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آمریکا چگونه از طریق سوئیفت جاسوسی می کند؟

 مصائب سوئیفت
برای اقتصاد ایران

فرصت امروز: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با بررسی تاریخچه شکل گیری سوئیفت و شیوه جاسوسی آمریکا، آسیب های این 
سیستم برای اقتصاد ایران را برشمرد و پیشنهاد داد تا با توجه به آثار مخرب استفاده ایران از شبکه سوئیفت، بانک مرکزی از ظرفیت 
سامانه های موازی در این حوزه استفاده کند. در گزارش این نهاد سیاست پژوهی و کانون تفکر با عنوان »واکاوی آثار مخّرب سوئیفت 
بر اقتصاد ایران و بررسی راهکارهای جایگزین« به نحوه استفاده آمریکا از سوئیفت برای ضربه زدن به اقتصاد ایران اشاره شده و بانک 
مرکزی را مس��ئول رفع تهدیدات ناش��ی از سوئیفت دانسته است. به گفته شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، آمریکا از سوئیفت به 
عنوان ابزار رصد اطالعات مالی و ابزار تحریم استفاده دووجهی می کند. این کانون تفکر با تشریح نحوه استفاده آمریکا از سوئیفت...

 وزیر راه و شهرسازی از آخرین وضعیت
نفتکش انگلیسی توقیف شده در آب های ایران خبر داد

وادادگی قیمت مسکن در ایران
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 وعده کاهش چشمگیر قیمت کاالهای وارداتی
طی ماه های آینده

UX آموزش سئو سایت و تجربه کاربری
6 ویژگی شخصیتی فروشندگان موفق

100 گام برای موفقیت در بازاریابی
تجزیه و تحلیل کوهورت

روانشناسی رنگ ها در برندسازی
سوپر اپ چیست؟
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 الیور زیپسه
مدیرعامل بی ام و شد
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»بخریم یا نخریم؟« این سـوالی اسـت که ایـن روزها اغلب 
متقاضیـان کاال از اهل فن می پرسـند، زیرا رکـود حاکم بر 

بازارهای ایران در این روزها تعمیق بیشتری یافته، 
بازار خودرو و مسکن خالی از مشتری است و...

چشم خیره بازارها به بازار ارز

دالر بخریم یا نخریم؟

یادداشت
برنامه خاص وزارت صنعت 

برای رشد اقتصادی

رش��د اقتص��ادی در س��ال 97 
منفی ش��د و در بخش صنعت این 
رشد رقم منفی 9.6درصد را نشان 
داد، اما وزارت صنعت برای رش��د 
اقتصادی، چند برنامه در دس��تور 
وزارت  گذش��ته  س��ال  دارد.  کار 
صم��ت و بیش��تر از هم��ه بخش 
صنع��ت، در ی��ک فرآین��دی قرار 
گرفت تا بتواند خودش را با شرایط 
وفق دهد، یک رشد شتابان منفی 
رخ داد، اما امروز وضعیت در حوزه 
صنعت به مراتب بهتر از ایام دی ماه 

و بهمن ماه سال 97 است.
این رش��د را می ت��وان به صورت 
ش��اخص در یک ش��هرک صنعتی 
نش��ان داد. وضعیت ح��ال حاضر 
این صنعت نس��بت به سال 96 در 
نرخ خارج شدن ماش��ین و افراد و 
کارگران بین س��اعت 5 تا 7 شب، 
حدود 20 ت��ا 30درص��د افزایش 
داشته اس��ت. این میزان رفت وآمد 
در این س��اعت، یعنی شیفت دوم 
کارخانه ها مشغول به کار هستند، 
بنابرای��ن فعالی��ت در آنه��ا نه تنها 
کاهش پیدا نک��رده، بلکه افزایش 

هم داشته است.
علت رشد فعالیت آنها این است 
که در گذش��ته بخش��ی از اشتغال 
که  دلیل س��فارش گذاری هایی  به 

از خارج از کش��ور انجام 
3می شد، ازدست رفته...
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برخی آگهی های تبلیغاتی در واقع شهروندان را تشویق به خواستن محصوالتی 
می کنند که قیمت ش��ان فراتر از توان مالی آنهاس��ت و این آگهی ها باعث ایجاد 

تردید در مورد نقش مثبت تبلیغات در رفاه کلی جامعه می شوند.
به گزارش اکونومیس��ت، امروزه آگهی های تبلیغاتی و سایر ابزارهای بازاریابی 
نقش مهم��ی را در فعالیت ه��ای اقتصادی ایفا می کنند. ش��رکت هایی که کاال 
و خدمات می فروش��ند باید مصرف کنندگان را به نوعی از در دس��ترس بودن و 
کیفی��ت کاالهای خود آگاه کنند و برای این کار الزم اس��ت که تبلیغات انجام 
ش��ود. آگهی های تبلیغاتی، مصرف کنندگان را از مزیت کاالها نسبت به یکدیگر 
آگاه می کن��د و کیفی��ت تصمیم گیری برای خرید را بهبود می بخش��د. به لطف 
آگهی ه��ای تبلیغاتی، هم بنگاه های اقتص��ادی و هم مصرف کنندگان، مطلوبیت 

بیشتری کسب می کنند.
البت��ه آنچ��ه در واقعیت اتف��اق می افتد، تف��اوت زیادی با س��ناریوی ایده آل 
ف��وق دارد. مثاًل برخی ش��رکت ها در آگهی های تبلیغاتی خ��ود هیچ الزامی به 
راست گویی احس��اس نمی کنند و آگهی ها اغلب نماینده همه کاالهایی که یک 
شرکت در بازار می فروشد،  نیس��تند. هدف برخی آگهی ها کودکانی هستند که 
به راحت��ی تحت تأثیر ق��رار می گیرند و کاالیی را خری��داری می کنند که برای 
س��المت آنها در بلندمدت مضر اس��ت. در راس��تای مقابله با این معضل، اخیراً 
تبلیغ هله هوله )junk food( را در شبکه حمل ونقل درون شهری لندن ممنوع 
اعالم شده است؛ اقدامی که شهروندان لندن خواستار تعمیم یافتن آن به سایر 

اماکن شهری شده اند.
یک آگهی تبلیغاتی موفق، فارغ از صادقانه بودن یا نبودنش، افراد را برای خرید 
کاالی��ی که نیاز واقعی به آن ندارند و یا از عهده خریدش برنمی آیند، وسوس��ه 
می کن��د. محتوای اطالعات��ی آگهی هایی که س��فرهای خیال انگیز، خودروهای 
گران قیمت سفارش��ی یا ساعت های تزیین شده با الماس را تبلیغ می کنند، برای 

افرادی که بودجه شان برای خرید آنها کافی نیست، اهمیتی ندارد.
کار اصلی چنین آگهی هایی این اس��ت که باعث ش��وند افراد از کاالهایی که 
نمی توانند داشته باشند، لذت ببرند. اگر قرار باشد تبلیغات به جای هدایت افراد 
به س��مت محصوالتی که با نیازها و ذائقه آنها همخوانی دارند، آنها را تش��ویق 
به خواس��تن محصوالتی کنند که قیمت ش��ان فراتر از توان مالی آنهاست، آنگاه 
هزین��ه کردن برای تبلیغ��ات در نهایت به کاهش رفاه کلی جامعه منجر خواهد 

شد.
از قضا نتایج برخی پژوهش ها نیز مؤید این است که تبلیغات باعث کاهش رفاه 
کلی جامعه می شود. اخیراً »کلوئه میشل« از شرکت بیمه اتکایی Swiss Re و 
همکارانش از دانشگاه های مانهایم، بریستول و وارویک پژوهشی را در این زمینه 
به انجام رسانده و نتایجش را در قالب مقاله ای منتشر کرده اند. این پژوهشگران 
با اس��تفاده از یک نمونه آماری بزرگ متش��کل از حدود یک میلیون ش��هروند 
اروپایی که در 27 کش��ور پراکنده بوده اند، س��طح رضایت شهروندان از زندگی 
)براساس اظهارات شخصی( را براساس نس��بت هزینه های تبلیغاتی کشورهای 
محل زندگی آنها به تولید ناخالص داخلی، با یکدیگر مقایسه کرده اند. آنها پس 
از کنترل اثر متغیرهایی همچون بیکاری و ویژگی های اجتماعی-اقتصادی افراد 
هر کشور، به این نتیجه رسیده اند که بین هزینه های تبلیغاتی )نسبت به تولید 
ناخال��ص داخلی( و رفاه ملی یک رابطه معکوس وج��ود دارد. طبق برآوردهای 
میش��ل و همکاران، دو برابر ش��دن هزینه تبلیغات به کاهش 3درصدی س��طح 
رضایت شهروندان از زندگی منجر می شود و این اثر منفی معادل یک چهارم اثر 

منفی افزایش نرخ بیکاری بر سطح رضایت شهروندان از زندگی است.
البته ممکن اس��ت نتایج ای��ن پژوهش منعکس کننده اث��ر برخی متغیرهایی 
باشد که هم بر تبلیغات و هم بر رفاه جامعه تأثیر می گذارند. میشل و همکاران 

خاطرنش��ان کرده ان��د که نمی توانند ب��ا اطمینان درباره وجود ای��ن رابطه علّی 
صحب��ت کنند، با این حال یافته ه��ای آنها می تواند ی��ادآور جنبه ای از اقتصاد 
باش��د که بیش از یک قرن اس��ت که اقتصاددانان را دچار چالش کرده اس��ت. 
»تورس��تن وبلن« اقتصاددان نروژی-آمریکایی که پایه گ��ذار مکتب نهادگرایی 
محس��وب می ش��ود، در س��ال 1899 نظریه طبقه مرفه )تن پرور( را مطرح کرد 
و در قالب این نظری��ه، ماهیت آنچه »مصرف متظاهرانه« می خواند را نیز مورد 
کاوش ق��رار داد. وبلن معتقد بود مصرف تنها برای ارضای نیازها نیس��ت، بلکه 
اف��راد گاهی با مصرف برخ��ی کاالها یا خدمات می خواهند جایگاه و وجهه خود 

را به نمایش بگذارند.
ش��اید خودروه��ای گران قیم��ت دارای ویژگی های جذاب تری در مقایس��ه با 
خودروهای عادی باشند و راحتی بیشتری را برای سرنشینان خود فراهم کنند، 
اما تفاوت شدید قیمت آنها با سایر خودروها اصوالً به دلیل این مزیت ها نیست. 
در واق��ع طبق نظریه وبل��ن، خریداران این خودروه��ای لوکس حاضرند قیمت 
گزاف��ی را بپردازند تا از آنها به عنوان نماد جایگاه اجتماعی خود اس��تفاده کنند 
زی��را می دانند که افراد بس��یار کمی قادرند از عهده خری��د چنین خودروهایی 
برآین��د. اقتصاددان��ان نهادگرا از چنی��ن کاالهایی به عن��وان »کاالی وبلن« یاد 
می کنند؛ کاالهایی که قیمت باالی آنها حس منحصربه فرد بودن را در خریداران 
ایج��اد می کند. این نوع کاالها منطق نرمال اقتصاد را به چالش می کش��ند. در 
بازار عادی، مس��یر موفقیت بنگاه ه��ای اقتصادی از نوآوری هایی می گذرد که به 
افزایش بهره وری منجر می شوند و به آنها امکان می دهند که کاالهای باکیفیت 
را با قیمت هایی پایین تر از گذشته به مشتریان عرضه کنند، اما در بازار کاالهای 
وبلن )کاالهایی که مصرف متظاهرانه دارند( کاهش هزینه و قیمت نه تنها باعث 

رونق نمی شود، بلکه بازار را خراب می کند.
این تفکر که افراد کاالهای گران قیمت، از کیف های دست دوزی شده گرفته تا 
ظروف نقره ای و نوشیدنی های انرژی زای اکسیژنی را به کاالهای مفید اما عادی 
ترجی��ح می دهند تا خود را از س��ایر مردم متمایز کنند، ممکن اس��ت نامعقول 
ب��ه نظر برس��د، اما تبلیغات این ام��کان را فراهم می کند. ب��رای اینکه کاالهای 
گران قیمت حس برتر بودن را در خریداران ایجاد کنند، باید ابتدا افرادی وجود 
داشته باشند که به خرید آن کاالها عالقه مند باشند اما به دلیل محدودیت های 
مال��ی نتوانند آنه��ا را خریداری کنند. تبلیغات ب��رای خودروهای گران قیمت با 
ویژگی های ظاهری خاص، در واقع با این هدف انجام می ش��ود که به مخاطبان 
بگوید این خودروها چقدر خواستنی هستند اما دسترسی به آنها برای هر کسی 

مقدور نیست.
تورستن وبلن، طبقه مرفه را افراد غیرمولد و تن پروری می دید که از دسترنج 
طبق��ه کارگر س��ود می برند، با این حال طی چند ده��ه اخیر حداقل در جوامع 
پیشرفته بسیاری از افرادی که درآمد زیادی کسب کرده اند،  افرادی بوده اند که 
ترجیح داده اند برای س��اعات طوالنی کار کنند. البته شاید »مصرف متظاهرانه« 

در افزایش ساعات کار با هدف افزایش کسب درآمد بی تأثیر نباشد.
در کشورهای پیشرفته و ثروتمند، نیازهای اساسی اغلب مردم از مدت ها قبل 
برطرف شده است و برای اینکه انگیزه کارگران –به ویژه کارگران پردرآمد- برای 
کار و تالش بیش��تر حفظ شود، باید همواره کاالها و خدماتی وسوسه کننده اما 

دور از دسترس برای آنها وجود داشته باشد.
نارضایتی همیش��گی از س��طح درآمد می تواند کارگرانی را که شاید در حالت 
عادی ترجیح دهند زمان بیش��تری را در کنار خانواده خود بگذرانند، به محیط 
کار زنجی��ر کند و از این طریق باعث تداوم رش��د اقتصادی ش��ود. در واقع این 
نوع از رفاه اقتصادی وابس��ته به این است که افراد هیچ گاه از درآمد خود راضی 

نباشند.

اکونومیست پاسخ می دهد

آیا تبلیغات باعث کاهش رفاه جامعه می شود؟
مرکز مطالعاتی »مک کینزی« پیش بینی کرد

رشد 65درصدی صنعت خودرو در بازارهای در حال گذار جهان
مرکز مطالعاتی »مک کینزی« اعالم کرده است که خودروسازان فعال در بازارهای در حال گذار دنیا به خصوص 
دو کشور چین و روسیه در سال های پیش رو بیشترین سود را کسب خواهند کرد، زیرا چالش های این صنعت در 

کشورهای مذکور هر روز کمتر می   شود، اما در کشورهای دیگر این وضعیت مشاهده نمی شود.
به گزارش »آینده نگر« به نقل از »مک کینزی« زندگی امروز بشر بدون صنعت خودروسازی و استفاده از خودرو 
به عنوان وس��یله نقلیه ش��خصی بی معنا است به همین دلیل مراکز مطالعاتی بین المللی هر ساله گزارش هایی در 
مورد عملکرد صنعت خودرو در دنیا ارائه می   دهند. طبق گزارش جدید موسس��ه مطالعاتی مک کینزی، هم اکنون 
صنعت خودروسازی در تمامی کشورهای دنیا به خصوص در کشور آمریکا در وضعیت بهتری نسبت به پنج سال 
قبل قرار دارد. در کشور چین هم رشد اقتصادی و افزایش قدرت اقتصادی مردم زمینه را برای افزایش تقاضا برای 
خودرو در این کشور فراهم کرد و بسترساز توسعه بازار خودرو شد. تا سال 2020 میالدی، سودآوری شرکت های 
فعال در صنعت خودروس��ازی در دنیا با نرخ 50درصد رش��د خواهد کرد که اصلی ترین دلیل رشد در این بازار را 
می   توان به رشد در بازارهای در حال گذار نسبت داد. تا سال 2020 سودآوری صنعت خودروسازی در کشورهای 
آمری��کا و اروپا و ژاپن و کره جنوبی رش��د نمی کند زیرا ب��ه گفته تحلیلگران اقتصادی این بازار تقریبا در وضعیت 
اشباع قرار دارد. اما انتظار رشد در صنعت خودروی دنیا را نمی توان این طور تعبیر کرد که این صنعت با چالشی 
روبه رو نیس��ت. مطالعات نشان می   دهد صنعت خودروس��ازی دنیا تا سال 2020 با چهار چالش کلیدی و اساسی 
مواجه است. چالش هایی که می   توانند آینده سودآوری در این صنعت را تحت تاثیر قرار دهند و فرصت رشد را از 
صنعت خودروس��ازی بگیرند. این چالش ها می   تواند ساختار صنعت خودروسازی دنیا را تا سال 2025 تحت تاثیر 
قرار دهد به همین دلیل شناخت این چالش ها برای فعاالن صنعت خودروسازی از اهمیت باالیی برخوردار است.

 اولین چالش صنعت خودرو را می   توان فشار هزینه ها و پیچیدگی فضای کسب و کار در دهه آینده دانست. با 
وجود اینکه رش��د تکنولوژی بسترس��از توسعه سیستم های تولیدی می   شود و رشد تولید را به همراه می   آورد ولی 
هم زمان با ایجاد قوانین سخت گیرانه تر در عرصه تجارت خودرو در دنیا مانع از رشد قیمت خودرو در بازار خواهد 

شد. این مسئله می   تواند حاشیه سود شرکت های خودروسازی را کمتر و صنعت را دچار چالش کند.
دومین چالش تفاوت زیاد در س��اختار بازار و عملکرد نیروهای بازاری در کش��ورهای مختلف و مناطق متفاوت 
دنیا است. چالش بعدی را می   توان تقاضاهای دیجیتال دانست به این معنا که برای بهترین انتخاب به جست وجو 
در دنیای مجازی و آگاهی یافتن از نظر دیگر اس��تفاده کنندگان خودروها می   پردازند. این مس��ئله ای اس��ت که 
ش��رکت های خودروس��ازی کنترل چندانی روی آن ندارن��د. چهارمین چالش هم به دلی��ل تغییر فضای صنعت 

خودروسازی و تغییر تکنولوژی مورد نیاز این صنعت ایجاد شده است.
اما عملکرد صنعت خودروس��ازی در س��ال های اخیر چگونه بود؟ در پاسخ باید گفت که صنعت خودروسازی از 
بحران اقتصادی گذر کرده اس��ت و هم اکنون در مس��یر رشد قرار گرفته است. آمار نشان می   دهد در سال 2012 
صنعت خودروس��ازی دنیا 5۴ میلیارد یورو سود به دس��ت آورد که باالتر از میزان سودآوری این صنعت در سال 
2007 بود. در س��ال 2007 یعنی قبل از اینکه اقتصاد دنیا وارد بحران و رکود ش��ود، صنعت خودروسازی سودی 
معادل ۴1 میلیارد دالر کس��ب کرد. تا س��ال 2020، انتظار می رود س��ودآوری این صنعت 25 میلیارد یورو رشد 
کند و به مرز 79 میلیارد یورو برس��د. رش��د سودآوری صنعت خودروسازی خبر خوبی است ولی مسئله مهم این 
است که منافع مالی ناشی از این سودآوری در سطح جهان به طور متعادل توزیع نمی شود. طبق مطالعات مرکز 
مطالعات مک کینزی برخی از ش��رکت های خودروسازی سود بیشتری کس��ب خواهند کرد و فعاالن در برخی از 

بازارها و مناطق دنیا بیش از دیگر مناطق درآمد خواهند داشت.
در س��ال 2012 کش��ورهای آمریکای ش��مالی، ژاپن، کره جنوبی و اروپا 23 میلیارد یورو از مجموع سودآوری 
صنعت خودروس��ازی را به خود اختصاص داده بودند. تغییر الگوی فروش خودرو در این مناطق باعث می   ش��ود 
تا میزان س��ودآوری آنها ۴ میلیارد یورو رش��د کند. فرصت های تازه ای که صنعت خودروسازی ایجاد خواهد کرد 
زمینه را برای افزایش 3میلیارد یورویی س��ودآوری فراهم خواهد کرد، ولی چالش های دیگری که در این صنعت 

وجود دارد بستر را برای افت 3 میلیارد یورویی در صنعت فراهم خواهد آورد.
در نتیجه تا سال 2020 صنعت خودروسازی در کشورهای صنعتی شامل آمریکای شمالی،  ژاپن، کره جنوبی 
و اروپا با تجربه رش��د 20درصدی سودآوری خواهد توانست 27 میلیارد یورو سود کسب کند. این در حالی است 
که بازارهای در حال گذار در دنیا در س��ال 2012، 31 میلیارد یورو س��ود کسب کرد، اما تغییر الگوی فروش در 
این کشورها به خصوص در چین سبب می   شود تا در فاصله سال 2012 تا 2020 برابر با 19 میلیارد یوروی دیگر 
س��ود کسب کند. فرصت های تازه ای که صنعت خودرو در اختیار فعاالن قرار می   دهد 3میلیارد یورو به سودآوری 
خودروس��ازان اضافه می   کند ولی چالش های این صنعت باعث می   ش��ود تا هزینه آن یک میلیارد یورو تقلیل یابد. 
در نتیجه تمامی این تحوالت تا سال 2020، صنعت خودروسازی از فعالیت در بازارهای در حال گذار 52 میلیارد 

دالر سود به دست می آورد که 65درصد بیش از سال 2012 خواهد بود.

فرشاد مقیمی
معاون وزیر صنعت



»بخریم یا نخریم؟« این س��والی اس��ت که این روزها اغلب متقاضیان 
کاال از اه��ل فن می پرس��ند، زیرا رکود حاکم ب��ر بازارهای ایران در این 
روزها تعمیق بیشتری یافته، بازار خودرو و مسکن خالی از مشتری است 

و بازارهای دیگر نیز وضعیت چندان متفاوتی را دارا نیستند.
به گ��زارش خبرآنالی��ن، فعاالن بازار ل��وازم خانگ��ی می گویند تنها 
مشتریان ش��ان در ح��ال حاضر عروس و دامادها هس��تند و کس��ی جز 
برای جهیزیه، دست به خرید کاال نمی زند. یخچال، ماشین لباسشویی، 
ماش��ین ظرفشویی و دیگر اقالم آش��پزخانه این روزها مشتریان اندکی 

را داراست.
یک��ی از فروش��ندگان در منطق��ه جمه��وری می گوی��د: نکته جالب 
اینجاس��ت که همین ع��روس و دامادها هم دیگ��ر ملزومات درجه دوم 
ی��ا اولوی��ت دوم را خریداری نمی کنند؛ زمانی تا تخم مرغ پز و اس��فند 
دودکن برقی در جهیزیه جا داشت اما امروز مردم ترجیح می دهند تنها 
اقالم اساسی را بخرند و چرخ گوشت و ماکروفر و چای ساز و قهوه جوش 

و ... را فراموش کنند.
امینی، یکی دیگ��ر از فعاالن این صنف نیز در این خصوص می گوید: 
طبیعی اس��ت وقتی قیمت ها چند برابر می ش��ود، مدتی طول می کشد 
تا مردم خودش��ان را با وضعیت تازه وفق دهن��د از این رو فروش لوازم 
خانگی نو کم ش��ده و اتفاقا سیلی که در نوروز رخ داد سبب شده بهای 
لوازم خانگی دست دوم نیز در این دوره به شدت افزایش یابد به طوری 
ک��ه فاصله قیمت��ی یخچال نو و یخچال دس��ت دوم هیچ گاه تا این حد 

کم نبوده است.
به گفته این فروش��نده لوازم خانگی، قبال یخچال نو س��اید بای ساید 
اگر 10 میلیون تومان بود، یخچال دست دوم به قیمت 2میلیون تومان 
فروخته ، اما امروز یخچال های دس��ت دوم تر و تمیز تا 7میلیون تومان 
هم مش��تری دارد و این یعنی بازارهای لوازم خانگی این روزها کس��اد 

است.
ای��ن رکود ام��ا تنها بازار ل��وازم خانگی را در بر نگرفته اس��ت و بازار 
مسکن، خودرو و گوشی تلفن همراه نیز از این سکون در امان نمانده اند.

وقت خرید مسکن است؟
ب��ه گفته نایب رئیس اتحادیه امالک، افزایش ش��دید قیمت مس��کن 
رکودی اس��تثنایی در 20 س��ال گذش��ته را در بازار ایجاد کرده است. 
کاه��ش قیمت در برخی مناطق ش��هر تهران نیز آغاز ش��ده اس��ت، به 
طوری که پول الزم ها قیمت های پیشنهادی شان را حتی تا یک میلیون 
تومان در هر متر مربع نس��بت به 10 روز قبل کاهش داده اند. به عنوان 
مث��ال، یک��ی از فعاالن بازار ام��الک در این خصوص گف��ت: در منطقه 
هشت شهرداری، قیمت ملک در میدان صیاد و اطراف سبالن به حدود 
10 میلیون تومان برای خانه هایی با عمر هفت تا هش��ت س��ال رسیده 
بود، اما اخیرا کسانی که با محدودیت زمانی برای فروش واحدهای شان 
روبه رو هس��تند حاضرند با قیم��ت 9 میلیون نیز واحدهای ش��ان را به 

فروش برسانند. 
او در پاس��خ به این س��وال که وقت خرید است یا خیر؟ گفت: ببینید 
اغلب کس��انی که این روزها می پرس��ند بخریم یا بفروش��یم؛ مشتری و 
مصرف کننده واقعی نیستند، بلکه س��رمایه گذار هستند که می خواهند 

ببینند چه زمانی باید وارد بازار بشوند و چه زمانی خارج شوند.
برخی کارشناس��ان نی��ز معتقدند کوچ مش��تریان از بازارها به معنای 
کوچ س��رمایه گذاران اس��ت و افزایش قیمت ها در حقیقت فعال مجالی 
برای مشتری واقعی باقی نگذاشته است. پیش بینی فعاالن بازار حکایت 
از آن دارد که مس��کن تا 25درصد امکان ریزش قیمت را پیش رو دارد 
از این رو احتمال مذکور خریدها را بیش از پیش با رکود مواجه می کند.

خودرو؛ انتظار برای کاهش
بازار خودروهای وارداتی تنها تحت تاثیر ریزش نرخ ارز نیس��ت، بلکه 

ترخیص خودروهای وارداتی نیز اس��تعداد ریزش در این بازار را تقویت 
کرده است. در عین حال، بهبود روند تحویل خودرو از سوی خودروسازان 
س��بب شده اس��ت برخی خودروهای داخلی نیز با ریزش قیمت روبه رو 
شوند. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران می گوید: بخواهیم 
ی��ا نه؛ عده ای بای��د خود را آماده زیان کنند، منظور زیان واقعی اس��ت 
چ��ون با قیمت های ب��اال خودرو خریده اند و ح��اال مجبورند یا با قیمت 

پایین تر بفروشند یا خواب سرمایه های شان را افزایش دهند.
ارز؛ همچنان درگیر نوسان

دالر در روز نخس��ت هفته، رفت و برگش��ت هایی را در کانال 11هزار 
تومان تجربه کرده، اما هنوز میزان ریزش نس��بت به 10 روز قبل قابل 
توجه اس��ت. این در حالی اس��ت که رئیس کل بانک مرکزی می گوید 
نهاد تحت تصدی اش اجازه بازگشت قیمت ها را نخواهد داد و دالر دیگر 

گران نمی شود.
بازار ارز ایران اما در حالی وضعیتی باثبات را دارد که منطقه خاورمیانه 
روزهایی بس��یار پرخبری را پشت سر می گذارد. صرافان می گویند، تنها 
بازاری که این روزها با ورود مشتری و سرمایه گذار روبه روست بازار سکه 
اس��ت، چراکه در روزهای گذشته بس��یاری از خریداران باکس های 20 
تا 70 تایی س��که را می خریدند و همین امر نشان از آن دارد که از یک 
سو میزان س��رمایه ها خرد شده است و از سوی دیگر، هدف خریداران، 
س��رمایه گذاری در این بازار بر پله قیمت هایی اس��ت که در لبه کانال ۴ 

میلیون تومان قرار دارد.
فعاالن بازارهای مختلف اما پیش بینی می کنند رکود تا زمان رسیدن 
بازار به نوس��ان ادامه خواهد داشت. این چنین است که چشم بازارهای 
دیگ��ر به بازار ارز خیره مانده اس��ت و بس��یاری س��وال »کاال بخریم یا 
نخریم؟« را به »دالر بخریم یا نخریم؟« تغییر داده اند؛ پرسشی که پاسخ 

آن همواره منفی است .

چشم خیره بازارها به بازار ارز

دالر بخریم یا نخریم؟

با وجود تمام حاشیه های تخصیص ارز ۴200 تومانی به واردات کاال، اما همچنان 
نهادهای مس��ئول، فهرست کاالهای واردشده با این ارز را منتشر نمی کنند. این در 
حالی است که به رغم احتمال تخلف در ورود کاالهایی به جز کاالهای اساسی با ارز 
۴200 تومانی، بانک مرکزی تنها اسم شرکت ها، کد ملی افراد و میزان ارز ارائه شده 
ب��ه آنها را اعالم کرده و اطالعاتی از کاالهای واردش��ده با ای��ن ارز در اختیار افکار 

عمومی قرار نمی دهد.
به گزارش ایس��نا، یکی از مهم ترین وعده هایی که دولت دوازدهم همواره بر آن 
تاکید می کند، ایجاد ش��فافیت در عملکرد دولت و نهادهای مسئول در زمینه های 
مختلف به ویژه اقتصادی است. شفاف سازی عملکرد دولت )به معنای عام( از جمله 
ش��اخص های حکمرانی مطلوب اس��ت که ارتقای وضعیت این ش��اخص از طریق 
آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای 
حاکمیتی فراهم می ش��ود و در این راس��تا، رئیس جمهور در اردیبهشت ماه امسال 

الیحه شفافیت را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد.
با این وجود ش��فافیت اقتصادی، در شرایط فعلی مهم ترین بخش از شفافیت را 
تش��کیل می دهد، چراکه به دلیل بروز تخلفات در این بخش توس��ط افراد سودجو 
و تش��دید مش��کالت اقتصادی برای مردم، بس��یاری از آنها بیش از پیش عملکرد 

اقتصادی دولت را زیر نظر دارند.
افزایش ش��فافیت در دول��ت تدبیر و امید افزایش یافته اس��ت، اما در عین حال 
هنوز برخی از مهم ترین پارامترهای مدنظر مردم و رسانه ها همچون ارائه ارز ۴200 
تومان��ی در هال��ه ای از ابهام قرار دارد؛ موضوعی ک��ه در روزهای اخیر ادعاهایی نیز 

درباره آن صورت گرفته است.
چندی پیش نیز جلس��ه ای با موضوع ح��ذف ارز ۴200 تومانی از واردات کاالها 
مورد بررس��ی قرار گرفت که در نهایت نتیجه آن ادامه کار ارز دولتی بود. از س��وی 
دیگ��ر، بانک مرکزی نیز در راس��تای افزایش ش��فافیت در ارائه این ارز، فهرس��ت 
ش��رکت های دریافت کننده ارز دولتی را تقریبا ه��ر ماه اعالم می کند که طبق این 

فهرست از ابتدای امسال تا ششم تیرماه به بیش از 11 هزار و 200 شرکت ارز دولتی 
اختصاص یافته تا کاالهای اساسی را وارد کنند.

اما با وجود اینکه احتمال تخلف در ورود کاالهایی به جز کاالهای اساس��ی با ارز 
۴200 تومانی منتفی نیس��ت، بانک مرکزی فقط اسم ش��رکت ها، کد ملی افراد و 
میزان ارز ارائه شده به آنها را اعالم کرده و اطالعاتی از کاالهای واردشده با این ارز 

در اختیار قرار نمی دهد.
چند روز پیش، س��عید نمکی، وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی پرده از 
ماجرایی برداشت و گفت که »برخی رفته اند 2میلیون یورو استنت قلبی وارد کنند، 
اما به جایش کابل برق آورده اند و در لحظه هم طوری کارها را هماهنگ کردند که 

تا ما مطلع می شویم، از مرز رفته اند.«
از س��وی دیگر، محمود واعظی، رئیس  دفتر و سرپرس��ت نهاد ریاست جمهوری 
در نامه ای خطاب به چهار وزیر، از آنها خواس��ته در مورد »تعهدات ارزی ایفانش��ده 

دریافت کنندگان ارز واردات دارو و کاالهای اساسی«، توضیحاتی ارائه دهند.
در پیوست این نامه به دو جدول در دو حوزه دارو و کاالهای اساسی اشاره شده 
اس��ت و براس��اس این نامه، 10 شرکت حوزه دارو و 10 ش��رکت در امور کاالهای 
اساسی، از جمله شرکت هایی هستند که با وجود آنکه متعهد شده اند کاال را براساس 

ارز تخصیص داده شده وارد کشور کنند،  اما بخشی از آنها را وارد کشور نکرده اند.
تعهدات ارزی ایفا نش��ده در حوزه دارو، چیزی در حدود 130 میلیون 
یورو است که در نامه سیدکامل تقوی نژاد، معاون توسعه و منابع وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 2۴ تیرماه امسال، خطاب 
به شانه ساز، سرپرست سازمان غذا و دارو، به آنها اشاره و تأکید شده »با 
توجه به حساس��یت موضوع، مراتب در اسرع وقت مورد رسیدگی و این 

معاونت را از نتیجه اقدامات انجام شده مطلع کنید.«
با جمع تعهدات ارزی ایفانشده که طبق این دو جدول به آنها اشاره شده، حوزه 
کاالهای اساس��ی در قبال حدود 8۴8 میلیون و 909 هزار یورو، کاالی متعهدشده 

را وارد کشور نکرده است که مجموع رقمی در حدود 979 میلیون و 2هزار و 569 
یورو را نشان می دهد.

از س��وی دیگر، ارائ��ه ارز ۴200 تومان��ی به واردات کاالهای اساس��ی در جهت 
جلوگیری از ایجاد تورم در این کاالهاس��ت، اما از سال گذشته تاکنون قیمت اکثر 
این کاالها همگام با س��ایر کاالها رشد داشته و این نکته ای است که باید مشخص 
شود چگونه با ارائه ارز ۴200 تومانی به واردات کاالهای اساسی، قیمت این کاالها 

مانند کاالهایی که با ارز آزاد وارد شده اند، افزایش پیدا کرده است؟
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته مدعی شده که بانک 
مرکزی و وزارت صنعت از مردادماه سال گذشته تاکنون یک ریال ارز ۴200 تومانی 
را به جز برای کاالهای اساسی تخصیص نداده اند. این اما در حالی است که کماکان 
در فهرست منتشرش��ده از سوی بانک مرکزی، کاالهای واردشده توسط شرکت ها 
درج نمی شود تا مشخص شود که کدام شرکت چه میزان و از چه کاالیی وارد کشور 
ک��رده و در صورتی که آن را با قیمت ارز ۴200 تومانی می فروش��د، چرا قیمت ها 

افزایش یافته است.
پیگیری ها حاکی از آن اس��ت که بانک مرکزی ای��ن موضوع را در اختیار وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت می داند و این در حالی اس��ت که نهاد اصلی تامین کننده 
ارز برای واردات کاالهای اساسی، بانک مرکزی است و قطعا اطالعات این شرکت ها 
در بانک اطالعاتی بانک مرکزی وجود دارد. از س��وی دیگر وزارت  صنعت، معدن و 
تج��ارت نی��ز در این باره چیزی اعالم نمی کند و به نظر می رس��د که بار دیگر این 
موضوع بین دو دستگاه پاسکاری می شود و در نهایت هنوز آماری از اقالم واردشده 

به کشور با ارز دولتی نیست.
نیاز ب��ه در اختیار عموم قرار دادن این اطالعات زمانی جدی تر می ش��ود که در 
گذشته خبرهایی از ورود غذای سگ و گربه با ارز دولتی به گوش مردم رسیده است. 
به این ترتیب، بهتر اس��ت بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت فهرست خود، 

اطالعات مربوط به واردات کاالهای اساسی با ارز ۴200 تومانی را نیز منتشر کند.

فهرست کاالهای واردشده با ارز دولتی را منتشر کنید

پاس کاری ارزی

نگاه

بخش خصوصی بیانیه داد
ارز 4200 تومانی از اقتصاد ایران حذف شود

فرصت امروز:  نخس��تین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم 
ب��ه موضوع ح��ذف دالر ۴200 تومانی از اقتصاد ایران اختصاص داش��ت و 
اعضای هیات نمایندگان، خواس��تار حذف این نوع ارز از اقتصاد ش��دند. در 
این نشس��ت که دیروز به میزبانی شهر مشهد برگزار شد، موضوع حذف ارز 
۴200 تومانی از اقتصاد مطرح ش��د و هیات نمایندگان اتاق ایران با انتشار 

بیانیه ای، خواستار حذف این نرخ ارز از اقتصاد شدند.
ابتدا منیره امیرخانلو، سرپرس��ت معاونت اقتصادی اتاق ایران، گزارشی از 
لزوم حذف دالر ۴200 تومانی از اقتصاد ایران ارائه داد. براس��اس گفته های 
وی، چهار دلیل عمده برای حذف این حمایت ارزی مطرح اس��ت. او دلیل 
اصلی اعطای ارز ۴200 تومانی را تالش دولت برای کنترل تورم عنوان کرد 
که البته این هدف محقق نش��د. به گفت��ه امیرخانلو، در این دوره کاالهای 
اساسی حدود 53درصد تورم را تجربه کرده که بیانگر عدم مو فقیت اجرای 
این سیاس��ت بوده است. او همچنین انحراف منابع ارزی و گسترش فساد و 
رانت جویی، تضعیف تولید ملی و افزایش احتمال کس��ری و تهدید پایداری 
مالی بودجه در صورت تداوم اجرای این سیاس��ت را از دیگر دالیل ضرورت 
ح��ذف ارز ۴200 تومانی عنوان کرد. پ��س از این گزارش، بیانیه اتاق ایران 
در این زمینه به رای گذاشته شد که کلیات آن مبنی بر ضرورت حذف ارز 
۴200 تومانی از اقتصاد ایران با 87درصد آرا تصویب شد، اما قرار شد تا در 

جزییات این بیانیه اصالحاتی صورت گیرد و سپس منتشر شود.

از دالیل سیاسی و روانی تا کاهش تقاضا در بازار ارز
دالر چگونه ارزان شد؟

کاهش نرخ ارز در دو هفته گذشته سبب شد قیمت دالر در صرافی ها به 
11 هزار تومان نیز برسد و در همین راستا، یک کارشناس پولی و بانکی به 

مهمترین دالیل اثرگذار بر کاهش اخیر نرخ ارز پرداخت.
به گزارش ایس��نا، نرخ ارز که در سال گذش��ته نوسانات زیادی را تجربه 
ک��رد، در هفته ه��ای اخیر نیز بازهم درگیر این نوس��انات ش��د، اما این بار 
نوساناتی از جنس کاهش که سبب شد تا برخی مردم به فکر فروش ارزهای 
خانگی خود بیفتند. براس��اس اعالم صرافی های مجاز بانک مرکزی، نرخ ارز 
ک��ه تا نزدیک 1۴ هزار تومان نی��ز افزایش یافته بود، در مدت زمانی حدود 
دو هفته به رقم 11 هزار تومان هم رس��ید و اکنون در رقم حدود 11 هزار 
و 500 تومان ثابت ش��ده اس��ت. این کاهش نرخ ارز در حالی اتفاق می افتد 
ک��ه تنش ه��ا در خلیج فارس به اوج خود رس��یده و ایران دو پاس��خ جدی 
و مقتدران��ه به اقدام��ات تحریک آمیز آمریکا و انگلی��س داد که در پی آنها 
یک پهپاد جاسوس��ی آمریکا از س��وی س��پاه مورد هدف قرار گرفت و پس 
از توقیف نفتکش ایرانی توس��ط انگلیس��ی ها، ایران نیز یک نفتکش متعلق 
به این کش��ور را به دلیل رعایت نکردن قوانین بین المللی و تردد در مس��یر 
نادرست و ایجاد آلودگی زیست محیطی توقیف کرد. اما افزایش اقتدار ایران 
در خلی��ج فارس، قطعا تنها دلیل کاهش قیمت ارز نیس��ت و اقدامات اروپا 
برای نگه داشتن ایران در برجام و سایر سیاست های پولی و ارزی کشور نیز 

در آن دخیل است.
در این زمینه، س��ید بهاءالدین حسینی هاش��می درباره دالیل تاثیرگذار 
بر کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، معتقد است: مسائل روانی و بین المللی 
بیش��ترین تاثیر را بر کاهش نرخ ارز داش��ته، اما سیاست های پولی و ارزی 

بانک مرکزی نیز در این زمینه بی تاثیر نبوده است.
به گفته وی، در حال حاضر مصارف اصلی و مهم ارزی شناس��ایی شده و 
حساب های ارزی و ریالی به خوبی از سوی بانک مرکزی کنترل می شود که 

می تواند تاثیر مهمی بر کاهش نرخ ارز داشته باشد.
این کارش��ناس پول��ی و بانکی کاهش تقاضا در ب��ازار ارز را یکی دیگر از 
دالیل کاهش قیمت ارز دانس��ت و گفت: در حال حاضر تقاضا برای ارزهای 
غیربازرگان��ی و حتی ارزهای بازرگانی به ش��دت کاهش یافته، چراکه اعزام 
دانشجو به حداقل رس��یده، مسافرت ها کم شده و تقاضا برای کاالهایی که 

مصرف کننده واقعی دارند نیز کاهش یافته است.
حس��ینی هاشمی معتقد اس��ت که دولت قصد دارد نرخ های مختلف ارز 
را ب��ه یکدیگر نزدیک کند، چراکه ایجاد ش��کاف بی��ن نرخ های بازار آزاد با 
سامانه های نیما و سنا می تواند واسطه گری در بازار ارز را افزایش دهد و این 
را هم نباید نادیده گرفت که برخی دالالن که فعالیت گس��ترده داشتند، از 

محاکمه های اخیر ترسیده اند.
او به دالیل سیاس��ی و روانی کاهش قیمت دالر نیز اش��اره کرد و گفت: 
کاهش تنش ها در خلیج فارس و ثابت ش��دن اقتدار ایران در این منطقه نیز 
روی کاهش قیمت ارز موثر اس��ت و نکته مهم دیگ��ر اینکه امارات متحده 
عرب��ی کمی رفتار خود را با ایران تغییر داده اس��ت و در حال حاضر نقل و 
انتقاالت درهمی س��اده تر شده و این کشور از ائتالف سعودی ها در جنگ با 

یمن نیز خارج شده است.
هرچن��د کاهش نرخ ارز و تقویت ارزش پ��ول ملی امری مفید و موثر در 
اقتصاد است، اما برخی کارشناسان بر این باورند که ایجاد نوسانات ناگهانی 
در بازار حتی کاهش��ی می تواند مشکالتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. 

