکار صحبت کرد که در ادامه این مطلب 

زومیت، به خالصه  ای از آنها اشاره می کنیم.
تبسم لطیفی صحبت های خود را با تمرکز بر فرهنگ خانواده های ایرانی 
درباره  دختران ش��روع کرد. از نظر او، کودکان هنوز به طور نابرابر آموزش  
می بینند و دختران از س��نین کودکی، اعتمادبه نف��س الزم را برای ورود 

جدی به دنیای کسب وکار نمی آموزند. 
درواقع، لطیفی اعتقاد دارد خانواده های 
ایران��ی آین��ده ای ش��امل اش��تغال و 
کارآفرینی را برای کودکان دختر خود 
متصور نیستند و آن گونه که پسران به 
اشتغال و درآمدزایی تشویق می شوند، 
دختران چنین موج مثبتی را از خانواده 

نمی گیرند.
قوانی��ن اش��تغال و کارآفرینی ایران 
موضوع دیگ��ر صحبت های بنیان گذار 
مامان پ��ز در روی��داد نوآفرین 9۸ بود. 
او با اشاره به محدودیت های استخدام 
و اش��تغال زنان و نیاز به کس��ب اجازه 
از همس��ر، ش��رایط ورود ب��ه فض��ای 
کسب وکار را برای بانوان نابرابر دانست. 
همین قوانین و مواردی همچون قانون 
نفقه مردان را مس��ئول اصلی کس��ب 
درآمد برای خان��واده عنوان می کنند؛ 
به  همی��ن  دلی��ل، ان��رژی الزم برای 
کارآفرینی هم در زنان ایجاد نمی شود.

بنیان گذار مامان پز در بخشی از صحبت هایش به نابرابری های جنسیتی 
در فضای کار اشاره کرد. از دیدگاه او، فضای کنونی کسب وکار ایران امکان 
پیشرفت زنان در سطوح داخل سازمانی را فراهم نمی کند. به  بیان  دیگر، 
زنان آینده ای شامل مدیریت یا ریاست یا کارآفرینی را در کسب وکار خود 

نمی بینند؛ ازاین رو، شاید تالش آنچنانی برای پیشرفت هم نمی کنند. 
اس��تارت آپ مامان پ��ز از معدود س��رویس هایی اس��ت که اش��تغال و 
درآمدزایی زنان خانه دار را به عنوان اولویت اصلی مدنظر دارد. زنان خانه دار 
که عموما در آمارهای سرش��ماری جزو جامعه  غیرفعال از نظر اقتصادی 
محس��وب می شوند، با عضوش��دن در مامان پز می توانند با ارائه  خدمات و 

کاال، درآمدزایی کنند.
لطیفی در بخش��ی از صحبت ه��ای خود آماری از وضعیت اش��تغال و 
مش��ارکت زنان در اقتصاد ارائه کرد که طبق آن، نرخ مشارکت اقتصادی 

زنان در ایران 16.۳درصد بیان ش��د. این آمار در حالی ارائه می ش��ود که 
همین نرخ در سطح جهانی، به ۴7.6درصد می رسد. لطیفی در ادامه آمار 
زن��ان خانه دار ایرانی را 21 میلیون نفر بیان ک��رد که ۵2.6درصد از افراد 
غیرفعال از نظر اقتصادی را تشکیل می  دهند. استارت آپ مامان پز تاکنون 
موفق ش��ده اس��ت برای 1۵00 زن خانه دار درآمدزایی کند. البته درحال  

حاضر، ۵00 کاربر فعال در این سرویس فعالیت می کنند.
آمار زنان شاغل در مامان پز اطالعات توجهی از اشتغال زایی این سرویس 
ارائه می کند. به عنوان مثال، 1۵درصد از زنان شاغل در مامان پز، خانم های 
سرپرست خانوار هستند، ۴۵درصد از آنها تحصیالت کارشناسی یا باالتر 
دارند و آمار ش��اغالن با س��ن بیش از 60س��ال و کمتر از ۳0 س��ال نیز 
به صورت برابر، ۵درصد بیان می ش��ود. لطیف��ی در ادامه  صحبت هایش از 
ایجاد فرصت های بیش��تر اشتغال برای آشپزهای مامان پز صحبت کرد و 
در آماره��ای خود، زنانی را مثال زد که پس از پیش��رفت در این پلتفرم، 

کسب وکار مستقل خود را تأسیس کرده اند.
بنیان گذار مامان پز با ارائه  آمارهای 
اش��تغال پلتف��رم خود، س��عی کرد 
ظرفیت ه��ای فض��ای اس��تارت آپی 
را برای اش��تغال زنان نش��ان داد. او 
س��پس به مشکالتی اش��اره کرد که 
صرف نظر از زن بودن، در فعالیت های 
اس��تارت آپی ب��ا آنه��ا روب��ه رو بوده 
اس��ت. از میان مشکالت مطرح شده 
می توان به مشکالت مالیاتی و دارایی 
اش��اره کرد. از دیدگاه لطیفی، هنوز 
سازوکار مش��خصی برای محاسبه و 
کسب مالیات از استارت آپ ها وجود 
ندارد و در این  میان، کسب وکارهای 
پلتفرمی )کسب وکارهایی که به عنوان 
واسط بین خریدار و فروشنده فعالیت 
نامناس��ب تری  وضعیت  می کنن��د( 

دارند.
مهاج��رت نیروه��ای متخص��ص 
از مش��کالت مهمی بود که تبس��م 
لطیفی در رویداد نوآفرین 9۸ و در حضور محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات، به آن اشاره کرد. از دیدگاه لطیفی، خروج نیروهای حرفه ای از 
کشور امروزه بسیاری از استارت آپ ها را در فرآیند توسعه با مشکل روبه رو 
می کند. به عنوان مثال، استار ت آپی که با چند برنامه نویس حرفه ای فعالیت 
خود را شروع می کند، در صورت خروج نیروها، بار دیگر با بحران های جذب 
نیرو و آموزش و هماهنگی مواجه خواهد شد. مشکل دیگری که لطیفی 
به آن اش��اره کرد، نوس��انات قیمتی مواد اولیه و خدمات در بازار داخلی 
بود که آنها را به عنوان واس��ط میان خریدار و فروش��نده با بحرانی جدی 
روبه رو می کند. تبسم لطیفی در پایان صحبت های خود درباره  دغدغه های 
استارت آپی ابراز امیدواری کرد که ثبات بار دیگر به بازار کسب وکار ایران 
بازگردد. او هم مانند بس��یاری از کارآفرینان دیگ��ر، از طرح نوآفرین 9۸ 
انتظار راهگشایی دارد و امیدوار است که تسهیالت مطرح شده در آیین نامه 

اجرایی، هرچه سریع تر به رونق کسب وکارهای نوپای ایرانی کمک کند.

تازگی هـا جمله ای از زبان اسـتیو جابز مدیرعامل فقید اپل در انتقـاد از فرد جایگزینش یعنی تیم کوک 
)مدیرعامل کنونی اپل( منتشـر شـده که جنجال زیادی به پا کرده اسـت. ظاهرا جابز معتقد بوده که تیم 
محصول محور نیست و با دل و جان به طراحی محصوالت اپل توجه نمی کند. به گزارش دیجیاتو، این جمله 
را والتر ایزاکسون نویسنده زندگینامه جابز در طول مصاحبه اخیر خود با نشریه CNBC فاش کرده. جابز 
قبل از درگذشتش در سال ۲۰11 مصاحبه ای با ایزاکسون داشته و اطالعات مفصلی از زندگی خود را با وی 
در میان گذاشته است. ایزاکسون در مصاحبه اش با CNBC پیرامون خبر ترک اپل توسط آیو صحبت کرد 

و از پیامدهای این اتفاق برای شرکتی گفت که رو به جلو حرکت می کند.
هر زمان که جابز در شـرکت حاضر بود اواسـط روز به سمت در بزرگی می  رفت که به استودیوی طراحی 
راه داشت و همراه با آیو به تک تک میزها سر می زد تا از چند و چون کار سر در بیاورد. آن دو با همراهی 
هم نه فقط گوشـی بلکه اجـزای آن از جمله درگاه، جک و هر چیزی را چـک می کردند. جابز فردی کامال 
محصول محور و عاشق آیو بود. در مقابل اما کوک متخصص عملیاتی است. او پیشتر در اپل به عنوان مدیر 
ارشد عملیاتی کار کرده بود و بیشتر در حوزه لجستیک شهرت دارد تا محصول. ایزاکسون در ادامه گفته 
اسـت: به نظرم آنچه امروز شاهدش هستیم شرکتی است که می داند چطور کارها را به بهترین شکل اجرا 
کند، اما این دو دوست قدیمی را که با زیبایی محصوالت اپل زندگی کردند و نفس کشیدند را کم دارد. در 
حالـی که کوک در لجسـتیک تبحر دارد جابز و آیو در طراحی برخـی از به یادماندنی ترین محصوالت اپل 

شامل آیپاد، آیپد و اخیرا کمپ اپل با یکدیگر همکاری کردند.
ایزاکسـون خاطرنشـان کرد که این جمله را در بیوگرافی جابز حذف کرده چراکه گهگاه جمالتی که به 
باورش بیش از اندازه تند و تیز هسـتند را تعدیل می کند، اما حاال که آیو تصمیم به ترک اپل گرفته بهتر 

دیده که این صحبت های جابز را فاش کند.

تبسم لطیفی، بنیان گذار مامان پز، از دغدغه های کارآفرینان 
زن در ایران می گوید

چرا به باور جابز، کوک فرد مناسبی 
برای مدیریت محصوالت اپل نیست

یادداشـت

 مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمهور ایران اعالم کرد دولت ایران به  طور کامل از 
برنامه های مش��ترک بین ش��رکت های دانش بنیان دو کشور برای توسعه فناوری و بازار 

حمایت می کند. 
به گزارش ایرنا، س��ورنا ستاری در نخستین روز نمایش��گاه اقتصادی فناوری ایران و 
روس��یه در شهر یکاترینبورگ با بیان این مطلب، روسیه را یک قطب قدرتمند سیاسی 
و اقتصادی در همس��ایگی ایران خواند که در دهه گذش��ته به عنوان یک کشور دوست، 
فرصت های بی بدیلی برای توس��عه مناسبات اقتصادی و سیاس��ی در اختیار ایران قرار 
داده و ایران نیز تالش کرده است با تکیه بر حسن روابط، فرصت های همکاری متقابلی 

را در اختیار روسیه قرار دهد.

دولت از توسعه روابط با روسیه در 
حوزه فناوری و بازار حمایت می کند



5. برگزاری مسابقه در زمان های خاص
الگ��وی مورد بحث در اینجا به درد برندهای دارای اکانت نزدیک به 100 هزار یا 
یک میلیون می خورد. به عبارت بهتر، وقتی برندمان در آس��تانه دستیابی به رقمی 
باال از فالوورهاست، امکان برگزاری مسابقه به منظور جلب توجه وسیع وجود خواهد 
داشت. به این ترتیب خاطره خوبی از برندمان در ذهن کاربران شبکه های اجتماعی 

ایجاد خواهد شد. 
متاس��فانه در زمینه اجرای این نوع از مس��ابقات راهکارهای زیادی وجود ندارد، 
بنابراین باید به چن��د راهکار محدود اکتفا کرد. تیم نیوانگلند پتریوتس از کاربران 
درخواست به اشتراک گذاری هشتگ ویژه دستیابی اکانت شان به یک میلیون فالوور 
را کرد. به این ترتیب کاربران شرکت کننده در مسابقه شانس برنده  شدن در مسابقه 
را پیدا می کردند. جایزه مس��ابقه آنها درج نام برندگان بر روی لباس تیم برای یک 
مس��ابقه رسمی بود. تنها نقطه ضعف این مسابقه اس��تفاده از یک روبات نه چندان 
هوشمند برای تعیین برندگان بود. به همین دلیل مسابقه آنطور که باید پیش نرفت. 
 NBC یکی دیگر از نمونه های جذاب کمپین مناس��بتی خاص مربوط به شبکه
اس��ت. این ش��بکه در کمپین دریافت یک میلیون الیک در فیس بوک قصد اهدای 
جایزه به یکی از الیک کنندگان صفه رسمی اش را داشت. نکته جالب اینکه هر کاربر 
باید در پس��تی به بیان دلیل برتری خود بر دیگران و تش��ریح شایستگی اش برای 

کسب جایزه اشاره می کرد. 
برخی دیگر از برندها مانند کرفت کوئین به جای س��ایر الگوهای هدیه به سراغ 
اهدای مبلغ مشخصی به عنوان جایزه رفته اند. به این ترتیب کاربران برگزیده از مبلغ 

مورد نظر بهره مند می شوند. 
6. هیجان های خاص صحنه نمایش

برنده��ا امکان درخواس��ت از کاربران برای فالو خود یا ارائ��ه دلیلی به آنها برای 
انجام این کار را دارند. یکی از راهکارهای جذاب برای اقناع مخاطب نسبت به فالو 
صفحه رس��می برندمان برگزاری مس��ابقات هیجان انگیز و ایجاد رابطه ای پایدار با 

شرکت کنندگان در قالب این نوع مسابقات است. 
برند تولید پوش��اک ورزش��ی فوت الکر یکی از مس��ابقات بس��یار جذاب در این 
سبک را ساماندهی کرده است. بر این اساس از کاربران درخواست تهیه ویدئویی از 
زیباترین ضربه شان در بازی بسکتبال صورت گرفت. مهلت شرکت در این مسابقه 
نیز یک هفته بود. با اس��تفاده از هش��تگ رسمی مس��ابقه امکان یافتن پست های 

کاربران به صورت کامال ساده فراهم شده بود. 
نکته جالب مس��ابقه برند فوت الکر حضور ستاره بسکتبال NBA یعنی جیمز 
هاردن در تریلر آن بود. به این ترتیب رش��د ۳00درصدی فالوورهای یوتیوب برند 
فوت الکر جای تعجب ندارد. در حقیقت آنها با طراحی یک مسابقه جذاب و حضور 
یکی از ورزش��کاران حرفه ای در آن موفقیت خود را تضمین کردند. هدف از حضور 

جیمز هاردن اعطای جایزه مسابقه به گونه ای ویژه به برنده بود. 
اگر شما نیز قصد برگزاری مسابقه ای با بودجه اندک را دارید، باید به سراغ معرفی 
برنده در قالب پستی ویژه بروید. این امر تاثیر بسیار مطلوبی بر روی کاربران دارد. 
بدون تردید همه برندها بودجه الزم برای همکاری با س��تاره ای مانند جیمز هاردن 
را ندارن��د، ب��ا این حال ایج��اد فضایی ویژه برای اعالم برنده ب��ه هر صورتی جذاب 

خواهد بود. 
نکته مهم درخصوص برگزاری مسابقه به این شیوه اعالم برندگان براساس آرای 
مردمی اس��ت. به این ترتیب دیگر اعتراضی در ای��ن زمینه صورت نخواهد گرفت. 
همچنین امکان ساماندهی تیم داوری از افراد حرفه ای برای انتخاب برنده نیز وجود 

دارد. 
۳ ایده مسابقه مبتنی بر شبکه های اجتماعی برای هدایت کاربران

بدون تردید کسب شناخت دقیق از مخاطب هدف مان باید اهمیت باالیی داشته 
باشد. بس��یاری از برندها به دلیل عدم شناخت درست مخاطب های شان ضررهای 
هنگفتی را متحمل می شوند. به همین دلیل در اینجا ما به بررسی سه ایده برگزاری 

مسابقه با هدف هدایت کاربران خواهیم پرداخت. 
1. الگوی ثبت نام برای شرکت در مسابقه

گاهی اوقات واضح ترین راهکار بهترین پاسخ به نیازهای کسب و کارمان خواهد 
بود. به همین دلیل نیز هنوز برخی از الگوهای قدیمی برگزاری مسابقه در شبکه های 
اجتماعی تاثیرگذاری خود را حفظ کرده اند. یکی از این راهکارهای قدیمی مربوط به 

فرمول ثبت نام برای شرکت در قرعه کشی است. 
رس��توران زنجیره ای آس��یایی پی اف چانگ یکی از بهترین عملکردها را در این 
زمینه داش��ته اس��ت. آنها برای شرکت کاربران در مس��ابقه از آنها درخواست ثبت 
ایمیل شان را کردند. به این ترتیب هر مرحله از مسابقه در قالب یک ایمیل جذاب 
برای کاربران ارسال می ش��د. نتیجه برگزاری این مسابقه برای رستوران جلب نیم 
میلیون کاربر به عنوان ش��رکت کننده بود. بدون تردید این مقدار از ش��رکت کننده 

برای یک رستوران زنجیره ای جویای نام بسیار هیجان انگیز خواهد بود. 
برند تولید خودرو اُپل نیز از شیوه ای مشابه برای برگزاری مسابقه در اینستاگرام 
استفاده کرد. البته مسابقه آنها اندکی تخصصی تر بود. به این ترتیب به برترین ایده ها 
در زمینه افزایش ایمنی خودروها در برابر سرقت جایزه تعلق می گرفت. این مسابقه 
موجب دریافت 1۸۸7 ایده تازه در زمینه ارتقای سطح امنیت خودروهای اُپل شد. 

۲. چت کنید تا برنده شوید
بدون تردید اس��تفاده از روبات چت برای برگزاری مس��ابقات آنالین ایده بسیار 
خالقانه ای محسوب می شود. البته در این میان باید به ارتقای سطح هوش مصنوعی 
روبات های چت نیز توجه داشت. متاسفانه تا همین چند سال پیش روبات های چت 
اش��تباهات بس��یار خنده دار و عجیب و غریبی داشتند، با این حال نسل جدید این 
روبات ها با بهره مندی از هوش مصنوعی پیشرفته تجربه بسیار بهتری را به کاربران 

ارائه می کنند. 
شرکت تولید خودرو کیا در اکانت مخصوص اروپای خود اقدام به راه اندازی یک 
روبات چت فیس بوکی کرده اس��ت. به این ترتیب کاربران امکان دریافت اطالعات 
مختلف و طرح پرسش های خود را به صورت کامال هوشمند و بدون نیاز به انتظار 
در صف های تلفنی یافته اند. نکته جالب فعالیت روبات چت برند کیا برگزاری نوعی 
مس��ابقه از طریق روبات چت اش اس��ت. به این ترتیب با پاس��خگویی به برخی از 
پرسش ها یا مشاهده یک لینک جانبی امکان شرکت در قرعه کشی برند کیا وجود 
دارد. نکته مثبت این مسابقات برگزاری آنها در قالبی بسیار ساده از جانب برند کیا 
اس��ت. به این ترتیب کاربران نیازمند اختصاص وقت زیادی برای ش��رکت در این 
مسابقات نیستند. از آنجایی که اغلب شرکت کنندگان این مسابقات از مشتریان برند 
کیا هستند، جایزه نیز پیرامون خدمات جانبی رایگان این برند به مشتریان قرار دارد. 

