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چرا دیگر ارز و سکه گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست؟

انجماد سرمایه های 
سرگردان

کوچ و مهاجرت سرمایه گذاران از بازار ارز نشان می دهد که بهار سخت اقتصاد ایران سپری شده است و این نکته را آمار و ارقام 
منتشرشده از سوی بانک مرکزی نیز گواهی می دهد. به گزارش خبرآنالین، آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان 
می دهد که قیمت ها در میانه تابس��تان گرم س��ال ۱۳۹۸، کاهش چشمگیری را نسبت به بهار سال جاری تجربه کرده است. بانک 
مرکزی متوسط قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی را در فروردین ماه برابر با ۴ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرده است. 
همچنین متوسط قیمت سکه در اردیبهشت ماه به ۴ میلیون و ۸۴۱ هزار و۲۰۰ تومان رسید، اما خردادماه نقطه آغاز کاهش قیمت ها 
در این بازار مهم برای سرمایه گذاران بود. به عبارت دیگر، متوسط قیمت سکه در خردادماه به ۴ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۶۰۰ تومان...

قیمت  مسکن در تهران 100درصد باال  رفت، معامالت مسکن نصف شد

 تحوالت مسکن پایتخت
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پاسخ دهندگان به سؤاالت بانک جهانی، چه کسانی هستند؟

راستی آزمایی رتبه کسب وکار ایران

کسب درآمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه
بازاریابی نمایشگاهی با چند راهکار ساده و تاثیرگذار

رازهای فروش موفق از نگاه کارآفرین ها
5 ترند تازه تبلیغات آنالین در اروپا

برندینگ و 125 نکته طالیی
شهرهای استارت آپی که اقتصاد جهانی را متحول می کنند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فیس بوک نام اینستاگرام و 
واتس اپ را تغییر می دهد

4

بررسـی تجربه تاریخی کشـورهای مختلـف در حذف صفر 
از پول ملی خود نشـان می دهد چنیـن کاری برای موفقیت 
نیازمند پیش شرط های زیادی است و حذف صفر از پول ملی 

الزاما به توقف نرخ تورم یا کاهش ارزش پول منجر 
نشده است.  هیات دولت در نشست چهارشنبه...

بایدها و نبایدهای حذف صفر از پول ملی

از صفرزدایی تا صفردرمانی

یادداشت
 ممنوعیت صادرات

همیشه ناکارآمد است

افزایش  با  در سال گذش��ته 
محص��والت  بعض��ی  قیم��ت 
این  دولت صادرات  کشاورزی، 
محص��والت و فرآورده های��ش 
اما  را ممن��وع ک��رد. امس��ال 
دولت تصمیم گرفته اس��ت از 
اب��زار تعرفه ب��رای تنظیم بازار 
داخل استفاده کرده و به جای 
ممنوعیت ص��ادرات، تعرفه آن 
را ب��اال بب��رد. هرچن��د درباره 
ای��ن تصمیم هم اما و اگرهایی 
اقتص��ادی  فع��االن  بی��ن  در 
وجود دارد، ام��ا می توان آن را 
ممنوعیت  تصمیم  از  معقول تر 
گرف��ت.  نظ��ر  در  ص��ادرات 
محصوالت کشاورزی به سرعت 
می ت��وان  و  می ش��ود  تولی��د 
آن را به س��رعت ص��ادر کرد. 
ممنوعیت ص��ادرات به معنای 
از دس��ت دادن بازارهایی است 
که س��ال ها برای ایجاد و حفظ 
آن زحمت کشیده شده است. 
زمانی ک��ه ممنوعیت صادرات 
فرآیند ارسال کاال به یک بازار 
متوق��ف می کند،  را  خارج��ی 
خریدار خارجی به سمت دیگر 
و  تامین کننده ها سوق می یابد 
صادرکنن��ده ایران��ی به عنوان 
نامطمئن  عرضه کنن��ده  ی��ک 

می ش��ود؛  ش��ناخته 
3نکته ای که نباید در...

یکشنبه
13  مرداد
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محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کش��ورمان جمعه ش��ب در صفحه 
اینستاگرام خود مطلبی را از حضورش در یک برنامه خیریه جهت کمک 
به س��یل زدگان منتشر کرد و در آن مطلب از محبت های مردم نسبت به 
خود تش��کر کرد. پس از انتشار این پست اینستاگرام بسیاری از مخاطبان 
وزی��ر امور خارجه در این صفحه اجتماعی ب��ه بیان نقطه نظرات خود در 
پایین این پس��ت پرداختند که ظریف در یک اقدام قابل توجه به تعدادی 
از این کامنت ه��ا که بعضی از آنها حاوی انتقادهای تندی به وزیر خارجه 

بود، پاسخ داد.
به گزارش خبرآنالین، وزیر خارجه کشورمان جمعه شب در یک مراسم 
خیریه ش��رکت کرد؛ مراسمی که برای شخص وزیر حواشی بسیار داشت. 
این روزها ظریف با کاریزمای همیشگی خود کانون توجه رسانه های خبری 
و شبکه های مجازی بیش از گذشته شده است چراکه او حاال یک تحریمی 

محسوب می شود! که به گفته خودش باعث افتخارش است.
ظریف در این باره می گوید »نه تنها افتخار است بلکه قلبا ایمان دارم 
که به خاطر دفاع از حق مردم کش��ورم اس��ت که مورد اکرام آمریکایی 
قرار گرفته ام.« اما بحث های غیرمنصفانه همچنان در داخل کش��ورمان 
در رابطه با او در جریان اس��ت. همچنان عده ای از تحریم وزیر خارجه 
در حال ماهیگیری هس��تند و عده ای نیز از فرط خوشحالی در پوست 
خود نمی گنجند. این در حالی است که روز جمعه امامان جمعه سراسر 
کش��ور از وزیر خارجه کش��ورمان حمایت کردند و همچنین نیروهای 
مسلح و سپاه پاس��داران انقالب اسالمی اقدام آمریکا را به جد محکوم 
کرده اند و از ظریف مانند همیش��ه حمایت کرده اند، اما برخی متاسفانه 
همیشه در داخل کشور هستند که در اوضاع کشور نفاق و دو دستگی 
ایجاد کنند. آنها همان کس��انی هس��تند که به صفحه اینستاگرام وزیر 
خارجه کش��ورمان هجوم برده اند. مخالف��ان و موافقان به بحث و جدل 
پرداختند و در این میان ظریف در نیمه های ش��ب سواالت مخالفان و 
حتی هتاکی ها را پاس��خ داد. کاربری در این باره نوشته است: »همین 
که این موقع شب به کامنت ها پاسخ می دهید به این معنا است که کار 

شما همیشه درست بوده است.«
در این میان، تحریم ظریف واکنش های بسیار داشته است، هم در میان 
سیاستمداران جهان هم روزنامه نگاران و هم رهبران جهان. این واکنش ها از 
کاربران فضای مجازی نیز دور نمانده است و برخی مخالفان با هشتگ های 
توهین آمیز از این مس��اله استقبال کرده اند و موافقان او با هشتگ هایی از 

جنس #من_محمد_جواد_ظریف_هستم از او حمایت کرده اند.
ظریف چه نوشت و به چه سواالتی پاسخ داد؟

ظریف پس از شرکت در مراسم خیریه در صفحه شخصی اینستاگرام خود 
نوشت: »از محبت های شما مردم دوست داشتنی و بزرگوار یک دنیا ممنونم. 
بابت همه محبت ها و پیام های زیبای تان... حضور غیررس��می همس��رم و 
من در مراس��م موسسه س��روش موالنا برای کمک به عزیزان سیل زده و 
محبت غافلگیرکننده برادر عزیزم دکتر حناچی و برگزارکنندگان محترم. 
بازهم س��پاس که تحریم شدن به جرم دفاع از مردم دالور ایران برای من 

بزرگترین افتخار است.«
اما کاربران در انتهای این پس��ت اینستاگرامی، سواالت بسیاری از وزیر 
خارجه پرسیدند و او نیز با حوصله به آنها پاسخ داد. برخی مانند همیشه 
کم لطفی های خود را نثار وزیر کردند و برخی دیگر هم مانند همیشه از او 

تقدیر کردند. ظریف اما به مخالف و موافق با حوصله پاسخ داد.
وزیر خارجه کش��ورمان در پاسخ به کاربری که وزیر خارجه را متهم به 

الفاظ توهین آمیز کرده بود و در ادامه از وزیر خارجه خواسته بود توبه کند! 
نوشت: »فانتظروا انی معکم من المنتظرین«

ظریف همچنین در پاس��خ به کاربر دیگ��ری که با کنایه به او گفته بود 
کت و شلوارت کجاست؟ نوشت »رفته بودم به کنسرت! سخنرانی که نرفته 

بودم!«
ی��ک کاربر دیگر ب��ا بی احترامی ها علیه وزیر اعتراض کرده اس��ت و در 
پاس��خ ظریف نوشته اس��ت: »من ش��رمنده ام!« وزیر خارجه کشورمان به 
بی احترامی ه��ای دیگر هم با زیرکی خاص خود پاس��خ داد که از ذکر آن 

معذوریم.
ظریف در پاسخ به کاربری که مدعی شده بود که وزیر خارجه کشورمان 
در رسانه های بین المللی از سوی مردم حرفی خالف واقع زده است، گفت: 
»من تقاضا می کنم یک بار همه حرف های مرا به زبان اصلی و کامل گوش 
کنید. اگر خالف گفته بودم مالمتم کنید. وقتی جمالت را تقطیع می کنند 
و از یک س��خنرانی یا پاسخ به یک سوال دشوار و چالشی یک جمله را از 
میان کالم تان جدا می کنند و ترجمه مغرضانه می نمایند، اگر هر که باشد 
دورغگو می ش��ود، اما به هر حال بنده هم انس��انم و خطاکار اگر در جایی 

خالفی انجام داده ام و یا گفته ام پوزش می خواهم.«
ظریف همچنین در همین رابطه و سخنرانی او درباره زندانیان در محافل 
بین المللی به کاربر دیگری نوش��ت: »همه مواردی که ذکر فرمودید لطفا 
متن کامل عرایض بنده )و نه آنچه نتانیاهو ادعا کرده و یا دیروز بولتون از 
من نقل کرد یا در خبرها و سایت ها تحریف و ترجمه غلط شد( را بیاورید و 

اینجا پست کنید تا معلوم شود که چه کسی دروغ گفته است.«
بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم، تا سختی کمان شما نیز بگذرد

همچنین کاربر دیگری عنوان کرد که چرا شما در برابر مخالفان داخلی 
از خودتان دفاع نمی کنید؟ چرا پاسخ سریال سازان گاندو را ندادید؟ دکتر 
ظریف در پاس��خ نوشت: »دوس��ت خوبم من مدت ها پیش به زبان سیف 
فرغانی جواب ش��ان را داده ام. بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم تا سختی 

کمان شما نیز بگذرد.«
کارب��ر دیگری که وزیر خارجه را متهم به کم کاری کرده بود در پاس��خ 
نوش��ت: »دوس��ت عزیزم بولتون حکومت و مردم نمی شناسد. جنگ هم 
همینطور. من تالش می کنم که عرصه تنگ نشود و تحریم برداشته شود و 

امیدوارم کوتاهی ام را ببخشید.«
کاربر دیگری نوش��ت ش��ما وزیر خارجه یک کش��ور ۸۵ میلیون نفری 
هستید نه وزیر خارجه خانوادتون که می فرمایید تحریم ها هیچ اثری روی 
من و خانواده ام ندارد!؛ ظریف در پاس��خ نوش��ت: »عرض کردم تحریم من 
اثری روی من و خانواده ام ندارد. همیشه در مورد تحریم به عنوان تروریسم 
اقتص��ادی و جنگ علیه مردم صحبت کرده ام و تا آنجا که توان داش��ته ام 

برای رفع آن کوشیده ام.«
کاربر دیگری وزیر خارجه را بازخواست کرد و نوشت، از دوتا خانه ای که 
در آمریکا دارید برای مان بگویید با کدام پول خریداری شده است؟ ظریف 
در پاسخ نوشت: »سالم بر شما، من نه خانه ای در آمریکا دارم و نه ملک و 
یا حتی حساب بانکی خارج از ایران، یکی از مواردی که افشاگری فرمودند 
به اضافه ده دوازده مورد دیگر آپارتمان های استیجاری است که در دوران 
تحصیل و کار در آمریکا در آن سکونت داشته ام. مورد دیگر هم اصال ربطی 
به من ندارد و اقامتگاه سفرای نمایندگی ایران در  سازمان ملل متحد است 
که من هیچ گاه در آن حتی س��کونت نداشته ام. همسر فرزندانم هم هیچ 

دارایی خارج از ایران ندارند. امیدوار رفع نگرانی شده باشد.«

گفت وگوی اینستاگرامی کم سابقه ظریف با مردم

احمدرضا فرشچیان
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ایران



فرص��ت امروز: از س��ال های دور و نزدیک، همواره تالش  ش��ده تا گامی هرچند 
کوچک اما مؤثر در راستای ارتقای رتبه ایران در شاخص جهانی کسب وکار برداشته 
ش��ود، اما س��وال این اس��ت که بانک جهانی اطالعات مربوط به کشورها را چگونه 
کس��ب می کند و چه کسانی در پاسخگویی به سؤاالت بانک جهانی و تعیین رتبه 
کس��ب وکار کش��ورها مش��ارکت می کنند؟ آیا بانک جهانی خود پاسخ دهندگان را 
جست وجو می کند و یا افرادی در ارتباط تنگاتنگ با بانک جهانی، سرنوشت محیط 
کسب وکار یک کشور را تعیین می کنند؟ در یک کالم، عوامل زیادی در تعیین رتبه 
ایران در ش��اخص جهانی کسب وکار اثرگذار است و در این میان، یکی از مهمترین 
عوامل، رویکرد و تخصص پاسخ دهندگان به سواالت دوره ای بانک جهانی است که 

برآیند آن به تعیین رتبه ایران در این شاخص منجر می شود.
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری ات��اق ایران، این در حالی اس��ت که در س��ال ۱۳۹۳ 
مرکز پژوهش های مجلس در تحقیقی نش��ان داد که در ارس��ال اطالعات توس��ط 
پاس��خ دهندگان به پرسش��نامه های بانک جهانی، خطای گسترده در هر ۱۰ نماگر 
رخ داده است و به دلیل ارسال این اطالعات نادرست، رتبه ایران نسبت به وضعیت 
واقع��ی، فاصله زیادی دارد؛ چنانچه اگر در هر نماگر و مؤلفه، اطالعات درس��ت به 
بانک جهانی اعالم ش��ود، جایگاه ایران باید در س��ال ۲۰۱۴ به جای رتبه ۱۵۲ در 
حدود رتبه ۸۰ تأیید و اعالم می شد. البته نتایج تحقیق مرکز پژوهش ها در اختیار 
وزارت اقتصاد نیز قرار گرفت و مس��ئوالن این وزارتخانه در مکاتبه با بانک جهانی 
تالش کردند آنها را به اس��تفاده از اطالعات درست در رابطه با وضعیت کسب وکار 

ایران متقاعد کنند.
در واقع، آنچه رخ می دهد از دو منظر قابل بررس��ی اس��ت؛ یکی قوانین و حقوق 
تجارت کش��ور و دیگری پاس��خ دهندگانی که به عنوان متخصص و مطلع از قوانین 
و حقوق تجارت در جمع پاس��خ دهندگان به س��ؤاالت بانک جهانی قرار دارند. نهاد 
پژوهش��ی مجلس که تحقیقات وسیعی را در س��ال ۱۳۹۳ با استفاده از روش های 
مناسب شبیه سازی و مطالعات اسنادی و میدانی آغاز کرد، به شرح کامل و دقیقی 
از فرآیند کس��ب وکار و ثبت شرکت ها در ایران پرداخته است که در مقاله ای تحت 
عنوان »راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی، پنج 
نماگر ش��روع یک کس��ب وکار« پرداخته اس��ت. از آن موقع تاکنون، اصالحاتی در 
فرآیند ثبت ش��رکت ها صورت گرفته و موادی از قانون تجارت نیز برای بررس��ی و 

اصالحات موردنیاز پیشنهاد شدند. از آن جمله مکانیزه شدن فرآیند ثبت شرکت ها 
و حذف برخی بوروکراس��ی های کاذب که مستلزم صرف وقت و هزینه مازاد بودند. 
اما همچنان رتبه کسب وکار جهانی ایران ارتقا نیافت، به طوری که در سال ۲۰۱۹ نیز 

بانک جهانی رتبه ایران را ۱۲۸ در میان ۱۹۰ کشور اعالم کرده است.
براساس اعالم بانک جهانی، ایران با رتبه ۱۲۸ از رتبه ای باالتر از کشور عراق )رتبه 
۱۷۱( و پایین تر از کشورهای اردن )رتبه ۱۰۴( و عمان )رتبه ۷۸( برخوردار است.

این در حالی اس��ت که مرکز پژوهش های مجلس سال ها پیش به راستی آزمایی 
مؤلفه های نماگر شروع کسب وکار در ایران از سوی بانک جهانی پرداخته و معتقد 
اس��ت که رتبه اعالم ش��ده از سوی بانک جهانی در س��ال ۲۰۱۴ که ۱۰۷ است در 

واقع باید ۶۵ باشد.
راستی آزمایی در کسب نمرات رتبه کسب وکار ایران، موضوعی است که به سادگی 
نمی توان از آن عبور کرد. در نشست های مربوط به نهایی کردن متن الیحه حمایت 
از س��هامداران خرد به عنوان یک��ی از مؤلفه های تأثیرگذار در ارتق��ای رتبه ایران، 
 Contributors مشخص شد که پاسخ دهندگان که در بانک جهانی تحت عنوان
نامیده می ش��وند، نقش تعیین کننده ای در تعیین نمرات دارند. پاسخ دهندگانی که 
به زعم بانک جهانی، به صورت تصادفی انتخاب می ش��وند و اطالعات آنها نزد بانک 
جهانی محفوظ مانده و در اختیار کشورها قرار نمی گیرد، اما این پاسخ دهندگان چه 

کسانی هستند و تا چه اندازه در نمره گذاری ها مؤثرند؟
براس��اس فراخوان دائمی بانک جهانی، ۹ گروه از متخصصان می توانند در پروژه 
تنظی��م گزارش های جهانی محیط کس��ب وکار )Doing Business( برای ۱۹۰ 
کش��ور جهان ش��رکت کنند. به بیان دیگر، هرس��اله در ماه های نخستین هر سال 
تقویمی، س��ؤاالت مربوط به قوانین تجارت کش��ورها، با در نظر گرفتن تخصص یا 
تخصص های پاس��خ دهندگان از طریق ایمیل برای آنها ارسال می شوند. پاسخ های 
این متخصصان مالک نمره گذاری در شاخص هاست. این متخصصان جمعی از وکال، 
محضرداران دفاتر اس��ناد رس��می، قضات، معماران، متخصصان لجستیک تجاری، 
حسابداران، مهندس��ان، تأمین کنندگان صنعت برق و انرژی و آژانس های عمومی 

هستند.
بانک جهانی از این دس��ته از متخصصان می خواهد تا با مشارکت در پاسخگویی 
به س��ؤاالت، اوالً از تخصص خود برای بهبود محیط کس��ب وکار اقتصاد کشور خود 

و جهان بهره برند، در ثانی با گروه بانک جهانی ارتباط داش��ته و به ش��بکه جهانی 
بی��ش از ۱۳۸۰۰ متخصص بپیوندند و البته متعهد می ش��وند ک��ه اندکی از وقت 
خود را به بانک جهانی اختصاص دهند. نحوه پیوس��تن به شبکه متخصصین بانک 
جهانی آس��ان اس��ت و عالقه مندان می توانند با مراجعه به وب سایت این بانک فرم 
مخصوص پاسخ دهندگان را تکمیل کرده و به گروه بانک جهانی بپیوندند. این افراد 
تخصص های حرفه ای خود را در یک یا چند حوزه ش��امل: ش��روع کسب وکار، اخذ 
مجوزهای ساختمانی، صنعت برق، ثبت امالک، اخذ اعتبارات، حمایت از سهامداران 
خرد، پرداخت مالیات، بازرگانی خارجی، اجرای قراردادها، حل ورشکستگی، اشتغال 
کارگران و قراردادهای دولتی مشخص می کنند. بدیهی است براساس تخصص های 
تعیین ش��ده توس��ط هر فرد، س��ؤاالت مربوط به همان تخصص برای ش��ان ارسال 

می شوند.
آنچه بدیهی به نظر می رسد خوداظهاری پاسخ دهندگانی است که برای مشارکت 
در پروژه ه��ای بانک جهانی اعالم آمادگی می کنند؛ اینکه این افراد واقعاً متخصص، 
آگاه، خبره و مطلع از حوزه های تخصصی تعیین ش��ده هس��تند یا خیر، محل ابهام 
است. وظیفه ای که وزارت اقتصاد و دارایی عهده دار آن شده است تا با رصد سؤاالت 
بانک جهانی، مواد قانونی قانون تجارت ایران، امتیازهای مش��مول هر س��ؤال بانک 
جهانی، اصالحات قانونی احتمالی قانون تجارت و دعوت از پاسخ دهندگان مطلع و 

آگاه، در راستای بهبود رتبه کسب وکار کشورمان تالش کند.
بدیهی است قانون تجارت ایران، مصوب سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ماده توسط مجلس 
ش��ورای ملی، تنها در س��ال ۱۳۴۷ در مواد مربوط به امور ش��رکت های سهامی به 
برخ��ی اصالح��ات به روز و مطابق با تجارت جهانی دس��ت یافت و اصالحات آن به 
سهولت امکان پذیر نیس��ت. از همین رو، لوایح پیشنهادی می توانند در کنار قانون 
تجارت، تس��هیل تجارت کشور و بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه در تجارت جهانی 
و جذب سرمایه گذاری های خارجی به کمک آیند. آنچه واضح است، حضور پررنگ 
متخصص��ان آگاه و کاردان در بخش ه��ای خصوص��ی و دولتی کش��ور در فرآیند 
مش��ارکت پاسخ دهندگان به س��ؤاالت بانک جهانی اس��ت که می تواند گام مهم و 
مؤثری در تسهیل فضای کسب وکار کشور به شمار آید. اتاق های بازرگانی و به ویژه 
کمیسیون های تخصصی اتاق ها می توانند در کنار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته 

و به آگاهی بخشی و مشارکت در این زمینه اهتمام ویژه ورزند.

پاسخ دهندگان به سؤاالت بانک جهانی، چه کسانی هستند؟

راستی آزمایی رتبه کسب وکار ایران

اگرچ��ه در ای��ران قانون جداگانه ای در مورد مالیات بر عایدی س��رمایه وجود 
ندارد، اما در ماده ۲۳ قانون مالیات های مس��تقیم مصوب س��ال ۱۳۴۵، تفاوت 
قیمت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول 

مالیات شده بود.
به گزارش فارس، در س��ال ۱۳۶۶ نیز در فصل مالیات ساالنه امالک ذیل باب 
مالیات بر دارایی ها، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه تهیه و در ماده ۳ 
این قانون به طور خاص به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانه اصلی اشاره 
ش��ده بود، اما در س��ال ۱۳۸۰ این ماده و مواد دیگری اعم از مالیات مستغالت 

مسکونی خالی و اراضی بایر حذف شد.
در سال ۱۳۹۱ وزارت اقتصاد الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم را ارائه 
ک��رد و مورد تصویب هیأت وزی��ران قرار گرفت؛ این الیحه با قید یک فوریت در 
س��ال ۱۳۹۱ تقدیم مجلس شد. در ماده ۹ این الیحه آمده بود که متن ذیل به 
عنوان ماده ۶۰ قانون مالیات های مس��تقیم الحاق می شود: »نقل و انتقال قطعی 
امالک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر دو واحد در س��ال توس��ط اش��خاص 
حقیق��ی و حقوقی در خص��وص امالکی که بعد از اجرای ای��ن قانون خریداری 
می ش��وند به ازای هر واحد اضافی مش��مول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ 
ماده )۵۹( این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ ۵۰درصد خواهد بود.«

پ��س از ط��رح الیحه در کمیس��یون اقتصادی مجلس و اعم��ال تغییراتی در 
محتوای آن، در الیحه اصالحی قانون مالیات های مستقیم به شکل ماده واحده ای 
ح��اوی تعداد ۶۴ بند در ۲۵ دی ۱۳۹۲ برای رأی گیری به صحن علنی مجلس 

تقدیم شد.
در شهریورماه سال ۱۳۹۳ طی بررسی الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم 
بند ۱۷ این الیحه حذف ش��د و نمایندگان مجلس به مالیات بر عایدی سرمایه 
رأی منف��ی دادند. بخش��ی از نمایندگان مخالف، نبود بان��ک جامع اطالعاتی از 
امالک و صاحبان آن را دلیل اصلی اجرایی نبودن این قانون عنوان کردند؛ برخی 
دیگ��ر از جمله الریجانی رئیس مجلس نیز ش��بهه افزایش تورم )ناش��ی از نامه 
دریافتی از آخوندی وزیر وقت راه و شهرس��ازی و مخالفت وی با بند مذکور( را 

مطرح کردند.
کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی در جلسه ای که تیرماه ۱۳۹۷ 

به منظور بررس��ی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی س��رمایه برگزار کرد، جوانب این 
ابزار مالیاتی را با حضور دستگاه های مسئول و کارشناسان مورد بررسی قرار داد. 
با توجه به جمع بندی های انجام شده در دبیرخانه کمیته طبق  نظر کارشناسان و 
دستگاه ها، پیشنهاد طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای 
اس��المی ارائه شد. براس��اس اظهارنظر نمایندگان دس��تگاه ها در جلسه کمیته 
اقتصاد مقاومتی مجلس و همچنین گفت وگوهای رسانه ای انجام شده، اتفاق نظر 
درخصوص لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت های 
سوداگرانه و سفته بازی در بازارهای مهمی مانند مسکن، طال، ارز و خودرو وجود 

دارد، اما نظر دستگاه های دولتی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
* نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی: در نظرات نمایندگان مجلس شورای 
اس��المی مطرح ش��ده است که مالیات بر عایدی س��رمایه امالک غیرمصرفی از 
سوداگری جلوگیری می کند. نوسانات قیمتی اخیر نرخ ارز و طال و افزایش قیمت 
مسکن و خودرو مجلس را بر آن داشته است که با تصویب قانون مالیات بر عایدی 

سرمایه مانع از سوداگری و ادامه روند کنونی شود.
طبق نظر اعضای کمیس��یون های تخصصی از جمله کمیسیون اقتصادی، این 
نوع مالیات تنها متوجه سوداگران و دالل هاست و به همین دلیل فقط این گروه با 
مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت می کنند؛ در حالی که مشاهده می شود این نوع 
مالیات در دیگر کشورها با نرخ مؤثر ۲۰ تا ۸۰درصد برای جلوگیری از سوداگری 
و درآمد اتفاقی در حال اجراست. نمایندگان مجلس معتقدند با حذف انگیزه های 
سوداگرانه، مسکن تبدیل به کاالیی مصرفی شده و تهیه مسکن آسان تر می شود، 
بنابراین با اخذ مالیات بر عایدی س��رمایه می توان بس��یاری از کسب و کارهای 

غیرمولد را غیراقتصادی کرد.
* وزارت راه و شهرس��ازی: طبق اظهارنظر نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، 
این وزارتخانه با اخذ مالیات بر عایدی س��رمایه موافق بوده و در بس��ته ای که در 
آن ۹ راهکار برای حل مش��کل مس��کن مطرح شده نیز اخذ این مالیات از حوزه 
زمین آورده ش��ده است. این وزارتخانه دلیل اصلی سوداگری در امالک را حوزه 
زمین می داند و معتقد اس��ت زمین ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند؛ در حالی که 
در مسکن ارزش افزوده وجود دارد. همچنین دلیل دیگری که مالیات بر عایدی 
زمین مدنظر این وزارتخانه قرار گرفته این اس��ت که اگر از همان ابتدا از زمین 

و مس��کن مالیات اخذ ش��ود، ممکن است خانه خوب شناس��ایی نشود و انتقال 
مالیاتی پیش بیاید.