باید دید که در ادامه نیز نرخ ارز به کدام سمت می رود؟

روند ضد و نقیض قیمت ارز در بانک و صرافی
دالر هم ارزان شد و هم گران

در حال��ی که قیمت خرید دالر در بانک ها دی��روز با کاهش همراه بوده، 
قیم��ت ارز در صرافی های مجاز بانک مرکزی با افزایش 150 تومانی روبه رو 
ش��د. به گزارش ایسنا، بانک ها روز یکشنبه 30 تیرماه قیمت دالر را نسبت 
به روز شنبه کاهش دادند؛ به طوری که قیمت خرید دالر در بانک ها که در 
روز نخست هفته 11 هزار و 362تومان بود، یکشنبه 11 هزار و 31۴ تومان 
خریداری ش��د. همچنین ش��عب ارزی بانک ها هر یورو را 12 هزار و 700 
تومان خریدند که قیمت این ارز نیز کاهش داش��ته است. هر پوند انگلیس 
هم در شعب ارزی بانک ها به قیمت 1۴ هزار و 161 تومان خریداری شد.

از سوی دیگر، قیمت ارز مس��افرتی در بانک ها همچنان از قیمت فروش 
آن در بازار باالتر اس��ت؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک ها 
13 ه��زار و 338 تومان اعالم ش��ده که با احتس��اب کارم��زد به حدود 13 
هزار و 650 تومان می رس��د. این در حالی اس��ت که به رغم کاهش نرخ ارز 
در بانک ه��ا، صرافی های مج��از بانک مرکزی قیمت دالر را نس��بت به روز 
گذش��ته 150 تومان افزایش دادند؛ به طوری که قیمت خرید دالر در این 
صرافی ها 11 هزار و 700 تومان و قیمت فروش آن 11 هزار و 800 تومان 
اس��ت. این صرافی ها همچنین هر ی��ورو را به قیمت 13 هزار و 600 تومان 
خریدن��د و 13 هزار و 700 تومان فروختند که نس��بت ب��ه روز قبل 150 

تومان افزایش داشت.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: فاز نخس��ت مرکز عملیات ایمنی و اضطراری ش��رکت 
فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی ایران دیروز با حضور وزیر راه و شهرس��ازی 
در فرودگاه مهرآباد تهران افتتاح ش��د و محمد اس��المی در حاشیه این 
مراس��م و در جم��ع خبرن��گاران از آخرین وضعیت نفتکش انگلیس��ی 
توقیف ش��ده و همچنین وضعیت ب��ازار مس��کن و وادادگی قیمت های 

مسکن در ایران سخن گفت.
مرکز عملیات ایمنی و اضطراری ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ای��ران، منب��ع تأمین اطالعات ایمن��ی مختلف در زمان نب��ود بحران و 
همچنین محل تجمع ستاد بحران در زمان وقوع بحران در کشور است. 
در فاز نخست این مرکز، فرودگاه های بین المللی مهرآباد، مشهد، تبریز، 
زاهدان، ش��یراز، بندرعباس، اصفهان، کرمان و یزد را تحت پوشش قرار 
می دهد و پس از اتمام فاز پایانی این مرکز تا بهمن ماه همه فرودگاه های 

کشور به این مرکز متصل می شوند.
وزیر راه و شهرس��ازی در حاشیه مراسم افتتاح این مرکز، ابتدا درباره 
آخرین وضعیت کش��تی انگلیسی متوقف ش��ده در آ ب های ایران، گفت: 
کشتی انگلیسی از تنگه هرمز و در کریدوری که برای خروج بوده، ورود 
کرده است و این مساله خالف قانون بوده و عالوه بر این آالیندگی هایی 
که داشته است و سیستم های راداری و مخابراتی اش خاموش بودند که 

این مساله موجب حوادث و سوانحی می شده است.
به گفته اس��المی، س��ازمان بنادر و دریانوردی نیز به دلیل اینکه باید 
بر آب های تحت مس��ئولیت کش��ور نظارت کند ب��ا حکم مرجع قضایی 
و نیروهای مس��لح درخواست توقف کش��تی را می کند و طبق مقررات 
دریانوردی بررس��ی فنی در دس��تور کار قرار دارد و بعد از مشاهدات و 

بررسی های صورت گرفته اطالعات فنی نیز منتشر خواهد شد.
او همچنی��ن در مورد توقف کش��تی ایرانی در آب ه��ای مدیترانه نیز 
خاطرنش��ان کرد: بحث مربوط به کش��تی که در مدیترانه خالف قانون 
توقیف ش��ده اس��ت یک دزدی دریایی بوده و باید با این دزدی دریایی 
برخورد کرد و باید بدانید که این یک رسوایی برای استکبار جهانی است 
ک��ه هیچ کجا به قوانین بین المللی پایبند نیس��ت و چنین حرکت هایی 
موجب گس��ترش ناامنی در جهان می ش��ود که با مخالفت بس��یاری از 
کش��ورها همراه است. اسالمی درباره آخرین وضعیت قیمت مسکن هم 
گفت: قیمت مس��کن و روند ش��تابان آن با افت مواجه شده است و در 

سطح کشور شاهد وادادگی قیمت مسکن هستیم.
او س��پس به س��امانه امالک و اسکان اش��اره کرد و ادامه داد: سامانه 
امالک و اس��کان با یک سیستم میانبرد برای دسترسی آغاز شده و این 
وظیفه ای اس��ت که از سوی قانون گذار به وزارت راه و شهرسازی محول 
ش��ده است و پیش از این اطالعات آن در وزارت راه و شهرسازی وجود 
نداشته است. وزارت راه و شهرسازی مدت ها در این اندیشه بود که این 

اقدام وظیفه ش��هرداری ها بوده و در این اطالعات را وزارت کشور دارد، 
اما با یک سیاست جدید به آن ورود کردیم که تمام اطالعاتی که وجود 
دارد در نظ��ام ردیابی و ثب��ت اطالعات از طریق نرم افزاری به هم لینک 
داده می ش��وند و بتوانیم آن را به س��ازمان امور مالیاتی متصل کنیم تا 
این سازمان بتواند خانه های خالی را شناسایی کرده و اعمال قانون کند.
به گزارش ایس��نا، وزیر راه و شهرس��ازی در مورد طرح تامین مسکن 
کارکن��ان دولت نی��ز گفت: این طرح نس��خه ای دارد که صرفا ش��امل 
بنگاه های دولتی نمی ش��ود و ه��ر بنگاهی که بخواهد پرس��نل خود را 
صاحبخان��ه کند و تضمینی داش��ته باش��د ک��ه حقوق آنه��ا را ماهیانه 
پرداخ��ت و از حقوق آنها کس��ر می کند می توانند عضو ش��وند بنابراین 
صندوق های پس انداز در دس��تگاه های مختلف باید تش��کیل شده و از 
اراض��ی ک��ه وزارت راه و شهرس��ازی در اختیار آنها ق��رار می دهد و یا 
خود آن ارگان ها تخفیف می دهند براساس اولویت به خانه اولی ها اقدام 
کنند. این طرح به رئیس جمهوری تقدیم ش��ده اس��ت و در دو جلسه 
بررس��ی صورت گرفته و منتظر هس��تیم س��ازمان برنامه و بودجه سند 
مذکور را ابالغ کند و وزارت راه و شهرس��ازی طب��ق برنامه زمان بندی 

شده بالفاصله اقدام خواهد کرد.
به گفته اس��المی، این یک گام بسیار س��ازنده در جهت افزایش نرخ 
امید به خانه دار ش��دن میان جوانان است به ویژه کسانی که حقوق بگیر 
ثابت اس��ت مقدمات این طرح آماده اس��ت و به مح��ض ابالغ عملیاتی 

می شود.
وی در مورد افزایش قیمت اجاره بها و اینکه عنوان می ش��ود قیمت ها 
ت��ا 30درصد افزایش یافته، در حالی ک��ه گزارش های میدانی حاکی از 
افزایش 60 تا 70درصدی اجاره بهاست نیز توضیح داد: نکته ای که مهم 
اس��ت تفاوت قیمت ها درخصوص امالک  است و مبنای تحلیل معاونت 
مس��کن و شهرسازی اطالعات رسمی ثبت شده است که معدل افزایش 
در سال 1398 طی سه ماهه اول معادل 30درصد نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل بوده اس��ت و طی یک الی دو ماه گذشته این حرکت شتابان 
قیمت ها در حوزه مسکن متوقف شده و با نزول قیمت ها مواجه هستیم.

وزیر راه و شهرس��ازی در رابطه با اینکه توصیه کردید مردم مس��کن 
نخرند در حالی که مردم اصال قدرت خرید ندارند، افزود: در تحلیلی که 
با حضور رئیس جمهوری ارائه شد تقاضا عمدتا برای واحدهای 100 متر 
بوده است و جامعه هدف ما قشر متوسط به پایین است. تولید مسکنی 
که امروزه عرضه شده و در برنامه داریم و اجرای آن نیز آغاز شده است 
برنامه ۴00 هزار واحد مسکونی به عالوه تکمیل مسکن مهر بوده و این 
جامع��ه را مدنظر ق��رار می دهد که زیر 100 متر زیربنا و معدل 75 متر 

آن چیزی است که در استطاعت خرید مردم قرار دارد.
اس��المی اف��زود: واحدهایی که مردم ق��درت خری��د آن را ندارند با 

متراژه��ای باال بوده که مش��تری ندارند و یا در ردی��ف معامالت دیده 
نمی ش��وند و ارقام ارائه ش��ده از جنس سوداگری، س��رمایه گذاری و کار 
کردن با پول اس��ت و آن چیزی که ما هدف ق��رار داده ایم برای جامعه 
متوس��ط رو به پایین اس��ت و طبق قانون اساسی نس��بت به آن مکلف 
هس��تیم. برای تهران و شهرهای جدید پروژه های جدیدی که آغاز شده 
از ۴00 هزار واحد حدود 60 هزار واحد مربوط به اطراف تهران اس��ت و 
نیروهای مس��لح نیز پروژه ای دارند که در پادگان هایی که آزاد می شود 
بتوانند خانه س��ازی را انجام دهند که مجموعه این فعالیت ها در راستای 
تولید مس��کن در تراز تعیین ش��ده اس��ت و امیدواریم گسترش یابد و 
پابرجا بماند تا با عرضه معادل تقاضا شاهد پاسخگویی در حوزه مسکن 

باشیم.
او با اش��اره به اینکه در س��ال 1397 انتق��اد صورت گرفته 5۴7 هزار 
م��ورد بوده اس��ت که 80درصد آن به عنوان جامع��ه هدف وزارت راه و 
شهرس��ازی آنالیز ش��ده اس��ت، افزود: ۴00هزار واحدی که ساالنه باید 
برای این جامعه هدف تولید ش��ود عرضه ش��ود. هدف کمی ماست که 
باید در سطح کشور با یک توضیح جغرافیایی در دستور کار قرار دارد.

پس از 28 سال صاحبخانه شدم
وزی��ر راه و شهرس��ازی درخصوص مس��کن مهر نیز گف��ت: آنچه که 
تکمی��ل و تحوی��ل داده ش��ده اراده این دولت بوده اس��ت و با توجه به 
تکمی��ل و تحویل 112 هزار واحد در مدت دوره حضور ما، حدود 330 
ه��زار واح��د باقی می ماند ک��ه 165 هزار واحد مس��کونی آماده بوده و 
در لیس��ت اولویت وزارت نیرو قرار دارد که آب و برق آن ارائه ش��ود و 

گزارش های مربوط به این مساله به رئیس جمهوری ارائه شده است.
وی گف��ت: حدود 150 ه��زار واحد دیگر در حال تکمیل هس��تند و 
ان شاءاهلل تا پایان س��ال مدنظر قرار می گیرند. جدای از حدود 60 هزار 
واحد مس��کونی مهر که مش��کل قضایی و حقوقی دارند س��ایر واحدها 
تکمیل می ش��وند و امیدوار می شویم که انشعابات آن داده شود بنابراین 
هم برای امسال و هم برای سال آینده ۴00 هزار واحد جدید را تکمیل 

می کنیم.
اسالمی با اشاره به آسیبی که اقتصاد ایران به دلیل کاهش ارزش پول 
ملی به آن وارد ش��د، بیان کرد: وظیفه ماس��ت که برای مردم و اقش��ار 
جامعه هدف خود خانه بس��ازیم و این یک وظیفه قانونی اس��ت و به آن 
مب��ادرت می کنیم. هدف جنگ اقتص��ادی ضربه زدن به ارزش پول ملی 
است و اینکه قیمت دالر در حال کاهش است ما را خوشحال می کند و 
امیدوار هستیم سیستم اقتصادی ارزش پول ملی را کنترل کند تا بیش 

از این کاهش نیافته و شاهد تقویت آن باشیم.
او در پایان و در پاس��خ به اینکه چند خانه دارد نیز گفت: من بعد از 

28 سال صاحبخانه شدم و پیش از آن مستاجر بودم.

وزیر راه و شهرسازی از آخرین وضعیت نفتکش انگلیسی توقیف شده در آب های ایران خبر داد

وادادگی قیمت مسکن در ایران
یادداشت

برنامه خاص وزارت صنعت برای رشد اقتصادی

رشد اقتصادی در سال 97 منفی شد و در بخش صنعت این رشد رقم 
منفی 9.6درصد را نشان داد، اما وزارت صنعت برای رشد اقتصادی، چند 
برنامه در دستور کار دارد. سال گذشته وزارت صمت و بیشتر از همه بخش 
صنعت، در یک فرآیندی قرار گرفت تا بتواند خودش را با شرایط وفق دهد، 
یک رشد شتابان منفی رخ داد، اما امروز وضعیت در حوزه صنعت به مراتب 

بهتر از ایام دی ماه و بهمن ماه سال 97 است.
این رش��د را می توان به صورت ش��اخص در یک شهرک صنعتی نشان 
داد. وضعیت حال حاضر این صنعت نسبت به سال 96 در نرخ خارج شدن 
ماشین و افراد و کارگران بین ساعت 5 تا 7 شب، حدود 20 تا 30درصد 
افزایش داشته است. این میزان رفت وآمد در این ساعت، یعنی شیفت دوم 
کارخانه ها مش��غول به کار هستند، بنابراین فعالیت در آنها نه تنها کاهش 

پیدا نکرده، بلکه افزایش هم داشته است.
علت رشد فعالیت آنها این است که در گذشته بخشی از اشتغال به دلیل 
سفارش گذاری هایی که از خارج از کشور انجام می شد، ازدست رفته بود، اما 
االن وضعیت به گونه ای اس��ت که اگر آنچه در داخل کشور تولید می شود 
بتواند از نظر کمی و کیفی کل نیاز داخل را پوشش دهد، جلوی واردات و 
ثبت سفارش محصوالت مشابه اش گرفته می شود. تا به امروز که واردات 
1521 قل��م ممنوع اس��ت و برای ثبت س��فارش 13۴3 قلم کاالی دیگر 
محدودیت های ویژه وجود دارد. این موارد باعث شده که سفارش گذاری به 
سمت داخل حرکت کند، به این دلیل که ما توان مان را در داخل افزایش 

داده ایم و وضعیت اشتغال بهتر شده است.
از طرفی، نرخ ارز هم به گونه ای شده که اگر در گذشته انگیزه ای وجود 
داشت که برخی از محصوالت از خارج از کشور وارد شود، دیگر این انگیزه 
از بین رفته اس��ت. االن این کاالها، محصوالت، تجهیزات و مواد اولیه در 
داخل تولید می ش��ود که از هر لحاظ اقتصادی تر است. به هرحال در این 
میان ش��رایط تحریمی هم وجود دارد که اگر افرادی هنوز انگیزه واردات 
داشته باشند با ریسک های متعددی مواجه شوند و ترجیح دهند بازهم به 

سمت بازار داخل حرکت کنند.
همچنین در گذش��ته یکس��ری از م��واد اولیه، قطع��ات و تجهیزات و 
ماش��ین آالت که در داخل کشور می توانس��تیم تولید کنیم، اما به دالیل 
تفاوت هایی که در نرخ ارز وجود داش��ت، از خارج از کشور تأمین می شد، 
چراکه آن میزان نرخ ارز، واردات را توجیه پذیر می کرد، اما االن دیگر همان 

کاالها در داخل کشور تولید می شود.
برای تشویق رشد داخلی، در چند ماه گذشته، میزهای متعددی برگزار 
شده است که قرارداد بین واحدهای صنعتی با کسانی که درخواست کننده 
برای تولید آن قطع��ات و تجهیزات بوده اند را برنامه ریزی می کند. برنامه 
من این اس��ت که تا پایان س��ال شش میز دیگر برگزار کنم. یعنی هر بار 
که این میز برگزار می ش��ود، قطعات شناسایی ش��ده در آن قرار بگیرد و 
بالفاصله اعالم نیاز از س��مت تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان 
انجام ش��ود، این دو گروه به هم متصل شوند و قراردادها با نظارت وزارت 

صنعت به اجرا برسد.
 این اقدام می تواند عمق ساخت داخل را در کشور باال ببرد و مدیریت 
ارزی انج��ام دهد. با این کار ما می توانیم به بانک مرکزی اعالم کنیم که 
دیگر نیاز ارزی مانند سنوات گذشته تنها روی استفاده از ارز بانک مرکزی 
نداری��م. با این اقدامات، توان داخل توس��عه پی��دا می کند و می توانیم در 
آین��ده کمکی در افزایش تیراژ و به ظرفیت رس��اندن انجام دهیم تا این 
تولیدکننده ها، صادرکننده ش��وند و بتوانن��د در تأمین ارز به کمک بانک 

مرکزی بیایند.
ای��ن م��وارد اولویت بندی ش��ده اس��ت و در صنعت خودرو، نس��اجی 
و لوازم خانگ��ی و ... انجام می ش��ود. در صنعت خودرو، وابس��تگی ارزی و 
حجم تیراژ محصوالت به گونه ای است پتانسیل های داخلی اش وجود دارد. 
س��ال های سال در این صنعت زیرساخت های مناسبی اتفاق افتاده است. 
درگذشته واحدهایی داش��ته ایم که متوقف بودند و یا با ظرفیت کمتری 
کار می کردند، همین مسئله، این فعالیت را غیراقتصادی می کرد، اما االن 

می تواند اقتصادی کند.
در هر صنعت دیگری که این زیرس��اخت وجود داش��ته باش��د، مانند 
لوازم خانگ��ی می ت��وان این برنام��ه را اجرا کرد. در زیرس��اخت ها صنعت 
لوازم خانگی نیازی به خارج از کشور وجود ندارد، شاید روزی می خواستیم 
این لوازم را جایگزین خارجی ها کنیم باید کلی هزینه می کردیم، اما حاال 

باید از این فرصت تحریم و ساخت داخل استفاده کنیم.
صنایع پوشاک، صنعت نساجی و صنعت دریایی هم همین طور هستند. 
در صنایع ریلی هم ما در داخل کشور تعداد زیادی واگن ساز و لکوموتیوساز 
داریم که ظرفیت های خوبی از گذشته در آنها ایجاد شده و سفارش گذاری 

در این حوزه می تواند میزان زیادی از نیازهای امروز را مرتفع کند.

تحریم انگلیس علیه ایران چقدر جدی است؟
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس در واکنش به احتمال تحریم و 
مصادره اموال ایران از سوی انگلیس گفت تحریم ایران توسط انگلیس گرچه بر 
روند صادرات و واردات کشورمان بی تاثیر نیست ولی در مجموع چنین موضوعی 

نمی تواند بر صادرات و واردات کشور ما تاثیر چندان زیادی داشته باشد.
سید علی نقی سید خاموشی در گفت وگو با تسنیم، درباره مصادره اموال ایران 
توس��ط انگلیس نیز گفت:  در واکنش به اخبار منتشرشده درباره تحریم ایران 
توسط انگلیس به دنبال توقیف نفتکش انگلیسی گفت:  تا جایی که من اطالع 
دارم، ایران در انگلیس اموالی ندارد که دولت این کش��ور بخواهد آن را مصادره 
کند. روزنامه »تلگراف« در نسخه روز یکشنبه خود گزارش داد که جرمی هانت، 
وزیر خارجه بریتانیا قرار است در جلسه ای که با پارلمان این کشور دارد، طرحی 
ب��رای مصادره اموال و دارایی های ایران در انگلیس مطرح کند. براس��اس اعالم 
این روزنامه، طرح احتمالی مص��ادره اموال و دارایی های ایران در بریتانیا، برای 
تالفی توقیف نفتکش انگلیسی در آب های سرزمینی جمهوری اسالمی در خلیج 

فارس است.
13 تیر ماه دولت محلی جبل الطارق اعالم کرد نیروی دریایی انگلیس نفتکش 
»گری��س-1« را که حامل نفت خام ایران به س��وریه بوده توقیف کرده اس��ت. 
همچنین روابط عمومی نیروی دریایی س��پاه پاسداران انقالب اسالمی شامگاه 
جمعه 28 تیرماه در اطالعیه ای اعالم کرد: عصر جمعه 28 تیرماه این نفتکش 
انگلیس��ی را هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات 
بین المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، 

توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف کرد.
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فرشاد مقیمی
معاون وزیر صنعت

صبح یکشنبه، وزرای سابق نفت در نشست هم اندیشی با بیژن زنگنه به 
گفت و گو در خصوص مس��ائل روز نفت ایران و جهان پرداختند. در این 
نشست، رستم قاسمی، وزیری هامانه، غالمحسین نوذری و محمد غرضی 
از وزرای سابق نفت حضور داشتند، اما آقایی و میرکاظمی حضور نیافتند.

به گزارش خبرآنالین، بیژن نامدار زنگنه پس از جلس��ه هم اندیش��ی با 
وزرای سابق نفت در جمع خبرنگاران گفت: این دومین جلسه هم اندیشی 
بود که با دعوت وزرای سابق نفت برگزار شد. ما برای این جلسه شش نفر 
از وزرای س��ابق را دعوت کرده بودیم، اما آقای��ان آقازاده و میرکاظمی به 

دالیلی حضور نیافتند.
او درخصوص روش ها و راهکارهای فروش نفت در هم اندیشی با همتایان 
سابقش در وزارت نفت نیز گفت: نتیجه تمامی صحبت ها و تبادل نظرها با 
وزرای سابق نفت، این بود که آنها روش ها و راهکارهای فعلی فروش نفت 

که از سوی وزارت نفت پیگیری می شود را مورد تایید قرار دادند.
زنگنه ادامه داد: در این جلسه که با حضور چهار تن از وزرای سابق نفت 
برگزار شد، گزارشی از وضعیت بین المللی فروش نفت ارائه دادم و همچنین 
وضعیت داخلی صنعت نفت برای حاضران تشریح شد و نقطه نظرات وزرای 

سابق نفت را درخصوص مسائل مختلف جویا شدم.
زنگنه با بیان اینکه اصل حمالت دش��من به صنعت نفت کش��ور است، 
گفت: صنعت نفت در خط مقدم جبهه اس��ت و بعد از آن سیس��تم بانکی 

است که باید پول حاصل شده را تبادل کرده و به کشور بازگرداند.

وی اف��زود: م��ا تالش هایی در ابع��اد مختلف در حال انج��ام داریم که 
امیدواریم آثار آن در زندگی مردم نمایان شود.

وزیر نفت با ابراز تشکر و حضور و همدلی وزرای سابق نفت با وزارت نفت 
گفت: عالوه بر جلسات هم اندیشی با وزرای سابق نفت که همواره از اندیشه 
و نظرات آنها بهره مند می ش��ویم، جلس��اتی نیز با دیگر نخبگان سیاسی 
و اقتصادی کش��ور خواهیم داش��ت و من تالش می کنم از نظرات تمامی 
مختصصان به منظور رسیدن به یک رویکرد مناسب در کالن تصمیم سازی 
همواره اس��تفاده کنیم. زنگنه درخصوص رخدادهایی که برای نفتکش ها 
اتفاق افتاد گفت: آمریکایی ها تالش دارند محدودیت هایی را برای ایران به 
هر شکلی ایجاد کنند و ما نیز در این خصوص نسبت به هر نوع محدودیت 

حساسیت های الزم را به خرج می دهیم.
ب��ه گفته وی، اتفاقات اخیر درباره توقیف نفتکش ها تاثیری در فروش و 

بازار نفت ایران نداشته است.
او س��پس درخصوص اینس��تکس نیز گفت: پیش از این هم گفته ام در 
صورت��ی این راهکار اروپایی جواب می دهد ک��ه از طریق آن پول نفت به 
کش��ور بیاید. اگر انتقال پول نفت با اس��تفاده از اینس��تکس انجام نشود، 

اینستکس معنایی ندارد.
وزی��ر نفت با بیان اینکه اجالس اخی��ر اوپک یک اجالس جنجالی بود، 
گفت: تمام تالش ما این بود که برگزاری جلس��ه جدید اوپک و غیراوپک 
ب��ه ماهیت اوپک ضربه ای نزند و هدف گ��ذاری ما در این خصوص محقق 

ش��د و توانس��تیم به تمامی اهداف از پیش تعیین ش��ده در اجالس اخیر 
اوپک برس��یم. زنگنه در بخش دیگری از صحبت ه��ای خود درباره طرح 
اعزام اس��تفاده از کارت سوخت ش��خصی از 20 مردادماه گفت: این طرح 
در تاریخ مقرر آغاز خواهد شد و به مرور کامل و تکمیل می شود و درباره 
ثبت نام هایی که در گذش��ته برای حس��اب های بانکی صورت گرفته باید 
بگویم که از همان ثبت نام ها استفاده می کنیم و هیچ نیازی به مراجعه به 
پلیس +10 نیس��ت و براس��اس همان ثبت نام و آدرسی که مشخص شده 

کارت سوخت را ارسال خواهیم کرد.
وی افزود:  افرادی که کارت س��وخت ندارند ب��رای مدت محدود بعد از 
تاریخ مقرر می توانند از کارت جایگاه داران استفاده کنند و با توجه به اینکه 
در حال حاضر سهمیه بندی بنزین مطرح نیست مشکلی در این خصوص 
وج��ود ن��دارد و این طرح اکنون تنها با هدف انضباط دادن به س��وخت و 

جمع آوری اطالعات است.
او همچنین در پاس��خ به این س��وال که آیا عربستان و امارات می توانند 
جای خالی ایران را پر کنند، گفت: هیچ کشوری نمی تواند جای نفت ایران 

را پر کند اما این کشورها تولید خودشان را دارند.
زنگنه در پاس��خ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه با توجه به کاهش تولید 
نفت ایران آیا چاه های نفت دچار آسیب می شوند، پاسخ داد: در کوتاه مدت 
آسیبی به این چاه ها وارد نمی شود اما راه اندازی مجدد آنها نیاز به وقت و 

هزینه دارد، اما اگر مدت زمان توقف طوالنی شود، آسیب خواهد رساند.

زنگنه در نشست هم اندیشی با وزرای سابق نفت:

ماجرای نفتکش ها تاثیری در فروش نفت ایران نداشته است
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ردپای عربستان و امارات در نوسان بازار ارز

وقت��ی مش��غول کاری هس��تید و عده ای به کمک ش��ما می آین��د طبعاً 
خوشحال می شوید، ولی اگر کمک کنندگان از دشمنان شما باشند، چطور؟ 
آیا نباید به حس��ن نیت آنها ش��ک کنید؟ وقتی عمال عربستان در دوبی و 
دیگر نقاط جهان به ناگهان خریدار »تومان« می ش��وند و قیمت ارز در بازار 
رو به کاهش می گذارد آیا نباید ش��ک کرد که چه اتفاقی افتاده که ناگهان 
»توم��ان« ما عزیز ش��ده، آیا نرخ تورم در ایران کاه��ش یافته و به زیر صفر 

رسیده؟ و تراز بازرگانی ما مثبت شده است؟  
چه اتفاقی افتاده که ارزش تومان ما به ش��دت باال رفته است؟ و اگر هیچ 
اتف��اق مثبتی رخ نداده، چرا برخی ش��روع به خرید توم��ان و تزریق ارز به 
اقتصاد ما می کنند، آیا به ناگهان صرافان عربس��تانی دش��منی را با ما کنار 
گذاشته و عاشق ملّت ایران شده اند و از سر دلسوزی میلیون ها درهم و دالر 
خود را ارزان کرده و به مردم ایران عرضه می کنند؟ اگر جواب سواالت فوق 
مثبت نیس��ت، آیا شایس��ته نیست که بازارس��از عزیز ما یعنی بانک محترم 
مرکزی خالف روش آنها رفتار کرده و با تزریق منفی به خرید و جمع آوری 
ارز اق��دام کرده و نقش��ه آنها را که همانا ایجاد نوس��ان و تالطم در بازار ما 

است را نقش بر آب کند؟
بررس��ی های فن��ی و اقتصادی نش��ان می ده��د وقتی ش��ما تالطم 5 تا 
10درصدی را در بازار مش��اهده می کنید، حتما یک جای کار اشکال دارد، 
البته نقش نیروی س��وم هم که س��وداگران و س��ودجویان هستند همیشه 
حائز اهمیت اس��ت، ولی وظیفه بانک های مرک��زی در همه دنیا جلوگیری 
از نوس��انات و تالطمات مخرب اس��ت. نکته اینجاست که اگر ثبات در بازار 
مش��اهده شود معلوم می شود مس��ئولین اقتصادی کارشان را صحیح انجام 
می دهن��د و اگر تالطم باالی 2درص��د در روز اتفاق بیفتد، عکس این مدعا 

صدق می کند و البته ما هم دعا می کنیم.

با اعالم بانک مرکزی
سرمایه اولیه صرافی ها به 12 میلیارد تومان 

افزایش یافت
فرصت امروز:  طبق اعالم بانک مرکزی، س��رمایه صرافی ها در کالنشهرها 

به 12 میلیارد تومان و در سایر شهرها به 6 میلیارد تومان افزایش یافت.
براساس اطالعیه منتشرشده در سامانه صرافی ها )سنا( ، به استناد تبصره 
)2( ماده )11( دس��تورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، 
حداقل س��رمایه جهت تاس��یس صرافی در ش��هرهای بزرگ شامل تهران، 
مش��هد، اصفهان، اهواز، تبریز، ش��یراز و کرج مبلغ یکصد و بیس��ت )120( 
میلیارد ریال و س��ایر شهرهای کشور مبلغ شصت )60( میلیارد ریال تعیین 

شده است.
همچنین مقرر گردید صرافی های مجاز فعلی، حداکثر تا تاریخ یکم بهمن 
ماه 1۴00 نس��بت به افزایش سرمایه به صورت نقد و تطبیق شرایط خود با 

سرمایه تعیین شده جدید، اقدام نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت پایان مهلت مقرر و عدم تطبیق ش��رایط شرکت 
با الزامات یادش��ده، تمدید مجوز فعالیت آن صرافی و رس��یدگی به س��ایر 

درخواست های واصله در بانک مرکزی امکان پذیر نخواهد بود.
گفتنی اس��ت بانک مرکزی به آن دس��ته از متقاضیان تاسیس صرافی که 
پیش از این نس��بت به مسدودی یک میلیارد تومان خود اقدام کرده بودند، 
تکلیف کرده اس��ت که باید کل مبلغ جدید س��رمایه تصویب ش��ده -یعنی 
12 میلیارد تومان- را مس��دود کنند تا نس��بت به تاسیس صرافی آنها اقدام 

صورت پذیرد.
قابل ذکر اس��ت پیش از این باید فقط 25درصد س��رمایه اولیه صرافی ها 

مسدود می شد تا تشریفات تاسیس صرافی طی شود.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک 
 پاسارگاد به زمان دیگری موکول شد

مجم��ع عمومی عادی س��الیانه بانک  پاس��ارگاد، در تاریخ 30 تیر س��ال 
1398، به دلیل به حد نصاب نرسیدن به میزان دارندگان اکثریت سهام، در 
زمان دیگری برگزار خواهد ش��د. به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، 
در مجمع عمومی عادی س��الیانه سال مالی منتهی به 29-12-1397 بانک 
 پاس��ارگاد، دارندگان ۴1درصد از س��هام حضور یافتند ک��ه به دلیل به حد 
نصاب نرس��یدن، برگزاری مجمع به زمان دیگری موکول شد. در این جلسه 
دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک  پاسارگاد ضمن اشاره به عملکرد موفق 

بانک در سال مالی گذشته، به سؤاالت سهامداران پاسخ داد.

طال به گرمی 409 هزار تومان رسید
سکه گران شد

هرچن��د افزایش قیمت دالر در روز یکش��نبه در مح��دوده ای نزدیک به 
100 تومان قرار داش��ت اما قیمت س��که تمام بهار آزادی با افزایش��ی قابل 
توج��ه همراه بود. به گزارش خبرگزاری ها، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی 
دیروز افزایش��ی نزدیک به 100هزار تومان را تجربه کرد و بهای فروش هر 
قطعه س��که به ۴ میلیون و 2۴0 هزار تومان رسید. بررسی ها نشان می دهد 
همزمان با رش��د قیمت سکه حباب سکه نیز به رقمی نزدیک به 130 هزار 
تومان رس��ید.  برآوردها نش��ان می دهد افزایش تقاضا برای خرید سکه، در 
رش��د بهای این کاالی س��رمایه ای در بازار موثر بوده اس��ت. افزایش شمار 
خریداران س��که در حالی اتفاق افتاد که س��ایر بازارها با رکود شدید و نبود 
خریدار روبه رو هس��تند. قیمت س��که بهار آزادی طرح قدیم به ۴میلیون و 
13۴ ه��زار تومان و قیمت نیم س��که نیز به 2 میلی��ون و 278 هزار تومان 
رسید. ربع سکه قیمتی برابر با یک میلیون و ۴۴9 هزار تومان و سکه گرمی 
قیمتی برابر با 969 هزار تومان را داراست. قیمت هر گرم طال نیز با افزایشی 
7600 تومان��ی به ۴09 هزار تومان رس��ید. در همین زمینه، رئیس اتحادیه 
طال و جواهر با اش��اره به تاثیر نوسانات قیمتی طال و سکه بر روند معامالت 
بازار گفت: در روزهای اخیر شاهد نوسانات قیمت در بازار طال و سکه بودیم 

که به طور حتم بر روند داد و ستدها موثر خواهد بود.
آیت محمدولی در گفت وگو با ایبنا، در تحلیل وضعیت بازار ارز، ادامه داد: 
با توجه به نوس��انات موجود ای��ن روزهای بازار، نه می توان تصمیمات دقیق 
گرفت و نه پیش بینی مش��خصی داشت، اما مشکل این وضعیت ُکند شدن 
روند بازار است. در درجه دوم هر زمانی که نوسان و تنشی در بازار ارز ایجاد 

شود، به طور همزمان بر قیمت طال و سکه نیز تاثیر دارد.

یادداشت

فرصت امروز: ش��بکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با بررس��ی تاریخچه 
ش��کل گیری سوئیفت و شیوه جاسوس��ی آمریکا، آسیب های این سیستم 
برای اقتصاد ایران را برش��مرد و پیش��نهاد داد تا با توج��ه به آثار مخرب 
استفاده ایران از شبکه سوئیفت، بانک مرکزی از ظرفیت سامانه های موازی 

در این حوزه استفاده کند.
در گزارش این نهاد سیاست پژوهی و کانون تفکر با عنوان »واکاوی آثار 
مخّرب س��وئیفت بر اقتصاد ایران و بررسی راهکارهای جایگزین« به نحوه 
اس��تفاده آمریکا از سوئیفت برای ضربه زدن به اقتصاد ایران اشاره شده و 

بانک مرکزی را مسئول رفع تهدیدات ناشی از سوئیفت دانسته است.
به گفته ش��بکه تحلیلگ��ران اقتصاد مقاومتی، آمریکا از س��وئیفت به 
عنوان ابزار رصد اطالعات مالی و ابزار تحریم استفاده دووجهی می کند. 
این کانون تفکر با تش��ریح نحوه استفاده آمریکا از سوئیفت جهت ضربه 
زدن ب��ه اقتص��اد ایران عنوان کرده اس��ت که بانک مرک��زی به عنوان 
نهاد متولی رفع تهدیدات ناش��ی از آثار اس��تفاده سیاس��ی کشورها از 
سوئیفت، ضروری است تدابیر الزم و اساسی را در پیش بگیرد. این نهاد 
سیاس��ت پژوهی در پایان گزارش خود نیز پیش��نهاد داده است تا ایران 
ب��ا اتخاذ ترتیب��ات الزِم همکاری های دوجانب��ه و چندجانبه از ظرفیت 
پیام رسان سپام ایران و پیام رسان های موازی سایر کشورها جهت مقابله 

با تهدیدات سوئیفت استفاده کند.
در گزارش این نهاد سیاس��ت پژوهی و کانون تفکر آمده اس��ت: »وزارت 
خزان��ه داری آمریکا به عن��وان اتاق جنگ اقتصادی این کش��ور، اقدامات 
متعددی جهت ایجاد فشار اقتصادی و تغییر مسیر جمهوری اسالمی ایران، 
انجام داده است. یکی از راهکارهای مهم و اساسی اتاق جنگ آمریکا برای 
فش��ار اقتصادی به ایران، ایجاد محدودیت برای مبادالت مالی بین المللی 
کشور بوده است تا از این طریق، روابط تجاری ایران را محدود و پرهزینه 

کند. در این راستا، این نهاد از پیام رسان سوئیفت برای اعمال محدودیت و 
تحریم علیه ایران استفاده کرده است؛ سامانه ای که نزد مسئولین آمریکایی، 

از آن به عنوان یکی از عناصر مهم اثرگذاری تحریم ها یاد می شود.«
این نهاد سیاس��ت پژوهی و کانون تفک��ر در گزارش خود مطرح کرده 
اس��ت که پس از جریان 11 س��پتامبر، دولت آمری��کا از طریق وزارت 
خزانه داری این کشور و در قالب برنامه »ردیابی تامین مالی تروریسم«، 
عماًل مجوز دسترس��ی ب��ه اطالعات مالی مردم و کش��ورهای جهان در 
س��وئیفت و جاسوس��ی از آن را از این نهاد دریافت ک��رد؛ اقدامی که تا 
مدت ها حتی از نظر کشورهای اروپایی پنهان ماند. از آن زمان تاکنون، 
با وج��ود اعتراضات متعدد کش��ورهای جهان و نق��ض قوانین و حریم 
خصوصی افراد، آمریکا کماکان به داده های سوئیفت دسترسی داشته و 
ش��ریان های اقتصادی کشورها را از طریق این پیام رسان شناسایی و در 

مواقع الزم، آنها را مورد تحریم قرار می دهد.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در این گزارش سیاستی عنوان کرده 
است که آمریکا از ابزار سوئیفت به دو شکل علیه ایران استفاده کرده است. 
شکل اول، رصد مبادالت ایران است؛ دولت آمریکا با دسترسی غیرقانونی 
ک��ه به س��وئیفت و داده های آن دارد، این ام��کان را دارد تا همه مبادالت 
انجام شده در آن را رصد کند و از وضعیت کشورهای مدنظر خود از جمله 

ایران، در مبادالت جهانی شان اطالع یابد.
در گزارش مذکور ش��کل دوم استفاده آمریکا از سوئیفت علیه ایران نیز 
تهدید کشور به قطع سوئیفت عنوان شده است که منجر به ایجاد اختالل 
در مبادالت بانکی کش��ور می شود؛ در واقع از آنجا که پیام رسانی مبادالت 
مالی ایران از طریق س��وئیفت انجام می شود، قطع این دسترسی، ایران را 
در انجام تجارت با کشورها و فرآیندهای مالی آن با مشکل مواجه می کند.
در این گزارش اش��اره شده اس��ت که باوجود تمامی این آسیب ها علیه 

ایران، بانک مرکزی اقدام راهبردی و قابل توجهی طی این س��ال ها جهت 
کاهش وابس��تگی به س��وئیفت انجام نش��ده و این نه��اد برخالف منطق 
اقتصادی و امنیتی، همواره به دنبال ایجاد تس��هیل در اس��تفاده مجدد از 

این پیام رسان بوده است.
در ای��ن گ��زارش همچنین به تجربیات س��ایر کش��ورها ب��رای مقابله 
با تهدیدات س��وئیفت اش��اره شده و گفته شده اس��ت که در زمینه ایجاد 
سیس��تم های موازی سوئیفت کش��ورهایی از قبیل چین و روسیه پیشرو 
بوده و س��امانه های پرداخت بومی و مخصوص خود را ایجاد کرده اند تا از 
آن در تبادل با کشورها استفاده کنند. همچنین سایر کشورها و بانک های 
بزرگ بین المللی نیز به تناسب نیاز خود، استفاده از پیام رسان مالی موازی 

سوئیفت را در دستور کار قرار داده اند.
ش��بکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در پایان گزارش خود بانک مرکزی 
را متولی اصلی رفع تهدیدات ناشی از سوئیفت قلمداد کرده و پیشنهادات 

زیر را مطرح کرده است:
* راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه 

و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیه ها
* اس��تفاده از ظرفی��ت پیام رس��ان ملّی س��پام در تب��ادالت داخلی و 
بین المللی و ایجاد دسترسی برای بانک ها و مؤسسات مالی خارجی طرف 

قرارداد با بانک های ایرانی
* انعقاد ق��رارداد همکاری با کش��ورها، مجامع، اتحادیه ه��ا، بانک ها و 
مؤسس��ات مالی منطقه ای و بین المللی که در زمینه ایجاد پیام رسان های 

مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند
* تامل و احتیاط بیش��تر در پیوس��تن ب��ه FATF در چارچوب فعلی 
همکاری این نهاد، از جمله اقداماتی است که باید در این راستا در دستور 

کار قرار گیرد.