۳. ضبط لحظات حساس
ترغی��ب کاربران برای ش��کار لحظه های خاص همیش��ه ای��ده بازاریابی جذابی 
محس��وب می ش��ود. این امر از طریق برگزاری مس��ابقات جذاب به بهترین شیوه 
در دس��ترس برندها قرار می گیرد. نوع دیگری از این الگوی برگزاری مسابقه طرح 
پرس��ش های نسبتا تخصصی در زمینه کسب و کار برندمان و ترغیب کاربران برای 
یافتن پاس��خ آنهاس��ت. به این ترتیب به کسانی که تمام پرسش ها را درست پاسخ 

دهند، جایزه تعلق می گیرد. 
به طور معمول برای اهدای جایزه از کاربران برنده درخواس��ت به اشتراک گذاری 
تجربه ش��ان در قالب یک پست صورت می گیرد. س��پس این پست از سوی اکانت 
رس��می برند موردنظر بازنشر داده می شود. در این زمینه برند اوسموسیس بهترین 
عملکرد را از خود نشان داده است. این برند در زمینه ارائه خدمات پزشکی فعالیت 
دارد. کاربرانی که پاسخ درست به پرسش های پزشکی مسابقه این برند دهند، امکان 

بهره مندی از یک ماه خدمات پزشکی رایگان را می یابند. 
6 ایده برگزاری مسابقه در شبکه های اجتماعی برای ایجاد سر و صدا

رونمای��ی از یک محصول تازه، ترتیب کنفرانس ب��رای برندمان یا حتی افزایش 
آگاهی پیرامون برندمان یکی از ایده های جذاب برای برگزاری مس��ابقه محس��وب 

می شود. 
1. مسابقه مبتنی بر درخواست عملی خاص

درخواست تولید محتوا از سوی کاربران یکی از بهترین راهکارها برای ایجاد سر 

و صدا در ش��بکه های اجتماعی است. به ویژه اگر درخواست ما ساده، روشن و فاقد 
پیچیدگی های عجیب و غریب باشد. 

برگرکینگ پیش از رونمایی از برگر مرغ جدید خود در ماه سپتامبر سال گذشته 
از مخاطب ه��ای خود درخواس��ت به اش��تراک گذاری تصویری از برگ��ر مرغ مورد 
عالقه ش��ان را ک��رد. به این ترتیب به برترین عکس به انتخ��اب کاربران یک جایزه 

تعلق گرفت. 
یکی دیگر از برندهای موفق در این عرصه Adobe است. آنها در مسابقه شان از 
کاربران درخواس��ت تولید محتوایی با استفاده از تمام نرم افزارهای شان را کردند. به 

این ترتیب 2هزار اثر منحصر به فرد در اختیار این برند قرار گرفت. 
۲. چالش ایجاد هشتگ 

چالش های هش��تگ برای مدت زیادی در دنیای کسب و کار وجود داشته است. 
این امر با پلتفرم سینماگرام، سپس Vine و اکنون تیک توک به اوج خود رسیده 
است. به لطف رواج گسترده ساخت هشتگ اکنون مسابقات جذابی نیز در این حوزه 
برگزار می شود. به این ترتیب معموال برندها با ایجاد یک هشتگ خاص کاربران خود 
را ترغیب به استفاده از آن هشتگ ها برای تولید  محتوا می کنند. نکته مهم در این 
میان امکان تبدیل مخاطب های هدف و طرفدارهای برندمان به سفیرهای مان است. 
برند Guess یکی از جذاب ترین مس��ابقات براساس الگوی مورد بحث در اینجا 
را س��اماندهی کرده است. در این مس��ابقه کاربران باید ویدئوهای جذاب خود را با 
استفاده از هشتگ مخصوص شرکت تولید و بارگذاری می کردند. نتیجه این کمپین 

دریافت ۳7.9میلیون بازدید برای این هشتگ در تیک توک بود. 
۳. استفاده بهینه از یک رویداد

ای��ن الگو برخالف باور عمومی همانند ش��یوه اس��تفاده از یک فرد تاثیرگذار 
نیست. برند تولید سس های تند Frank's RedHot یکی از بهترین مسابقات 
در این زمینه را ساماندهی کرده است. بر این اساس این برند از کاربران توییتر 
درخواست امتحان هر غذایی با سس های خود را کرد. همچنین کاربران دعوت 
به ریختن این س��س بر روی هر چیزی ش��دند. در طول برگزاری این مس��ابقه 
توییت های بسیار جالبی در مورد استفاده از این سس با غذاهای مختلف تولید 
ش��د. همچنین میزان فالوورها و از همه مهم تر فروش س��س های ش��رکت نیز 

افزایش چشم گیری یافت. 
4. استفاده از فیلتر و لنز اختصاصی برندمان 

به منظور برگزاری یک مسابقه هیجان انگیز امکان درخواست از کاربران برای ثبت 
تصاویر سلفی با استفاده از فیلتر برندمان وجود دارد. برندهایی نظیر تاکو بل، دانکین 
دونات��ز و س��ریال Game Of Thrones از این الگو به خوبی اس��تفاده کرده اند. 
پیش نیاز اصلی برگزاری چنین مسابقاتی ایجاد یک فیلتر اختصاصی برای برندمان 
خواه��د بود. رونمایی از محصولی تازه یا افزایش آگاهی پیرامون برندمان از بهترین 

مثال های استفاده از این الگو محسوب می شود. 
5. مسابقه مبتنی بر بازی در اسنپ چت

همه ما تجربه استفاده از فیلترهای زیبای اسنپ چت را داشته ایم. برخی از برندها 
با استفاده از همین عالقه کاربران اقدام به برگزاری برخی مسابقات جذاب کرده اند. 
خوشبختانه اسنپ چت امکان برگزاری مسابقات مختلف را از طریق بازی های درون 
پلتفرم��ی اش فراهم کرده اس��ت. به این ترتیب برخی از برندها در عمل به س��وی 

استفاده از اسنپ چت به عنوان اپ مسابقه تمایل پیدا کرده اند. 
برند گراب هاب با برگزاری یک مس��ابقه بازی محور در اس��نپ چت به کاربران 
تخفیف های ویژه برای سفارش آنالین غذا هدیه می دهد. البته به دلیل سادگی این 
بازی ها جایزه های این برند بین 10 تا 1۵ دالر تخفیف برای خرید آنالین غذاست. 

6. ایجاد بُردهای پینترست
درخواست از کاربران برای ایجاد بردهای پینترست به منظور شرکت و پیروزی در 
مسابقات ایده بسیار جالبی به نظر می رسد. این نوع برگزاری مسابقه به طور کامل 
مبتنی بر خالقیت کاربران در ثبت تصاویر جذاب است. به هر حال پینترست یک 
پلتفرم عکس محور به حساب می آید. به همین دلیل برگزاری مسابقات در آن باید 

با  هدف استفاده از خالقیت بصری کاربران صورت گیرد. 
hootsuite :منبع

لیوان قهوه از جنس دانه های قهوه
یک استارت آپ در برلین به نام »Kaffeeform« با هدف حفظ 
محیط زیس��ت به مدت سه سال لیوان های قهوه از جنس دانه های 
قهوه بازیافت ش��ده س��اخته اس��ت به منظور تولید آنها، ش��رکت 
دانه ه��ای قهوه استفاده ش��ده را از کافه ها به وس��یله خدمات پیک 

جمع آوری می کند.
ایده آغاز به کار این کس��ب و کار خالق زمانی به ذهن موس��س 
Kaffeeform، جولیان لچنر، خطور کرد که او دریافت که چگونه 
قهوه به یک کاالی متداول تبدیل ش��ده است و با خود اندیشید که 

بر سر دانه های قهوه استفاده شده چه می آید.
با بکارگیری دانه های قهوه جایگزین برای س��اخت نوشیدنی، در 
20 س��ال آینده تولید کاغذ، پالس��تیک و لیوان هایی از جنس فوم 

می تواند به صفر برسد.
پ��س از انتخ��اب و پ��اک ک��ردن دانه ه��ای قه��وه در کارگاه 
Kaffeeform، آنه��ا خش��ک و ب��ا الیاف گیاه��ی، دانه های چوب 
راش و رزین های طبیعی در یک تاسیس��ات جداگانه با هم مخلوط 
می ش��وند. س��رانجام، آنها با هم ترکیب و تحت حرارت و فشار باال 

شکل می گیرند.
به طور تخمینی ش��ش فنج��ان دانه قهوه یک لیوان اسپرس��و و 
بش��قاب پرزدار را تولید می کنند. محصول نهایی کامال تخریب پذیر 
است. حاال نوشیدنی های انقالبی شرکت در 20 کافی شاپ در برلین 

و 1۵0 فروشگاه در اروپا مورد استفاده قرار می گیرند.
لچنر بلندپروازانه امیدوار اس��ت که در آینده از بازیافت دانه های 
قهوه در س��اخت س��ایر محصوالت، از حمله مبلمان، استفاده شود. 
هیچ کس هرگ��ز نمی تواند بفهمد که ن��وآوری در حوزه محصوالت 

سازگار با محیط زیست تا کجا پیش می رود.

سفر به واکسیناسیون با نمادهای آفریقا
در این کمپین تبلیغاتی ش��اهد ماجراجوی��ی گروهی از کودکان 

برای بردن یک بچه کوچک به سمت واکسیناسیون هستیم.
در این س��فر نمادهای فرهنگ آفریقا با رنگ های ش��اد و زنده در 
قال��ب یک جهان فانتزی و ش��اداب، دنیای خیالی یک کودک را به 

تصویر می کشند.
برای نخس��تین بار کشور گینه اس��توایی یک کمپین انیمیشنی 
را در تلویزیون راه انداخته اس��ت. در این راس��تا یک دنیای فانتزی 
منحص��ر به فرد و داس��تان اصلی و بصری با اس��تفاده از نمادهای 
فرهنگ آفریقا ایجاد ش��ده اس��ت و به جس��ت وجو می��ان تصاویر 
گرافیکی و الگوه��ای عجیب و غریب و زیبا از آنجا می پردازد. همه 
چی��ز با هدف خلق جذابیت و متقاعد کردن مادران جوان به آوردن 
کودکان خود به مراکز واکسیناسیون اتفاق می افتد. در این کمپین 

فانتزی، ۳D و 2D با هم آمیخته می شوند.
فیل��م به وس��یله آژان��س تبلیغات��ی »Animare« برزیل برای 
یونیس��ف، در ش��اخه امور عام المنفعه و NGO ها )س��ازمان های 

مردم نهاد( ساخته شد.

KLM: کمتر با هواپیما سفر کنید
KLM در جدیدترین کمپی��ن تبلیغاتی خود از مردم می خواهد 

که کمتر با هواپیما سفر کنند و در عوض به قطار روی بیاورند.
چند س��ال پیش، این ش��اید برای یک ش��رکت فعال در کسب و 
کار سفر هوایی غیرعادی به نظر می رسید که چنین کاری را انجام 
دهد اما ب��ه دلیل افزایش نگرانی ها درباره عواقب زیس��ت محیطی 
رش��د تعداد پروازها، ای��ن خطوط هواپیمایی هلن��دی در رابطه به 
آن دس��ت به ابتکار زد. هفته گذش��ته KLM یک نامه سرگشاده 
در روزنامه هایی ش��امل نیویورک تایمز، واشنگتن پست، گاردین و 
»Sunday Times« از جان��ب مدیرعامل خ��ود، »پیتر البرز«، را 
منتش��ر کرد که خواستار اقدام جهانی توس��ط مسافران، مقامات و 
فعاالن صنعت حمل و نقل هوایی در زمینه س��فر و در همین حال 

حفظ محیط زیست می شد.
نامه سرگشاده با یک ویدئوی اجتماعی همراه است که یک سری 
پرس��ش ها را از مخاطبان می پرس��د. برای مثال: »آیا شما همیشه 
باید چهره به چهره با دیگران مالقات کنید؟، »آیا شما می توانید به 
جای هواپیما با قطار س��فر کنید؟« و »آیا می توانید در طرح جبران 
انتشار دی اکسید کربن یا دیزاین بسته بندی سبک مشارکت داشته 

باشید؟«
 Fly« این ویدئو بخش��ی از یک پلتفرم آنالین با ش��عار و لوگوی
Responsibly« )مس��ئوالنه پ��رواز کنی��د( اس��ت ک��ه در همه 
بخش ه��ای ارتباط��ی KLM اجرا خواهد ش��د. آژان��س تبلیغاتی 

»DDBUnlimited« در آمستردام آن را ساخت.
 DDB Unlimited، به گفته »اس��در ته پ��اس«، مدیرعام��ل
KLM دیدگاه هایی قوی درباره حفظ محیط زیست در آینده برای 
حمل و نقل هوایی دارد، بنابراین بس��یار موثر است که این دیدگاه 
را ب��ه پلتفرم »Fly Responsibly« تبدی��ل کنیم. این اقدام در 
رابط��ه با یک کمپین تبلیغاتی نیس��ت بلکه ب��ه منزله یک نوآوری 
با تعهدی بلندمدت نس��بت به تغییر به ش��مار م��ی رود. مدیران و 
 KLMکارمن��دان آژانس تبلیغاتی به رهبری این پلتفرم و کمک به
برای تعیین برنامه برای س��فر هواپیمایی در راس��تای حفظ محیط 

زیست افتخار می کنند.

چگونه مسابقه آنالین جذابی برای برندمان ایجاد کنیم؟)BRAND)۲کارگاهبرندینگ

۲0 ایده خالقانه برای برگزاری مسابقه در شبکه های اجتماعی

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1۰86073290 www.forsatnet.ir
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همه اهالی کس��ب و کار از ضرورت جذب مشتریان در صورت عالقه به 
ادامه فعالیت برندهای شان آگاهی دارند. در هر صورت، تقریبا تمام مقاالت 
موجود در وبالگ های تخصصی کسب و کار چنین نکته ای را در خود جای 
داده اند. نکته مهم درخصوص رابطه با مشتریان ضرورت ارتقای رابطه مان 
از س��طح معمولی است. به این ترتیب اگر ما قصد ایجاد ارتباطی واقعی با 
مش��تریان مان را داریم، باید برای ش��ناخت آنها در سطح شخصی تالش 
کنیم. به این ترتیب برند ما به خوبی س��لیقه، دلیل اصلی آنها برای خرید 

یک محصول و نحوه تصمیم گیری شان را متوجه خواهد شد. 
امروزه بس��یاری از برندها احس��اس توانایی بیش��تر در زمینه تعامل با 
مشتریان ش��ان در صورت اس��تفاده از نکات علمی و آموزشی را دارند. آیا 
ش��ما نیز به دنبال راهکارهای مناسب برای افزایش سطح تعامل برندتان 
با مش��تریان هستید؟ در این صورت مقاله فعلی دقیقا به کار شما خواهد 
آمد. هدف اصلی من در این مقاله بررسی راهکارهای کاربردی برای ایجاد 
رابطه ای عمیق تر و در س��طح ش��خصی برای تبدیل مش��تریان عادی به 
مش��تریان وفادار برندهاس��ت. در ادامه به بررسی هر کدام از این راهکارها 

خواهیم پرداخت.
1. پاسخگویی به مشتریان در کمترین زمان ممکن

بدون تردید تمام صاحبان کس��ب و کاره��ای کوچک به طور مداوم در 
تالش برای یافتن راهکارهای تازه و کاربردی برای ارتقای س��طح فعالیت 
برندشان هستند. متاسفانه اغلب این افراد به دنبال راهکارهای بسیار بزرگ 
و عجی��ب و غریبند، با این حال در اغلب اوق��ات تاثیرگذارترین تغییرات 
و ش��یوه ها درس��ت رو به روی ما ق��رار دارد. یکی از ای��ن راهکارها تالش 
برای پاسخگویی سریع به مشتریان در کمترین زمان ممکن است. به طور 
معمول مشتریان ما انتظار مشخصی در زمینه پاسخگویی از سوی برندمان 
دارند. براساس معیارهای مختلف حداکثر 2۴ ساعت پس از ارسال پیام باید 
پاسخی از س��وی برند ما داده شود. در غیر این صورت مشتریان احساس 
بی احترامی خواهند کرد. در اینجا باید به تجربه ش��خصی خودمان رجوع 
کنیم. بدون تردید همه ما تجربه هفته ها و حتی ماه ها انتظار برای دریافت 
پاس��خ از برخی برندها را داش��ته ایم. تالش برای حذف چنین تجربه های 

ناخوشایندی اهمیت باالیی در زمینه کسب و کار دارد. 
خوش��بختانه امروزه برخی پژوهش های بس��یار گسترده در زمینه تاثیر 
مثبت پاسخگویی سریع به مشتریان وجود دارد. براساس پژوهش موسسه 
هاروارد بیزینس ریویو، ش��انس برندها در زمینه جذب مش��تریان تازه در 
صورت پاس��خگویی سریع به درخواس��ت ها و پرسش های مشتریان ۴00 

برابر افزایش خواهد یافت. 
نکته مهم در اینجا تفاوت زمان مورد انتظار مشتریان برای دریافت پاسخ 
از برندها در صنایع مختلف است، بنابراین ما باید خود را با انتظار مشتریان 
هماهنگ سازیم. در غیر این صورت کسب موفقیت برندمان با چالش های 

جدی مواجه خواهد شد. 
۲. گامی اضافه در راستای کسب رضایت مشتریان

پیرامون آخرین باری که به عنوان مشتری یک محصول با بخش خدمات 
مشتریان یک برند تماس گرفته اید، فکر کنید. به طور معمول اغلب برندها 