زمین به دلیل اینکه حدود ۵۰ تا ۶۰درصد قیمت مسکن را تشکیل می دهد از 
موارد مهم و اساسی برای اخذ مالیات به شمار می آید. همچنین زمین های بایر و 
استفاده نشده در شهرها مدنظر وزارت راه و شهرسازی برای دریافت مالیات است. 
به عقیده این وزارتخانه، در تهیه قانون باید توازن مالیات بر عایدی س��رمایه در 
تمامی بخش های اقتصادی و نه فقط بخش مسکن رعایت شود. این کار موجب 
می ش��ود تا سرمایه در صورت خروج از بازار مسکن، موجب به هم ریختگی دیگر 

بازارها نشود.
س��ازمان امور مالیاتی: این س��ازمان با اعالم موافقت خود بیان کرده است که 
مالیات بر عایدی س��رمایه برای ایفای نقش سیاس��تی مناسب و با لحاظ کردن 
برخی ش��رایط جانبی، نقش��ی کمک کننده برای اقتصاد کشور خواهد داشت. به 
عقیده سازمان امور مالیاتی، نقش سیاستی مالیات بر عایدی سرمایه در مقایسه با 
مالیات بر ارزش افزوده پررنگ تر است و دولت در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه 

بیشتر به دنبال تنظیم گری است.
س��ازمان امور مالیاتی معتقد اس��ت این مالیات باید از تم��ام بازارهای موازی 
دریافت شود و اگر هم از تمامی بازارهای مقابل تولید اخذ شود، نیازی به تعدیل 
ت��ورم ن��دارد، اما در صورتی که تنها از یک بخش گرفته ش��ود باید تعدیل تورم 
صورت پذیرد. این س��ازمان معتقد اس��ت برای اجرایی ک��ردن مالیات بر عایدی 
س��رمایه نیاز به برخی بس��ترهای اطالعاتی و رعایت برخی مالحظات است که 
البته به دست آوردن بستر اطالعاتی با توجه به تجربه کشورهایی مانند انگلیس 
و آمریکا کار س��ختی نیس��ت؛ به گفته تقوی نژاد رئیس س��ازمان امور مالیاتی، 

زیرساخت های دریافت مالیات بر عایدی سرمایه هم اکنون فراهم است.
* وزارت اقتص��اد: طبق اعالم نظر نماینده وزارت اقتصاد، این وزارتخانه با اخذ 
این مالیات از بازارهای موازی تولید موافق اس��ت. به عقیده وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، این مالیات باید از تمام بازارهایی که امکان س��وداگری وجود دارد اخذ 
شود. البته این وزارتخانه با دریافت مالیات از بازار سرمایه مخالف است. همچنین 
این وزارتخانه با انتشار یک گزارش پژوهشی در این زمینه، لزوم دریافت مالیات 

بر عایدی سرمایه به ویژه در بخش مسکن را اعالم کرده است.

موضع دستگاه های دولتی درباره مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

سرگذشت مالیات بر عایدی سرمایه در ایران

نگاه

ارزهای دیجیتال به کار دور زدن تحریم ها می آیند؟
ماجراجویی ارز دیجیتال در اقتصاد ایران

بحران مالی سال ۲۰۰۷ به ارائه تالش های نوآورانه ای جهت ارائه راه های 
جایگزین عرضه خدمات به وس��یله سیس��تم مالی منجر شد و از خالل این 
تالش ها ارزهای دیجیتال یا پول های رمزنگاری شده به وجود آمدند، اما ارز 
دیجیتال با »بیت کوین« در س��ال ۲۰۰۸ میالدی متداول ش��د و با گذشت 
نزدیک به یک دهه از آغاز فعالیت این نوع ارزها، هنوز ناشناخته مانده است.

مهم ترین مزیت ارزهای دیجیتال این است که تابع قوانین و استانداردهای 
بانک مرکزی هیچ کش��وری نیس��ت، بااین حال همچ��ون ارزهای کاغذی با 
نوسان قیمتی همراه است؛ ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت 
بین اش��خاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند؛ 
ازآنجاکه حساب ها ش��فاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تأیید دیگران است، 

امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناشناس باقی می مانند.
افزایش ارزش لحظه به لحظه تراکنش های بازار »ارزهای دیجیتال« و رشد 
چش��مگیر گردش مالی ارزهای دیجیتال در س��ال های اخیر باعث شده تا 
از ای��ن ح��وزه به عنوان »انقالب صنعتی چهارم« یاد ش��ود. با به رس��میت 
شناخته ش��دن ارزهای دیجیتال از سوی کش��ورهای مختلف، شاهد تغییر 
موضع بانک مرکزی ایران و دولت نس��بت به تولی��د ارزهای دیجیتال و به 

رسمیت شناخته شدن ماینینگ به عنوان یک صنعت هستیم.
هی��ات وزی��ران شش��م مردادماه امس��ال در جلس��ه ای که به ریاس��ت 
رئیس جمهور برگزار ش��د، با استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده 
به عن��وان ی��ک فعالیت صنعتی موافق��ت کرد. همچنین ب��ا موافقت رئیس 
جمه��ور، وزارت صنع��ت مس��ئول صدور مجوز ب��رای تولی��د ارز دیجیتال 
شناخته  شده است. به موجب این تصمیم، استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول 
مسئولیت ریسک از سوی متعامالن بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت 
و سیس��تم بانکی نمی ش��ود و بهره گیری از آن در مبادالت داخل کشور نیز 

مجاز نیست.
پی��ش از ای��ن، ش��ورای عالی مب��ارزه با پولش��ویی نیمه دوم س��ال ۹۶ 
فعالی��ت در ح��وزه ارز دیجیت��ال را ممنوع کرد و گمرک نی��ز مانع از ورود 
پردازشگرهای بالک چین ها به کش��ور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ 
ارز دیجیتال با پردازش��گر برق تفاوت چندانی نداشت، عمال این دستگاه ها 
وارد کش��ور شد. حال دولت پس از کش و قوس های فراوان درخصوص این 
پدی��ده مدرن تصمیم گرفته تا ارزهای دیجیتال را به رس��میت بشناس��د؛ 
تصمیم��ی که برخی از فعاالن اقتصادی، اجرا ش��دن آن را از س��وی دولت 

کند توصیف می کنند. 
اما ارز دیجیتال چیست و چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟ در پاسخ باید گفت 
ارزهای دیجیتال یا پول های دیجیتال، پول های مجازی هس��تند که غالبا از 
تکنولوژی های پیش��رفته رمزنگاری شده استفاده می کنند و به  آنها پول های 
رمزنگاری ش��ده ی��ا رمزنهاده ه��م می گویند. ارز دیجیتال ی��ا پول مجازی، 

نمایانگر ارزشی است که می تواند به طور دیجیتالی مبادله شود.
براساس گزارش مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی  اتاق ایران، اثرات 
ارزه��ای دیجیتال بر اقتصاد کش��ورهایی مانند ایران که پ��ول رایجی غیر 
از دالر دارند، ش��رایط متفاوتی را نس��بت به سایر کش��ورها ایجاد می کند. 
از طرف��ی وجود تحریم ه��ای اقتصادی اگرچه ممکن اس��ت در کوتاه مدت 
راه حل فرار از محدودیت های ارزی برای تجار ایرانی باشد، اما در بلندمدت 
به دلیل محدودش��دن دامنه فعالیت آنها، احتمال شفافیت طرفین مبادالت 
و قانونمند ش��دن قراردادهای ارزهای دیجیتال، در جهت ممانعت از جرائم 
مالی س��ایبری و فعالیت های پولش��ویی، در آینده محدودیت های بیشتری 
را ب��رای ایرانی��ان ایجاد خواهد ک��رد. با این وجود تاکید ش��ده در صورتی 
 که بس��تر قانونی برای اس��تفاده از ارزهای دیجیتال در اقتصاد کشور فراهم 
ش��ود، این ارزهای مجازی از دو جهت برای تجار ایرانی قابل بررسی است. 
نکته نخست این اس��ت که با فراگیری استفاده از ارزهای دیجیتال و انجام 
خری��د و فروش از طریق آنها می توان ارزهای دیجیتال را جایگزین دالر در 
مب��ادالت بین المللی کرد، اما از آنجایی ک��ه ارزهای دیجیتال تحت قوانین 
ضد پولش��ویی و مبارزه با جرائم مالی سایبری قرار ندارد، این امکان هست 

تا کشور را در معرض اتهام جرائم پولشویی قرار دهد.
نکته مهم درخصوص اس��تفاده از ارزهای دیجیتال این است که استفاده 
از ارزهای دیجیتال برای ایران چه در س��طح خرد، چه س��طح فردی و چه 
در سطح کالن، از منظر بانک مرکزی و سیاست گذاری پولی دارای اهمیت 
ویژه ای است. در سطح خرد اگرچه وجود تحریم های اقتصادی و محدودیت 
دسترس��ی به منابع دالری، اس��تفاده از این ارزها را به عنوان راه حلی برای 
فعاالن اقتصادی معرفی می کند، اما ماهیت س��فته بازانه و نوس��انات شدید 
این ارزها از یک طرف و ریسک اتهامات فعالیت های پولشویی و محدودیت 
اس��تفاده از این روزها توس��ط کش��ورهای طرف مبادله موانع جدی ایجاد 
می کن��د. اگرچه اس��تفاده از ارزهای دیجیتال ریس��ک های زیادی دارد اما 
فعاالن اقتصادی تاکید می کنند با توجه به اینکه در معرض تحریم هس��تیم 
و باید مسیر گردش پول و اهداف انتقال شناسایی نشود، این روش بهترین 
ش��یوه است. شبکه خبری »راشاتودی« در گزارش��ی که ۲۷ تیرماه امسال 
منتشر کرد، مدعی شد اس��تفاده از ارزهای دیجیتال در کشورهای مخالف 
سیاس��ت های آمریکا ازجمله روسیه، چین، ونزوئال و ایران در حال افزایش 
است و گسترش این امر به این کشورها کمک می کند تا مانع قدرت گرفتن 
بیشتر آمریکا ش��وند.  براس��اس این گزارش، بنیاد دفاع از دموکراسی های 
آمریکا درخصوص گس��ترش استفاده از ارزهای دیجیتال هشدار داده است 
که با گسترش اس��تفاده از ارزهای دیجیتال در سراسر دنیا این کشورها به 
دنبال ایجاد راه مبادله ای جدا از دالر هس��تند و تالش های این چهار کشور 
فراتر از فرار کردن از تحریم ها است و این چهار کشور با توسعه سیستم های 
پرداخ��ت جایگزین برای تجارت جهانی به دنبال کاهش توانایی های آمریکا 
در تحریم های یک جانبه هس��تند و آنها می خواهند ب��ا این کار ارزش دالر 

را کاهش دهند.
فع��االن اقتص��ادی در داخل نیز بر این باورند در ش��رایطی که اقتصاد به 
دلیل تحریم ها درگیر چالش های فراوانی ش��ده اس��ت، س��رعت مبادالت، 
هزین��ه پایین تراکنش ه��ا و مبتنی بودن بر تکنول��وژی بالک چین ارزهای 
دیجیتال که به عنوان مهم ترین مزایای ارزهای دیجیتال محس��وب می شود 
می تواند در این ش��رایط نقش آفرینی کند. بر همین اس��اس تولید ارزهای 

دیجیتال باید مانند تولید یک کاال در نظر گرفته شود.
اتخ��اذ نگاهی م��درن، ازجمله تأکیداتی اس��ت که فع��االن اقتصادی بر 
ضرورت آن تأکید دارند. در همین زمینه حس��ین س��الح ورزی نایب رئیس 
ات��اق ایران بر این باور اس��ت ب��ا موافقت بانک مرکزی ب��ا تولید قانونی ارز 
دیجیت��ال، ای��ران می تواند در این عرصه با توجه به نیروی انس��انی ورزیده 
و توس��عه خواه به جایگاه خوبی برس��د، به ش��رط آنکه با ای��ن پدیده مدرن 
رفتار مدرن داش��ته باشیم و بس��تر انحراف و عقب ماندگی را فراهم نکنیم. 
انحصارزدایی از حوزه تولید ارزهای دیجیتال از جمله موضوعاتی اس��ت که 
م��ورد توجه فعاالن این حوزه قرار گرفته و آنه��ا  بر این باورند که دولت با 
اتخاذ قوانین راهگشا، باید تولید ارزهای دیجیتال در کشور را عملیاتی کند.
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فرصت امروز: از ابتدای امس��ال تا پایان تیرماه، حجم معامالت مسکن در تهران 
۵۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است؛ این خالصه تازه ترین 
گزارشی است که پارلمان بخش خصوصی پایتخت درباره بازار مسکن منتشر کرده 
و به بررس��ی تحوالت چهار ماهه نخس��ت س��ال ۹۸ در بخش مسکن شهر تهران 

پرداخته است.
به گفته اتاق بازرگانی تهران، در چهار ماهه نخس��ت امسال، در مجموع ۲۶ هزار 
و ۳۲۷ واحد مس��کونی در سطح ش��هر تهران با متوسط قیمت هر متر مربع ۱۲.۶ 
میلیون تومان معامله ش��ده که نس��بت به چهار ماهه نخست سال گذشته، تعداد 
معامالت مس��کن ۵۰درصد کاهش یافت��ه و در مقابل، قیمت ه��ر مترمربع واحد 

مسکونی معامله شده دو برابر شده است.
براس��اس این گزارش، تعداد معامالت واحدهای مس��کونی ش��هر تهران که در 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ پس از کاهش شدید در فروردین ماه )به دلیل نوسانات فصل 
بهار( افزایش یافته بود، از خردادماه مجددا روند کاهش��ی در پیش گرفته است؛ به 
طوری که در خردادماه با حدود ۵۱درصد کاهش نس��بت به ماه قبل و در تیرماه با 
حدود ۲۰درصد کاهش نس��بت به ماه قبل مواجه شده است. این روند کاهشی در 
خرداد و تیرماه س��ال ۱۳۹۷ نیز مشاهده می ش��ود، اما میزان کاهش آن به مراتب 

کمتر است.
بر این اساس، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران در چهار ماهه نخست 
سال ۱۳۹۸ با شیب بیشتری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. 
کاهش عرضه مس��کن به همراه کاهش تقاضا به دلیل افت قدرت خرید، منجر به 
افزایش قابل توجه متوس��ط قیمت واحدهای مس��کونی معامله شده در مدت زمان 

مذکور در سال ۱۳۹۸ شده است.
از کاهش معامالت تا افزایش قیمت ها

بررس��ی ها نش��ان می دهد طی چهار ماهه نخس��ت ۱۳۹۸، ح��دود ۴۰.۵درصد 
آپارتمان های مس��کونی معامله شده در ش��هر تهران مربوط به واحدهای مسکونی 
با عمر کمتر از پنج س��ال و حدود ۱۸درصد مربوط به واحدهای مسکونی ۶ تا ۱۰ 

سال بوده است.
بررسی جزییات معامالت نیز نشان می دهد که در تیرماه ۱۳۹۸، حدود ۱۵درصد 
معامالت انجام شده در شهر تهران مربوط به واحدهای مسکونی ۵۰ تا ۶۰ مترمربعی 

بوده است. همچنین بیشترین سهم معامالت انجام شده در بین واحدهای مسکونی 
متعلق به واحدهای با ارزش ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی با ۱۴.۶درصد بوده است.

اما یکی از تغییرات قابل توجه در معامالت تیرماه امس��ال، افزایش س��هم تعداد 
معام��الت ب��ا ارزش بیش از ۲ میلی��ارد تومان در هر واحد مس��کونی از ۶.۲درصد 
در تیرم��اه ۱۳۹۷ به حدود ۱۷درصد در تیرماه ۱۳۹۸ اس��ت که همین رقم برای 
فروردین، اردیبهش��ت و خ��رداد ۱۳۹۸ به ترتیب حدود ۱۱درص��د، ۱۶.۲درصد و 
۱۷.۶درصد برآورد شده و نشان از افزایش سهم اینگونه معامالت از ابتدای سال ۹۸ 
می ده��د، بنابراین با توج��ه به این روند، میزان تاثیر آن به عنوان عاملی در افزایش 
متوس��ط قیمت ها قابل بررسی اس��ت. در این گزارش تاکید شده است که در چهار 
ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نرخ رشد اجاره بها در شهر تهران در فروردین و اردیبهشت 
از ش��اخص قیمت مصرف کننده پایین تر بوده، اما از خردادماه با افزایش ش��اخص 

قیمت مصرف کننده روند آن از نرخ رشد اجاره بها بیشتر شده است.
همچنین در چهار ماهه نخس��ت س��ال ۱۳۹۸ ش��اخص قیمت کاال و خدمات 
مصرفی شهری با اختالف زیاد باالتر از نرخ رشد اجاره بهای شهر تهران بوده است. 
بر این اساس در تیرماه ۱۳۹۸ رشد اجاره بهای شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال 
قبل برابر با ۲۴.۸درصد بوده، اما رش��د شاخص قیمت مصرف کننده شهری در این 
مدت حدود ۴۷درصد بوده اس��ت. رشد اجاره بهای شهر تهران نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل در تیر ۱۳۹۷ برابر با ۱۳.۶درصد و رش��د شاخص قیمت مصرف کننده 

تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر با ۱۸درصد بوده است.
بازار اجاره آرام تر شد

اما تازه ترین خبرها از تحوالت مسکن پایتخت نشان می دهد که کوچ طبقاتی در 
پایتخت کلید خورده است. از سوی دیگر، جهش قیمت ها در بازار اجاره، این بخش 
را هم دچار کسادی کرده است؛ چنانچه واسطه های ملکی می گویند به دنبال افت 
۶۵درصدی خرید و فروش مس��کن، از ابتدای تیرماه بازار اجاره نیز دچار کس��ادی 
شده و عمده مستاجران قراردادهای خود را تمدید می کنند، در عین حال که شیب 

افزایش قیمت ها نیز مالیم تر شده است.
به گزارش ایس��نا، از ابتدای خردادماه امس��ال قیمت ها در بازار اجاره به تبعیت 
از جهش قیمت مس��کن رشد قابل توجهی داش��ت. دفاتر  امالک از افزایش ۲۰ تا 
۷۰درصدی نرخ های پیش��نهادی از س��وی موجران خبر دادند. با اینکه روند رشد 

قیمت ها با توجه به جامعه هدف بازار اجاره، پایین تر از افزایش قیمت خرید و فروش 
بوده، اما در برخی مناطق پرتقاضا اجاره بها به اندازه میانگین قیمت مسکن افزایش 
یافته است. به دلیل پایین آمدن نرخ سود بانکی نیز عمده مالکان ترجیح می دهند 

که به جای پول پیش، اجاره بیشتری دریافت کنند.
پیش بینی می شد با آغاز تیرماه که اولین ماه از فصل جابه جایی محسوب می شود 
ش��اهد افزایش جابه جایی و به تبع آن رش��د قیمت ها در بازار اجاره باشیم اما افت 
ش��دید سرعت رشد قیمت مس��کن تاثیر خود را در اجاره بها نیز ایجاد کرد و این 
بخش نیز تا حدودی آرام ش��ده اس��ت؛ چراکه قیمت مس��کن به عنوان مهم ترین 
شاخص قیمت اجاره ارزیابی می شود. هرچند عواملی همچون نرخ تورم، سود بانکی 
و بازدهی بازارهای رقیب نیز در افزایش اجاره بها موثر اس��ت. قیمت مس��کن شهر 
تهران در تیرماه ۱۳۹۸ به متری ۱۳.۵میلیون تومان رس��ید که نس��بت به ماه قبل 
فقط ۰.۴درصد و نس��بت به ماه مشابه سال قبل ۹۱درصد رشد نشان داد. افزایش 
قیمت عمدتا در مناطق جنوبی صورت گرفت و مناطق میانی دچار کاهش قیمت 

شدند.
کوچ طبقاتی در پایتخت کلید خورد

از س��وی دیگر گزارش های میدانی نش��ان می دهد که امس��ال مس��تاجران به 
اولویت های بعدی روی آورده اند، بعضی به خانه های قدیمی تر رفته اند و برخی دیگر 
محله یا منطقه خود را تغییر داده اند. همچنین از اطراف تهران خبر  می رسد که به 
دنبال نوسانات نرخ اجاره بها، جمعیت شهرهای اقماری پایتخت افزایش یافته است. 
یک واسطه ملکی در یکی از شهرهای شرق تهران می گوید: امسال شاهد مهاجرت 
تعداد قابل توجهی از خانوارهای تهرانی به این منطقه هس��تیم؛ برخی برای خرید 

آمدند و برخی دیگر برای اجاره.
اما با اینکه بانک مرکزی، میانگین افزایش اجاره بها در ش��هر تهران طی تیرماه 
امسال نسبت به تیرماه پارسال را ۲۵درصد اعالم کرده، بررسی های میدانی حاکی  
از آن اس��ت که در مناطق دارای سرانه های مناسب و پرتقاضا افزایش، بسیار بیش 
از این مقدار بوده اس��ت. هرچند از اوایل تیرماه قراردادهای اجاره هم راکد ش��ده و 
مشاوران امالک می گویند که عمده مستاجران قراردادهای خود را تمدید می کنند. 
بر این اساس، پیش بینی می شود هرچه به پایان فصل نقل و انتقاالت نزدیک تر شویم 

بازار اجاره روند آرام تری به خود بگیرد.

قیمت  مسکن در تهران 100درصد باال رفت، معامالت مسکن نصف شد
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ممنوعیت صادرات همیشه ناکارآمد است

در س��ال گذش��ته با افزایش قیمت بعضی محصوالت کشاورزی، 
دولت صادرات این محصوالت و فرآورده هایش را ممنوع کرد. امسال 
اما دولت تصمیم گرفته اس��ت از ابزار تعرفه برای تنظیم بازار داخل 
اس��تفاده کرده و به جای ممنوعیت صادرات، تعرفه آن را باال ببرد. 
هرچند درباره این تصمیم هم اما و اگرهایی در بین فعاالن اقتصادی 
وجود دارد، اما می توان آن را معقول تر از تصمیم ممنوعیت صادرات 
در نظر گرفت. محصوالت کش��اورزی به س��رعت تولید می ش��ود و 
می توان آن را به س��رعت صادر ک��رد. ممنوعیت صادرات به معنای 
از دس��ت دادن بازارهایی اس��ت که س��ال ها برای ایجاد و حفظ آن 
زحمت کش��یده ش��ده اس��ت. زمانی که ممنوعیت صادرات فرآیند 
ارس��ال کاال به یک بازار خارجی را متوقف می کند، خریدار خارجی 
به س��مت دیگر تامین کننده ها س��وق می یابد و صادرکننده ایرانی 
به عنوان یک عرضه کننده نامطمئن ش��ناخته می شود؛ نکته ای که 
نباید در این بین از یاد برد، این اس��ت که صادرات، به معنای تولید 
و اش��تغال است و ضربه آن به طور زنجیر وار این زمینه را هم تحت 

تاثیر قرار می دهد.
اما افزایش تعرفه ها چه زمانی به تولید و اشتغال و صادرات آسیب 
می زن��د؟ برنامه ریزی برای تولید و صادرات محصوالت کش��اورزی 
ضام��ن عدم کمبود ان��واع محصوالت در بازار اس��ت. با برنامه ریزی 
دیگ��ر نیازی به ممنوعیت و افزایش تعرفه نیس��ت اما در ش��رایط 
خ��اص و اگر به ابزار تعرفه ب��رای تنظیم بازار نیاز بود، دولت باید با 
دس��ت اندرکاران تولید و صادرات هر محص��ول رایزنی کرده و نظر 
آنها را جویا ش��ود. یک نمونه از افزایش تعرفه ها که به زیان کشاورز 
و بازرگانان تمام شد، افزایش تعرفه خرما است. صادرات خرما مدتی 
متوق��ف و پس از آن بح��ث تعرفه ها به میان آم��د. هرچند اکنون 
عوارض برداش��ته ش��ده اما مقادیر زیادی از این محصول در انبارها 
باق��ی مان��ده و محصول جدید هم در راه اس��ت و قیمت ها هم افت 
کرده اس��ت. در وهله اول، زیان تصمیم های ناگهانی درباره تولید و 
صادرات محصوالت کش��اورزی، دامن کشاورز را می گیرد و در وهله 
دوم، بازارهای صادراتی از دس��ت می رود و دیگر کشورها جایگزین 
ما خواهند ش��د. در چنین شرایطی صادرکننده جرأت جمع کردن 
محصول از کش��اورز و صادرات آن را از دس��ت می دهد چراکه فکر 
می کن��د صبح روز بعد یک تصمیم دیگر روند صادرات و هزینه های 
آن را تغییر خواهد داد. آثار ش��وک های مقطعی بر تولید و صادرات 

همیشه منفی است.

رئیس جمهور دستور نابودی ذرت های آلوده را صادر کرد
 3 شرکت خصوصی

واردکننده ذرت آلوده بودند
مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی ام��ور دام اع��الم کرد ک��ه واردکنندگان 
ذرت ه��ای آلوده که نهایت��ا محموله آنها با دس��تور رئیس جمهوری مرجوع 
یا امحا می ش��ود، س��ه ش��رکت بخش خصوصی بودند و این مس��ئله هیچ 
ارتباطی به وزارت جهاد کش��اورزی و بخش دولت��ی ندارد. در همین حال، 
نیره پیروزبخت، رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران به توقف و ترخیص 
نش��دن ذرت های آلوده در گمرک بندر امام اش��اره کرد و گفت: پس از سه 
سال ممانعت و تحمل فشارهای زیاد از سوی افراد سودجو، رئیس جمهوری 
دس��تور توقف واردات ذرت های آلوده به کشور و برخورد قضایی با متخلفان 

را صادر کرد.
به گزارش س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران، پیروزبخت با اش��اره به توقف 
و ترخی��ص نش��دن ذرت ه��ای آلوده در گم��رک بندر امام گفت: در س��ال 
۱۳۹۵، حدود ۱۲۰ هزار تن ذرت وارد بندر امام ش��د که با کنترل و انجام 
آزمایش های متعدد، وجود س��م آفالتوکس��ین باالی این محموله به اثبات 

کارشناسان استاندارد رسید و گواهی انطباق برای این محموله صادر نشد.
او با بیان اینکه در صورت عدم انطباق محصوالت با استانداردها، محموله 
باید به کش��ور مبدأ مرجوع ش��ود، افزود: صاحبان کاال در صدد بودند که به 

طرق مختلف کاال را از گمرک ترخیص و وارد کشور کنند.
پیروزبخت با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و ورود دستگاه های مختلف 
نظارت��ی در این زمین��ه، تصریح کرد: بیش از ۲ ه��زار آزمایش بر روی این 
ذرت ها انجام گرفت که همه حاکی از غیراس��تاندارد بودن و مضر بودن این 

محموله بر سالمت مردم بود.
رئیس سازمان ملی اس��تاندارد ایران ادامه داد: بعد از سه سال ماندگاری 
این محموله در گمرک بندرعباس، به علت ش��رایط جوی میزان این سموم 

بیشتر شد.
او با بیان اینکه ذرت محصولی است که برای خوراک دام و خوراک انسان 
مصرف می ش��ود، گفت: ذرت هایی که آلوده به سم آفالتوکسین هستند، اگر 
به مصرف دام ش��یری و پرواری برس��د، شیر و گوش��ت دام نیز آلوده به آن 

سموم خواهد شد.
وی با ارائه گزارش��ی از وضعیت این کاال در گم��رک به رئیس جمهوری، 
خواس��تار تعیی��ن تکلیف وظایف دس��تگاه ها درخصوص این محموله ش��د 
و ب��ا اش��اره به اهتمام دولت به س��المت، ایمن��ی و اس��تاندارد کاال، گفت: 
رئیس جمهوری تکلیف کردند که اگر این محموله مرجوع نش��ود، باید امحا 

شود.
رئیس سازمان ملی اس��تاندارد ایران تصریح کرد: دستور رئیس جمهوری 
برای اجرا به همه دستگاه ها از جمله سازمان ملی استاندارد ایران ابالغ شد.
همچنین حمید ورناصری، مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی امور دام در این 
باره به ایس��نا، گفت: واردکنندگان ذرت های آلوده که چند سال پیش اقدام 
به این کار کرده بودند، سه شرکت بخش خصوصی بودند و این مسئله هیچ 

ارتباطی به بخش دولتی ندارد.
به گفته وی، همه واردکنندگان مکلف هستند که براساس استانداردهای 
اعالمی سازمان دامپزش��کی و سازمان ملی استاندارد محصوالت و کاالهای 

خود را وارد کشور کنند و چنین ضوابطی در همه دنیا وجود دارد.
ورناصری گفت: ش��رکت پش��تیبانی امور دام به عنوان بخش حاکمیتی و 
دولتی وظیفه تامین نهاده های تولید و پشتیبانی از بخش دام و طیور کشور 
را برعه��ده دارد که تاکنون وظایف خود را که در اساس��نامه ش��رکت آمده 
رعایت کرده اس��ت، اما این شرکت اطالعات بیش��تری درباره واردکنندگان 
ذرت آل��وده ندارد، زیرا در زمینه صدور مج��وز واردات یا صدور گواهی های 

بهداشتی وظیفه ای برعهده ندارد.
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احمدرضا فرشچیان
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ایران

سی ان بی س��ی از وجود میلیون ها بشکه نفت ایران در بندرهای چین خبر داد و 
نوش��ت میلیون ها بش��که نفت خام ایران در بندر چین نشسته اند که می تواند بازار 
نفت را مختل کند.  طبق گزارش سی ان بی سی و براساس اطالعات ردیابی کشتی ها، 
علی رغم تحریم ه��ای آمریکا، تانکرهای نفتی ایران بی س��روصدا در حال بارگیری 
محصوالت خود در بنادر چینی هس��تند. به گفته کارشناسان به نظر می رسد هیچ 
نشانه ای از توقف وجود ندارد و اگر پکن تصمیم بگیرد از این تانکرها استفاده کند، 

ممکن است مذاکرات تجاری ایاالت  متحده و چین و بازار نفت هم مختل شود.
تخمین زده  ش��ده است که نفت خام ایران که از ژانویه گذشته راهی چین شده 
است، ممکن است از ۱۲ تا ۱۴ میلیون بشکه باشد؛ رقمی که به گفته کارشناسان 

می تواند تأثیر چشمگیری بر قیمت نفت داشته باشد.
اگر چین قصد خرید نفت خام ایران را داشته باشد یا قصد داشته باشد این میزان 
نف��ت را ذخی��ره کند، قیمت نفت احتماالً از ۵ ت��ا ۷ دالر کاهش پیدا خواهد کرد. 
به گفته کارشناس��ان، این میزان نفت، منبع اصلی درآمد ایران اس��ت که به دلیل 

تحریم ها تحت  فشار قرار گرفته است.
تحلیلگران بازار نفت معتقدند این طبیعی است که اگر چین قصد ذخیره کردن 
نفت ایران در بنادر خود را داشته باشد، قیمت جهانی نفت تحت  فشار قرار بگیرد. 