آمریکا چگونه از طریق سوئیفت جاسوسی می کند؟

مصائب سوئیفت برای اقتصاد ایران

بانک ها و موسسه های اعتباری در سال 97 حدود 13 هزار هزار میلیارد 
ریال یعنی 1300هزار میلیارد تومان تسهیالت دادند که رشد 20درصدی 
نسبت به سال 96 داشته است. به گزارش ایرنا، بررسی عملکرد بانک ها و 
موسس��ه های اعتباری، روند افزایشی اعطای این تسهیالت را در سال 97 
نسبت به سال 96 نشان می دهد. میزان دقیق این تسهیالت براساس اعالم 
بانک مرکزی در س��ال 97 مبلغ 13 هزار و یک هزار میلیارد ریال است و 
میزان تس��هیالت اختصاص یافته در سال 96 معادل 10 هزار و 833 هزار 

میلیارد ریال بوده است.
با بررس��ی آم��ار بانک مرکزی مش��خص می ش��ود که در می��ان انواع 
تسهیالت، بیشترین رش��د به ترتیب به تسهیالت اجاره به شرط تملیک 
)با 103.7درصد(، سلف )80.5درصد(، »مرابحه« )57.7درصد(، استصناع 
)38.5درصد(، جعاله )35درصد(، فروش اقساطی )3۴.2درصد( و تسهیالت 

قرض الحسنه )31.9درصد( تعلق داشته است.
در سال 97 مبلغ 78۴ هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه توسط 

بانک ها و موسس��ه های اعتباری اعطا ش��ده است. س��هم انواع تسهیالت 
اعطایی بانک ها و موسسه های اعتباری نیز نشان می دهد سهم تسهیالت 
قرض الحسنه از مجموع تسهیالت اعطا شده در سال 97 معادل 6درصد و 

سهم تسهیالت مضاربه ای 1.3درصد بوده است.
میزان تسهیالت قرض الحسنه در سال 97 مبلغ 78۴ هزار میلیارد ریال 

و تسهیالت مضاربه نیز 163 هزار میلیارد ریال ثبت شده است.
گفتنی اس��ت مضاربه قراردادی اس��ت که به موجب آن یکی از طرفین 
)مالک( عهده دار تامین سرمایه )نقدی( می شود با قید این مطلب که طرف 
دیگر )عامل( با آن تجارت کرده و در س��ود حاصله هر دو طرف، ش��ریک 

باشند.
سهم تسهیالت سلف از مجموع تسهیالت بانکی سال 97 نیز 0.09درصد، 
قراردادهای مشارکت مدنی 31.3درصد، جعاله ۴.7درصد و فروش اقساطی 

نیز 29.6درصد است.
قرارداد َسلَف یا عقد َسلَف قراردادی است که در آن عرضه کننده بخشی 

از دارایی پایه را به ازای بهای نقد و مطابق قرارداد سلف به فروش می رساند 
تا در دوره تحویل به خریدار تس��لیم کند. جعاله نیز عبارت است از التزام 
ش��خص )جاعل( یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم )جعل( در مقابل 
عمل��ی معین، طبق ق��رارداد طرفی که عمل را انج��ام می دهد )عامل( یا 

پیمانکار نامیده می شود.
تس��هیالت مرابحه نیز س��هم 10.6درصدی و تسهیالت استصناع سهم 

صفر درصد و اجاره به شرط تملیک سهم 0.06درصد را دارا بوده اند.
مرابحه از عقود اس��المی اس��ت که برای فروش کاال به بهای معلوم به 
مشتری به صورتی که تمام یا مقداری از بهای آن کاال به صورت اقساطی 

از مشتری دریافت شود.
قراردادهای مشارکت حقوقی 3درصد و سرمایه گذاری های مستقیم نیز 
0.06 درصد از مجموع تس��هیالت دوره مورد بررسی را به خود اختصاص 
داده اند. س��ایر انواع تسهیالت نیز سهم 11.6درصدی از مجموع تسهیالت 

اعطایی سال 97 را داشته اند.

وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گفت اصالح سیس��تم بانکی که از مهمترین 
چالش های هفت گانه کشور است در دستور کار دولت بوده و پیگیری های الزم آن 

انجام خواهد شد.
محمد شریعتمداری در گفت وگو با ایسنا، ادامه داد: در سال گذشته 862 میلیارد 
تومان از کمک های مجمع خیران کشور برخوردار شدیم که نسبت به سال گذشته 
18درصد رشد داشته است. یکی از اقدامات خوب نیکوکاران در این حوزه، ساخت 
مسکن برای خانوارهایی بوده که دارای دو معلول به باال هستند. تاکنون تعداد 1۴ 
هزار و 358 خانواده دارای معلول از طریق بهزیس��تی شناسایی شده اند که برای 6 

هزار و 250 نفر آنها مسکن تامین شده است.  
وی افزود: امروز در این همایش که با ابتکار خود خیران سراس��ر کش��ور برگزار 
شده، برنامه ریزی های الزم برای تهیه مسکن برای 6 هزار و 800 خانوار باقی مانده 
نیز انجام ش��د و س��اخت تعداد 1700 واحد مسکونی توس��ط خیران این نشست 

قطعی شده است.  
شریعتمداری در رابطه با توانمندسازی معلوالن ادامه داد: در راستای توانمندسازی 
معلوالن س��ازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید اقدامات 
و همکاری های الزم را در تقسیم منابع بانکی ارزان قیمت برای توسعه فعالیت های 

اشتغال زا در نظر گرفته اند. در این راستا میزان 3 هزار و 500 میلیارد تومان به طور 
جداگانه به این بخش اختصاص دادیم تا توانمندس��ازی، اشتغال و کارآفرینی برای 

افراد تحت پوشش این سازمان ها صورت بگیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: در این جلسه با همکاران خیر خود 
متعهد ش��دیم تا در کنار ساخت مس��کن برای همه خانواده های دو معلول و باالتر 
آموزش های الزم برای اعضای آنها که عالقه مند به مهارت آموزی باش��ند در مراکز 

آموزش فنی و حرفه ای ارائه شود.  
ش��ریعتمداری ادامه داد: یکی از مهم ترین فعالیت های دولت در بخش اش��تغال 
فراگیر، توانمندس��ازی اقش��اری است که نیازمند کار هس��تند. در این راستا بحث 
مش��اغل خانگی در سال گذشته مورد توجه جدی قرار گرفت که تعداد 270 هزار 
نفر متقاضی مشاغل خانگی بودند و ثبت نام کردند و تعداد 93 هزار نفر از آنها طی 

سال 97 دارای شغل در خانه شدند.  
وی تصریح کرد: متوس��ط پرداختی برای مشاغل خانگی براساس بودجه در نظر 
گرفته شده 6میلیون و 600 هزار تومان است که مبلغ اندکی است. با توافق هایی که 
با بانک مرکزی داشته ایم تالش کردیم که با استفاده از منابع موجود در تبصره 18 
قانون بودجه سال جاری، اعتبار الزم را تامین کنیم تا بتوانیم به طور متوسط برای 

هر شغل خانگی 10میلیون تومان اختصاص دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با اس��تخدام معلوالن در مراکز دولتی 
تصریح کرد: مس��ئول اجرای این قانون، س��ازمان اداره اس��تخدامی است. سازمان 
بهزیستی نیز به عنوان یکی از مهمترین متولیان در نهادهای اجتماعی این موضوع 
را به طور جد پیگیری می کند، بنابراین معلوالن در همه نهادهای دولتی متناسب با 

شرایطی که دارند و می توانند به کار بپردازند.
او در پاس��خ به این پرسش که برای رفع مش��کالتی که نظام بانکی برای بخش 
خصوص��ی و کارخانه دارها ایجاد کرده چ��ه اقداماتی انجام داده اید، گفت: برای حل 
این مشکل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در همه استان ها به ریاست استانداران 
تشکیل شده در تهران نیز این ستاد به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل 
می شود و یکی از مهمترین اموری که به آن می پردازند توجه مسائل و بدیهی های 
واحدهای تولیدی و کارآفرین به نظام بانکی است. در مواردی که این کمیته ها تایید 

کنند بدیهی ها و جرایم آنها رفع خواهد شد.
ش��ریعتمداری تش��ریح کرد: اصالح سیس��تم بانکی که از مهمترین چالش های 
هفت گانه کشور است در دستور کار دولت بوده و پیگیری های الزم آن انجام خواهد 

شد.

عملکرد بانک ها و موسسه های اعتباری در سال 97 نشان می دهد

رشد 20درصدی تسهیالت اعطایی بانک ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

اصالح سیستم بانکی در دستور کار دولت است

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

علی اصغر سمیعی
رئیس اسبق کانون صرافان
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بورس تهران به روند افزایشی بازگشت
شاخص بورس بر مدار صعود

در دومی��ن روز معام��الت بازار س��هام، قیم��ت اکثر س��هم ها در بورس 
و فرابورس رش��د ک��رد. نمادهایی در گروه محصوالت ش��یمیایی و معدنی 

بیشترین تاثیر را روی رشد شاخص های بازار سرمایه داشتند.
به گزارش ایس��نا، ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
تهران در روز یکش��نبه 322۴ واحد رش��د کرد و به رقم 2۴9 هزار و 661 
واحدی رس��ید. شاخص کل هم وزن نیز 388 واحد افزایش یافت و رقم 60 
هزار و 130 واحدی را پشت سر گذاشت. شاخص آزاد شناور پس از 3279 
واحد افزایش رقم 277 هزار و 362 را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم 

هر کدام به ترتیب 21۴0 و 7۴71 واحد رشد کردند.
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی گل گهر و پتروش��یمی 
پ��ارس هر ک��دام به ترتی��ب 310، 292 و 260 واحد تاثیر افزایش��ی روی 
ش��اخص بازار داش��ت، اما در طرف مقابل گروه مپنا، سرمایه  گذاری توسعه 
ملی و آبسال هر کدام به ترتیب 85، 22 و 1۴ واحد روی شاخص های بازار 

تاثیر کاهنده داشتند.
همچنی��ن در این روز در بورس تهران 180 نم��اد با روند افزایش قیمت 
و 109 نم��اد با روند کاهش قیمت روبه رو ش��دند. همچنین تعداد نمادهای 

مثبت در فرابورس 101 و تعداد نمادهای منفی 82 بود.
در گروه محصوالت ش��یمیایی 2۴۴ میلیون س��هم و اوراق مالی به ارزش 
163 میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفتند که تعداد معامالت این گروه 
به عدد 3۴ هزار و 109 نوبت رس��ید. بیشتر س��هم های این گروه توانستند 
بیش از 2درصد رشد قیمت را تجربه کنند و تعدادی نیز توانستند رشد خود 

را تا مرز 5درصد ادامه دهند.
در گروه فلزات اساس��ی 111 میلیون س��هم به ارزش بیش از 8۴ میلیارد 
تومان مورد دادوستد قرار گرفت و تعداد معامالت این گروه در مجموع رقم 
11 ه��زار و 89 نوبت را تجربه کرد. در این گروه نیز تقریبا بیش از نیمی از 

سهم ها با رشد قیمت  روبه رو شدند.
پس از فلزات اساسی گروه چند رشته ای، کانه های فلزی، سرمایه گذاری ها، 

زراعت و کانی های غیرفلزی بیشترین ارزش معامالت را تجربه کردند.
گ��روه خودرو و س��اخت قطعات ارزش معامالت کم��ی را تجربه کرد؛ به 
طوری که با حجم معامالت حدود 120 میلیون س��هم ارزش معامالتش به 

نزدیک به 2۴ میلیارد تومان رسید.
ارزش کل معامالت بورس تهران به رقم 863 میلیارد تومان دس��ت یافت 
که این رقم ناش��ی از دست به دست ش��دن 1.6 میلیارد سهم و اوراق مالی 
ط��ی 223 ه��زار و 577 نوبت معامله بود. آیفکس نیز با رش��د 19.5 واحد 
ت��ا رقم 3232 واحدی باال رفت. ارزش معام��الت فرابورس ایران عدد 737 
میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معامالت آن تا رقم 8۴3میلیون س��هم 

و اوراق مالی افزایش یافت.
در بین تمامی نمادها، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، پتروش��یمی مارون 
)مارون( و فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 
این بازار داش��تند. هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، س. توس��عه 
و عمران اس��تان کرم��ان )کرمان(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس( و س��نگ آهن 

گهرزمین )کگهر( در مقابل، مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

سمت و سوی بازار سرمایه در نیمه دوم سال
اقبال بورس به سمت سهم های بنیادی

یک کارش��ناس بازار س��رمایه گفت پیش بینی می شود پس از اتمام فصل 
مجامع، سیاس��ت پیش رو در بورس به س��مت سهام های بنیادی باشد که با 
توجه به حجم و اندازه ارزش بازار س��رمایه در کش��ور می توان انتظار داشت 

اینگونه سهم ها در نیمه دوم سال از اقبال خاصی برخوردار باشند.
فرهاد رمض��ان در گفت وگو با خبرن��گار ایرنا، افزود: اکن��ون در روزهای 
پایان��ی ماه تیر و برگزاری مجامع قرار داریم و به طور حتم برخی از فعاالن 
بازار بعد از برگزاری مجامع از س��هام شرکت هایی که در آن سرمایه گذاری 
کرده اند خارج می ش��وند و بیشتر به سمت سرمایه گذاری سهم های بنیادی 

پیش خواهند رفت.
وی با بیان اینکه تاکنون عموم مجامع برگزار و نماد اکثر سهم ها با نسبت 
قیمت به س��ود پایین تری بازگشایی شده اند، گفت: برخی از فعاالن حقیقی 
بازار ترجیح می دهند که با سهام به مجمع نروند بلکه بعد از برگزاری مجامع 
و با نس��بت قیمت به س��ود کمتر اقدام به خرید سهام موردنظر خود کنند، 
این موضوع از جمله عوامل مهمی اس��ت که منجر به جابه جایی متعدد در 

بین سهم های حاضر توسط سهامداران حقیقی در بازار سرمایه می شود.
رمض��ان اظهار داش��ت: ب��ه طور معمول تغییر و ورود س��رمایه به س��ایر 
گروه ه��ای صنعت��ی ب��رای س��رمایه گذاری از جمله تصمیماتی اس��ت که 

سهامداران برای کسب سود بیشتر اتخاذ می کنند.

نماگربازارسهام

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اینکه کش��ورهای دیگر به بازارهای 
س��رمایه وابسته اند، اما صنعت ایران به بازار پولی و بانکی وابسته است، گفت که 
امس��ال یکی از محورهایی ک��ه در این وزارتخانه در حال پیگیری اس��ت، بحث 

تامین مالی و سرمایه گذاری به غیر از بانک ها است.
به گزارش »کاالخبر«، رضا رحمانی در برنامه »نگاه یک« ش��بکه اول س��یما، 
از برنامه ه��ای این وزارتخان��ه برای رونق تولید و اقدامات ب��رای تامین کاالهای 
اساس��ی با اولویت رونق تولید خبر داد و گفت: اینکه امسال به عنوان سال رونق 
تولید نام گذاری شده است؛ در واقع نشان دهنده جهت حرکت توسط مقام معظم 
رهبری است. راهکار حل مشکالت اساسی کشور همچون اشتغال جوانان و رفع 
معضل بیکاری، مس��ائل تورم، تامین معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی، قطع 
وابستگی کشور و ... در گرو توجه به رونق تولید است که شاید از نظر تئوری الزم 
اس��ت که باید توجهات بیش��تری روی آن صورت گیرد. امروز استراتژی اقتصاد 
کالن کشور ما، رونق تولید است که اگر توسط تمامی افرادی که به نحوی با آن 
در ارتباط هستند، پذیرفته شود بسیاری از مشکالت اقتصادی حل خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به صورت جزئی تر می توان گفت برای 
آنکه هر تولیدی بخواهد پابرجا باش��د، الزم است که به سه موضوع »تامین مواد 
اولی��ه«، »نقدینگ��ی« و »کنترل بازار« توجه ویژه صورت گی��رد. باید مواد اولیه 
به موقع رس��یده، س��رمایه در گردش تامین شود که این دو مورد همچون مثال 
»رس��یدن آب به مزرعه اس��ت.« عالوه بر این برای هر کاالیی ضروری اس��ت که 
بازار فروش داش��ته باشد. اتاق بازرگانی مرکز پژوهشی دارد که هر سه ماه یک بار 
از تش��کل های مختلف نظرسنجی کرده و جمع بندی آن را منتشر می کند. طبق 
آخری��ن اظهارنظر تولیدکنندگان، تامین نقدینگی، عدم ثبات مقررات و رویه ها و 
عدم ثبات قیمت مواداولیه از مش��کالت و موانع اصلی تولید است. این موضوعی 
اس��ت که همه واحدها از جمل��ه وزارت صنعت، دولت، بانک مرکزی، س��ازمان 

حمایت و... روی آن اختالف نظر نداشته و آن را قبول دارند.
رحمانی در رابطه با اینکه قرار اس��ت این مشکالت چگونه حل شود تا »تولید 
پویا« صورت گیرد؟گفت: نه تنها ش��خص بنده و همه دوس��تان ما در جریان این 
مشکالت هستیم؛ بلکه ما نیز با این مشکالت و در همین کشور زندگی می کنیم. 
در بحث مشکالت کوتاه مدت، 68 تا 70درصد اتفاق نظر وجود دارد که نقدینگی 

و تامین مالی اولویت اول همه واحدها اس��ت. حتی در س��ایر کش��ورها نیز این 
موض��وع وجود دارد، اما آی��ا ما منابع مالی داریم یا خی��ر؟ نظام مالی صنعت ما 
و تامین مالی ما، 80درصد وابس��ته به بانک اس��ت که از تفاوت های ما با س��ایر 
کش��ورها به ش��مار می آید. کش��ورهای دیگر به بازارهای س��رمایه وابسته اند اما 
صنعت ایران به بازار پولی و بانکی وابس��ته است؛ البته امسال یکی از محورهایی 
که در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است، بحث تامین مالی و 

سرمایه گذاری به غیر از بانک ها است.
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت تاکید کرد: همچنی��ن در حال حاضر پیگیری 
می ش��ود که چطور می توان از بازارهای س��رمایه، اس��تفاده کنی��م که البته این 
اتفاق در مورد اس��تفاده از صندوق های توس��عه اس��تانی مطرح شده که امسال 
برای اولین بار در س��ه اس��تان آغاز شده اس��ت و لیکن اجرای این طرح ها کمی 
زمان ب��ر خواه��د بود، اما در ح��ال حاضر بحث مهم ما این اس��ت که آیا منابعی 
که وجود دارد، به صورت درس��ت تخصیص داده می ش��ود ی��ا خیر؟ طبق قانون 
حداقل۴0درصد تس��هیالت نظام بانکی باید ب��ه حوزه صنعت و معدن تخصیص 
داده ش��ود. آی��ا این اتفاق رخ می ده��د؟ از نظر ما که خی��ر. در حال حاضر این 
رقم تخصیص در حدود 27درصد اس��ت چراکه به گم��ان خود می خواهند بین 

بخش های مختلف تعادل برقرار باشد.
وی تاکید کرد: اینکه دشمنان ما در زمین گیر کردن صنعت ما موفق نشده اند 
به این دلیل اس��ت که تولیدکنندگان ما با وجود تمام مش��کالت، خود را س��رپا 
نگه داش��ته و همچون ی��ک رزمنده در جبهه اقتصادی فع��ال عمل کرده اند. در 
حال حاضر افزایش نقدینگی از معضالت بزرگ کش��ور اس��ت که سوق آن به هر 
س��وی، آن را ویران می کن��د؛ از نگرانی های اصلی اقتصاددان های ما اس��ت، لذا 
این حجم از نقدینگی باید به س��مت رونق تولید هدایت ش��ود تا منجر به تولید 
کاال و خدمات ش��ده و ایرادات را صفر یا حداقل ناچیز کند لذا الزم اس��ت حتی 
بانک های خصوصی که طی س��ال های اخیر کمت��ر از بانک های دولتی به کمک 
تولید آمده اند، اکنون توجه بیش��تری کرده و به این سمت حرکت کنند. همه ما 
باید به این باور برس��یم که نیاز کش��ور در حال حاضر رونق تولید است که البته 
پیش ش��رط آن، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است که در درازمدت حل 

خواهد شد.

وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت در ادامه در رابطه با آث��ار مثبت ثبات نرخ ارز 
در صنعت، گفت: همیش��ه فراتر از موضوع نرخ ارز، تثبیت آن بوده است. درست 
است که به دلیل شرایط تحریمی، واحدهای صنعتی دچار مشکل شده اند، اما از 
س��وی دیگر این شرایط کمک کرده تا دستگاه ها و واحدهای مختلف صنعتی به 
سمت تولید داخل حرکت کنند. بنابراین می توان به جرأت گفت که به طور کلی 
شرایط تحریمی جدید به نفع تولید ملی است. درست است که هزینه ها افزایش 
چشمگیری داشته یا تامین مواد اولیه با مشکل روبه رو بوده اما ایجاد فرصت برای 

توسعه تولید داخل نیز کرده است.
رحمانی افزود: امس��ال چندین برنامه برای توسعه تولید داخل ارائه شده است 
که در آن نهضت س��اخت داخل نهادینه ش��ده اس��ت. چنانچه وزارت صنعت از 
تولید هر کاالیی در هر کجای کشور خبردار شود که به حد کافی تولید می شود؛ 
حتما جلوی واردات آن را خواهد گرفت. از س��ال گذش��ته هر کاالیی که واردات 
آن ممنوع ش��ده اس��ت، به حد نیاز و کافی در داخل توانایی تولید داشته است. 
در س��ال گذش��ته به طور میانگین 22درصد واردات کاال کاهش داشته است که 
البت��ه این رق��م در کاالهای مصرفی به بیش از 31درصد و در مواد اولیه بیش از 
12درصد نیز می رسد که نشان دهنده جهت گیری ما در کاهش واردات و افزایش 

زمینه های تولید ملی است.
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت اعالم کرد: امس��ال نیز هدف گذاری ش��ده تا 
کاالهایی همچون خودرو، لوازم خانگی، صنایع فلزی و س��ایر مواردی که توانایی 
تولید در داخل را دارند؛ واردات شان ممنوع شود و هر آنچه که وارد می شود برای 
افزایش آگاهی و آشنایی تولیدکنندگان داخلی باشد تا بتوان کیفیت محصوالت 
تولید داخل را افزایش دهیم. در حال حاضر نیز در بس��یاری از رشته ها، کیفیت 
محصوالت تولیدی ما به قدری باالس��ت که صادر نیز می ش��وند، لذا در ش��رایط 
جدید باید نهضت س��اخت داخل را جدی بگیریم. حتی در نمایشگاه فرصت های 
س��اخت داخل و رونق تولید که امسال برگزار شده؛ برای اولین بار است که بدین 
ش��کل اتفاق افتاده است چراکه تاکنون نمایش��گاه های ما عرضه محور بودند؛ اما 
این بار تقاضامحور برگزار می ش��وند. محصوالتی که در گذش��ته وارد شده، برای 
تولیدکنندگان عرضه می ش��ود تا هر کس که توانایی ساخت داخل آن را داشته 

خود را معرفی کند.

وزیر صمت در برنامه »نگاه یک« مطرح کرد

وزارت صمت به دنبال تامین مالی از بازار سرمایه است

در پایان معامالت خردادماه امسال، ارزش بازار اوراق بهادار شامل ارزش 
کل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کاال به بیش��ترین 
مقدار خود در دوره یک ساله اخیر یعنی 12،282،39۴ میلیارد ریال رسید .
ب��ه گ��زارش گروه آم��ار و تحلیل ریس��ک س��ازمان ب��ورس، این رقم 
نش��ان دهنده 9.3درصد رشد نسبت به ارزش بازار اوراق بهادار در ماه قبل 
و 106.5درصد رش��د نسبت به ارزش بازار اوراق بهادار در پایان خردادماه 

سال گذشته است.
طبق این گزارش، گروه محصوالت شیمیایی در رتبه نخست در میان 10 
صنعت با بیش��ترین ارزش بازار سهام در مجموع بورس تهران و فرابورس 

ایران قرار دارد.
شاخص های بازار سرمایه

بررسی شاخص های بازار سرمایه نیز نشان دهنده  افزایش 9.2درصدی 
ش��اخص کل )وزنی ارزش��ی( بورس اوراق به��ادار در پایان معامالت یک 
ماهه منتهی به خردادماه 1398 و رس��یدن آن به مقدار 23۴.879 واحد 
اس��ت. این بیشترین مقدار شاخص کل طی دوره 13ماهه اخیر محسوب 
می شود. همچنین مقدار شاخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای سال 98 
تا پایان خردادماه امسال 31.5درصد رشد داشته است. شاخص کل )وزنی 
ارزشی( فرابورس ایران نیز در دوره یک ماه منتهی به پایان خردادماه 98 
با 12.6درصد افزایش به مقدار 2،978 واحد و بیش��ترین مقدار خود طی 
دوره 13 ماهه اخیر رسید. این در حالی است که مقدار شاخص کل )وزنی 
ارزش��ی( فرابورس ایران از ابتدای س��ال 1398 تا پایان خردادماه امسال 

31.9درصد رشد را نشان می  دهد.
ارزش معامالت

به ط��ور کلی، مجموع ارزش معامالت بورس ها )بورس تهران، فرابورس 
ایران، بورس کاال و بورس انرژی( در پایان خردادماه امس��ال به 519،5۴5 
میلیارد ریال رس��ید که این مقدار 13.6درصد نس��بت به دوره یک ماهه 
گذش��ته کاهش داش��ته اس��ت. در اردیبهشت ماه س��ال 98 نیز با ارزش 

معامالت 601،305 میلیارد ریال ش��اهد بیشترین مقدار ارزش معامالت 
ماهانه طی دوره 13 ماهه اخیر بوده ایم.

اوراق بدهی
طی دوره 13 ماهه اخیر، بیش��ترین ارزش اوراق بدهی منتشره مربوط 
به خردادماه 1398 با انتشار اوراق در مجموع به ارزش 133،875 میلیارد 
ریال است. در مجموع ارزش مانده اوراق بدهی منتشره در پایان خردادماه 

1398 ب��ه 1،028،۴52 میلیارد ریال رس��ید که از این مقدار 81.9درصد 
اوراق با ناش��ر دولتی، 16.۴درصد اوراق ش��رکتی و 1.7درصد سهم اوراق 
ش��هرداری ها اس��ت. همچنین از منظر نوع اوراق، بیش��ترین ارزش مانده 
اوراق به ترتیب مربوط به اوراق اسناد خزانه اسالمی با 50.7درصد و اوراق 

مشارکت با 15.2درصد است. همچنین گفتنی است بیشترین مقدار ارزش 
مان��ده اوراق بدهی طی دوره 13 ماهه اخیر، مربوط به خردادماه 1398 با 

ارزش مانده اوراق 1،028،۴52 میلیارد ریال است .
نمادهای متوقف

در ای��ن گزارش همچنین روند تعداد نمادهای متوقف ش��ده در هر ماه 
که تا پایان همان ماه بازگشایی شده اند، به همراه میانگین تعداد روزهای 
توقف برای آنها بررسی شده است. بر این اساس، طی دوره 13 ماهه اخیر، 
کمتری��ن تعداد نمادهای متوقف مربوط به بهمن ماه 1397 با 59 نماد و 
پس از آن آذرماه 1397 با 62 نماد است. از طرف دیگر، در مرداد، شهریور 
و آبان ماه 1397 با میانگین حدود دو روز ش��اهد کمترین میانگین تعداد 
روزهای توقف هس��تیم. همچنین تعداد نهادهای مالی در پایان خردادماه 
1398 به 630 نهاد رسید که 3۴درصد آنها به صندوق های سرمایه گذاری 

اختصاص دارد. 
وضعیت شفافیت اطالعات

این گزارش همچنین به بررسی مهمترین شاخص های بررسی وضعیت 
شفافیت اطالعات در بازار سرمایه پرداخته و عنوان کرده است که در سه 
ماهه چهارم س��ال 1397 ش��اهد کمترین تعداد روزهای تاخیر در انتشار 
اطالع��ات در دوره 13 ماه��ه اخیر بوده ایم. از س��وی دیگر، در س��ه ماهه 
چهارم سال 1397 شاهد کمترین درصد اطالع رسانی با تاخیر شرکت ها و 

بیشترین درصد اطالع رسانی به موقع شرکت ها هستیم.
صندوق های سرمایه گذاری

همچنین روند یک ساله ارزش صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار 
با درآمد ثابت و سهام نشان می دهد طی دوره 13 ماهه اخیر، در فروردین 
ماه 1398 ارزش صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 
ب��ه 1،500،393 میلیارد ریال و باالتری��ن ارزش خود طی دوره 13 ماهه 
اخیر رس��ید. در صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز بیشترین ارزش 

مربوط به خردادماه 1398 با ارزش 22،922 میلیارد ریال است.

ارزش بازار اوراق بهادار به باالترین میزان در یک سال گذشته رسید 
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عرضه مرغ باالتر از قیمت 12900 تومان 
گرانفروشی است

رئیس س��ازمان حمایت گفت قیمت نهایی مرغ براساس پیشنهاد وزارت 
جهاد کش��اورزی و در راس��تای حمایت از تولیدکنندگان، طبق نظر س��تاد 
تنظیم بازار کش��ور 12900تومان اعالم ش��ده که بر همین مبنا قیمت مرغ 
زنده نیز 85500 تومان تعیین ش��ده است. به گزارش تسنیم، عباس تابش 
افزود: قیمت تخم مرغ در ستاد تنظیم بازار 7500تومان مصوب شده است 
و قاعدتا هر قیمتی باالتر از این، توس��ط بازرسان سازمان حمایت با برخورد 

تعزیراتی مواجه خواهد شد.
وی تأکید کرد: با این مصوبه که الزم االجراست، انتظار داریم بخش تولید 
این اقالم، ش��رایط بهتری داش��ته باش��ند و به لحاظ تولید و عرضه در بازار 
مش��کلی نداشته باشند. رئیس س��ازمان حمایت با اشاره به دریافت گزارش 
تخلف گرانفروشی در عرضه مرغ و تخم مرغ در سطح بازار، گفت: با عنایت 
به مصوبه موجود در صورت احراز تخلف، بازرس��ان سازمان حمایت گزارش 
تخل��ف مربوطه را تنظیم و جهت رس��یدگی به تعزیرات حکومتی ارس��ال 
خواهن��د کرد. وی تصریح ک��رد: واحدهای عرضه مکلفن��د فاکتور خرید و 
فروش خود را جهت رس��یدگی دقیق تر به بازرسان ارائه کنند. تابش اضافه 
کرد: همه کش��تارگاه ها مکلف هس��تند قیمت 12900 تومانی مرغ را روی 
بسته بندی های انجام گرفته اعمال کنند و در صورت اقدام غیر از این، با آنها 

برخورد قانونی الزم انجام خواهد گرفت.
وی در مورد نوس��انات قیمتی س��یب زمینی در س��طح بازار با اش��اره به 
تصمیمات س��تاد تنظیم بازار، اظهار داشت: سیاست اعمال عوارض صادرات 
سیب زمینی در دستور کار است. تابش گفت: براساس آمار تولید ارائه شده از 
سوی وزارت جهاد کشاورزی و طی برداشت های این محصول کشاورزی در 

15 روز آینده، قیمت سیب زمینی به زودی متعادل خواهد شد.

اتصال مسافران به اینترنت وای فای فراگیر 
می شود

به نظر می رسد ایرالین های آمریکایی نیز قصد دارند در تمامی پروازهای 
خود امکان اتصال به ش��بکه اینترنت وای فای را برای مس��افران خود فراهم 
کنند. به گزارش ایس��نا، از آنجایی که در چند س��ال گذش��ته بس��یاری از 
ایرالین ه��ای ممتاز در جهان ب��رای برخی از هواپیماها و س��فرهای خاص 
امکان اتصال به ش��بکه اینترنت وایرلس وای ف��ای Wi-Fi را فراهم کرده 
بودند، حاال به نظر می رس��د که ش��رکت های هواپیمایی بیش��تری در صدد 
آوردن این قابلیت ضروری و س��رگرم کننده برای مس��افران خود هستند تا 
بدین ترتیب در بررس��ی های یاتا و سایر س��ازمان های هوانوردی نیز بتوانند 

نمره عملکرد و درجه کیفیت باالتری را کسب کنند.
ح��اال دو ش��رکت هواپیمایی آمریکای��ی دلتا ایرالی��ن و امریکن ایرالین 
ب��ه تازگی اع��الم کرده اند که در نظ��ر دارند تا پایان س��ال جاری میالدی 
امکان اتصال به ش��بکه اینترنت بی س��یم وای فای را برای تمامی پروازها و 
هواپیماه��ای خود به ارمغان بیاورند تا آنها بتوانند به راحتی تمامی کارها و 

فعالیت های موردنظر خود را در طول پرواز انجام دهند.
براساس گزارش وب سایت phonearena، از آنجایی که امکان استفاده 
از ش��بکه های اینترنت همراه )موبایل دیتا( برای مسافران حاضر در هواپیما 
وجود ندارد، بسیاری از غول های تکنولوژی با همکاری اپراتورهای مخابراتی 
و ایرالین های مختلف در س��ال های اخیر به نصب و برقراری شبکه اینترنت 
وایرلس موس��وم به وای فای اقدام کرده  اند که در بررس  ی های صورت گرفته 
منجر به ایج��اد هیچ گونه اختاللی در ش��بکه های ارتباطی هواپیما نخواهد 
ش��د و برای مس��افرانی که در طول پرواز به خصوص مسافت های طوالنی با 
مش��کالت متعددی مواجه می شوند و بس��یاری از آنها نیز به دنبال سرگرم 
کردن خود از طریق ش��بکه های اجتماعی و اینترنتی هستند، وجود شبکه 
وای فای ضروری به نظر می رس��د. کارشناسان فعال در صنعت هوانوردی و 
تکنول��وژی بر این باورند که اتصال مس��افران به ش��بکه اینترنت وای فای تا 
پایان س��ال جاری میالدی و نهایتا تا س��ال 2020، در بالغ بر 80درصد از 

هواپیماهای ایرالین های مختلف در جهان برقرار خواهد شد.

 صدور مجوز کسب و کار
به 2 هفته کاهش می یابد 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی تدابیری برای کاهش زمان صدور مجوز 
از مدت زمان یک ماه به دو هفته اندیشیده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، س��ازمان نظام مهندسی کش��اورزی با عنوان یکی از نهادهای صدور 
مجوز در وزارت جهاد، تمامی مراحل زائد صدور مجوز را به منظور تس��هیل 
مجوزهای کس��ب و کار  حذف کرده است. بر این اساس متقاضیان دریافت 
مجوز پس از ثبت نام در سامانه می توانند در کوتاه ترین زمان مجوز مربوط 
را دریاف��ت کنند. با وجود انتقادات متعدد متقاضیان نس��بت به مدت زمان 
باالی صدور پروانه، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
کشور اعالم کرده است که با توجه به تدابیر سازمان نظام مهندسی به عنوان 
پرچمدار بهبود فضای کس��ب و کار، صدور مجوزها از مدت زمان یک ماه به 
حدود دو هفته کاهش پیدا خواهد کرد. ماجرا تنها به اینجا ختم نمی ش��ود 
چراکه بس��یاری از متقاضیان دریافت مجوز با ارسال پیامک هایی گالیه های 
خود را نسبت به فرآیند صدور مجوز، ثبت نشدن تمامی مجوزها در سامانه 
و فراهم ش��دن زمینه رانت و فساد و همچنین تاخیر در صدور مجوزها را به 
باشگاه خبرنگاران جوان اعالم کرده اند که از این رو برای پیگیری مشکالت 
و اطالع از آخرین جزییات به س��راغ مسئوالن ذی ربط رفتیم تا از صحت و 

سقم ماجرا با خبر شویم:
 تشبیه صدور مجوز کسب و کار بخش کشاورزی به اتوبان

محمدعلی طهماس��بی، مع��اون ام��ور باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی، 
با اش��اره به اینکه محدودیت��ی در صدور مجوز گلخانه وج��ود ندارد، اظهار 
داش��ت: هم اکنون متقاضیان گلخانه در صورت دارابودن شرایط برای کشت 
محصوالتی همچ��ون صیفی، درخت، درختچه و... ب��دون هیچ محدودیتی 
می توانن��د مجوز الزم را دریافت کنند. وی از تس��هیل مجوز های کس��ب و 
کار در ارتباط با حوزه کش��اورزی خبر داد و افزود: وزارت جهاد کش��اورزی 
در اولی��ن قدم خ��ود تمامی س��نگ اندازی های مرتبط ب��ا دریافت مجوز را 
برداش��ته اس��ت و بنده تعجب می کنم که برخی متقاضیان اظهاراتی مبنی 
بر طوالنی بودن زمان دریافت مجوز، به نمایش نگذاشتن مجوزها در سامانه 
صدور و س��خت گیری وزارت جهاد کش��اورزی برای ص��دور مجوز را مطرح 

می کنند.
طهماس��بی درب��اره مجازات ثبت نش��دن مجوز ها در س��امانه گفت: بنده 
اطالعی از این موضوع ندارم و تنها مطلع هس��تیم که تمامی مراحل صدور 

مجوز به منظور شفافیت در سامانه ثبت می شود.

اخبـــار

وزیر صمت گفت در ماه های آینده قیمت کاالهایی که به واردات بستگی دارند 
به دلیل کاهش نرخ ارز کاهش چشمگیری خواهند داشت.

به گزارش تس��نیم، رضا رحمانی در برنامه نگاه یک ش��بکه یک سیما ابراز کرد: 
نبود نقدینگی، بی ثباتی رویه ها و بی ثباتی قیمت مواد اولیه از جمله مش��کالت بر 
س��ر راه تولیدکنندگان اس��ت، ولی متأس��فانه نظام تأمین مالی تولیدکنندگان ما 
حدود 90درصد وابس��ته به بانک اس��ت و می توان این مشکل را بزرگترین تفاوت 
ایران و دنیا برشمرد؛ زیرا دیگر کشورها از طریق بازار سرمایه در رفع نیازهای مالی 

تولیدکنندگان گام برمی دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به دنبال یافتن و یا ایجاد منابع مالی دیگری 
به غیر از بانک ها، برای تأمین مالی تولیدکنندگان هستیم و از آن میان می توان به 

بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد.
او ادام��ه داد: یک��ی از معض��الت بازارهای مالی و اقتص��اد کالن ما حجم باالی 
نقدینگی اس��ت، رقمی ح��دود 2هزار میلیارد تومان در جامعه موجود اس��ت، اگر 
این نقدینگی درست هدایت نش��ود آثار ویرانگری خواهد گذاشت، بهتر است این 

نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود.
رحمانی افزود: از آنجا که رونق تولید بدون تقویت منابع مالی فراهم نمی ش��ود، 
اق��دام به ایجاد صندوق های توس��عه ای در ش��هرهای مختلف کردی��م، اما نتیجه 
عملکرد این صندوق ها در س��ال جاری حاصل نمی ش��ود و امسال هم تأمین مالی 

باید از طریق بانک ها صورت گیرد.
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت گفت: جهت گیری کل��ی وزارت صمت، محدود 

کردن واردات و تقویت ظرفیت های تولید است.
در حال اصالح صنعت خودرو هستیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وضع صنعت خودرو در شأن مردم نیست و 
بیشترین مشکالت را در این صنعت داریم.