از سیستم هوشمند پاسخگویی به مشتریان استفاده می کنند. بدون تردید 
هنوز هم این نوع سیستم ها ناکارآمدی های خاص خود را دارند، با این حال 
در صورت خوش  شانسی یکی از کارمندان برند موردنظر به ما پاسخ خواهد 
داد. در اینج��ا نیز به احتمال زیاد کارمند موردنظر از روی یک متن آماده 
به ما پاسخ می دهد. اکنون درباره تجربه تماس با یک برند دارای رویکردی 
کامال متفاوت در زمینه خدمات مشتریان فکر کنید. برند موردنظر به جای 
استفاده از سیس��تم هوشمند یا تهیه متن آماده برای پاسخگویان به آنها 
آموزش های الزم را می دهد. سپس کارمندان براساس آموزش های دریافتی 
پاس��خ هر مش��تری را خواهند داد. بدون شک این نوع تجربه تاثیر بسیار 
مطلوب ت��ری بر روی تجربه خرید ما از ی��ک برند دارد. به طور معمول در 
چنین شرایطی اغلب مشتریان تمایل باالیی برای وفاداری به یک برند پیدا 
می کنند. به هر حال هر برندی که اهمیت بیشتری به مشتریان خود دهد، 

در حوزه کسب و کار موفق تر خواهد بود. 
امروزه مش��تریان دامنه بسیار وس��یعی از انتخاب ها را پیش روی خود 
دارند. به همین دلیل انتخاب یک برند معموال براس��اس کیفیت و س��طح 
رابطه صمیمانه آن با مش��تریان صورت می گیرد. در این میان اگر برند ما 
سپاس��گزاری خود را نسبت به خرید مشتریان به گونه ای مطلوب و مورد 
انتظار خریدارها نشان ندهد، موفقیت چندانی در حوزه کسب و کار کسب 
نخواهد کرد. به عالوه، همیشه برندهای رقیبی در بازار برای شکار مشتریان 

ما با ارائه خدمات بهتر وجود دارد. 
۳. ارسال ایمیل های خواندنی برای مشتریان

ب��ه طور معمول بازاریابی ایمیلی به عنوان تاثیرگذارترین ابزار در زمینه 
بازگش��ت سرمایه برندها قلمداد می ش��ود. میزان بازگشت سرمایه برندها 
از طریق این الگو تقریبا چهار برابر هر ش��یوه مش��ابهی ارزیابی می ش��ود، 
بنابراین اگر ما به دنبال فروش بیشتر محصوالت مان هستیم، باید به سراغ 
ارس��ال ایمیل های بیش��تر برویم. نکته مهم در این میان توجه به سلیقه 
مخاطب هدف و مشتریان برندمان به هنگام تهیه محتوای ایمیل های مان 
است. به این ترتیب در صورت ارسال ایمیل ناهماهنگ با سلیقه مشتریان 
استقبال چندانی از کمپین برندما صورت نخواهد گرفت. همچنین شانس 
برندمان در زمینه ش��ناخت بهتر مش��تریان و ایج��اد رابطه ای صمیمانه 
هم از دس��ت می رود. متاسفانه امروزه بس��یاری از برندها در زمینه ارسال 
چنین ایمیل هایی با مش��کالت جدی در زمینه تهیه مطالب موردپس��ند 

مشتریان شان مواجه هستند. 
براساس پژوهش موسسه Constant Contact، یکی از دالیل اصلی 
خروج مشتریان از سیستم خبرنامه برندها دریافت محتوای نامرتبط است. 
به این ترتیب با تولید محتوای مفید و سازگار با سلیقه مشتریان برندمان 

تغییری شگرف در زمینه رابطه برندمان با مشتریان ایجاد خواهیم کرد. 
بدون تردید هیچ کاربر اینترنتی عالقه مند به دریافت ایمیل های عجیب و 
غریب و بی عالقه به آنها نیست، بنابراین برند ما برای موفقیت در این زمینه 
باید شناخت باالیی از مشتریان خود پیدا کند. در صورت شناخت درست 
مش��تریان حتی ارس��ال ایمیل های فراوان به آنها نیز موجب رنجش شان 
نخواهد ش��د. به هر حال همه ما از دریافت محتوای مورد عالقه مان حتی 
ب��ه مق��دار زیاد لذت خواهیم ب��رد. نکته مهم در این می��ان توجه به نیاز 
مشتریان و زمینه فعالیت برندمان است. به این ترتیب امکان تولید محتوای 
موردپسند مشتریان و افزایش شانس برندمان برای ایجاد رابطه ای شخصی 

با آنها فراهم خواهد شد. 
4. شخصی سازی وبالگ کسب و کارمان

یک نکته مهم در زمینه روابط مردم عالقه آنها به سایر مردم است. این 
امر به معنای تاثیرگذاری بیش��تر مردم بر یکدیگر به جای برندها و افراد 
تاثیرگذار اس��ت. به همین دلیل امروزه اغلب برندها به دنبال اس��تفاده از 

الگوی بازاریابی و تبلیغاتی مبتنی بر جلب همکاری مردم عادی هستند. 
ب��ه عنوان یک برند بای��د اقدام به تغییر چهره مان از یک کس��ب و کار 
خش��ک و بی روح کنیم. ای��ن امر از طریق تالش ب��رای فعالیت به عنوان 
ی��ک فرد حقیقی ب��ه جای یک برند امکان پذیر اس��ت. به عنوان یک فرد 
معمولی ما رابطه ای صمیمی با دوستان مان خواهیم داشت. به این ترتیب 
در دنیای ش��بکه های اجتماعی و تعامالت کس��ب و کار نیز باید در تالش 
برای پیاده س��ازی این شیوه باش��یم. بدون تردید این فرآیند دشواری های 
خاص خود را دارد. با این حال نتایج مثبت حاصل از آن ارزش سختی های 

موردنظر را دارد. 
5. استفاده از کمک مشتریان برای تولید محتوا

موفق تری��ن وبالگنویس های دنیا از روند طوالنی تولید محتوا در دنیای 
اینترن��ت صحبت می کنن��د. برندها نیز در زمینه تولی��د محتوای آنالین 
همیش��ه با مشکل کمبود ایده مواجه اند. در این میان یک راهکار مناسب 
برای برندها استفاده از ایده های مشتریان شان است. این امر مستلزم جلب 
همکاری مشتریان اس��ت. به این ترتیب باید همانطور که در بخش قبلی 
اشاره شد، از حالت یک برند بی روح  خشک در بیاییم. فقط در این صورت 
امکان همکاری س��ازنده با مشتریان در راستای تولید ایده های تازه وجود 
خواهد داش��ت. همچنین نظرخواهی از مشتریان در مورد مسائل مختلف 

نیز ما را در زمینه ایده پردازی بهتر کمک می کند. 
6. دیدار با مشتریان در دنیای واقعی

مردم عالقه بسیار بیشتری به بیان حرف ها و توصیه های خود به برندها 
در حالت دیدار رو در رو دارند. این امر بسیاری از برندها را به سوی دیدار 
مستقیم با مشتریان ش��ان با هدف کسب آخرین اطالعات در مورد میزان 
رضایت شان س��وق داده است. به این ترتیب هدف اصلی در اینجا کاهش 
سطح نظرخواهی ها به صورت آنالین است. این امر به دریافت نظرات واقعی 

مشتریان کمک بسیار بیشتری خواهد کرد. 
اگر برند ش��ما امکان مالقات رو در روی مش��تریان را ندارد، استفاده از 
الگوهایی نظیر تماس تصویری مطلوب خواهد بود. در هر صورت به منظور 
ایجاد رابطه ای ش��خصی با مش��تریان باید از برقراری تماس به شیوه های 

غیرحضوری تا حد امکان دوری کرد. 
7. به مشتریان تان پاداش دهید

یکی از دالیل اصلی تالش برای ایجاد رابطه ای شخصی با مشتریان فعلی 
برندمان هزینه های باالی جذب مشتریان تازه است. فرآیندهای بازاریابی 
و تبلیغاتی همیش��ه یک��ی از پرهزینه ترین فعالیت های برندها محس��وب 
می ش��ود. به همین خاطر تالش برای حفظ مش��تریان با ارائه پاداش های 

مختلف برای سپاسگزاری از وفاداری شان کامال منطقی به نظر می رسد. 
یکی از راهکارهای ساده تشکر مش��تریان ارسال پیام های سپاسگزاری 
اس��ت. همچنین در صورت توانای��ی برندمان ارائه کدهای تخفیف ویژه به 

مشتریان وفادار اقدام جالبی خواهد بود. 
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۳ مرحله مهم در تحقیقات بازار
قبل از آنکه سراغ سه مرحله تحقیقات بازار برویم، ببینیم اصطالح 

واژه تحقیقات بازار چیست.
تحقیقات بازار چیست؟

تحقیقات بازار ب��ه فرآیندی طبقه بندی و تنظیم ش��ده ای اطالق 
می ش��ود که به گردآوری داده ها و مفروضات جهت آگاهی و بینش 
نس��بت به جامعه هدف و بازار هدف توجه دارد. تحقیقات بازار یکی 
از کلیدی تری��ن و بااهمیت ترین راهبرده��ا و تدابیر مهم و موثر هر 
صنعت و کس��ب و کار اس��ت. مقصود حقیقی از تحقیقات بازار این 
اس��ت که ش��ما به آگاهی و درک خوب تری از مشتریان خود دست 
پی��دا کنید، به بینش و آگاهی خوب ت��ری در ارتباط با دیگر رقبای 
خود برسید و به احتیاجات بازار هدف جهت عرضه کاالها و فرآورده 

و خدمات مطلوب پی ببرید.
این داده های جمع آوری شده برای کارآفرینان این امکان را فراهم 
می س��ازد که برای کسب و کار و تجارت خود دست به انتخاب های 
هوش��مندانه تر و مفیدتری بزنند. رمز پیروزی و کامیابی هر کس��ب 
و کاری ش��ناخت دقیق احتیاجات و تقاضاهای مش��تریان و تولید و 
عرض��ه محصوالت و س��رویس های مفید جهت برط��رف کردن این 

احتیاجات و تقاضاهاست.
۳ مرحله مهم در تحقیقات بازاریابی
1. برنامه ریزی برای تحقیقات بازار

جهت کس��ب عملک��رد و بازده بهتر و کامل ت��ر از فرآیند تحقیق، 
می بایس��ت با اس��تراتژی و برنامه ریزی ویژه ای پی��ش بروید. بدین 

منظور قادرید این کار را با طرح پرسش های زیر شروع کنید:
• آیا بازار به کاالها و خدمات تولیدی من نیاز دارد:

در این فاز ش��ما می بایس��ت اطمینان حاصل کنید ک��ه آیا بازار 
خوب و مطلوبی را جهت فروش کاالها و سرویس های ارائه شده خود 

گزینش کرده اید یا نه.
• آیا کاالها و خدمات من احتیاجات ویژه بازار را رفع می سازد:

پ��س از اینکه احتیاجات عام و متداول ب��ازار را مطالعه و بازبینی 
کردید می بایس��ت از خودتان س��وال کنید که چه طرح و استراتژی 
جهت رفع آنان داری��د و در زمان های آتی چطور قصد پرداختن به 

آنها را دارید.
• آیا نرخ محصوالت مناسب و قابل رقابت است:

نرخ محص��والت یکی از اصلی ترین فاکتورهایی اس��ت که امکان 
دارد موجب ش��ود تا مش��تریان خرید از دیگر رقبا را بر محصوالت 
شما اولویت دهند. به منظور افزایش سود ناشی از فروش می بایست 

اقدامات دیگر رقبا را پیوسته بررسی کنید.
• تعیین کنید که در پی چه اطالعاتی برای تحقیقات بازار هستید:
با جواب دادن به پرس��ش های باال و آنالیز پاسخ ها خواهید فهمید 
که چطور باید تحقیقات بازار خود را ش��روع کنید. مقصود آن است 
که ش��ما یک فکر و ایده داشته و آنگاه بررسی کنید که چطور قادر 

هستید که آن را میسر و اجرایی کنید.
۲. گردآوری اطالعات برای تحقیقات بازار

پس از اس��تراتژی ها و طرح های اولی��ه باید به گردآوری اطالعات 
برای تحقیقات بازار بپردازید. دو روش اصلی جهت گردآوری داده ها 

وجود دارد که عبارتند از:
• تحقیق بازار اولیه

این گونه از تحقیقات بازار دربرگیرنده داده هایی اس��ت که مشاوره 
بازاریابی درخص��وص کاالها و فرآورده ها و خدم��ات تولیدی خود، 
داده ه��ای آنان را گردآوری می کنید. تحقیق��ات اولیه را می توان از 

مرجع های زیر به دست آورد:
� نظرسنجی ها

� پرسشنامه های کاغذی و آنالین
� مصاحبه حضوری و تلفنی

� ایجاد یک انجمن مش��تریان بالقوه و اس��تفاده از فیدبک نظرات 
آنها

• تحقیق بازار ثانویه
این گون��ه از تحقیق��ات بازار از اطالعاتی که پیش از این و س��ابقاً 
به وس��یله اشخاص دیگری گردآوری ش��ده و در حال حاضر وجود 
دارد به دس��ت می آید. داده های ثانوی��ه را می توان از نظر امتیازات، 
معضالت و مس��ائل ف��راروی، مرجع های خارج��ی و داخلی موجود 
بازبین��ی نمود و از آنها بهره گرفت. مرجع های زیر نمونه های خوبی 

جهت گردآوری اطالعات در تحقیق ثانویه بازار هستند:
� موسسات تجاری و موسسات مالی و بانک ها

� مرجع های عمومی نظیر کتابخانه ها
� موسسات آموزشی نظیر دانشگاه ها

� دپارتمان های کسب و کار
� بررسی و کاوش نشریات آنالین

پیش��نهاد می ش��ود که تحقیقات ثانویه را پیش از تحقیقات اولیه 
اعمال و اجرا کنید تا آگاهی و بینش خوب تر و اطالعات سودمند و 

کاربردی تری را به دست آورید.
۳. آنالیز اطالعات گردآوری شده

اصلی تری��ن و بااهمیت تری��ن ف��از تحقیقات ب��ازار آنالیز کردن و 
گردآوری داده های س��ودمند و کاربردی از اطالعات گردآوری شده 
  SWOT اس��ت. یکی از ش��یوه های تحلیل اطالعات، مدل تحلیلی
اس��ت که به مدد می رس��اند تا با فرصت ها و تهدیدها و نقاط ضعف 

و قوت بازار صنعت و تجارت موجود آگاهی و آشنایی پیدا کنید.
۳ اشتباه متداول در تحقیقات بازار

• قناعت کردن به تحقیقات ثانویه
• بسنده کردن به مرجع های موجود در اینترنت و وب سایت ها

• مصاحبه و نظرخواهی از نزدیکان و دوستان
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بررسی سودآورترین کسب و کارها در سال جاری
5 کسب و کار پرسود ۲۰19 کدامند؟

ب��دون تردی��د انتخاب یک حوزه کس��ب و کار بس��یار دش��وار و 
چالش برانگیز اس��ت. به همین دلیل همه اهالی کسب و کار پیش از 
انتخاب زمینه فعالیت تازه ش��ان باید به تحوالت و ترندهای موجود 
توجه کنند. خبر خوش برای بسیاری از مردم امکان ورود به عرصه 
کارآفرینی به شیوه ای بسیار ساده تر از گذشته در سال جاری است. 
تم��ام آنچه ما نی��از داریم یک ایده س��ودآور کاری، برنامه و اهداف 

مشخص برای شروع است. 
پنج کسب و کار پرسود سال جاری

در اینجا من اقدام به جمع آوری پنج کس��ب و کار پرس��ود س��ال 
2019 در زمینه های مختلف کرده ام. در ادامه هر کدام از این کسب 

و کارها را با یکدیگر مورد بررسی قرار می دهیم. 
1. کسب و کارهای مرتبط با گوشی های همراه

امروزه گوش��ی های هوشمند بیش از هر زمان دیگری مورد توجه 
مردم قرار دارد. تقریبا هر فردی از س��نین پایین تا دوران کهنسالی 
دارای گوش��ی همراه است. به این ترتیب کسب و کارهای مرتبط با 
گوش��ی های همراه یکی از بهترین بازارها را در اختیار دارند. دامنه 
وس��یع این کسب و کارها ش��امل تعمیر گوشی های همراه و فروش 

گوشی های هوشمند است. 
ش��روع به فعالیت در زمینه گوش��ی های هوش��مند بس��یار ساده 
ب��ه نظر می رس��د. فقط باید در مرحله نخس��ت اق��دام به یادگیری 

مهارت های موردنیاز کنیم.
۲. کسب و کارهای مرتبط با کودکان

اکنون حوزه کسب و کارهای مرتبط با کودکان سهم قابل توجهی 
از ب��ازار کس��ب و کار را به خ��ود اختصاص داده اس��ت. با توجه به 
افزایش تقاضا برای خدمات پیرامون کودکان ش��روع فعالیت در این 

حوزه سودآور خواهد بود. 
بدون تردید هر کسب و کاری برخی پیش نیازها را دارد. در اینجا 
نی��ز آگاهی از ویژگی های کودکان در س��نین مختل��ف و موفقیت 
در زمین��ه رفع نگرانی ه��ای والدین نقش کلیدی ب��ازی می کند. از 
دوران بارداری گرفته، تا تولد و پس از آن، همگی بیانگر بازار وسیع 
خدمات مرتبط با کودک است. در این زمینه به طور کلی دو الگوی 
کسب و کار وجود دارد. دسته نخست در زمینه کمک های بهداشتی 
اس��ت. دس��ته دوم نیز در زمینه سرگرمی کودکان است. با توجه به 
توانایی و مهارت های مان فعالیت در هر کدام از این دس��ته ها مفید 

و پرسود خواهد بود. 
۳. خدمات به اشتراک گذاری

همه م��ردم عالقه مند ب��ه مالکیت ابزارهای مختل��ف با پرداخت 
هزینه بسیار کمتر هستند. کسب و کارهای به اشتراک گذاری دقیقا 
با هدف رفع چنین نیازی وارد عرصه کس��ب و کار ش��ده اند. به این 
ترتی��ب با اس��تفاده از یک محصول امکان رفع نیاز ش��مار باالیی از 

مردم وجود دارد. 
ام��روزه بس��یاری از برندهای بزرگ در زمینه به اش��تراک گذاری 
 Airbnb و DogVacay ،فعالیت دارند. شاید مشهورترین آنها اوبر
باشد. بدون تردید به اش��تراک گذاری ابزارها فقط معطوف به حوزه 
حمل و نقل نیست، بنابر این با اندکی خالقیت و ایده پردازی امکان 

فعالیت سودمند در این زمینه فراهم خواهد شد. 
4. پلتفرم های آموزش آنالین

با توج��ه به افزایش موج ارائه خدمات آموزش��ی و فرهنگی ورود 
کس��ب و کارهای اینترنتی به آن جای هی��چ تعجبی ندارد. امروزه 
برخ��ی از پلتفرم ه��ای آم��وزش آنالین بزرگ نظی��ر آکادمی خان، 
اوِدمی و لیندا در سراس��ر جهان فعالیت دارند. این پلتفرم ها معموال 
به مالقات س��اده تر دانش آموزان و معلم ها برای برگزاری جلس��ات 

آموزشی به شیوه از راه دور کمک می کنند. 
خوشبختانه امروزه در هر زمینه ای دوره های آموزشی وجود دارد. 
به همین خاطر با شناخت سلیقه غالب ساکنان یک منطقه به خوبی 

امکان فعالیت در این زمین فراهم می شود. 
5. کسب و کارهای مستقل

امروزه بسیاری از افراد به عنوان کارآفرین مستقل در حال فعالیت 
هستند. دامنه فعالیت در این زمینه ها به طور شگفت انگیزی گسترده 
اس��ت. نکته جالب در این میان افزای��ش جهت گیری کارآفرینان به 
س��وی فعالیت مستقل است، بنابراین در صورت یافتن ایده مناسب 
فعالیت مس��تقل کامال منطق��ی خواهد بود. مزی��ت اصلی این نوع 
فعالیت امکان مدیریت کسب و کار به شیوه ای کامال شخصی است. 
به این ترتی��ب دیگر نیازی به پیروی از مدیران نخواهد بود، چراکه 
ما در حقیقت مدیر و رئیس کسب و کار کوچک مان خواهیم بود. 