البته این اقدام می تواند واکنش شدید دولت آمریکا را هم در پی داشته باشد.
با این حال هنوز یک دلیل وجود دارد که واشنگتن زنگ هشدار نسبت به ماندن 
این بشکه های نفت ایران در بندر چین را به صدا درنیاورده است. در واقع این نفت 
هنوز از گمرک چین رد نشده و مورداستفاده قرار نگرفته، بنابراین تحریم های آمریکا 
را نقض نکرده است. برخی دیگر از کارشناسان حتی تخمین زده اند که ۲۰ میلیون 
بشکه نفت دیگر در مسیر قرار دارند و احتماالً در همین وضعیت در بنادر چین باقی 

خواهند بود. این ماجرا از چند جهت به نفع ایران و چین است.
انب��ار دریایی و ش��ناور ایران به دلی��ل کاهش صادرات، در حال افزایش اس��ت. 
به هرحال نمی توان پمپاژ نفت را متوقف کرد. دلیل این اس��ت که ترک پمپاژ نفتی 
می تواند به چاه های نفت، صدمه دائمی بزند، بنابراین به گفته تحلیلگران ایران بهتر 

است به جای اینکه خطر آینده تولید میادین نفتی خود را به خطر بیندازد، نفت را 
پمپاژ و از بین ببرد. قرار دادن این نفت در بنادر چین به نظر راه حل مناسبی برای 
ایران به حساب می آید و ایران دیگر الزم نیست از بسیاری از تانکرهای خود به عنوان 

تاسیسات ذخیره سازی شناور استفاده کند.
از طرفی این اقدام به نفع ایران است، چراکه اگر تحریم ها کاهش یابد، این نفت از 
قبل در بازار اصلی آسیا قرار دارد و آماده فروش است. از طرفی هم  چین با این کار، 

تخفیف خوبی دریافت می کند و بنابراین این معامله، به نظر معامله ای خوب است.
انبارهای چین یک مکان مناس��ب برای ذخیره س��ازی محصوالت ایران اس��ت، 

به خصوص اگر چینی ها مایل به مهار تحریم های آمریکا باشند.
از سوی دیگر، به گفته کارشناسان، نه ایاالت متحده و نه بخش خصوصی توانایی 
ردیابی تانکرها را ندارند. این موضوع به رفع مش��کل کمک می کند، حتی اگر همه 
ما ببینیم که چگونه از ذخیره ها اس��تفاده می شود. بااین حال، وزارت بازرگانی چین 
و سازمان مدیریت انرژی ملی این کشور به درخواست سی ان بی سی پاسخ نداده اند.

مدیرعامل ش��رکت نفت س��تاره خلیج فارس، جزییات و زوایای مختلف ارسال 
نخستین محموله  بنزین صادراتی کشور و آینده  این رویداد تاریخی را تشریح کرد 
و گفت خوش��حالیم که بنزین تولیدی پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس دارای چنان 
کیفیتی است که به عنوان نخستین محموله  صادراتی ایرانی به کشورهای همسایه 

انتخاب و وارد رینگ بین المللی بورس شد.
به گزارش ایس��نا، روز چهارشنبه عرضه های متنوعی در رینگ بین الملل بورس 
انرژی ایران از س��وی پاالیشگاه ها و شرکت پخش فرآورده های نفتی صورت گرفت 
که در رأس آن معامله ۳۰۰۰ تن بنزین صادراتی ایران برای نخستین بار در صنعت 

نفت کشور قابل توجه بود. 
در همین زمینه، محمدعلی دادور، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با 
اشاره به کیفیت بنزین تولیدی در این پاالیشگاه که سبب چنین انتخابی شده است، 
گفت: بنزین یورو۵ س��تاره خلیج فارس از نظر زیس��ت محیطی از استاندارد یورو۵ 
جهانی پاک تر است چراکه بنزنی که در بنزین یورو۵ باید زیر یک درصد باشد، در 

این پاالیشگاه در محدوده ۰.۵ تا ۰.۷ درصد است.
او با بیان اینکه همچنین آروماتیک در ش��رایط اس��تاندارد باید ۳۵ باش��د اما در 

حال حاضر در بنزین تولیدی پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس بی��ن ۲۹.۵ تا ۳۱.۵ 
اس��ت و میزان گوگرد استاندارد در این نوع بنزین باید کمتر از ۱۰ پی.پی.ام. باشد 
که در حال حاضر در بنزین ستاره خلیج فارس کمتر از یک پی.پی.ام. است، گفت: 
با توجه به اینکه نیاز داخل تامین ش��ده و بازارهای ایران برای خرید بنزین اش��باع 
است، با تصمیم صادق آبادی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی صادرات این فرآورده استراتژیک و ورود آن به رینگ صادراتی را 
پیگیری کردیم. دادور فروش نخستین محموله  صادراتی بنزین ایران را موفقیت آمیز 
خواند و اضافه کرد: خوش��بختانه این محموله ۲۰ دالر به ازای هر بشکه گران تر از 
نرخ نش��ریه »پلتس« به فروش رفت که نش��ان دهنده  عملکرد صحیح در ورود به 

بازارهای جهانی است.
وی با بیان اینکه بیش از یک قرن از کش��ف نفت در ایران می گذرد و ما بس��یار 
خرسندیم که نخستین صادرات بنزین به عنوان اتفاقی تاریخی از پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس آغاز شد، تاکید کرد: شرکت نفت ستاره خلیج فارس تجربه  عرضه  دیگر 
فرآورده ها را در رینگ داخلی و بین المللی دارد و همین موضوع می تواند سبب اتخاذ 

روش های صحیح در موضوع صادرات شود.

وی جلوگیری از خام فروش��ی را ترفندی برای عملی کردن منویات مقام معظم 
رهبری دانست و گفت: در پی صادرات فرآورده ها ارزش افزوده  بیشتری ایجاد خواهد 
شد که س��بب ارزآوری و بهبود ش��رایط اقتصادی کشور می شود. نخستین عرضه  
بنزین ستاره خلیج فارس در رینگ بین المللی توسط شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده ه��ای نفتی ای��ن موضوع را ثابت کرد که می ت��وان ارزش افزوده ای باالتر از 
پیش بینی های نشریات معتبر این حوزه برای بنزین صادراتی کسب کرد و امیدواریم 

در معامالت بعدی وضعیت به مراتب بهتر شود.
او ادام��ه داد: تجربه ف��روش گاز مایع در رینگ بین المللی ب��ه ما این موضوع را 
متذکر می ش��ود که متقاضیان دریافت بنزی��ن صادراتی ایران مطمئنا در معامالت 
بعدی بیشتر خواهند ش��د و این مساله باعث جلب خریداران و باال رفتن قیمت ها 

خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس افزایش تعداد خریداران را سبب ورود 
بنزی��ن ای��ران به بازارهای هدف با ارزآوری بیش��تر ارزیابی ک��رد و گفت: امروز در 
صادرات فرآورده ها س��هم خوبی را از بازار افغانستان و پاکستان داریم و کشورهای 

آفریقایی، ارمنستان و عراق نیز به تازگی به مشتریان ما افزوده شده اند.

میلیون ها بشکه نفت ایران در بندرهای چین مستقر است

راه نجات نفت ایران

زوایای مختلف صادرات نخستین محموله بنزین ایران

مشتریان بنزین صادراتی افزایش می یابند

یکشنبه
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سود بیش از 15درصد ممنوع
دستور ویژه وزارت اقتصاد به بانک ها

معاون امور بانکی، بیمه و ش��رکت های دولتی وزارت اقتصاد در نامه ای به 
مدیران عامل ۱۳ بانک تاکی��د کرد که تمامی بانک های دولتی و خصوصی 

شده ملزم به رعایت نرخ ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.
به گزارش ایس��نا، عباس معمارنژاد در نامه ای به مدیران عامل بانک های 
ملی، کش��اورزی، مس��کن، س��په، تجارت، ملت، صادرات، توسعه صادرات، 
صنعت و معدن، رفاه کارگران، توس��عه تعاون، پس��ت بانک و قرض الحسنه 

مهر ایران بر رعایت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد.
طب��ق تاکی��د وزارت اقتصاد، مس��ئولیت این کار برعه��ده مدیران عامل 
بانک هاس��ت. گفتنی اس��ت تا پایان س��ال ۱۳۸۶، بانک ه��ای غیردولتی و 
موسس��ات اعتب��اری غیربانکی محدودیتی در تعیین نرخ  س��ود س��پرده ها 
نداش��تند، اما از این س��ال ملزم به رعایت نرخ س��ود مصوب توس��ط بانک 
مرکزی و ش��ورای پ��ول و اعتبار ش��دند. در حال حاضر نرخ س��ود مصوب 
س��پرده های کوتاه م��دت حداکثر۱۰درصد و س��پرده های س��رمایه گذاری 

مدت دار یکساله  ۱۵درصد تعیین شده است.

بانک مرکزی اعالم کرد
سقف حواله های ارزی افزایش یافت

بانک مرکزی در بخش��نامه ای به بانک ها س��قف صدور حواله ارزی برای 
ش��رکت های تج��اری را ۵ میلیون یورو و برای ش��رکت های تولیدی را ۱۰ 
میلیون یورو اعالم کرد. براس��اس بخش��نامه ای که بانک مرکزی به مدیران 
عامل بانک ها ابالغ کرده، آمده اس��ت: به منظور تسهیل امور واردات کاال در 
شرایط تحریم و در صورت عدم امکان بهره مندی از سایر روش های پرداخت 
)اعتبار اسنادی و برات اسنادی( صدور حواله ارزی تا سقف ۵میلیون یورو و 
یا معادل آن به سایر ارزها برای واحدها و شرکت های تجاری و ۱۰ میلیون 

یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای واحدهای تولیدی قابل قبول است.
بانک مرکزی ش��رط صدور این حوال��ه ارزی را قابل قبول بودن وضعیت 
اعتب��اری متقاضی از س��وی بان��ک و همچنین کمتر ب��ودن تعهدات ارزی 

ایفانشده متقاضی از ۳۰درصد اعالم شده است.

فصل جدید مراودات بین المللی صنعت بیمه
ایران عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی 

آسیا شد
م��راودات صنع��ت بیمه ایران با کش��ورهای منطقه با وج��ود تحریم های 
آمریکا در حال گس��ترش اس��ت به طوری که رئیس کل بیمه مرکزی ایران 

عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی آسیا شد.
ب��ه گزارش بیمه مرکزی ایران، غالمرضا س��لیمانی ب��ا رأی قاطع اعضای 
ش��رکت بیمه اتکایی آسیا )ایش��ین ری( به طور رس��می به مدت دو سال 

کرسی نایب رئیسی شرکت بیمه اتکایی آسیا را در اختیار گرفت.
بر این اساس، رئیس کل بیمه مرکزی به عنوان نماینده جمهوری اسالمی 
ایران با ارائه  برنامه های مدون توس��عه ای، تدوی��ن راهکارهای افزایش نفوذ 
بیم��ه و ترس��یم افق های روش��ن همکاری های بیمه ای در س��طح منطقه، 
به عن��وان نایب رئیس یکی از معتبرترین ش��رکت های بیمه اتکایی آس��یا 
انتخاب ش��د. عرصه صنع��ت بیمه همواره برای جمهوری اس��المی ایران با 
تخصص گرایی و پایبندی به اصول و احترام به قوانین بین المللی همراه بوده 
اس��ت؛ ضمن اینکه افزایش سرمایه  این شرکت از پشتوانه های جدی آن به 
خصوص در زمان تحریم ها به شمار می رود. رئیس کل بیمه مرکزی ایران در 
این باره گفت: با استفاده از ظرفیت های بین المللی این شرکت، فعالیت های 
صنع��ت بیمه در حوزه اتکایی با اقتدار بیش��تری دنبال ش��ود. وی گفت: با 
ایفای تعهدات بیمه ای و تمهیداتی که فراهم ش��ده اس��ت در آینده س��هم 
کش��ور ما در اداره این شرکت بیمه اتکایی آسیایی در دو بخش مدیریتی و 
س��هامداری، بیش از پیش پررنگ تر و در روزه��ای تحریم نیز از دارایی ها و 
س��پرده های ایران صیانت خواهد شد. رئیس کل بیمه مرکزی افزود: ساز و 
کار »ایشین ری« به این صورت طراحی شده که انتخاب رئیس هیات مدیره 
بعد از طی فرآیندی است که در شورای نمایندگان دولت ها تصویب خواهد 
ش��د. »ایش��ین ری« با هدف گسترش پوش��ش های اتکایی بین کشورهای 

آسیایی تاسیس شده است.

گزینه اروپایی ها برای ریاست صندوق 
بین المللی پول

ی��ک اقتص��اددان زن بلغارس��تانی احتم��اال عه��ده دار هدای��ت صندوق 
بین المللی پول خواهد شد.

به گزارش نیویورک تایمز، با قطعی شدن ریاست کریستین الگارد، رئیس 
اسبق صندوق بین المللی پول بر بانک مرکزی اروپا، کشورهای اروپایی پس 
از ماه ه��ا رایزنی س��رانجام بر س��ر انتخاب جایگزین خان��م الگارد به توافق 
رسیدند. پس از چندین دور رأی گیری، سرانجام خانم کریستالینا جئورجیوا 
به عنوان گزینه نهایی کش��ورهای اروپای��ی برای هدایت صندوق بین المللی 
پول انتخاب ش��د. وی که پیش��تر یکی از مدیران اجرایی بانک جهانی بوده 
است در واکنش به انتخاب خود نوشت: این برایم مایه افتخار است که برای 

برعهده گرفتن مسئولیت هدایت صندوق بین المللی پول انتخاب شده ام.
جئورجیوا در رأی گیری نهایی با وزیر دارایی س��ابق هلند رقابت می کرد. 
انگلیس در اعتراض به آنچه که س��وءمدیریت در خ��الل فرآیند رأی گیری 
خواند، از مش��ارکت در رأی گیری خ��ودداری کرد. این انتخاب یک پیروزی 
برای فرانسه محسوب می شود که برای پیروزی نامزد بلغارستانی تالش های 
زیادی انجام داده بود. برونو لو مر،  وزیر دارایی فرانسه در واکنش به انتخاب 
جئورجی��وا گفت که وی تمام مهارت های الزم از جمله مقبولیت بین المللی 
برای جایگزینی کریس��تین الگارد را دارد. دیگر کش��ورها تا ششم سپتامبر 
فرصت معرفی گزینه های خود را بر ریاس��ت صن��دوق دارند. با این حال از 
زمان تاس��یس صندوق بین المللی پول تاکنون هم��واره گزینه های اروپا به 
ریاس��ت صندوق رس��یده اند و گزینه های آمریکا ریاس��ت بر بانک جهانی را 
برعهده داشته اند. دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی نیز از دیگر افرادی بوده 
که از ریاس��ت جئورجیوا حمایت کرده اس��ت و در پیغامی برای وی تبریک 
فرس��تاده اس��ت. مالپاس خطاب به وی نوشته است: مهارت باالی رهبری و 
دانش مالی ش��ما به هر نهادی ارزش خواهد بخشید. بانک جهانی به دنبال 
همکاری بیش��تر با صندوق بین المللی پول به منظور تدوین سیاس��ت   های 

جامع تر رشد و دستیابی به رفاه بیشتر در سطح جهان خواهد بود.
جئورجیوا پیشتر در کمیسیون اروپا و بانک جهانی سابقه مدیریتی داشته 

است. وی دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه صوفیا بلغارستان است.

بانکنامه

کوچ و مهاجرت سرمایه گذاران از بازار ارز نشان می دهد که بهار سخت 
اقتصاد ایران س��پری شده است و این نکته را آمار و ارقام منتشرشده از 

سوی بانک مرکزی نیز گواهی می دهد.
به گزارش خبرآنالین، آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی 
نش��ان می دهد که قیمت ها در میانه تابس��تان گرم سال ۱۳۹۸، کاهش 
چشمگیری را نسبت به بهار سال جاری تجربه کرده است. بانک مرکزی 
متوسط قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی را در فروردین ماه برابر با 
۴ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرده است. همچنین متوسط 
قیمت س��که در اردیبهش��ت ماه به ۴ میلیون و ۸۴۱ هزار و۲۰۰ تومان 
رس��ید، اما خردادماه نقطه آغ��از کاهش قیمت ها در این بازار مهم برای 

سرمایه گذاران بود.
به عبارت دیگر، متوسط قیمت سکه در خردادماه به ۴ میلیون و ۶۷۵ 
هزار و ۶۰۰ تومان رس��ید و از این مقطع زمانی، نوس��ان قیمت سکه به 
نفع کاهش قیمت ها بوده اس��ت، به طوری که س��که بارها به کف کانال 
۴میلیون نزدیک شد و حتی چند روزی در کانال ۳میلیون تومن سپری 

کرد تا بار دیگر به کف کانال ۴میلیون تومان بازگردد.
س��که در حال حاضر نیز به قیمتی در ح��دود ۴ میلیون و ۱۰۰هزار 
توم��ان معامله می ش��ود و این کاهش قابل توجه ب��ه عقیده فعاالن این 
بازار تداوم دارد، چراکه از یک س��و حباب س��که تخلیه ش��ده است و از 
س��وی دیگر، چشم اندازی برای بازگشت سود به این بازار متصور نیست. 
از همین روست که سرمایه ها در حال حاضر در بازارها منجمد شده اند، 

در بازار سکه و ارز، خودرو و مسکن.
فعاالن بازار می گویند در ماه های قبل، شدت جابه جایی سرمایه ها 
در بازارها به حدی بود که تبدیل س��که به مس��کن، خودرو به سکه، 

ارز ب��ه خودرو و ... آرامش را از تمامی بازاره��ا ربوده بود، اما امروزه 
توقف روند رو به رش��د قیمت ها س��بب شده اس��ت تا سرمایه ها در 
بازارها منجمد ش��وند و این اولین نش��انه های پای��ان بهار دالالن و 
صاحبان سرمایه های س��رگردان است، چراکه سرمای استخوان سوز 
رکود تبدیل س��رمایه های غیرنقدی به نقدی را بیش از پیش دشوار 

خواهد کرد.
بازار ارز یخ زد

در بازار موازی س��که، یعنی بازار ارز نیز وضعیت به همین شکل بوده 
اس��ت. بانک مرکزی متوس��ط قیمت ارز در فروردین ماه را ۱۳ هزار و 
۵۵۲ تومان گزارش کرد. این رقم در اردیبهشت ماه به ۱۴ هزار و ۵۰۹ 
تومان رس��ید و طی خردادماه متوسط این قیمت با آغاز روندی کاهشی 

به ۱۳ هزار و ۴۲۷ تومان رسید.
متوسط قیمت دالر در بهار امسال ۱۳ هزار و  ۸۷۷تومان برآورد شده 
است، اما در حال حاضر دالر به قیمتی برابر با ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان در 
ب��ازار آزاد و ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان در صرافی های بانکی خرید و فروش 
می شود و این خود نشان از میزان کاهش قابل توجه قیمت ارز در حال 

حاضر نسبت به بهار سخت اقتصاد ایران دارد.
قیمت دالر در این دوره زمانی کاهش��ی بی��ش از ۲ هزار تومان را به 
خود دیده اس��ت. فعاالن بازار معتقدند این روند ادامه دار اس��ت، چراکه 
بازار متش��کل ارزی در حال تشکیل اس��ت و بررسی ها حکایت از تداوم 
این روند با تش��کیل این بازار دارد. به نظر می رسد پایان سرمایه گذاری 
در بازاره��ا، دوران جدیدی پیش روی اقتص��اد ایران قرار دهد؛ دوره ای 
که با کاهش شیب تورم و بازسازی فضای اقتصادی و آغاز ترمیم قدرت 

خرید همراه است.

افزایش قیمت سکه در هفته دوم مردادماه
اما آخرین رصدها از بازار سکه و طال در نخستین روز این هفته نشان 
می دهد که س��که هفت��ه دوم مرداد ماه را با افزای��ش قیمت آغاز کرده 
اس��ت. بر این اساس، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی با افزایش اندک 
قیمت در بازار به نرخ ۴ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان فروخته ش��د. میزان 
این افزایش قیمت در قیاس با آخرین روز هفته گذشته برابر با ۴۰ هزار 
تومان بوده اس��ت. اما سکه طرح قدیم نیز ۴میلیون و ۹۴ هزار تومان و 
هر نیم سکه هم ۲ میلیون و ۲۶۸هزار تومان قیمت خورد. ربع سکه نیز 
به قیمت یک میلیون و ۴۶۹ هزار تومان و سکه گرمی به نرخ ۹۷۰ هزار 
تومان در بازار به فروش رس��ید. هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز در بازار به 
قیمت ۴۰۸ هزار تومان خرید و فروش ش��د. همچنین هر اونس طال در 
بازارهای جهانی دیروز با کاهش��ی اندک روبه رو بود و از پس کاهش ۶۴ 

سنتی به قیمت ۱۴۴۰ دالر و ۹۹ سنت عرضه شد.
در همین حال، قیمت دالر نیز در صرافی ملی در نخس��تین روز این 
هفته ۱۲ هزار تومان اعالم ش��د. نرخ خرید هر دالر آمریکا از مردم نیز 
برابر با ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان اعالم ش��د که نوس��ان اندکی را در قیاس 
با آخرین روز کاری هفته گذش��ته نشان می دهد. هر یورو نیز به قیمت 
۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد. قیمت خرید یورو از مردم هم برابر 

با ۱۳هزار و ۴۰۰ تومان اعالم شد.
صراف��ان وضعیت بازار س��که را در ادام��ه این هفت��ه آرام گمانه زنی 
می کنند. همچنین آنها معتقدند تقاضا برای خرید دالر در این روزها در 
کمترین میزان است. به نظر می رسد با توجه به آمار بانک مرکزی مبنی 
ب��ر زیان خریداران ارز در خردادماه و تداوم این روند در تیر و مردادماه، 

ارز از گزینه سرمایه گذاران خارج شده است.

چرا دیگر ارز و سکه گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست؟

انجماد سرمایه های سرگردان

بررس��ی تجربه تاریخی کشورهای مختلف در حذف صفر از پول ملی خود نشان 
می دهد چنین کاری برای موفقیت نیازمند پیش ش��رط های زیادی اس��ت و حذف 

صفر از پول ملی الزاما به توقف نرخ تورم یا کاهش ارزش پول منجر نشده است.
به گزارش ایس��نا، هیات دولت در نشست چهارشنبه هفته گذشته )نهم مرداد( 
با پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرد. البته باید 
توجه کرد که این موافقت به منزله نهایی ش��دن حذف صفر از پول ملی نیس��ت و 
مجلس نیز باید با این موضوع موافقت کند. ضمن اینکه دولت هنوز زمان مشخصی 

برای این کار اعالم نکرده است.
حذف چهار صفر از پول ملی در رسانه های خارجی نیز بازتاب یافت: خبرگزاری 
فرانس��ه با اش��اره به اینکه حذف صفر از پول ملی مدت زیادی اس��ت که به طرز 
غیرمش��هود در مبادالت روزمره مردم صورت گرفته اس��ت، نوش��ت: در معامالت 
روزمره مردم از واحد تومان استفاده می کنند و البته این مساله تا حد زیادی باعث 
سردرگمی اتباع خارجی در ایران شده است. خبرگزاری ترند آذربایجان نیز با بازتاب 
این خبر از قول هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی نوشته است که این رویکرد، 
تاثیر عمیقی بر اقتصاد نخواهد داش��ت. حذف چهار صفر به خودی خود تاثیری بر 

نرخ تورم یا بخش واقعی اقتصاد ندارد.
تجربه های بین المللی در حذف  صفر

البته حذف صفر از پول ملی مس��اله جدیدی نیس��ت و در بسیاری از کشورهای 
دیگر نیز انجام شده است: طبق اعالم نشریه بین المللی علوم اقتصادی و مدیریتی، 
در طول ۵۰ سال گذشته ۱۹ کشور اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده اند که 
از بین این کشورها، ۱۰ کشور این کار را دو مرتبه انجام داده اند. صفرها در آرژانتین 
تاکنون چهار مرتبه، روس��یه، اوکراین، لهستان و بلژیک سه مرتبه و در ترکیه، کره 

جنوبی و غنا یک مرتبه برداشته شده اند.
با این حال بررس��ی تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد که حذف صفر از 

پول ملی الزاما به توقف نرخ تورم یا کاهش ارزش پول منجر نشده است:
زیمبابوه در س��ال ۲۰۰۹ اقدام به حذف ۱۲ صفر از پول ملی خود کرد. به گفته 
س��ی ان ان، در آن سال با یک اسکناس ۱۰۰ تریلیون دالری زیمبابوه می شد تنها 
یک قرص نان خرید و قیمت هر دالر آمریکا به ۳۰۰ تریلیون دالر زیمبابوه رسیده 
ب��ود، با این حال تنها اکتفا به حذف صفر از پول بدون اصالحات س��اختاری باعث 
ش��د تا تورم این کش��ور در ژوئن سال ۲۰۱۹ با گذش��تن از ۱۷۵.۶۶درصد مجددا 

رکوردشکنی کند.
ونزوئال نیز سال گذشته اقدام به حذف پنج صفر از پول ملی خود کرد اما تورم آن 
از ۲۴هزار و ۵۷۱درصد در سال گذشته به ۸۱۵ هزار و ۱۹۴درصد در ماه مه افزایش 
یافت! اقتصاد ونزوئال نیز که س��ال گذش��ته طبق گفته دویچه وله منفی ۱۸درصد 

کوچک ش��ده بود، طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول امسال را با رشد منفی 
۳۵درصد سپری خواهد کرد.