رحمانی در برنامه نگاه یک ش��بکه یک س��یما، با اعالم اینکه »اصالحات را در 
صنعت خودرو آغاز کرده ایم«، ادامه داد: زمانی که وزیر شدم بحث حیات و ممات 
صنعت خودروسازی کشور مطرح بود، اما اکنون به سمت اصالح کیفیت و قیمت و 

خصوصی سازی کردن واقعی این صنعت حرکت می کنیم.
وی گفت: تعداد خودروهای داخل پارکینگ های خودروسازان کاهش یافته است 
و اگر یک خودرو قابل عرضه باش��د و خودروسازان آن را عرضه نکنند به طور قطع 

با آنها برخورد می کنیم.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: 30 تا ۴0 ه��زار خودرو به دلیل نبود 

کاتالیست در پارکینگ ها مانده اند.
رحمانی گفت: در صنعت خودروس��ازی مس��یر اصالح را آغاز کرده ایم و در این 

زمینه با کسی مماشات نمی کنیم.
وی همچنین گفت: بیشترین سهم مالیات را تولیدکنندگان، کارمندان و اصناف 

پرداخت می کنند، زیرا دریافت مالیات از آنها آس��ان اس��ت، اما میزان فرار مالیاتی 
بیش از دریافت مالیات از این بخش هاست.

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون مالی��ات بر ارزش افزوده و درآمد در 
کمیس��یون اقتصادی مجلس در حال نهایی ش��دن است و امیدواریم این قانون در 

یکی دو ماه آینده آماده شود.
رحمانی ادامه داد: اکنون به دلیل نبود برخی زیرساخت ها مالیات بر ارزش افزوده 
را از تولیدکنن��ده می گیریم، در حالی که این مالی��ات باید از مصرف کننده نهایی 

گرفته شود.
وی گفت: کمیته ای سه سال است پرونده کسانی که سال های گذشته براساس 
حس��اب ذخیره ارزی تجهیزاتی را وارد کردند، پیگیری می کند و به نتیجه نهایی 

رسیده است.
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت افزود: براس��اس این نتیجه فق��ط برای بخش 

خصوصی تسهیالتی برای تسویه آنها فراهم شده است.
رحمانی گفت: براس��اس مصوبه دولت افرادی که تا اسفند سال 97 تجهیزات و 
مواد اولیه تولید را وارد کرده اند، مشمول مابه التفاوت نرخ ارز نمی شوند، اما درباره 
کس��انی که پس از اس��فند س��ال 98 اقدام به واردات این اقالم کرده اند در حال 
گفت وگو با دولت برای تس��هیل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز آنها هس��تیم، البته 

اکنون تصمیم دولت این است که این افراد باید براساس ارز نیمایی تسویه کنند.

وعده کاهش چشمگیر قیمت کاالهای وارداتی طی ماه های آینده

سخنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی گفت به دنبال سیر نزولی نرخ 
ارز روند روتین نظارتی ما شدت گرفته است تا قیمت ها کاهش یابد.

به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران جوان، رایگانی س��خنگوی س��ازمان 
تعزی��رات حکومت��ی در برنام��ه گفت وگوی 18:30 ش��بکه خبر درباره 
اقدام��ات نظارتی ب��ر بازار ها تصریح کرد: بازرس��ان س��ازمان تعزیرات 
حکومتی طی بازدید ه��ای خود همواره بر بازار نظارت دارند و به دنبال 
سیر نزولی نرخ ارز روند روتین نظارتی ما شدت گرفته است تا قیمت ها 

کاهش یابد.
وی ادام��ه داد: به طور مث��ال امروز به ما گ��زارش داده اند که قیمت 
چای افزایش دو برابری داشته که این موضوع حتما رسیدگی می شود.

رایگان��ی تصریح کرد: با توجه به تفاوت قیمت ارز در ابتدای امس��ال، 
19 هزار پرونده مربوط به قاچاق کاال و ارز در سازمان تعزیرات تشکیل 
شد که تعداد پرونده های ورودی قاچاق در این مدت در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته 27درصد افزایش یافت.
وی افزود: در این مدت بیش از 200 میلیارد تومان جرایم قاچاق کاال 
و ارز دریافت و به خزانه کش��ور واریز شد و بیشترین پرونده ها در حوزه 
صنفی اس��ت. رایگانی گفت: زمانی که با باال رفتن قیمت ارز قیمت کاال 
هم روزانه افزایش می یافت، حال که قیمت ارز پایین آمده اس��ت قیمت 

کاال ها نیز کاهش نیافته است.
س��خنگوی سازمان تعزیرات افزود: چرا س��رعتی که در باال رفتن نرخ 

کاال ها به بهانه افزایش قیمت دالر دیده شد در پایین آمدن قیمت کاال ها 
پس از پایین آمدن قیمت دالر مشاهده نمی شود.

ای��ن مقام مس��ئول گفت: طبق قان��ون نظام صنف��ی بخش عمده ای 
وظای��ف نظارتی دولت برعه��ده اتاق های اصناف و اتحاده ها اس��ت. ما 
در برخی موارد مش��اهده می ش��ود به دلیل اینکه بازرس��ان آنها از خود 
صنوف هس��تند، برخورد قاطع با متخلفان صورت نمی گیرد. بازرسی ها 
باید منجر به تش��کیل پرونده ش��ود در غیر این صورت بازدارندگی الزم 

را ندارد.
رایگانی تاکید کرد: در ش��رایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم به 
ابزار قوی تری همچون سازمان حمایت وزارت صمت و سازمان تعزیرات 

برای برخورد با تخلفات اصناف نیاز است.
وی ادامه داد: برخی از قوانینی که در حوزه اصناف وجود دارد مربوط 

به 20 سال گذشته می شود که باید به روز و اصالح شود.
سخنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی همچنین از دریافت جریمه دو 
تأمین کننده برنج فروش��گاه زنجیره ای ش��هروند خبر داد و گفت: مالک 
برن��د تجاری حاج تب��ارک اهلل کریمی به پرداخ��ت 17 میلیارد و 1۴0 
میلی��ون ریال و مالک برند تج��اری چاپار به پرداخت 9۴5میلیون ریال 
ج��زای نقدی محکوم ش��دند که این مبالغ هم دریافت ش��د. این دو به 
عن��وان تأمین کننده های برنج فروش��گاه ش��هروند بودند ک��ه هر دو به 
مخلوط کردن برنج ایرانی و خارجی در ش��عبه رسیدگی کننده تعزیرات 

اقرار کردند.
وی ادامه داد: فروش��گاه های زنجیره ای بخش��ی از تامین کننده مواد 
غذایی مردم هس��تند که باید براس��اس اعتماد مردم ب��ه آنها از نظارت 
بیش��تری در تهیه اق��الم مورد نیاز مردم برخوردار باش��ند و سیس��تم 

نظارتی کشور از این نوع فروشگاه ها انتظار بیشتری دارد.
س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی به طرح مبارزه با نش��ان های 
تجاری قاچاق پوش��اک اش��اره ک��رد و گفت: بخش زی��ادی از تولیدات 
پوشاک کشور با کارگر، پارچه، تجهیزات و سرمایه ایرانی تولید می شود، 
اما با نام و برند خارجی با قیمت گزافی در  سطح کشور به ویژه مناطق 

گردشگری فروخته می شود.
در ادامه نایب رئیس اتحادیه پوش��اک ایران در ارتباط تلفنی با اش��اره 
به نزول رتبه یک قاچاق پوش��اک به رتبه پنجمی قاچاق کاال در س��ال 
گذش��ته گفت: علت نزول رتب��ه قاچاق، صرفا اجرای ط��رح برخورد با 
فروش پوش��اک قاچاق نیس��ت بلکه علت اصلی این است که با افزایش 

نرخ ارز ورود پوشاک به کشور مقرون به صرفه نیست.
وی تاکی��د ک��رد: برخ��ورد با قاچ��اق باید ب��ه گونه ای باش��د که با 
متعادل شدن نرخ ارز و تورم  و به صرفه شدن مجدد قاچاق، سودجویان 

دوباره به این سمت هدایت نشوند.
ش��هریاری گفت: تولیدکنن��دگان داخل��ی آمادگی جایگزین ش��دن 
واحدهای عرضه برندهای خارجی و تامین نیاز داخلی پوشاک را دارند.

رئیس اتحادیه پیراهن فروشان گفت میزان سفارش دوزی در سال های 
اخیر به شدت کاهش یافته است.

حس��ین آقاکوچکی رئیس اتحادی��ه پیراهن فروش��ان در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان درباره بازار پیراهن گفت: میزان سفارش دوزی 
در س��ال های اخیر به شدت کاهش یافته و مردم برای رفع نیاز خود به 
س��مت کاال های آماده و دوخته شده س��وق پیدا کرده اند، زیرا محصول 

آماده نسبت به پوشاک سفارش دوزی قیمت کمتری دارد.
رئیس اتحادیه پیراهن فروش��ان در پاس��خ به این پرس��ش که مصرف 
روزانه تولید در این صنف چه میزان اس��ت، اظهار داش��ت: هم اکنون به 

ان��دازه مصرف در بازار تولید می ش��ود، اما به علت اینکه مصرف بی رویه 
قاچاق در بازار زیاد است آمار دقیقی از آن، در دسترس نیست.

ب��ه گفته آقاکوچکی، پیراهن به کش��ور هایی همچ��ون عراق و ترکیه 
صادر می شود.

رئیس اتحادیه پیراهن فروش��ان با تاکید ب��ر اینکه اگر خواهان تولید، 
اشتغال زایی و حمایت از کاالی ایرانی هستیم باید از این صنف حمایت 
کنیم، اظهار داش��ت: از مسئوالن ذی ربط درخواست می شود که از این 

صنف، حمایت کنند.
آقاکوچکی در پاس��خ به این پرسش که در تامین مواد اولیه پیراهن با 

مشکالتی روبه رو هستیم یا خیر گفت: هم اکنون مشکل تامین اولیه در 
پیراهن وجود دارد، اما تولیدکنندگان توانس��ته اند تا حدی با ارز دولتی، 

این مشکل را برطرف کنند.
رئیس اتحادیه پیراهن فروش��ان با بیان اینکه صنعت نساجی در ایران، 
در زمره فعالیت های نس��بتا قدیم��ی قرار دارد اظهار داش��ت: به دلیل 
عدم برنامه ریزی مناس��ب، اصولی و قاعده مند، این صنف، با چالش های 

بسیاری مواجه شده است.
آقاکوچکی ابراز امیدواری کرد بازار پارچه همانند سایر اصناف، بتواند 

به تولیدات خود در این صنف بپردازد.

تشدید نظارت بر بازار برای کاهش قیمت ها پس از سیر نزولی ارز

ضرورت اصالح برخی قوانین تشکل های صنفی

میزان سفارش دوزی در بازار پیراهن کاهش یافته است

 گرایش مردم به سمت کاال های آماده
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اخبار

وضع صنعت خودرو در شأن مردم نیست
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گفت وضع صنعت خودرو در ش��أن مردم 

نیست و بیشترین مشکالت را در این صنعت داریم.
به گزارش خبرگزاری موج، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
برنامه نگاه یک شبکه یک سیما اظهار داشت: نبود نقدینگی، بی ثباتی رویه ها 
و بی ثباتی قیمت مواد اولیه از جمله مشکالت بر سر راه تولیدکنندگان است 
ولی متاسفانه نظام تامین مالی تولیدکنندگان ما حدود 90درصد وابسته به 
بانک اس��ت و می توان این مش��کل را بزرگترین تفاوت ایران و دنیا برشمرد 
زیرا دیگر کشورها از طریق بازار سرمایه در رفع نیازهای مالی تولیدکنندگان 
گام بر می دارن��د. وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گفت: ب��ه دنبال یافتن و یا 
ایجاد منابع مالی دیگری به غیر از بانک ها، برای تامین مالی تولیدکنندگان 
هس��تیم و از آن میان می توان به بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری 
اش��اره کرد. او ادامه داد: یکی از معض��الت بازارهای مالی و اقتصاد کالن ما 
حج��م باالی نقدینگی اس��ت رقمی حدود 2هزار یا ه��زار میلیارد تومان در 
جامعه موجود اس��ت اگر این نقدینگی درس��ت هدایت نشود آثار ویرانگری 

خواهد گذاشت بهتر است این نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود.
رحمان��ی اف��زود: از آنجا که رونق تولید، بدون تقوی��ت منابع مالی فراهم 
نمی شود، اقدام به ایجاد صندوق های توسعه ای در شهرهای مختلف کردیم، 
اما نتیجه عملکرد این صندوق ها در س��ال جاری حاصل نمی ش��ود و امسال 

هم تامین مالی باید از طریق بانک ها صورت گیرد.
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت گف��ت: جهت گیری کل��ی وزارت صمت، 

محدودکردن واردات و تقویت ظرفیت های تولید است.

برخی رانندگان تاکسی   خود را کنار گذاشته اند
سیاست یک بام و دو هوا برای تاکسی 

اینترنتی و رسمی
مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی تهران با اش��اره به اینک��ه فضای رقابتی 
تاکسی های رسمی و اینترنتی منصافانه نیست، گفت به دلیل اجرای قوانین 
سختگیرانه بسیاری از رانندگان، تاکسی را کنار گذاشته و بر روی خودروی 
ش��خصی فعالیت می کنند.  به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، علیرضا 
قنادان، مدیرعامل تاکسیرانی تهران در ارتباط با مشکالت رانندگان تاکسی 
در پایتخت اظهار داش��ت: طب��ق برنامه ریزی ها همه س��اله از محل بودجه 
عموم��ی بودجه ای به حوزه حمل ونقل عمومی اختصاص می یابد، لذا قوانین 
سخت گیرانه ای در مورد حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی ها وجود دارد.
وی افزود: تاکسیرانی و شهرداری در بسیاری از موضوعات تاکسی ها به طور 
کامل اختیار ندارند از جمله مباحث مربوط به س��ن فرس��ودگی و معاینه فنی 
تاکس��ی ها چراکه همه این ضوابط براس��اس مصوبه دولت انجام می گیرد و در 
حمل ونق��ل عمومی اصل موضوعات ایمنی و می��زان آالیندگی  خودروها مورد 
توجه قرار دارد. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: این در حالی است 
که یک ناوگان موازی با تاکسیرانی فعالیت می کند و هیچ کدام از استانداردهای 
الزم که رانندگان تاکس��ی های رسمی باید داشته باشند را ندارند. این سیاست 
دوگانه و یک بام و دو هوا در برنامه های حمل ونقل عمومی درست نیست و سبب 
بروز دلس��ردی رانندگان تاکسی از فعالیت شده است. قنادان با اشاره به اینکه 
ما مشکلی با رقابتی بودن فعالیت تاکسی های رسمی و غیررسمی نداریم، گفت: 
متأس��فانه رقابت تاکسی های اینترنتی نسبت به تاکسی های رسمی منصفانه و 
عادالنه نیس��ت، چراکه برای یک طرف قوانین سخت  گیرانه وجود دارد و برای 
طرف مقابل هیچ قانونی در نظر گرفته نشده است. وی تصریح کرد: اخیراً برخی 
از رانندگان تاکس��ی، تاکس��ی های خود را کنار گذاش��ته و بر روی خودروهای 
شخصی کار می کنند همچنین رانندگان تاکسی های اینترنتی 60 تا 70درصد 
س��فرهای آنها در پیک ترافیک اس��ت که در ازای آن مبلغی حدود دو برابر از 
مسافر دریافت می کنند. مدیرعامل تاکسیرانی تهران بیان داشت: همچنین در 
بهار امس��ال نرخ کرایه های تاکسی حدود 20درصد افزایش یافت و در مواردی 
ک��ه در برخی از خطوط رانندگان یک درصد باالتر از نرخ مصوب دریافت کرده 
بودند ما مجبور به پاس��خگویی و انجام بحث های فرسایش��ی ش��دیم و این در 
حالی است که حتی یک نهاد هم در مورد تاکسی های اینترنتی کنترلی ندارد. 
قنادان به مقایس��ه شرایط و ضوابط تاکسی های رسمی و غیررسمی پرداخت و 
گفت: تاکسی های رسمی مجبور به اخذ معاینه فنی 2 تا ۴ بار در سال هستند 
و بابت پروانه تاکس��یرانی از آنها 70 هزار تومان دریافت می شود همچنین سن 
فرسودگی خودروهای  آنها نباید 10 سال بیشتر باشد و هزینه بیمه شخص ثالث 
آنها نیز بیش از 25درصد گران تر است. وی گفت: از طرفی رانندگان تاکسی های 
رس��می نباید دوشغله باشند و اس��تفاده از پراید برای تاکسی نیز ممنوع است 
همچنین اعمال قوانین ش��ورای شهر، ش��هرداری، فرمانداری، محیط زیست و 
س��ازمان تاکس��یرانی و ... بر فعالیت آنها تأثیر دارد ولی هیچ یک از این شرایط 

برای خودروهای تاکسی با پالک شخصی نیست.

2000 خبرنگار کارت بلیت رایگان مترو دریافت می کنند
مشکل توزیع برطرف می شود

دبیر کارگروه بررس��ی مدارک و اسناد متقاضیان استفاده از سهمیه طرح 
ترافیک ویژه خبرنگاران با اشاره به بهره مندی 2000 خبرنگار از کارت بلیت 

رایگان اتوبوس، گفت مشکل توزیع این کارت ها به زودی رفع می شود.
 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، فرهاد خوانساری 
دبیر کارگروه بررس��ی مدارک و اس��ناد متقاضیان اس��تفاده از سهمیه طرح 
ترافی��ک وی��ژه خبرن��گاران درباره کارت بلی��ت رایگان اتوب��وس و مترو به 
خبرنگاران اظهار داش��ت: آن دسته از اهالی رس��انه که همزمان با ثبت نام 
ط��رح ترافیک برای ثبت نام کارت بلیت مترو و اتوب��وس اقدام کرده بودند، 
پیام��ک مربوطه به آنها ارس��ال ش��د و این افراد 750 نف��ر بودند که توزیع 
کارت آنه��ا در ح��ال انجام اس��ت. وی افزود: به طور کلی طی س��ه مرحله 
ثبت نام کارت بلیت اتوبوس انجام گرفته که دو مورد همزمان با ثبت نام طرح 
ترافیک بوده و مورد س��وم پس از ثبت نام طرح ترافیک در نظر گرفته شده 

که اکنون توزیع کارت بلیت ها برای مرحل یک و دو است.
دبیر کارگروه بررس��ی مدارک و اسناد متقاضیان استفاده از سهمیه طرح 
ترافیک ویژه خبرنگاران ادامه داد: کسانی که در مرحله سوم ثبت نام کرده اند 
1300 نفر هس��تند و طی هفته آینده توزیع کارت بلیت  آنها انجام می گیرد 
و به طور کلی این کارت ها ۴00 هزار تومان ش��ارژ دارد و اگر به اتمام رسد 
و خبرنگار نیاز به تمدید آن داشته باشد شارژ مجدد برایش انجام می گیرد.
خوانس��اری با اش��اره به اینکه به ط��ور کلی کارت بلی��ت رایگان برای 2 
هزار نفر از اهالی رس��انه در نظر گرفته ش��ده اس��ت،  گفت: طی قراردادی 
که داش��تیم پیش از این کارت بلیت های اتوبوس توس��ط خود سازمان تهیه 
و چاپ می ش��د، ولی با افزایش هزینه قیمت ها و چاپ دچار مش��کل شدیم 
و این موضوع به خارج از س��ازمان واگذار ش��د و سبب زمان بردن تهیه آن 

شده است.

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت تاکید ک��رد به هیچ وجه اجازه نمی دهیم 
خودروس��ازان به س��مت قطعه س��ازی بروند. به گزارش خبر خودرو، رضا 
رحمان��ی در نخس��تین می��ز تخصصی خودروس��ازی که در نمایش��گاه 
فرصت های س��اخت داخ��ل و رونق تولید برگزار ش��د، اف��زود: حتی اگر 
خودروسازان هم اکنون نیز گاهی اوقات قطعه سازی می کنند، رها کنند تا 
قطعه سازان خود دنبال کار را بگیرند. وی گفت: قطعه سازان بدانند ما از آنها 
حمایت خواهیم کرد و فضا را برای تسهیل همکاری های بین خودروسازان 
و قطعه س��ازان فراهم می کنیم تا به صورت عادالنه و بلندمدت با همدیگر 
مش��ارکت داشته باش��ند تا نتیجه اش بهبود وضعیت ساخت داخل باشد. 
رحمانی با بیان اینکه طبق گزارش ها 500 هزار نفر در صنعت قطعه سازی 
کش��ور مشغول کار هس��تند، افزود: بر همین اساس گزارش شد که 150 
ه��زار نفر از کارگران این صنعت بیکار ش��ده و پیگیر بیمه بیکاری بودند 
و 130 هزار نفر هم وضعیت معلقی داش��تند که در این زمینه با اقدامات 
هوشمندانه، تالش کردیم وضعیت را اصالح کنیم از این پس نیز فضا را به 

سمت بهبود قطعه سازی پیش خواهیم برد.

خودروسازی با بسته 5 محوری ساماندهی می شود
رضا رحمانی در نخس��تین نشس��ت میز تخصصی خودروسازی، تولید، 
عمل به تعهدات، اصالح نواقص خودرو های ناقص در پارکینگ ها، واگذاری 
امالک و اموال خودروسازان و توجه به ساخت داخل را مهم ترین اولویت و 

محور های این بسته ساماندهی عنوان کرد.
وی اف��زود: ما همزمان باید به تولید توجه کنیم و از س��وی دیگر اجازه 
ندهیم تعهدات به مش��تریان باقی بماند اگرچ��ه امروز 80درصد تولیدات 
ب��رای رفع تعهدات متقاضیان و 20درصد آن ب��رای فروش فوری در نظر 

گرفته شده است.
رحمانی گفت: برخی ش��ایعه می کنند که پیش فروش در خودروسازی 
خودرو ه��ای پرتی��راژ ادامه دارد، ام��ا این صحت ن��دارد و فقط 20درصد 
تولیدات آن هم برای فروش فوری در نظر گرفته ش��ده است در حالی که 
تاکید اصلی عمل به تعهدات مش��تریان است آن هم به قیمت توافق شده 
قبلی با متقاضیان هرچند این ممکن اس��ت باعث ناراحتی خودروس��ازان 
باشد، اما این موضوع را از نظر حقوقی بررسی کردم و باید به قیمت همان 

روز توافق باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از بهبود روند اصالح نواقص خودرو ها خبر 
داد و گفت: گزارشات نشان می دهد که وجود خودرو های کف پارکینگ در 
هفته گذشته نسبت به هفته پیش از آن رشد منفی داشته است و  تکمیل 

خروج خودرو های ناقص بیشتر شده است.
رحمان��ی همچنی��ن واگذاری ام��الک، اموال و همچنین ش��رکت های 
زیرمجموعه خودروسازی و سهام خودروسازان را یک اولویت مهم در بسته 
س��اماندهی خودروسازی دانست و گفت: بر همین اساس حداکثر تا پایان 
سال 99 همه بخش های مشمول واگذاری خودروسازی باید واگذار شود و 

خودروساز اگر سهام بانکی را هم در اختیار دارد، واگذار کند.
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت همچنین توجه به س��اخت داخل را از 
بخش های مهم بس��ته ساماندهی خودرو عنوان کرد و گفت: ما حتما باید 
شرایط را برای تسهیل داخلی سازی خودرو فراهم کنیم البته قرارداد های 
منعقده امروز قطعه س��ازان باعث خواهد ش��د تا در این زمینه در آینده ای 

نزدیک رشد قابل توجهی داشته باشیم.

فضای همکاری بین خودروسازان و قطعه سازان را تسهیل می کنیم

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره صحبت های پوری 
حسینی درباره خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا، گفت خودروسازی ها حیات 
خلوت دولت هس��تند، به همین دلیل برخی افراد تالش می کنند تا از واگذاری 

آن جلوگیری کنند.
در جلس��ه چه��ارم خرداد امس��ال بود که اعض��ای هیات واگ��ذاری، عرضه 
س��هام متعلق ب��ه دولت در 18 ش��رکت بورس��ی و فرابورس��ی از جمله بلوک 
1۴.0۴درصدی س��هام ش��رکت ایران خودرو و بلوک 23درصدی سهام شرکت 

سایپا را به تصویب رساندند.
در این زمینه نیز س��ازمان خصوصی س��ازی در نام��ه ای خطاب به مدیرعامل 
ب��ورس اوراق بهادار ته��ران و مدیرعامل فرابورس ایران جزییات عرضه س��هام 
متعلق به دولت در 18 ش��رکت حاضر در بازار س��هام از جمله این دو ش��رکت 
خودروساز را اعالم کرد و خواستار شد تمهیدات الزم برای فراهم کردن مقدمات 

عرضه سهام این شرکت ها در بازار سهام فراهم شود.
بر این اس��اس ب��ه تازگی میرعلی اش��رف پوری  حس��ینی، رئیس س��ازمان 
خصوصی س��ازی نیز درخصوص نحوه فروش مانده س��هام دولت در دو شرکت 
خودروس��ازی سایپا و ایران خودرو گفت: هرچند مصوبه سران به وزارت اقتصاد 
و دارایی اجازه می دهد تا بقیه سهام دولت در دو شرکت سایپا و ایران خودرو را 
واگذار کند و ما هم به استناد این مصوبه دیگر الزم نیست برای عرضه سهام این 
دو ش��رکت از دولت اجازه بگیریم، اما با توجه به اینکه این سهام در وثیقه قرار 

دارد امکان فروش مال غیر وجود نداشته و باید سهام ابتدا از وثیقه آزاد شود.
به گفته این مقام مس��ئول، این دو ش��رکت باید براساس قانون ایدرو ابتدا از 
وثیقه خارج ش��وند و سپس اقدامات الزم از س��وی سازمان خصوصی سازی در 

جهت فروش س��هام آنها صورت گیرد و تا این امر محقق نشد هیچ گونه اقدامی 
در این زمینه صورت نمی گیرد.

پوری حسینی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر اطالعی از اینکه سهام این 
دو شرکت در وثیقه چه کسانی است ندارم و زمان فروش سهام آنها باید بعد از 

فک وثیقه از سوی شرکت ایدرو مشخص شود.
بر این اس��اس به تازگی عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
درباره واگذاری س��هام دولت در دو ش��رکت ایران خودرو و سایپا توضیحاتی را 
ارائه کرده اس��ت. سیدجواد حس��ینی کیا به خبرگزاری خانه ملت گفته: یکی از 
پیش ش��رط های کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای حمایت از وزارت آقای 
رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذاری س��هام دولت در ایران خودرو و 
س��ایپا بود تا با تحقق این مهم، دولت تصدیگری در خودروسازی را رها کرده و 

تنها نقش سیاست گذار، ناظر و حامی را ایفا کند.
نماینده مردم س��نقر در مجلس شورای اس��المی افزود: در صورتی که دولت 
تصدیگری خود در خودروسازی ها را خاتمه دهد، می تواند در صورت خودداری 
خودروس��ازان از تولید خودروی باکیفیت و به روز، تعرفه واردات خودرو را صفر 
کرده و اج��ازه ورود خودروی باکیفیت را صادر کند. در صورت تحقق این مهم 
خودروسازان فعالیت های خود را متناسب با شرایط روز تنظیم کرده و محصول 

با کیفیت و مورد پسند مردم تولید می کنند.
چه کسی به دنبال خرید سهام دولت در »ایران خودرو« و 

»سایپا« است؟
وی اظهار داشت: براساس شنیده ها برخی از قطعه سازان مانند کروز به دنبال 
خرید س��هام دولت در ایران خودرو و س��ایپا هس��تند، چراکه این شرکت ها در 

حال حاضر در خودروس��ازی ها س��هام دارند و به این صورت انحصار بیش��تر در 
خودروسازی ها ایجاد می شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: تعرفه واردات 
در اختیار دولت اس��ت و می توان با اولتیماتوم های مناس��ب خودروسازان را به 

ساخت محصوالت باکیفیت مجبور کند.
خودروسازی ها حیات خلوت دولت

ای��ن نماینده م��ردم در مجل��س دهم درب��اره صحبت های رئیس س��ازمان 
خصوصی س��ازی مبن��ی بر اینکه س��هام دول��ت در ایران خودرو و س��ایپا قابل 
واگذاری نیست، ادامه داد: خودروسازی ها حیات خلوت دولت هستند، به همین 

دلیل برخی افراد تالش می کنند تا از واگذاری آن جلوگیری کنند.
برخی به دنبال تاراج خودروسازی ها هستند

عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: برخی از 
افراد به دنبال این هستند که خودروسازی ها را نیز مانند دشت مغان، پاالیشگاه 
کرمانش��اه و ... به تاراج گذاشته و تهاتر کنند و صنعت خودروسازی را به غارت 

برند.
ای��ن گ��زارش می افزای��د: برخی از کارشناس��ان نی��ز درخص��وص اظهارات 
پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی س��ازی درخصوص فراهم نبودن شرایط 
واگذاری س��هام دولت در دو ش��رکت ایران خودرو و سایپا بر این باورند که اگر 
به واقع این اتفاق عملی نیس��ت، پوری حس��ینی به عنوان دبیر هیات واگذاری 
چ��را در برابر مصوبه این هیات برای واگذاری س��هام دولت در این دو ش��رکت 
خودروس��از س��کوت کرده و این موضوع را به اعضای هی��ات واگذاری انعکاس 

نداده است؟!

استفاده از کارت سوخت شخصی از 22 مردادماه الزامی می شود؛ موضوعی که 
بس��یاری از کارشناسان معتقدند می تواند سدی در مقابل قاچاق سوخت باشد و 

با اجرای آن می توان وضعیت بنزین در ایران را تا حد زیادی سر و سامان داد.
 ب��ه گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، آنطور که دولت تصمیم گرفته، فعال 
قرار نیست سهمیه بندی بنزین انجام شود، اما استفاده از کارت سوخت شخصی 
از 22 روز دیگر الزامی شده و تمام وسایل نقلیه باید به آن توجه داشته باشند.

اینکه اجرای این طرح تا چه میزان می تواند در بهبود وضعیت س��وخت کشور 
تاثیرگذار باش��د امری قابل بحث است؛ بسیاری کارشناسان بهبود شرایط فعلی 
یعن��ی ازدیاد مصرف س��وخت و قاچاق را در گرو سروس��امان دادن به وضعیت 
قیمت سوخت می دانند و عده ای دیگر نیز بر این باورند که با سهمیه بندی بنزین 
می توان بس��یاری از مشکالت را دور زد اما نمی توان منکر این مساله نیز شد که 

کارت سوخت هوشمند به تنهایی هم می تواند در این شرایط تاثیرگذار باشد.
موضوع اس��تفاده از کارت سوخت فرآیند خاصی را در مجلس شورای اسالمی 
طی کرد، به گونه ای که در جلس��ه غیرعلنی مجلس برای چند سناریو رأی گیری 
ش��د؛ اول اینکه روش فعلی ادامه پیدا کند و قیمت افزایش پیدا نکند و توس��عه 
س��وخت CNG در دس��تور کار قرار گیرد که این س��ناریو با رأی مثبت مواجه 
شد اما س��ناریوی بعدی افزایش قیمت بنزین از 1500 تا 2.500 تومان بود که 

رأی نیاورد و س��ناریوی اول هم بر این مبنا رأی آورد که سامانه کارت هوشمند 
سوخت فعال و سوخت رسانی بدون محدودیت انجام شود.

کارت خودرو جایگزین کارت سوخت شود
در این رابطه حس��ن ضیا کاش��انی - مدیرعامل اس��بق شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران - با اش��اره به تاثیرات کارت س��وخت در کاهش 
قاچاق به ایس��نا، گف��ت: اکنون تنها ابزاری که برای کنترل مصرف س��وخت در 
اختیار ما قرار دارد، استفاده از کارت هوشمند سوخت است. این کارت پنج سال 
در شهر زاهدان با عنوان یک شهر پایلوت به کار گرفته و نرم افزار آن اصالح شد 

و نهایتا در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد وارد مرحله اجرایی شد.
وی افزود: پس از به کارگیری کارت هوشمند سوخت، شاهد بودیم که روزانه 
25میلیون لیتر میزان مصرف بنزین کاهش پیدا کرد و این در ش��رایطی بود که 
تمام خودروها بدون مش��کل س��وخت گیری می ش��دند و این کاهش معنادار به 

مصرف بنزین حتی در وضعیتی رقم خورد که نرم افزار درست انجام نمی شد.
ای��ن کارش��ناس با بی��ان اینکه قرار بر این بود که کارت هوش��مند س��وخت 
کارت خودرو ش��ود، اظهار داش��ت: ب��ا توجه به اینکه هر خ��ودرو پس از خروج 
کارخانه دارای یک کارت اس��ت، اگر کارت سوخت با کارت خودرو یکی می شد، 
می توانس��تیم شاهد تاثیرات بسیاری در این حوزه باش��یم، چراکه از این طریق 

سرقت خودرو صفر می شد و می توانستیم میزان مصرف را نیز با جدیت بیشتری 
مدیریت کنیم. ضیا کاشانی ادامه داد: در این شرایط هر شخص موظف بود تنها 
با کارت خود سوخت گیری را انجام دهد که به اعتقاد من این مساله تا 98درصد 

مانع قاچاق سوخت می شد.
وی با بیان اینکه کارت هوش��مند سوخت این قابلیت را دارد که سهمیه بندی 
بنزین را انجام دهد، ادامه داد: در حال حاضر س��همیه بندی س��وخت در دستور 
کار دولت نیس��ت، اما باید توجه داشت که اس��تفاده از کارت سوخت به تنهایی 

می تواند تا حد زیادی مانع از قاچاق شود.
کارش��ناس ح��وزه بنزی��ن در توضی��ح این مس��اله اف��زود: اگر ش��خصی در 
منطقه مرزی با کارت س��وخت ش��خصی خود بیش از نی��از خود معقول خودرو 
س��وخت گیری کند، سرور مرکزی پاالیش پخش این مساله را متوجه می شود و 

مانع از دپوی سوخت و قاچاق خواهد شد.
وی ب��ا بیان اینک��ه آن چیزی که می توان��د با جدیت مقابل قاچاق س��وخت 
بایس��تد، افزایش قیمت بنزین متناسب با س��بد ارزش سوخت در منطقه است، 
همان طور که در گذشته به دلیل اینکه قیمت سوخت در دو طرف مرز یکی بود، 
ش��اهد این میزان قاچاق نبودیم و علت اینکه قاچاق معنا پیدا کرده است همین 

اختالف قیمت بین دو مرز است.

پشت پرده مخالفت ها با واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا

22 روز تا اتمام قاچاق بنزین
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مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری با تاکید ب��ر اینکه خروجی و 
دستاورد فعالیت شتابدهنده های حوزه بیوتکنولوژی، داروهای انسانی و دامی 
و واکسن ها در آینده درخشان است، گفت: این جوانان پس از مدت زمانی با 

سرمایه گذاری بخش خصوصی می توانند تبدیل 
به شرکت دانش بنیان تولیدکننده شوند.

 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 صبح روز گذش��ته پس از شرکت در 
مراس��م آغاز به کار ش��تابدهنده زیست فناوری 
س��المت یاخته که با همراهی عزیزاله شهبازی 
اس��تاندار الب��رز و مدی��ران این اس��تان برگزار 
ش��دد در جمع خبرنگاران حاضر ش��د و گفت: 
خروجی و دس��تاورد فعالیت ش��تابدهنده های 
حوزه بیوتکنولوژی، داروهای انس��انی و دامی و 
واکسن ها در آینده درخشان است و این شرکت 

دانش بنی��ان یک نمونه آن اس��ت که جوانان خالق و ن��وآور در این حوزه ها 
اقدامات چش��مگیری انج��ام دادند. قطعا این جوانان پ��س از مدت زمانی با 
س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی می توانن��د تبدیل به ش��رکت دانش بنیان 

تولیدکننده شوند.
وی ادام��ه داد: معاون��ت علمی برای مقابله ب��ا تحریم ها به خصوص حوزه 
بیوتکنول��وژی برنامه های وی��ژه ای دارد و به زودی حمایت های قابل توجهی 
را به تولید واکس��ن های دام و طیور اختصاص 
می دهیم. البته اکوسیس��تم مناسبی برای این 
حوزه در کش��ور ایجاد ش��ده است و ایران در 
حوزه بیوتکنولوژی قدرت نخس��ت در منطقه 
اس��ت، اما این حرکت جدی��د در حوزه دام و 
طی��ور می تواند وابس��تگی ها را جبران کند و 
معاونت علمی نیز از س��ال گذش��ته در حوزه 
پروبیوتیک ه��ا برنامه های خ��ود را به صورت 
ج��دی پیگیری می کند و به زودی دس��تاورد 

آنها مشخص می شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در 
بخش بعدی سخنان خود به بازدید از شرکت 
»تماد« اشاره کرد و گفت: این شرکت با تولید 
مواد موثره دارویی کمک زیادی به کش��ور برای رهایی از وابس��تگی ها کرده 
اس��ت و باید حمایت از آن ادامه دار باش��د و امروز نیز هشت محصول جدید 

عمدتا در حوزه مواد موثره دارویی رونمایی شد.

مدیر توسعه تکنولوژی فرابورس  ایران در کارگاه »تولید موتور و نرم افزارهای 
معامالتی در بازار س��رمایه« که در نخس��تین روز از نمایش��گاه الکامپ برگزار 
ش��د، گفت برای برآورد دقیق نیازهای فرابورس به نرم افزارهای تخصصی، باید 

حوزه های مختلف را از هم تفکیک و احتیاجات 
هر بخش را به درستی تشخیص داد.

به گزارش سنا، بهرنگ صادقی در این کارگاه 
آموزشی عنوان کرد: در بخش باالدستی چارت 
سازمانی، سازمان بورس قرار دارد که به عنوان 
رگوالتور خواس��ته های نرم اف��زاری در رابطه با 
وظایف خود یعنی شفاف س��ازی و عدالت دارد؛ 
نرم افزارهایی که بتوانند دیتاهایی در حجم باال 
و از مبادی مختل��ف را دریافت کند. همچنین 
در این بخش نیازهایی وجود دارد که می طلبد 
ش��رکت های نرم اف��زاری از ظرفی��ت موج��ود 

استفاده کنند.
ب��ه گفت��ه صادق��ی همچنی��ن نرم افزارهای 

نظارت��ی در این بخش وجود دارد که در دنیا نیز در زمره گران ترین نرم افزارها 
محسوب می شوند و به لحاظ اقتصادی می تواند برای شرکت ها جذاب باشد.

وی با اعالم اینکه در بخش های تحت نظارت س��ازمان بورس نظیر ش��رکت 

ب��ورس، فرابورس، بورس کاال و ب��ورس انرژی هم احتیاجات��ی وجود دارد که 
مغفول واقع ش��ده و تاکنون کسی به آن ورود نکرده است، افزود: این بورس ها 
نی��از به س��امانه های نظارتی دارند که الزم اس��ت برای آنها تهیه ش��ود نظیر 
نرم افزارهای��ی که مربوط به دریافت اطالعات 
مالی شرکت ها و بررس��ی آنهاست. همچنین 
نرم افزارهای��ی ک��ه معام��الت در آن صورت 

گرفته و اُردرها را دریافت و با هم مچ کند.
مدیر توس��عه تکنول��وژی فرابورس ایران با 
اش��اره به اینکه در حال حاض��ر دو مجموعه 
مدیریت فناوری بورس تهران و سپرده گذاری 
مرک��زی درگی��ر موضوعات��ی از این دس��ت 
هستند، افزود: هر دو این شرکت ها از دریافت 
ایده ها و شرکت های فعال استقبال می کنند.

وی با بیان اینکه توصیه شخصی بنده ورود 
فعاالن در بخش نرم افزارهای نظارتی اس��ت، 
اظهار داش��ت: در پاس��خ به انتق��ادات برخی 
ش��رکت کنندگان درخصوص اختالل هسته معامالت نیز باید به عمر 12 ساله 
س��امانه فعلی و عدم همکاری ش��رکت های خارجی برای به روزرس��انی و رفع 

مشکالت فعلی این سامانه اشاره کرد.