جمع بندی
خوش��بختانه اکنون گزینه های بس��یار متنوعی در زمینه ش��روع 
کسب و کار وجود دارد. پنج مورد از برترین گزینه ها شامل کسب و 
کارهای مرتبط با گوشی های همراه، کودکان، کسب و کار مستقل و 
پلتفرم های آموزش آنالین و به اشتراک  گذاری ابزار و خدمات است. 
این حوزه ها در س��ال جاری بدل به ترندهای پرس��ود شده اند. بنا بر 

این ایده های جذابی برای شروع کسب و کار ما خواهند بود. 
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تم��ام کارآفرینان جوان دوس��ت دارند همانند م��ارک زاکربرگ یا جف بزوس 
به موفقیت برس��ند، ام��ا نمی دانند چه چیزی آنها را از دیگ��ران متمایز کرده و 
به موفقیت رس��انده اس��ت.  ش��اید کارآفرینان بزرگ با درایت و هوشیاری خود 
توانس��ته اند مش��کالت جامعه را دریابند و آن را فرصتی طالیی با موانع رقابتی 
ناچی��ز ببینند. در واقع اکث��ر کارآفرینان این ضروریات را درک می کنند، اما آنها 
را ب��رای یک موفقیت ب��زرگ کافی نمی دانند. جدیدترین تحقیقات نش��ان داده 
کارآفرین��ان موفق خیلی به منط��ق محافظه کاری پایبند نیس��تند، بلکه از افق 
باالتری مس��ائل را زیر نظر می گیرند. با ما همراه باش��ید و از تجربیات ارزشمند 
موفق ترین کارآفرینان دنیا بهره مند شوید. مایکل سانفلت در کتاب »بزرگ تر فکر 
کنید« می نویسد، کارآفرینان موفق با داشتن افق دید گسترده تر و استراتژی های 
ناب به مسائل موجود می نگرند. سانفلت در کتاب خود، تجربیات ۵00 کارآفرین 
و مدیر موفق سراس��ر جهان را جمع آوری کرده اس��ت. تمام��ی این افراد دارایی 
بیش از 10 میلیون دالر دارند و همگی تمایل دارند تجربیات و بینش خود را با 
دیگران در میان بگذارند. جالب است بدانید، خیلی از تجربیات کارآفرینان موفق 

در باور عموم نادیده گرفته شده یا حتی نقض شده اند.
1-تجربیاتی که در یک شرکت بزرگ کسب می کنید، واقعا 

ارزشمند هستند
ش��رکت های بزرگ و رده باال، تمام تجربی��ات مدیریت تیمی را که کارآفرینان 
ب��ه آنها نیاز دارند برای ش��ان فراهم می کنند. این فرصتی اس��ت که کارآفرینان 
ب��ه تنهایی نمی توانند به دس��ت آورند. عالوه بر آن، وقت��ی با کارمندان باهوش، 
هوش��یار، بلندپرواز و بامهارت همکاری کنید، به خیلی از اصول کسب و کار پی 

می برید و توانایی های خود را افزایش می دهید.
۲-کارآفرینی تنها کسب درآمد نیست

خیلی از کارآفرینان خود را متعهد می کنند که نیازهای جامعه را برطرف کنند 
یا یک پیش��رفت اصولی پایه گذاری کنند. پول تنها ابزاری برای اعتبار بخشیدن 

به فراست آنهاست.
در بیش��تر اوق��ات پول و درآمدی که به دس��ت می آورند را ب��ه پروژه  دیگری 
اختصاص می دهند و کمتر می بینیم به دنبال یک زندگی لوکس و افراطی باشند 

و تجمالت را در اولویت خود قرار دهند.

۳-خویشتنداری سبب رضایت خاطرشان می شود
بیش��تر اف��راد لذت بردن از زندگ��ی را در گروی لذت های آن��ی می بینند، اما 
کارآفرین��ان موفق ی��اد می گیرند رضایت  کوتاه مدت را ب��ه تعویق بیندازند تا در 

طوالنی مدت نتیجه بزرگ تر و بهتری به دست آورند.
آنها بعد از به دست آوردن موفقیت های بزرگ، با خویشتنداری زندگی معمول 
خود را از سر می گیرند و تمام سودی که به دست آورده اند، به کسب و کارشان 

وارد می کنند.
4-پیش از اینکه بخواهید دوستان و خانواده تان را در 

سرمایه گذاری های تان شریک کنید کمی فکر کنید
برخ��ی از کارآفرین��ان ب��ه ق��دری خودمحور هس��تند که دوس��تان 
و خانواده ش��ان را بهتری��ن منب��ع س��رمایه در دس��ترس می دانند، اما 
کارآفرین��ان بزرگ به این درک رس��یده اند هیچ چیز خطرناک تر و بدتر 
از این نیس��ت که پول کسانی که رابطه با آنها برای شان ارزشمند است 
را از دس��ت بدهند. پس هیچ وقت روابط مهم، عاطفی و محترم خود را 

وارد کسب و کارتان نکنید.
5-از کمک مربیان و مشاوران کارآمد بهره ببرید

ش��اید تصور کنید تنها افراد ترس��و به راهنمایی مربیان و مشاوران نیاز دارند، 
اما باید بدانید بیل گیتس هم در خیلی از مسائل شرکتی و تجاری از وارن بافت 

کمک می گرفت و در خیلی از مواقع از راهنمایی های او قدردانی می کرد.
کارآفرینان موفق و بزرگ، چه آنهایی که از کار دس��ت کش��یده اند و چه آنها 
که هنوز در حال فعالیت هس��تند، تمایل دارند دانش و تجربیاتی که به دس��ت 

آورده اند را با دیگران به اشتراک بگذارند.
6-مهارت های کارآفرینی ممکن است موفقیت های 

سرمایه گذاری را کاهش دهد
کارآفرینان و س��رمایه گذاران کامال متفاوت هس��تند. س��رمایه گذاران بزرگ، 
س��رمایه  خ��ود را روی دارایی های مختلف تقس��یم می کنند تا اگ��ر یکی از آنها 
شکس��ت خورد، مهره دیگری برای ادامه  بازی داشته باش��ند، اما یک کارآفرین 
واقعی تمام تالش و وقت خود را روی محصول جدیدی که هنوز به اثبات نرسیده 

است، می گذارد. هرچند این کار منطقی و قابل قبول نباشد.

7-از مهارت های کسب و کار برای حل مشکالت اجتماعی 
استفاده کنید

ب��ا ورود جوانان به بازاره��ای روز، کارآفرینی اجتماعی رش��د فزاینده ای پیدا 
می کن��د و ش��رکت هایی که اه��داف خود را متناس��ب با اه��داف جامعه تعیین 
می کنند، پتانس��یل پیش��رفت خود را باال می برند؛ چون هم سود مالی به دست 

می آورند و هم شاهد اثرات اجتماعی مثبتی خواهند بود.
8-محافظه کاری را رها کنید و خوش بین باشید

کارآفرینان بزرگ باور دارند که می توانند به موفقیت برس��ند؛ حتی اگر منطق 
برخالف آن باشد.

سرمایه  گذاران بزرگ هیچ وقت با کارآفرینان و موسسانی که به آنها پروژه های 
مالی محافظه کارانه پیش��نهاد می دهند، همکاری نمی کنند. پس بلندپرواز باشید 

و باور کنید که می توانید.
9-با کسانی در ارتباط باشید که از شما باهوش ترند

خیل��ی از کارآفرینان تمایل دارن��د هوش و مهارت های خود را بهتر از دیگران 
به نمایش بگذارند و به دنبال کسانی هستند که آنها را به چالش نمی کشند.

اما کارآفرینان بزرگ و هوش��مند، ضعف های خود را تش��خیص می دهند و به 
دنبال کسانی می روند که تکمیل کننده مهارت های شان باشند؛ افراد باهوش  که 

می توانند چیزی به آنها بیاموزند و مسئولیت های مهم را به گردن بگیرند.
1۰-اراده و انعطاف پذیری ارزشمندتر از هوش شماست

حتما ش��ما هم داستان زندگی کارآفرینان بزرگ را ش��نیده اید که مدرسه یا 
دانش��گاه را رها کرده و به دنب��ال حرفه کارآفرینی رفته اند. واقعیت این اس��ت، 
برای س��رمایه گذاران، مدرک دانش��گاهی ش��ما هیچ امتیازی ندارد. بلکه بیشتر 

کارشناسان معتقدند تجربه و پشتکار، بر دانش تئوری کتاب ها ارجحیت دارد.
یک کارآفرین قدیمی هس��تید یا به تازگی وارد عرصه کارآفرینی شده اید؛ در 
هر صورت س��عی کنید افق دیدتان را گس��ترش دهی��د و فراتر از چارچوب های 
معمول بیندیش��ید و از تجربیاتی که دیگران با طی کردن مراحل مشابه به دست 
آورده اند، اس��تفاده کنید. در این صورت می توانید به کارآفرینان موفق نسل های 

بعدی تبدیل شوید.
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اس��حاق جهانگیری در رویداد نوآفرین 9۸ از نزدیک با کارشناس��ان و فعاالن 
اکوسیستم استارت آپی ایران دیدار کرد و فضای موجود را امیدوارکننده دانست.
س��امانه  نوآفرین متمرکز بر حمایت  مالی و حقوقی از استارت آپ های ایرانی، 
روز گذش��ته در روی��دادی با حضور معاون اول رئی��س جمهور و وزیر ارتباطات 
رونمایی ش��د. در این رویداد جمعی از کارشناسان و فعاالن فضای استارت آپی 
ه��م حضور داش��تند و مش��کالت و چالش های خود را با نماین��دگان دولت در 
میان گذاش��تند. اسحاق جهانگیری پس از مراس��م رونمایی از سامانه  نوآفرین، 
صحبت های��ی را پیرامون فضای کنونی کس��ب وکار ارائه کرد ک��ه در ادامه  این 

مطلب زومیت به آنها می پردازیم.
معاون اول رئیس جمهور در رویداد نوآفرین 9۸ ابتدا اشاره ای به انقالب های 
اقتصادی و صنعتی گذش��ته داش��ت و دوره کنونی را انقالب فناوری نامید. او با 
اش��اره به دوره های گذش��ته اعتقاد دارد که فعاالن ایرانی عموما از رویکردهای 
تازه  جهان عقب تر حرکت می کردند و فعالیت آنها عموما در تالش برای رسیدن 
به حرکت بین المللی خالصه می شد. از طرفی در دوره حاضر شرایط تغییر کرده 
اس��ت و فعاالن کنونی کس��ب وکار، به نوعی دوش��ادوش حرکت جهانی فعالیت 

می کنند.
اسحاق جهانگیری سرعت ایجاد و حرکت فرصت ها را در فضای کنونی بسیار 
باال دانس��ت. او اعتقاد دارد فعاالن داخلی باید بیش ازپیش متوجه این س��رعت 
باال باش��ند و ب��رای هماهنگی با آن، تالش کنند. جهانگی��ری در ادامه، اقتصاد 
دیجیتال را بازیگر بزرگ اقتصاد امروز دانست که با سرعتی باال سهم خود را از 
فرآیندهای مالی و اقتصادی جهان افزایش می دهد. او فعالیت نیروهای داخلی را 
نیز در اقتصاد مدرن مناس��ب برشمرد و پیشرفت های بیشتر را نیز دور از انتظار 
ندانست. جهانگیری در بخشی از صحبت های خود با اشاره به تولد نسل جدیدی 

از فعاالن کسب وکار گفت:
امروز ش��اهد فعالیت نس��ل جدیدی از کارآفرین هایی هستیم که دغدغه ها و 

صحبت های��ی کامال متفاوت با فعاالن قدیمی دارن��د. ایران امروز در کنار منابع 
و نعمت ه��ای متع��دد، از فعالیت نیروهای جوان بهره می ب��رد که به عنوان یک 
س��رمایه  انس��انی، توانایی افزایش سرعت پیش��رفت را دارند. غربی ها می توانند 
منابع و س��رمایه های متعدد کشور ما را تحریم کنند، اما هیچ گاه توانایی تحریم 
فکر و نوآوری نیروهای جوان ما را ندارند. درنتیجه باید به همین سرمایه متکی 

باشیم تا آینده  مطمئنی را برای ایران بسازیم.
معاون اول رئی��س جمهور در ادامه  صحبت  های خود فرصت های متعددی را 
برای فعالیت نیروهای جوان در صنایع سنتی برشمرد. از نظر او مدل های جدید 
کس��ب وکار مبتنی ب��ر اقتصاد دیجیتال، توانایی ایجاد تحول در صنایع س��نتی 
و افزایش بهره وری و س��وددهی آنها را دارن��د. جهانگیری در صحبت  های خود 
اشاره  ای به صنعت زعفران و فوالد داشت که به عنوان صنایع سنتی، در ترکیب 

با اقتصاد دیجیتال ظرفیت های پیشرفت بسیار باالیی خواهند داشت.
وظیف��ه  دولت در حمایت از کس��ب وکارهای نوین، موضوع دیگر صحبت های 
مع��اون اول رئی��س جمهور در روی��داد نوآفرین 9۸ ب��ود. او وظیفه  اصلی را در 
مس��یر پیش رو برعهده  وزارت ارتباطات دانس��ت که باید در قدم اول یک نقشه  
راه جامع را برای ادامه مسیر در دوران اقتصاد دیجیتال تدوین کند. جهانگیری 
فعاالن جوان اس��تارت آپی را نیروهایی کارآمد برای تدوین همین نقش��ه  راه در 
کنار دولت دانست. ازطرفی توسعه  زیرساخت ها و آموزش کاربردی از بخش های 
مه��م نقش��ه  راه از نظر جهانگیری بود ک��ه دولت تاکنون در بهینه س��ازی آنها 

فعالیت هایی جدی داشته است و البته هنوز فضا برای پیشرفت دارد.
جلوگیری از فرار مغزها و تالش برای تسهیل بازگشت نیروهای متخصص به 
فضای کس��ب وکار، یکی از نکات تأکیدی اس��حاق جهانگیری بود. او با اشاره به 
تمایل بازگشت نیروهای متخصص به کشور، توسعه  زیرساخت و ارائه  تسهیالت 
ب��رای فعالیت در فضای اقتص��ادی را پیش نیاز افزایش تمای��ل نیروهای جوان 
دانس��ت. جهانگیری با اش��اره به مزیت های س��امانه  نوآفرین در تشویق فعاالن 

فضای استارت آپی، برنامه ای جامع با هماهنگی وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت، وزارت اقتصاد، مع��اون علمی رئیس جمهور و نظام بانکی نیاز 
دارد. او در ادام��ه با اش��اره به کارآفرینی به عنوان رویکردی کارگش��ا در فضای 

اقتصادی گفت:
کارآفرینی در همه  دوران ها فعالیتی مهم بوده که تأثیر بس��زایی در تحوالت 
اقتصادی و صنعتی داشته است. کارآفرین تالش مستمر انجام می دهد و بینش 
گس��ترده ای دارد. این افراد برای عبور از چالش های س��نتی و مس��ائل جامعه، 

فکر نو دارند.
جهانگی��ری در ادامه  صحبت های خود با اش��اره به چالش ه��ای کارآفرینان 
کنونی فضای کس��ب وکار، مقاوم��ت در برابر تغییر را رویک��ردی رایج در میان 
مدیران سنتی دانست. او به فعاالن جوان اکوسیستم استارت آپی توصیه کرد تا 
با درک این مقاومت ه��ا، در همکاری با مدیران تحول خواه برای تغییر تدریجی 
ش��رایط و قوانین تثبیت ش��ده تالش کنند. معاون اول رئیس جمهور، توسعه و 

ساخت آینده  کشور را مبتنی بر فعالیت های امروز فضای نوآور دانست.
مع��اون اول رئیس جمه��ور در صحبت های پایانی خ��ود در رویداد نوآفرین 
9۸ تأکی��د ک��رد که مردم باید طع��م میوه  تغییرات کنون��ی در تحوالت فضای 
کسب وکار را بچشند. او با اشاره به ساختارشکنی های استارت آپ هایی همچون 
تاکس��ی های آنالین، رضایت مردم را نیز از ش��رایط کنونی بیشتر خواند. ایجاد 
اشتغال، کمک به بنگاه های اقتصادی و پیشرفت کلی فضای اقتصادی کشور، از 

دیگر نتایج فعالیت نسل کنونی بود که جهانگیری به آنها اشاره کرد.
بخش پایانی صحبت های اسحاق جهانگیری در رویداد نوآفرین 9۸ به حمایت 
دولت از فعاالن اس��تارت آپی اختصاص داش��ت. او با اشاره به رونمایی از سامانه  
نوآفری��ن و قول های حمایتی وزی��ر ارتباطات، به کارشناس��ان و فعاالن حاضر 
در روی��داد اطمینان داد که دولت، حمای��ت از فعالیت های نوآورانه و مدل های 

کسب وکاری نوین را اولویت اصلی خود قرار خواهد داد.