از س��وی دیگر اما ترکیه به عنوان کش��وری موفق در حذف صفر، ابتدا به کمک 
صندوق بین المللی پول، یک برنامه ریاضتی ۱۶ میلیارد دالری را به اجرا گذاشت و 
پس از آنکه نرخ تورمش به ۹درصد کاهش پیدا کرد، در سال ۲۰۰۵ اقدام به حذف 
صفر از پول ملی خود کرد. با اصالح درست ساختار اقتصادی، قیمت برابری هر دالر 
از یک میلیون و ۳۵۰هزار لیر در س��ال ۲۰۰۴ به نرخ معقول خود بازگشت و ثبات 
نس��بی نرخ ارز برای مدت طوالنی در این کش��ور ادامه یافت. در آخرین معامالت 

ارزی، هر دالر آمریکا به ازای ۵.۵۵۹۸ لیر مبادله می شود!
حذف صفر از پول ملی، اولویت اقتصاد ایران نیست

در همین حال، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، حذف چهار صفر از 
پول ملی را در شرایط کنونی کشور کاری بیهوده و تصمیمی عجوالنه خواند و گفت: 
دولت کارهای اقتصادی مهم تری نسبت به حذف صفر از پول ملی دارد که باید به 
آنها بپردازد تا با مس��اعد شدن وضعیت کالن اقتصاد، زمینه برای اصالحاتی نظیر 

حذف صفر از پول ملی نیز مهیا شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای حذف چهار صفر 
از پول ملی کشور گفت: این کار در شرایط کنونی کشور کاری بسیار عبث است زیرا 

شرایط اقتصادی کشور و جامعه اکنون اصاًل مناسب چنین کاری نیست.
کیوان کاش��فی در گفت وگو با پای��گاه خبری اتاق ایران، اف��زود: این کار اگرچه 
به خودی  خود کار بدی نیست، اما جامعه کشور اکنون برای پذیرش حذف صفر از 

پول ملی به اجماع نرسیده است.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه این کار ممکن است اثرات مثبتی مانند بهبود 
حس��اب های مالی را نیز به همراه داش��ته باش��د، ادامه داد: با وجود این، نمی توان 
پیامدهای منفی این اقدام مانند هزینه زیاد موردنیاز برای تعویض پول کش��ور و ... 

را نیز نادیده گرفت.
کاش��فی اضافه کرد: از س��وی دیگر حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تأثیری بر 
بهبود قدرت خرید مردم نخواهد داشت و حتی ممکن است در ابتدای امر به دلیل 
شرایطی که در گرد کردن ارقام خرد به سمت باال رخ می دهد به افزایش قیمت ها 

نیز تا حدودی دامن بزند.
او با اشاره به اینکه مجموع این موارد نشان می دهد که این تصمیم بسیار عجوالنه 
اس��ت ابراز امیدواری کرد که مجلس شورای اس��المی بررسی جامع تری روی این 

الیحه انجام دهد.
عضو هیات رئیس��ه ات��اق ایران، حذف صفر از پول ملی را مس��تلزم وجود ثبات 
اقتصادی در کش��ور دانس��ت و عنوان کرد: اکنون که ثب��ات اقتصادی نداریم دولت 

ابتدا به فکر ایجاد ثبات در اقتصاد کش��ور باش��د نه اینکه صورت مس��ئله مشکالت 
را پاک کند.

کاش��فی ادام��ه داد: امروز دولت کارهای اقتصادی مهم ت��ری دارد که باید به آن 
بپردازد که مهم ترین آن کنترل نقدینگی افسارگسیخته در کشور است.

رئیس اتاق کرمانش��اه با بیان اینکه رش��د روزانه نقدینگی در ای��ران از مرز هزار 
میلیارد تومان گذش��ته است، گفت: این میزان رش��د نقدینگی که زمینه ساز تورم 
۴۰ تا ۵۰درصدی در کشور است اجازه هیچ ثبات اقتصادی را نمی دهد و ابتدا باید 

فکری به حال این موضوع کرد.
او ادام��ه داد: به عالوه پیش از چنین تصمیم هایی باید به فکر اصالح نظام بانکی 
کشور نیز بود چراکه باوجود این سیستمی، باز هم در بسیاری از شاخص ها با مشکل 

مواجه خواهیم شد.
مزایای حذف 4 صفر از پول ملی

همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با برشمردن مزایای حذف چهار صفر 
از پول ملی، گفت: با حذف چهار صفر از پول ملی، استفاده از ارقام بزرگ در مبادالت 

ساده روزمره دیگر نیاز نیست.
ش��هباز نادری در گفت وگو با ایِبنا با مثبت ارزیابی کردن اقدام بانک مرکزی در 
ح��ذف چه��ار صفر از پول ملی، گفت: با این اقدام دیگر اس��تفاده از ارقام بزرگ در 
مبادالت س��اده روزمره نیاز نیست. نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسالمی، با 
بیان اینکه ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادالت روزمره از مشکالتی 
بوده که تاکنون با آن مواجه بوده ایم، افزود: با حذف چهار صفر از پول ملی بار روانی 

حاکم بر جامعه نیز با ساده سازی اعداد کاهش پیدا می کند.
وی با تاکید بر اینکه در کشور ساالنه هزینه بسیاری بابت استهالک اسکناس از 
حیث نگهداری آن در حجم باال ایجاد می  ش��ود، تصریح کرد: در پی حذف صفرها 
از پول ملی عالوه بر تس��هیل روند چاپ اسکناس نگهداری آنها نیز راحت تر از قبل 

خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه قبل از حذف چهار صفر از پول 
ملی هم مردم در معامالت خود از واژه ریال استفاده نمی کردند، گفت: ساده سازی 
معام��الت و درک بهتر عملیات های مالی و بانکی برای مردم از ثمرات این اقدام به 

موقع بانک مرکزی است.
نادری ادامه داد: خوشبختانه با حذف چهار صفر از پول ملی معطل شدن در صف 
بانک ها و معضالت ش��مارش حجم باالی اسکناس به حداقل ممکن خواهد رسید. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه بسیاری از کشورهای 
پیشرفته قبل از ما اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده اند، گفت: با حذف چهار 

صفر از پول ملی شفاف سازی ساختار مالی کشور نیز رخ می دهد.

بایدها و نبایدهای حذف صفر از پول ملی

از صفرزدایی تا صفردرمانی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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در هفته ای که گذشت رقم خورد
رشد ۷1 و ۷3درصدی حجم و ارزش معامالت 

بورس کاالی ایران
در هفته منتهی به ۱۰مردادماه، ۴۴۱ هزار و ۸۱۴ تن انواع 
کاال ب��ه ارزش بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال در بورس کاالی 
ایران مورد دادوس��تد قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل به 
ترتیب رش��د ۷۱ و ۷۳درصدی را در حجم و ارزش معامالت 

تجربه کرد.
به گزارش »کاالخبر«، طی هفته اخیر و در تاالر محصوالت 
صنعت��ی و معدنی ۲۰۴ هزار و ۲۷ تن انواع کاال به ارزش ۱۱ 
هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال معامله شد. در این تاالر ۱۹۶ هزار و 
۷۲۸ تن فوالد، یک هزار و ۷۰۰ تن مس، ۱۲۰ تن کنسانتره 
مولیبدن و ۱۲ تن کنسانتره فلزات گرانبها از سوی مشتریان 

خریداری شد.
همچنین در هفت��ه معامالتی مذکور در دو بخش داخلی و 
صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی نیز ۲۳۷ هزار 
و ۷۴۸ ت��ن انواع کاال به ارزش ۱۲ هزار و ۴۴۵ میلیارد ریال 
ب��ه فروش رس��ید. در این تاالر ۱۲۰ ه��زار و ۷۷۰ تن وکیوم 
باتوم، ۴۰ هزار و ۹۰ تن قیر، ۵۰ هزار و ۷۰ تن مواد پلیمری، 
۱۷ هزار و ۸۲۶ تن مواد ش��یمیایی، ۵۷۲ تن عایق رطوبتی، 
۵۰ ت��ن لوب کات، ۲۰ تن آرگون و ۸ هزار و ۳۹۰ تن گوگرد 

معامله شد.
براس��اس این گزارش، بازار فرعی ب��ورس کاالی ایران هم 

معامله ۴۰ تن کاال را تجربه کرد.

 عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
مطرح کرد

کاهش ناهنجاری اقتصادی با عرضه کاالها در 
بورس

عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه مهمترین آس��یب و 
عارضه قیمت گذاری دس��توری ایجاد رانت در بازارها اس��ت، 
گفت: منش��أ عم��ده رانت های موجود در اقتص��اد به ویژه در 
معام��الت کاالهای اساس��ی ارتباط بس��یار زیادی با ش��یوه 
قیمت گذاری دستوری دارد. یکی از تجربه های ناموفق اعمال 
سیاست های دستوری در چند سال اخیر، در بازار ارز و برخی 
از کااله��ای دیگر مش��اهده ش��ده که تبع��ات آن امروز همه 

اقتصاد را در بر گرفته است.
علی کاظمی بابا حیدری با بیان اینکه در تمام این س��ال ها 
به کارگیری سیاس��ت قیمت گذاری دس��توری در کش��ور با 
موفقی��ت همراه نبوده و آثار س��وء آن هم��ه ارکان اقتصاد را 
متاث��ر کرده اس��ت، در گفت وگو با خبرنگار ایلن��ا، ادامه داد: 
اگر دولت و تصمیم گیران کش��ور می خواهند از مش��کالت و 
تنگناهای موجود در اقتصاد عبور کنند، باید به این امر توجه 
داشته باشند که اقتصاد و بازار کاالهای اساسی باید به دور از 
اعمال سیاس��ت های دستوری پیش بروند، در غیر این صورت 
هر برنامه و سیاس��تی که تدوین و ابالغ ش��ود، همه منجر به 

شکست خواهد شد.
این نماینده مجلس افزود: با توجه به آس��یب هایی که نظام 
قیمت گذاری دستوری به بازار می زند و قیمت ها را از نرخ های 
واقع��ی دور می کند، تا جایی که امکان دارد نباید دخالتی در 

تعیین قیمت کاال و محصوالت صورت گیرد.
عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس ادامه داد: بررس��ی روند حرکت و مسیر بازارها نشان 
می ده��د که تجرب��ه اس��تفاده از راهکاره��ای قیمت گذاری 
دس��توری موفقیت آمی��ز نبوده و تک��رار راهکارهای اش��تباه 
گذش��ته منطقی نیس��ت. زی��را اقتص��اد کش��ور هزینه این 
تجربه ه��ای غلط را پیش از این پرداخت کرده و نباید مجددا 

همان مسیر طی شود.
کاظم��ی باباحی��دری تاکید ک��رد: اگ��ر می خواهیم قیمت 
محصوالت و کاالهای اساسی به درستی تنظیم شده و بازارها 
به تعادل الزم برس��د، باید از قیمت گذاری دستوری کاالها و 
دخالت در فرآیند تعیی��ن قیمت ها پرهیز کنیم؛ ضمن اینکه 
بهترین راهکار این اس��ت که دولت تعیین قیمت را به بازاری 
مطمئن و ش��فاف همچون بورس بسپارد تا هم تولیدکننده و 
هم مصرف کننده منتفع ش��وند؛ از همه مهم تر اینکه با عرضه 
کاالهای اساس��ی در بورس دیگر در اقتصاد کشور شاهد بروز 

رانت نخواهیم بود.
ب��ه گفته وی، یک��ی از مهمترین کارکرده��ای بورس کاال، 
ایجاد ش��فافیت در روند دادوس��تد کاالها است و در روزهای 
س��خت اعمال تحریم ه��ای بین المللی، بورس کاال توانس��ته 
نقش تعیین کننده ای را در ایجاد آرامش و برقراری تعادل در 

بازارهای مختلف ایفا کند.
این نماینده مجلس بورس کاال را بازاری نظام مند و ش��فاف 
دانس��ت و اظهار داش��ت: در کش��ورهای توس��عه یافته توجه 
ویژه ای به بورس های مختلف می شود و این نهادها در اقتصاد 
کشورها نقش پررنگی دارند. با توجه به تجارب دیگر کشورها، 
در ایران نیز اگر دادوس��تد کااله��ای مختلف از طریق بورس 
انجام ش��ود، در اقتصاد کش��ور ناهنجاری و التهابات کمتری 
مشاهده خواهد شد؛ ضمن اینکه در تنظیم بازارهای مختلف 

نیز موفق خواهیم بود. 
نماینده مردم فارس��ان، اردل، کی��ار و کوهرنگ در مجلس 
تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که از طریق اعمال 
نظارت های دقیق و فرآیندهای ش��فاف کش��ف قیمت که در 
بورس کاال وج��ود دارد، می توان ش��فافیت را در کل اقتصاد 
برق��رار کرد و به طور یقین در چنین ش��رایطی موفقیت های 

جامعه و اقتصاد هم بیشتر خواهد شد.

بورسکاال

سید جعفر سبحانی، مش��اور رئیس سازمان خصوصی سازی می گوید 
فروش س��هام دول��ت در پاالیش نفت تهران به عن��وان چهارمین عرضه 
بلوکی ش��رکت های دولتی هم مش��تری پیدا نک��رده و روی میز فروش 

مانده است.
به گزارش فارس و براس��اس اطالعیه عرضه پاالیش نفت تهران، قرار 
بود ۲۰درصد از باقیمانده س��هام دولت در این ش��رکت به صورت یکجا، 
بلوک��ی و نقدی در فرابورس ایران به میزان ۴ میلیارد و ۷۹۹ میلیون و 
۹۹۹ هزار س��هم به قیمت پایه هر سهم ۸۵۱۰ ریال معادل قیمت پایه 
۴۰۸۴ میلیارد تومان در بازار دوم فرابورس یکجا و بلوکی فروخته شود 

که مشتری پیدا نکرد.
مشاور رئیس س��ازمان خصوصی سازی در مورد عرضه بلوکی پاالیش 
نفت تهران در روز چهارشنبه ۹ مرداد ۹۸ گفت: این شرکت هم به عنوان 

چهارمین عرضه بلوکی شرکت های دولتی مشتری نداشت.
س��ید جعفر س��بحانی افزود: تاکنون از ۱۸ ش��رکت بزرگ بورسی و 
فرابورس��ی که قرار اس��ت س��هام دولت در آنها به صورت بلوکی، نقد و 

یکجا عرضه ش��ود تاکنون سهام چهار شرکت در بورس و فرابورس ارائه  
شده که هیچ کدام مشتری نداشتند، فقط بیمه البرز یک مشتری داشت 
که آن هم ش��رایطش با ضوابط بورس هماهنگ نبود، بنابراین معامله ای 
روی نداده است. مشاور سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: در راستای 
کاه��ش تصدیگ��ری دولت و طبق مصوب��ه هیات واگذاری قرار اس��ت، 
باقیمانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ به صورت بلوکی، نقد و یکجا 

عرضه شود تا سهم دولت در این شرکت ها به صفر برسد.
س��بحانی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه علت اصلی ع��دم موفقیت 
عرضه ه��ای دولتی در بورس و فرابورس چیس��ت، گفت: ش��اید یکی از 
دالیل مهم این باش��د که س��هام دولت به صورت بلوکی، یکجا و نقدی 
عرضه می ش��ود و ش��اید دلیل دیگر این باش��د که این سهام به قیمت 

گران عرضه می شود.
مش��اور س��ازمان خصوصی س��ازی این عدم موفقیت واگذاری سهام 
دولتی در بورس و فرابورس را آسیب شناس��ی می کند تا بداند مش��کل 
چیست و در جلس��ات هیات واگذاری برای تصمیم گیری مجدد مطرح 

می کند.
س��بحانی در مورد اینکه جلسات هیات واگذاری کی برگزار می شود، 
گفت: این جلس��ات هر دو س��ه هفته یک بار برگزار می ش��ود که البته 
معلوم نیس��ت در اولین جلس��ه هی��ات واگذاری موضوع ع��دم توفیق 
واگذاری های دولت مطرح ش��ود. باید منتظر بمانیم بقیه ش��رکت ها در 
نوبت هم ارائه ش��وند که اگر مشتری نداش��تند دوباره در جلسه هیات 
واگذاری آسیب شناس��ی ص��ورت بگیرد و در مورد سرنوش��ت کل ۱۸ 

شرکت تصمیم گیری شود.
او در م��ورد اینکه عرضه س��هام این ش��رکت ها به ص��ورت مدیریتی 
غیرکنترلی اس��ت،  اف��زود: عرضه س��هام کنترلی یعن��ی اینکه خریدار 
می توان��د یک صندلی در هیات مدیره ش��رکت داش��ته باش��د، اما اگر 
عرض��ه بلوکی ب��االی ۵۰درصد بود، اصطالحاً س��هام مدیریت بلوکی و 
کنترل��ی خواهد بود که در آن صورت می توان��د مدیرعامل هم انتخاب 
کند، اما عرضه س��هام دولت در ۱۸ شرکت به صورت بلوکی و مدیریتی 

غیرکنترلی عرضه می شود.

عرضه بلوکی سهم دولت در پاالیشگاه تهران روی میز فروش ماند

ناکامی چهارمین عرضه بلوکی شرکت های دولتی

با رش��د هش��ت واحدی ش��اخص کل بورس، نماگر توانس��ت رکورد 
جدیدی را به ثبت برس��اند و به نیمه کان��ال ۲۵۴ هزار واحدی نزدیک 
ش��ود که در مجموع ۳۲۰ س��هم در بورس و فرابورس با افزایش قیمت 

همراه بودند.
به گزارش ایس��نا، در نخس��تین روز هفته با باز شدن معامالت بورس 
اوراق به��ادار تهران تا س��اعت ۹ و ۲۵ دقیقه صبح، ش��اخص کل بازده 
نقدی و قیمتی روند صعودی داشت، اما از این لحظه تا ساعت ۱۱ روند 
نزولی را در پیش گرفت و در ادامه با نوس��اناتی همراه ش��د و در نهایت 
نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته هشت واحد رشد کرد و در تراز 

۲۵۴هزار و ۴۵۳ واحدی ایستاد.
ش��اخص کل هم وزن نیز با ۵۹۶ واحد رش��د عدد ۶۲ هزار و ۶۱۲ را 
تجربه کرد و ش��اخص آزاد ش��ناور با ۱۴۴ واحد افزایش رقم ۲۸۲ هزار 
و ۹۱۶ واحدی را پش��ت سر گذاشت، اما شاخص بازار اول با ۵۰۲ واحد 
کاه��ش تا ع��دد ۱۹۶ ه��زار و ۱۶۰ واحدی پایین رف��ت در عین حال 
ش��اخص بازار دوم با ۲۲۷۴ واحد رش��د رقم ۵۱۱ هزار و ۹۹۵ واحدی 

را تجربه کرد.
ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی چادرملو، پتروش��یمی پارس 
و فوالد مبارکه اصفهان روز گذشته به ترتیب ۳۲۴، ۲۴۴، ۱۶۹ و ۱۵۲ 
واحد تاثیر کاهش��ی  سعی کردند ش��اخص های بازار را به سمت پایین 
هدایت کنند، اما در طرف مقابل، گروه مپنا، س��رمایه گذاری نفت، گاز و 
پتروشیمی تامین و داده گستر عصر نوین هر کدام به ترتیب ۲۱۴، ۲۱۳ 

و ۱۲۶ واحد تاثیر افزایشی روی شاخص های بازار داشتند.
صدرنشینان بورس تهران

در نخس��تین روز هفته نیز گروه محصوالت ش��یمیایی از نظر ارزش 
معامالت در صدر داد و س��تدها ایستاد به طوری که ۲۰۳ میلیون سهم 
ب��ه ارزش ۱۳۳ میلی��ارد تومان در ۴۶ ه��زار و ۴۴۴ نوبت در این گروه 

مورد داد و ستد قرار گرفت.
ش��یمیایی ها در این روز عمدتا شاهد نوسان قیمتی کمتر از ۲درصد 
بودند. در رتبه دوم گروه اطالعات و ارتباطات قرار گرفت؛ به طوری که 
۹۶ میلیون س��هم به ارزش ۷۸ میلیارد تومان در این گروه داد و س��تد 
شد. در صدر این گروه نمادهای  وب قرار داشت که روز شنبه بازگشایی 
ش��د و در روزهای گذش��ته مجمع عمومی عادی ساالنه اش برگزار شده 
بود. این س��هم که بدون نوسان قیمت بازگشایی شد توانست در قیمت 

پایانی بیش از ۱۶درصد و در قیمت آخرین معامله نزدیک به ۱۸درصد 
رش��د قیمت را تجربه کند و کمک فزاینده ای به رشد نماگر اصلی بازار 

داشته باشد.
گروه خودرو و س��اخت قطعات از نظر ارزش بازار در جایگاه سوم قرار 
گرفت؛ به طوری که با حجم معامالت ۲۵۳ میلیون س��هم و اوراق مالی 

ارزش معامالتش به ۶۰ میلیارد تومان رسید.
ارزش کل معام��الت بورس تهران به رقم ۸۵۰ میلیارد تومان رس��ید 
و حجم معامالت به ۲میلیارد س��هم و اوراق مالی نزدیک شد. همچنین 

تعداد معامالت این بازار تا رقم ۲۵۸هزار و ۲۴۲ واحدی باال رفت.
در بورس تهران طی روز گذش��ته ۲۰۸ سهم با افزایش قیمت و ۱۳۱ 
سهم با کاهش قیمت روبه رو شدند. این درحالی بود که در فرابورس نیز 

تعداد نمادهای مثبت به ۲۰۸ و تعداد نمادهای منفی به ۱۳۱ رسید.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس نیز در روز نخس��ت هفته بیش از ۱۹ واحد رش��د 
داش��ت و بر روی کانال ۳هزار و ۳۹۳ واحد ثابت ماند. همچنین در این 
بازار ۹۸۰ میلیون و ۷۰۶ هزار برگه سهم به ارزش بیش از ۹ هزار و ۷۹ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بین تمامی نمادها، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، تولید نیروی برق 
دماوند )دماوند(، تولید برق عس��لویه مپنا )بمپنا( و صنایع ماشین های 
اداری ای��ران )مادیرا( بیش��ترین تأثی��ر مثبت را بر ش��اخص این بازار 
داشتند. در طرف مقابل نیز پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، پتروشیمی 
مارون )مارون( و س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب( مانع از رشد بیشتر 

این شاخص شدند.
واکنش بورس به حذف 4 صفر از پول ملی

ام��ا با تصویب الیحه ح��ذف چهار صفر از پول مل��ی در هیات دولت 
و ش��مارش معکوس برای ارس��ال آن ب��ه مجل��س، گمانه زنی ها درباره 
اثرات این الیحه بر بازار س��رمایه باال گرفته اس��ت. در همین حال، یک 
کارش��ناس بازار سرمایه معتقد اس��ت: حذف چهار صفر از پول ملی در 
اولی��ن گام تاثیر روان��ی در بورس از خود برجای خواهد گذاش��ت و به 

صورت بنیادی در این بازار تحوالت خاصی شکل نمی گیرد.
باب��ک احمدی در گفت وگو با ایِبنا با اع��الم اینکه الیحه حذف چهار 
صفر از پول ملی باید برای بررس��ی به مجلس برود و هنوز هیچ چیزی 
قطعی نیس��ت، گفت: به هر حال بورس به عنوان یکی از بازارهای مهم 

س��رمایه پذیر در اقتصاد ایران در صورت اجرایی ش��دن این طرح با یک 
شوک مواجه خواهد شد.

این تحلیلگر بازارهای مالی درباره آثار این تصمیم در بازار س��رمایه 
و تاالر شیش��ه ای ادامه داد: به صورت مش��خص این تصمیم اگر جنبه 
عملیاتی به خود بگی��رد کلیت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار خواهد 
داد و از آن به عنوان یک ش��وک بزرگ می توان نام برد و طبیعتا بازار 
س��رمایه و تاالر شیش��ه ای به همراه فعاالن حقیق��ی و حقوقی آن نیز 
متاثر می ش��ود و می توان پیش بینی کرد که احتماال در ابتدا یک موج 
منفی در بازار س��رمایه به دلیل ع��دم درک صحیح از این تصمیم رخ 

خواهد داد.
شوک فراگیر آغازین و لزوم آگاه سازی فراگیر

به گفته احمدی، با حذف چهار صفر ش��اهد این مس��ئله خواهیم بود 
که دو طیف قیمت س��هام در بورس دچار دگردیس��ی خواهند ش��د به 
صورتی که قیمت س��هام ش��رکت های گران قیمت و ارزان قیمت از این 
تصمیم متاثر خواهند شد و ما شاهد واکنش های احساسی در هفته های 
ابتدایی در تاالر شیش��ه ای در خرید و فروش ها خواهیم بود که این امر 
می طلبد تا نهاد ناظر از همین امروز اقدام به آگاه س��ازی های گس��ترده 
و پیوس��ته در جهت این تصمیم »ح��ذف چهار صفر از پول ملی« برای 
جامعه س��هامداری کند تا س��رمایه گذاران ُخ��رد و حقیقی با رفتارهای 
احساس��ی زمینه ساز تقویت نوس��ان ها بعد از اجرایی شدن احتمالی این 

تصمیم نشوند.
او درب��اره اینکه آیا بعد از اجرایی ش��دن حذف چهار صفر از پول ملی 
که در حال حاضر مجلس درباره آن تصمیمی نگرفته اس��ت باید شاهد 
تغییرات گس��ترده در بازار سهام باش��یم نیز معتقد است که هرچند در 
آغ��از با برخی از نوس��ان های ش��دید و احتماال افت ش��اخص ها روبه رو 
خواهیم بود، اما به صورت حقیقی و بنیادی تغییرات شگرفی در بورس 
را مشاهده نخواهیم کرد چرا که به هر حال با حذف صفر و بدون حذف 
صفر ارزش سهام صنایع و ش��رکت ها برای سرمایه گذاران و تحلیلگران 
براس��اس تحوالت صورت های مالی ناشران مشخص و شفاف است و ما 
تنها شاهد تغییر واحد پولی خواهیم بود و نمی توان تصور کرد که ارزش 
ذاتی س��هام یک ش��رکت دچار تغییرات بنیادی ش��ود و حتی می توان 
خوش��بین بود که به دلیل استقبال از س��هم های ارزان قیمت، بورس با 

رونق بیشتر هم مواجه شود.

شاخص بورس به رشد 8 واحدی بسنده کرد

روز آرام بورس تهران
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قیمت تلفن همراه متناسب با نرخ ارز کاهش 
نیافته است

رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم صوتی، گوش��ی، تلفن همراه و 
ل��وازم جانبی با بیان اینکه هنوز قیمت تلفن همراه با کاهش قیمت 
ارز روند نزولی به خود نگرفته اس��ت، گفت بازار تلفن همراه نیاز به 
افزایش عرضه محصول دارد و ش��رایط به گونه ای اس��ت که قدرت 

انتخاب مصرف کنندگان کاهش یافته است.
ابراهی��م درس��تی در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، اظهار داش��ت: بازار 
تلفن همراه نس��بت به گذش��ته در ش��رایط بهتری به سر می برد، 
اما بارها اعالم ش��ده که اگر واردکننده بتواند س��هم بازار را تأمین 
کند، مش��کالت بازار حل خواهد ش��د که در کن��ار واردکنندگان و 
نمایندگی ها پیش��نهاد شده، واحدهای صنفی دارای جواز کسب به 
واردات و تأمی��ن نیاز بازار ورود کنند. رئیس اتحادیه فروش��ندگان 
لوازم صوتی، گوشی، تلفن همراه و لوازم جانبی ادامه داد: متأسفانه 
عرضه تلفن همراه از س��وی شرکت ها و واحدهای صنفی به صورت 
اجباری و س��بد کاال ش��ده و ش��رایط را به سمتی س��وق داده که 

مصرف کننده نهایی آنچنان قدرت انتخاب برای خرید ندارد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: واردکنن��ده در ح��ال حاضر س��ود ۱۷ تا 
۱۸درصدی برای عرضه محصوالت در نظر گرفته که اگر واردکننده 
میزان سود خود را کاهش دهد، تأثیر قابل توجهی در کاهش قیمت 

تمام شده محصوالت خواهد داشت.
درستی در پاسخ به این سوال که تأمین ارز واردات از چه منبعی 
خواه��د بود، گفت: واردکنن��دگان در حال حاض��ر از ارز آزاد و ارز 
حاصل از صادرات برای واردات تلفن همراه استفاده می کنند و باید 
شرایطی حاکم شود که حجم واردات افزایش یابد تا میزان عرضه از 

تقاضا پیشی گرفته و در نهایت قیمت کاال کاهش یابد.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم صوتی، گوش��ی، تلفن همراه و 
لوازم جانبی خاطرنش��ان کرد: در ش��رایط فعلی قیمت تلفن همراه 

متناسب با کاهش ارزش دالر روند نزولی به خود نگرفته است.