استقبال ارکان بازار سرمایه از ایده ها و نرم افزارهای نظارتیهیچ پژوهشی با پول دولت منتج به محصول نمی شود

س��ال گذش��ته میالدی را باید از این منظر که بیش��ترین تع��داد فیلم های 
ابرقهرمانانه را در اختیار داش��ته اس��ت، یکی از پرفروش ترین  سال های دنیای 
سینما نام گذاری کرد. در این بین حضور چند فیلم از سینمای چین نیز از دیگر 
موارد جذابی محس��وب می ش��ود که بیانگر رش��د بی نظیر این کشور در زمینه 
تولید فیلم اس��ت. درواقع چین با دو فیلم در کنار آمریکا ایستاده و نماینده ای 
از س��ایر کشورها در این فهرست یافت نمی ش��ود. اگرچه هیچ  کدام یک از این 
تولیدات، موفق نش��ده اس��ت تا به 10 جایگاه نخست فهرست دست پیدا کند، 
با این حال با توجه به پیش��رفت های به دست آمده پیش بینی می شود که این 
کشور بتواند در سال های آینده به رقیب اصلی تولیدات هالیوودی تبدیل شود. 
با توجه به توضیحات ارائه شده، در ادامه به معرفی و بررسی 15 فیلم پرفروش 

جهان در سال 2018 خواهیم پرداخت. 
1-انتقام جویان: جنگ ابدیت

کشور: آمریکا
میزان فروش: 2.05 میلیارد دالر
بودجه ساخت: 356 میلیون دالر

کارگردان: برادران روسو
بازیگران: رابرت دوانی جونیور، کریس همسورث، مارک روفالو، 

کریس ایوانز، اسکارت جوهانسون، بندیکت کمبریج
در سال گذش��ته انتقام جویان، مورد انتظارترین فیلم سال محسوب می شد. 
همین امر نیز باعث ش��ده است تا با اختالفی فاحش در مقایسه با سایر رقبای 
خود، بتواند عنوان نخس��ت را به دست آورد. این فیلم پرستاره دنباله مجموعه 
فیلم های انتقام جویان محس��وب می ش��ود که نخس��تین آن در سال 2012 به 
اکران درآمده اس��ت. این فیلم به علت حضور اکث��ر قهرمانان دنیای مارول، از 
جذابیت بس��یار باالیی برخوردار بوده و طرفداران ه��ر یک از این ابرقهرمان ها 
را به س��الن س��ینما می کشاند. داس��تان آن نیز با اضافه شدن ستاره های فیلم 
نگهبانان کهکش��ان برای مبارزه با دش��من جدیدی به نام تانوس اس��ت که به 
دنبال جمع آوری س��نگ های ابدی��ت برای نابودی نیم��ی از جمعیت جهان و 
ایج��اد نظم موردنظر خود اس��ت. ادامه آن نیز با عنوان پایان بازی، امس��ال به 

اکران درخواهد آمد. 
2-پلنگ سیاه
کشور: آمریکا

میزان فروش: 1/35میلیارد دالر
بودجه ساخت: 210 میلیون دالر

کارگردان: رایان کوگلر
بازیگران: مایکل بی.جردن، چادویک بوزمن،مارتین فریمن، 

فارست ویتاکر، اندی سرکیس، دنیل کالویا
نخس��تین فیلم از تنها قهرمان سیاه پوس��ت مارول، ساخته ای کامال موفق و 
با میزان فروش بس��یار باال بوده است. از ش��خصیت پلنگ سیاه نخستین بار در 
فیلم کاپیتان آمریکا )جنگ داخلی( رونمایی ش��د و داستان آن نیز دقیقا ادامه 
اتفاقات آن فیلم محسوب می-شود. درواقع شخصیت تی چاال)پلنگ سیاه( پس 
از کشته شدن پدر خود به کشورش بازمی گردد تا کنترل حکومت را در دست 
بگیرد، با این حال توطئه ای باعث می شود تا جهان در معرض یک خطر بسیار 

بزرگ قرار گیرد که وی باید آن را خنثی کند. 
3-دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی

کشور: آمریکا
میزان فروش: 1/31میلیارد دالر

بودجه ساخت: 170میلیون دالر
کارگردان: خوان آنتونیو بایونا

بازیگران: کریس پرت، برایس داالس هاوارد، جف گلدبلوم
پنجمین قس��مت از این مجموعه نیز با اس��تقبال بس��یار خوبی مواجه شده 
اس��ت. این فیلم ادامه قسمت قبلی خود محسوب شده و جزیره ای را به تصویر 
می کش��د که در معرض یک آتشفش��ان قرار داشته و در این بین افرادی تالش 
می کنند تا دایناس��ورها را از این مهلکه نجات دهند، با این حال گروهی دیگر 

تالشی کامال عکس آن را دارند که به درگیری دو گروه منجر می شود. 
4-شگفت انگیزان2

کشور: آمریکا
میزان فروش: 1/24میلیارد دالر
بودجه ساخت: 200میلیون دالر

کارگردان: بردلی برد
صداپیشگان: ساموئل ال.جکسون، کریگ تی.نلسن، هالی هانتر

پس از 15 س��ال، دومین قسمت از انیمیشن برنده اسکار به اکران درآمد که 
تنها انیمیش��ن موجود در این لیست نیز محس��وب می شود. این وقفه بیش از 
حد طوالنی باعث شد تا به عنوان مورد انتظارترین انیمیشن سال معرفی شود. 
داس��تان آن نیز در ادامه اتفاقات قس��مت اول بوده و با دشمنی جدید که قصد 

کنترل ذهن ابرقهرمانان را دارد، پیگیری می شود. 
5-آکوامن

کشور: آمریکا
میزان فروش: 1/12میلیارد دالر
بودجه ساخت: 200میلیون دالر

کارگردان: جیمز وان
بازیگران: جیسون موموآ، امبر هرد، ویلیام دفو، نیکول کیدمن، 

دولف الندگرن، پاتریک ویلسون
نخس��تین فیلم از قهرم��ان متفاوت دنیای مارول، به اث��ری پرفروش تبدیل 
ش��ده است. اگرچه از این شخصیت در دو فیلم دیگر با نام لیک عدالت و بتمن 
در برابر س��وپرمن، رونمایی شده بود، با این حال این نخستین فیلمی است که 
منحصرا به این ش��خصیت پرداخته است. وی نخستین ابرقهرمان بازی سینما 
محس��وب می ش��ود که وی را به قهرمانی متفاوت بدل ساخته است. این فیلم 
ضمن توضیحاتی در رابطه با کودکی شخصیت اصلی با نام آرتور کری، به نبرد 

وی با برادر ناتنی خود می پردازد. 
6-ونوم

کشور: آمریکا
میزان فروش: 855میلیون دالر
بودجه ساخت: 116میلیون دالر

کارگردان: روبن فلیشر
بازیگران: تام هاردی، میشل ویلیامز، رید اسکات

از دیگر فیلم هایی که برای نخستین بار در رابطه با یکی دیگر از شخصیت های 
دنیای مارول ساخته است، فیلم ونوم است. این فیلم علی رغم نقدهای جدی به 
علت صحنه-های جذاب و درخشش شخصیت اصلی آن)تام هاردی(، موفق شد 
تا به عنوان یکی از پرفروش ترین فیلم های 2018 معرفی شود. از این شخصیت 
نخس��تین بار در فیلم مرد عنکبوتی رونمایی ش��د. داس��تان آن نیز در رابطه با 
خبرنگاری اس��ت که به علت اش��تیاق خود برای کس��ب خبر از یک هواپیمای 
س��قوط کرده، با موجودی به نام ونوم مواجه می-شود که به مانند انگل به افراد 
چس��بیده و قدرت های خاصی را در آن فرد ایج��اد می کند. وی با تکیه بر این 

قدرت جدید شهر خود را از خطرهای پیش رو در امان نگه می دارد. 
creenrant :منبع

فیلم های پرفروش جهان در سال 2018

دریچــه

ش��تاب دهنده ها، مسیر تحقق زیس��ت بوم کارآفرینی در کشور را کوتاه می کنند و در 
این زمینه یک راه میانبر محس��وب می ش��وند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی 
نخبگان، مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری درباره 
ضرورت شکل گیری شتاب دهنده ها در کشور، گفت: در واقع شتاب دهنده ها بلوغ مراکز 
رشد ما محسوب می شوند و قطعا نتایج بزرگی برای کشور خواهند داشت. از آنجایی که 
مراکز رشد ما مثل الگوی این مراکز در کشورهای غربی به خوبی جواب نداده است، به 

نظر می رسد راه میانبر در این مسیر استفاده از شتاب دهنده ها باشد.  
وی اف��زود: به نظر می آید که تعداد ش��تاب دهنده ها از تعداد اس��تارت آپ ها در حال 
پیش��ی گرفتن اس��ت و هفته ای نیست که ش��تاب دهنده جدیدی به وجود نیاید، البته 

همه آنها هم ماندگار نمی شوند و برخی شکست می خورند. 

شتاب دهنده ها راه میانبر توسعه 
زیست بوم کارآفرینی کشور هستند

به قلم: مایکل کندی روزنامه نگار
مترجم: امیر آل علی

دوشنبه
31 تیر 1398

شماره 1356
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مع��اون پژوه��ش و فناوری وزیر عل��وم، تحقیق��ات و فناوری گفت 
پارک های علم و فناوری در صورتی می توانند وس��یله و ابزار توس��عه 
اس��تان ش��وند که رویکرد و نگرش های قدیمی خود را کنار بگذارند. 

مس��عود برومن��د در آیی��ن تکری��م رئیس 
پیش��ین و معارفه سرپرس��ت جدید پارک 
عل��م و فن��اوری خوزس��تان در سرس��رای 
دانشکده کش��اورزی دانشگاه شهید چمران 
اه��واز اظهار داش��ت: اگر تا دی��روز تالش 
می شد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
آیین نامه های خط کشی شده و روش کاری 
مش��خصی به مجموعه وزارت دیکته شود، 
امروز چنی��ن اعتقادی نداری��م. وی افزود: 
امروز اعتقاد همه مدیران ارش��د در وزارت 
علوم این اس��ت ک��ه تا حدود زی��ادی باید 
دس��ت مدیران را در استان ها باز گذاشت تا 
از خالقیت های حرفه ای خود استفاده کنند 

بنابراین سرپرست جدید پارک علم و فناوری استان اختیار کامل دارد 
مدل های متفاوت را در استان به کار بگیرد تا پارک نقش خود را بهتر 
ایف��ا کند. برومند ادام��ه داد: نباید به عنوان ی��ک مجموعه در انتظار 

یافت��ن یک جوان جویای کار و ریس��ک پذیر برای طی کردن پروس��ه 
مصاحبه باش��یم، در رویکرد جدید به دنبال کشف چالش های استان، 
انتخاب راه حل و افراد مناسب برای حل آنها هستیم و پشتیبانی الزم 
نی��ز از این رویکرد انجام می ش��ود تا بازار 

الزم را برای این افراد ایجاد شود.
مع��اون پژوهش و فن��اوری وزیر علوم، 
تحقیق��ات و فناوری گفت: پ��ارک علم و 
فناوری با داش��تن این دیدگاه و دانش��گاه 
نیز با رویکرد حرکت به س��مت دانش��گاه 
کارآفرین نس��ل س��وم، در یک جهت قدم 
ب��ر می دارند و با ای��ن رویکرد می توانند از 
فرصت ها و امکانات و شرایط هم به خوبی 

استفاده کنند.
وی بی��ان ک��رد: روش موج��ود ب��رای 
شناسایی شرکت های دانش بنیان در حال 
حاضر مشکالت زیادی دارد؛ بر این اساس 
هر مجموعه ای که از فروش خود و از منابع س��رمایه ای برای توس��عه 
R&D )واحد تحقیق و توسعه فناورانه( استفاده می کند و فکر توسعه 

یک محصول است دانش بنیان محسوب می شود.

مدیرعام��ل فراب��ورس گفت در راس��تای رفع چالش ه��ای پیش روی 
بازار س��رمایه از طریق تکنولوژی بالک چین و براس��اس  موضوع فعالیت 
فراب��ورس، بن��ا داریم نظرات و راه حل های فعاالن بالک چین را بررس��ی 

کنیم.
ب��ه  گ��زارش  خبرگ��زاری  مهر  به نق��ل  از  
فراب��ورس  ایران،   امیر  هامون��ی  با بیان اینکه 
در راس��تای رفع چالش های پیش روی بازار 
س��رمایه از طری��ق تکنول��وژی بالک چین و 
براس��اس  موضوع فعالیت فرابورس ایران، بنا 
داریم نظرات و راه حل های فعاالن بالک چین 
در زمینه س��ه موضوع  مطرح شده را بررسی 
کنی��م، گفت: از تمام��ی تیم هایی که در این 
سه حوزه، پیش��نهاد یا طرحی دارند، دعوت 

 می کنیم نظرات خود را اعالم کنند. 
مدیرعام��ل فراب��ورس ای��ران با اش��اره به 
اینکه در س��ال های اخیر فناوری های مالی با 

تغییر دورنمای کس��ب وکارها و  حرکت بازارهای مالی به س��مت توسعه 
خدمات  الکترونیکی به بخش جدایی ناپذیر اقتصاد جهانی بدل ش��ده اند، 
 گفت: بازارهای مالی کش��ور نیز با بهره گیری از دانش متخصصان حوزه 

فناوری های نوین و همچنین ظرفیت  استارت آپ های فین تک، همگام با 
پیشرفت های فناورانه شتاب قابل توجهی داشته اند.

هامون��ی یکی از حوزه های حائز اهمیت فناوری های مالی را  تکنولوژی 
بالک چین، دانس��ت و افزود: از آنجایی که 
پیش بین��ی می ش��ود بالک چین ب��ا مزایا و 
کارکرده��ای خود آین��ده بازارهای مالی را 
دگرگ��ون کن��د، در فرابورس ای��ران نیز از 
یک سال و نیم گذشته بررسی هایی در این 
خصوص آغاز شده و در ادامه این بررسی ها 
از تیم های فنی و صاحب نظران اکوسیستم 
بالک چی��ن کش��ور دع��وت می کنی��م در 
صورتی که  پیرامون س��ه موضوع »انتشار و 
معامالت توکن با پشتوانه انواع اوراق بهادار 
مانند گواهی شراکت تامین مالی  جمعی«، 
»انتش��ار و معامالت توکن با پشتوانه اوراق 
به��ادار مبتنی ب��ر ان��واع دارایی های مادی 
و معن��وی از قبیل  امالک و  مس��تغالت« و »بهره گی��ری از قراردادهای 
هوش��مند در فرآیندهای انجام معامالت« طرح، پیشنهاد و یا  تجربیاتی 

دارند به فرابورس اعالم کنند. 

دعوت فرابورس از تیم های فنی و صاحب نظران اکوسیستم بالک چینمعاون وزیر: پارک های علم و فناوری نگرش های قدیمی را کنار بگذارند

ب��ه  تجرب��ه  انتق��ال  ه��دف  ب��ا  از ش��رکت هایی که  یک��ی 
الکام��پ  را در نمایش��گاه  دیگران، رویکرد متفاوت��ی 
در پیش گرفته، دیجی کاال اس��ت. این استارت آپ با برگزاری کا
رگاه هایی نیم ساعته تحت عنوان »اتاق تجربه« تالش کرده تا ت
جربیات خود را در مسیر پرچالشی که طی کرده، به طور خالص
ه و مفید به عالقه مندان منتقل کند و از مدیران ارشد دیجی کال

ا برای ارائه این کارگاه ها بهره گرفته شده است.
یکی از کارگاه های جذاب دیجی کاال در روز اول، تحت عنوان 
استارت آپ ها شکست می خورند؟« برگزار شد. در این کار »چرا 
گاه، »امیر صالحی«، مدیرعامل دیجی کاال نکست، عوامل اصلی 
سواالت شرکت کنندگا شکست استارت آپ ها را مطرح کرد و به 

ن پاسخ داد. او 12 علت اصلی شکست استارت آپ ها را نام برد. 
در میان این عوامل، روی بخش های مربوط به سرمایه گذار و ش

رایط سرمایه گذاری تأکید ویژه ای داشت. 
1- بازارسنجی اشتباه

صالحی گفت که بعضی از استارت آپ ها فکر می کنند کارشان 
خیلی خوب است اما مشتری چیزی دیگری می خواهد. صالحی 
داستان ماهی فروشی در سوئد را مثال زد: »این شخص عالقه زی
ادی به ماهی داشت. به همین دلیل مقدار زیادی ماهی خرید ت
آنها را بفروشد و پولدار شود. خودش هم چون ماهی دوست د ا 
مصرف شخصی اش می خورد، اما هیچ کس عال اشت، گاهی برای 
نمی توانست ماهی ها را بفروشد قه ای به این نوع ماهی نداشت و 
بخورد.« این د . آخر سر هم مجبور شد خودش همه ماهی ها را 
استان حکایت بسیاری از استارت آپ ها است که ارزیابی نادرست

ی از بازار و نیازهای مشتری دارند.
2- بازاریابی

استارت آپی بود که در مرحله اول شروع کارش، بیلبورد زد. دل
پیش فرض های ذهنی آنها بود که برای موفق شدن یل این کار، 
، باید بیلبورد بزنند، اما این کار در شروع اشتباه است. نتیجه این
که ۴ میلیارد تومان پول سرمایه گذار هدر رفت و از آنجاکه است
ارت آپ ها سرمایه را در چند مرحله بعد از موفق شدن در رسید
ن به شاخص های عملکرد )KPI( دریافت می کنند، نتوانستند ب
رای مرحله بعد سرمایه ای جذب کنند و نهایتا شکست خوردند.

3- سرمایه گذار
صالحی عنوان کرد که باید پول سرمایه گذار را پول خودمان ب
دانیم. افرادی که کارمندی فکر می کنند و پول س��رمایه گذار را 
هزینه ها بد عمل م پول خودشان نمی دانند، در تعیین حقوق و 

ی کنند و سرمایه را هدر می دهند.
۴- انتخاب سرمایه گذار اشتباه

استارت آپ مثل یک کشتی است. اگر موفق شود، همه تیم با 
هم موفق می شوند واگر نه، همه تیم با هم شکست می خورند. د
حوزه فعالیت ما را به  ر انتخاب سرمایه گذار باید دقت کنیم که 
خوبی درک کند. در غیر این صورت، ممکن است منجر به شک
ست استارت آپ  شود. در این صورت، استارت آپ شما شکست 
می خورد، اما ممکن است او 10 استارت آپ  دیگر هم داشته باش

د که یکی از آنها موفق شود.
5- شرایط سرمایه گذاری

به عقیده صالحی، شرایط سرمایه گذاری و قراردادی که با سر
برای استارت آپ  حیاتی است. او دو عام مایه گذار بسته می شود، 
بیش از حد ارزش ا ل دادن سهم زیاد به سرمایه گذار و تخمین 
ستارت آپ را دو عامل کشنده برای استارت آپ می داند. به خصو
دادن سهم زیاد به سرمایه گذار که باعث کاهش انگیزه تیم  ص 
»دیجی کاال نکست تمایلی به شرکت داری ندا می شود. او گفت: 
از دست بدهد، برای  رد. به همین دلیل اگر تیمی انگیزه اش را 
ما جذابیتی نخواهد داشت.« او کتاب Venture Means را به 
افرادی که عالقه دارند بیشتر درباره سرمایه گذاری و شرایط آن 

بدانند، پیشنهاد کرد.
6- خودخواهی افراد تیم

خودخواهی و غرور بعضی از افراد تیم، می تواند استارت آپ را 
به نابودی بکشاند. امیرصالحی از واژه ego برای شرح این صفت 
ها اس��تفاده می کند و نمونه بارز آن را در زیاده خواهی افراد در 

سهام، امور مالی و کنترل کردن دیگران می بیند.
7- جشن موفقیت زودهنگام

بعضی از اس��تارت آپ ها پس از اولین موفقیت خود، جش
س��ایر موانع غافل می مانند.  ن می گیرند و از ادام��ه راه و 

زود جشن گرفتن می تواند مخرب باش��د و افراد را از نگاه 
واقعی به جایگاه خود دور کند.

8- ناهماهنگی افراد تیم
ممکن است همه افراد تیم نخبه باش��ند اما نتوانند در کنار ه
م کار کنند. افراد تیم باید با هم هماهنگ باشند و بتوانند در ک

نار هم کار کنند.
9- تعارض بین تیم

بحث و درگیری بین افراد در موقعیت های مختلف ممکن اس
ت پیش بیاید و طبیعی اس��ت. اما حدی دارد. تعارض از حدی 

که بیشتر شود، به مشکالت جدی می انجامد.
10- ثابت قدم بودن یا چرخش؟

ادامه مسیر فعلی یا تغییر رویکرد یکی از چالش های استارت 
استارت آپ باید در صورتی که مدل کسب و کار فع آپ ها است. 
لی ش��ان جواب نداد، چرخش یا اصطالحا pivot کنند. در غیر 
سریع م این صورت، نباید اگر در کوتاه مدت به نتیجه نرسیدند، 
دل را عوض کنند. صالحی تأکید کرد که افراد باید نگاه بلندمد

ت 5 تا 10 ساله به استارت آپ داشته باشند.
11- نبود نوآوری

صرف ایجاد کسب و کار و حضور در بازار کفایت نمی کند. اگر
نوآوری بدیهی به نظر برسد اما امیر صا چه ممکن است موضوع 
است نقشی اساسی  لحی همچنان به آن اشاره می کند و معتقد 

در موفقیت یا شکست کسب و کار دارد.
12- ریسک های قانونی

بعضی از استارت آپ ها توانسته اند قوانین را تغییر دهند اما ای
نیست. به همین دلیل استارت آپ ها باید  ن کار همیشه شدنی 
درگیر نکنند. چالش  مراقب باشند خود را با ریسک های قانونی 

با قوانین مالیاتی، ثبت شرکت و … از جمله ریسک های قانونی 
هستند.

digiato :منبع

با استعفای هرالد کروگر، الیور زیپسه از 25 مرداد ریاست هیات مدیره 
بی  ام  و را برعهده خواهد گرفت. 

بـه گزارش زومیت، الیور زیپسـه از 25 مرداد امسـال )16 اوت 2019( 
ریاست هیات مدیره گروه خودروسازی بی  ام  و را برعهده خواهد داشت. 
الیور زیپسـه 55 سـاله، جانشـین هرالد کروگر خواهد شد که اوایل ماه 
جاری به رئیس هیات نظارت اطالع داد به دنبال تمدید قرارداد خود با این 
شرکت نیسـت. کروگر به زودی از مسـئولیت رئیس هیات مدیره استعفا 

خواهد داد و 24 مرداد، هیات مدیره را ترک خواهد کرد.
دکتر نوبرت رایتهوفر، رئیس هیات نظارت بی  ام  و، در این زمینه گفت:

بـا اولیور زیپسـه، رهبری اسـتراتژیک و تحلیلگری قاطـع به اعضای 
هیات مدیره بی  ام  و اضافه خواهد شد. او برای گروه بی  ام  و حرکتی تازه 

در شکل دادن حمل ونقل آینده ارائه خواهد کرد.
الیور زیپسـه از سـال 2015 عضو هیات مدیره بوده و هم اکنون مسئول 
بخـش تولیـد اسـت. در سـال 1991، زیپسـه کارش را در این شـرکت 
به عنـوان کارآموز شـروع کـرد و از آن زمان، مسـئولیت های مدیریتی 
مختلفی ازجمله مدیرعامل کارخانه  آکسفورد و معاون ارشد برنامه ریزی 

و استراتژی محصول این شرکت را برعهده داشته است.
رایتهوفر ادامه داد:

هیات نظارت به تصمیم هرالد کروگر احترام می گذارد و امروز از سال ها 
کار موفـق او در گـروه بـی  ام  و قدردانی می کند. از طـرف تمام اعضای 
شـرکت، برای او در آینده آرزوی موفقیـت می کنیم و امیدواریم بی  ام  و 

همیشه معنای خاصی برای او داشته باشد. 
شـورای نظارت بی  ام  و به تازگی درباره وضعیت فعلی این برند در بازار 
ایـاالت متحده و تولیـد در بزرگ ترین کارخانه در شـبکه  تولید جهانی 

گروه بی  ام  و تشکیل جلسه داد. رایتهوفر تأکید کرد:
با توجه به قدرت نوظهور و برندهای قوی و کارکنان متعهد، گروه بی  ام 
 و در بخش خودروهای لوکس به جلو می رود و مسـیر موفقیت بلندمدت 

خود را با قدرت ادامه می دهد.
منفـرد شـاخ، رئیس شـورای جهانی کارگـران و معـاون هیات نظارت 

بی ام و، در این باره گفت:
همکاری قوی میان شـورای کارگـران و مدیریت شـرکت ها تاریخچه  
طوالنی دارد و یکی از ارکان موفقیت ما اسـت. منتظر ادامه این همکاری 

و شکل دادن به آینده شرکت هستیم.

 اتاق تجربه دیجی کاال:
چرا استارت آپ ها شکست می خورند؟

 الیور زیپسه
مدیرعامل بی ام و شد

یادداشـت

مه��دی محمدی، دبیر س��تاد اقتص��اد دیجیت��ال معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، درباره حوزه چرخش��ی اقتصاد اظهار داشت تمرکز این حوزه بخش بازیافت 
اس��ت. به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، وی ادامه داد: در ای��ن بخش از ظرفیت 
اس��تارت آپ های حوزه بازیافت با مکانیزم اس��تفاده مجدد، از مواد و محصوالت کمک 

می گیریم.
محمدی تصریح کرد: به دلیل اهمیتی که این حوزه دارد، چندین س��ازمان از جمله 

شهرداری، وارد عمل شده اند.
دبیر س��تاد اقتصاد دیجیت��ال معاونت علمی اظهار داش��ت: برنام��ه ای تحت عنوان 
متنوع س��ازی اکوسیستم استارت آپی ایران طراحی شده است و حوزه چرخشی اقتصاد 

هم از جمله برنامه های محوری آن است.

استارت آپ های ناشناخته تحت حمایت 
قرار می گیرند



انسان دارای دو ویژگی بسیار ذاتی است. ما موجودات بصری و متفکرهای 
غیرمنطقی هستیم. نکته جالب اینکه ما در زمان واحد این دو ویژگی را با 
هم داریم. اندیشه ها، احساسات، اعمال و حتی تصمیم گیری های ما به طور 
کامل تحت س��لطه نحوه نگرش ما به جلوه بصری محصوالت یا برندهای 

مختلف است. 
مهم ترین ویژگی بصری که مش��تریان را به س��وی خود جلب می کند، 
رنگ های مورد استفاده از آن است. این امر تاثیر آنی و اجتناب ناپذیری بر 
روی ما دارد. به این ترتیب توجه ما به صورت ناخودآگاه به برند یا محصول 
موردنظر جلب می شود. رنگ ها دارای قدرت بسیار زیادی هستند. آنها به 
گونه ای بسیار ظریف بر روی ما تاثیر می گذارند. نکته جالب اینکه در اغلب 
موارد ما متوجه چنین تاثیرگذاری نمی ش��ویم. امروزه به منظور شناخت 
هرچه بهتر نحوه تاثیرگذاری رنگ ها بر روی فرآیند تصمیم گیری مشتریان 
علم روانشناسی رنگ ها به وجود آمده است. دستاوردهای این علم به برندها 
و به طور کلی اهالی کس��ب و کار در زمینه اس��تفاده از رنگ های مطلوب 

کمک شایانی کرده است. 
رنگ ها در ساده ترین مفهوم، نحوه تجزیه و تحلیل نور دریافتی از اشیای 
متفاوت توس��ط مغر ماست. به این ترتیب موج های نوری متفاوت موجب 
تجزیه و تحلیل رنگ های مختلف در ذهن ما می ش��ود. هر رنگی در ذهن 
ما احساس خاصی را برمی انگیزد. خوشبختانه به لطف پژوهش های علمی 
تاثیر بازنمایی احساسات مختلف از سوی رنگ ها در ذهن ما بر روی عرصه 
 Branding کس��ب و کار کامال مش��خص شده است. پژوهش موسس��ه
Strategy Insider در زمین��ه تاثیر رنگ بیانگر تاثیر 60 تا 80درصدی 
رنگ محصوالت بر روی تصمیم گیری مشتریان برای خرید است. در حالی 
ک��ه طیف رنگ قرمز بیانگر انرژی و هیجان اس��ت، آب��ی بیانگر اعتماد و 
وفاداری به حساب می آید. همچنین رنگ زرد بیانگر شادی و انگیزه است. 
نکته مهم درخصوص روانشناس��ی رنگ ها پیچیدگ��ی بیش از حد آن در 

مقایسه با درک و برداشت عمومی است. به این ترتیب یک رنگ مشخص 
امکان بازنمایی احساس��ات مختلفی را بسته به نوع مخاطب و المان هایی 
مانند سلیقه و شرایط روحی و روانی وی دارد. گاهی اوقات حتی یک رنگ 
احساسات متضادی را در ذهن ما بازنمایی می کند. گاهی اوقای طیف های 
مختلف یک گروه رنگ احساسات متفاوتی را نشان می دهد. به عنوان مثال، 
زرد روشن بیانگر شادی و روحیه مثبت است. با این حال زرد کدر و تیره 
به بیان حالت بیمارگونه و ناراحت اختصاص دارد. نتیجه این بحث ضرورت 
بررسی دقیق شرایط محصول و برندمان پیش از انتخاب یک یا چند طیف 
رنگی برای آن است. در غیر این صورت انتخاب ما تاثیرگذاری موردنظر را 

به همراه نخواهد داشت. 
از آنجایی که بس��یاری از تمرین های اولیه برندس��ازی همراه با نقش مهم 
رنگ هاس��ت، آگاهی از روانشناس��ی و نحوه تاثیرگذاری آن بر روی مشتریان 
ضروری خواهد بود. اغلب برندها به منظور ایجاد تفاوت میان خود و سایر رقبا 
در تالش برای انتخاب رنگ های بیانگر ارزش ها، اصول و اهداف شان هستند. 
براس��اس یک مطالعه کاربردی در دانشگاه کمبریج، انتخاب رنگ مناسب تا 
80درص��د آگاهی مخاطب ها از برند ما را تقویت خواهد کرد. بدون تردید هر 
رنگ در فرهنگ ملی و محلی کش��ورها معنای خاصی دارد. به همین دلیل 
توجه به بازار هدف محصوالت مان به هنگام انتخاب رنگ اهمیت باالیی خواهد 
داشت. در زمینه شخصی سازی کسب و کار و محصوالت نیز رنگ ها اهمیت 
باالیی دارند. به این ترتیب انتخاب طیف رنگی نامناسب تاثیر بسیار نامطلوبی بر 

روی سرنوشت برند ما خواهد داشت. 
به طور معمول برخی از رنگ ها در صنایع مشخصی کارآمدی بهتر دارند. 
به عنوان مثال، صنعت بس��ته بندی محص��والت را در نظر بگیرید. در این 
صنعت رنگ های قرمز، نارنجی و زرد کاربرد بسیاری دارد. دلیل اصلی این 
امر بازنمایی احساس گرس��نگی )در مورد بسته بندی محصوالت غذایی( 
است. به این ترتیب مشتریان تمایل بیشتری به خرید محصول مورد نظر 
پیدا خواهند کرد. برندهای فعال در زمینه بهداش��ت و درمان نیز معموال 
به دنبال اس��تفاده از رنگ های آبی و س��بز هستند. دلیل این امر بازنمایی 
احساس اعتماد و آرامش از سوی این دو طیف رنگ است، بنابراین مشاهده 

فراوان این رنگ ها در مراکز درمانی و بهداشتی جای تعجب نخواهد داشت. 
رنگ خاکستری و مشکی معموال به تنهایی در یک محصول مورد استفاده 
قرار نمی گیرد. به این ترتیب معموال از این دو رنگ به عنوان مکمل سایر 

رنگ ها استفاده می شود. 
نکته مهم در زمینه انتخاب رنگ برای لوگوی برندمان یا محصول جدید 
ش��رکت توجه به نظر و خواست مش��تریان است. اگرچه بسیاری از اصول 
مورد بحث در این مقاله تاثیر یکسانی بر روی اغلب مردم دارد، با این حال 
همیشه نظرخواهی از مشتریان به اعتبار بیشتر فعالیت مان کمک می کند. 
براساس یک نظرخواهی عمومی، رنگ آبی مورد پسند اغلب مردان و زنان 
سراسر دنیاس��ت. برعکس، رنگ قهوه ای در میان تمام رنگ ها پایین ترین 
رتب��ه را در اختیار دارد. به این ترتیب اس��تفاده از رن��گ قهوه ای در لوگو 
برند یا طراحی محصول مان ریس��ک های زیادی به همراه خواهد داش��ت. 
به طور میانگی��ن، 33درصد از 100 برند برتر دنیا از رنگ آبی در طراحی 
لوگوی شان استفاده کرده اند. بعد از آبی، رنگ قرمز با 29درصد استفاده در 
مقام دوم پرطرفدارترین رنگ ها در عرصه برندس��ازی قرار دارد. در دوران 
جوانی، مردها به رنگ هایی نظیر مش��کی مات، آبی روشن و سفید عالقه 
دارند. این امر در مورد خانم ها ش��امل طیف رنگ قرمز روش��ن، نارنجی و 
یشمی است. هرچه سن افراد باالتر می رود. عالقه آنها به رنگ های مالیم تر 
افزایش پپیدا می کند. به همین دلیل توجه به میانگین س��نی مش��تریان 

هدف مان و انتخاب رنگ مناسب اهمیت باالیی دارد. 
انتخاب رنگ درست هویت برند ما را در نگاه مشتریان بهتر بیان می کند. 
همچنین ذهنیت مشتریان نیز از برند ما مثبت تر خواهد بود. امروزه برندها 
با انتخاب رنگ های مناسب بدون نیاز به برقراری ارتباط از طریق هرگونه 
کانال شناخته شده ای، فرصت ایجاد ارتباط با مشتریان شان را دارند. به این 
ترتیب اهمیت روانشناسی رنگ ها در حوزه کسب و کار و به ویژه برندسازی 
به خوبی درک می شود. اگر شما هنوز نسبت به استفاده از نکات مورد بحث 
در روانشناسی رنگ ها در فرآیند برندسازی شرکت تان اقدام نکرده اید، زمان 

شروع فعالیت فرا رسیده است. 
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ام��روز می خواهیم مراحل پخت یک نیم��روی خوب را قدم به قدم 
بررسی کنیم. یه نیمروی عالی که باعث بشه آدما طرفدار نیمروی های 

شما بشن و همه جا از نیمروهای شما تعریف کنن.
نیمرو ظاهرا غذای س��اده ای میاد اما اینکه ما بتونیم نیمرویی بپزیم 

که همیشه از نیمروهای ما تعریف کنن،کار هر کسی نیست.
برای تهیه یک نیمروی پرطرفدار باید از مراحل زیر پیروی کنید:

قدم اول: برای چند نفر می خوایم نیمرو درست کنیم؟
 اول از همه ما باید یه شمارشی از افرادی که قراره نیمرو رو بخورن 
داش��ته باشیم. این ش��مارش به ما کمک می کنه متوجه بشیم که به 
چندتا تخم مرغ نیاز داریم تا بتونیم در هزینه ها هم صرفه جویی کنیم.

 ق��دم دوم: از مهمان های خود بپرس��یم که چه نیمرویی دوس��ت 
دارن؟

 س��لیقه آدم ها با هم متفاوت اس��ت. بعضی از آدم ها نیمروی سفت 

دوس��ت دارن، بعضی ه��ا دوس��ت دارن زردی تخم مرغ ش��ل بمونه، 
بعضی ه��ا دوس��ت دارن نیمرو همزده بخورن، بعضی ه��ا با نمک زیاد 

دوست دارن، بعضی ها با نمک کم.
 قدم سوم: انتخاب تخم مرغ و ماهیتابه مناسب

 انتخاب تخم مرغ تازه و ماهیتابه مناس��ب در کیفیت نیمروی شما 
خیلی تاثیرگذار خواهد بود. ماهیتابه ای انتخاب کنید که نچسب باشه 

تا تخم مرغ هاتون به کف ماهیتابه نچسبه.
 قدم چهارم: گرم کردن روغن و کره و شکستن تخم مرغ ها

 ک��ره رو به کف ماهیتاب��ه میندازیم تا کمی گرم بش��ه. حاال وقت 
شکستن تخم مرغ هاست.

نیمروی شما آماده است و همه هم لذت خواهند برد.
مراحل طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی

برای داشتن یک کمپین تبلیغاتی موفق شما در واقع نیاز به ایده ای 

مناس��ب و تازه دارید )تخم مرغ( تا بتونید مخاطب تان را متقاعد کنید 
که از محصول شما و یا از خدمات شما استفاده کنند.

جس��ت وجو در بازار این کمک را به ش��ما خواهد کرد که مخاطب 
خودتان را بهتر بشناس��ید تا با توجه به شناخت کمپین بهتری بسته 

به سالیق و نیاز مخاطب تان طراحی کنید.
قب��ل از اجرای هر کمپین خیلی خوبه که م��ا ابتدا آگاهی مردم را 
نس��بت به س��رویس و کاال باال ببریم تا بتوانیم مخاطبان مان را خیلی 
راحت تر جذب کنیم. این کار باعث میشه حس نیاز در مخاطب تان را 

نیز توامان هدف قرار دهید.)گرم کردن روغن(
این نکته را باید در نظر بگیرید که کدام بس��تر برای تبلیغات ش��ما 

موثر است؟ تبلیغات آنالین یا آفالین ) انتخاب ماهیتابه مناسب(
و در آخر اجرای کمپین .
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    کمپین تبلیغاتی خوب همانند مراحل پخت یک نیمروی خوب

کاهش مشترکان نت فلیکس، ضرر 17 
میلیارد دالری به این شرکت وارد کرد

با افزایش هزینه  اشتراک در برخی کشورها و به دنبال آن، کاهش 
مشترکان، ارزش نت فلیکس 17 میلیارد دالر کاهش پیدا کرد.