جهانگیری در جمع فعاالن استارت آپی:

مدل های جدید کسب وکار به رونق اقتصادی کمک می کنند

تجربیات ارزشمند موفق ترین کارآفرینان دنیا

 شنبه
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اخبار

تبریز- ماهان فالح: نشست خبری مدیران تأمین اجتماعی استان 
آذربایجان شــرقی، به مناسبت هفته تأمین اجتماعی برگزار شد. جعفر 
سمساری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان در این نشست، با بیان اینکه 
بیش از 53 درصد جمعیت اســتان در قالب 690 هزار بیمه شده اصلی، 
181 هزار بازنشسته و مستمری بگیر اصلی و 13 هزار مقرری بگیر بیمه 
بیکاری تحت پوشش تأمین اجتماعی استان می باشند، میزان حقوق و 
مستمری پرداختی در استان را ماهانه 281 میلیارد تومان دانست و اذعان 
داشــت: ماهانه بالغ بر سه میلیارد و 400 میلیون تومان از بابت تعهدات 
کوتاه مدت و 17 میلیارد تومان از بابت مقرری بیمه بیکاری در اســتان 

پرداخت می گردد.
خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی در جهت 

تسهیل امور مخاطبین  در حال توسعه است
مدیرکل تأمین اجتماعی اســتان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه 
ســامانه متمرکز خدمات غیرحضوری ســازمان تأمین اجتماعی تحت 
عنوان طرح دکتر نوربخش، از اواخر سال گذشته در سازمان پیاده سازی 
شده است، اذعان داشت: در حال حاضر 40 سرویس خدمتی به صورت 
غیرحضوری در دسترس مخاطبین می باشد و با تکمیل زیرساختها، این 
خدمات به 200 سرویس خواهد رسید که اقدامی در جهت تسهیل امور 
مخاطبین و صرفه جویی در وقت و هزینه آنان بوده و زمینه ارتقای کمی 
و کیفی خدمات را فراهم خواهــد آورد.  وی افزود: در حال حاضر ایجاد 
پرونده الکترونیک بیمه شدگان نیز در واحدهای اجرایی در حال اجرا می 
باشــد که بستری در جهت توسعه هر چه بیشتر خدمات  الکترونیک و 

تسریع خدمات خواهد بود.
سازمان تأمین اجتماعی، پیشگام در بهبود فضای کسب و کار

جعفر سمســاری، با اشاره به بخشــنامه 17 ماده ای وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در خصوص اقدامات ســازمان تأمین اجتماعی در رونق 
تولید و بهبود فضای کســب و کار، اظهار کرد: بازرســی از دفاتر قانونی 
به اســتناد دفاتر آخرین سال مالی، بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش 
حســاب، تسهیل و تقسیط پرداخت بدهی های معوق، اخذ لیست حق 
بیمه و تداوم ارائه خدمات به کارگاههای دارای بحران و تسهیل اخذ و یا 
تمدید کارت بازرگانی، از جمله اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در رونق 

تولید و حمایت از کارفرمایان و بازرگانان می باشد.
جرائم حق بیمه کارفرمایان خوش حساب بخشوده می شود

جعفر سمســاری با اشاره به نامگذاری ســال 98 تحت عنوان سال 
رونق تولید افزود: در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نیز مساعدت 
با کارفرمایان خوش حســاب مدیون که به عللی نتوانسته اند حق بیمه 
کارگران خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند، بخشودگی جرائم کافرمایان 
خوش حساب منطبق بر آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده 

از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر 
صادرات در ســال 98 مشابه سال گذشته اجرا می شود و کارفرمایان تا 
تاریخ 98/06/13 مهلت دارند جهت بهره مندی از این بخشودگی به شعب 
تأمین اجتماعی مراجعه نمایند. مدیرکل تأمین اجتماعی استان با تأکید 
بر اینکه جرائم متعلقه مربوط به بدهی های قبل از 96/12/29 مشمول 
این قانون می باشــد، گفت: کارفرمایان تا تاریخ 98/06/13 می توانند با 
ارائه مدارک و مستندات ابرازی از جانب سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
اتحادیه ها و فرمانداری و بخشداری ها مبنی بر تأیید دالیل وقوع بحران 
و نامه ســتاد تسهیل به سازمان تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت و یا 
تقسط بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند. جعفر سمساری، همچنین 
در خصوص بدهی کارگاههایی که بعد از تاریخ 96/12/29 به علت بروز 
یکی از موضوعات دالیل ابرازی آیین نامه مذکور دچار مشــکل شده و 
مشمول پرداخت جرائم می باشند، عنوان کرد: این کارفرمایان تا سه ماه 
از تاریخ وقوع دالیل ابرازی مهلت دارند تا نسبت به ارائه مدارک خود به 
شعب تأمین اجتماعی اقدام و از تسهیالت مقرر در بخشودگی جرائم بهره 
مند شوند. وی با بیان اینکه کارگاههای ورشکسته و تعطیل و پیمانکاران 
مشمول این طرح نیستند، خاطر نشــان کرد: چنانچه کارفرمایان توان 
پرداخت یکجا بدهی را نداشته باشند، می توانند درخواست تقسیط بدهی 
خود را به شعب مربوطه ارائه نمایند که در این صورت با تقسیط  12 ماهه 
از 100درصد بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار می شوند و چنانچه در 
18 ماه بدهی خود را پرداخت کنند از 85 درصد بخشودگی جرائم بهره 
مند شده و با تقسیط 24 ماهه بدهی خود، از 75 درصد بخشودگی جرائم 
برخوردار می شوند و اگر در 30  و یا 36 ماه قسط بندی کنند به ترتیب 

از 60 و50 درصد بخشودگی جرائم برخوردار خواهند شد.
بانوان خانه دار تحت پوشش بیمه زنان خانه دار قرار می گیرند

مدیرکل تأمین اجتماعی استان با اشاره به این که بانوان نقش مهمی 
در تأمین و تضمین آتیه خانواده ها دارند، تاکید کرد: بیمه زنان خانه دار 
در جهت تحت پوشش قرار دادن زنان خانه دار که تابع نظام بازنشستگی 
دیگری نمی باشند، پیش بینی شده و بانوان خواهند توانست با مراجعه 

به شــعب تأمین اجتماعی و عقد قــرار داد با نرخهــای 12، 14 و 18 
درصد حقوق مبنای کسر حق بیمه، از مزایای سازمان تأمین اجتماعی 
برخــوردار گردند. وی اضافه کرد: در صورت عقد قرارداد 12 درصد صرفاً 
تعهدات بازنشســتگی و فوت پس از بازنشستگی قابل ارائه خواهد بود، 
و در قراردادهای 14 و 18 درصد به ترتیب فوت قبل از بازنشســتگی و 
ازکارافتادگی به مزایای مقرر افزوده خواهد شد و همچنین ارائه خدمات 
درمانی نیز با پرداخت حق ســرانه درمان قابل ارائه می باشــد و این در 
حالی است که امکان استفاده از دفاتر درمانی به تبع پدر و یا همسر و نیز 
دریافت هم زمان مستمری بازماندگی در مدت بیمه پردازی در چارچوب 

مقررات، فراهم شده است.
دانشجویان از دوران تحصیل به فکر تأمین آتیه خود باشند

مدیرکل تأمین اجتماعی استان، بیمه دانشجویان را خدمتی دیگر از 
سازمان تأمین اجتماعی دانست و گفت: کلیه دانشجویان براساس ضوابط 
بیمه صاحبان حرف و مشــاغل آزاد در صورتی که در تاریخ ارائه تقاضا 
مشمول هیچ نظام بیمه  ای نبوده و حداقل و حداکثر سن آنان در زمان 
درخواست و عقد قرارداد به ترتیب 18 و50 سال تمام باشد، تحت پوشش 
تأمین اجتماعی قرار می گیرند. جعفر سمساری افزود: در صورتی که سن 
متقاضی در زمان ارائه تقاضا بیش از 50 سال باشد، باید معادل مازاد سنی 
مقرر دارای ســابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی باشد 
و از آنجایی »تحصیل« شــغل تلقی نمی  شــود، در صورتی که دانشجو 
طبق ضوابط مربوطه مشمول دریافت مستمری بازماندگان باشد، پذیرش 
درخواست و عقد قرارداد با او همزمان با دریافت مستمری در چارچوب 

قانون بیمه دانشجویی بالمانع است.
 توسعه درمان تأمین اجتماعی 

در استان با جدیت پیگیری می شود
دکتر جمال الدین نیکنامی، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان نیز در 
این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد حوزه درمان تأمین اجتماعی 
در اســتان، از افتتاح درمانگاه های ملکان، هشترود و عجبشیر در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به اتمام عملیات احداث ســاختمان، با 
تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، این درمانگاهها در طی هفته دولت افتتاح 
خواهند شــد. مدیر درمان تأمین اجتماعی استان، با بیان اقدامات انجام 
شده در خصوص احداث بیمارستان 327 تختخوابی تبریز، خاطرنشان 
کرد: اعتبارات مورد نیاز جهت احداث این بیمارستان در سازمان تأمین 
اجتماعی پیش بینی شده و لیکن مشکل واگذاری زمین به سازمان تأمین 
اجتماعی کماکان به قوت خود باقی است و الزم است با توجه به مصوبات 
سفر ریاست جمهوری دولت نهم و توافقات به عمل آمده فی مابین مراجع 
استانی، مشکل واگذاری مالکیت زمین مورد نظر با همکاری و مساعدت 
استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری کالنشهر تبریز حل و فصل گردد.

اهواز- شبنم قجاوند- شــرکت ملــي مناطق نفت خیز جنوب به 
منظور انجام عملیات حفاري و خدمــات جانبي، توافقنامه همکاري با 
شرکت ملي حفاري ایران امضاء مي کند. معاون مدیرامور فني )حفاري( 
شــرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب با بیان این مطلب اظهار داشت: 
این توافقنامه شامل ارائه خدمات مورد نیاز این شرکت در زمینه عملیات 
حفاري و تعمیر چاه هاي نفت و گاز در 5 بخش براي یک دوره 5 ســاله 
از سوي شرکت ملي حفاري ایران است. مهندس صفرعلي رئیسي گفت:  
این 5 بخش شامل عملیات حفاري و خدمات جانبي )دکل ها(، حفاري 
انحرافي، حفاري زیر فشــار تعادل)UBD(، نمودارگیري از گل حفاري 
)Mud Logging( و مدیریت پســماند اســت که  پیش از این براي 
هر یک از این 5 بخش توافقنامه هاي جداگانه اي داشتیم. وي افزود: به 
منظور چابک سازي و بهبود عملیات حفاري توافقنامه هاي قبلي مورد 

بازنگري قرار گرفت و همه آنها در یک توافقنامه ادغام و با برگزاري بیش 
از 50 نشست تخصصي و مدیریتي، متناسب با شرایط کنوني بروزرساني و 
مفاد آن تدوین گردید. مهندس رئیسي گفت: همچنین با برگزاري بیش 

از20 نشست مشترک با مدیران و کارشناسان شرکت ملي حفاري ایران 
مفاد توافقنامه جدید بررســي و کاستي هاي آن برطرف شد و اکنون به 
عنوان یک توافقنامه منسجم آماده امضاء طرفین است. معاون مدیرامور 
فني)حفاري( شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب تصریح کرد: از دیدگاه 
ما شــرکت ملي حفاري ایران یکي از بازوهاي توانمند شرکت ملي نفت 
ایران در جهت تحقق اهداف برنامه هاي تولید است و هر چه این شرکت 
قوي تر باشــد، رسیدن به اهداف تولید نیز سریع تر محقق مي شود؛ لذا 
در این توافقنامه استفاده حداکثري از امکانات سخت افزاري و نرم افزاي 
شــرکت ملي حفاري ایران مدنظر قرار داده شده است. مهندس رئیسي 
یادآور شد:  این توافقنامه طي روزهاي آینده از سوي مدیران عامل شرکت 
ملي مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملي حفاري ایران امضاء خواهد 

شد.

بوشهر- :  مهمترین فعالیتهای عمرانی و دستاوردهای شهرداری بندر 
بوشهر در سه ماهه نخست سال 1398 تشریح شدبه گزارش واحد خبر 
و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، دکتر 
امیری شهردار بندر بوشهر ضمن گرامیداشت روز شهرداری ها و دهیاری 
ها  از خدمات شبانه روزی همکاران پرتالش و خدوم شهرداری تقدیر و 
تشکر نمود و از خداوند متعال توفیقات روزافزون توأم با سعادت و سالمتی 
را برای همه فعاالن و زحمتکشان این عرصه مسئلت نمود.  سیدنورالدین 
امیری همزمان با گرامیداشت روز ))شهرداری ها و دهیاری ها(( 14 پروژه 
شهرداری بندر بوشهر را اینگونه عنوان نمود: پروژه تقاطع غیرهمسطح 
شهیدمطهری، فاز اول احداث پارک لیان، احداث کانال دفع آبهای سطحی 
گذر معاینه فنی تنگک اول، گذر فرهنگ و هنر محله کوتی و فدک ، فاز 
دوم بازســازی و مرمت عمارت بیلیارد، پروژه جدول گذاری و زیرسازی 
و آســفالت کوچه های منطقه دو )جاللی و شــغاب و دواس و ریشهر و 

امامزاده و رایانی و ســرتل( ، پروژه اجرای جدول گذاری و زیرســازی و 
آســفالت کوچه های تنگک اول، پروژه اجرای جدول گذاری و زیرسازی 
و آســفالت کوچه های تنگک دوم، پروژه جدول گذاری و زیرســازی و 
آسفالت کوچه های تنگک سوم، پروژه سنگفرش محله دهدشتی، احداث 

پارک محله ای یادگار امام، موزائیک فرش خیابان شهید ماهینی، احداث 
چهار فرهنگســرا و 2 پارک محله ای و یــک زمین چمن مصنوعی در 
محالت جنوبی شــهر . امیری در ادامه تکمیــل و بهره برداری پل عابر 
پیاده نیایش ، بهره برداری از دوربین های شهری در دو خیابان پر تردد 
شهر بوشهر)اتوبان امام علی)ع( و خیابان ساحلی(، تکمیل و بهره برداری 
فاز چهارم پارک مروارید، نصب المان میدان المپیک، پیوستن 2 دستگاه 
خودرو آتشنشانی و خدمات ایمنی به ناوگان این سازمان و صعود مقتدرانه 
تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر به لیگ برتر فوتبال کشور را از دیگر 
دستاوردهای مجموعه مدیریت شهری در طول سه ماهه ی نخست سال 
98 عنــوان کرد.  امیری در پایان ابراز امیدواری کرد در پرتو همکاری ها 
و تعامالت متقابل میان شــهرداری و شهروندان و دستگاه های اجرایی، 
بتوانیم خدماتی در خور شأن شــهروندان در عرصه پیشرفت و توسعه 

جامعه شهری ارائه نماییم.

اصفهان - کارپناه- در حال حاضر ســرانه مصرف آب شرب در 
بخش خانگی در اصفهان 149 لیتر می باشــد در حالیکه  هم اکنون 
این رقم در کشور بطور میانگین حدود 157 لیتر است. سید اکبر بنی 
طباء در پاسخ به اینکه در چند روز اخیر در خبرگزاری تسنیم  خبری  
مبنی بر اینکه، 4 کالن شهر از جمله اصفهان رکوردار مصرف آب شرب 
در کشــور  هستند  آمده عنوان کرد:بیش از 10 سال است که از افق 
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ می رسد ولی به رغم  افزایش جمعیت ، 
آب شرب به صورت عادالنه میان مشترکین در سطح استان  توزیع می 
شود.  وی با بیان اینکه ساالنه بیش از 30 هزار انشعاب به استان  اضافه 
می شود تصریح کرد:همه ســاله بطور میانگین 30 هزار مشترک به 
استان اصفهان افزوده می شودند بطوریکه هم اکنون بیش از 4 میلیون 
نفر تحت پوشش شرکت آبفا قرار دارند.مدیر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به تنها سامانه آبر 
سانی اصفهان بزرگ تصریح کرد:به دلیل حداکثر ظرفیت تنها سامانه 
آبرســانی اصفهان بزرگ هم اکنون در تامین آب شرب مشترکین با 
کمبود 2.2 تا 2.5 متر مکعب در ثانیه مواجه هســتیم اما با این همه 
خللی در تامین آب شرب مشترکین به صورت پایدار پدید نیامده است. 
بنی طبا فرهنگ صحیح مصرف آب در اصفهان را یکی از عوامل موثردر 
تامین پایدار آب شرب مشترکین بر شمرد و خاطر نشان ساخت:استان 
اصفهان در منطقه گرم وخشک قرار دارد بطوریکه میزان بارش در  این 

اســتان 50 درصد متوســط بارندگی در کشور است  و بعضا در فصل 
تابســتان دمای هوا به حدود 40 درجه می رســد ولی  مصرف بهینه 
باعث دسترسی پایدار مردم به آب شرب در اصفهان شده است. مشاور 
مدیرعامل با اشــاره به افزایش دمای هوا در فصل تابستان اعالم کرد: 
در فصول گرم ســال با باال رفتن دمــاي هوا به بیش از 33 درجه نیاز 
آبی اصفهان افزایش مي یابد و شــاهد کمبود دو و نیم مترمکعب آب 
بر ثانیه در آبرســانی هستیم که خوشبختانه  با مدیریت مصرف این 
کمبود جبران شــده اســت. وی با بیان اینکه بیش از 10 سال از افق 
طرح آبرسانی اصفهان می گذرد اما با رویکرد سازگاری با کم آبی ،آب 
شرب مشــترکین تامین گردید اظهار داشت:   هم اکنون 90 درصد 
مشترکین که بالغ بر  2 میلیون و 200 هزار آحاد را تشکیل میدهند 
الگــوی مصرف آب را رعایت می کنند که این مهم به دلیل ترغیب و 

تشویق مردم به فرهنگ درست آب بدست آمد. وی به نقش رسانه در 
فرهنگ سازی مصرف درست در جامعه پرداخت و بیان داشت:در چند 
سال اخیر فعاالن رســانه جمعی اعم از رسانه ملی ،مکتوب ،سایبری 
و شبکه های اجتماعی نهایت همکاری با شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان پیرامون نهادینه کردن مصرف بهینه آب در جامعه با شرکت 
آبفا اســتان اصفهان داشته اند که جای تقدیر و تشکر دارد سخنگوی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید بر محدودیت منابع آبی 
خاطر نشان ساخت: در چند سال گذشته با افزایش جمعیت نه تنها به 
منابع آبی استان اضافه نشد بلکه به دلیل عدم جاری بودن رودخانه در 
بستر زاینده رود بسیاری ازچاههای متفرقه از مدار بهره برداری خارج 
شــدند و آبدهی چاههای فلمن که یکی از منابع اصلی تامین آب در 
استان به حساب می آمدند از 3/5 مترمکعب در ثانیه به 300 لیتر در 
ثانیه کاهش یافت سید اکبر بنی طباء با تاکید بر مصرف بهینه آب در 
فصل تابستان عنوان کرد:از مردم می خواهیم مصرف صحیح آب را مد 
نظر قرار دهند به ویژه در ســاعات پیک مصرف که بین ساعت 11 تا 
17 می باشد همچنین از نصب پمپ به صورت مستقیم بر روی شبکه 
توزیع آب پرهیز کنند وی با اشاره به فرهنگ سازی آب درجامعه گفت: 
از پدران و مادران می خواهیم در مصرف بهینه آب دقت الزم را مد نظر 
قرار دهند تا کودکان که آینده ســازان کشور هستند فرهنگ مصرف 

صحیح آب را در کانون گرم خانواده یاد گرفته باشند.

مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی:

بانوان خانه دار تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار می گیرند

با هدف انجام عملیات حفاري و خدمات جانبي؛

توافقنامه همکاري میان شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملي حفاري ایران امضاء  مي شود

شهردار بندر بوشهر خبر داد:

اجرای بیش از 14 پروژه مهم عمرانی شهرداری بوشهر در سه ماهه نخست سال 1۳۹۸

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبرداد:

کماکان اصفهانی ها کمترین میزان مصرف سرانه آب شرب  را در کشور به خود اختصاص دادند

 پیام تسلیت استاندار قم به مناسبت ارتحال 
آیت اهلل حاج سید محمد حسیني شاهرودي)ره(

اســتاندار قم در پیامي ارتحال عالم فرزانه آیت اهلل حاج سید محمد حسیني شاهرودي)ره( را تسلیت 
گفت. به گزارش روابط عمومي استانداري قم، متن پیام تسلیت دکتر بهرام سرمست استاندار قم خطاب 
به فرزند آیت اهلل حسیني شاهرودي بدین شرح است: خبر ارتحال والد معظم، حضرت آیت اهلل حاج سید 
محمد حسیني شاهرودي )ره( موجب اندوه و تأسف گردید. آن عالم وارسته، سراسر عمر نوراني و پر برکت 
خویش را در راه تبیین و ترویج احکام و معارف اهل بیت عصمت و طهارت)ع( و تدریس و تألیف آثار ارزنده 
فقهي و دیني سپری کردند. اینجانب ضمن ابراز همدردي، فقدان این فقیه فرزانه را به محضر حضرت ولي 
عصر)عج(، مقام معظم رهبري)مدظله العالي(، مراجع عظام، حوزه هاي معزز علمیه به ویژه جنابعالي و دیگر بازماندگان محترم تسلیت و 
تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان براي روح پرفتوح آن عالم بزرگ، علو درجات و رحمت واسعه و براي شما و خانواده گرامي، صبر 

و سالمتي را خواستارم.
بهرام سرمست

کمک یک میلیارد تومان به نیازمندان استان همدان
همدان – فاطمه صنیعی وحید –  همزمان با دهه کرامت با مشارکت استان قدس رضوی و 

خیرین خادم یار یک میلیلرد و سیصد میلیون تومان به نیازمندان استان همدان اهدا شد 
مسئول فعالیت های فرهنگی محمد صالح یوسفی افزود:بعد از تشکیل نمایندگی های آستان در 
استان ها برنامه های ویژه ای تدارک دیده شد ،مخصوصا در قسمت محرومیت زدایی که موضوعی 
مهم در کشور است، الزم به ذکر است با توجه به ناهنجاری های اقلیمی که در کشور فروردین ماه 
1398 رخ داد و باعث جاری شدن سیل در برخی از نقاط کشور شد اولین افرادی که در سه استانی 
که بیشترین خسارت را از سیل دیدند حضور به هم رساندن خادمین امام رضا) ع( بودند و خدماتی در حوزه های فرهنگی ،مذهبی ،اجتماعی 
و حتی مشاوره ای ارائه دادند. یوسفی عنوان کرد: دهه کرامت که دهه فجر امام رضا) ع( نام گذاری شده فعالیت خادم یاران در این دهه نمود 
پیدا میکند که در این راستا برنامه های شاخصی در نظر گرفته شده است ،که از جمله آن رواق رضوی است که در کل استان ها در دهه 
کرامت برگزار می شود،و باتوجه به اینکه امسال سی امین سال انتخاب مقام معظم رهبری به عنوان ولی امر مسلمین و همچنین آرایش رزمی 
دشمنان که به ضرورت افزایش اتحاد و همبستگی می افزاید   در ادامه معاون هماهنگ کننده آستان قدس مجتبی کمالی بنان بیان کرد: دفتر 
نمایندگی آستان قدس رضوی با نیت گسترش شعاع خدمت از مشهد مقدس به دیگر نقاط کشور راه اندازی شده و نمایندگی استان همدان 
از دی ماه 1395 شروع به فعالیت کرده و چهار حوزه را در بر میگیرد،حوزه فرهنگی که فعالیت های فرهنگی را انجام میدهد،حوزه محرومیت 

زدایی که با هدف توانمند سازی محرومین و کمک به محرومین جامعه است که تحد پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند فعالیت  می کند،

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :
هیچ مشکلی در سوخت رسانی مطلوب به مسافران تابستانی وجود ندارد

ساری - دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : سوخت رسانی تابستانی با توجه به ذخیره سازی انواع 
فرآورده های نفتی در انبارهای منطقه ساری بدون مشکل انجام می شود . سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری  در نشست معاونت ها که به منظور ارائه گزارش ذخیره سازی و سوخت رسانی در سه ماهه دوم 98 برگزار شد ، بیان کرد : با 
توجه به ذخیره سازی کافی انواع فرآورده های نفتی در انبار نفت ساری هیچ مشکلی در سوخت رسانی مطلوب به مسافران تابستانی وجود 
ندارد . وی ادامه داد : با تالش های صورت گرفته درشــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری ونواحی تابعه ، هیچگونه خللی 
درزنجیره سوخت رسانی وجود ندارد واین شرکت در سه ماهه دوم امسال آماده استقبال از مسافران تابستانی است . سبحان رجب پور با 
اشاره به اینکه سوخت رسانی باید با کنترل دقیق صورت پذیرد ، افزود : حضور موثر روسای نواحی و همکاران آنها در ارائه خدمات مطلوب 
به مردم و مسافران در مجاری عرضه سوخت با بازدیدها و نظارت کافی بر عملکرد توزیع کنندگان سوخت در فصل تابستان ضروری است . 
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در پایان جلسه، بر نظارت کارشناسان منطقه در تحویل به موقع سوخت به بخشهای 
مختلف استان تاکید کرد و افزود : الزم است تابستان امسال سوخت درخواستی مجاری عرضه مخصوصا پمپ بنزینها به موقع تامین شود .

صرفه جویی بیش از 5۹ میلیون لیتر بنزین در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از صرفه جویی بیش از 59 میلیون لیتر 
بنزین در بهار سال جاری در این استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی منطقه گلستان، عیسی افتخاری ضمن اعالم این خبر افزود: در سه 
ماه ابتدایی سال روزانه بطور متوسط حدود 634 هزار متر مکعب گاز طبیعی فشرده)CNG( توسط خوردروها سوختگیری و مصرف شده 
است که این مهم باعث کاهش مصرف همین مقدار لیتر بنزین گردیده است.وی با اشاره به صرفه جویی 59 میلیون لیتری بنزین در فصل 
بهار در استان گلستان گفت: بی تردید داشتن دیدگاه توسعه ای به مصرف سی ان جی، موجب کاهش مصرف کاالی استراتژیک بنزین  و 
جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی و آلودگی هوا خواهد شد.مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان اظهار داشت: باتوجه 
باینکه استان گلستان از استانهای شمالی کشور و در مسیر مواصالتی زائرین محترم حضرت ثامن الحجج)ع( می باشد، با شروع فصل تابستان و 
آغاز مسافرتهای برون شهری مصرف سی ان جی با افزایش مواجه خواهد بود، بنابراین کلیه جایگاههای ما از آمادگی کامل جهت خدمات دهی 

مطلوب و مطمئن به مصرف کنندگان برخوردار می باشند.

اعالم آمادگی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان جهت 
سوخترسانی در فصل تابستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با ورود به فصل تابستان و افزایش حجم مسافرتهای برون شهری، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه گلستان جهت سوخترسانی مطلوب و مطمئن به مسافرین تابستانی اعالم آمادگی کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت نفت منطقه 
گلستان، مدیر منطقه ضمن اعالم این مطلب افزود: با برنامه ریزیهای انجام شده ذخیره سازی مطلوبی از فراورده های نفتی بخصوص بنزین 
در انبارهای نفت استان صورت گرفته و با هماهنگی انجام شده با مدیران مجاری عرضه سوخت، شرکتهای حمل و نقل فراورده های نفتی، و 
رانندگان نفتکش، شرایط بسیار مناسبی برای سوخترسانی مطلوب به مسافرین تابستانی و زائرین معزز حضرت ثامن الحجج)ع( فراهم شده 
است.عیسی افتخاری ضمن قدردانی از تالش و مساعی مالکین و مدیران جایگاهها و کلیه زحمتکشان عرصه سوخترسانی از آنان خواست، با 
توجه به مسافر خیز بودن استان گلستان و افزایش حجم تردد در مسیرهای مواصالتی استان و به تبع آن افزایش عرضه بنزین و نفتگاز در 
جایگاهها، نسبت به خرید بموقع فراورده ای نفتی مورد نیاز  جهت ارایه خدمات مطلوب و مناسب به هموطنان عزیز اقدام نمایند.وی خاطر 
نشان کرد، همکاران و کارشناسان شرکت در واحدهای مختلف برنحوه فعالیتهای جایگاهها از لحاظ ایمنی و فنی و همچنین کیفیت و کمیت 

فراورده های نفتی عرضه شده در قالب تیمهای بازرسی نظارت ویژه و مستمر دارند و خواهند داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین:
4۳ میلیارد تومان به تاسیسات آبی استان قزوین خسارت وارد شده است

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان قزوین گفت: وقوع سیل در 
استان قزوین بیش از 43 میلیارد تومان به تاسیسات و تجهیزات آب منطقه ای خسارت وارد کرده است. حمید 
پویا اظهار داشت: مدیریت بحران در استان خیلی خوب عمل کرده و اطالعات دقیق توسط هواشناسی داده شد 
تا به موقع عمل کنیم. وی بیان کرد: گاهی شاید هواشناسی هم احتمال سیل ندهد ولی ما در آماده باش کامل 
هستیم و در این حوادث هم نسبت به بازگشایی سر دهنه پل ها و رودخانه ورودی به شهرها انجام شد. پویا گفت: 
در اثر سیل اخیر بیش از 43 میلیارد تومان به دستگاه های هیدرو متری و تأسیسات آب منطقه ای خسارت وارد 
شده که گزارش آن به مسئوالن ارائه می شود. وی تصریح کرد: اگر سد نهب ساخته نشده بود چند شهر دچار سیالب می شد و خسارات سنگینی 
به استان و مردم وارد می شد ولی امروز 157 میلیون مترمکعب اب وارد سد شده است در حالی که برخی معتقد بودند حتی 10 میلیون مترمکعب 
آب هم پشت سد جمع نخواهد شد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین یادآور شد: وجود سد نهب توانست سیالب را کنترل کند و 
شهرها خسارت ندیدند و در سد باال خانلو 25 میلیون مترمکعب و تاالب اهلل آ باد 50 میلیون مترمکعب آ ب وارد شده است. وی اضافه کرد: در خر 
رود 27 میلیون مترمکعب روان آب داشتیم و در حاجی عرب 13 میلیون و ابهر رود 20 میلیون مترمکعب اب جلری شد و امروز هم آمادگی کامل 
داریم تا حریم رودخانه ها را از تصرف غیر مجاز پاکسازی کنیم. در ادامه فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: سیل 
اخیر به بخش کشاورزی هم آسیب زیادی زده که یک طرح مطالعاتی برای این موضوع تهیه تا بتوانیم به تقویت زیرساخت ها کمک کنیم. خمسه 

تصریح کرد: بازنگری در زیرساخت های روستایی ضروری است و در این میان توجه به بیمه کشاورزی هم ضروری است.

اولین حفر چاه گمانه به منظور پایش آبهای زیرزمینی در دشت شازند کلید خورد
اراک- مینو رستمی- به گزارش روابط عمومی پاالیشگاه شازند حفر اولین چاه گمانه به منظور پایش آبهای زیرزمینی دشت شازند در 
سایت شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند با حضور مهندس غالمی مدیر عملیات، رؤسا و مسئولین ادارات HSE ، مهندسی طرحها 
و گروه مشاورین پروژه به سرپرستی دکتر واعظی از دانشگاه تبریز روز گذشته )شنبه 1398/3/11( کلید خورد. این گزارش می افزاید پروژه 
فوق یک پایش زیست محیطی ) Environmental Monitoring ( نامیده میشود که به منظور پایش ورود آالینده های نفتی به آب 
زیرزمینی و خاک در محدوده شرکتهای پاالیش نفت امام خمینی شازند ، شرکت ملی پخش منطقه مرکزی و شرکت ملی خطوط لوله و 
مخابرات انجام می گیرد که عمده اهداف شامل: پایش تغییرات سطح ایستابی در آب زیرزمینی، پایش و جلوگیری از آلودگی¬های احتمالی 
، بررسی کیفیت آبهای های زیر زمینی ، ارزیابی تأثیر منابع آالینده بر کیفیت آب های زیر زمینی و بررسی عملکرد عملیات پاکسازی در 

صورت مشاهده آلودگی احتمالی می باشد که مدت زمان اجرای آن 9 ماه برآورد شده است.
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اس��تارت آپ هایی ک��ه در ح��وزه  مارکت پلی��س فعالیت می کنن��د، معموال 
واس��طه ای می��ان ارائه دهنده  خدمات و متقاضی خدمات هس��تند و انجام هر 

تراکنش برای سه طرف معامله سودآور است.
این روزها نام مارکت پلیس زیاد به چشم می خورد، اما معنای آن چیست و 
اس��تارت آپ های این حوزه معموال چه خدماتی ارائه می دهند؟ مارکت پلیس، 
بس��تری است که امکان خرید کاال از چند تأمین کننده مختلف را برای کاربر 
فراهم می کند. درواقع مارکت پلیس واس��طه ای است که فروشنده و خریدار را 
به یکدیگر معرفی می کند و نیازی نیست تمامی کاالهایی که برای فروش در 

این بستر گذاشته می شود را در انبار خود موجود داشته باشد.
مارکت پلیس ه��ا کااله��ای مختلف��ی را از چند فروش��نده عرضه می کنند 
و درواق��ع کاربر ب��رای خرید محص��ول موردنظر خ��ود می تواند ب��ا ورود به 
مارکت پلیس ها، انواع محصوالت یا خدمات ارائه شده توسط تأمین کنندگان را 
مشاهده کرده و با مقایسه  قیمت و کیفیت، کاالی مورد نظر را خریداری کند.

همه  ما برای خریدن محصول موردنظر خود، به دیدن یک فروش��گاه اکتفا 
نمی کنی��م و تا زمانی که هم��ه مغازه های یک مرکز خرید را بررس��ی نکنیم، 
خری��دی انجام نمی دهیم. مارکت پلیس ها دقیقا همین کار را انجام می دهند و 
تمامی تأمین کنندگان یک محصول خاص را به کاربر نشان می دهند. درنتیجه 
تنها کافی اس��ت که خریدار دس��ته بندی مورد نظر را خود را در وب س��ایت 

مارکت پلیس انتخاب کند تا فهرستی از فروشندگان به او نشان داده شود.
مارکت پلیس ها محل خوبی برای کسب وکارهای کوچک هستند تا اجناسی 
که ارائه می دهند، از س��وی کاربران زیادی دیده ش��ود؛ همچنین تنوع خوبی 
را در اختیار خریداران قرار می دهند و بابت انجام هر معامله، بخش��ی از مبلغ 
را به عنوان س��ود خود در نظر می گیرند؛ درنتیجه هر س��ه طرف معامله سود 

می کنند.
خری��د و ف��روش کاالی دس��ت دوم، خریدن تحقیقات علم��ی، پیدا کردن 
مناس��ب ترین ملک و رس��توران ارائه دهنده خدمات کترینگ تنها بخش��ی از 
ایده ه��ای خالقانه  اس��تارت آپ ها در حوزه  مارکت پلیس هس��تند. در ادامه به 
معرفی بیشتر تعدادی از موفق ترین استارت آپ های مارکت پلیس می پردازیم.

)Groupan( 1- استارت آپ گروپان
گروپ��ان ی��ک مارکت پلی��س تج��ارت الکترونیکی اس��ت ک��ه محصوالت 
ارائه دهن��دگان خدم��ات از جمله  خدمات مس��افرتی، کااله��ای گوناگون و 
فعالیت های تفریحی را با کاربران خود به اش��تراک می گذارد. درواقع گروپان، 
یک پلتفرم آنالین تجارت الکترونیک اس��ت ک��ه امکان خرید هر محصولی را 

برای کاربران خود فراهم می کند.
گروپان به عنوان واس��طه ای بین خری��داران و ارائه دهندگان کاال یا خدمات 
عم��ل کرده و آنها را با یکدیگر آش��نا می کند. درعوض فروش��ندگان نیز حق 
بازاریاب��ی را به ص��ورت تخفیف روی قیم��ت کاالهای خود، لح��اظ می کنند. 