قیمت  چای اوج گرفت
گش��ت و گذاری در ب��ازار چای تهران نش��ان می دهد که قیمت 
چای ایرانی و خارجی از کیلویی ۳۰ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان 
متفاوت است و این فاصله چهار برابری نرخ ها در حالی اتفاق افتاده 
که بس��یاری از فروش��ندگان چای، قیمت های ب��االی خود را روی 
محص��ول درج نمی کنن��د و در واقع هر جور دل ش��ان بخواهد، آن 

را می فروشند!
به گزارش ایس��نا، اما گش��ت و گذاری در بازار نشان می دهد که 
بیش از آنچه که باید، قیمت چای افزایش یافته و انگار کسی نیست 
ک��ه بر این بازار نظارت کند. در همین رابطه رئیس س��ازمان چای 
تاکید کرده اس��ت: »اگرچه چای مش��مول قیمت گذاری نیست، اما 

نباید مشمول رهاسازی هم بشود.«
طب��ق بررس��ی های میدانی صورت گرفته در ح��ال حاضر قیمت 
ه��ر کیلوگرم چای ایرانی در بازار تهران از حدود ۳۰ هزار تومان تا 
کیلویی ۶۰ هزار تومان متفاوت اس��ت و قیمت چای خارجی هم از 
کیلویی ۵۰ هزار تومان ش��روع می شود و تا ۱۲۰ هزار تومان نیز در 

بازار چای تهران فروخته می شود.
البته بس��یاری از واحدهای صنفی فروشنده چای در بورس چای 
ته��ران واق��ع در خیابان مول��وی، روی محصوالتی ک��ه قیمت های 
باالت��ر از ۱۰۰ ه��زار توم��ان دارد، اتیکت قیم��ت نمی گذارند و هر 
جور دل ش��ان بخواهد آن را می فروش��ند که ننوش��تن قیمت روی 
محص��والت نیز یکی دیگر از تخلفات صنفی اس��ت، که اتاق اصناف 

ایران و دیگر دستگاه های نظارتی باید با آن برخورد کنند.

 امسال تولید عسل کرمانشاه
به 4500 تن می رسد

مع��اون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
کرمانشاه پیش بینی کرد امسال میزان تولید عسل استان به ۴۵۰۰ 

تن برسد.
بهرام خانی در گفت و گو با خبرنگار ایس��نا، میزان تولید عس��ل  
استان در سال گذش��ته را ۴۲۵۶ تن اعالم کرد و افزود: پیش بینی 
می شود امسال میزان تولید عسل استان به ۴۵۰۰ تن برسد، ضمن 
اینکه در برنامه داریم این میزان را ظرف س��ه سال آینده به ۶ هزار 

تن برسانیم.
خان��ی با بی��ان اینکه مهرم��اه هر س��ال کندوهای زنبورعس��ل 
سرشماری می شوند، گفت: براساس سرشماری مهرماه سال گذشته 
در استان حدود ۳۱۱ هزار کلنی زنبور عسل داریم که بالغ بر ۳۰۷ 

هزار کندوی آنها مدرن و بقیه بومی هستند.
مع��اون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
کرمانش��اه اضافه کرد: در حال حاضر در اس��تان ۳۴۸۵ زنبورستان 

داریم و قریب ۴هزار نفر در حوزه زنبورداری شاغل هستند.
خانی گفت: بیش��ترین عسل اس��تان در شهرستان های صحنه و 
کنگاور تولید می ش��ود، هرچند در بقیه شهرستان ها هم کم و بیش 

تولید عسل داریم.
خان��ی با اش��اره ب��ه مرغوبیت باالی عس��ل تولیدی در اس��تان 
کرمانش��اه، اضافه کرد: عسل تولیدی در استان به دلیل برخورداری 
از پوش��ش گیاهی و جنگلی غنی و باغات خوب جزو عس��ل های با 

بازارپسندی باال محسوب می  شود.
این مسئول در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه 
با بیان اینکه عسل تنها یکی از محصوالت زنبور عسل است، گفت: 
زنبور عس��ل محصوالت دیگ��ری مثل ژله روی��ال دارد که یکی دو 
سالی است در استان به صورت حرفه ای ورود کرده و تولید صنعتی 
ژل رویال را در استان داریم، به نحوی که سال گذشته ۳۳ کیلوگرم 

ژل رویال در استان تولید شد.
به گفته خانی س��ال گذش��ته ۷۴۳۷ کیلوگرم گرده گل، بیش از 
۷۱ هزار کیلوگرم موم و ۳۲۱۹ کیلوگرم برموم در استان تولید شد.
مع��اون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
کرمانش��اه با اش��اره به ورود اس��تان در حوزه پرورش ملکه، افزود: 
امس��ال با توجه به تامین تسهیالت، توسعه واحدهای پرورش ملکه 

در استان را پیگیری می  کنیم.

اخبـــار

معاون س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت براساس مصوبه 
ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ برای مصرف کننده ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در سراسر 
کشور است و هیچ واحد صنفی و فروشگاهی حق عرضه مرغ با قیمت باالتر از ۱۲ 

هزار و ۹۰۰ تومان را ندارد.
به گزارش ایس��نا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ش��هرام میرآخورلو 
اظهار داش��ت: بر همین اس��اس نظارت بر بازار با جدیت ص��ورت خواهد گرفت و 

از طریق سازما ن های صنعت، معدن و تجارت استان ها موضوع پیگیری می شود.
معاون بازرس��ی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه 
س��امانه ۱۲۴ نیز ظرف دو س��ال اخیر فعال نبوده و ارتباط مصرف کنندگان با آن 
برقرار نبوده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: چهار اولویت دیگر بازرس��ی در هفته جاری 
مرتبط با ش��کر، برنج، روغن موتور و الس��تیک است و همه استان ها در این رابطه 
مکلف به تشدید بازرسی ها در این پنج اولویت هستند ضمن اینکه توصیه می کنیم 
 ir.۱۲۴.www مصرف کنن��دگان نیز تخلف��ات را حتماً گزارش داده و در س��امانه

ثبت کنند.
میرآخورلو از برنامه ریزی دولت برای نظارت بر بازار کاالهای اساسی خبر داد و با 
بیان اینکه مردم به زودی تغییرات قیمتی در بازار را مشاهده خواهند کرد، گفت: 
با تصمیم دولت، هر هفته پنج قلم کاالی اساسی اولویت دار از سوی وزارت صمت 

تعیین و در سراسر کشور بازار این اقالم بادقت رصد می شود.
وی افزود: یکی از وظایفی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
برعهده دارد، حمایت از حقوق مصرف کنندگان اس��ت ک��ه یکی از مولفه های آن 
آگاهی و اطالع از مشخصات کاال است به نحوی که درج قیمت واقعی بر روی کاال 

یا خدمت باید صورت گیرد.
او ب��ا تاکید بر اینکه عرضه هیچ کاالیی بدون برچس��ب قیم��ت از این پس در 
بازار پذیرفته نخواهد ش��د، افزود: تمامی کاالهایی که در سطح عرضه وجود دارند 
باید برچس��ب قیمت داشته باشند و اگر این کار انجام نشود، شائبه  گران فروشی و 
س��ایر تخلفات در واحد صنفی و فروشگاه ها ایجاد می شود و با این موارد به شدت 

برخورد خواهد شد.
پشت پرده تخفیف های توخالی برخی فروشگاه ها

به گفته میرآخورلو، برخی واحدهای صنفی در هفته های گذشته با ظاهرسازی، 
وانمود می کنند که در حال ارائه تخفیف های ویژه بر روی برخی کاالها هس��تند، 
اما در حقیقت موجبات ضرر و زیان مصرف کنندگان را فراهم کرده اند؛ نرخ س��ود 
واحدهای تولیدی و حاشیه سود عمده فروشی ها و خرده فروشی ها بسته به نوع کاال 
و خدمت کاماًل مشخص است و ضوابط مرتبط با خود را دارد، بنابراین اینکه برخی 
کاالها از سوی فروش��گاه ها یا واحدهای صنفی با تخفیف های غیرواقعی و صوری 

عرضه ش��ده و در نهایت قیمتی که کاال به مصرف کننده اعطا می شود، همان نرخ 
واقعی براس��اس قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی است، بنابراین ظاهرسازی 
و وانمود کردن به ارائه تخفیف، یک تخلف است و به شدت با آن برخورد می شود.

این مقام مس��ئول در س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: 
پیش ف��روش و فروش های اقس��اطی نیز ضوابط خاص خ��ود را دارند و واحدهای 
صنفی نمی توانند هر رفتاری را در زمینه اعالم قیمت داشته باشند. این در شرایطی 
اس��ت که برخی کاالها رقابتی بوده و قیمت آنها براس��اس مکانیزم عرضه و تقاضا 
تعیین می شود، اما به هر حال رقابت باید در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده 
باش��د نه در جهت افزایش قیمت، که منجر به س��ود بیشتر تولیدکننده می شود؛ 
ضمن اینکه هر حراجی که رخ می دهد، باید با مجوز مرکز امور اصناف و بازرگانان 

وزارت صمت شکل گیرد.
وی ادامه داد: براساس تصمیم رئیس جمهوری وزارت صمت با ساختار جدیدی 
ب��ا قدرت وارد حوزه تنظیم بازار ش��ده و از این پس ب��ازار را زیر ذره بین خود قرار 

خواهد داد به شکلی که مردم آثار ملموس آن را به زودی احساس خواهند کرد.
او خاطرنش��ان کرد: به عرضه کنندگان کاال نیز هشدار می دهیم تا حتماً قیمت 
کاال را ب��ر روی آن درج کنن��د چ��را که عدم درج قیمت به هی��چ عنوان پذیرفته 

شده نیست.

فروش مرغ باالتر از ۱۲ هزار و 9۰۰ تومان تخلف است

مدیرعامل فوالد مبارکه در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت فوالد 
مبارکه  که روز یکش��نبه ۳۰ تیرماه سال ۹۸ در محل سالن اجتماعات 
نگین نقش��جهان برگزار ش��د، از رش��د ۱۰۲درصدی سود خالص فوالد 

مبارکه در سال ۹۷ خبر داد.
در این مجمع که با حضور ۸۴.۸۸درصد از س��هامداران و نمایندگان صاحبان 
سهام شرکت برگزار شد، عباس نعیمی به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی 
مع��ادن و صنایع معدنی ایران به س��مت رئیس مجمع، س��ید محمد حس��ینی 
بهشتیان به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه رفاه و خانم سیفی با سمت ناظر 

مجمع و طهمورث جوانبخت
با سمت دبیر مجمع به عنوان اعضای هیات رئیسه انتخاب شدند.

در ادامه، مهندس حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، ضمن 
ارائه گزارش فعالیت هیاتمدیره شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹اسفندماه سال 
۱۳۹۷، این س��ال را از منظر سودآوری، سالی درخش��ان از ابتدای بهرهبرداری 

شرکت تاکنون برشمرد.
 وی با اش��اره به عملکرد شرکت در حوزه تولید افزود: در سال ۱۳۹۷ شرکت 
ف��والد مبارکه با تولید بی��ش از ۷ میلیون و ۵۸۲ هزار تن، ۴۵.۷ درصد از تولید 
ف��والد کش��ور را به خود اختصاص داد. ضمن اینکه گروه ف��والد مبارکه با تولید 
بیش از ۹ میلیون تن فوالد خام بیش از ۵۴درصد از سهم بازار فوالدسازان بزرگ 

کشور را به خود اختصاص داده است.
او ادام��ه داد: به همت کارکنان زحمتکش ش��رکت و با اجرای موفق 
طرحهای توس��عه در س��ال ۱۳۹۷، فوالد مبارکه موف��ق به تولید بیش 
از ۶ میلی��ون و ۳۴۳ هزار تن کالف گ��رم و یکمیلیون و ۵۵۵ هزار تن 
کالف س��رد شد که در کالف گرم رشد ۶درصدی و در کالف سرد رشد 

۴درصدی را شاهد بودیم.
مدیرعام��ل ف��والد مبارک��ه در ادامه به عملکرد درخش��ان ش��رکت در حوزه 
فروش اش��اره کرد و افزود: طی س��ال ۱۳۹۷ فوالد مبارکه موفق به فروش بیش 
از ۶میلی��ون و ۷۱۴ ه��زار ت��ن انواع محصوالت فوالدی تخت ش��د که با رش��د 
۴۸درصدی نسبت به س��ال ۱۳۹۶ درآمدی بالغبر ۲۳.۴۱۰ میلیارد تومان برای 

شرکت به ارمغان آورد.
وی میزان فروش محصوالت در بازار داخلی در سال ۱۳۹۶ را حدود ۵ میلیون 
و ۶۹۵ هزار تن اعالم و اظهار داشت: فروش داخلی در سال ۱۳۹۷ به ۵ میلیون 
و۸۳۶ هزار تن افزایش یافت. در همین راس��تا با توجه به رس��الت فوالد مبارکه 
در تأمین نیاز داخل با اولویت آن بر صادرات و افزایش سهم بازار داخلی، میزان 

صادرات شرکت از یکمیلیون و ۲۹۲ هزار تن به ۸۷۸ هزار تن کاهش یافت.
مهندس عظیمیان با اشاره به رشد بیش از ۱۰۰درصدی سود خالص شرکت، 
خاطرنش��ان کرد: در سال ۱۳۹۷ سود عملیاتی شرکت بیش از ۱۱.۹۳۳ میلیارد 
تومان بود که نس��بت به سال ۱۳۹۶، رشدی ۷۷درصدی داشته است. همچنین 
س��ود ناخالص ش��رکت رقمی بیش از ۱۰.۹۵۲ میلیارد تومان بود که در مقایسه 
با س��ال ۱۳۹۶، رشدی ۵۱درصدی داشت و سود خالص شرکت با رشد بیش از 

۱۰۲درصد، به ۱۲.۲۳۰ میلیارد تومان رس��ید که از ابتدای بهرهبرداری شرکت 
تاکنون بینظیر است.

او ب��ا تأکید بر اینکه عملکرد مطلوب ش��رکت در س��ال ۱۳۹۷ تأثیر 
مثبتی بر ارزش ش��رکت در بازار س��رمایه داشته اس��ت، افزود: حاصل 
ای��ن عملکرد درخش��ان از مجمع س��ال قبل تا مجمع فعل��ی بازدهی 
۱۱۲درصدی برای س��هامداران ش��رکت اس��ت. این در حالی است که 
ب��ا اجرای موفق افزایش س��رمایه به میزان ۷۳.۳۳درصد از محل س��ود 
انباش��ته که بزرگ ترین افزایش س��رمایه از محل سود انباشته در تاریخ 
بورس اس��ت، فوالد مبارکه به بزرگترین ش��رکت بازار سرمایه با ارزش 

بازار ۵۵۸.۶ هزار میلیارد ریال تبدیل شد.
وی در ادامه به عملکرد سهماهه اول شرکت در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و افزود: 
فوالد مبارکه در سهماهه اول سال ۱۳۹۸ موفق به فروش یکمیلیون و ۹۵۳هزار 

تن انواع محصوالت ش��د که بیش از ۹ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان برای ش��رکت 
درآمد حاصل از فروش و رش��د ۱۰۳درصدی نس��بت به سهماهه اول سال قبل 

به ارمغان آورده است.
مدیرعام��ل ف��والد مبارک��ه در بخش پایانی س��خنان خود گف��ت: مهمترین 
برنامههای شرکت در سال جاری عبارتند از: برنامهریزی مدون برای برخورداری 
از منابع پایدار س��نگ از طریق تملیک طرحهای موجود و اکتشاف؛ تالش جهت 
بهرهب��رداری و تس��ریع در اجرای کلی��ه طرحهای مصوب در ش��رکت اصلی و 
ش��رکتهای گروه بهمنظور افزایش س��ود و خلق ارزش��افزوده ازجمله طرح خط 
ن��ورد گرم ۲؛ تأمی��ن الکترود مصرفی موردنی��از بهعنوان اس��تراتژیکترین ماده 
اولیه ش��رکت حداقل برای سه س��ال؛ مشارکت در افزایش س��رمایه شرکتهای 
سرمایهپذیر خصوصا ش��رکتهای معدنی و تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه، 

انتشار اوراق بدهی و ورود شرکتهای گروه به بازار سرمایه.

مدیرعامل فوالد مبارکه: رشد 102درصدی سود خالص فوالد مبارکه در سال 9۷

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

قیمت خودروهای خارجی مجددا گران شد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید با توجه به عدم تمدید مصوبه هیات 
وزیران مبنی بر ترخیص خودروهای خارجی قیمت خودروهای لوکوس مجددا 
گران ش��د. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو در پاس��خ به این پرسش که آیا با ترخیص حدود ۷هزار دستگاه خودرو 
قیمت خودروهای خارجی ارزان خواهد شد؟ گفت: مهلت مصوبه هیات وزیران 
مبنی بر ترخیص خودروهای خارجی از سوی مقامات دولتی تمدید نشد. همین 
موضوع باعث شد که مجدد قیمت خودروهای لوکس در سطح بازار با افزایش 
۱۰ تا ۳۰درصدی همراه ش��ود.مهدی دادفر اف��زود: با عرضه و ترخیص ۷هزار 
خودروی لوکس در بازار قیمت خودروهای وارداتی هفته گذشته ۳۰درصد ارزان 
ش��د اما با توجه به عدم هماهنگی دستگاه های مربوطه مبنی بر تمدید مصوبه 
هیات وزیران مبنی بر ترخیص خودروهای خارجی باعث شد که مجدد قیمت 
خودروهای خارجی در سطح بازار گران شود. او اظهار داشت: متاسفانه دخالت 
دولت و تصمیم گیری در حوزه خودرو باعث شده که واردکنندگان با زیان های 
قابل توجهی مواجه باشند. معتقدیم چنانچه شاخص های اقتصادی ثابت باقی 
بمان��د قیمت خودروهای خارجی تغییر نخواهد ک��رد، در غیر این صورت باید 

شاهد موج جدید گرانی باشیم.

روزگار ناخوش سامانه هوشمند سوخت
سومین مدیر سامانه در ۷ ماه اخیر

مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مسعود رضائی را 
به عنوان سرپرست مدیریت سامانه هوشمند سوخت منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، با صدور حکمی 
از س��وی امیر وکیل زاده مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی 
ای��ران در تاریخ ۹ مردادماه، مس��عود رضائی به عنوان سرپرس��ت مدیریت 
س��امانه هوشمند سوخت منصوب ش��د. انتصاب رضائی به عنوان سرپرست 
مدیریت س��امانه هوش��مند سوخت نش��ان می دهد که وضعیت این سامانه 
همچنان مناسب نیست زیرا: الف- این انتصاب در آستانه ۲۰ مردادماه یعنی 
تاریخ الزامی ش��دن اس��تفاده از کارت هوشمند س��وخت شخصی در کشور 
صورت گرفته اس��ت. ب- رضائی س��ومین مدیر سامانه هوشمند سوخت در 
هفت ماه اخیر اس��ت. اواسط بهمن ماه پارسال سیدمحمدرضا موسوی خواه، 
مدیرعامل وقت ش��رکت مل��ی پخش فرآورده های نفت��ی طی حکمی طاها 
منصوری را به س��مت سرپرس��ت مدیریت س��امانه هوش��مند سوخت این 
شرکت، منصوب کرد، اما منصوری بنا بر دالیلی هرگز در این کسوت حضور 
پیدا نکرد. به همین دلیل، موس��وی خواه در تاریخ ۲۶ فروردین ماه امس��ال، 
شهرام  توکلی را به عنوان سرپرست جدید سامانه هوشمند سوخت منصوب 
کرد و یک ماه بعد )۲۳ اردیبهش��ت ماه(، توکلی به عنوان مدیر این سامانه 
منصوب ش��د اما دوران حضور توکلی در این پس��ت هم بس��یار کوتاه بود و 

اخیرا رضائی جایگزین وی شد.

تولید سراتو متوقف شد
 سایپا: اقدامات الزم را جهت جلب رضایت مشتریان 

و تبدیل خودروهای ثبت نامی انجام می دهیم 
با خروج کیاموتورز از چرخه تولید مش��ترک خودرو با سایپا، این شرکت نیز 
به جمع ش��رکت های رنو، سیتروئن، برلیانس، ولوو و ایویکو خواهد پیوست که 
پیش��تر با بدعهدی و عمل نکردن به تعهدات خود به  تولید مش��ترک خودرو 
در ای��ران پایان داده  بودند. ش��رکت کره ای کیاموتورز ه��م بعد از بدعهدی رنو 
فرانسه، سیتروئن فرانس��ه و برلیانس چین، به پیروی از تحریم های یک جانبه 
آمریکا، به همکاری با ایران و گروه خودروسازی سایپا پایان داد. به گزارش عصر 
ایران پایگاه اطالع رسانی شرکت سایپا نوشت: به دنبال پیروی غیرمنطقی شرکای 
خارج��ی صنعت خودروی ایران از تحریم های یک جانبه آمریکا و بدعهدی آنان 
در تامین قطعات، ش��رکت کیاموتورز کره جنوبی نیز ای��ران را ترک کرده و به 
همکاری خود با گروه سایپا پایان داد. به دنبال این تصمیِم شرکت کره ای، تولید 
خودرو کیاسراتو در سایپا نیز این هفته متوقف خواهد شد و خطوط تولید آن نیز 
جمع آوری می شود. با خروج کیاموتورز از چرخه تولید مشترک خودرو با سایپا، 
این شرکت نیز به جمع شرکت های رنو، سیتروئن، برلیانس، ولوو و ایویکو خواهد 
پیوست که پیشتر با بدعهدی و عمل نکردن به تعهدات خود به  تولید مشترک 
خودرو در ایران پایان داده  بودند. گفتنی است گروه خودروسازی سایپا با درک 
کامل از ش��رایط پیش آمده برای هموطنانی ک��ه متقاضی تحویل خودروهای 
تولید مش��ترک با ش��رکای خارجی بودند، اقدامات الزم را جهت جلب رضایت 
مش��تریان و تبدیل خودروهای ثبت نامی آنها به خودروهای قابل تحویل انجام 
داده و همچنین پیگیری های حقوقی بین المللی را برای احقاق حق ش��رکت و 

مشتریانش ادامه می دهد.

فروش مواد اولیه داخلی به صورتی شده که 
حتما باید به دنبال دالالن برویم

انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران 
ب��ا هدف کمک به احیای صنعت خودروی کش��ور و ایجاد همکاری، هم افزایی 
و یکسان س��ازی سیاست ها فعالیت می کند. این انجمن تاکنون گام های بلندی 
درخصوص پویش داخلی س��ازی قطعات خودرو برداشته است تا فرصتی ایجاد 
شود که تهدیدها به واسطه تحریم ها به فرصت های خوداتکایی تبدیل شوند. به 
گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، علی یکه فالح رئیس کمیته حداکثرسازی 
داخلی این انجمن درخصوص رفع موانع محیط کسب و کار گفت: یکی از مسائل 
مطرح شده در این زمینه به عنوان یک معضل، کارت های بازرگانی، مفاصاهای 
بیمه و دارایی است که به صورت یک گلوگاه جلوی صادرات را گرفته است؛ به 
همین منظور موارد مورد تایید بیمه باید از این موضوع حذف و تعهدی صورت 
گیرد که قطعه س��ازان برای ارس��ال محصوالت خود بیش از این دچار مشکل 
نش��وند.یکه فالح با اشاره به مشکالت قطعه س��ازان اظهار داشت: شرکت های 
قطعه س��ازی به دلیل عدم پرداخت مفاصا، کارت ه��ای بازرگانی و صادرات آنها 
به مش��کل خورده است؛ به همین س��بب در این انجمن خواستار رفع موضوع 
بیمه و دارایی از تاییدیه های تمدید کارت بازرگانی هس��تیم. این فعال صنعتی 
درخصوص حس��ن های تشکیل انجمن قطعه س��ازی همگن استان تهران بیان 
داشت: با زیرساخت هایی که قطعه  س��ازان و مجموعه سازان در تهران طی این 
چندین سال به وجود آوردند، در این انجمن برای پیشبرد هدف مشترک، خأل 
همدلی و همفکری قطعه   س��ازان حل می  شود و می توان با بررسی و همفکری 
مدلی را ایجاد کرد که خودروساز، قطعه ساز و توافقات اقتصادی در یک میز برد- 
برد صحبت کنند تا کس��ی نتواند از حد و حدود خویش عبور کند؛ بدین گونه 
انصاف و تعادلی پیش می آید که چرخه تولید و بالطبع قطعه سازی، خودروسازی 

و زنجیره تامین به زنجیره مصرف وصل و یک چرخه صحیح ساخته می شود.

دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو در رابطه با وضعی��ت لوازم یدکی 
خودروه��ای وارداتی در بازار اظهار داش��ت در ح��ال حاضر وضعیت لوازم 

یدکی درخصوص خودروهای وارداتی به هیچ وجه مناسب نیست.
به گزارش پدال نیوز به نقل از  گسترش نیوز، مهدی دادفر، دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو  درخصوص وضعیت لوازم یدکی خودروهای وارداتی 
اظهار داشت: کاالی مربوط به خودروهای وارداتی وجود دارد اما بسیاری از 
آنها در گمرکات است و به خاطر مشکالت فراوان امکان ترخیص آنها وجود 
ندارد. بحث تحریم و انتقال ارز باعث ش��ده مشکالتی برای تامین قطعات 
ایجاد ش��ود که البته با برنامه ریزی قابل حل است. خودرویی که برند روز 

دنیا است در تمامی نقاط دنیا قطعات آن پیدا می شود. 
 واردات قطعات تقلبی به کشور 

 دادفر ادامه داد: این نکته را باید گفت که درخصوص خودروهای وارداتی 
قطعات تقلبی نیز وجود دارد. هر جایی که سود وجود داشته باشد و فضای 
نظارت��ی و رقابتی آن نیز کم باش��د در نتیجه تقل��ب در آن نیز به وجود 
خواهد آمد. درخصوص تامین قطعات اجازه ورود افراد برای این کار دچار 
مشکل است. اگر شرکت نمایندگی باشید این امکان وجود دارد که بتوانید 
با ثبت سفارش اقدام به واردات قطعه کنید. در غیر این صورت نیز باید به 

اتحادیه لوازم یدکی مراجعه کنید و راه دیگری وجود ندارد. در حالتی که 
راه ها بسته می شود حتما باید به سمت قاچاق رفت. کمبود در بازار نتیجه 
این می شود که قاچاق در زمینه قطعات صورت می پذیرد و قطعات تقلبی 
به کش��ور راه پیدا می کند. اگر فعاالن این حوزه بتوانند به سادگی قطعات 
را به کش��ور وارد کنند ش��رایط بهتر خواهد شد. به عنوان مثال اگر کسی 
می تواند قطعه ای را از خارج به کش��ور وارد کند این اجازه داده شود. البته 
در این زمینه تنها یک مانع به نام اس��تاندارد وجود خواهد داشت که باید 
ب��ه آن توجه ک��رد. ما در حال حاضر در حالتی ق��رار داریم که به همگان 
اجازه واردات قطعه داده نمی ش��ود و به همین دلیل کمبود در بازار لوازم 

یدکی وجود دارد.
 زیر و بم ساخت داخل قطعات خودروهای وارداتی 

 وی در مورد س��اخت داخل قطعات به ذکر نکاتی پرداخت: قطعه سازان 
داخلی یقینا می توانند در ساخت قطعات مرتبط با خودروهای وارداتی نیز 
یک سری فعالیت انجام دهند اما نکاتی در این خصوص وجود دارد. صرفا 
خواس��تن در این مبحث مطرح نیس��ت بلکه تکنولوژی و اقتصادی بودن 
نیز جزو مواردی اس��ت که باید در س��اخت قطعات به آن توجه کرد. اگر 
می خواهید وارد س��اخت قطعه ای شوید ابتدا باید قالب سازی انجام شود و 

در نتیجه نیاز به هزینه وجود دارد. س��رمایه گذاری باید متناسب با تعداد 
خودروهای موجود در کش��ور و مصارف آن باش��د. با توجه به اینکه تولید 
برخی از قطعات توجیه اقتصادی ندارد بس��یاری از قطعه س��ازان وارد این 
زمینه نمی ش��وند. ش��رکتی که به عنوان مثال در حال ساخت واتر پمپ 
خ��ودروی پراید اس��ت توانایی س��اخت این قطعه ب��رای خودرویی مانند 

لکسوس را نیز دارد البته پیچیدگی آن کمی باالتر است.
 ساخت لنت ترمز در داخل کشور 

 دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: نکته مهم اینجاس��ت که تعداد 
خودروهای وارداتی در کشور ما محدود است. به همین دلیل قطعه سازان 
س��رمایه خود را بر روی س��اخت قالب قطعه ای که صرفه اقتصادی ندارد 
نمی گذارند. الزم به ذکر است تنها جایی که قطعه سازان داخلی به آن ورود 
کرده اند در ساخت لنت ترمز است چراکه این قطعه مصرفی است و قالب 
خاصی نیز ندارد. تولید این قطعه سخت نیست و فروش آن نیز نسبتا سریع 
اس��ت و حتی اگر فردی به ندرت از خودروی خود اس��تفاده کند احتماال 
ساالنه یک الی دو بار نیاز به تعویض لنت پیدا خواهد کرد. اکثر لنت ها به 
نوعی طراحی شده که صرفا برای یک نوع خودرو استفاده می شود. قرار بر 

این است مواردی که تولید داخل ندارند واردات آنها آزاد شود.