نت فلیکس برای نخس��تین بار از ریزش ش��دید مش��ترکانش در 
ایاالت  متحده آمریکا گزارش داد. از زمان آغاز فعالیت این سرویس، 
تاکن��ون چنین اتفاقی پی��ش نیامده بود، اما به دلی��ل برخی تغییر 
سیاس��ت ها در رابط��ه  با قیمت ه��ا، نت فلیکس چی��زی نزدیک  به 
126 هزار نفر از مش��ترکان خود را از دست داده است؛ این  در  حالی 
اس��ت که تحلیلگران انتظار افزایش 350 هزار نفری مش��ترکان این 

سرویس را داشتند. 
وقوع اتفاقات اشاره ش��ده همگی دست به دس��ت همدیگر دادند تا 

سهام نت فلیکس تنها در امروز 10درصد کاهش ارزش پیدا کند.
وقایع  پیش آمده باعث نگرانی س��رمایه گذاران نیز ش��ده اس��ت. 
اگرچه این شرکت همچنان ارزش دیوانه کننده  1۴1 میلیارد دالری 
دارد، ام��ا کاه��ش 17 میلیارد دالر از ارزش کلی این ش��رکت، ابداً 
رقمی نیس��ت ک��ه بتوان بدون توج��ه از کنار آن گذر کرد؛ س��اده 
بگویی��م، نت فلیکس بابت هر کاربری که از دس��ت داده، 135 هزار 

دالر ضرر متحمل شده است.
ای��ن غول عرصه  س��ینما به اش��تباهاتش در پیش بینی های مالی 
اذعان کرده اس��ت؛ این موضوع تنها به برخی مناطق خاص خالصه 
نمی ش��ود و تقریباً تمامی کش��ور ها را شامل می ش��ود؛ اما مناطقی 
ک��ه اخیراً افزایش قیمت اش��تراک را تجرب��ه  کرده اند، ریزش کاربر 

شدیدتری نیز داشته اند.
در ماه ژانویه س��ال جاری، گروه Diffusion یک تحلیل جامع 
را راج��ع  به آثار منفی ریزش مش��ترکان روی درآمد منتش��ر کرد. 
براس��اس این تحلیل، با افزایش هر یک دالر برای هزینه  اش��تراک، 
احتمال لغو اش��تراک توس��ط مش��ترکین تا 8درص��د افزایش پیدا 

می کند. 
اگر چنین تحلیلی در دنیای واقعی نیز صادق باش��د، نت فلیکس 
بای��د در آخر ۴.8 میلیون از مش��ترکان خود را از دس��ت بدهد که 
چنین رخدادی کاهش درآمد س��االنه 62.۴ میلیون  دالر را به دنبال 

خواهد داشت.
با تمامی  این  اوصاف، نت فلیک��س برای جبران کاهش درآمد های 
خ��ود راهی ج��ز افزایش قیمت ن��دارد؛ حتی اگ��ر به قیمت ریزش 
کاربرانش تمام ش��ود. همان طور که احتماالً مطلع هس��تید، دیزنی 
و اپل به زودی فعالیت خود را در حوزه اس��تریم فیلم و سریال آغاز 
خواهند کرد. ورود بازیگران جدید افزون  بر  اینکه باعث شکل گیری 

رقابت بیشتر می شود، کسب درآمد را نیز سخت تر می کند.
تحلیلگ��ران معتقدند که با ع��دم افزایش قیمت ه��ا، نت فلیکس 
ب��ه زودی و با ورود رقبای جدید، از ب��ازار به طور  کلی حذف خواهد 
ش��د، بنابراین آ نها راهی جز اتخاذ تصمیم��ات جدید برای افزایش 
کیفیت کارش��ان ندارند؛ تصمیماتی که ش��اید برخی از  آنها به ضرر 

کاربران تمام شود.
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سوپر اپ چیست؟
س��وپر اپ تجل��ی ی��ک خان��ه  هوش��مند در موبایل اس��ت و با 
برآورده کردن نیازهای گوناگون کاربران کاربردهای مفید بس��یاری 

در زندگی روزمره دارد.
س��وپر اپ ه��ا می توانند تم��ام چیزهایی را ک��ه می خواهیم به ما 
بدهند؛ چت کردن با دوس��تان، خواندن و به اشتراک گذاشتن اخبار، 
سفارش غذا، برنامه ریزی جلسه ها، یادداشت نوشتن، تاکسی گرفتن، 
خری��د محصوالت و خدم��ات، رزرو تور، به دس��ت آوردن اطالعات 
درباره  تخفیف ه��ا و رویدادهای محلی، انتقال پ��ول، آموزش زبان، 
پیگیری وضعیت س��المتی و ورزش، تنظیم هشدار و... واقعیت این 
اس��ت که این فهرست تا هر جایی که بخواهیم توسعه پیدا می کند 
و تمام این موارد فقط با یک اپلیکیشن در دسترس است. با یک ابر 

اپلیکیشن یا به قول فرنگی ها سوپر اپ روبه رو هستیم.
س��وپر اپ ها در آس��یا متولد ش��ده اند و از نمونه های مشهورشان 
می توان به WeChat در چین، Grab در س��نگاپور اش��اره کرد؛ 

اپ هایی که کاربران کشورهای غربی به آن دسترسی ندارند.
برای همین اش��تباه اس��ت که هنوز هم WeChat را به عنوان 
یک پیام رسان بشناسیم. حتی اینکه بگوییم با یک شبکه  اجتماعی 

روبه رو هستیم، هم حق مطلب را ادا نمی کند.
Grab ه��م ابتدا به عن��وان یک اپلیکیش��ن به اش��تراک گذاری 
سفرهای درون ش��هری معرفی شد و سپس خدمات عذا و پرداخت 

نیز به آن اضافه شد.
نمونه ه��ای دیگ��ری هم در آس��یا وجود دارد، اما اروپ��ا و آمریکا 
هنوز به این اپ ها روی خوش نش��ان نداده اند. اولین دل مش��غولی 
آنها امنیت اطالعات ش��خصی ا ست. نگرانی از اینکه اطالعات جامع 
این اپ ها هک ش��ود همیش��ه وجود دارد. تاریخچه  مبادالت مالی، 
مکان های مورد عالقه  کاربر، اطالعات دفترچه تلفن و... همه آشکار 

می شوند.
در عین حال این نگرانی هم وجود دارد که دیگر اپ های مس��تقل 
کم ک��م از یاد بروند؛ چرا که برای ادامه  حضور باید زیر چتر س��وپر 
اپ ها فعالیت کنند. به این ترتیب شکل تعامل مردم با اپلیکیشن ها 

تغییر خواهد کرد و دنیای تازه ای خلق خواهد شد.
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آیا برای پیداکردن مزیت رقابتی خود و برنده ش��دن در بازار در تالش هس��تید؟ 
خوب، ش��ما تنها نیس��تید. بس��یاری از کارآفرینان نوپا در حال مبارزه برای یافتن 

جایگاه خود در میان شرکت های برتر هستند.
چه چیزی تعیین می کند که کدام یک از کس��ب و کارها موفق می شوند و کدام 

یک از آنها هرگز روزهای روشن موفقیت را نمی بینند؟!
اس��تراتژی برتر، تمرکز دائمی بر نیازهای مش��تریان و خواس��ته های آنها است. 
همانطور که یکی از مدیران آمازون در رابطه با موفقیت این ش��رکت، گفت: چیزی 

که تاکنون سبب موفقیت ما شده  است، تمرکز بسیار زیاد بر روی مشتریان است!
بهترین راه برای کس��ب مزی��ت رقابتی، تمرکز بر روی مش��تریان خود به جای 

رقیب تان است. 
در ادامه به بیان نکاتی برای تمرکز بر روی مشتریان می پردازیم:
1.خدمات مشتریان را قدرتمند کنید:

این راز نهفته نیس��ت که وجود یک سیس��تم خدمات رس��انی قدرتمند، س��بب 
حفظ مشتریان می ش��ود و همچنین یک سیستم ضعیف سبب می شود مشتریان 

تامین کننده خود را به راحتی تغییر دهند.
طبق تحقیقاتی که توس��ط امریکن اکس��پرس آمریکا انجام ش��د، 33درصد از 
آمریکایی ها ادعا کردند که پس از یک نمونه ارائه خدمات ضعیف به مش��تری، آنها 
تامین کنن��ده خود را تغییر داده اند. به طور مش��ابه، در تحقیق دیگری 51درصد از 
مش��تریانی که مورد نظرسنجی قرار گرفتند بیان کردند هرگز از کسب و کاری که 

خدمات ضعیفی را ارائه داده  است مجددا خرید نمی کنند.
با این حال، نکته مهم این است؛ خدمات مشتریان قدرتمند فقط مشتریان موجود 
را متعهد نمی کند، همچنین می تواند مش��تریان جدی��دی را جذب کند که مایل 
به پرداخت بیش��تر هستند. براساس تحقیق اکس��پرس آمریکا که در باال ذکر شد، 
70درصد از مصرف کنندگان مورد نظرسنجی گفتند که آنها پول بیشتری صرف کار 

با شرکتی کرده اند که خدمات مشتریان متمایزی دارد.
با این حال اس��تخدام افراد مناس��ب و حفظ آنها از طریق منابع انسانی، می تواند 

دشوار باشد.
» Lars Jankowfsky«، بنیانگ��ذار »NFQ Asia« یک رویکرد اثبات  ش��ده 
دوجانبه دارد که سبب شده جوایز زیادی را دریافت کند .NFQ به تازگی به عنوان 

بهترین شرکت فناوری اطالعات برای کار در ویتنام انتخاب شده  است.
برای جذب افراد مناس��ب، ش��ما به یک رویکرد دوجانبه نیاز دارید. اول، حقوق 
رقابتی و متمایز ارائه دهید و دوم، محیط کار جذاب برای کارمندان خود ایجاد کنید. 
محیط کار جذاب  به معنای ساخت یک محل کار مجهز به تکنولوژی هیجان انگیز، 
در نظر گرفتن ماموریت های بزرگ و ایجاد جلسات با مدیران و متخصصان صنعت 
اس��ت تا کارمندان بتوانن��د از بهترین اهداف یاد بگیرند ن��ه صرفا تزیین محیط با 

گلدان و قاب عکس!
NFQ از طریق اس��تراتژی های منابع انس��انی و استخدام توسعه یافته، با طیف 

وسیعی از مشتریان متنوع در زمینه های مختلف در تعامل است.
2.برای مشتریان تان تجربه خریدی لذت بخش ایجاد کنید:

آی��ا تا به حال تجرب��ه خرید آنالینی را داش��ته اید؟ در چنین خریدهایی ممکن 
است دکمه های پرداخت کار نکنند یا صفحات به آرامی باز شوند و ... که تجربه ای 

ناامیدکننده خواهد بود!
در ه��ر نوع کس��ب و کار آنالین��ی از فروش مواد و مصالح س��اختمانی گرفته تا 
خدمات رس��انی آنالین فرصت های بس��یار زیادی وجود دارد که مشتری می تواند 

خریدی لذت بخش را تجربه کند.
ب��رای یک مزیت رقابتی، بدون ش��ک ایج��اد یک تجربه خری��د آرام، یکپارچه، 
لذت بخش برای مشتریان بسیار اهمیت دارد. در حقیقت، با توجه به مطالعه گارتنر، 
6۴درصد افرادی که مورد نظرسنجی قرار گرفتند ادعا کردند که تجربه مشتری از 

قیمت مهم تر است.
در حقیق��ت می توان گفت با ایجاد یک تجربه خرید لذت بخش می توان به ذهن 
و قلب مش��تریان نفوذ کرد. چنین امری س��بب می شود تا کس��ب و کارها فراتر از 
رضایت مشتریان گام بردارند. این استراتژی، استراتژی مورد توجه در خودروسازی 

مرسدس بنز است!
3-داستان های الهام بخش کسب و کارتان را بیان کنید:

گاهی اوقات داس��تان شرکت خود را بیان کنید. این داستان ها می تواند شگفتی 
ایجاد کند و کسب وکار شما را از رقبا متمایز کند.

هر داس��تانی معنای خاص خود را دارد. در تالش باش��ید تا پرسش هایی را برای 
مشتریان ایجاد کنید. برای پاسخ به این دسته از پرسش ها می توانید مردم را وادار به 
اقدام کنید. یک داستان قدرتمند در مورد کسب و کار شما می تواند آنها را ترغیب 

به خرید از شما، به جای رقیب تان کند.
»س��و مان« یک تاجر زن برتر، آموزگار و رئیس بین المللی و مدیرعامل آکادمی 

»فورچن« است؛ سازمانی که به بهبود مشارکت تجاری مشتریان اختصاص دارد.
برنامه این س��ازمان برای کمک به مش��تریان بسیار روشن است. مان قبل از 30 
س��الگی به یک کارآفرین میلیونر تبدیل شد و تنها سه سال پس از اینکه توانست 

داستان الهام بخش خود را بسازد، ثروت زیادی به دست آورد.
او از طریق بیان داس��تان خود و تجربیاتش می تواند دیگران را در دس��تیابی به 
چنین موفقیت هایی راهنمایی کند. او به افرادی که می خواهند پول بیشتری داشته 

باشند و کسب و کار خالقانه ای بسازند، مشاوره مالی و تجاری ارائه می کند.
ب��رای مث��ال » author Pawlowska« به عنوان یک نویس��نده توانس��ت با 

مشاوره های مان به درآمد بسیار زیادی دست یابد.
اف��راد دیگری همچون م��ان به این قبیل فعالیت ها پرداخته اند. داستان س��رایی 
الهام بخش می تواند به کس��ب و کارها کمک کرده و نتایج مورد انتظار مش��تریان 

را تامین کند.
داستان سرایی به این معنا نیست که کسب وکار شما به یک سازمان غیرانتفاعی 
تبدیل شود که دانش ارزشمند خود را رایگان از دست دهد؛ تنها به این معنا است 

که باید به مشتریان خود فرصت دهید، ارزشی فراتز از انتظارشان دریافت کنند.
4.محصوالت ساده ارائه دهید:

فرآیندهای داخلی ساده بازده بهتری نسبت به فرآیندهای پیچیده و بسیار دقیق 
تولید ایجاد می کنند.

خطوط خدمات مشتریان ساده یک تجربه هموارتر را ایجاد می کنند برای مثال 
محصولی که اس��تفاده از آن آسان اس��ت، بدون شک خوشایند و به نظر مشتریان 

جذاب است.
» Jankowfsky« در ای��ن خصوص بیان می کند: یکی از کارهایی که ما اغلب 
در زمان کمک به یک ش��رکت فناوری برای رسیدن به موفقیت در بازار آنها انجام 
می دهیم این اس��ت که ویژگی ه��ای اصلی که بازار هدف آنه��ا تقاضا می کند و یا 
نیاز دارد را مش��خص می کنیم و س��پس به کس��ب و کارها کمک می کنیم تا یک 
اپلیکیشن یا محصولی را با آن ویژگی هایی تقاضا شده )به سادگی استفاده می شوند( 
ایجاد کنند. ما دریافته ایم که اس��تفاده از محصول س��اده تر، برای مصرف کنندگان 

جذاب تر است.
بنابرای��ن، بیش از حد محصول خ��ود را پیچیده نکنید. آن را س��اده نگه دارید. 
ممکن اس��ت تنها به همین دلیل پیشرفت کنید که محصول شما راحت تر از سایر 

محصوالت است.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

تجزیه و تحلیل کوهورت، زیرمجموعه ای از تحلیل های رفتاری اس��ت که داده ها 
را از یک مجموعه  داده مش��خص می گیرد )مانن��د پلتفرم یک تجارت الکترونیک، 
برنام��ه تحت وب ی��ا بازی آنالین( و به جای اینکه تم��ام کاربران را به صورت یک 
واحد ببیند، آنها را برای تجزیه و تحلیل به دسته های مرتبط تقسیم بندی می کند. 
این دس��ته های مرتبط، یا کوهورت ها، معموال در مدت زمانی مشخص، از ویژگی ها 
و تجربیات مش��ترکی برخوردار هستند. تجزیه و تحلیل کوهورت به شرکت اجازه 
می دهد تا »الگوهای چرخه عمر یک مشتری )یا کاربر( را به وضوح مشاهده کند. به 
جای اینکه تمام مشتریان را بدون در نظر گرفتن اینکه چه مسیری را طی کرده اند 
تقس��یم کند« با دیدن این الگوهای زمانی، ش��رکت می تواند خدمات خود را با آن 
کوهورت های خاص مطابقت دهد. هرچند تجزیه و تحلیل کوهورت گاهی به مطالعه 
کوهورت مربوط می ش��ود، اما این دو با یکدیگر تفاوت دارند و نباید آنها را مش��ابه 
دانست. هدف تجزیه و تحلیل کوهورت، توصیف دقیق و جزئی تحلیل کوهورت ها 
در رابطه با داده های بزرگ و تحلیل های تجارت است، درحالی که مطالعه کوهورت، 
اصطالح جامع تری محسوب می شود و نوعی از مطالعه را تعریف می کند که در آن 

داده ها به گروه های مشابه تقسیم بندی می شوند. 
نمونه ها

هدف ابزار تحلیلی کسب و کار، تجزیه و تحلیل و ارائه اطالعات عملی است.  به 
منظور اس��تفاده عملی یک ش��رکت از داده ها، این اطالعات باید با ش��رایط کنونی 
مرتبط باش��ند. پایگاه داده ای که پر از هزاران یا شاید میلیون ها ورودی از داده های 
تمام کاربران باش��د، به علت دس��ته بندی ها و دوره های زمانی متفاوت موجود، کار 
کس��ب اطالعات عملی را مشکل می سازد. تجزیه و تحلیل کوهورت عملی، امکان 
کاوش می��ان کارب��ران هر کوهورت مش��خص را فراهم می کند تا فه��م بهتری از 
رفتارهای آنها مانند بازدید کاربر و میزان پرداختی آنها به دس��ت بیاید. در تجزیه 
و تحلی��ل کوهورت »هر دس��ته جدید )کوهورت( فرصتی ایج��اد می کند تا کار با 
مجموعه تازه ای از کاربران آغاز ش��ود« و به شرکت اجازه می دهد تا فقط داده های 

مرتبط با جست وجوی خود را ببینند و براساس آن اقدام کنند.
در تجارت الکترونیک، ممکن اس��ت یک شرکت تنها مش��تریانی را بخواهد که 

در دو هفته گذش��ته عضو ش��ده اند و خرید انجام داده اند، که این نمونه ای از یک 
کوهورت مشخص است. شاید یک سازنده نرم افزار فقط داده های کاربرانی را بخواهد 
که پس از یک آپدیت خاص ثبت نام کرده اند و یا از یک ویژگی به خصوص پلتفرم 

استفاده کرده باشند.
مثالی از تجزیه و تحلیل کوهورت گیمرها روی یک پلتفرم مش��خص: گیمرهای 
خبره )کوهورت 1(، بیشتر از گیمرهای تازه کار )کوهورت 2( به امکانات پیشرفته و 
لگ بازی اهمیت می دهند. با مشخص شدن این دو کوهورت و تجزیه و تحلیل آنها، 
نمایی تصویری از داده های مخصوص هر کوهورت در اختیار ش��رکت بازی ساز قرار 
می گیرد. سپس شرکت متوجه می شود که با تاخیری کوتاه در مواقع بارگیری بازی، 
درآمد قابل توجهی از س��وی گیمیرهای حرفه ای از دس��ت داده است، درحالی که 
گیمرهای تازه کار حتی متوجه این تاخیر نش��ده اند. این ش��رکت با بررسی گزارش 
کلی درآمد از تمام مشتریان خود، قطعا نمی توانست تفاوت میان این دو کوهورت 
را تش��خیص دهد. تجزیه و تحلیل کوهورت به شرکت  اجازه می دهد تا با توجه به 
الگوها و گرایش��ات مشتریان، برای راضی نگه داشتن گیمرهای حرفه ای و تازه کار، 

تغییرات الزم را انجام دهد.
تجزیه و تحلیل کوهورت عملی و عمیق

»ی��ک متریک عملی، چیزی اس��ت ک��ه اعمال خاص و قابل تک��رار را به نتایج 
مش��اهده ش��ده ربط می دهد )مانند ثبت نام یا عضو ش��دن کارب��ر(. نقطه مقابل 
متریک های عملی، متریک های ونیتی هستند ) مانند آمار بازدید یا تعداد دانلودها( 
ک��ه تنها وضعی��ت کنونی محصول را ثب��ت می کنند و در اینکه چط��ور به اینجا 
رس��یدیم یا باید در ادامه چکار کنیم هیچ کمک��ی نمی کنند.« بدون تحلیل های 
عملی، اطالعاتی که ارائه می ش��وند ممکن اس��ت کاربرد عملی نداشته باشند زیرا 
نقاط داده، فقط متریک های ساده انگارانه  )vanity metrics( را نشان می دهند 
که نمی توان نتیجه خاصی از آنها دریافت کرد. »هرچند دانستن تعداد افراد عضو 
س��ایت برای شرکت امکان مفیدی اس��ت، اما خود این متریک بی فایده است. این 
متریک برای عملی ش��دن باید یک عمل قابل تکرار را به یک نتیجه مشاهده شده 

ربط دهد.« 

انجام تجزیه و تحلیل کوهورت
برای انجام صحیح تجزیه و تحلیل کوهورت، چهار مرحله اصلی وجود دارد: 

• مشخص کنید که به چه سوالی می خواهید پاسخ دهید. هدف از تجزیه و تحلیل، 
به دست آوردن اطالعاتی عملی است که طبق آن  برای بهبود کسب و کار، محصول، 
تجربیات کاربر، بازده و... اقدامات الزم انجام گیرد. به این منظور حتما باید س��وال 
مناسبی پرسیده شود. در مثال شرکت بازی سازی باال، این شرکت مطمئن نبود که 

چرا برخالف اضافه شدن بازیکن ها همچنان با کاهش درآمد مواجه می شود.
• متریک هایی که در پاس��خ دادن این س��وال به شما کمک می کنند را مشخص 
کنید. یک تجزیه و تحلیل کوهورت صحیح، نیازمند شناس��ایی یک رویداد اس��ت، 
مانن��د عضوی��ت یک کاربر و نکات خاص��ی مثل میزان پرداخت��ی او. در مثال باال، 
تمایل مشتری برای خرید اعتبارات بازی براساس میزان تاخیر موجود روی سایت 

اندازه گیری شد.
• کوهورت های خاصی که مرتبط هس��تند را مش��خص کنید. در س��اخت یک 
کوهورت، یا باید تمام کاربران را هدف قرار داد و آنالیز کرد، یا برای یافتن اختالفات 
مرتبط بین هر کدام از آنها باید مشارکت و همکاری کرد که در نهایت بتوان رفتار 
آنها را به عنوان یک کوهورت خاص پیدا کرد و توضیح داد. مثال باال کاربران را به دو 
دسته »پایه ای« و »پیشرفته« تقسیم می کند که هر کدام از آنها در رفتار، حساسیت 

ساختار قیمت گذاری و سطح استفاده از بازی تفاوت دارند.
• تجزی��ه و تحلیل کوهورت را انجام دهید. تجزیه و تحلیل باال با اس��تفاده از 
تجس��م داده ها صورت گرفت که باعث ش��د شرکت بازی سازی متوجه شود افت 
درآم��د آنها ب��ه علت عدم پرداخت کاربران پیش��رفته و اس��تفاده نکردن آنها از 
سیستم به علت زیاد شدن تاخیر بوده است. از آنجایی که این کاربران پیشرفته 
بخش بزرگی از درآمد ش��رکت را شامل می شدند، اضافه شدن کاربران پایه ضرر 
مالی ناشی از دست رفتن کاربران پیشرفته را جبران نمی کرد. شرکت برای رفع 
این مش��کل، تاخیرها را از بین برد و توجه بیشتر به کاربران پیشرفته خود را در 

دستور کار قرار داد.
Wikipedia/ucan :منبع

تجزیه و تحلیل کوهورت

100 گام برای موفقیت در بازاریابی)12( 

تا اینجای مباحث 100 گام برای موفقیت در بازاریابی به 67 گام 
اشاره شده و اکنون به ادامه آنها می پردازیم.

68-از شوخی با مخاطبان خود غافل نشوید 
هم��واره یک فضای طنز باعث می ش��ود تا افراد احس��اس راحتی 
بیش��تری داش��ته باش��ند. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که 
ش��وخی های شما باید س��ریع و بدون هیچ گونه بی احترامی صورت 
گیرد تا نتیجه الزم را به همراه داش��ته باش��د. برای مثال برخی از 
س��ایت ها از صفحه ۴0۴ که بیانگر موج��ود نبودن صفحه موردنظر 
اس��ت، برای صفحه تکمیل خرید استفاده می کنند که در نوع خود 
جالب اس��ت. در این رابطه شما می توانید با خالقیت خود، اقدامات 
جذاب زی��ادی را انجام دهید. در آخر فرام��وش نکنید که اقدامات 

بامزه، قابلیت اشتراک گذاری باالیی نیز دارند.  
69-بحث برانگیز باشید 

این امر که محتواهای ش��ما جنجالی باش��د باعث خواهد ش��د تا 
اف��راد ب��ه واکن��ش در برابر آن ترغیب ش��ده و آن را به س��رعت با 
اطرافیان خود به اش��تراک بگذارند. به همین خاطر نیز الزم اس��ت 
تا به مس��ائل روز و جنجال برانگیز حوزه کاری خود، واکنش نش��ان 
دهید. در این رابطه فراموش نکنید که تقریبا تمامی رسانه ها تنها با 
تکیه بر تیتری جنجالی، بیش از نیمی از مسیر دیده شدن مطالب را 
می پیمایند. به همین خاطر شما می توانید در سایت خود یک بخش 

را به انتشار اخبار اختصاص دهید.
70-با دانشگاه ها ارتباط برقرار سازید 

در راس��تای ایجاد رواب��ط محلی، دانش��گاه ها از جمل��ه بهترین 
مکان ه��ای موجود محس��وب می ش��وند. درواقع ش��ما می توانید با 
برگزاری س��خنرانی ها و یا حتی فرس��تادن نمایندگان فروش خود، 
ش��انس فوق العاده ای را برای دیده ش��دن و ی��ک بازاریابی موفق به 

دست آورید. 
71-از اهمیت پادکست ها غافل نشوید 

پادکس��ت ها به یکس��ری فایل های صوتی دنباله دار تلقی می شود 
که امروزه مورد اس��تقبال بسیاری قرار گرفته است. به همین خاطر 
نی��ز ش��ما با ایج��اد آن در رابطه با موضوعات مختلف و ارس��ال در 
س��ایت های مش��هور در این زمینه، می توانید به مخاطبان بیشتری 
دست پیدا کنید. درواقع در زمینه تولید محتوا، نباید از هیچ روشی 

غافل بمانید. 
72-ابزارهای رایگان ارائه کنید 

امروزه تقریبا تمامی افراد از تلفن های هوشمند برخوردار هستند. 
به همی��ن خاطر نیز در صورتی که بتوانید اپلیکیش��ن های مفیدی 
تولید کنید، بدون ش��ک با بازخورد مناسبی همراه خواهد بود. برای 
مث��ال یک ش��رکت تولیدکننده لوازم آش��پزی با ایجاد اپلیکیش��ن 
آموزش��ی که به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می گیرد، ضمن 
افزای��ش آگاهی و ایجاد نیاز در جامعه هدف، محصوالت خود را نیز 
در معرض نمایش قرار دهد. بدون ش��ک این اقدام شما نیز از خاطر 
افراد پاک نش��ده و تاثیر مثبتی را بر روی ذهنیت آنها از برند ش��ما 

خواهد داشت. 
73-از انجام کارهای خیریه غافل نشوید 

همواره مراکز خیریه مورد توجه افراد مختلف قرار دارد. به همین 
خاط��ر کمک به آنها بدون ش��ک تاثی��ر مثبت بس��زایی را بر روی 
جامعه هدف خواهد داش��ت. در این راس��تا شناسایی موارد منتخب 
و برنامه ری��زی برای اقدام��ات موثر، از جمله م��واردی مهم در این 
زمینه اس��ت. در آخر بهتر اس��ت تا برای دیده شدن اقدامات خود از 
رسانه های محلی استفاده کنید. علت این امر به این خاطر است که 
تبلیغات در این زمینه برای خودتان، ممکن است مخاطب را به این 
نتیجه برس��اند که ش��ما قصد فریب آنها را داش��ته و این اقدام شما 

صرفا یک نمایش تجاری است.
ادامه دارد ...
creativeboom :منبع
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آیا تیم فروش برندمان وضعیت مطلوبی دارد؟
6 ویژگی شخصیتی فروشندگان موفق

آیا تیم فروش شما از مردم معمولی تشکیل شده است؟ آیا آنها مدت زمان زیادی را 
به صحبت با دیگران اختصاص می دهند؟ میزان فروش آنها در مقایسه با برآوردهای 
شما اندک است؟ در این صورت به احتمال زیاد ما افراد نامناسبی را برای تیم فروش 
برندمان انتخاب کرده ایم. در واقع فروش��ندگان بزرگ با تصویر آشنا برای بسیاری از 
م��ا تفاوت دارند. آنها بیش از اندازه صحبت نمی کنند. همچنین میزان تماس آنها با 
مش��تریان نیز بیش از اندازه نیست. به این ترتیب مشتریان از تماس های مداوم آنها 
ناراحت نخواهند شد. همچنین این دسته از افراد دقت باالیی در زمینه هزینه بودجه 

شرکت شان دارند. به عبارتی دیگر، فروشندگان موفق ویژگی های ذیل را دارند:
1. شنوندگان ذهن

فروش��ندگان موف��ق اغلب ب��ه جای ایجاد س��ر و صدا در تالش ب��رای جلب نظر 
مشتریان به شیوه های زیرکانه هستند. آنها پرسش های بسیار اندک اما بجایی را طرح 
می کنند. همچنین در اغلب اوقات کارشان را در سکوت کامل پیش می برند. نکته مهم 
درخصوص فروش��ندگان موفق عدم اطمینان آنها به اطالعات آژانس های بازاریابی و 
فروش است. اگرچه آنها از این اطالعات استفاده زیادی می کنند، با این حال در تالش 
برای نزدیکی هرچه بیش��تر به دنیای مش��تریان هدف شان هم هستند. فروشندگان 
موفق معموال به دلیل نمایش عالقه و توجه واقعی به تجربه های مشتریان به سرعت 
مورد اعتماد آنها واقع می ش��وند. به این ترتیب فرصت مناسبی برای آنها در راستای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان ایجاد می شود. رابطه میان فروشندگان و مشتریان، به 

جای صحبت های کوتاه، براساس اطالعات واقعی و فهم دنیای آنهاست. 
2. پژوهشگران مشتاق

فروش��ندگان خوب به اهمیت ضرورت آگاهی توجه دارند. آنها نسبت به هرچه با 
آن س��ر و کار دارند، کنجکاو هس��تند. آنها به گونه  بسیار دقیقی فعالیت رقبا را مورد 
بررسی قرار می دهند. گویی چنین بررسی هایی با زندگی آنها گره خورده است. نکته 
مهم در این میان آگاهی فروش��ندگان از محصوالت در دسترس ش��ان است. به این 
ترتیب آنها تمام جزییات محصوالت را به خوبی می دانند. اگر از آنها در مورد وضعیت 
حوزه کس��ب و کارشان سوال کنیم، پاس��خ های دقیقی خواهند داشت، با این حال 
حوزه تخصصی فروشندگان موفق بررسی و تحلیل تغییرات حوزه مشتریان است. به 
این ترتیب آنها اطالعات مورد نیاز خود را از منابعی فراتر از گوگل به دست می آورند. 
فرآیند دستیابی به اطالعات مهم به طور معمول از طریق پژوهش های کاربردی صورت 
می گیرد. به این ترتیب فروشندگان موفق به نوعی پژوهشگرهای خوبی نیز هستند. 
دستاورد پژوهش های آنها موجب افزایش اعتبارشان نزد جامعه و میان برندها می شود. 

3. ایجاد رابطه هوشمندانه
فروشندگان خوب همیشه در حال ایجاد ارتباط هستند. این امر به معنای بازاریابی 
صرف نیست. وقتی آنها از نیاز تازه برخی از مشتریان آگاه می شوند، به سرعت نسبت 
به ایجاد ارتباط با آنها و تالش برای رفع نیازش��ان مبادرت می ورزند. این امر در مورد 
برندها نیز صادق است. به این ترتیب وقتی فروشندگان موفق شاهد ظهور برندی با ایده 
جذاب هستند، به سرعت به سراغ همکاری با آن خواهند رفت. این امر موفقیت آنها 
در طوالنی مدت را تضمین خواهد کرد. وقتی از رابطه هوشمندانه فروشندگان صحبت 
می کنیم، باید توجه آنها به نقاط ضعف س��ایر برندها و تالش برای اصالح آنها در کار 
خود را مورد توجه قرار دهیم. به این ترتیب معموال فروشندگان بزرگ از مشتریان در 
مورد تجربه های نامطلوب شان سوال می کنند. این امر به آنها در زمینه توسعه هرچه 
بهتر خدمت رسانی ش��ان کمک خواهد کرد. اگرچه سطح روابط فروشندگان بسیار 
وس��یع اس��ت، با این حال فقط در مواقع نیاز اقدام به صحبت مس��تقیم با مشتریان 
می کنند. به این ترتیب زمانی که آنها پیشنهادهای ارزشمندی برای مشتریان داشته 
باش��ند، اقدام به صحبت و دفاع از پیشنهادش��ان خواهند کرد. این امر موجب جلب 
اعتماد مش��تریان در طول زمان می ش��ود. درست به همین خاطر اغلب فروشندگان 

بزرگ دارای مشتریان دائمی هستند. 
4. بهره برداری مطلوب از وضع موجود

فروشندگان برتر هیچ گاه تسلیم شرایط موجود نمی شوند. آنها همیشه در حال طرح 
پرسش پیرامون چرایی استقرار یک وضعیت ثابت در بازار مورد نظرشان هستند. آنها 
به خوبی از دشواری های تالش برای ایجاد تغییر، تولید محصول یا ارائه سرویسی تازه 
و انجام کاری متفاوت آگاهی دارند. درست به همین دلیل معموال فروشندگان باهش 
به سراغ تغییر پایه های اساسی یک بازار نمی روند. در عوض آنها به دنبال فهم عمیق 
از وضعیت یک بازار هستند. به این ترتیب فرصت استفاده حداکثری از وضعیت بازار و 
کسب منفعت برای آنها فراهم خواهد شد. نکته مهم در این میان تالش خستگی ناپذیر 
آنها برای توسعه سودشان است. به این ترتیب آنها همیشه در تالش برای دستیابی به 

موقعیتی بهتر در بازار هدف شان هستند. 
5. حل کنندگان خالق مشکالت

فروشندگان خالق عالقه بسیار زیادی به چالش ها دارند. دلیل این امر ایجاد فرصت 
برای خالقیت و نوآوری بیش��تر به هنگام مواجهه با چالش هاس��ت. به عالوه وقتی با 
چالش های بزرگی مواجه هس��تیم، شانس ما برای کسب سود بیشتر افزایش خواهد 
یافت. این امر به معنای دس��تیابی به موفقیت بیشتر خواهد بود. فروشندگان بزرگ 
اعتق��اد عمیقی به امکان تبدیل همه اف��راد در ارتباط با خود به خریدار محصوالت و 
خدمات شان دارند. این امر بستگی به توانایی یک فروشنده در زمینه درک مشکالت 
مش��تریان و تالش برای حل خالقانه آنهاس��ت. فقط در این ص��ورت امکان برقراری 
ارتب��اط مطلوب با آنها خواهد بود. معموال فروش��ندگان موفق اق��دام به کارهای به 
ظاهر غیرممکن می کنند. این امر به دلیل شناخت عمیق آنها از وضعیت مشتریان و 
مشکالت پیش روی آنهاست. بدون تریدد امکان رفع خالقانه مشکالت مشتریان فقط 
با گفت وگوهای معمولی امکان پذیر نیس��ت. در این میان نیاز ما به کار سخت و عدم 

عقب نشینی بسیار زیاد خواهد بود. 
6. جاگیری هدفمند

فروشندگان خوب همیشه اهداف مناسبی برای خود تعریف می کنند. آنها به خوبی 
از اهمیت هر مکالمه ای هرچند کوتاه با مش��تریان آگاهی دارند. شناخت دقیق تاثیر 
کلمات مورد اس��تفاده یکی دیگر از ویژگی های اساسی آنها محسوب می شود. به این 
ترتیب آنها وسواس زیادی در مورد انتخاب کلمات شان به خرج می دهند. به راستی چرا 
تا این اندازه فروشندگان نسبت به کلمات شان اهمیت قائل هستند؟ این امر به دلیل 
تاثیر مستقیم جمالت و درخواست های ما بر روی مخاطب است. به عبارت ساده، اگر 
درخواست ما از مشتریان واضح و تاثیرگذار نباشد، هیچ اقدامی از سوی آنها رخ نخواهد 
داد. نکته مهم در این میان بیان درخواس��ت ها در زمان مناس��ب است. به این ترتیب 
فروش��ندگان موفق جای گیری مناسب و هدفمندی نیز دارند. این امر به آنها فرصت 

بیان خواسته های شان به گونه ای تاثیرگذار را می دهد. 
اگر اعضای تیم فروش ش��رکت مان چنین ویژگی هایی را از خود نش��ان می دهند، 
وضعیت فروش برندمان امیدوارکننده خواهد بود. اگر نه، زمان مناس��ب برای یافتن 
افراد بهتر و دارای تخصص بیش��تر فرا رس��یده اس��ت. فروش موفق به معنای تالش 
برای داش��تن بلندترین صدا یا وجه سرگرم کننده صرف نیست. فروش موفق در گرو 
توانایی درک مناس��ب مش��تریان و تالش برای حل مشکالت آنهاست. هرچه تیم ما 
در این میان سر و صدای آزاردهنده کمتری تولید کند، شانس بیشتری برای کسب  

موفقیت خواهد داشت. 
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• کری فرنچ، آزادکار موفق در حوزه  کپی رایتر
بخش اعظم فعالیت من در وب س��ایت فریلنسری است. من به عنوان 
کپی رایت��ر در چهار حوزه معرفی محصول، محتوای وب س��ایت، مقاله، 
وبالگ و تهیه  ش��عار برنده��ا فعالیت دارم. برای فروش��ندگان محصول 
در وب س��ایت آم��ازون و دیگ��ر فروش��گاه های اینترنت��ی مطلب تهیه 
می کن��م. همچنین تولیدکننده محتوای بخش خانه، درباره ما و ارتباط 

وب سایت ها هستم.
چطور وارد عرصه  آزادکاری شدی؟

من در س��ال 2013 و وقتی دانش��جو بودم با وب س��ایت فریلنسری 
آش��نا ش��دم. از همان زمان به دنیای آزادکاری قدم گذاش��تم. من در 
یکی از مجالت با این وب س��ایت آشنا شدم و برای کسب درآمد جانبی 
از  س��ایت فریلنس��ری پروژه می گرفتم، اما هیچ وق��ت فکر نمی کردم از 
ای��ن طریق می توانم به درآمد خوبی برس��م و به ط��ور تمام وقت به این 

کار مشغول شوم.
در آن زمان، س��ایت فریلنس��ری طراحی و ش��کل و شمایل متفاوتی 
داش��ت. هر فردی وارد وب سایت می ش��د نمونه کارهای من را مشاهده 
می کرد. وقتی برای تعطیالت زمستانی به خانه آمدم متوجه شدم بیش 
از 50 س��فارش کاری جدید دارم و بعد از ش��ش ماه ب��ه معتبرترین و 

پرامتیازترین کاربران این وب سایت تبدیل شدم.
مشتریان خود را چگونه پیدا می کنی؟

خوبی وب سایت فریلنسری این است که نیازی به پیدا کردن مشتری 
جدید نیست. وب س��ایت با دریافت 20درصد از درآمد هر پروژه همین 
کار را ب��رای من انجام می دهد. تمام مش��تری ها ب��ه دنبال فردی قابل 
اعتماد برای انجام پروژه های ش��ان هستند. س��ایت فریلنسری من را به 

عنوان کاربری حرفه ای و معتبر به آنها معرفی می کند.
بزرگترین چالشی که با آن مواجه شدی چیست؟

من ش��خصیتی درونگرا دارم و از تنهایی و کار کردن در منزل خسته 
نمی ش��وم. من عاش��ق آزادکاری هس��تم و از این کار لذت می برم، اما 
گاهی اوقات برخی مشتری ها مشکالتی ایجاد می کنند. مثال گاهی مبلغ 
کمی را برای کار زیاد پیش��نهاد می دهند. یا درست پاسخگوی سواالت 
نیس��تند. مشکالت اینچنینی وجود دارد اما من به مرور زمان تجربه به 

دست آورده ام و می دانم چطور با مشتریان بدقلق رفتار کنم.
چه مقدار درآمد از آزادکاری داری؟

محدودیتی برای کس��ب درآمد از طریق آزادکاری وجود ندارد و تنها 
عدم پایداری است که می تواند درآمد افراد را تحت تاثیر قرار دهد. من 
هر سال درآمد بیشتری نسبت به سال قبل دارم، اما همچنان به دنبال 

راهی برای پیشرفت و بهبود کسب و کارم می گردم.
چطور انگیزه ات را حفظ می کنی؟

من عاش��ق آزادکاری هستم و این کار به من انگیزه می دهد. هر روزم 
متفاوت از روز دیگر اس��ت و تاکنون با برندهای مختلفی از سراسر دنیا 
همکاری داش��ته ام. در پنج س��ال اخیر بیش از 9 ه��زار پروژه  کاری به 
انجام رسانده و تجربیات زیادی کسب کرده ام. من بسیار منضبط هستم 
و خوان��دن تم��ام ایمیل هایم را دوس��ت دارم. این کار ب��ه من انگیزه و 

انرژی می دهد.
روزهای کاری را چطور سپری می کنی؟

صبح که از خواب برمی خیزم به سراغ پیام ها و چک کردن سفارشات 
جدید می روم. س��پس برای انجام کارها برنامه ریزی می کنم. تقریبا هر 

روز ب��ه یک میزان کار می کن��م. هیچ وقت اجازه نمی دهم کارهایم روی 
هم انباش��ته ش��ود و بسیار وقت ش��ناس هس��تم. این عادت را در خود 
به  وج��ود آورده  ام که هر کاری را ش��روع کردم تا انتها به انجام برس��انم 
و هن��گام کار نیز موس��یقی پس زمینه  فیلم ها یا موس��یقی بدون کالم 
اس��پاتیفای گوش می دهم. ه��ر روز بین دو تا چهار پ��روژه را به انجام 
می رس��انم و بین هر پروژه نیز به خودم اس��تراحت می دهم. در هنگام 
اس��تراحت نیز با سگم پیاده روی می کنم، می دوم، آشپزی می  کنم یا به 
کارهای خانه می رسم. تقریبا هر روز بین ساعت 9 صبح تا 2 بعدازظهر 

کار می کنم، اما هر زمان از روز به پیام های مشتری ها پاسخ می دهم.
بیمه و امور مالی را چطور مدیریت می کنی؟

وقتی دانشجو بودم زیر بیمه  والدینم بودم. اکنون همسرم معلم است 
و تحت پوشش بیمه  او هستیم.

 Toasted اندرو همینگ وی، بازاریاب، موسس و مدیرعامل شرکت •
Collective

در چه زمینه ای فعالیت دارید؟
م��ن در زمینه  بازاریاب��ی فعالیت دارم و به مش��تریانم کمک می کنم 
جای��گاه بهتری در بازار پیدا کنن��د. این کار از روش های مختلفی انجام 

می شود، اما در اغلب اوقات روی بازاریابی و تبلیغات متمرکز هستم.
چطور وارد آزادکاری شدی؟

من به مدت هفت س��ال در صنعت بازاریاب��ی فعالیت کردم و پس از 
این مدت به این نتیجه رس��یدم که برند ش��خصی خودم را راه بیندازم. 
من فرصت های زی��ادی در دنیای بازاریابی و برندینگ دارم و اکنون در 

همین حوزه فعالیت می کنم.
مشتریان خود را چگونه پیدا می کنی؟

در ابتدا در بس��یاری از رویدادها و دورهمی های سراسر کشور شرکت 
می ک��ردم تا با افراد جدیدی ارتباط برقرار کنم. در هر فرصتی به دنبال 
پروژه های جدید بودم و بعد از مدتی ش��خصی را استخدام کردم تا این 

کار را برایم انجام دهد.
بزرگترین چالشی که در آزادکاری داشتی چه بوده؟

پیش��رفت ک��ردن و مدیریت یک تیم از راه دور کار آس��انی نیس��ت. 
خصوصا اگر از دیگر کش��ورها مش��تری بگیری و مجبور باشی با ساعت 
رسمی کشورهای مختلف هماهنگ شوی. این کار بزرگترین چالش من 

در حوزه آزادکاری بود.
چگونه انگیزه ات را حفظ می کنی؟

برای من بسیار هیجان انگیز است که به عنوان یک کارآفرین در حوزه 
و صنعت جدیدی مشغول کار شوم.