درنتیجه اغلب کاالهایی که در گروپان ارائه می شود، دارای تخفیف هستند.
ایده  راه اندازی استارت آپ زمانی به ذهن اندرو میسون، بنیان گذار آن رسید 
ک��ه قصد داش��ت یک قرارداد تلفن همراه را لغو کن��د؛ او به این فکر افتاد که 
از قدرت اتحاد مردم برای تخفیف گرفتن در خرید اس��تفاده کند. او در س��ال 
2007 وب سایتی به نام The Point راه اندازی کرد تا کاربرانی که قصد خرید 
کاالی یکسانی را دارند، از طریق شبکه های اجتماعی با یکدیگر ارتباط برقرار 

کنند و بتوانند از فروشنده تخفیف بگیرند.
اریک لفکفسکی، دیگر بنیان گذار استارت آپ تصمیم گرفت فعالیت شرکت 
را تغییر دهد و تنها روی خرید گروهی تمرکز کند و اس��تارت آپ گروپان در 
س��ال 200۸ بنیان گذاری شد. نام گروپان ترکیبی از کلمه  گروه )Group( و 
کوپن )Coupon( است و اولین معامله  این استارت آپ مربوط به پیتزافروشی 
ب��ود که دو پیتزا را به قیمت یک پیتزا به مش��تری ها عرض��ه می کرد. طولی 
نکشید که ایده خرید گروهی گروپان پرطرفدار شد و این استارت آپ تنها 16 
ماه بعد از راه اندازی، به ارزش بیش از یک میلیارد دالر رسید و یونیکورن شد.

گروپان اولین ش��رکتی اس��ت که در این مدت زمان کوتاه به چنین ارزشی 
رس��یده و رشد س��ریع آن باعث شد ش��رکت در سال 2011 س��هام خود را 
به صورت عمومی عرضه کند. عمومی ش��دن س��هام این ش��رکت، بزرگ ترین 
عرضه  اولیه  عمومی س��هام یک شرکت اینترنتی بعد از گوگل در سال 200۴ 
بود. گوگل در س��ال 2011 محصولی به ن��ام Google Offer برای رقابت با 
گروپ��ان عرضه کرد و تالش کرد گروپان را به قیمت 6 میلیارد دالر خریداری 

کند، اما موفق نشد و گروپان به توسعه  محصوالت خدمات خود ادامه داد.
)Tokopedia( ۲- استارت آپ توکوپدیا

توکوپدی��ا نیز یک مارکت پلیس آنالین در اندونزی اس��ت که به اش��خاص 
و کس��ب وکارهای کوچک و متوس��ط اج��ازه می دهد فروش��گاه آنالین خود 

را به راحت��ی و به ط��ور رایگان در ای��ن پلتفرم راه اندازی کنن��د و تجربه  بهتر 
و امن ت��ری را ب��رای مش��تری های خود رق��م بزنند. هدف توکوپدیا س��اخت 
اکوسیس��تمی است که هر کاربری بتواند محصوالت خود را بفروشد یا تمامی 

محصوالت و خدمات موردنظر خود را خریداری کند.
خدم��ات توکوپدیا، به میلیون ها کاربر ش��خصی و صاحبان کس��ب وکار در 
اندونزی کمک می کند محصوالت و خدمات خود را در سراسر اندونزی عرضه 
کنند و درواقع این اس��تارت آپ میلیون ها موقعیت شغلی در این کشور ایجاد 

کرده است و یکی از استارت آپ های  یونیکورن به شمار می آید.
اس��تارت آپ توکوپدیا در سال 2009 توسط ویلیام تانوویجایا و لئونتینوس 
آلفاادیسون بنیان گذاری شد و در حال حاضر به عنوان یک شرکت تکنولوژی، 
در چند رشته  مختلف فعالیت می کند، که معروف ترین آن مارکت پلیس است. 
درواقع توکوپدیا یک پلتفرم رایگان C2C )تجارت میان مش��تری و مشتری( 
برای ارائه دهندگان خدمات و خریداران است. این مارکت پلیس میلیون ها کاال 
را در 2۵ دس��ته بندی گوناگ��ون به کاربران معرفی ک��رده و به ارائه دهندگان 

خدمات کمک می کند مشتری بیشتری جذب کنند.
توکوپدیا همچنین محصوالت دیجیتال از جمله خدمات مربوط  به پرداخت 
بیمه و تسهیالت، پرداخت تلفن، کارت اعتباری، بلیت هواپیما، بلیت همایش 
و... نی��ز ارائه می دهد. توکوپدیا در س��ال 2016 محص��والت دیگری مبتنی بر 
فن��اوری مال��ی )فین تک( مانند کی��ف پول دیجیت��ال، س��رمایه گذاری، وام 
کسب وکار، کارت اعتباری مجازی، سیستم امتیازدهی برای وام و... نیز عرضه 
 Mitra Tokopedia کرد. توکوپدیا در سال 201۸ اپلیکیشن جدیدی به نام
راه اندازی کرد که هر ش��خص با اس��تفاده از آن می تواند محصوالت دیجیتال 

توکوپدیا را بفروشد.
)Mercari( ۳- استارت آپ مرکاری

مرکاری یک اس��تارت آپ ژاپنی و مارکت پلیس موبایلی اس��ت که امکانی را 
فراه��م کرده تا مردم بتوانند به راحتی اجناس دس��ت دوم موردنظر خود را از 
طریق تلفن هوش��مند در ژاپن، آمریکا و انگلیس بخرند یا بفروشند. محصول 
اصلی این اس��تارت آپ یعنی اپلیکیشن مارکت پلیس مرکاری در سال 201۳ 
راه اندازی ش��د و امروزه به عنوان بزرگ ترین مارکت پلیس ژاپن با بیش از 10 

میلیارد ین ژاپن تراکنش ماهانه شناخته می شود.
اس��تارت آپ مرکاری در سال 201۴ وارد بازار آمریکا و در سال 2016 وارد 
بازار انگلیس ش��د و اپلیکیش��ن آن بیش از 100 میلیون بار در سراس��ر دنیا 
دانلود ش��ده است. استارت آپ مرکاری اولین شرکتی است که در ژاپن عنوان 

یونیکورن را کسب کرده است.
  )ezCater( 4- استارت آپ اِزَکتر

اس��تارت آپ ازکتر در س��ال 2007 در بوس��تون آمریکا بنیان گذاری شد و 
بزرگ تری��ن مارکت پلی��س دنیا برای خدم��ات کترینگ اس��ت. کترینگ، به 
آماده س��ازی، تهیه و طبخ غذا و نوش��یدنی در محلی مش��خص و سرو آن در 

محلی دیگر برای پذیرایی گفته می شود.
اس��تارت آپ ازکتر خدمات سفارش آنالین غذا برای مقاصد مختلف ازجمله 
ناهار کارمندان یا مالقات های رس��می ش��رکت را برای ۵ ت��ا 2هزار نفر ارائه 
می دهد. درواقع ازکتر مارکت پلیس��ی اس��ت که بیش از 600 هزار رس��توران 
کترینگ محلی را به کاربران خود معرفی می کند و سیس��تم پش��تیبانی قوی 

دارد.
ازکتر، کار خود را با تعدادی از رس��توران های کترینگ در بوس��تون آمریکا 
آغاز کرد و س��پس در نیوانگلند و جنوب شرقی آمریکا نیز گسترش پیدا کرد. 
ام��کان امتیازدهی و نظردهی در مورد رس��توران ها، کمک می کند تا کاربران 

خدمات موردنظر خود را راحت تر انتخاب کنند.
طبق اعالم کرانچ بیس، اس��تارت آپ ازکتر ت��ا به حال بیش از ۳19 میلیون 
دالر س��رمایه جذب ک��رده و یکی دیگر از اس��تارت آپ  های یونیکورن صنعت 

مارکت پلیس است.
)Cameo( 5- استارت آپ کامئو

اس��تارت آپ کامئو که با ن��ام بوک کامئو )BookCameo( نیز ش��ناخته 
می شود، یک وب سایت اش��تراک گذاری ویدئو است که به سلبریتی ها و افراد 
مشهور اجازه می دهد از طریق ویدئو با طرفداران خود در ارتباط باشند. درواقع 
کامئو، مارکت پلیسی است که کاربران می توانند ویدئوی شخصی سازی شده از 

طرف سلبریتی، ورزشکار یا اینفلوئنسر محبوب خود را رزرو کنند.
این ایده کمی عجیب به نظر می رس��د و ش��اید از خودتان بپرسید خدمات 
این اس��تارت آپ چه زمانی کاربرد خواهد داش��ت. خدمات استارت آپ کامئو 
برای هر مناس��بتی می تواند استفاده ش��ود. به عنوان مثال شخصی می تواند از 
یک فرد مش��هور بخواهد تا تولد دوست او را تبریک بگوید یا در مورد آخرین 

فعالیت های س��لبریتی محبوب خود سؤال بپرس��د. تا زمانی که درخواست ها 
معقول و منطقی به نظر برسند، سلبریتی ها نیز همکاری خواهند کرد.

کاربران برای رزرو ویدئو از س��لبریتی محبوب خود باید ش��خص موردنظر 
را از داخل وب س��ایت انتخاب کرده و درخواست خود را برای او ارسال کنند. 
سپس درخواست ها بررسی می شوند و اگر شامل بی احترامی یا درخواست های 
نامناس��ب نباشند، برای سلبریتی ارس��ال می شوند. سپس نهایتا در هفت روز 
آینده پاسخ س��لبریتی برای کاربر ایمیل می شود و او می تواند ویدئو را دانلود 
کند. چنانچه در این مدت پاس��خی از س��وی س��لبریتی ارس��ال نشود، وجه 
پرداخت ش��ده ب��ه کاربر بازگردانده می ش��ود. قیمت ویدئوی سفارش��ی برای 
هر س��لبریتی متفاوت است، 7۵درصد مبلغ پرداخت ش��ده برای هر ویدئو به 
سلبریتی داده می شود و 2۵درصد آن برای کامئو است. نحوه  قیمت گذاری نیز 
از سوی س��لبریتی ها انجام می شود و هر مرتبه قابل تغییر است، اما زمانی که 
کاربر هزینه ای را پرداخت کرده و سفارش ویدئوی موردنظر خود را ثبت کرده 
باش��د، حتی در صورت باالرفتن قیمت توس��ط س��لبریتی، با اختالف قیمت 

مواجه نخواهد شد.
ایده  بنیان گذاری استارت آپ زمانی به ذهن استیون گاالنیس، بنیان گذار آن 
رس��ید که دوست یکی از دوس��تان او که فرد معروفی بود، با انتشار ویدئویی، 
تولد پسر او را تبریک گفت. انجام این کار که به گفته  دوست او بسیار پرزحمت 
بود، وی را به این فکر انداخت که امکان تهیه  ویدئوی شخصی سازی ش��ده از 

سوی افراد معروف یا سلبریتی ها را برای همه فراهم کند.
طبق اعالم کرانچ بیس، استارت آپ کامئو تا به حال بیش از 6۵ میلیون دالر 

سرمایه جذب کرده است.
)Apartment List( 6- استارت آپ آپارتمنت لیست

آپارتمنت لیس��ت، پلتفرمی اس��ت که فهرس��تی از آپارتمان ها را از طریق 
یک مارکت پلیس آنالین در اختیار مس��تأجران قرار می دهد. وب س��ایت این 
اس��تارت آپ بیش از ۵ میلیون بازدید ماهانه دارد و امالک بیش از ۴0 ش��هر 
آمریکا در آن ثبت ش��ده است. مدل درآمد کسب وکار به گونه ای است که تنها 

از آپارتمان های اجاره داده شده کمیسیون دریافت می کند.
جان کابز و کریس اریکسون، دو بنیان گذار این استارت آپ بعد از مشکالت 
ش��خصی که هم به عنوان مس��تأجر و هم به عنوان مال��ک تجربه کرده بودند، 
تصمیم گرفتند با راه اندازی پلتفرمی، روند اجاره  خانه را بهبود دهند. استفاده 
از خدمات این استارت آپ برای مستأجران رایگان است و مالکان نیز تنها بعد 

از اجاره رفتن ملک، حق کمیسیون خود را پرداخت می کنند.
پلتفرم این اس��تارت آپ با انجام تنظیمات دس��تی و پرسیدن سؤال هایی از 
کاربر، امکان جس��ت وجوی شخصی سازی شده را برای کاربر فراهم می کند تا 
کاربران تنها پیشنهادهایی را دریافت کنند که با نیازمندی های آنها همخوانی 
دارد. اطالعات تمامی امالکی که در پلتفرم آپارتمانت لیس��ت ثبت می ش��وند 

باید دقیق و شفاف باشد تا بهترین ملک به مستأجر پیشنهاد داده شود.
طبق اعالم کرانچ بیس، این استارت آپ تا به حال 109 میلیون دالر سرمایه 

جذب کرده است.
)Science Exchange( 7- استارت آپ ساینس اکسچینج

س��اینس اکسچینج یک مارکت پلیس آنالین برای خدمات تحقیقاتی است 
ک��ه امکان برون س��پاری تحقیقات به دانش��مندان مؤسس��ات مختلف مانند 
دانش��گاه ها را فراهم می کند. درواقع، س��اینس اکس��چینج موافقت نامه های 
سازمانی را با س��ازمانی های تحقیق و توسعه مانند ش��رکت های داروسازی، 
توس��عه دهندگان دس��تگاه های پزشکی و ش��رکت های لوازم آرایشی تنظیم 
می کن��د ت��ا برون س��پاری خدم��ات تحقیقات��ی مختلف��ی را به عن��وان یک 

مارکت پلیسی خصوصی برای آنها فراهم کند.
این استارت آپ سال 2011 در سانفرانسیسکوی آمریکا بنیان گذاری شد و 
با پیوستن به شتابنده  وای کامبیناتور )یکی از بزرگ ترین مراکز رشد شتابنده 

استارت آپ ها( چند شعبه در نیوزیلند و اروپا نیز افتتاح کرد.
ایده  راه اندازی استارت آپ زمانی به ذهن الیزابت لورن، یکی از بنیان گذاران 
استارت آپ رسید که برای انجام آزمایش های ایمنی موردنیاز برای تحقیقات 
خ��ود نتوانس��ت فرد یا همکار متخص��ص در این زمینه را پی��دا کند. او ایده 
اس��تارت آپ را در برنام��ه  ش��تابنده  وای کامبینات��ور مط��رح ک��رد و بعد از 

پذیرفته  شدن، اولین نسخه از وب سایت آنها در سال 2011 ارائه شد.
ساینس اکسچینج بعد از بررسی دقیق ارائه دهندگان خدمات، امکان بستن 
ق��رارداد و توافق نامه را فراهم می کند و تاریخچ��ه فعالیت ها آنها را به همراه 
امتیازی که از س��ایر کاربران گرفته اند، به مشتری نشان می دهد. دانشمندان 
می توانند خدمات مورد نیاز خود را در این اس��تارت آپ جست وجو و مقایسه 

کنند و از ارائه دهندگان درخواست نمونه کار داشته باشند.

محققان از طریق این مارکت پلیس، پیش��نهاد تحقیقاتی را قبول می کنند 
و س��ایر کاره��ا مانن��د برقراری ارتب��اط، مدیریت پ��روژه و پرداخ��ت نیز از 
طریق همین پلتفرم انجام می ش��ود. اس��تارت آپ س��اینس اکسچینج بسته 
ب��ه نوع تحقیق، کمیس��یون دریافت می کند و همچنی��ن نرم افزار خود را به 
ارائه دهندگان خدمات تجارت الکترونیکی می فروشد. طبق اعالم کرانچ بیس، 

این استارت آپ تابه حال بیش از 72 میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.
)Tradesy( 8- استارت آپ تریدزی

تری��دزی، یک مارکت پلیس آنالین فروش مجدد اس��ت ک��ه امکان خرید 
و ف��روش محصوالت الکچ��ری زنانه از جمله کیف، کف��ش و لباس را فراهم 

می کند.
تریدزی در س��ال 2012 توسط ترسی دینانزیو بنیان گذاری شد تا خانم ها 
بتوانن��د محصوالت��ی را که اس��تفاده نمی کنند، در این وب س��ایت به فروش 
برس��انند و بخشی از بودجه  موردنیاز برای خرید کاالی جدید را فراهم کنند 
و همچنین به محصوالت تخفیف دار دسترس��ی داشته باشند. ایده  راه اندازی 
اس��تارت آپ زمانی به ذهن دینانزیو رسید که مانند هر خانم دیگری با وجود 
کمدی پر از لباس، نمی توانست برای بیرون رفتن آماده شود و تصمیم گرفت 
با فروختن بخش��ی از لباس های بدون اس��تفاده، کمک هزینه ای برای خرید 
لباس های جدید به دس��ت آورد. وی برای تأمین سرمایه  کسب وکار روی میز 
آش��پزخانه کار می کرد و ش��ب ها روی مبل می خوابی��د و تختخواب خود را 

ازطریق AirBnb اجاره می داد.
او ابت��دا کار خ��ود را با راه ان��دازی پلتفرمی برای خری��د و فروش لباس و 
زیورآالت عروس آغاز کرد و بعد از مدتی کار خود را به خرید و فروش س��ایر 

کاالهای لوکس گسترش داد.
خری��د و فروش کاالهای دس��ت دوم از این نظر اهمی��ت دارد که صنعت 
فشن، س��ومین صنعت آالینده کره  زمین اس��ت، بنابراین افزایش طول عمر 
کااله��ای لوکس، می��زان تقاضا ب��رای کاالهای جدید را کاه��ش می دهد و 
درنتیجه محیط زیس��ت کمتر آلوده می ش��ود. این یعنی خانم ها با پرداخت 
هزین��ه  کمتری صاحب اجناس لوکس می ش��وند و محیط زیس��ت نیز کمتر 

آسیب می بیند.
طبق اع��الم کرانچ بیس، افراد معروفی مانند ریچارد برنس��ون و جان دوئر 
از این اس��تارت آپ حمایت کرده  اند. استارت آپ تریدزی تابه حال بیش از 7۴ 

میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.
)HomeLight( 9- استارت آپ هوم الیت

هوم الیت، مارکت پلیس��ی اس��ت که بین فروش��ندگان ملک و آژانس های 
ام��الک ارتباط برقرار می کند. این اس��تارت آپ از نقدها و نرخ فروش امالک 
اس��تفاده می کند تا بهترین آژانس را برای فروش ملک، به فروشنده پیشنهاد 
دهد. این اس��تارت آپ در سال 2012 بنیان گذاری شده است و با استفاده از 
تحلی��ل داده های بیش از 2میلیون آژان��س امالک، به صاحبان امالک کمک 

می کند منزل خود را راحت تر و با بهترین قیمت به فروش برسانند.
داستان راه اندازی استارت آپ از جایی آغاز شد که درو آهر، بنیان گذار آن، 
برای فروختن ملک خود و پیدا کردن بهترین آژانس امالک مشکل پیدا کرده 
بودند. این اس��تارت آپ در اصل با تمرکز کردن روی فروشندگان، خریداران 

امالک را هدف قرار می دهد.
طبق اعالم کرانچ بیس، اس��تارت آپ هوم الیت تابه حال بیش از ۵۵ میلیون 