پیچ و خم های تامین لوازم یدکی خودروهای وارداتی

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت متاسفانه امروز در بحث فروش 
محصوالت در فض��ای مجازی هیچ گونه نظارتی حت��ی از جانب وزارت 

صمت صورت نمی گیرد.
امیرحس��ن کاکائی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با باشگاه 
خبرن��گاران جوان، درخصوص نب��ود نظارت کافی بر ف��روش اینترنتی 
خ��ودرو از جانب وزارت صم��ت، گفت: در واقع نظارت ه��ای اصولی از 
جانب وزارت صمت و سایر سازمان های ذی ربط صورت می گیرد اما این 

نظارت ها مستمر نیست.
وی در ادام��ه با اش��اره به فروش برخی از خودرو ه��ا از طریق فضای 
مجازی اضافه کرد: برخی از س��ایت ها و شبکه های اجتماعی در فضای 
مج��ازی، اقدام ب��ه تعیین قیمت ه��ای کاذب برای برخ��ی خودروهای 
پرفروش می کنن��د. این قیمت  گذاری های کاذب در صورت عدم نظارت 

جدی  به ضرر جامعه و اقتصاد کشور تمام می شود.
کاکائی تصریح کرد: به طور مثال در مرداد س��ال گذشته پیش فروش 
خودرو از جانب ش��رکت های خودروس��ازی ممنوع شد، ولی در فضای 
مجازی به کذب خودرو ها را با نام پیش فروش از طرف خودروس��اری به 
فروش می رس��اندند در حالی که در اصل شرکت خودروسازی هیچ گونه 

فروشی را نداشته است.
این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی بیان کرد: متاسفانه امروز در بحث 
ف��روش محص��والت در فضای مجازی هیچ گونه نظارتی حتی از س��وی 
وزارت صم��ت صورت نمی گیرد چراکه با توج��ه به نبود نظارت بر درج 

قیمت های خودرو در این سایت ها، قیمت ها دستکاری می شود.
وی ب��ا بیان اینکه اگر به ج��ای درج قیمت در بازار مجازی، قیمت ها 
به صورت توافقی تعیین ش��ود، افراد می توانن��د با مراجعه به بازار برای 

معامل��ه تصمیم بگیرند، تصریح ک��رد: افزایش قیمت های خودرو در پی 
درج قیمت ها در س��ایت های خرید و فروش اینترنتی در شرایطی اتفاق 
افت��اد ک��ه در بازار، خرید و فروش مش��اهده نمی ش��ود و در هفته های 
گذش��ته تنها شاهد نوسان قیمت ها در س��ایت های درج آگهی خرید و 

فروش خودرو بودیم.
کاکائی با اش��اره به لزوم بررسی اصالت قیمت هایی که در آگهی های 
این س��ایت ها درج می شود، اظهار داشت: در این مدت افرادی که تعداد 
زیادی خودرو داش��تند، با سوءاستفاده از فضای مجازی قیمت گذاری و 
قیمت س��ازی کاذب انجام دادند. در کل برای مفهوم تبلیغات در فضای 
مجازی در داخل کشور باید یکسری از نظارت ها صورت گیرد، تا به ضرر 
مش��تریان نباشد. یعنی در فضای مجازی باید معیار های مشخصی برای 

فروش اینترنتی وجود داشته باشد.

مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی  های ش��هری کش��ور اعالم کرد ظرف چند روز 
آینده ۱۰۰دس��تگاه خودرو جهت اجرایی ش��دن طرح پایلوت تاکسی های برقی 

توسط ایران خودرو به این اتحادیه تحویل خواهد شد.
مرتضی ضامنی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، تصریح کرد: مشکل اصلی 
نوس��ازی در حوزه ناوگان حمل و نقل عمومی به یکی از بازیگران اصلی این کار 
یعنی خودروس��ازان برمی گ��ردد که باید خودروهای موردنظ��ر را در اختیار این 

ناوگان قرار دهند.
وی اذعان داش��ت: متاسفانه در بازار خودرو ثبات قیمت وجود ندارد علی رقم 
اینکه قیمت خودرو در اردیبهش��ت ما مش��خص ش��د ولیکن با گذشت یک ماه 
متاسفانه ش��اهد تغییر قیمت ها هستیم این عدم ثبات قیمت خودرو باعث شده 
که قدرت تصمیم گیری را به نوعی از س��ازمان س��لب کند و ما قادر نیس��تیم به 
صورت درازمدت تصمیم گیری الزم را اخذ کنیم این موضوع به یک چالش جدی 

برای ما تبدیل شده است

ضامنی افزود: علی رغم تفاهم نامه ۱۰هزار دس��تگاهی با شرکت ایران خودرو 
ولی از ابتدای س��ال تاکنون صرفا توانسته ایم ۱۳۰ دستگاه را نوسازی کنیم. در 
ح��ال حاضر نیز به دلی��ل افزایش قیمتی که مجددا اتف��اق افتاده فرآیند صدور 

پیش  فاکتور توسط خودروسازان متوقف شده است.
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی   های شهری کشور بیان داشت: این بخش یعنی 
نوس��ازی ناوگان هم س��ازمان و هم رانندگان تاکس��ی را با چالش جدی مواجه 
کرده، لذا الزم است مسئولین در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص 

چاره اندیشی کنند و این مشکالت را هرچه زودتر حل کنند.
به گفته وی با توجه به اینکه در حال حاضر از ۳۲۰هزار دستگاه تاکسی فعال 
در کشور تقریبا ۱۵۰ هزار دستگاه معادل ۴۵درصد به سن فرسودگی رسیده اند 
ما با یک ناوگان فرس��وده مواجه هس��تیم حتی اگر این تع��داد خودرویی که با 
ش��رکت ایران خودرو تفاهم کردیم یعنی ۱۰ هزار تاکس��ی نو را به ناوگان وارد 
کنیم تنها ۷درصد انباش��ت فرس��ودگی را پوش��ش داده ایم و لذا باید برنامه های 

دیگری را داش��ته باش��یم از جمله اینکه از ظرفیت خودروهای موجود اس��تفاده 
کنیم این تنها راهکاری اس��ت که به ذهن می رس��د تا بتوان درصد بیش��تری از 

ناوگان را نوسازی کرد.
ضامنی افزود: به این صورت که مالکین خودروهای فرسوده، خودروی فرسوده 
خود را اس��قاط کنند در عوض خودروهای دس��ته دوم موجود که تا س��ه س��ال 
کارکرد داش��ته باش��ند و دارای مش��خصه های موردنظر ش��ورای عالی ترافیک 
شهرهای کشور نیز باشند را رنگ کرده و پالک تاکسی اسقاط شده را به خودروی 
جدی��د منتقل کنیم تا بتوانیم با اس��تفاده از ظرفی��ت موجود تا حدودی ناوگان 

فرسوده را نوسازی کنیم.
بیمه تکمیلی رایگان برای تاکسیرانان باکیفیت

با گران شدن تعرفه تاکسی های اینترنتی استقبال از آژانس ها افزایش یافت
مشکل بیمه رانندگان تاکسی حل شد

کنترل معاینه فنی تاکسی های اینترنتی نیازمند تغییر و بهبود است

فقدان امر نظارت بر فروش خودرو در فضای مجازی

تحویل 100دستگاه تاکسی برقی توسط ایران خودرو
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الیاس حضرتی با اش��اره به جایگاه و تاثیر مثبت س��رمایه گذاران حوزه 
کارآفرینی و کسب و کارهای استارت آپی در جنگ اقتصادی کنونی کشور، 
گفت یکی از محورهای نجات کش��ور از مشکالت اقتصادی، پررنگ کردن 

نقش کارآفرینان، نخبگان و سرمایه گذاران در 
حوزه های کسب و کارهای نو و تجلی فعالیت 
آنها در قالب اس��تارت آپ ها اس��ت. به گزارش 
خانه ملت، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه فعالیت استارت آپ ها باید شکل و 
شمایل رسمی تری پیدا کند، افزود: شرکت های 
دانش بنیان پیوند میان دانش، سرمایه گذاری، 
صنعت و خدمات را عمیق تر می کنند لذا باید 
طبق قانون برنامه ششم توسعه استارت آپ ها 
جایگاه ویژه تری در کشور پیدا کرده و دولت ها 
از س��رمایه گذاران حوزه های کسب و کار نو و 
اس��تارت آپی حمایت کنن��د. وی تاکید کرد: 

حمایت از سرمایه گذاران و موسسان شرکت های استارت آپی و دانش بنیان 
در ش��رایط پرتالطم اقتصادی کنونی ضروری است، البته باید مراقبت کرد 
ای��ن حمایت تبدیل به فضایی مبتنی بر رانت ب��رای عده ای از افراد خاص 

نشود. حضرتی معتقد است اگر نخبگان، فعاالن و سرمایه گذاران شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپی در مسیر مورد نیاز کشور و جامعه فعالیت کرده و 
مورد حمایت دولت قرار گیرند به یقین می توانند به بستری وسیع برای ایجاد 
اش��تغال، درآمدزایی و صادرات تبدیل شوند. 
وی گفت: حفظ ش��خصیت سرمایه گذاران و 
کارآفرینان استارت آپی به معنای میدان دادن 
به آنها، حل مشکالت و عدم ایجاد مزاحمت 
برای آنها اس��ت نه آنکه با فانوس دنبال شان 
افتاده و مدام در حال مچ گیری و ایجاد مانع 
بر سر راه فعالیت اقتصادی شان باشند. رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس با اعتقاد به اینکه 
به دنبال تشدید تحریم های اقتصادی، حمایت 
بیشتر از سرمایه گذاران داخلی ضروری است، 
مطرح کرد: اگرچه جذب سرمایه گذار خارجی 
نیز برای کش��ور حائز اهمیت اس��ت، اما در 
مرزبندی های حمایتی باید س��رمایه گذاران 
داخلی را در اولویت قرار داد چراکه آنها با سرمایه گذاری پول خود در داخل 
کشور، ریسک کرده اند درحالی که می توانستند با خارج کردن پول شان از 

کشور، به سود بیشتر و بدون خطری برسند.

س��ونی در جدیدترین گزارش آماری خود تحلیلگران و کارشناسان را شوکه 
کرده و از سوددهی شرکت در سه ماهه  اول سال، خبر داده است.

ب��ه گزارش زومیت، س��ونی آمارهای درآمدی خود در س��ه ماهه  گذش��ته را 
منتش��ر کرد و با اعالم سوددهی برای اولین بار، 
به نوعی رکوردشکنی کرد. این شرکت با وجود 
کاه��ش س��وددهی در صنعت ب��ازی، به دلیل 
افزایش تقاض��ای سیس��تم های دوربینی چند 
لنزی برای گوشی های هوشمند، شاهد افزایش 
فروش حس��گرهای تصویری خود بوده اس��ت. 
درواق��ع س��ونی از افزایش فروش گوش��ی های 
هوش��مند حرفه ای تر به مصرف کنند ه ها س��ود 
می برد که ش��رکت هایی همچون هوآوی در آن 
نقش دارند. افزایش فروش حسگرهای تصویری 
س��ونی در دوران��ی رخ داد که کنس��ول بازی 
قدیمی و ش��ش س��اله آنها یعنی پلی استیشن 
۴ ب��ه پایان عمر خود نزدیک می ش��ود. همین 

روند، افزایش هزینه   تولید کنسول جدید برای ژاپنی ها به همراه خواهد داشت. 
هیروک��ی تاتوکی مدیر امور مالی س��ونی در کنفرانس خبری مرتبط با گزارش 
مالی ش��رکت گفت: فروش حسگرهای تصویری ما رشدی مستقل از رشد بازار 

گوشی های هوشمند دارد. این روند به لطف استفاده  تولیدکننده های گوشی از 
دوربین های چند لنزی و حس��گرهای بزرگ تصویری رخ داد. مراکز تولیدی ما 

برای پاسخ به نیاز مشتریان، با حداکثر ظرفیت کار می کنند.
سونی در گزارش آماری خود سود عملیاتی 
۹۳/۲۳۰ میلی��ارد ین )ح��دود ۱/۲ میلیارد 
دالر( را برای س��ه ماهه آوریل تا ژوئن س��ال 
جاری میالدی نش��ان داده است. آمار مذکور، 
رشد ۴/۱۸ درصدی را نسبت به سال گذشته 
نش��ان می دهد و همچنین بیش از پیش بینی 
اجماع تحلیلگران یعنی ۶۱/۱۷۳ میلیارد ین 
بود. ژاپنی ها که دو سال پیاپی را با سوددهی 
گذرانده ان��د، در س��ال منته��ی ب��ه مارس، 
پیش بینی س��وددهی را در رقم ۸۱۰ میلیارد 

ین حفظ کردند.
کس��ب وکار تصویربرداری و حس��گرها که 
شامل حس��گرهای تصویری می ش��ود، سود 
۵/۴۹میلیارد ینی را برای س��ونی به همراه داش��ت. این آمار در س��ال گذشته 
۱/۲۹ میلیارد ین بود. ش��ایان ذکر اس��ت بخش بازی برای سونی کاهش ۶/۹ 

میلیارد ین در سود را تجربه کرد که با سوددهی بخش تصویر، جبران شد.

رکوردشکنی سونی در گزارش های مالی به لطف افزایش فروش حسگر تصویرحفظ شخصیت کارآفرینان استارت آپی و عدم ایجاد مزاحمت برای آنها

همزمان با پیدایش کس��ب و کارهای جدید تحت عنوان »کس��ب و کارهای 
نوپا«، به ویژه طی چند س��ال اخیر رش��د این مشاغل جهش��ی بوده است. در 
مقابل این رش��د جهش��ی اما قوانین حمایتی کشور حامی این مشاغل نیست و 
بعضا مقررات جاری کشور سد راهی برای توسعه کسب و کارهای نوپا هستند.

ب��ه  گ��زارش مهر، از مهمترین مش��کالت و موانع صاحبان اس��تارت آپ ها و 
متقاضی��ان راه اندازی کس��ب و کارهای نوپا که در محاف��ل مختلف در حضور 
مس��ئوالن و مدیران ذی ربط از آن یاد می کنند، بوروکراس��ی های متعدد برای 
صدور مجوزها، موانع قانونی و مش��وق های انگیزش��ی توس��عه این نوع مشاغل 

است.
در حوزه قوانین و مقررات نیز حتی به ظن مس��ئوالن دولتی، قوانین جاری 
کش��ور در حوزه های قوانین حمایتی کار، بیمه ای و مالیاتی موانع رش��د کسب 
و کارهای نوپا هس��تند که به رغم این اعترافات اما هنوز سیاس��ت گذاران اقدام 
عاجلی برای تس��هیل قوانین و مقررات با رویکرد حمایت از کس��ب و کارهای 

نوپا نکرده اند.
ام��ا با وج��ود موان��ع قانونی، ج��ز در ح��وزه ص��دور آیین نامه ها و 
دس��تورالعمل هایی برای تسهیل آغاز کس��ب و کارهای جدید، اقدامی 
برای اصالح قوانین موجود با رویکرد حمایت از این نوع کسب و کارها 
صورت نگرفته اس��ت و با وجود جهش توس��عه کسب و کارهای نوپا و 
اس��تارت آپ در حدود یک دهه اخیر، همچنان س��ایه قوانین سنتی بر 

سر این نوع کسب و کارها سنگینی می کند.
سرعت رشد استارت آپ ها خیلی بیشتر از تسهیل مقررات 

است
در همی��ن زمینه محمدعبده ابطحی، مدیر رس��ته فناوری اطالعات 
طرح توس��عه کس��ب و کار و اش��تغال پایدار)تکاپو( در وزارت کار، در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، با اش��اره به روند اصالح قوانین جاری کشور 
متناسب با رش��د استارت آپ ها و کس��ب و کارهای نوپا اظهار داشت: 
فضای کلی کسب و کار کشور فارغ از موضوع استارت آپ ها یک فضای 

مساعد و مطلوب نیست.
وی افزود: بالطبع با توجه به اینکه کسب و کارهای نوپا در ایران نوع جدیدی 
از کس��ب و کارها هس��تند، قوانین، مقررات و بخش ه��ای تصمیم گیری هنوز 
نتوانسته اند خود را با این شرایط تطبیق دهند؛ یعنی سرعت رشد استارت آپ ها 
و کسب و کارهای نوپا خیلی بیش از اصالح و تسهیل قوانین و مقررات است.

ابطحی همچنین با تایید اینکه قوانین بیمه ای، مالیاتی و کار کشور متناسب 
با کسب و کارهای سنتی نوشته است، تاکید کرد: به رغم اینکه در برخی موارد 
زمینه برای توس��عه کسب و کارهای نوپا بس��یار زیاد است، اما به دلیل قوانین 
س��نتی، هر جا سیستم اداری کش��ور با کسب و کارهای جدید مواجه می شود؛ 

اکثرا بازدارنده هستند.
وی درباره اینکه آیا مهمترین موانع قانونی حمایت از کس��ب و کارهای نوپا 
شناس��ایی شده است؟ گفت: یکسری از موارد از سال گذشته احصا شده اند اما 
پیگیری آنها اولویت بندی ش��ده اس��ت به این ترتیب ک��ه موضوعات بیمه ای و 
مالیاتی در اولویت رفع موانع کسب و کارهای نوپا قرار دارند؛ هرچند طی یکی 
دو سال گذشته شرایط سهل  تر شده اما همچنان نیازمند اصالحاتی برای رشد 

و حمایت از کسب و کارهای جدید هستیم.
ابطح��ی درباره مهمترین و اصلی ترین مانع پی��ش روی متقاضیان راه اندازی 
کس��ب و کارهای نوپا گفت: سیس��تم دولتی کشور بسیار مبتنی بر مجوز است 
و در هر فرآیندی باید یک مجوز از یک دس��تگاه گرفته ش��ود. اینکه برای یک 
کس��ب و کار انواع مجوزها باید اخذ ش��ود بازدارنده است، در حالی که در دنیا 

این نظام بیشتر مبتنی بر رجیستری )ثبت( است.

صدور مجوز کسب و کارهای نوپا در کشور مبتنی بر مشاغل 
سنتی است

مدیر رسته فناوری اطالعات طرح تکاپو در وزارت کار، با بیان اینکه سیستم 
صدور مجوز کس��ب و کار در کشور نیز مبتنی بر کسب و کارهای سنتی شکل 
گرفته اس��ت، گفت: به عنوان مثال کسی که در حوزه تولید محتوای دیجیتال 
می خواه��د فعالیت کند، برای انتش��ار اثر خود باید از وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی مجوز دریافت کند، در حالی که ممکن است صدور این مجوز زمان بر 
باشد و محتوای تولیدشده ارزش زمانی و حتی فرصت بازار را از دست بدهد یا 
اینکه رقبای جدید در این فاصله وارد شوند. وزارت ارشاد هم خیلی سعی کرد 
تا این سیستم را سازماندهی کند، اما چون سیستم احراز صالحیت ما براساس 

کسب و کارهای سنتی است این یک معضل پیش رو تلقی می شود.
وی تاکید کرد: ماهیت کس��ب و کارهای نوپا در بس��یاری از موارد وابسته به 
سرعت و نوآوری هستند و زمان حضور در بازار نیز مهم است، اما به دلیل اینکه 
سیس��تم صدور مجوز کسب و کارهای ما سنتی است، این سیستم از چابکی و 
سرعت موردنظر برخوردار نیست. ابطحی با بیان اینکه در برخی موارد ایده های 
کس��ب و کارهای نو قربانی بوروکراس��ی مجوزها می شوند، گفت: هر دستگاه و 
وزارتخانه ای متناس��ب با کسب و کارهای جدید مرتبط با آن دستگاه، از طریق 
تعامل با تش��کل ها یا تش��کیل کارگروه های تخصصی با این کسب و کارها باید 

منعطف تر عمل کنند و در برابر صدور مجوزها مقاومت نکنند.
معافیت کسب و کارهای نوپا از شمولیت بیمه تامین اجتماعی تا 

زمان پایداری شغل
ابطحی همچنین با اش��اره به تهیه طرح نوآفرین از س��وی وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات و تصویب آیین نام��ه حمایت از کس��ب و کارهای نوپا در 
هی��أت وزیران در راس��تای اج��رای این طرح گفت: براس��اس ای��ن آیین نامه، 
اس��تارت آپ های نوپا مشروط به داشتن ش��رایطی از جمله گردش مالی کمتر 
از ۵۰۰ میلیون تومان، فعالیت حداکثر س��ه س��اله و س��هامداری همه فعاالن، 

می توانند از یکسری معافیت های بیمه ای و مالیاتی معاف شوند.
وی ادامه داد: براس��اس قان��ون کار در فعالیت اقتص��ادی که رابطه 
کارفرم��ا و کارگ��ری حاکم باش��د و کارگاه دارای کد کارگاهی باش��د 
کارفرم��ا ملزم به پرداخت حق بیمه تامی��ن اجتماعی برای نیروی کار 
اس��ت، اما در برخی اس��تارت آپ های تازه کار که طراحان آن هنوز به 
توجیه اقتصادی طرح خود پی نبرده اند و به نوعی در مرحله راه اندازی 
اولیه کس��ب و کار خ��ود هس��تند، در دوره ای که هن��وز درخصوص 
پایداری کس��ب و کار خود به نتیجه نرس��یده اند از پرداخت حق بیمه 

تامین اجتماعی معاف می شوند و این یک تسهیل در فرآیند است.
این مقام مس��ئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: در راس��تای 
این نوع حمایت ها از استارت آپ هایی که تازه فعالیت خود را آغاز کرده اند، قرار 
اس��ت س��امانه ای با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات راه اندازی شود 
تا مش��روط به داش��تن شرایطی که در آیین نامه ذکر ش��ده، بتوانند از یکسری 
معافیت ها و مشوق ها تا زمانی که طرح و ایده خود را رسما راه اندازی کنند و به 
یک ثباتی برسند، برخوردار شوند. ابطحی با بیان اینکه مقدمات قانونمند شدن 
حمایت ها از اس��تارت آپ ها از حدود یک س��ال و نیم پیش با محوریت وزارت 
ارتباطات و مشارکت پنج وزارتخانه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
آغاز شد، گفت: این آیین نامه حدود دو ماه پیش در هیأت وزیران تصویب شد.

وی گفت: این حمایت ها تنها بخش��ی از مشکالت اس��تارت آپ ها را پوشش 
می دهد و مربوط به اس��تارت آپ هایی اس��ت که به تازگی فعالیت خود را آغاز 
کرده اند، اما باید حمایت ها و موانع قانونی درخصوص سایر کسب و کارهای نوپا 

که رشد کرده اند نیز در دستور کار باشد.

سایه سنگین قوانین سنتی بر سر کسب وکارهای نوپا

دریچــه

تدوین س��ند کار و اشتغال اس��تان البرز با هدف جمع آوری اطالعات و آمار دقیق از 
فضای کسب و کار و توسعه کارآفرینی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، مدیرکل سیاس��ی، انتخابات و تقس��یمات کش��وری استانداری البرز 
روز ش��نبه در کمیسیون کارگری شورای تامین اس��تان البرز گفت:  براساس اطالعات 
ارائه ش��ده در جلس��ه، می توان گفت در س��ال ۹۸ با گذر از ش��وک اولیه تحریم ارزی 

سال۹۷، با برنامه ریزی های انجام شده، فضای کسب و کار رو به بهبود رفته است.
کریم حمیدوند افزود: کاهش آمار برقراری بیمه بیکاری نسبت به مدت زمان مشابه 
س��ال گذشته و افزایش آمار وصول حق بیمه و افزایش بیمه شدگان اجباری در استان، 
چش��م انداز امیدوارکنن��ده ای از روند رو به بهبود فضای کس��ب و کار در اس��تان البرز 

ترسیم می  کند.

تدوین سند کار و اشتغال البرز در 
دستور کار قرار گرفت

یکشنبه
13 مرداد 1398

شماره 1365
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رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمهوری از افزایش س��قف حمایت های صندوق از طرح های پژوهشی و حوزه 
پسادکترا خبر داد و گفت با این اقدام حمایت های مان از محققان کشور موثرتر 

دنبال می ش��ود. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
بنیاد ملی نخبگان، ایمان افتخاری رئیس صندوق 
حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری درب��اره تغییرات 
برنامه های صندوق از ابتدای س��ال جاری تاکنون 
بیان کرد: سیاس��ت های صندوق برای اختصاص 
حمایتی بهینه تا حدودی تغییر کرده اس��ت. در 
حال حاضر، در چارچ��وب بودجه مصوب کمیته 
تخصصی صندوق ب��رای هر کارگروه، برنامه ریزی 
مناس��ب و مس��تقلی در حوزه های مختلف علوم 
در حال ش��کل گیری است و  بنابراین کارگروه ها 
می توانند حمایت های بهینه تری متناسب با حوزه 
علمی مربوطه داشته باشند. افتخاری با بیان اینکه 

برنامه های صندوق به دو بخش کلی تقس��یم می شود، ادامه داد: یکی از این دو 
بخش، برنامه های فراگیر همچون حمایت از طرح های پژوهشی، رساله های دکترا 
و پسادکترا هستند که از نظر تعداد و وسعت جغرافیایی گسترده هستند. بخش 

دوم، برنامه هایی هس��تند که گروه خاصی از جامعه پژوهش��گران را به صورت 
هدفمند، حمایت می کنند. وی درباره تغیی��رات برنامه های فراگیر صندوق در 
سال جاری گفت: دریافت طرح های پژوهشی،  رساله های دکترا و درخواست های 
پس��ادکترا از این پس در قالب انتش��ار فراخوان 
انجام می شود. این کار زمینه مقایسه طرح های 
مختل��ف، ایجاد تعادل بی��ن حوزه های مختلف 
علم��ی و برنامه ری��زی بهتر را فراه��م می کند. 
نخستین فراخوان طرح های پژوهشی در بیشتر 
کارگروه ها منتش��ر شده است. فراخوان حمایت 
از طرح های پسادکترا هم از نیمه دوم مردادماه 
منتش��ر می ش��ود. به گفته افتخاری، در حوزه 
پسادکترا حمایت مالی از محققان به میزان قابل 
توجهی افزایش یافته است و نزدیک به دو برابر 
ش��د. البته در زمینه طرح های پژوهشی نیز این 
افزایش حمایت ها وجود دارد و سقف حمایت از 
۳۰ میلیون تومان به ۴۵ میلیون تومان رس��ید. 
دیدگاهی که در کمیته تخصصی در این خصوص وجود داشت این بود حتی اگر 
تعداد حمایت ها کاهش یابد، اما حمایت از طرح ها موثرتر و با مبالغ بیشتر باشد، 

اثر بهتری بر جریان علمی کشور را شاهد خواهیم بود.

رئی��س اتاق بازرگانی الب��رز گفت امروز وقت آن رس��یده که به 
مهارت پروری بهای بیش��تری بدهیم زیرا کسب و کارهای آینده با 

ایده های جوانان پیش خواهد رفت.
به گ��زارش ایرنا، رحی��م بناموالیی در 
دانشجویی  اس��تارت آپ  برگزاری  حاشیه 
با عنوان »کس��ب آغاز« که با مش��ارکت 
جهاددانش��گاهی و ات��اق بازرگان��ی البرز 
برگزار ش��د، اظهار داشت: ش��رایط امروز 
جامعه دیگر مثل گذش��ته نیست باید به 
مسئله تولید ثروت توجه بیشتری کنیم و  
دیگر نمی توان گفت که علم بهتر از ثروت 
اس��ت چون علمی که ثروت افزایی نکند و 

کاربردی نداشته باشد بی فایده است.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه عل��م و ثروت 
همچون کفه یک ترازو هس��تند و باید با 
هم همخوانی داشته باشند، گفت: ثروتی 

هم که بدون علم باشد به هیچ وجه راهشگا نیست .
این مس��ئول بیان داش��ت: امروز ۱۵ میلیون لیسانسه در کشور 
داریم، بس��یاری از این افراد فقط م��درک گرفته اند و  از علم خود 

استفاده ای نمی کنند، متاس��فانه مدرک گرایی آفت جامعه ما شده 
است، افرادی که س��ال های را تحصیل می کنند و بدون مهارت به 

حال خود رها می شوند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز تصریح  کرد: 
اگر بخواهیم از لحاظ اقتصادی پیشرفت 
کنیم بای��د تجاری س��ازی ایده ها را در 
دس��تور کار قرار دهیم و ب��ا روش های 
جدی��د وارد ب��ازار کار ش��ویم چ��را که 
دیگر روش های سنتی پاسخگوی نیازها 
نیس��تند و اکث��را پرهزین��ه و دیربازده 

هستند. 
وی تاکید کرد: برای رسیدن به رونق 
اقتص��ادی باید ب��ه جوانان به��ا بدهیم، 
ایده ه��ای آن��ان را ارزیاب��ی و ایده های 
خالقانه را تج��اری کنیم، وضعیت ایران 
در منطق��ه وضعی��ت خوبی اس��ت و با 
تالش و نوآوری می توان بازار خوبی برای کش��ور ایجاد کرد که این 
هدف فقط با اس��تفاده از ت��وان نیروی های جوان و خالق عملیاتی 

می شود .

بها دادن به ایده پردازی مساوی با توسعه کسب و کار استسقف حمایت از پژوهشگران کشور افزایش یافت

یکی از دالیل کاهش س��ود فصل سوم ۲۰۱۹ اپل، افزایش سهم 
بخش تحقیق و توس��عه  این شرکت به بیشترین میزان خود در ۲۰ 

سال گذشته است.
به گزارش زومیت، با انتش��ار گزارش درآمد اپل، سرمایه گذاران 
و تحلیلگ��ران نگرانی های زی��ادی از قبیل میزان ف��روش آیفون، 
چگونگی تأثیر جنگ تجاری با چین بر کس��ب وکار اپل و توس��عه  

بخش سرویس آن مطرح کردند.
یک��ی از م��واردی ک��ه ظاه��راً کمتر م��ورد توجه ق��رار گرفته، 
هزینه های تحقیق و توس��عه)R&D( این غول دنیای فناوری بود 
که ش��اید الزم است به این نکته توجه بیشتری شود. درآمد اپل با 
وجود افزایش فروش، در س��ه ماهه  اخیر س��قوط کرد و این نتیجه  
ناهمخوان، تا حد زیادی ناش��ی از افزای��ش قابل توجه فعالیت های 

تحقیقاتی کوپرتینویی ها است.
عالوه بر این، لوکا مائستری، مدیر ارشد مالی اپل، اعالم کرد که 
س��رمایه گذاری اپل در تحقیق و توسعه قرار نیست به این زودی ها 

کاهش یابد. وی در تماس کنفرانسی با تحلیلگران گفت:
ادامه  س��رمایه گذاری در کس��ب وکار، به ویژه در بخش تحقیق و 
توسعه، برای ما اهمیت بس��یاری دارد، زیرا ما همواره می خواهیم 
نوآوری بیش��تری ب��ه بازار ارائه کنیم، می خواهی��م تجربه  کاربر را 
بهبود بخشیم و محصوالت و خدمات خود را در بازار متمایز کنیم، 

بنابراین ما به این کار ادامه خواهیم داد.
میزان فروش اپل افزایش یافت، اما سود آن افت کرد

فروش اپل در فصل سوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
یک درصد رش��د داش��ته و به ۵۳.۸ میلیارد دالر رسیده است، اما 
درآمد خالص آن در مدت مش��ابه ب��ا کاهش ۱۲.۸درصدی به ۱۰ 

میلیارد دالر سقوط کرده است.
به بیان دیگر، فروش اپل از فصل سوم سال گذشته تا فصل سوم 
امسال ۵۴۴ میلیون دالر افزایش یافته، اما سود آن در مدت مشابه 

۱.۴۸ میلیارد دالر کاهش داشته است.
بخشی از این واگرایی ناشی از افزایش هزینه های مستقیم تولید 
و ارائه محصوالت و خدمات اس��ت. در واقع با وجود فروش باالتر، 
سود ناخالص اپل )میزان درآمد باقی مانده پس از کسر هزینه های 
مس��تقیم( در مقایسه با مدت مشابه س��ال قبل حدود یک درصد 
افت داش��ته اس��ت. این کاهش احتماالً ناشی از کاهش قیمت ها و 
تس��هیالت تعویض محصوالت کارکرده با نمونه های جدید اس��ت 
ک��ه اپل برای کمک به ف��روش محصوالت خود به ویژه در چین به 

کار می برد.
در کل، هزینه های مس��تقیم اپل در فصل س��وم امس��ال ۷۳۸ 
میلیون دالر بیشتر از سال گذشته بوده و سود ناشی از فروش آن 

را پایین آورده است.
هزینه کرد R&D اپل بسیار زیاد و رو به رشد است

اما عامل اصلی بعدی که موجب کاهش س��ود اپل شده، مخارج 
تحقیق و توسعه  آن است. اپل در فصل اخیر ۴.۳ میلیارد دالر برای 
تحقیق و توسعه هزینه کرده است. در مقایسه با سال گذشته، این 
رق��م ۵۵۶ میلیون دالر یا معادل ۱۵درصد افزایش داش��ته که از 

رشد فروش آن فراتر رفته است.
کوپرتینویی ه��ا ۷.۹درص��د از درآم��د این فصل خ��ود را صرف 

تحقیقات کرده اند، درحالی که در مدت مش��ابه سال قبل این رقم 
حدود ۷درصد بوده اس��ت. این رقم باالترین س��همی است که اپل 
در ۱۸ س��ال اخیر صرف تحقیق و توسعه کرده است. آخرین باری 
که اپل سهم بیشتری از فروش خود را به تحقیقات اختصاص داده 
سال ۲۰۰۱ بود که به دلیل حباب دات کام رکود درآمدی را شاهد 
ب��ود و س��رمایه گذاری زیادی را برای توس��عه  iPod، iTunes و 

سیستم عامل جدید برای رایانه های مک خود انجام داد.
افزایش هزینه کرد تحقیق و توس��عه  ش��رکت نس��بت به درآمد 
آن ش��اید به این دلیل باش��د که فصل اخی��ر به طور معمول فصل 
کم رونقی برای اپل بوده است، اما این پرش هنوز نشان دهنده روند 

بزرگ تری است.
از زمانی ک��ه مخ��ارج تحقیقاتی اپل در س��ال ۲۰۱۲ به کمتر از 
۲.۲درصد فروش رس��ید، این ش��رکت به طور مداوم میزان درآمد 
اختصاص یافته به تحقیق و توس��عه را افزایش داده اس��ت. اپل در 
س��ال گذش��ته، ۵.۴درصد از ف��روش خود را به تحقیق و توس��عه 
اختصاص داد. در ۹ ماهه  نخست امسال ۶.۲درصد اختصاص یافته 

است.
بخش��ی از این افزایش نتیجه  افت فروش است، اما همچنان این 
واقعیت را نشان می دهد که اپل حتی با کم شدن درآمد خود، دالر 
بیش��تری به فعالیت های تحقیق و توسعه  خود اختصاص می دهد. 
اپ��ل در ۹ ماهه امس��ال ۱۲.۱ میلیارد دالر ب��رای تحقیقات خرج 
کرده اس��ت یعنی ۱.۶ میلیارد دالر یا ۱۵.۵درصد بیش��تر از مدت 

مشابه سال گذشته.
اپ��ل ممکن اس��ت حاص��ل این س��رمایه گذاری خود را س��ریعا 

برداشت نکند
اپ��ل با افزایش هزینه های تحقیقاتی خود، به یکی از بزرگ ترین 
فعاالن در بخش R&D در سطح جهان تبدیل شده است، اما این 
شرکت نتایج زیادی برای نشان دادن ندارد، حداقل از لحاظ معرفی 
محص��والت جدید. آخرین محصول جدی��د اصلی آن، اپل واچ، در 
س��ال ۲۰۱۵ عرضه ش��د؛ س��الی که هزینه های تحقیق و توس��عه 
آن تقریب��ا نیم��ی از میزان س��ال جاری بود. س��رمایه گذاری های 
گزارش ش��ده در بخش خودرو و تلویزیون ه��ای تعاملی هنوز ثمر 

چندانی نداشته است.
جیم سووا از س��یتی گروپ تنها تحلیلگری بود که روز سه شنبه 
در مورد تحقیق و توسعه  اپل و اینکه او و سایر تحلیلگران باید در 

آینده منتظر چه تحوالتی باشند، سؤال کرد:
شما سرمایه گذاری زیادی کرده اید، خیلی زیاد... اما سؤال اینجا 

است که برداشت این نتایج در کجا قرار است اتفاق بیفتد؟
مائستری از پاسخ گویی مستقیم به سؤال او امتناع کرد، اما پاسخ 
وی حاکی از آن اس��ت که اپل قرار نیست به حالت برداشت نتایج 

حرکت کند. وی گفت:
می��زان درآم��دی که اپ��ل به کلی��ه  هزینه ه��ای عملیاتی خود 
اختصاص می دهد، که ش��امل هزینه ه��ای بازاریابی و اداری عالوه 
بر تحقیق و توسعه اس��ت، در مقایسه با سایر شرکت های فناوری 
»رقابتی« بوده اس��ت. ما می خواهیم همچنان رقابتی باش��یم و در 
عین ح��ال قصد نداریم س��رمایه گذاری در کس��ب وکار را کاهش 

دهیم.

شـاید عجیـب و دور از ذهـن بـه نظر برسـد، امـا از شـواهد و قرائن 
پیداسـت که فیس بـوک می خواهد در نـام دو اپلیکیشـن تحت تملک 
 The خود یعنی اینسـتاگرام و واتـس اپ تغییراتی ایجاد کند. به گزارش
Information، کارمندان دو شـرکت اینستاگرام و واتس اپ به تازگی 
خبردار شـده اند که شـرکت مادر آنها قصد اضافه کردن نام خود به این 

دو اپلیکیشن را دارد.
 Instagram بـه گزارش دیجیاتو، بدین صورت که نام اینسـتاگرام به
 WhatsApp from Facebook و واتـس اپ بـه from Facebook
تغییـر خواهـد کرد. یکی از مقامـات فیس بوک ضمن تأیید این مسـئله 
درخصوص تغییر فوق اذعان داشـته: »ما خواستار شفافیت بیشتر برای 
محصوالت و سـرویس هایی هسـتیم که بخشـی از فیس بوک به شـمار 
می آینـد.« اما اگر کسـب اعتبـار به خاطر پشـتیبانی از سـرویس های 
محبوب چیزی اسـت که فیس بوک خواستار آن اسـت، در کنار آن باید 

تاب تحمل انتقادات را هم داشته باشد.
چـه فیس بوک، چـه واتس اپ و چـه اینسـتاگرام در سـال های اخیر 
بـا مشـکالت امنیتی متعـددی روبه رو بوده انـد و پرونده های بسـیاری 
برای نقض حریم خصوصی در آنها تشـکیل شـده، که شاید مهم ترین و 
بزرگترین آنها رسوایی بزرگ کمبریج آنالیتیکا باشد که غول شبکه های 

اجتماعی را وارد بحران عظیمی کرد.
در هـر صورت، این تغییر نـام چیزی نبوده که تاکنـون از دید محافل 
خبری پنهان مانده باشد. جین مانچون وانگ، فعال توییتری که به خاطر 
فاش  کردن اطالعات از محصوالت فیس بوک شـهرت دارد، در ماه مارس 

از برندینگ جدید در محصوالت این شرکت خبر داد.
بد نیسـت بدانید کـه تغییر نام واتس اپ و اینسـتاگرام در شـرایطی 
اتفاق می افتد که بنیان گذاران اولیه این دو اپلیکیشن فیس بوک را ترک 
کرده اند. پاییز سال گذشته، بنیان گذاران اولیه اینستاگرام خروج خود از 
فیس بوک را در شرایطی اعالم کردند که مدتی قبل برایان اکتون و جان 

کوم، بنیان گذاران واتس اپ از این شرکت خروج قهرآمیزی داشتند.
در هر صورت تمامی این اتفاقات دست به دست هم داده که اینستاگرام 
و واتس اپ از این پس پیوند عمیق تری با شرکت مادر خود داشته باشند.

افزایش چشمگیر سرمایه گذاری اپل در تحقیق و توسعه طی 
فصل سوم 2019

فیس بوک نام 
اینستاگرام و واتس اپ 

یادداشـترا تغییر می دهد

جوان نخبه کارآفرین و مدیر بزرگ ترین ش��رکت اس��تارت آپ استان البرز پشت میز 
نش��ینی را نوعی محدودیت و سدی برای رسیدن به موفقیت دانست و گفت موفقیت و 
توس��عه با تالش و پشتکار به دس��ت می آید. مصطفی حکیمی عصر جمعه با حضور در 
غرفه ایرنا در نخس��تین نمایشگاه رس��انه های دیجیتال و بازی های رایانه ای البرز افزود: 
فعالیت اصلی ما راه اندازی و مدیریت کس��ب و کارهای نوپا است و اغلب در زمینه های 

طراحی سامانه و نرم افزارهای تلفن همراهی تالش می کنیم. 
وی که تاکنون چندین طرح استارت آپی در کشور راه اندازی کرده است، خاطرنشان 
کرد: مهمترین این طرح ها در حوزه صنعت و در زمینی به مساحت ۱۲ هزار متر مربع 
در شهرستان ساوجبالغ استان البرز بوده که توسعه آن در سراسر کشور نیازمند ۳هزار 

میلیارد ریال است.

جوان نخبه کارآفرین: پشت میز 
نشینی سد موفقیت است



ب��ه گزارش موسس��ه Statista، کس��ب و کاره��ای اروپایی در نیمه 
نخس��ت س��ال ۲۰۱۸ مبلغ ۲۵.۷ میلیارد یورو ص��رف تبلیغات آنالین 
کرده اند. با این حس��اب عرصه تبلیغات آنالین برای بس��یاری از کسب 
و کاره��ای اروپای��ی و حتی خ��ارج از این قاره دارای اهمیت اس��ت. به 
هر حال امروزه س��رمایه گذاری ب��ر روی الگوی تبلیغات آنالین ضرورت 

اجتناب ناپذیر هر کسب و کار محسوب می شود. 
من در ادامه به بررس��ی پنج ترند برتر و داغ در زمینه تبلیغات آنالین 
خواه��م پرداخت. به نظر م��ن این ترندها اهمیت بس��یار زیادی دارند. 

امیدوارم بررسی آنها باعث الهام بخشی شما نیز شود. 
1. تبلیغات سازگار با گوشی های همراه

برند گوگل در ژانویه س��ال جاری در وبالگ خود خبر مهمی را درج 
ک��رد. بر این اس��اس ۱۲درصد از تم��ام تبلیغات این برن��د برای دیگر 
ش��رکت ها به شیوه سازگار با گوش��ی های همراه صورت می گیرد. نکته 
مهم اینکه س��ازگاری ای��ن تبلیغات با گوش��ی های موبایل صدمه ای به 
هماهنگی اش با س��ایر دستگاه ها نظیر رایانه های شخصی نمی زند. طرح 
س��ازگاری صفح��ات تبلیغاتی گوگل تحت عنوان پروژه »ش��تابدهی به 
صفح��ات موبایل« یاد می ش��ود. هدف اصلی این طرح افزایش س��رعت 
بارگذاری صفحات مختلف در گوش��ی های همراه اس��ت. به این ترتیب 
کاربران با دسترس��ی س��ریع تر ب��ه صفحات وب تمایل بیش��تری برای 
مش��اهده تبلیغات خواهند داش��ت. متاس��فانه امروزه بخ��ش زیادی از 
تبلیغات آنالین به دلیل بارگذاری کند صفحات مورد بی توجی مخاطب 

قرار می گیرد. 
به گفته وامس��ی جاس��تی، مدیر تولید پروژه ش��تابدهی به صفحات 
موبایل، تولید تبلیغات براس��اس الگوی ش��تاب دهنده مزیت های بسیار 
زیادی به همراه دارد. به عنوان مثال، میزان بازگش��ت س��رمایه گذاری 
برندها بر روی عرصه تبلیغات آنالین بس��یار بیش��تر از گذش��ته خواهد 
شد. به این ترتیب دیگر نیازی به صرف هزینه های گزاف برای تبلیغات 
نخواهد بود. این امر در کنار بهبود تجربه مش��تریان از مشاهده تبلیغات 

برندها موجب ایجاد تحولی عظیم در تبلیغات آنالین می شود. 
مش��کل مش��اهده صفح��ات وب و تبلیغات درون آنها همیش��ه برای 
کاربران گوش��ی های همراه دردسرس��از بوده اس��ت. افزایش چشمگیر 
سرعت اینترنت گوشی های هوشمند نیز چنین مشکلی را به طور کامل 
ح��ل نکرده اس��ت. به همین دلیل توجه برندها ب��ه این چالش ضروری 
خواهد بود. فراهم س��ازی امکان دسترسی س��اده تر به محتوای سایت ها 
و تبلیغات درون آن موجب رضایت خاطر بیش��تر کاربران خواهد ش��د. 
به هر حال کاربران واکنش بس��یار بهتری به تبلیغات یک سایت سریع 

نشان می دهند. 
ب��ه طور مش��خص، پروژه ش��تابدهی به صفح��ات موبایل موجب 
افزای��ش س��رعت بارگذاری صفح��ات و تجربه ای ل��ذت بخش تر از 
مش��اهده تبلیغات می ش��ود. به این ترتیب برنده��ا فرصت طراحی 
تبلیغات بس��یار باکیفیت تری را نیز خواهند داش��ت. به این ترتیب 
بس��یاری از برندها به پروژه گوگل امید دارند با این حس��اب افزایش 
سرمایه گذاری برندهای سراس��ر جهان برروی تبلیغات آنالین امری 

اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
یکی از برندهای فعال در زمینه تبلیغات آنالین فولکس واگن اس��ت. 
ای��ن برند به خوبی از اهمی��ت تبلیغات آنالین و تغییرات هم آن آگاهی 
دارد. به همین دلیل در طول ماه های اخیر توجه بسیار بیشتری به این 
عرصه نشان داده است. توسعه پروژه گوگل امکان سرمایه گذاری بیشتر 
برندها بر روی تولید انیمیشن های تبلیغاتی آنالین را فراهم کرده است. 
به این ترتیب فولکس واگن نیز اقدام به طراحی کمپین هایی با استفاده 
از انیمیش��ن های تبلیغاتی کرده است. نکته جالب اینکه تجربه کمپین 
تازه فولکس واگن افزایش ۷۶درصدی تعامل کاربران را نش��ان می دهد. 
به این ترتیب تبلیغات س��ازگار با گوش��ی های هم��راه نقش موثری در 

زمینه جلب رضایت و توجه کاربران بازی می کند. 

2. حرکت فروشگاه ها به سوی دنیای آنالین
آینده عرصه خرده فروش��ی ترکیبی از جهان آنالین و آفالین است. به 
این ترتیب خرده فروشی های بزرگ عالوه بر فروشگاه های متعدد نیازمند 
 Deloitte س��ایت کاملی نیز هستند. اخیرا مطالعه ای از سوی موسسه
بیانگر تاثیر انکارناپذیر عرصه دیجیتال بر روی خرید حضوری مشتریان 
اس��ت. بدون تردید خرید و فروش خواروبار یک��ی از معدود زمینه های 
باقی مانده برای خرده فروش��ی های سنتی است. نتیجه پژوهش موسسه 
Deloitte بیانگر تاثیر ۵۰درصدی تبلیغات دیجیتال و نظرات کاربران 
در اینترنت بر روی فروش خوار و بار از س��وی فروش��گاه های س��نتی و 

حضوری است. 
یکی از مثال های جالب در مورد تاثیر دنیای دیجیتال بر روی کس��ب 
و کارهای حضوری رس��توران ایتالیایی کارلوس��یو اس��ت. این رستوران 
زنجیره ای ش��عبه های بسیار زیادی در انگلستان دارد. در ماه مه ۲۰۱۸ 
کارلوسیو به صورت رس��می بسته شدن ۳۴ شعبه خود در انگلستان را 
اعالم کرد. در چنین فضایی اقدام بعدی از سوی این رستوران ایتالیایی 
قاب��ل پیش بینی نب��ود.  همانطور که جیم��ز بلکهاوز، مدی��ر بازاریابی 
رس��توران کارلوسیو، گفته است: »هدف اصلی ما راه اندازی سایتی برای 
انجام کارهای مقدماتی به صورت کامال مطلوب بود. امکان بیان داستان 
و هدف اصلی برندمان به صورت آنالین روز به روز ما را بیشتر به سوی 
تجارت الکترونیک س��وق می داد.« بدون تردید مش��کالت مالی بر روی 
تصمیم رس��توران برای تعطیلی برخی از ش��عبه ها تاثیر داشته است، با 

این حال ضرورت فعالیت به عنوان یک برند آنالین نیز بی تاثیر نبود. 
پس از تعطیلی برخی از شعبه های کارلوسیو، آنها با همکاری موسسه 
BigCommerce اق��دام به س��رمایه گذاری ۱۰ میلیون پوندی برای 
بازسازی برندشان کردند. بخش قابل توجهی از این سرمایه گذاری صرف 
بازسازی سایت رس��توران و تبدیل آن به یک فروشگاه آنالین غذا شد. 
هدف اصلی مدیران رستوران فراهم سازی محیطی جذاب و راحت برای 

مشتریان به منظور سفارش آنالین غذا یا رزرو فوری میز بود. 
تاثیرگذاری پلتفرم تازه به زودی مش��خص ش��د. به این ترتیب تمام 
پیش سفارش های آنالین کریسمس و میزهای موجود برای تعطیالت در 
دو ماه پایانی سال پر شد. این امر به خوبی تاثیرگذاری گرایش به سوی 
دنیای آنالین از سوی کسب و کارهای مختلف را نشان می دهد. امروزه 
ما ش��اهد جهت گیری شمار هرچه بیش��تری از برندها به سوی فعالیت 
آنالین هستیم. بنابراین یکی از ترندهای برتر در عرصه تبلیغات توسعه 
سایت فروش مجهز است. این امر عالوه بر سهولت خرید مشتریان تاثیر 

تبلیغاتی غیرمستقیم نیز دارد. 
3. تبلیغات موبایلی

برترین مزی��ت تبلیغات موبایلی مربوط به انتش��ار محتوای تبلیغاتی 
هدف گ��ذاری ش��ده در قالب ه��ای مختلف اس��ت. به ای��ن ترتیب یک 
برن��د امکان ارائه محتوای تبلیغاتی مختلف و شخصی سازی ش��ده برای 
گروه های مختلف را خواهد داش��ت. در گذشته چنین کاری هزینه های 
باالیی در پی داش��ت، ب��ا این حال اکنون محاس��به های خودکار هوش 
مصنوع��ی موجب کاهش ش��دید هزینه های این فرآیند ش��ده اس��ت. 
اکن��ون برندها امکان نمایش تبلیغات آنالین ش��ان به گروه های مختلف 
از مخاطب های هدف ش��ان را دارند. جالب اینکه چنین فرآیندی هزینه 

بسیار اندکی نیز در پی خواهد داشت. 
اهمیت اصلی الگوی تبلیغات موبایلی به خاطر وابس��تگی شدید مردم 
به گوش��ی های هوشمندش��ان اس��ت. براساس نظرس��نجی خبرگزاری 
تلگراف، مردم در سراس��ر جه��ان به صورت میانگین چهار س��اعت در 
روز از گوش��ی های هوشمندشان اس��تفاده می کنند. این نرخ استفاده با 
فاصله ای معنادار از سایر دستگاه ها بیشتر است، بنابراین شهور تبلیغات 

موبایلی به عنوان یک ترند مشهور جای تعجب ندارد. 
 HIS با همکاری موسس��ه )IAB( انجم��ن تبلیغ��ات تعاملی اروپ��ا
Markit مطالع��ه ای ب��ر روی می��زان س��رمایه گذاری برنده��ا بر روی 
تبلیغات موبایلی انجام داده اند. بر این اس��اس در س��ال ۲۰۱۸ برندهای 
گوناگون در سطح اروپا ۱۰ میلیارد دالر صرف تبلیغات موبایلی کرده اند. 
ب��ا توجه به افزایش تاثیرگذاری این الگوی تبلیغاتی پیش بینی ها حاکی 

از افزایش تمایل برندها به سرمایه گذاری بیشتر در این عرصه است. 
اجازه دهید در اینجا به بررس��ی یک��ی از نمونه های تبلیغات موبایلی 
موفق بپردازیم. پیام رس��ان فیس بوک بی��ش از ۱.۳ میلیارد کاربر فعال 
 Mobile ماهان��ه دارد، بنابراین پلتفرم بازاریابی مبتنی بر پیام رس��انه
Monkey از ای��ن امر به عنوان فرصتی ب��رای تبلیغات موبایلی مبتنی 
 Mobile Monkey بر اپ فیس بوک اس��تفاده کرد. الگ��وی تبلیغاتی
براس��اس ارس��ال پیام تبلیغاتی به کاربران و امکان گفت وگوی کاربران 
با هوش مصنوعی روبات چت ش��رکت به منظور آگاهی بیشتر از تبلیغ 
موردنظر بود. نتیجه این کمپین بس��یار حی��رت آور بود. کاربران تمایل 
بس��یار زیادی به گفت وگو با روبات موردنظر نشان دادند. به این ترتیب 
Mobile Monkey نیز مشتریان بسیار بیشتری برای توسعه تبلیغات 

به دست آورد. 
4. تبلیغات متنی

تبلیغ��ات متنی از زمان توجه هرچه بیش��تر بازاریاب ه��ا به تبلیغات 
مخاطب محور به دس��ت فراموشی سپرده شده است، با این حال اکنون 
ش��اهد بازگشت تبلیغات متنی و الگوی شخصی سازی تبلیغات هستیم. 
به این ترتیب باید انتظار نوعی شخصی س��ازی تبلیغات متنی را داشته 

باشیم. 
امروزه به دلیل قوانین سفت و سخت در زمینه دسترسی شرکت های 
تجاری با اطالعات کاربران در شبکه های اجتماعی ارزیابی سلیقه آنالین 
کاربران بدل به کار دش��واری شده اس��ت. راحت ترین کار در این میان 
بررس��ی پس��ت های متنی مورد عالقه کاربران اس��ت. خوشبختانه این 
امر نوعی س��رقت اطالعات یا نقض حریم خصوصی کاربران محس��وب 
نمی ش��ود. به همین خاطر برندهای بس��یاری به س��وی استفاده از این 

الگو گرایش یافته اند. 
رابین اونیل، مدیر مس��ئول بخش تج��ارت دیجیتال گروه M، معتقد 
است اکنون بهترین اتفاق ها برای برندها به منظور تولید تبلیغات متنی 
رخ داده اس��ت. دلیل این امر نیز پیشرفت های تحسین برانگیز برخی از 
طراح های تبلیغاتی در زمینه تولید محتوای شخصی س��ازی ش��ده برای 

گروه های مخاطب مختلف است. 
یک��ی از مزیت های تبلیغات متنی در مقایس��ه ب��ا الگوهای مبتنی بر 
طرح های گرافیکی امکان جلب نظر بیش��تر کاربران است. امروزه اغلب 
کارب��ران به محت��وای تبلیغاتی پرزرق و برق ع��ادت کرده اند. به همین 
دلیل مش��اهده پیام تبلیغاتی س��اده نظر آنها را جلب خواهد کرد. البته 
ای��ن امر به معنای ضرورت توجه بیش��تر طراح های تبلیغاتی به کیفیت 

متن شان است. 
5. محتوای هرچه بیشتر متنوع  می شود

هرچ��ه ترکیب متنوع تری را به فعالیت ه��ای تبلیغات آنالین برندمان 
اضافه کنیم، فرآیند جلب نظر مردم س��اده تر خواهد شد. مردم براساس 
سلیقه های مختلف ش��ان به هنگام جست وجو در اینترنت به فرمت های 
تبلیغات��ی گوناگونی واکنش مثبت نش��ان می دهند. درس��ت به همین 
خاطر ما باید از ارزیابی دقیق سلیقه مخاطب مان اطمینان حاصل کنیم. 
در غی��ر این صورت ش��اید تبلیغات مان موردپس��ند مخاطب هدف قرار 

نگیرد. 
به هنگام تولید محتوای تبلیغاتی باید به نکات مختلفی توجه داش��ت. 
ماهیت فعالیت برندمان در کنار پلتفرم آنالین موردنظر از بیشترین اهمیت 
برخوردار است. به این ترتیب استراتژی کالن تبلیغاتی ما باید با توجه به 

این دو موضوع تدوین شود. 
یک��ی از فرمت های بس��یار مهم به هنگام فعالی��ت تبلیغاتی مربوط به 
پادکس��ت است. تاثیر تولید پادکس��ت بر روی مخاطب بسیار باالست. به 
همین دلیل بای��د آن را در برنامه های تبلیغاتی مان مدنظر قرار دهیم. در 
فرآیند ضبط پادکس��ت امکان انتقال پیام های دلخواه برندمان به صورت 

تک گویی یا مصاحبه با کارشناس های مختلف وجود دارد. 
خوش��بختانه امروزه ابزارهای بس��یار زیادی ب��رای ارزیابی فعالیت های 
تبلیغاتی وجود دارد. به این ترتیب رفع کاس��تی های کمپین های مختلف 

راحت تر از هر زمان دیگری امکان پذیر خواهد بود. 
entrepreneur :منبع

برندینگ و 125 نکته طالیی)۷( 

در شش شماره قبلی به ۵۱ نکته طالیی برندینگ اشاره کردیم و 
حال به ادامه آنها می پردازیم.

52-دالیل اینکه آنها رقیب شما محسوب می شوند را پیدا 
کنید 

شما باید حداقل س��ه دلیل منطقی برای این امر که یک شرکت 
را رقیب خود بدانید، نام برده و آنها را در دس��ته  بندی های مختلف 
قرار دهید. درواقع با توجه به این امر که رقابت هزینه بر خواهد بود. 
به همین خاطر نباید با یک اش��تباه و یا تصور نادرس��ت، به تعداد 

آنها بیفزایید. 
53-نقاط ضعف و یا قدرت رقبای خود را بشناسید

آگاهی از نقاط ضعف باعث خواهد ش��د تا ش��ما با حذف آنها در 
محصوالت و فعالیت های خود، جایگاه برند خود را در مقایسه با آنها 
افزای��ش دهید. این امر حت��ی می تواند به یک اقدام خوب تبلیغاتی 
نیز تبدیل ش��ود، مثال بارز این امر را می توان در اقدامات تبلیغاتی 
سامس��ونگ و اپل بر علیه یکدیگر مش��اهده کرد که هر کدام سعی 
دارند تا با بزرگ نش��ان دادن ضعف های یکدیگر، مخاطب را به برتر 

بودن خود قانع کنند. 
54-نحوه رفتار آنها با مشتریان را مورد تجزیه و تحلیل قرار 

دهید 
بدون ش��ک هیچ برن��دی کامل نخواه��د بود، با این حال ش��ما 
می توانید از اقدامات مثبت و یا منفی آ نها برای بهبود وضعیت خود 
استفاده کنید. در نهایت این اطالعات باعث می-شود تا همواره شما 

قدرت ضربه زدن به رقبای خود را داشته باشید. 
55-بدانید که تمرکز اصلی رقبا در چه بخش هایی است 

این امر باعث خواهد شد تا شما بتوانید جامعه هدف خود را بهتر 
شناسایی کنید. برای مثال توجه نشان دادن به مشتریان وفادار یک 
برند قدرتمند، بدون ش��ک جنگی را به راه خواهد انداخت که شما 
بازنده آن خواهید بود. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا در ابتدای 
کار خ��ود، به دنبال مح��دوده ای خاص که کمتر م��ورد توجه قرار 
گرفته اس��ت، باشید. بدون شک با این اقدام ش��ما نتایج به مراتب 
بهتری را به دس��ت خواهید آورد. در ای��ن رابطه می توان برند مک 
دونال��د را مثال زد که در ابتدا نمایندگی های خود را در مکان هایی 
احداث می کرد که خارج از محدوده برندهای قدرتمند بوده اس��ت. 
همین امر نیز باعث شد تا این برند درگیر جنگ و رقابت بی حاصل 

با آنها نشده و رشدی سریع را تجربه کند. 
56-شیوه ها و منابع اطالعاتی آنها را شناسایی کنید

شما باید به دقیق ترین آمار در زمینه کاری خود دسترسی داشته 
باشید. به همین خاطر بررسی اقدامات مشابه سایر برندها می تواند 
ش��ما را نسبت به ضعف های موجود، آگاه سازد. در این رابطه توجه 
داش��ته باشید که بس��یاری از برندها از اطالعات س��ایرین استفاده 
کرده و با این اقدام بخش��ی از نیازهای خود در این زمینه را تامین 
می کنن��د. در نهایت در صورتی که جامعه هدف ش��ما مورد توجه 
برندی دیگر نیز قرار گرفته است، الزم است تا به دنبال بهبود روابط 

خود با مخاطبان برای خنثی کردن اقدامات آنها باشید. 
5۷-همواره جایگاه برند خود را با گذشته مقایسه کنید 

شما باید همواره رو به جلو گام بردارید. این امر در حالی است که 
بسیاری از برندها در توهم پیشرفت به سر می برند. به همین خاطر 
نیز این امر که به رده بندی های موجود، توجه نشان داده و عملکرد 
خود را همواره با گذش��ته مقایسه کنید، باعث خواهد شد تا نسبت 
به درستی اقدامات خود اطمینان حاصل نمایید. در این رابطه توجه 
داشته باشید که صرفا ایجاد و یا کسب شهرت برای برند شما مالک 

نبوده و الزم است تا ماندگاری کافی را نیز داشته باشید. 
58-امتیازات خود را به عنوان یک مزیت رقابتی مورد 

استفاده قرار دهید 
حتی س��اده ترین موارد نی��ز باید به نحوی معرفی ش��ود تا برای 
مخاطب جذابیت باالیی را به همراه داش��ته باش��د. فراموش نکنید 
که امروزه فاصله بین برند ها بس��یار کمرنگ ش��ده است. به همین 
خاطر حتی یک مورد کوچک، در صورتی که به خوبی معرفی شود 

می-تواند به مزیت رقابتی فوق العاده ای تبدیل شود. 
59-به رنگ های مورد استفاده توسط سایر رقبای خود توجه 

نشان دهید 
از جمله راهکارها برای این امر که خود را ش��رکتی کامال متفاوت 
نشان دهید، این اس��ت که رنگی متضاد در مقایسه با رقبای اصلی 
خ��ود را انتخاب کنید. برای مثال در صورتی که برند رقیب از رنگ 
قرمز استفاده کرده اس��ت، شما با انتخاب رنگ آبی به خوبی تمایز 
خود با آن  را نش��ان خواهید داد، ب��ا این حال این امر تنها نباید در 

تفاوت رنگ خالصه شود. 
60-سبک طراحی برند خود را چگونه توصیف می کنید 

برای مثال در صورتی که خود را برندی نوآور می دانید، الزم است 
تا برند شما نیز طرحی کامال نوآورانه داشته باشد. این امر که دلیلی 
محکم برای طراحی ش��ما وجود نداشته باش��د، به برند شما وجهه 

مناسبی را نخواهد داد. 
61-وضعیت بازاریابی رقبای خود را مورد ارزیابی قرار دهید 

ای��ن امر که بدانید رقبای ش��ما در فضای اینترنت به چه صورتی 
عمل می کنند، باعث خواهد شد تا شما بتوانید اقدامات بهتری را بر 

علیه آنها یا در راستای ایجاد تمایز اعمال کنید. 
ادامه دارد ...
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ف��روش موفق محصول، مهم ترین بخش هر کس��ب وکاری محس��وب 
می ش��ود. علت این امر به این خاطر اس��ت که ش��ما ب��رای بقا نیازمند 
س��ودآوری هس��تید که بیش از هر چیز به س��طح فروش شما بستگی 
خواهد داشت. اگرچه کیفیت پایین محصوالت می تواند یک دلیل عمده 
برای فروش کم باش��د، با این حال واقعیت این اس��ت که این امر را در 
رابطه با برندهای باکیفیت نیز به وفور می توان دید. به همین خاطر نیز 
بس��یار ضروری است تا نس��بت به روش ها و اصول این امر آگاهی کافی 
را داش��ته باش��ید. در این رابطه نظرات کارآفرین های موفق، می توانند 
راهنمای عمل بسیار خوبی محسوب شوند که در ادامه به بررسی عقاید 
و اصول ۹ نمونه منتخب آنها در رابطه با فروش موفق، خواهیم پرداخت. 

1-نسبت به آن  چیزی که قصد فروش آن را دارید، هیجان زده باشید 
)Hint Water کارا گلدین موسس برند(

بدون ش��ک بهترین فروشنده ها افرادی هستند که نسبت به آنچه که 
قصد فروش آن را دارند، از اشتیاق کافی برخوردار هستند. این امر تاثیر 
عاطفی ش��دید را بر روی مخاطب داش��ته و باعث می  شود تا به مکالمه 
بیش��تر با شما تش��ویق ش��وند. برای مثال هیچ فردی تمایل ندارد تا با 
فروش��نده ای که کامال بی عالقه به س��اده ترین سواالت شما جواب داده 
و عمال س��رد برخورد می کند، خریدی را داشته باشد. تحت این شرایط 
دیگر تفاوتی ندارد که محصوالت ش��ما از چه س��طح کیفیتی برخوردار 
هس��تند، بدون ش��ک این اقدام نمایندگان فروش، باعث خواهد شد تا 
در ضمیر ناخودآگاه افراد یک تصویر منفی در رابطه با برند ش��ما شکل 
گیرد. به همین خاطر نیز امروزه ش��رکت های برتر، دوره های آموزش��ی 
برای نمایندگان فروش خود برگزار کرده و عملکرد آنها را مورد ارزیابی 
قرار می دهند. در این رابطه فراموش نکنید که فرآیند فروش تنها شامل 
تبلیغات و یا س��اخت محصوالت باکیفیت نب��وده و به همین خاطر نیز 
الزم اس��ت تا به این بخش بس��یار مهم نیز توجه کافی را داشته باشید. 
در این رابطه اس��تفاده از افرادی که نسبت به این حرفه ، تمایل کافی را 

دارند، بهترین سیاست استخدامی شما خواهد بود. 
 2-به گوش دادن بیشتر از حرف زدن توجه نشان دهید 

)Junction دن لوک موسس برند(
اشتباه بس��یاری از فروشندگان این اس��ت که بیش از اندازه صحبت 
می کنند. تصور آنها نیز این اس��ت که فعال بودن آنها باعث می ش��ود تا 
اوضاع را تحت کنترل خود درآورده و جهت دهی مدنظر خود را داش��ته 
باشند، با این حال واقعیت این است که شما تنها در زمان های موردنیاز 
باید صحبت کرده و بیش��تر وقت ش��ما باید به گوش دادن به مش��تری 
س��پری ش��ود. این امر باعث خواهد ش��د تا بتوانید نوع شخصیت و نیاز 
اصلی مخاطب خود را شناس��ایی ک��رده و بهترین الگوی رفتاری با آنها 
را بیابید. همچنین صحبت بیش از حد، باعث خواهد ش��د تا افراد تحت 
فش��ار قرار گیرند. درواقع این امر باعث می ش��ود تا افراد تصور کنند که 
ش��ما در تالش برای مجب��ور کردن به خرید هس��تید و این امر آزادی 
عمل مورد نیاز آنها و زمان برای فکر کردن را نابود خواهد س��اخت. به 
همین خاطر نیز الزم است تا در برابر پیش پا افتاده  ترین سواالت افراد، 
برخوردی شایس��ته را داشته و برای ارزش بخشی به گفته های خود، به 
دنبال افزایش اطالعات خود باش��ید. در نهایت این امر که برخورد شما 
صمیمی باشد، باعث می شود تا مخاطب نیز به رفتاری مشابه تمایل پیدا 
کند. به عنوان نکته آخر، فراموش نکنید که ممکن است افراد بنا به هر 
دلیلی از ش��ما خریدی را نداشته باشند، با این حال این امر نباید باعث 

شود تا در رفتار شما تغییری به وجود آید. 
3-از تغییرات مدام در الگوی رفتاری خود اجتناب کنید 

Ruth( کاترینا روت موسس برند(
در موارد بس��یاری مشاهده شده است که فروشنده ها در رابطه با یک 
مس��ئله، عقیده ای را مطرح کرده و در مواجهه با مش��تری دیگر، عمال 
جمله هایی را بیان می کنند که مخالف عقاید پیشین آنها است. این امر 
در حالی اس��ت که ش��ما باید در تالش برای اعتمادسازی باشید. بدون 
ش��ک این رفتار متفاوت شما، مخاطب را ناراضی خواهد کرد. هیچ چیز 

بدتر از آن نیس��ت که ش��ما را به عنوان فردی دروغگو تلقی کنند. این 
ام��ر به برندی که برای آن کار می کنید نی��ز ضربه وارد خواهد کرد. به 
همین خاطر نیز الزم اس��ت تا در ابتدا بازنگری خوبی نس��بت به عقاید 
و تفکرات خود نس��بت به موضوعات مختلف داشته باشید و تحت هیچ 
شرایطی آنها را تغییر ندهید، با این حال این امر به معنای بحث کردن 
با مش��تری برای به کرسی نشاندن عقاید ش��ما نیز نخواهد بود. درواقع 
ش��ما باید تحت هر شرایطی مشتری را اولویت اول خود دانسته و برای 
عقاید آنها احترام خاصی را قائل شوید. در نهایت این امر که بازار هدف 
خود را به خوبی بشناسید، باعث خواهد شد تا بتوانید به الگوی رفتاری 
کارآمدتری دس��ت پیدا کنید. برای مث��ال هنگامی که در یک محله ای 
فعالیت دارید که اکثریت افراد آن ثروتمند هس��تند، بدون شک شما به 
الگوی رفتاری ش��بیه به خودشان نیاز خواهید داشت و این الگوی شما 
که شامل رفتار  و عقاید می شود، الزم است تا زمانی که در همان محل 

هستید، ثابت بماند. 
4-به مخاطب حس خوب تزریق کنید

)Blue horizon اندرس پیرا موسس برند(
به هر میزانی که افراد در مواجهه با ش��ما احس��اس بهتری را داشته 
باش��ند، به همان میزان نیز شانس فروش شما افزایش پیدا خواهد کرد. 
به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا به نحوی رفتار کنید که افراد نس��بت 
به خود حس بهتری را داش��ته باشند. این امر می-تواند شامل اقداماتی 
نظیر تصدیق عقاید و تعریف کردن باش��د. در این رابطه فراموش نکنید 
ک��ه افراد عمال در هن��گام خرید تمایلی را ندارد تا عقاید و یا عادت های 
اقتصادی خود را تغییر دهند. به همین خاطر تا زمانی که آنها از ش��ما 
کمک نخواسته اند، تنها باید به تصدیق عقاید و تصمیمات شان بپردازید. 
در نهایت این امر که در ابتدا در تالش برای بهبود اوضاع روحی مخاطب 
خود باش��ید، کمک خواهد کرد تا فرآیند فروش با س��هولت بیش��تری 
همراه باش��د. برای مث��ال فروش یک محصول به مش��تری که عصبانی 
است، بدون شک امری کامال دشوار خواهد بود، با این حال با تعارف یک 
نوشیدنی و اجازه دادن برای چند دقیقه نشستن و گفت وگو در رابطه با 

موضوعات روزمره، خود همه چیز را دگرگون خواهد کرد. 
5-سواالت درستی را مطرح کنید 

)shull کری شول موسس برند(
اگرچه مش��تری حق دارد که هر سوالی را که می خواهد مطرح کند، 
با این حال ش��ما باید برای این اقدام فیلترهایی را داشته باشید. درواقع 
تنها س��واالت درس��ت و به موقع می تواند تاثیرگذار باش��د. برای مثال 
یک س��وال ش��خصی ممکن اس��ت تمایل اولیه مخاطب را برای خرید 
به کلی نابود س��ازد. به همین خاطر نیز الزم اس��ت ت��ا از مدت ها قبل 
سواالت احتمالی خود را مورد بررسی قرار داده و برای خود حریم هایی 
را مشخص کنید. در نهایت این امر که سواالت شما قابل فهم باشند نیز 
از دیگر موارد مهم محسوب می شود. برای مثال در صورتی که مشتری 
ش��ما از هیچ گون��ه اطالعات فنی در زمینه کس��ب وکار ش��ما برخوردار 
نیس��ت، بدون شک سواالت مکرر شما آزاردهنده خواهد بود. در نهایت 
این امر که با چند س��وال اولیه به ش��ناخت مختصری از مخاطب خود 
دست پیدا کنید، باعث خواهد شد تا در سواالت بعدی، دقت عمل کافی 
را داش��ته باشید. در این رابطه بررسی اقدامات مشابه سایر فروشندگان 
موفق نیز به بهبود س��طح شما کمک بسیاری را خواهد کرد. همچنین 
این امر که از مدیران خود در رابطه با مشکالت صحبت کنید، به خوبی 
نش��ان خواهد داد که ش��ما با تمام وجود درگیر کار خود هستید. علت 
این امر به این خاطر اس��ت که برخورد سطحی با مسائل، باعث می شود 
تا افراد با هیچ گونه سوال و یا مشکلی مواجه نشود. به همین خاطر این 
اقدام نه تنها به رفع س��ریع مشکل ش��ما منجر خواهد شد، بلکه تصویر 

خوبی را در ذهن مدیران نسبت به شما ایجاد می کند. 
6-فروشنده ای باشید که خود تمایل به خرید از آن را دارید 

)Real Estate دوتیه هرمان موسس برند(
یک راهکار س��اده ولی موثر برای اطمینان از درستی عملکرد خود در 
زمینه فروش این اس��ت که به فروشنده ای تبدیل شوید که خود ترجیح 
می دهید تا از آن خرید کنید. این امر به خوبی باعث می ش��ود تا نسبت 
ب��ه مهارت ها و اقداماتی که باید انج��ام گیرد، آگاهی پیدا کنید. درواقع 

این دسته از افراد دیگر تنها محصول را نفروخته و هنر خود را به فروش 
می گذارند. همواره نیز مش��اهده می ش��ود که برخی از افراد تنها تمایل 
دارن��د تا از ی��ک نمایندگی خاص که حتی دورت��ر از محل زندگی آنها 
اس��ت، خرید کنند که ریشه در هنرمند بودن فروشندگان آن است. در 
این رابطه این امر که مقاالت، س��خنرانی ها و دوره های آموزشی مختلف 
را مورد توجه قرار دهید، به افزایش مهارت ش��ما منجر خواهد ش��د. به 
همین خاطر نیز باید فروش��ندگی را یک هنر مهم دانس��ت و برای آن 
وسواس خاصی را داشته باشید. در نهایت الزم است تا برای این امر که 
فروش��نده موفقی باشید، الزم است تا با صداقت و کامال دلسوزانه رفتار 

کنید و در تالش برای پیش بینی نیازهای آنها باشید. 
۷- از فیلم های مختلف کمک بگیرید 

)Constellis پچ بکر موسس برند(
این امر بس��یار عجیب است که تقریبا تمامی فروشندگان تا به امروز، 
از فیلم برای افزایش اعتماد در مخاطب خود استفاده مناسبی را ندارند. 
این امر در حالی است که دیدن یک چیز، تاثیر چندین ساعت صحبت 
را ب��ه همراه خواهد داش��ت. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا برای 
خود تولید محتوا کرده و یا اقدامات مش��ابه در این رابطه را بیابید. این 
امر باعث خواهد شد تا افراد زودتر به اعتماد موردنیاز برای خرید دست 
پی��دا کنند. برای مثال ب��ه جای معرفی محصول که انرژی زیادی را نیز 
از ش��ما خواهد گرفت، می ت��وان یک ویدئو نقد و بررس��ی آن را ایجاد 
ک��رد و در اختیار مخاطب��ان قرار داد. این امر از جمله اقداماتی اس��ت 
که فروش��گاه های آنالین از آن به خوبی اس��تفاده می  کنند که شما نیز 
می توانید از آن بهره مناس��ب را داشته باشید. در نهایت فیلم گرفتن از 
مش��تری و نظرس��نجی از آنها نیز کمک بسیاری را خواهد کرد. درواقع 
دی��دن لبخند رضایت و نظر مثبت مخاطبان، خود نصف مس��یر فروش 
خواه��د ب��ود. در نهایت این امر که از امکان تم��اس تصویری و پل های 
ارتباط��ی متنوع برخوردار باش��ید، کمک خواهد ک��رد تا مخاطب برای 
دیدن یک محصول، مجبور به آمدن به نمایندگی ش��ما را نداشته باشد. 
فراموش نکنید که بعد مس��افت خود می تواند به عاملی برای پش��یمان 
ش��دن آنها تبدیل ش��ود. به همین خاطر نیز ضروری است تا همواره به 
دنبال راهکارهایی برای راحتی بیش��تر جامعه هدف خود باش��ید. برای 
بهبود اقدامات خود در این رابطه می توانید از شبکه های اجتماهی نظیر 
اینس��تاگرام برای نمایش فیلم ها و عکس های خود، اس��تفاده کنید که 

خود اقدامی تبلیغاتی نیز محسوب می شود.
8-ارتباط خود با مشتریان را حفظ کنید 

)M&A جرمی هاربور موسس برند(
ای��ن امر که در تالش برای حفظ ارتباط خود باش��ید، منجر به ایجاد 
تمایل برای خرید مجدد و تبلیغات مستقیم مشتریان برای شما خواهد 
ش��د. درواقع نبای��د تصور کنید که اقدامات ش��ما در زمینه فروش تنها 
شامل قبل از خرید افراد است. شما نیاز دارید تا پس از ایجاد یک رابطه، 
آن را حفظ کنید. در غیر این صورت اقدامات ش��ما ماندگاری مناسبی 
را نخواهد داش��ت. در نهایت این امر که رفتار شما با مشتریان به نحوی 
باش��د که آنها تفاوت خود را با س��ایرین حس کنند، خود در این رابطه 
تاثیرگذار خواهد بود. برای مثال ش��ما می توانید تخفیف های ویژه ای را 
ب��رای آنها در نظر گرفته و با ارس��ال مک��رر جدیدترین محصوالت و یا 
مطالب آموزش��ی رایگان، به پررنگ کردن تصویر خود در ذهن مخاطب 

کمک کنید. 
9-همواره در تالش برای پیشرفت باشید

)bloom مارک بلوم موسس برند(
این امر که مخاطب همواره پیش��رفت هایی را از جانب ش��ما حس کند، 
باعث خواهد ش��د تا نسبت به حرفه ای بودن شما اطمینان کند. به همین 
خاطر نیز ضروری اس��ت تا برای خود ی��ک برنامه جهت افزایش مهارت ها 
داشته باشید. در نهایت این امر که  به دنبال چیدمانی حرفه ای تر همراه با 
یک معنای عمیق باشید، خود به تنوع و افزایش تاثیر محیط بر مخاطب نیز 
تاثیرگذار خواهد بود. در نهایت این امر که مشتری را در معرض حداقل دو 
انتخاب قرار دهید، به رضایت بیشتر آنها منجر خواهد شد. به همین خاطر 

نیز تنوع را نباید صرفا در رابطه با محصوالت تلقی کرد. 
entrepreneur :منبع

بازاریابی کسب و کار در نمایشگاه های تجاری
بازاریابی نمایشگاهی با چند راهکار ساده و 

تاثیرگذار

کسب و کارهای کوچک همیشه در تعامل با دیگر برندهای 
فعال در حوزه تخصصی ش��ان هستند. درست به همین خاطر 
نقش آفرینی در نمایشگاه های تجاری و تخصصی کسب و کار 
ب��رای آنها اهمیت باالیی دارد. حضور در چنین مراس��م هایی 
نه تنها فرصت دیده شدن ما، بلکه تعامل بیشتر با دیگر برندها 

را نیز فراهم می کند. 
ب��دون تردید حضور موثر در یک نمایش��گاه به معنای تهیه 
غرفه، نص��ب بنر و توزیع بیزینس کارت نیس��ت. هدف اصلی 
برند ما از حضور در چنین مراسم هایی باید تاثیرگذاری پایدار 
بر روی جمعیت حاضر باش��د. در ادامه به بررسی چند راهکار 

مناسب برای بازاریابی نمایشگاهی خواهیم پرداخت. 
نوشیدنی رایگان و جلب توجه بازدیدکنندگان

یکی از راهکارهای جلب توجه در نمایشگاه های شلوغ ارائه 
قهوه و نوش��یدنی رایگان اس��ت. بدون تردید ای��ن راهکار به 
تنهای��ی تاثیر بازاریابی ندارد. در عوض راهکار مناس��بی برای 
جلب نظ��ر بازدیدکنندگان و فراهم س��ازی فرصتی به منظور 
انتقال پیام مان به آنهاس��ت. درج نام برندمان بر روی لیوان ها 

سطح تاثیرگذاری را بسیار بیشتر خواهد کرد. 
به منظور کاهش هزینه های ارائه نوشیدنی رایگان همکاری 
با یک کافه منطقی به نظر می رسد. در اغلب موارد در صورت 
س��فارش باال امکان بهره مندی از تخفیف گس��ترده نیز وجود 
دارد. ب��ه طور کلی در صورت عالقه به ارائه نوش��یدنی یا هر 
نوع خوراکی رایگان دیگر هماهنگی با کافه یا رستوران محلی 
ض��روری خواهد بود. به ای��ن ترتیب در زمینه فراهم س��ازی 

امکانات و خوراکی موردنظر مشکلی پیش نخواهد آمد. 
فعالیت و تعامل با مخاطب

تا ب��ه حال چند بار در راهروه��ای همایش ها و رویدادهای 
مرب��وط به کس��ب و کاران قدم زده اید؟ یک��ی از راهکارهای 
مناس��ب برای یافتن برندهای مناس��ب در زمینه همکاری و 
تعامل با بازدیدکنندگان پیاده روی در راهروهاست. این امر به 
ما فرصت مناس��بی در زمینه آشنایی بیشتر با سایر شرکت ها 

و مخاطب هدف مان می دهد. 
وقتی قصد صحبت با بازدیدکنندگان را داریم، باید براساس 
برنامه ای دقیق گفت وگو را ش��روع کنیم. همیشه شروع بحث 
باید دوستانه باشد. هیچ فردی از صحبت های آشکارا تبلیغاتی 
یا بازاریابی ما اس��تقبال نخواهد ک��رد. در عوض ما باید نقش 
یک دوس��ت و مش��اور حرفه ای را بازی کنی��م. به این ترتیب 

اعتماد آنها به ما جلب خواهد شد. 
ب��دون تردید این ش��یوه بازاریابی بس��یار تاثیرگذار خواهد 
بود، بنابراین در س��ایر فعالیت های بازاریابی تان نیز از این الگو 
استفاده کنید. ش��روع بحث به عنوان یک کارشناس و تالش 
ب��رای کمک به مخاطب در زمینه رفع مش��کلش بخش��ی از 

وظیفه هر برندی محسوب می شود. 
اهمیت هدیه های کوچک

عرض��ه هدیه ه��ای مجانی یک��ی از راهکاره��ای جلب نظر 
بازدیدکنندگان در نمایش��گاه های مختلف اس��ت، با این حال 
در این زمینه نباید بی دقت عمل کنیم. متاس��فانه بسیاری از 
برنده��ا به عنوان هدیه از خودکار یا مداد اس��تفاده می کنند. 
دلیل آن ارزانی چنین محصولی است. نکته مهم ارائه هدیه ای 
مرتبط با ماهیت کس��ب و کار و پیام بازاریابی برندمان است. 
به این ترتیب مخاطب بیش��تر درگیر برندمان خواهد شد. به 
عنوان مثال، برندهای فعال در زمینه گوش��