روزهای کاری را چگونه سپری می کنی؟
آزادکاری یعنی باید تمام وقت آنالین باش��ی و در اسرع وقت به پیام ها 
و ایمیل ها پاس��خ دهی. من سه شنبه ها را با خانواده ام وقت می گذرانم و 

سعی می کنم یک روز در هفته را از کارم دور باشم.
• کریستینا پستیکا، آزادکار موفق در حوزه  تهیه کنندگی ویدئوی انیمیشنی

در چه زمینه ای فعالیت داری؟
من در وب س��ایت فریلنس��ری فعالیت دارم و به عن��وان تهیه کننده، 
کارآفرین و تولیدکننده  محتوا مش��غول کار هس��تم اما در حالت کلی، 

ویدئوهای انیمیشنی تولید می کنم.
چگونه وارد حرفه  آزادکاری شدی؟

من در س��ال 201۴ به این نتیجه رس��یدم که باید تحولی اساسی در 

زندگ��ی ام ایج��اد کنم. در آن زمان مدیر بازاریابی ش��رکتی بودم و آخر 
هفته ها مش��غول تهیه ویدئوهای انیمیشنی می شدم. در ابتدا این کار را 
با هدف سرگرمی انجام می دادم، اما کار به جایی رسید که نمی توانستم 
همزم��ان دو کار را مدیریت کنم. به همی��ن خاطر از مدیریت بازاریابی 
کنار کش��یدم و با یک تیم س��ه نفره مشغول تهیه  ویدئوهای انیمیشنی 
ش��دم. اکنون اعضای تیم ما بیشتر شده و یک کسب و کار کوچک ایجاد 

کرده ایم.
مشتریان خود را چگونه پیدا می کنی؟

مش��تری ها از طریق وب س��ایت فریلنسری، ش��بکه های اجتماعی و 
وب سایت شخصی ام با من آشنا شده و سفارش کار می دهند. من بیشتر 
با آژانس ها، ش��رکت های کامپیوتری، اس��تارت آپ ها و توسعه دهندگان 

نرم افزار همکاری می کنم.
بزرگترین چالشی که با آن مواجه شدی چه بوده؟

بزرگترین چالش من جدا کردن کار از زندگی شخصی و ایجاد تعادل 
میان آنهاس��ت. گاهی اوقات 2۴ ساعته کار می کنم و زندگی شخصی ام 
را از ی��اد می برم. یکی از س��خت ترین کارها ج��دا کردن کارم از زندگی 
شخصی است، اما سعی می کنم برنامه  منظمی داشته باشم. بیشتر سعی 

می کنم بیرون از منزل کار کنم و شب کاری را رها کرده ام.
چالش دیگر برای من، مشتری ها و پروژه های جدید هستند. هر پروژه 
ویژگی های منحصر به فردی دارد و نیازمند کس��ب اطالعات الزم است. 
قبل از ش��روع آن باید در موردش اطالعات کس��ب کنم تا بتوانم پروژه  
بهتری تحویل دهم. این چالش بزرگی اس��ت، اما اکنون تجربیات خوبی 

از کار کردن با مردم سراسر دنیا به دست آورده ام.
چقدر درآمد داری؟

درآمِد آزادکاری به عوامل مختلفی وابسته است. مثال سطح مهارت در 
وب سایت فریلنسری و میزان ساعات کاری. من افرادی را می شناسم که 
با دورکاری درآمد هفتگی 350 دالر دارند و حتی با کسانی آشنا هستم 
که هفته ای بین 7 تا 10 هزار دالر درآمد کسب می کنند. میزان درآمد 
در این حرفه به کیفیت خدمات و قیمتی که ارائه می دهید بستگی دارد.

چگونه انگیزه  خود را حفظ می کنی؟
برای من مهم اس��ت که به س��رعت نتیج��ه  کارم را ببینم. اینکه هر 
روز کاره��ای تکراری انجام دهم و آخر ماه حق��وق بگیرم چندان برایم 
خوش��ایند نیس��ت. وقتی می بینم مش��تری ها از ویدئوی س��اخته  من 
خوش ش��ان می آید انرژی می گیرم و از دی��دن آن لذت می برم. ارتباط 
با مشتری های راضی برایم لذت بخش است و به من انگیزه  کار می دهد.

روزهای کاری خود را چگونه سپری می کنی؟
من صبح زود کارم را ش��روع می کنم و تا س��اعت 5-۴ بعدازظهر به 
اتمام می رس��انم. من از کشورهای مختلف مش��تری دارم. اول صبح به 
پیام های آنها پاسخ می دهم و بعد به سراغ کار می روم. بعد از اینکه کارم 
تمام ش��د صفحات اجتماعی ام را به روز می کن��م. هفته ای یک یا دو بار 

نیز در رویدادهای شبکه سازی یا کالس های مختلف شرکت می کنم.
- بیمه و امور مالی را چگونه مدیریت می کنی؟

وقتی در خانه کار کنی باید نظم بیش��تری داشته باشی و هزینه هایی 
مانند بیمه  درمانی را به موق��ع پرداخت کنی. البته امکانات خوبی برای 

آزادکاران موفقی چون من وجود دارد.
ادامه دارد ...
entrepreneur/ucan :منبع

۹  راه که این افراد در خانه ماندند و پول درآوردند)2(
به قلم: وانِسا مریت نورنبرگ رئیس شرکت متال مافیا  

ترجمه: علی آل علی    
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اخبار

تبریز - فالح: اســتاندار آذربایجان شرقی گفت: در سایه تالش 
مســئوالن عرصه مبارزه بــا مواد مخدر، مرکز مــاده 16 به یکی از 
افتخارات ملی استان تبدیل شده و نهادهای مسئول باید روز به روز 
برای تقویت این مرکز تالش کنند. دکتر محمدرضا پورمحمدی در 
جلسه شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، افزود: بعد از 
راه اندازی این مرکز، آذربایجان شرقی در کنار افتخارات دیگر خود، به 
عنوان استان بدون معتاد متجاهر شناخته شد. وی با اشاره به ضرورت 
حساسیت نهادهای مسئول نســبت به همکاری با مرکز ماده 16 و 
تالش در جهت تقویت آن، بر تســریع در راه اندازی بخش بانوان این 
مرکز نیز تأکید کرد. استاندار آذربایجان شرقی همچنین از برگزاری 
مناسب برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر تشکر کرد و گفت: در 
ارتباط با کشفیات اخیر مواد مخدر در مرز نوردوز نیز از کلیه عوامل 
گمرک و نیروهای انتظامی و امنیتی قدردانی می کنم. وی ادامه داد: 
تمامی موفقیت های مربوط به کشــف مواد مخدر در حالی به دست 
آمده که به دلیل نبود امکانات و تجهیزات الزم، امکان نظارت بر همه 
رفت وآمدهای ترانزیتی وجود نداشته و الزم است نواقص موجود رفع 
شود. پورمحمدی همچنین تأکید کرد کرد: اجتماعی کردن مبارزه با 
مواد مخدر یکی از اولویت های اساسی مدیریت ارشد استان است و 
باید همه دستگاه های اجرایی نسبت به این مهم، اهتمام ویژه ای داشته 
باشند. وی با بیان اینکه عدم پذیرش معتادان بهبودیافته در جامعه 
و حتی خانواده، باعث بازگشــت آنان به سوی اعتیاد می شود، افزود: 
نهادهای مسئول با اتخاذ تصمیمات مناسب علمی و فرهنگ سازی، 
زمینه پذیرش افراد بهبودیافته در بخش های مختلف جامعه را فراهم 
کنند. پورمحمدی با اشــاره به راه اندازی کارگاه های اشتغال زایی در 

مرکز ماده 16، گفت: هم اکنون کاالهای بســیار خوبی در این مرکز 
تولید می شود که برخی از آنها نیز به خارج از کشور نیز صادر می شود.

وی افزود: در راستای تالش برای ایجاد اشتغال معتادان بهبودیافته، 
بهتر است دستگاه های اجرایی و واحدهای تولیدی، خرید کاالهای 
مــورد نیاز خود از این مرکز را در اولویت قرار دهند. وی از عدم ارائه 
گزارش اقدامات انجام شــده در خصوص تجهیز پاســگاه انتظامی 
آزادراه پیامبر اعظم)ص( انتقاد کرد و گفت: بررسی این موضوع یکی 
از مصوبات جلســه گذشته بود و انتظار داشتیم که اقدامات الزم در 
این زمینه انجام شــود. استاندار آذربایجان شرقی در واکنش به خبر 
سوءاستفاده از کارت های بازرگانی و امکان قاچاق از این مسیر، عنوان 
کرد: صاحبان کارت های بازرگانی باید نسبت به عواقب اقدامات خود 
پاســخگو باشند و در صورت سوءاستفاده کارت های آنها باطل شود. 
پورمحمدی خبر قاچاق مواد مخدر به کشورهای همسایه از طریق 
کوادکوپتــر را تکذیب کرد و گفت: هیچ گزارشــی در این خصوص 
دریافت نکردیم و مطمئنا نیروهای امنیتی و مرزبانی همیشــه بیدار 

ما در صورت مشــاهده چنین اقداماتی با آن برخورد می کنند. دبیر 
شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی نیز در این 
جلســه از کشف 100 کیلوگرم هروئین توســط گمرک در مبادی 
مرزی استان خبر داد و اظهار داشت: 202 کیلوگرم هروئین فشرده 
هــم اخیراً در گمرک نوردوز با همکاری گمرک و عوامل اطالعاتی و 
انتظامی و فرمانداری جلفا کشف و ضبط شد. وی همچنین خواستار 
تکمیل و تجهیز بخش بانوان مرکز ماده 16 شــد و افزود: بهزیستی 
اقداماتی را در این راستا آغاز کرده و برای اجرا موانعی دارد که باید با 
همکاری بین بخشی حل شود. وی با بیان اینکه در برنامه توسعه ششم 
برای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر دستورالعمل ها و سندهایی 
طراحی شده است، گفت: این اسناد به تمامی دستگاه ها ابالغ می شود 
تا همه دستگاه ها هدفمند و در یک راستا گام بردارند. فرماندار جلفا 
نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد این شهرستان در مبارزه با مواد 
مخــدر ارائه کرد و گفــت: 202 کیلوگرم هروئین در نقطه خروجی 
شهرستان به سمت کشورهای همسایه و 10 کیلوگرم مواد مخدر در 
یکی از روستاهای شهرستان کشف شده است. صادق احمدی افزود: 
برای تشــدید رفت وآمدهای مرزی، دوربین های کنترلی با همکاری 
منطقه آزاد ارس در نقاطی از شهرستان نصب می شود. وی همچنین 
از دستگیری 72 نفر مصرف کننده مواد مخدر در شهرستان جلفا خبر 
داد و گفــت: 18 پرونده قاچــاق و 53 پرونده مصرف مواد مخدر در 
این شهرستان تشکیل شده است. احمدی با اشاره به اینکه در حوزه 
پیشگیری 910 نفرساعت برنامه در شهرستان اجرا شده است، ابراز 
داشــت: کالس های آموزشی پیشگیری در راستای اجتماعی شدن 

مبارزه با مواد مخدر مورد توجه و استقبال مردم قرار گرفته است.

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز:  با ایجاد زیرساختهای مناسب ، 
توسعه و ارتقای صنعت گردشگری دریایی در استان بوشهر رقم خواهد 
خورد. به گزارش روابط عمومی، سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت: حمل و نقل دریایی از دیرباز 
بعنوان یکی از پرکاربرد ترین سیستم های جابجایی مسافر بشمار می 
آمده و امروزه نیز  در سطح بین المللی صنعت گردشگری دریایی از 
جایگاه ویژه ای برخوردار می باشــد. ارجمند زاده افزود: بدین منظور 
و در راستای اجرایی کردن سیاستهای ســازمان بنادر و دریانوردی 
در حوزه گردشــگری دریایی، این اداره کل با انجام مطالعات الزم در 
این خصوص ضمن فرهنگ سازی نسبت به ارتقای و شناخت کافی 
عموم از این موهبت ، نســبت به جذب و تخصیص اعتبار الزم برای 
ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز اقدام، و  همچنین امکان سرمایه گذاری 
بخش خصوصی را با همکاری دیگر نهادهای ذیربط فراهم نمود. وی 
عنــوان کرد: از جمله اقدامات صورت گرفته در این مقوله  میتوان به 
بهسازی و احیای پایانه مسافری دریایی بندر بوشهر ،توسعه خطوط 
مسافری و همچنین توجه به ارتقاع سطح کیفی شناورهای خدمات 
دهنده پرداخت که از سال گذشته با اقدامات اصالحی آغاز و در سال 
جدید نیز از موارد جدی این اداره کل در حوزه گردشــگری دریایی 
می باشد. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در خصوص دیگر 

اقدامات  صورت گرفته در موضوع گردشگری دریایی در استان بوشهر، 
اضافه کرد: به کار گیری کارشناسان و بازرسان خبره و متخصص در 
جهت برنامه ریزی، توسعه و اجرای اهداف سازمان درراستای توسعه 
گردشــگری دریایی، بهسازی عالئم دریایی و کمک ناوبری محدوده 
آبهای ساحلی استان به جهت  ایمنی بیشتر در تردد شناورهای دریایی 
و قایقها ، تخصیص  اعتبار برای ایجاد اسکله های مسافری دریایی و 
گردشــگری در بنادر گناوه، دیلم و کنگان،  تخصیص اعتبار بمنظور 
ایجاد موج شکن و اسکله شناور گردشگری  بندر بوشهر در راستای 
توسعه زیرساخت گردشگری و مسئولیتهای اجتماعی، پیگیری بجهت 
راه اندازی ســامانه خرید بلیط الکترونیکی و اطالع رسانی اینترنتی 
فعالیت شناورهای گردشگری و مسافری در استان، باهدف تمرکز و 

نظارت موثر بر فعالیت های گردشگری دریایی، نصب تابلوهای تلفن 
تماس اضطرار دریایی )1550( در ورودی بنادر اســتان برای اطالع 
گردشگران / مسافران به جهت اعالم هرگونه اضطرار دریایی از طریق 
سریع ترین مسیر ممکن،استقرار یک فروند جایروپلین و تیم پروازی 
به جهت پایشهای هوایی در فعالیت های گردشگری، بررسی آلودگی 
دریایی و نیز جستجو و نجات دریایی بویژه در کرانه سواحل استان، 
برگزاری مانورهای متعدد  به جهت آمادگی و واکنش سریع و بموقع 
نیروهای اداره کل بنادر و دریانوردی در مقابله با اضطرارهای دریایی، 
راه اندازی کارگروه گردشــگری و سرمایه گذاری در راستای بررسی 
طرح ها، حمایت و راهنمایی متقاضیان و سرمایه گذاران در صنعت 
گردشگری دریایی، هماهنگی و پیگیری با دستگاههای متولی نظارت 
بر فعالیت قایق های تفریحی و باشــگاههای دریایی )شهرداری ها و 
فرمانداری هــا و ادارت ورزش و جوانان( به جهت بهبود خدمات به 
گردشــگران دریایی و نظارت ایمنی مسافران و گردشگران در تمام 
فصول ســال و همچنین اعطای تســهیالت صفر درصد در راستای 
توسعه زیرساختهای گردشــگری دریایی از طریق وجوه اداره شده 
ســازمان بنادر و دریانوردی از دیگر اقدامات این اداره کل در ســال 
گذشته بوده که بخش اعظم آن در اولویت های تعیین شده سال 98 

این اداره کل نیز می باشد.

تبریز - ماهان فالح: به مناسبت هفته عفاف و حجاب از 
بانوان کارمند محجبه شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شــرقی تجلیل بعمل آمد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی در آئینی ویژه ضمن تجلیل از همکاران 
شاغل محجبه این شرکت اظهار کرد: گسترش فرهنگ عفاف 
و حجاب در جامعه یک امر ضروری و غیرقابل انکار است و نیاز 
به کار فرهنگی مداوم و مستمر دارد. مهندس علیرضا ایمانلو با 
بیان این مطلب که نقش حجاب و پوشش اسالمی در سالمت 
خانواده ها بسیار مهم و ضروری است، خاطرنشان کرد: زنان با 
رعایت حجاب اسالمی در  عرصه های مختلف دوشادوش سایر 

اقشار جامعه فعالیت می کنند.  وی همچنین افزود: اهمیت 
حجاب و پوشش اسالمی تا جایی است که خداوند متعال در 

بسیاری از سوره های قرآن از آن به عنوان یک ضرورت یاد می 
کند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
اضافه کرد: حجاب همواره بخشی عمده از رسالت انبیاء و اولیاء 
ادیان و علما بوده است به طوری که حجاب و پوشش اسالمی 
و بــه تبع آن، حفظ نظام خانواده نیز از آن رو ارزش دارند که 
تامین کننده ســعادت آدمی و منشاء قرب الهی هستند.. در 
ادامه این مراسم از 4 نفر از بانوان همکار محجبه با حجاب برتر، 
با اهداء لوح تقدیر و جوایزی، تقدیر بعمل آمد. همچنین از 5 
نفر از همکاران خانم که در طول سال 97 صاحب فرزند شده 

بودند نیز با اهداء لوح، تجلیل شد.

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای 
خوزســتان گفت: عملیات احداث پست 230.33 کیلو ولت ساران و 
ورود و خروج خط 230 کیلو ولت بهبهان - دوگنبدان در این پست 
به پایان رسید و برقدار شد. محمود دشت بزرگ با بیان اینکه برقداری 
این پست در راســتای پروژه های ماموریت ویژه شرکت در عبور از 
تابســتان 98 بوده، اظهار داشت: یک ترانس به ظرفیت 50 مگاولت 
آمپر به همراه 14 فیدر خروجی 33 کیلو ولت و 2 بانک خازنی 4.8 
مگاواری در این پست نصب شده است. وی ارزش سرمایه گذاری این 

پروژه را بالغ بر 700 میلیارد ریال اعالم کرد.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزســتان افزایش قابلیت 

اطمینان و جلوگیری از خاموشی شهرستان گچساران را از مهم ترین 
اهداف بهره برداری از این پروژه دانست و افزود: فراهم نمودن امکان 

اتصال نیروگاه DG شرکت مفنا به شین 33 کیلو ولت پست، کاهش 
 T-OFF بارگیری ترانس های پست دوگنبدان و خروج پست از حالت
و تامین برق مطمئن و پایدار برای مشترکین جدید خانگی و صنعتی 

شهرستان گچساران از دیگر اهداف برقداری این پروژه است.
دشت بزرگ تصریح کرد: با توجه به نصب ترانسفورماتور ذکر شده، 

ظرفیت کل پست ساران به 100 مگا ولت آمپر افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: از ابتدای ســال جاری تاکنون 14.4 مگاوار بانک 
خازنــی و 92 مگاولت آمپر در بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت 
شبکه تحت نظارت این شرکت )استان های خوزستان و کهگیلویه و 

بویراحمد( افزوده شده است.

استاندار آذربایجان شرقی:

مرکز ماده 16 از افتخارات ملی استان است

توسعه و ارتقای گردشگری دریایی از اولویت های اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

به مناسبت هفته عفاف و حجاب صورت گرفت؛

تجلیل از  بانوان محجبه شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :

پست برق ساران گچساران وارد مدار شد

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد: تدوین اهداف 24 گانه راهبردی 
پاالیشگاه گاز ایالم برای رسیدن به چشم انداز افق 1404

ایالم- هدی منصوری: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به اهداف 24 گانه این شرکت برای رسیدن 
به چشم انداز افق 1404 اشاره کرد و گفت: پاالیشگاه گاز ایالم اهداف استراتژیک خود را همراستا با اهداف 
شرکت ملی گاز ایران تعیین کرده و به همین منظور در این شرکت چشم انداز افق سال 1404 با عنوان 
شرکت سرآمد پاالیش گاز کشور در دسترسی به 5 هدف کالن در حوزه های تولید ،پژوهش،  HSE ،تعالی 
سازمانی و بهره وری تدوین شــده است. به گزارش روابط عمومی، مهندس شهریار داری پور افزود: برای 
رسیدن به چشم انداز شرکت، اهداف استراتژیک 24 گانه ای تعریف شده که برای رسیدن به این اهداف، در 
هر یک از واحدهای شرکت نیز اقدامات و پروژه های شفافی ترسیم شده است که به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرند 
تا از روند انجام و پیشرفت آنها اطمینان حاصل شود. وی اظهار داشت: تعمیرات اساسی پاالیشگاه از نیمه دوم تیرماه سال جاری شروع 
شده که با برنامه ریزی هایی که از قبل انجام گرفته، انتظار میرود مطابق برنامه، به کلیه اهداف تعریف شده برسیم.  وی ادامه داد: 
تعمیرات اساسی شامل تجهیزات ثابت، دوار، تجهیزات برقی و ابزار دقیقی شرکت و همچنین تعویض برخی مواد شیمیایی و انجام 
نسوزکاری در تجهیزات خواهد بود و در کنار فعالیت های تعمیراتی، فعالیت واحد بازرسی فنی و بازدید از تجهیزات و تحلیل نتایج 
آنها برای اطمینان از عملکرد تجهیزات انجام می شود. وی تصریح کرد: در رابطه با مقوله تولید، خوشبختانه سال گذشته با تالش و 
زحمات مستمر کلیه پرسنل، تولیدی پایدار و با تحقق حداکثری تعهد تولید نسبت به سال قبل انجام گرفته که در این راستا یک و 
نیم میلیارد متر مکعب گاز تصفیه شده به خط انتقال سراسری گاز تزریق شده و بیش از یک و نیم میلیون بشکه میعانات گازی تولید 
شده است. وی خاطرنشان کرد:گوگرد نیز 60 هزار تن تولید شده که نیمی از آن مصرف داخل کشور و نیمی هم به خارج از کشور 

صادر گردید و حدود 40 هزار تن محصول ال پی جی به مجتمع پارس جنوبی ارسال شده است.

منظر آرایي ورودي شهرهاي استان هرمزگان در آینده نزدیك
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان، داریوش باقرجوان 
درخصوص منظرآرایي ورودي شهرستان بندرعباس اعالم نمود: باتوجه به اهمیت محور بندرشهید رجایي بدلیل وجود بنادر مهمتجاري 
وصنایع بزرگ کشــور که همین امر موجب گردیده محور یادشده از تردد بسیار باالیي برخوردار باشد وحسبتاکید مکرر دکترهمتي 
استاندار استان اقدامات بسیاري توسط این اداره کل صورت گرفته که منجر به اخذ مجوزههاي جهت تامین اعتبار الزم بدین منظور 
گردیده که درهمین راستا میتوان به جذب اعتبار 180 میلیارد ریال جهتروکش آسفالت و لکه گیري با دستگاه آسفالت تراش واجراي 
یک الیه آسفالت بیندر به ضخامت 8 سانتي متر ویک الیهآسفالت به ضخامت 6 سانتي متر به عرض میانگین 16 متر شده است. وی 
درادامه اشاره اي به اخذ مجوزهاي مالي مورد نیاز جهت اجرا واتمام این پروژه نمود وگفت: اخذ مجوز 150میلیارد ریال جهت منظرآرایي 
ودفع آبهاي سطحي درمحورهاي ورودي شهرستان بندرعباس &quot; بندرعباس - سیرجانو محور بندر شهید رجایي &quot; از جمله 
پیگیریها و اقدامات این اداره کل میباشد .باقر جوان در ادامه گفت با توجه به اینکه بیش از 60 درصد تصادفات جاده اي در 30 کیلومتري 
ورودیشهرها حادث میشود اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان در همین راستا با تالش و برنامه ریزیویژه در خصوص کاهش 
تصادفات جاده اي در ورودي شهرهاي استان اقدام به اجراي طرح هایي از قبیل :روکش آسفالت ولکه گیري اصولي درمحورهاي ورودي 
شهر، خط کشي ونصب عالئم ایمني ، ساماندهیروشنایي راهها ، ایجاد حفاظ هاي بتني وگاردیل هاي جداکننده ،استفاده از تابلوهاي 
اطالعاتي جهت راهنماییمسافرین و همچنین ایمن سازي نقاط پرحادثه در 30 کیلومتري ورودي شهرها نموده است .مدیرکل راهداري 
وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان افزود با توجه به حساسیت این موضوع وبنا بهتاکیدات و پیگیریهاي دکترهمتي استاندار استان 
مقررگردید بحث ســاماندهي حوزه غرب شــهر بندرعباس &quot; محدوده بندر شهید رجائي بطول 12 کیلومتر &quot; در دستور 

قرارگیرد که دراین راستا شرکت مشاوره ایانتخاب شد و نقشه ومشخصات ونحوه منظر آرائي این محور تهیه گردید. 

اهدای لوح استانی سطح یك در زمینه رعایت حقوق ارباب رجوع به شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود

شاهرود - حسین بابامحمدی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود 
موفق به دریافت لوح استانی سطح یک در رعایت حقوق ارباب رجوع شد. 

 طی حکمی از طرف دکترعسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استان 
سمنان ، بر اساس آیین نامه های قانون حمایت از مصرف کنندگان، طبق ارزیابی انجام 
شده در خصوص عملکرد این منطقه در سال گذشته و بر اساس امتیازات شاخص های 
مدون در سطح استان ، منطقه شاهرود با کسب امتیاز 91 شایسته دریافت لوح استانی 

سطح یک در رعایت حقوق ارباب رجوع گردید. 

تهیه پیوست های فرهنگی و ترافیکی برای پروژه های شهری و تفاهم نامه 
همکاری گرگان با شهرهایی از قزاقستان و اسپانیا

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان با اشاره به تحقق 118 درصدی بودجه شهرداری در سال گذشته گفت: برای 
نخستین بار تمامی پروژه ها در شهر گرگان با پیوست فرهنگی و ترافیکی اجرایی می شود.عبدالرضا دادبود در دیدار مدیران شهری و 
اعضای شورای اسالمی این شهر با استاندار اظهارداشت: بودجه شهرداری گرگان سال گذشته 118 درصد تحقق یافت و برای نخستین 
بار تمامی پروژه ها با پیوست فرهنگی و ترافیکی اجرایی شد.وی افزایش سرانه ورزشی را با اهمیت دانست و افزود: سال گذشته نخستین 
تفاهم نامه بین الملی شهر گرگان با شهر گوانگ جو چین به امضا رسید و به دنبال امضای تفاهم نامه با شهری در قزاقستان و اسپانیا نیز 
هستیم.شهردار گرگان با بیان اهمیت حمل و نقل عمومی و بازآفرینی شهری در برنامه های شهرداری گرگان، خاطر نشان کرد: در 
 BRT سال گذشته 20 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر گرگان پس از 6 سال اضافه شد و مطالعات اجرای طرح
در این شهر نیز انجام شده است.وی با اشاره به پروژه هایی مانند پیاده راه پارک جنگلی النگدره، خیابان غذا، پیاده راه خیابان خمینی، 
پارک بزرگ مریم آباد، زیباسازی خیابان جرجان و غیره گفت: این پروژه ها تنها بخشی از برنامه های مهم شهرداری در سالجاری است.

آغاز عملیات اجرایی فیبرنوری شهر دوزین در مخابرات منطقه گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: شهر دوزین و روستاهای اطراف به شبکه فیبرنوری متصل می شوند.مهندس شهمرادی مدیر 
مخابرات منطقه گلستان با اعالم این خبر اظهار نمود : بدستور وزیر محترم ارتباطات و از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات شهر دوزین و روستاهای اطراف به شبکه فیبرنوری متصل می شوند.این پروژه بطول 28 کیلومتر و اعتباری بالغ بر 32 میلیارد 
ریال توسط مخابرات منطقه گلستان اجرا خواهد شد و با اجرای آن کلیه خدمات ارتباطی با سرعت و کیفیت بسیار خوب روی بستر 
فیبرنوری ارائه خواهد شد.وی افزود: هم اکنون ارتباطات شهر دوزین و روستاهای اطراف از طریق سیستم های انتقال رادیویی انجام 
می شود که بدلیل کوهستانی و صعب العبور بودن بویژه در ایام زمستان دچار قطعی های طوالنی مدت بوده و بویژه در انتهای سال 
97 که در استان شاهد سیل و طوفان و برف و کوالک شدید بودیم ارتباطات شهر دوزین و روستاهای بخش کوهسارات چندین روز 
قطع بود انشاءاهلل با اجرای این پروژه شاهد پایداری ارتباطات در همه ایام سال خواهیم بود همچنین وی خاطرنشان کرد: با اجرای 

این پروژه ظرفیت پهنای باند بمنظور ارائه سرویس اینترنت پرسرعت نیز افزایش خواهد یافت.

نهضت آسفالت معابر شهر ارومیه در جریان است
ارومیه - رونق:  محمد حضــرت پور در برنامه زنده رادیویی شــهریمیز از مردم و 
مسئوالن جهت دعا برای سالمتی اش و همچنین حضورشان از نقاط مختلف کشور برای 
مالقات در بیمارستان و منزل تشکر و قدردانی نمود و گفت: تمام این اتفاقاتی که رخ داد 
نشــان این را دارد که ســالمتی نعمت بزرگی برای انسان  است و اینکه پست و مقام از 
جایگاهی برخوردار نیستند. وی بیان کرد: در طول نبود بنده در شهرداری طی این روزها، 
خالیی در شهر در سایه تالش همکاران مجموعه بزرگ شهرداری دیده نشده و همگان 
بر رفع نیازها در شهر تالش کردند. حضرت پور  در ادامه با اشاره به اجرای پروژه های عمرانی در شهر چون آسفالت معابر،  عنوان 
کرد: بر اساس اولویت های امسال ؛ آسفالت رویه و آسفالت معابر خاکی بصورت جهادی و انقالبی از منطقه دو شهر ارومیه  آغاز شد. 
وی گفت: تا پایان شهریور ماه تمامی معابر شهری بر اساس آن که تعهد کرده بودیم پروژه  آسفالت در آنها  انجام می شود. شهردار 
ارومیه  با اشاره به غنی سازی اوقات فراغت جوانان در ایام تابستان بیان کرد:  رسالت اصلی شهرداری ایجاد فراغت برای جوانان است 
و دریاچه ارومیه بزرگترین ظرفیت برای غنی سازی اوقات فراغت  است. وی عنوان کرد: با مشارکت تمام ارگان های اجرایی و استفاده 
از ظرفیت های سالن های ورزشی و فرهنگسرا ها و همچنین برگزاری جشنواره مختلف  برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان تالش 

کنیم تا در سایه این اقدامات جوانان را از آسیب های اجتماعی دور نگه داریم.

بازدید نماینده شهرستان های الهیجان و سیاهکل از پروژه های آب دیلمان
رشت- زینب قلی پور: رشت،  مدیر امور آبفای سیاهکل از بازدید نماینده شهرستان های الهیجان و سیاهکل از پروژه های 
آب دیلمان خبرداد. ایوب دهدار مدیرابفای سیاهکل با اشاره به اینکه نماینده شهرستانهای سیاهکل و الهیجان با همراهی معاون 
فرمانداری شهرستان و بخشدار دیلمان ازپروژه های آب دیلمان بازدید کردند، گفت: دو پروژه اصالح و بازسازی چشمه ها و منابع 
تولید و خطوط انتقال آب شهر دیلمان و همچنین پروژه محصور سازی مخازن و چاه های آب شهر دیلمان مورد بازدید قرار گرفت.
دهدار به نقل از نیکفرنماینده مردم الهیجان در مجلس شورای اسالمی گفت: پیگیری مستمر این دو پروژه برای پایان یافتن سریعتر 

آنها و بهره مندی از فواید آنها برای مردم شریف و فهیم شهر دیلمان و اسپیلی مورد انتظار است.

دو شنبه
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قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان قم در نشست خبری با خبرنگاران ضمن قدردانی از همکاری 
موثر رسانه های استان در موضوع اطالع رسانی مدیریت مصرف اظهار 
داشت:از ابتدای پاییز سال جاری قبوض برق حذف می شود و کلیه 
قبوض از طریق پیامک به مشترکین اعالم می گردد. مهندس مهدی 
آهنین پنجه ضمن تشریح آخرین وضعیت تاسیسات انتقال و فوق 
توزیع در استان بیان داشت: 6 پست انتقال با ظرفیت 1490 مگاولت 
آمپر و 21 پســت فوق توزیع با ظرفیت 1375 مگاولت آمپر و 204 
فیدر فشار متوسط شبکه اســتان را تغذیه می کند. وی در ادامه از 
روندکاهشی تلفات برق در ســالهای اخیر خبر داد و افزود:در پایان 
سال 97 میزان تلفات استان به 9.8درصد کاهش یافته است. آهنین 
پنجه با اشــاره به اینکه 54 نیروگاه تولید پراکنده با ظرفیت بیش از 
53 مگاوات در استان در حال بهره برداری است ادامه داد: همچنین 

4 نیــروگاه با ظرفیت 83 مگاوات در حال ســاخت و پروانه نیروگاه 
با ظرفیت 5/385 مگاوات صادر شــده است. وی با اشاره به گرمای 
48 درجه ای دما در اســتان قم اعالم کرد:با همکاری مشترکین و 
اجرای برنامه های مدیریت مصرف ،پیک بار استان در روز سه شنبه 
25 تیرماه به میزان 827.7 مگاوات به ثبت رسید که خوشختانه در 
محدوده پیک بار مجاز و منطقه سبز مصرف برق کشور قرار گرفت. 

در ادامه این نشست مهندس سلیمانیان با بیان اینکه 3100 مشترک 
همکار با ظرفیت 330 مگاوات در طرح های مدیریت پیک بار شرکت 
برق اســتان همکاری داشته اند افزود: از جمله این طرح های موفق 
مشارکت واحدهای کشاورزی در ساعات پیک بار ، جابجایی تعطیالت 
صنایع یا استفاده دیزل ژنراتور و خاموشی جایگاههای CNG و... بوده 
است. مدیر دفتر مدیریت مصرف برق قم با اشاره به قرار گرفتن استان 
قم در محدوده سبز مصرف کشور اظهار داشت: قرارگرفتن در محدوده 
مجاز مصرف توسط استان قم با همکاری خوب کلیه مشترکین به 
ویژه صنایع و کشــاورزی اتفاق افتاده اســت. در ادامه این نشست 
مهندس ارجمند زاده ضمن تشریح مراحل نصب و راه اندازی نرم افزار 
موبایلی اظهار داشت: نرم افزار جامع اطالع رسانی مردمی) SAM( با 
هدف تکریم مشترکین و ارتباط دوسویه مشترکین و سامانه با شرکت 

توزیع برق 121 راه اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم خبر داد:

حذف قبوض کاغذی برق از ابتدای پاییزامسال

دوشنبه
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سیاست گذاران و سرمایه گذاران باید 
براساس داده ها تصمیم گیری کنند

رئی��س مرک��ز آم��ار و رصد ش��هری س��ازمان فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری تهران با بیان اینکه دیده شده افراد حتی در سطح 
سیاس��ت گذاران در برخی از تصمیمات سلیقه ای رفتار می کنند، گفت: 
چه به عنوان سیاس��ت گذار و چه س��رمایه گذار باید براس��اس داده ها 

تصمیم گیری کنیم.
به گزارش ایرنا، زهرا بهروزآذر در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه 
الکامپ در نشس��تی به موضوع سیاست گذاری و کارآفرینی داده محور 
پرداخت و اف��زود: کارآفرینی یک فرآیندی دارد، این فرآیند از فرصت 
ش��روع شده و وارد مرحله ایده و نوش��تن مدل کسب و کار می شود و 
بعد امکان س��نجی طرح کسب و کار و س��پس دریافت مجوزهای الزم 

می شود.
وی اظه��ار داش��ت: در این فرآیند پنج مرحله اصل��ی داریم، مرحله 
نخس��ت استارت آپ و کس��ب و کارهای نوپا اس��ت، مرحله دوم رشد 
س��ریع و کسب و کار، مرحله بعدی گسترش کسب و کار و نوآوری در 
کسب و کار و مرگ و کسب و کار است، اگر یک کسب و کار نتواند در 
مراحل رش��د، نوآوری داشته باش��د، به مرگ کسب و کار خود نزدیک 

شده است.
به��روزآذر با بی��ان اینکه در هر ک��دام از این مراحل یک کس��ب و 
کار با اس��تفاده از داده می تواند پیش رود، افزود: هرگونه ایده کس��ب 
و کار فناوران��ه با فرصت ش��روع می ش��ود، فرصت مجموعه ش��رایطی 
دارد، فرصت براس��اس نیاز برای یک خدمت، پاسخی برای یک مساله، 
خواس��ته ای برای یک نیاز ایجاد می ش��ود، هر ک��دام از این موارد یک 

فرصت هستند.
وی بیان داش��ت: برای هر کدام از این موارد اگر بتوانیم یک پاس��خ 
ایجاد کنیم و یک حرکت فناورانه داش��ته باش��یم، می تواند تبدیل به 
یک فرصت ش��ود، مهمترین ویژگی فرصت این است که با محدودیت 
مواجه است، فرصت محدود است، در کارآفرینی یک کلمه اهمیت دارد 
و آن کارآفرینی هوش��یارانه اس��ت، یعنی هوشیاری نسبت به روندها و 

تغییرات است.
به��روزآذر افزود: یکی از مناب��ع و ابزارهای مهم در فرصت، جمعیت 
ساختار، رشد و توزیع جمعیتی که در کشور و شهر زندگی می کنند به 

نسبت جنسیت و . . . است.
وی ادام��ه داد: یک��ی از منابع��ی که برای تولید فرصت مهم اس��ت، 
پیگی��ری جری��ان اخبار اس��ت، مثاًل در ش��هر تهران در ح��ال حاضر 
سیاست ها به سمتی می رود که پیاده محوری، جایگزین خودرومحوری 
می ش��ود، افراد می توانند براس��اس این سیاست یک ایده خلق کنند و 

کسب و کار راه بیندازند.
رئیس مرکز آمار و رصد شهری سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
ش��هرداری تهران گفت: اکنون در تهران 8 میلیون نفر جمعیت داریم 
که 50درصد این جمعیت را زنان تشکیل می دهند، اما باید بدانیم که 
پراکندگ��ی این جمعیت چگونه اس��ت، پرجمعیت ترین مناطق تهران 

مناطق ۴،5 و 2 است و کم تراکم ترین مناطق 21،22 و 9 است.
وی یادآور ش��د: برای کس��ب و کار فقط داده جمعیت کافی نیست، 
بلکه باید الیه های مختلف از داده ها از جمله سلیقه، جنسیت و جوانی 

و پیری را مد نظر قرار دهیم.
وی اظهار داشت: ما باید در سیاست گذاری نیز از این شیوه استفاده 
کنیم، در سطح کشور هم اتفاق افتاده که افراد سلیقه ای رفتار می کنند 
اما برای اینکه این ایده ها بتوانند مفید واقع ش��وند باید براس��اس داده 

تصمیم گیری کنیم.
جنس کسب و کارها تغییر کرده است

رئیس مرکز آمار و رصد شهری سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری تهران گفت: االن با توسعه تکنولوژی و اتفاقاتی که در الگوی 
رفتاری افراد افتاده است به مراتب جنس کسب و کارها سخت تر شده 

و ما باید از داده هایی که پویا هستند استفاده کنیم.
وی گفت: یکی دیگر از ویژگی داده این اس��ت که مشتری از ما چه 
می خواهد، آن چیزی که مش��تری از م��ا می خواهد فقط یک محصول 
نیس��ت، بلکه دوست دارد به آن توجه شود و داده ها به ما می گوید که 
چطور نسبت به مشتری بی تفاوت نباشیم، آن چیزی که امروز مشتری 
ما را خوشحال می کند ممکن است که فردا نتواند خوشحال کند، امروز 

باید به این داده ها دسترسی داشته باشیم.
به��روزآذر با بیان اینکه داده ب��ه ما دروغ نمی گوید، ادامه داد: در دو 
سال گذشته ش��هرداری تهران با ش��عار اینکه تهران شهری برای من 
اس��ت، بخشی از داده ها را در اختیار شهروندان قرار داده که در سایت 

داده نما شهرداری قابل دسترسی است.
وی اف��زود: در این داده نما اکثر داده ها را که مورد نیاز مردم اس��ت 
آماده و در اختیار مردم قرار داده است و شهروندان می توانند اطالعات 
سطح ش��هر، منطقه و محله را کسب کنند و همه این آمار و اطالعات 

برای اولین بار در ایران از طریق این سایت قابل استفاده است.
وی اظهار داشت: یکی از کارهایی که در شهرداری تهران برای بهبود 
کسب و کار و دسترس��ی افراد انجام شده، بحث دریافت نسخه تستی 
Apl در کمتر از 60 ثانیه اس��ت، اطالعات آمارنامه های ش��هر تهران را 
در 33 س��ال گذش��ته از کتابخانه بیرون آورده و در اختیار مردم قرار 
داده ایم. بهروزآذر گفت: در نهایت شفافیت و شهر هوشمند نیز از دیگر 
خدمات ش��هرداری است که ارائه شده است، افراد می توانند با مشاهده 

این سایت و این بخش از نحوه فعالیت شهر تهران استفاده کنند.
بیس��ت و پنجمین نمایش��گاه الکامپ، بزرگ ترین نمایشگاه فناورانه 
کش��ور روز پنجش��نبه، 27 تیرماه ب��ا حضور وزی��ران ارتباطات ایران، 
روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکیه با شعار »آینده بهتر« در نمایشگاه 

بین المللی تهران گشایش یافت.
این نمایش��گاه که با ش��عار »آین��ده بهتر« آغاز به کار کرده اس��ت 
بخش هایی مانند الکام اس��تارز، الکام تایکز، الکام ترندز و الکام گیمز را 

در خود جای داده و بخشی نیز ویژه توان یاب ها دارد.
برای مهمانان خارجی و داخلی بخش��ی به عنوان سفرهای الکامپی 
)الکام��پ تور( طراحی ش��ده تا عالقه مندان بتوانند ب��ا ثبت نام در این 
تورها، از نمایش��گاه به ش��کل ویژه بازدید کنند. همچنین با همکاری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تاجران و سرمایه گذاران 
خارجی که قصد بازدید یا حضور در نمایشگاه دارند تسهیالتی در نظر 

گرفته شده تا حضورشان در کشور بدون مشکل انجام شود.
نمایشگاه الکامپ تا یکش��نبه، 30 تیر در محل نمایشگاه بین المللی 
تهران دایر اس��ت و در انتهای این نمایشگاه به کارآفرین برتر، توانیاب 
برتر، برترین ش��رکتی که در حوزه مسئولیت اجتماعی فعالیت کرده و 

بهترین غرفه جوایزی تعلق خواهد گرفت.

رهبری

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه منطقه آزاد کیش می تواند برای 
تولید و صادرات فناوری س��ودمند باش��د، گف��ت از آنجایی که یکی از 
وظایف جهاد دانش��گاهی تولید و صادرات فناوری اس��ت، حضور جهاد 

دانشگاهی در منطقه آزاد کیش سازنده خواهد بود.
به گزارش ایس��نا، دکتر حمیدرضا طیبی در جلسه امضای تفاهم نامه 
همکاری میان جهاد دانش��گاهی و س��ازمان منطقه آزاد کیش که صبح 
روز یکش��نبه، 30 تیر در س��اختمان جهاد دانشگاهی برگزار شد، گفت: 
جزی��ره کیش امکانات خوبی در زمینه آموزش عالی و کاربردی دارد که 
می تواند در س��طح ملی و بین المللی توس��عه پیدا کن��د. به علت وجود 
مناب��ع هیدروکربن��ی در جزیره کی��ش، حضور جهاد دانش��گاهی برای 

بهره برداری و حفاظت از محیط زیست این جزیره می تواند مفید باشد.
وی ب��ا بیان اینکه جهاد دانش��گاهی در حوزه اش��تغال  خانگی دارای 
تجارب ارزنده ای اس��ت، افزود: حضور دکتر مظفری به عنوان مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش فرصت خوبی است که دستاوردهای جهاد را 
در خدمت توسعه جزیره کیش بگذاریم. طیبی افزود: امیدواریم امضای 
این تفاهم نامه س��ر آغاز خوبی ب��رای خدمت به مردم کیش و همچنین 

صادرات محصوالت فناورانه جهاد دانشگاهی باشد.
بهره برداری از برج نوآوری کیش تا یک ماه آینده

در ادامه این جلسه، غالمحسین مظفری، مدیرعامل منطقه آزاد کیش 
با بیان اینکه برای من افتخاری است که عنوان کارمند جهاد دانشگاهی 
را ب��ا خود دارم، گفت: جهاد دانش��گاهی مجموعه باافتخار و خوش نام و 
توانمندی اس��ت. یکی از س��رمایه های جهاد دانش��گاهی حضور افرادی 
است که در خارج از جهاد نگاه مثبتی به این مجموعه دارند و در تالش  

هستند که از توانمندی های جهاد استفاده کنند.
وی ادام��ه داد: کی��ش جزیره ای ب��ا ویژگی های خاص اس��ت که در 
س��ه دهه اخیر، قدرت های مختلف زحمات مختلف��ی را در این جزیره 
کش��یدند. بهترین برندهای دانش��گاهی کش��ور در جزیره کیش حضور 
دارن��د و دانش��جویان خوبی در این دانش��گاه ها حض��ور دارند. توجه به 
استارت آپ ها و گسترش شرکت های دانش بنیان و همچنین توسعه علم 

از جمله اولویت های ما در سازمان منطقه آزاد کیش است.
مظفری در ادامه، از بهره برداری از برج نوآوری کیش تا یک ماه آینده 
خبر داد و افزود: عالوه بر برج نوآوری کیش، ش��هرک علم و فناوری در 
جزیره کیش ایجاد ش��ده است. ش��اید بتوان گفت که برخی واحدهای 

تولیدی که در کیش حضور دارند در جهان کم نظیر هستند.
مدیرعام��ل منطقه آزاد کیش با بی��ان اینکه در جزیره کیش می توان 
بسیاری از فعالیت ها را به صورت پایلوت انجام داد و سپس به کل کشور 
تعمی��م داد، گف��ت: منطقه آزاد کیش مجموعه ای اس��ت که به صورت 
ساختاری متمرکز است و مدیریت یکپارچه در کیش محقق شده است 
به همین علت منطقه آزاد کیش قدرت مانور خوبی در این زمینه دارد.

مظفری ادام��ه داد: در حوزه فعالیت های اقتصادی زمینه فعالیت های 
مش��ترکی با جهاد دانشگاهی وجود دارد؛ البته ما باید محدودیت زمانی 
را ه��م در نظر بگیریم و پس از امضای این تفاهم نامه، هرچه س��ریع تر 
کارگروه هایی را برای تحقق اهداف تفاهم نامه مش��خص کنیم تا بتوانیم 

قدم های مهمی را برای کشور برداریم.
وی با اش��اره به لزوم گس��ترش توریسم س��المت و همکاری با مرکز 
درمان ناباروری رویان در این راس��تا گفت: کیش می تواند پایگاه خوبی 

برای گسترش توریسم سالمت باشد.
پیشنهاد ایجاد نمایشگاه دائمی در کیش

در بخش دیگری از این جلس��ه، دکتر محمد صادق بیجندی، رئیس 
س��ازمان تجاری سازی فناوری و اش��تغال دانش آموختگان با بیان اینکه 
برای جهاد دانشگاهی که دارای سه پارک علم وفناوری و 2۴ مرکز رشد 
اس��ت فرصت مناسبی است که از حضور در جزیره کیش استفاده کند، 
گفت: ایجاد محدوده ای برای حضور  تلفیقی از  پارک های علم وفناوری 

و مراکز رشد در برج نوآوری کیش می تواند سازنده باشد.
وی ادام��ه داد: در حوزه مش��اغل خانگی، دانش فن��ی و فرآیندها در 

اختیار جهاد دانش��گاهی است و ایجاد یک نمایش��گاه دائمی در کیش 
برای فروش و ارائه محصوالت خرد و کوچک خانگی سودمند خواهد بود. 
کیش می تواند در حوزه آموزش پزشکی، نفت وگاز، تایید صالحیت های 
حرفه ای و برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه استارت آ پ ها به مرکز 

ثقل تبدیل شود.
لزوم جدی گرفتن گردشگری دانشجویی در کیش

در ادام��ه این جلس��ه، دکتر عیس��ی علیزاده، مع��اون فرهنگی جهاد 
دانش��گاهی ب��ا اش��اره به ل��زوم توجه به م��ردم بومی جزی��ره کیش و 
آس��یب های اجتماع��ی آنها، گفت: باید ظرفیت اس��تفاده دانش��جویان 
ب��ا هزینه های متوس��ط از امکانات جزی��ره کیش فراهم ش��ود و بحث 
گردش��گری دانش��جویی در این جزیره جدی گرفته شود. عالوه بر آن، 
برگ��زاری رویدادهای محیط زیس��تی و همچنین توجه ب��ه حفاظت از 

محیط زیست جزیره امری مهم است.
موقعیت مناسب برای همکاری جهاد دانشگاهی و سازمان منطقه 

آزاد کیش
در بخ��ش دیگری از جلس��ه امضای تفاهم نامه هم��کاری میان جهاد 
دانش��گاهی و س��ازمان منطقه آزاد کیش، دکت��ر محمدرضا پورعابدی، 
معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با بیان اینکه این یک موقعیت 
ویژه برای همکاری میان جهاد و سازمان منطقه آزاد کیش است، گفت: 
با توجه به تحریم ه��ا، گرانی قیمت دالر و در نتیجه افزایش هزینه های 
خارجی و همچنین حضور دکتر مظفری در راس س��ازمان منطقه آزاد 
کیش، اکنون موقعیت بسیار خوبی برای همکاری میان جهاد دانشگاهی 
و منطقه آزاد کیش است و اگر االن نتوانیم در حوزه گسترش همکاری 
می��ان جه��اد و س��ازمان منطق��ه آزاد کی��ش کاری کنی��م در آینده، 
فراهم کردن بسترهای این همکاری دشوار خواهد شد. امیدواریم امضای 
این تفاهم نامه منجر به ارتباطی ش��ود ک��ه هم برای منطقه آزاد کیش، 

هم برای جهاد دانشگاهی و هم برای ایران مفید باشد.
برنامه ریزی برای ایجاد شهردانشی در کیش

در ادام��ه، غالمحس��ین مظف��ری، مدیرعامل منطق��ه آزاد کیش در 
واکنش به برخی پیش��نهادهای مطرح شده در این نشست گفت: ایجاد 
نمایش��گاه دائمی برای فروش محصوالت مشاغل خانگی فرصت خوبی 
ب��رای افراد بومی جزیره کیش ایجاد می کن��د. افراد بومی جزیره کیش 
نیازمند توجه جدی هس��تند و مهم ترین بخشی که در این زمینه مورد 
غفلت واقع ش��ده تولیدات بومی این افراد مانند ش��یرینی ها و غذاهای 

سنتی کیش است.
وی اف��زود: در بح��ث آموزش ه��ای مهارت��ی، ما در کی��ش مجموعه 
فرهنگسرای سعدی را راه اندازی کردیم و در تالشیم که در این مجموعه 
مرک��ز اس��تعدادیابی و مهارت یاب��ی ه��م ایجاد کنیم. مش��ارکت جهاد 
دانشگاهی در این زمینه می تواند سودمند باشد. اهمیت به محیط زیست 
در دس��تور کار ما قرار دارد و در این راستا، جشنواره تابستانی با حذف 

پالستیک را در دستور کار داریم.
مظفری در پایان با اش��اره به برنامه ریزی برای ایجاد شهردانش��ی در 
کیش گفت: ایده شهر دانشی را دکتر مسعود نیلی و دکتر رضا فرجی دانا 
مط��رح کرده بودن��د و امیدواریم بتوانیم از حضور جهاد دانش��گاهی در 

شورای راهبردی این شهر دانشی استفاده کنیم.
به گزارش ایس��نا، موضوع تفاهم نامه میان جهاد دانشگاهی و سازمان 
منطقه آزاد کیش همکاری های فرهنگی، پژوهش��ی، آموزشی و فناوری 
و همچنین خدمات مش��اوره ای، خدم��ات تخصصی، فنی و عمرانی بین 
س��ازمان منطقه آزاد کیش و جهاد دانش��گاهی به منظور طراحی، اجرا، 
نظارت و پایش پروژه های پژوهشی، آموزشی و اشتغال زایی و کارآفرینی 

با به کارگیری امکانات، تسهیالت و خدمات طرفین است.
ای��ن تفاهم نامه در بخش های پژوهش و فن��اوری، خدمات تخصصی، 

فرهنگی، رفاهی، آموزشی، اشتغال و کارآفرینی به شرح زیر است:
حوزه پژوهش و فناوری و خدمات تخصصی:

1- ارائ��ه مش��اوره های تخصص��ی در اجرای پژوهش ه��ا و پروژه های 

علمی، پژوهش��ی و فناوری در حوزه های علوم انسانی، فنی و مهندسی، 
هنر و معماری به سازمان منطقه آزاد کیش،

2- همکاری در تعریف و انجام پروژه های تحقیقاتی فناورانه و اجرایی،
3- همکاری در برگزاری همایش های علمی مرتبط در جزیره کیش،

۴- مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های عمرانی سازمان،
5- همکاری و مش��اوره در راه ان��دازی مراکز فنی و خدمات تخصصی 

موردنیاز در جزیره کیش،
6-  بررسی و همکاری در ایجاد مراکز رشد و پارک های علم وفناوری.

حوزه فرهنگی:
1-مشاوره و اجرای پروژه های افکارسنجی موردنیاز

2-همکاری و مشارکت در برگزاری کرسی های آزاداندیشی
3- هم��کاری و مش��ارکت در فعالیت های سراس��ری نوآورانه در ارائه 

قالب های جدید علمی و فرهنگی
برگ��زاری همایش ه��ا، س��مینارها،  ۴- هم��کاری و مش��ارکت در 
کنفرانس ها، جش��نواره ها، کارگاه ها و نشس��ت های علم��ی و فرهنگی، 

نمایشگاه ها و اردوهای گردشگری، علمی، آموزشی و سیاحتی
5- مش��ارکت در تالیف و انتشار کتاب در زمینه های علمی، فرهنگی 

و هنری
6- همکاری در حوزه هایی از قبیل اطالع رس��انی کتاب و کتابخوانی، 
شعر، ادبیات و داستان، اقدام و ادیان، مناظره های دانشجویی، مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی، میراث فرهنگی، دس��تاوردهای انقالب اس��المی، 
تحلی��ل محتوای صرف برخی از کااله��ای فرهنگی در حوزه اجتماعی، 
فرهنگی و سیاس��ی، س��بک زندگی، محیط زیس��ت، محرومیت زدایی، 

تقویت همبستگی و انسجام ملی
حوزه پشتیبانی و رفاهی:

1-خدمات فنی و مهندسی )مطالعات و اجرا(
2- اس��تفاده از خدمات رفاهی متقابل )زمین، امکانات، گردش��گری 

و پزشکی(
حوزه آموزش اشتغال و کارآفرینی:

1-همکاری و مش��اوره در برگ��زاری کارگاه ها و دوره های آموزش��ی 
کوتاه مدت مورد نیاز و درخواستی سازمان

2-اجرای نظام جامع آموزش و پایش نیروی کار در جزیره کیش
3-همکاری و مشاوره برای راه اندازی دفتر آموزش و اعزام نیروی کار 

به خارج از کشور
۴- همکاری و مش��اوره در برگزاری مجموع��ه رویدادهای کارآفرینی 

در جزیره کیش
5- همکای و مش��اوره در برگزاری نمایش��گاه های تخصصی در حوزه 

اشتغال و کارآفرینی در جزیره کیش
6- هم��کاری و مش��اوره و راه اندازی مرکز آموزش ه��ای تخصصی و 

مهارتی پیشرفته با همکاری مراکز علمی خارجی در جزیره کیش
7- همکاری و مشاوره در راه اندازی مرکز تخصصی و مهارتی آموزش 

گردشگری با همکاری کشورهای خارجی
8- هم��کاری و مش��اوره در راه ان��دازی دو ش��تاب دهنده در ح��وزه 

گردشگری و شهر هوشمند در جزیره کیش
9- هم��کاری و مش��اوره در راه اندازی مراکز نوآوری و ش��کوفایی در 

جزیره کیش
10- هم��کاری و مش��اوره در آموزش نیروهای تخصص��ی مورد نیاز 

منطقه با دعوت از افراد متخصص خارج از کشور
11- نیازس��نجی رشته های دانش��گاهی مورد نیاز دانشگاه های کیش 

متناسب با اهداف و ماموریت های سازمان
مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت دو س��ال اس��ت که پس از 
انجام توافقات و ط��ی قراردادهای جداگانه ای با رعایت مقررات مربوطه 
و پ��س از اخذ مصوبات و مجوزه��ای مورد نیاز مطابق مقررات و قوانین 
موضوعه بین طرفین تفاهم نامه و با امضای صاحبان امضای مجاز منعقد 

می شود.

در جلسه امضای تفاهم نامه جهاد دانشگاهی با سازمان منطقه آزاد کیش مطرح شد

بهره گیری از ظرفیت کیش برای تولید و صادرات فناوری

دوشنبه
31 تیر 1398
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س��ئو س��ایت و یافتن راه های جدید برای بهینه سازی وب سایت برای 
گوگل و دیگر موتورهای جست وجو از وظایف اصلی یک سئوکار است.

آموزش س��ئو مس��ئله ای است که سئوکاران همیش��ه با آن سر و کار 
دارند. نکته دیگر اینکه هیچ وقت از علم روز س��ئو نباید بی خبر باشند. 
البته که بیشتر از اینکه به فکر جذب ترافیک سایت باشید، باید به فکر 

تبدیل ترافیک جذب شده باشید.
تجرب��ه کاربری و فرآین��د موفقیت تبدیل از جس��ت وجوی گوگل را 

خیلی سریع در ذهن خودتان تصور کنید:
گام اول: کاربر عبارت جست وجو را در گوگل وارد می کند.

گام دوم: گ��وگل SERP ه��ا را براس��اس درک خ��ودش نس��بت به 
محتوایی که کاربر به دنبال آن است، ایجاد می کند.

گام س��وم: کارب��ر متا داده ه��ای نمایش داده ش��ده در SERP ها را 
بررس��ی ک��رده و لینکی که به نظ��رش بهترین لینک اس��ت را انتخاب 
می کند. گام چهارم: این مرحله، مهم  ترین لحظه اس��ت؛ به این س��بب 
که کاربر تصمیم می گیرد در س��ایت بماند و اطالعات و راه حلی که به 
دنبالش بوده است را از سایت پیدا کند و یا این که سایت را ترک کند.
گام پنج��م: بازدیدکننده جدید خیلی س��ریع ارتباط ایجاد کرده و به 
س��ایت اعتماد می کند. آنها خیلی س��ریع اطالعات و ی��ا محصولی که 
می خواهند را پیدا می کنند و یا اینکه خیلی راحت می توانند به قسمت 
مناس��ب در س��ایت بروند و خرید خودش��ان را انجام داده و یا یک قرار 

مالقات ترتیب دهند.
نکته مهم: گام چهارم نه تنها نش��ان دهنده یک لحظه بسیار مهم برای 
س��ئوکاران اس��ت، بلکه برای خود گوگل نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. 
در صورتی که کاربر جست وجو، مداوم بر روی سایتی که سرعت پایینی 
دارد کلی��ک کند، یا به س��ختی بتوان��د در آن ناوبری کن��د و یا اینکه 
این س��ایت کامال نس��بت به نیازهاس او متفاوت و بی ربط باشد، از یک 
موتور جس��ت وجوی دیگر اس��تفاده می کنند. به صورت خالصه، گوگل 
می خواهد که با ارائه س��ایت هایی که مطابق با نیاز کاربر هس��تند، نیاز 

کاربر را رفع کند.
ب��ا تغییر ذهنیت خود از »چطور می توانم به الگوریتم های گوگل نفوذ 
کن��م؟« به » چطور می توانم گوگل و کاربرانش را راضی کنم؟«، ش��ما 
می توانید بیش��تر بر روی مشارکت کاربران تمرکز داشته باشید نه اینکه 
فقط سعی کنید حجم جس��ت وجو به دست بیاورید. در اصل، موفقیت 
شما در موتورهای جست وجو مبتنی بر UX سایت شما است. دو المان 

از UX  به صورت خاص ارتباط زیادی با سئو دارند.
1. ارائه یک تجربه جذاب به کاربران

خودت��ان را به جای جس��ت وجوکنند ه ها بگذارید. وقتی که در گوگل 
جس��ت وجو می کنید، به دنبال چه چیزی می گردید؟ احتماال ش��ما به 

دنبال سه مورد هستید:

• سرعت بارگذاری سریع سایت
• طراحی وب سایت که مناسب با زمینه کاری و محرک باشد.

• اطالعاتی که کامال شفاف باشد.
درنتیجه، در حالی که ش��ما تحلیل ه��ا را برای معیارهایی مانند زمان 
سپری شده در س��ایت و بانس ریت مطالعه می کنید، باید در نظر داشته 

باشید که این معیارها در چه زمینه ای ایجاد شده اند.
چرا کاربران در سایت شما باقی می مانند؟

آی��ا این موضوع به این خاطر اس��ت که ش��ما کاربران را در س��ایت 
خودت��ان جذب می کنید و یا صرفا به این دلیل اس��ت ک��ه کاربران به 
س��ختی می توانند چیزی که می خواهند را پیدا کنند؟ ش��ما می توانید 

از س��رویس های heatmapping )سرویس��ی ب��رای بررس��ی رفتار 
کاربران( اس��تفاده کنید تا بتوانید درک بهتری نس��بت به تعامل واقعی 
 Full کاربران با س��ایت خودتان به دس��ت بیاورید. سرویس هایی مانند
و   Story. Looker. Hotjar. Crazy Egg. Lucky Orange
Optimizely می توانند این خدمات را به ش��ما ارائه کنند. در صورتی 
س��رویس دیگری هم در ذهن شما است، حتما در قسمت نظرات آن را 

به ما هم معرفی کنید!
تمرکز بر روی تجربه کاربری می تواند به ش��ما کمک کند تا ترافیک 
 Think With خودتان را افزایش دهید؛ براساس یک پست وبالگ در
Got-Junk-800-1 ،Google باعث ش��د که زمان بارگذاری سایت 
 Session 28درص��د کاهش پیدا کرده و همین موضوع باعث ش��د که

های موبایل در این سایت، 19درصد افزایش پیدا کند.

ب��ا ایجادکردن ی��ک تصویر اولیه قوی، برای جذب مش��تری جدید و 
با بازگش��ت مش��تری های قبلی بهترین ش��انس را برای خودتان ایجاد 

می  کنید.
نحوه ایجاد تجربه لذت بخش برای کاربران )بهبود تجربه کاربری(

براس��اس زمینه کاری و هدف صفحه تان، طراحی و طرح کلی سایت 
ش��ما باید باعث شکل گیری یک تجربه جذاب، طبیعی و بدون دشواری 

برای کاربران بشود. این یعنی که:
• فراخوان عمل های ش��ما )CTA( کامال ش��فاف باشد اما توی ذوق 

کاربر نزند.
• طراحی ش��ما )از رنگ و تصویر گرفته تا انتخاب فونت( باید مطابق 

با تمرکز کاربر باشد.
• بهینه سازی های سرعت برای دسکتاپ و موبایل انجام شده باشد.

زمانی که ش��ما بتوانید توج��ه خواننده را جذب کنی��د، می توانید با 
محت��وای جذاب و مرتبط با هدف جس��ت وجوی کاربر، او را در س��ایت 

خودتان ماندگار کرده و به مشتری خودتان تبدیل کنید.
2. تمرکز روی تولید محتوای جذاب

انج��ام دقی��ق فرآین��د یافتن کلمات کلی��دی مرتب��ط و ایجادکردن 
محتوای مفید و جذاب که ظاهر زیبایی داشته باشد، تنها نیمی از مسیر 
اس��ت. نیم دیگر در معادله سئو، هدف جست وجو است. فرض می کنیم 
که ش��ما یک برند فروشگاه اینترنتی هس��تید و یک صفحه محصول را 
ایجاد می کنید. کامال مشخص است که CTA شما به چه صورت است 
»االن خری��د خودتان را انجام دهید«. ب��ا تمرکز کردن بر روی طراحی 

و کپی ک��ردن این صفح��ه برای جس��ت وجوکننده هایی که آماده خرید 
هستند، شما این تضمین را ایجاد می کنید که هم گوگل و هم کاربران 

راضی هستند که سایت شما را در باالی SERP ها مشاهده کنند.
به صورت مش��ابه، ش��ما یک صفح��ه محصوالت اطالعات��ی را ایجاد 
می کنی��د که متمرکز بر آموزش خواننده ها نس��بت به یک زمینه کاری 
خاص، اخبار و یا FAQ اس��ت. حال اگر نکاتی برای فروش محصوالت 
را در این صفحه قرار دهید، قطعا این امر س��بب شکست شما می شود. 
زی��را کاربری که به این صفحه منتقل ش��ده، به هی��چ وجه قصد انجام 

خرید ندارد.
ما از یک کتاب با نام داس��تان برند نوشته دونالد میلر استفاده کردیم 
تا نس��خه وب سایت خودمان را تعریف کنیم. ایده اصلی این کار، ایجاد 
کردن داستانی اس��ت که باعث می شود مشتری شما به قهرمان تبدیل 
شده و شما نیز او را در این مسیر، برای رفع نیازش راهنمایی می کنید. 
ش��ما باید داستانی را ایجاد کنید که افراد بخواهند بخشی از آن باشند. 
البته این کار اصال دش��وار نیس��ت، بلکه ش��ما باید به صورت ش��فاف و 
جذاب بیان کنید که چه کس��ی هس��تید و چطور می خواهید نیازهای 

مشتریان خودتان را رفع کنید.
ارتباط با مش��تریان به این شکل، تاثیر زیادی بر روی قیف مشتریان 
دارد. یک مطالعه جدید توسط گروه تحقیقاتی تجاری در هاروارد نشان 
می دهد که محتوای احساس��ی چطور می تواند بر روی هدف نهایی شما 
تاثیر داش��ته باش��د. در واقع، براس��اس گفته های این گروه تحقیقاتی، 

ممکن است 50درصد افزایش در نرخ رشد فروش ایجاد شود.
برند ش��ما باید داس��تانی داشته باشد تا باعث ش��ود کاربر به قهرمان 
داس��تان تبدیل ش��ود. مثال یکی از برندهای معروف با نام GoPro، به 
مش��تریان خودش این امکان را می دهد تا لحظه های لذت بخش زندگی 
خودش��ان را ضبط کنند. همین موضوع باعث می ش��ود که آنها بتوانند 

ماجراجویی های خودشان را به یاد داشته باشند.
حتی گوگل نیز این کار را در فراخوان عمل فروش خودش انجام داد 
و محت��وای خودش را تقویت کرد و افزایش در ترافیک ارگانیک آنها به 
مقدار 6۴درصد ایجاد ش��د. کیفیت محتوا، تنها بخشی از تجربه کاربری 
اس��ت اما می تواند تاثیر بس��یار زیادی بر روی کس��ب و کار و مشتریان 

شما داشته باشد.
س��ایت شما هرچه از نظر ارتباط موضوعی و جذابیت، عملکرد بهتری 
داش��ته باشد، بازدیدکننده ها اش��تیاق بیشتری خواهند داشت تا از این 
س��ایت اس��تفاده کنند. در نهایت، گوگل به دنبال این است که کاربران 

راضی باشند.
نکته مهم: چیزی که باعث می شود سایت شما نسبت به بقیه سایت ها 
در SERP ها متفاوت شود، تعهد شما برای ارائه یک محتوای باکیفیت 
و مرتبط با هدف کاربران است. در نتیجه تاکید و توجه به UX می تواند 

دقیقا همان چیزی باشد که باعث موفقیت وب سایت شما می شود.
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7 راز موفقیت از زبان موکش آمبانی

موکش آمبانی، کارآفرینی هندی و مدیرعامل برند ریالینس اس��ت که عمده فعالیت آن در زمینه نفت و گاز اس��ت. 
وی در فهرس��ت ثروتمندترین افراد جهان در س��ال 2018، در جایگاه نوزدهم و اول آس��یا قرار دارد، با این حال آقای 
آمبانی موس��س این برند محس��وب نش��ده و پدر او این شرکت را تاس��یس کرد که در ابتدا در زمینه نساجی فعالیت 
می کرد. از این برند به عنوان بزرگترین شرکت خصوصی کشور هند نام برده می شود. وی همچنین موسس پاالیشگاه 
جام نگر )بزرگ ترین پاالیشگاه نفت جهان( و برند مخابراتی جیو است که به سرعت اینترنت پرسرعت را برای مردمان 
ای��ن کش��ور با هزینه ای پایین راه اندازی کرده اس��ت. در ح��ال حاضر نیز این برند، کامال بازار هن��د را در اختیار خود 
قرار داده اس��ت. وی تحصیالت خود را تا مقطع دانش��گاه در کش��ور خود ادامه داده و س��پس برای تحصیل در رشته 
مدیریت ارش��د کسب وکار، وارد دانشگاه اس��تنفورد در آمریکا شده است، با این حال تنها پس از یک سال در انتخابی 
سرنوشت ساز، از تحصیل برای کمک به شرکت نوپای پدر خود که مسیر روبه رشدی را در حال پیمودن بود، انصراف 
داد. وی در همان بدو ورود به شرکت پدر خود، با ارائه برخی از طرح ها توانست تا عملکردی درخشان را داشته باشد. 
ایجاد بیش از 60 برند جدید که پاالیشگاه جام نگر و برند مخابراتی جیو از جمله موفق ترین آنها محسوب می شوند. این 
موارد باعث ش��د تا ش��رکت در مدت زمانی کوتاه به درآمدهای بسیار باال دست پیدا کند. وی پس از فوت پدر خود در 
سال 2002، به عنوان مالک جدید این شرکت معرفی شد. همین امر نیز باعث شد تا پیش بینی ها حاکی از قرار گرفتن 
وی در میان 10 گزینه نخس��ت فهرس��ت ثروتمندترین افراد جهان باشد. با این حال جدا شدن برادر کوچک تر وی از 
جمله اتفاقاتی محس��وب می ش��د که این پیش بینی را ناکام گذاشت. وی اخیرا نیز خانه ای به ارزش بیش از 2 میلیارد 
دالر در کش��ور خود س��اخته اس��ت که از آن به عنوان گران  قیمت ترین منزل جهان یاد می شود. با توجه به توضیحات 

ارائه شده، در ادامه به بررسی هفت راز موفقیت از زبان ثروتمندترین فرد آسیا، خواهیم پرداخت. 
1-رویایی برای خود داشته باشید 

برای رس��یدن به هر س��طحی، شما به یک محرک ذهنی نیاز خواهید داش��ت. با نگاهی به تمامی افراد موفق نیز به 
این نکته پی خواهید برد که تمامی آنها از این محرک تحت عنوان آرزو، برخوردار بودند. اگرچه ایجاد آن نقطه پایان 
محسوب نشده و سختی های بسیاری برای تحقق آن وجود خواهد داشت، با این حال بدون پیمودن این مرحله شانس 
کس��ب هیچ دس��تاورد بزرگی را به دست نخواهید آورد. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا قبل از شروع به فعالیت، به 
خودشناس��ی خوبی دس��ت پیدا کرده و زمینه های مورد عالقه خود را شناسایی کنید. این امر به کاهش اشتباهات در 
زمینه تعیین هدف اصلی، منجر خواهد ش��د. در نهایت الزم اس��ت تا توجه داش��ته باشید که مدرک تحصیلی تنها راه 
برای رسیدن به خواسته ها نبوده و موارد متعددی از افراد بسیار موفقی را می-توان مثال زد که تحصیالت قابل توجهی 

را نداشته اند. به همین خاطر نیز الزم است تا دالیل کافی برای تحصیل خصوصا در مقطع دانشگاه، داشته باشید. 
 2-به غریزه خود اعتماد داشته باشید 

آق��ای آمبانی در طول زندگی خود چندین تصمیم کامال جنجالی و مهم را داش��ته اس��ت. وی در این رابطه عنوان 
کرده اس��ت که اتخاذ برخی از آنها صرفا به علت اعتماد او به غریزه اش صورت گرفته اس��ت. وی در این رابطه توصیه 
می کند که هر فردی در تالش برای افزایش توان غریزه خود باش��د و به آن در کنار قوه عقل خود، اعتماد کند. برای 
مثال بخش��یدن 150 میلیون دالر به همس��ر خود، خرید یک تیم کریکت به نام مومبائی و س��اخت گران قیمت ترین 
منزل جهان از جمله تصمیماتی محس��وب می ش��ود که وی صرفا بر پایه غریزه خود انجام داده و کوچک ترین توجهی 

به حاشیه های پیرامون هر یک از آنها نداشته است. 
3-تشنه موفقیت باشید 

تنها زمانی س��ختی های کار خود را قبول کرده و از ریس��ک کردن واهمه ای نخواهید داشت که اشتیاق بیش از حد 
معمول برای کسب موفقیت را داشته باشید. درواقع با ساکن بودن هیچ فردی نتوانسته است تا به موفقیت دست پیدا 
کند. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا در زمینه ای فعالیت کنید که نس��بت به آن انگیزه و اش��تیاق کافی را داش��ته و 
همواره به دنبال راهکارهایی برای حفظ و یا حتی افزایش میزان آن باشید. درواقع این امر باید به باور شما تبدیل شود 
که فرصت ها صرفا برای شما نبوده و در صورت تعلل ممکن است به تصاحب فردی دیگر درآورده شود. به همین خاطر 
نیز باید به س��رعت عمل به عنوان یک فاکتور مهم در موفقیت، توجه ویژه ای را داش��ت. در نهایت آقای آمبانی توصیه 

می کند که از دیگر بخش های زندگی غافل نشده و در هر مرحله ای از زندگی خود لذت ببرید. 
4-چشمان خود را کامال باز نگه دارید

یک مدیر باید آگاه ترین فرد ش��رکت محس��وب ش��ود. این امر نه تنها در رابطه با امور داخلی شرکت، بلکه در مورد 
تحرکات بازار نیز باید باشد. این سطح به شما کمک خواهد کرد تا همواره بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید. در نهایت 
الزم اس��ت تا با افرادی که به نوعی در تالش برای فریب ش��ما هستند، برخوردی کامال سخت داشته باشید تا از تکرار 
مجدد آن جلوگیری ش��ود. در نهایت از این امر که به دنبال یادگیری بیش��تر باش��ید، احس��اس شرم نکرده و تقویت 

مهارت ها را امری ضروری و مداوم تلقی کنید. 
5-اجازه دهید عملکردتان معرف شما باشد

آقای امبانی از جمله افرادی محس��وب می ش��ود که به خوبی موفق ش��ده است تا ش��هرت خود را کنترل کند. وی 
عقی��ده دارد ک��ه حضور مداوم در مصاحبه ها و ارتباط بیش از حد با رس��انه ها عاملی مخرب خواهد بود که تمرکز فرد 
را ب��رای اقدامات مهم  نابود خواهد س��اخت. در نهایت وی توصیه می کند که به ج��ای صحبت از خود، تاثیر اقدامات 
خود را افزایش دهید تا همگان ش��ما را با اقدامات مثبت تان بشناس��ند. بدون ش��ک این امر تاثیرگذارتر از س��اعت  ها 

سخنرانی است. 
6-به همه اعتماد کنید اما اعتقاد بیش از حد نداشته باشید 

وی از جمله افرادی محسوب می شود که با کارمندان خود رفتار بسیار خوبی را دارد. وی در این رابطه عنوان کرده 
است که او هیچ گاه به دنبال امتحان کردن افراد برای کسب اطمینان خود نبوده و از همان ابتدا به همه اعتماد الزم را 
دارد، با این حال این امر به معنای ایمان آوردن به آنها نیست. همین امر نیز باعث می شود تا وی دقیقا بداند که تا چه 
اندازه باید بر روی دیگران حساب باز کند. این امر مانع از آن خواهد شد که حتی نزدیک   ترین افراد نیز بتوانند به شما 
آسیبی را وارد کنند. در آخر توجه داشته باشید که بیش از حد محتاط بودن، تنها باعث خواهد شد تا از زندگی خود 

آن گونه که باید لذت نبرید. به همین خاطر نباید خود را بیش از حد در حصار های امن قرار دهید.
7-تحت هر شرایطی شخصیت قدرتمندی از خود نشان دهید 

هر فردی با لحظات بس��یار س��خت نیز مواجه خواهد ش��د. درواقع نباید تصور کرد که افراد ثروتمند بدون هیچ گونه 
مش��کلی هس��تند، با این حال این موارد تنها زمانی مشکل س��از نخواهند بود که ش��ما از آنها قوی تر باشید. به همین 
خاطر نیز وی توصیه می کند که افراد در برابر س��ختی ها صبر کافی را داش��ته و هیچ کدام از آنها را ابدی تصور نکنند. 
بدون ش��ک ش��ما به عنوان مدیر و سرپرست یک خانواده، هیچ گاه نباید ضعفی از خود نشان دهید. در غیر این صورت 
خانواده و تیم ش��رکت نابود خواهد ش��د. وی پس از فوت پدر خود، اگرچه در آن زمان فردی جوان محس��وب می شد، 
با این حال به خوبی توانس��ت تا اوضاع ش��رکت و خانواده خود را تحت کنترل درآورده و ش��رکت پدری را به باالترین 

جایگاه ممکن برساند. 
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مترجم: امیر آل علی: در مطلب شماره یک به 19 اقدام 
برای اینکه به محبوب ترین کارمند ش��رکت تبدیل شوید 

اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.
20-به این باور دس��ت پیدا کنید که رشد تیم شرکت، 
به بهبود وضعیت ش��ما نیز منجر خواهد ش��د. به همین 
خاطر نباید حتی از فداکاری برای آنها واهمه ای داش��ته 
باش��ید. در نهایت فراموش نکنید ک��ه مدیران را نیز باید 

عضو تیم شرکت تلقی کنید. 
21-شرایط مدیر خود را بس��نجید. درواقع در صورتی 
که شرکت با کمبود بودجه مواجه است و یا مدیر عصبانی 
اس��ت، ابدا زمان مناس��بی برای مراجعه ب��ه آنها و بیان 
درخواس��ت خود نخواهد بود. به همین خاطر این امر که 
بدانید چ��ه حرفی را در چه ش��رایطی باید مطرح کنید، 

بدون شک بیانگر اخالق حرفه ای شما خواهد بود. 
22-اش��تباهات خود را مخفی نکنی��د با این حال تنها 
اقرار در این زمینه کافی نبوده و الزم اس��ت تا حتما آنها 

را جبران کنید. 
23-مشکل گش��ا باش��ید. این امر که بتوانید باری را از 
روی شانه تیم خود بردارید، بدون شک شایستگی شما را 
به اثبات خواهد رساند. بدون شک با کمی فکر در رابطه با 
مشکالت موجود شرکت، می توانید به راهکارهای موثری 

دس��ت پیدا کنید که ممکن اس��ت حت��ی مدیران نیز به 
علت مشغله کاری خود از توجه به آن غافل مانده  باشند. 
2۴-ذهنی پرسش��گر داشته باش��ید. این امر به خوبی 
نش��ان می دهد که ش��ما تمایل به انجام درست کارها را 

داشته و از عالقه کافی برخوردار هستید. 
25-اهداف کوتاه مدت و بلندم��دت خود را با مدیریت 
در می��ان بگذارید. این ام��ر نه تنها باعث خواهد ش��د تا 
مدیران نیز به ش��ناخت بهتری از ش��ما دست پیدا کرده 
و به شما برای رس��یدن به آنها کمک کنند، بلکه شما را 
نسبت به اش��تباهات موجود آگاه خواهند ساخت. بدون 
ش��ک مدیران از کارمندهایی که در کار خود هدف دارد، 

رضایت بیشتری را خواهند داشت. 
26-رواب��ط خود را بهبود بخش��ید. درواقع ارتباطات از 
جمله موارد کلیدی برای پیشبرد کارها محسوب می شود. 
به همین خاطر نیز نباید دایره دوس��تان و آشناهای خود 

را محدود کنید. 
27-واقع گرا باش��ید. این امر به شما کمک خواهد کرد 
تا همواره به دنبال نگاهی درست باشید که باعث خواهد 
شد تا بیش از حد خوش خیال و یا ناامید رفتار نکنید. در 
رابطه با س��طح توقع از خود و دیگران نیز این نوع نگرش 

کمک بسیار بزرگی خواهد بود. 

28-زیرک باش��ید. موفقیت به معنای بیشتر از سایرین 
کار کردن نبوده و الزم است تا برای افزایش تاثیر اقدامات 
خود، به دنبال راهکارهای متنوع و کاربردی باش��ید. این 
امر که بتوانید برای خود فرصت س��ازی کنید نیز از دیگر 

مصادق زیرک بودن در کار محسوب می شود. 
29-تیم خود را اولویت کاری قرار دهید. این امر باعث 
خواهد ش��د تا بتوانید در ش��رکت به جایگاه و محبوبیت 
خوبی دس��ت پیدا کنید. بدون شک رضایت همکاران، به 

رضایت مدیر شرکت نیز منجر خواهد شد. 
30-شخصی س��ازی را کنار بگذارید. درواقع ش��ما باید 
هم��ه چیز را متعلق به تیم خ��ود بدانید. به همین خاطر 
در صورتی که خواهان امتیاز و یا امکاناتی تنها برای خود 
باشید، بدون شک نارضایتی هایی نسبت به شما به وجود 

خواهد آمد. 
31-از صحبت ک��ردن واهمه نداش��ته باش��ید. درواقع 
تحمل ی��ک همکار بیش از حد س��اکت، ب��رای همگان 
سخت خواهد بود. به همین خاطر نیز الزم است تا روابط 
اجتماعی خود را بهبود بخش��یده و ب��ا همکاران خود به 

گفت وگو بپردازید. 
ادامه دارد ...
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