دالر سرمایه جذب کرده است.
)FreightWaves( 1۰- استارت آپ فریت ویوز

فریت ویوز، یک نرم افزار به عنوان خدمات است که داده  موردنیاز برای بازار 
حمل ونقل آمریکای ش��مالی را فراهم می کند. این روزها بازارهای حمل ونقل 
تحت تأثیر دیجیتال س��ازی، نوس��انات و مقررات قرار گرفته اند و فعاالن این 
صنعت، نیازمند تحلیل های دقیق در مورد بازار هس��تند. فریت ویوز نیز برای 
برطرف کردن این نیاز بنیان گذاری ش��ده اس��ت و درواقع، بازار حمل ونقل را 

تحلیل کرده و ابزارهایی را برای مدیریت آن فراهم می کند.
فریت وی��وز با برخی از بزرگ تری��ن تولیدکنن��دگان داده در مارکت پلیس 
حمل ونقل هم��کاری دارد و از این اطالعات اس��تفاده می کند تا دید بهتری 
نس��بت به تأثیر عواملی مانند آب وه��وا، فعالیت های اقتصادی، تکنولوژی و... 
در بازار حمل ونقل داش��ته باش��د. فریت ویوز به این منظور بنیان گذاری شده 
است که محصوالتی شفاف برای مدیریت خطر در بازار حمل ونقل ارائه دهد و 
همچنین به عنوان تأمین کننده  پیشتاز داده های مرتبط با این صنعت فعالیت 
می کند. طبق اعالم کرانچ بیس، اس��تارت آپ فریت ویوز تابه حال بیش از ۳9 

میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.
zoomit :منبع
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1۰1 ویژگی که برای موفقیت در کار خود باید از آن بهره مند باشید)1۰(
مترجم: امیر آل علی: در مطالب پیش��ین به 71 ویژگی الزم برای موفقیت در کار اش��اره کردیم و حال 

به ادامه آنها می پردازیم.
7۲-نوآوری

نوآوری تنها در رابطه با محصولی جدید نبوده و به روش ها و تصمیمات شما نیز اطالق می شود. درواقع 
این امر که بتوانید از یک مس��یر رایج، میانبری جدید را پیدا کرده و یا حتی راهی برای خود بس��ازید، از 
دیگر مصداق های نوآوری محس��وب می شود که رشدی سریع را در مقایسه با سایرین برای شما به همراه 

خواهد داشت. به همین خاطر الزم است تا از متفاوت اندیشیدن نیز ترسی نداشته باشید. 
7۳-قدرت تصمیم گیری 

اگر نتوانید تصمیم گیرنده زندگی و کس��ب وکار خود باشید، دیگران برای شما این کار را انجام خواهند 
داد که این امر به معنای محدودشدن شما به سطحی معین خواهد بود. در این رابطه توجه داشته باشید 
که تنها تصمیم گیری مالک نبوده و الزم اس��ت تا در این زمینه عملکردی شایس��ته داشته باشید. در این 
راس��تا توجه به تمامی جزییات یک مس��ئله و مش��ورت با دیگران، دو راهکار اصلی محسوب می شود. در 
نهای��ت ای��ن نکته را فراموش نکنی��د که هر فردی امکان دارد در طول زندگی خود بارها مرتکب اش��تباه 
ش��ود. به همین خاطر نباید این امر را صرفا مخصوص به خود تلقی کرده و تمرکز خود را بر روی درس 

گرفتن از آنها قرار دهید. 
74-تفکر استراتژیک

ای��ن امر که ب��رای موفقیت آتی خود برنامه ریزی دقیقی داش��ته و راهکاری را اتخ��اذ کنید، یک تفکر 
استراتژیک خواهد بود. در این رابطه توجه داشته باشید که برای موفقیت در هر عرصه ای، استراتژی های 
مختلفی وجود دارد که استفاده از آنها می تواند شما را در بهترین مسیر ممکن قرار دهد، با این حال این 

امر که بدانید چه نوع استراتژی مناسب چه زمانی است، مهارت اصلی در این رابطه محسوب می شود. 
75-پیشگیری

حتی در آماده ترین ش��رایط ممکن نیز وقوع یک مش��کل می تواند روند کار را با مشکل مواجه سازد. در 
این رابطه توجه داشته باشید که بسیاری از بحران ها به دلیل عدم توجه به مشکالت ساده ای رخ می دهد 
که در اثر مرور زمان انباش��ته می ش��ود. به همین خاطر یک اقدام درست این است که پیشگیری الزم را 
داش��ته باش��ید. موفقیت در این رابطه تنها زمانی میس��ر خواهد بود که بتوانید مشکالت آتی را شناسایی 
کرده و برای دچار نشدن به آن، از مدت ها قبل راهکارهایی را به اجرا گذاشته باشید. همچنین هوشیاری 
برای شناسایی به موقع مشکالت کوچک برای جلوگیری از تبدیل شدن آنها به دردسرهایی بزرگ، از دیگر 

اقدامات مهم در این رابطه محسوب می شود. 
76-تعادل 

در هر زمینه ای اگر تعادل منطقی وجود نداش��ته باشد، با مشکالت بسیاری مواجه خواهید شد. در این 
رابطه توجه داشته باشید که تعادل در اینجا به معنای مساوی بودن همه چیز نیست. بدون شک برخی از 
موارد از سایرین دارای اهمیت باالتری بوده و زمان بیشتری را نیز می خواهند. به همین خاطر الزم است 
تا در زمینه تعادل به میزان اهمیت ها نیز توجه داشته و به صورت عمل کنید که زمان و توجه کافی برای 

هر یک از موارد وجود داشته باشد. 
77-عدم اطمینان بیش از حد 

پس از وقوع یک اتفاق شما دو گزینه پیش روی خود خواهید داشت. نخست اینکه آن را رها کرده و یا 
به دنبال راهی بهتر برای پیگیری آن باشید. بدون شک این دو راهی باعث عدم اطمینان شما خواهد شد. 
فراموش نکنید که رها کردن یک موقعیت ش��غلی، می تواند زمینه کاری بهتر را فراهم آورد و یا احتمال 
دارد نتیجه ای کامال برعکس را به همراه داش��ته باش��د. به همین خاطر نیز نباید بیش از حد به مس��یری 
که انتخاب کرده اید، اطمینان داش��ته باشید و همواره برای تردید های خود پاسخی مناسب را ارائه دهید. 
در این رابطه عدم اطمینان در ش��ما یک ویژگی مثبت خواهد بود که می تواند از صرف زمان و هزینه در 
مس��یری نه  چندان س��ودمند و بروز مشکالت جلوگیری کند که الزم اس��ت تا به آن توجه داشته باشید، 

با این حال پس از کسب اطمینان الزم، دیگر نباید اجازه دهید که این موارد اراده شما را سست کند. 
ادامه دارد ...
briandownard :منبع
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زندگی با اس��ترس بسیار رایج است. به گفته انجمن روانشناسی 
آمری��کا، تقریب��ا 60درصد آمریکایی ه��ا با نگران��ی در مورد پول، 
فش��ار کاری و سالمت 76 درصد اس��ترس دارند. مطالعات متعدد 
نش��ان می  دهند که اس��ترس تاثیر منفی قوی بر س��المت دارد و 
استرس طوالنی مدت اضطراب، افسردگی، بیماری های کرونری و 
مشکالت خواب به همراه می آورد. واضح است که برای داشتن یک 
زندگی ش��اد و پربار، باید یاد بگیریم چگونه با چالش های زندگی 
مواجه ش��ویم بدون اینک��ه بیش از حد تحت تأثی��ر قرار بگیریم، 
با این حال خود اس��ترس امری پیچیده اس��ت. ان��واع مختلفی از 
استرس وجود دارد و یک راه حل تمام این انواع مختلف را درمان 
نمی کند. در این مقاله  به بررس��ی عالئم استرس و نحوه مدیریت 

و تبدیل آن به موفقیت می پردازیم.
امروزه استرس از کجا می آید؟

اس��ترس ی��ک واکنش تکاملی ب��ه تهدید در محیط اس��ت. در 
روزهای غارنشینی، استرس به ما کمک می کرد با پاسخ »مبارزه« 
یا »فرار« از دس��ت حیوانات وحش��ی فرار کنی��م و  برای دفاع از 
قلمروم��ان  بجنگیم. با این حال، در دنیای مدرن امروز، اس��ترس 
ب��ه عنوان یک مکانیس��م دفاعی ب��رای کمک ب��ه مدیریت روانی 
و عاطف��ی از قبیل برخ��ورد با کارفرمایان، مدیری��ت امور مالی یا 
نداش��تن سالمت، تکامل یافته اس��ت. همانطور که اینها مشکالت 
روزانه هس��تند، ما به س��ادگی قدرت نفوذ و فض��ای ذهنی برای 
پاس��خ موثر روزانه به آن را نداریم. در اینجاست که استرس مزمن 
می شود و شروع به گذاشتن تاثیرات منفی در زندگی ما می کند.

عالئم استرس
عالئم اس��ترس می تواند بسیار آش��کار باشد یا به صورت عمیق 
در نفس دفن شده باشد. نحوه  بروز آن بستگی به روش برخورد با 

تجربیات استرس زا در زندگی دارد.
عالئم آشکار )یا واضح( استرس

• عالئم استرس معموال در ناراحتی جسمی، روحی یا احساسی 
جلوه می کند.

• عالئم فیزیکی ش��امل سردرد، خستگی، ناراحتی معده یا عدم 
توانایی در خواب می شود.

• عالئم ذهنی ش��امل احس��اس س��رخوردگی، کم  شدن میزان 
انرژی و ناتوانی در لذت بردن از خود می شود.

• عالئم عاطفی عبارتن��د از تحریک پذیری، بی قراری، اضطراب، 
عصبی بودن، افس��ردگی، تنهایی و احساس اینکه هیچ راه خروجی 

وجود ندارد.
عالئم عمیق تر استرس )یا نه خیلی واضح(

بس��یاری از م��ا تمایل داریم ک��ه از مقابله با عوامل اس��ترس زا 
جلوگی��ری کنیم زیرا فکر کنیم که اجتناب از آن مش��کالت را از 
بین می برد یا ما را از اضطراب نجات می دهد. این روش در طوالنی 
مدت کار نمی کند، زیرا رو به رو نشدن با مشکالت به جای کاهش 

آن، اضطراب را افزایش می دهد.
این عالئم شامل موارد زیر می شود:

زی��اد غذا خوردن: روی آوردن به غذا زمانی که تحت اس��ترس 

قرار داریم بس��یار ش��ایع اس��ت. زیرا غذا به ما کمک می کند تا با 
فعال کردن سیستم پاداش مغزمان، احساس خوبی داشته باشیم. 
اغل��ب، ما  غذا می خوریم تا احساس��ات مان خود را خنثی کنیم و 

در مورد آنها فکر نکنیم. 
رفتارهای عصبی )مانند ناخن جویدن(: از آنجایی که مس��تقیما 
با اس��ترس مقابله نمی کنیم. انرژی ناخوش��ایند خ��ود را از طریق 

نیشگون گرفتن خود یا جویدن ناخن آزاد می کنیم.
به تعویق انداختن: یکی از رایج ترین عواقب مقابله با استرس به 
تعویق انداختن اس��ت و تنها باعث افزایش اضطراب در ما می شود. 
م��ا در نهایت انگی��زه، اراده و نظ��م و انضباط خود را زیر س��وال 

می بریم. این اتفاق می تواند منجر به اعتماد به نفس پایین شود.
تهاجم��ی و منفع��ل: اس��ترس ناش��ی از تنش باعث می ش��ود 
تحریک پذی��ر و تهاجمی ت��ر از حد طبیعی ش��ویم؛ زی��را معموال 
می خواهیم تنها باش��یم. در برخورد ب��ا افراد دیگر یا انجام وظایف 
روزمره در طول روز عجول هس��تیم. این می تواند باعث ش��ود به 
افرادی که بیش��تر دوس��ت داریم ضربه بزنیم و احساس تنهایی و 

افسردگی بیشتری داشته باشیم.
بیماری های مزمن: بیماری های خود ایمنی مانند IBS، کرون، 
کولیت اولس��راتیو حدود ۵0 میلیون آمریکایی را تحت تاثیر قرار 
می ده��د و در ح��ال افزایش اس��ت. مطالعات نش��ان می دهد که 
۸0درص��د از بیماران س��طح باالی اس��ترس را قبل از تش��خیص 
داش��تند. این منجر به اختالل در سیس��تم ایمن��ی و بیماری  های 
سیس��تم ایمنی بدن می ش��ود.   به طور خالص��ه، مقابله نکردن با 
اس��ترس باعث رفتارهای آسیب زننده به خود می شود. این رفتارها 
ظاهرا در اراده خودمان نیس��تند و احساس عدم کنترل در زندگی 
خواهی��م داش��ت. این فقدان کنت��رل، اعتماد به نف��س را کاهش 
می ده��د و می تواند ما را در الگوهای رفتاری ناخوش��ایند از جمله 

اضطراب، افسردگی و زیاد خوردن قرار دهد.
مدیریت استرس

چهار مرحله ساده  که در ادامه معرفی می شود به طور کامل به 
شما کمک کند تا استرس خود را به صورت مثبت کنترل کنید:

1. استرس را به جای اجتناب از آن بپذیرید
اولین قدم برای مدیریت استرس، پذیرفتن آن است. با پذیرش 
استرس، می توانیم کامال با احساسات مان ارتباط برقرار کنیم. این 
زمانی اس��ت که احساسات خود را تش��خیص می دهیم. می دانیم 
ک��ه می توانیم تصمیم بگیریم چگونه به اس��ترس به نحو س��المی 

پاسخ دهیم.
در بیشتر موارد اجتناب از اس��ترس، منجر به چرخه  رفتارهای 
منف��ی مانند خ��وردن غ��ذای بیش از ح��د، به تعوی��ق انداختن 
کارها و آس��یب رس��اندن به خود می ش��ود که در بخش قبلی آن 
را یاد گرفتی��م. درمان های موثر مانند ACT ) استفاده ش��ده در 
افسردگی، اضطراب و اعتیاد( همچنین به ما می گویند که پذیرش 

برای بهبود کلیدی است.
۲. در ایجاد تغییر فعال باشید

اکنون  که استرس خود را قبول کردید دومین مرحله این است 

ک��ه کاری که در کنترل شماس��ت انجام دهید. ب��رای مثال، اگر 
متوجه ش��وید بزرگ ترین عامل اس��ترس تان این است که اعتماد 
ب��ه نفس کمی به دلیل اضافه وزن خ��ود دارید، می توانید بر دیگر 
دس��تاوردهای خود تمرکز کنید، س��پس می توانید از مربیانی که 
همی��ن تجربه را داش��تند، کم��ک بگیرید. برای تغییر ش��رایط یا 

محیطی که موجب استرس می شود، فعاالنه اقدام کنید.
۳. از »دایره تاثیر« استفاده کنید

»دای��ره تأثی��ر« اس��تیون کویید، به م��ا می گوید ک��ه بر روی 
چیزهای��ی که می توانیم کنترل کنیم متمرکز ش��ویم. یعنی آنچه 
می خوری��م، کس��انی که با آنه��ا وقت می گذرانی��م و . . .. به جای 
اینکه نگران شرایطی که در آن نفوذ زیادی ندارید باشیم؛ سومین 
قدم برای مدیریت اس��ترس، این است که بر فعالیت هایی که واقعا 
می توانی��م  تغییر دهیم تمرکز کنیم. این بدان معنی اس��ت که ما 
می توانیم مقایس��ه کردن خود با دیگ��ران، یا نگرانی در مورد آنچه 

دیگران راجب ما فکر می کنند را متوقف کنیم. 
4. استحکام و اشتیاق داشته باشید

مقابله با هر ش��رایط اس��ترس زا، نیاز به عالقه مندی برای ایجاد 
تغییر و اس��تحکام برای مبارزه با چالش های دش��وار دارد. با توجه 
به گفته روانش��ناس آنجال داوکورث؛ ترکیب اش��تیاق و استقامت، 
کلید موفقیت است. اشتیاق ترکیبی از دنبال کردن هدف معنی دار 
و انگیزه درونی برای ادامه آن اس��ت. اش��تیاق فقط یک انفجار از 
انرژی یا اراده نیست، بلکه یک محرک داخلی است که به ما کمک 
می کن��د تا در برابر چالش ها به جل��و حرکت کنیم. در عین حال، 
حرکت به جلو در هنگام مش��کالت، نیازمن��د آگاهی از نقاط کور 
است. تعیین اهداف قابل دس��تیابی، اولویت بندی، تمرکز و ایجاد 
انگی��زه به ص��ورت واقع بینانه واقعا اهمی��ت دارد. برای هنرمندان 
برتر که به نتایج فوری و موفقیت عادت دارند، این می تواند بسیار 
دشوار باشد. درک خود و نقاط کورمان می تواند به ما کمک کند تا 
در مواجهه با چالش ها پایبند باشیم. با این ۴ مرحله، اکنون نه تنها 
استرس را کنترل می کنید، بلکه تحت تاثیر آن رشد خواهید کرد 

و از آن می توانید برای موفقیت بیشتر استفاده کنید.
تبدیل استرس به موفقیت

اس��ترس پاس��خ ما به چگونگی مقابله با فشارهای زندگی است. 
م��ا با اس��تفاده از تفکر ذه��ن، می توانیم اس��ترس را از یک رفتار 
ناخ��ودآگاه به یک پاس��خ آگاهان��ه تغییر دهیم. ب��ا تنظیم مجدد 
اس��ترس به عنوان یک اب��زار مثبت برای بهبود خ��ود، می توانیم 
از آن برای شناس��ایی بیش��ترین نیاز )ایمنی، تعلق، عزت نفس یا 
خودکفایی( استفاده کنیم. سپس، استرس خود را بپذیرید و برای 

برخورد با آن به منظور تبدیل استرس به موفقیت تالش کنید.
اگرچه ممکن است احس��اس کنید که تحت تأثیر استرس قرار 
نگرفته ای��د، اما اگر از زندگی خود راضی هس��تید یا از مکانیس��م 
دفاعی مانند غذا خوردن یا به تعویق انداختن اس��تفاده می کنید، 
تنش ش��ما زیر سطح پنهان ش��ده اند. با مدیریت استرس زندگی 

شادتر، آرام تر و هوشمندانه تر خواهید داشت.
Lifehack :منبع

چگونه استرس خود را مدیریت کنیم؟

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت


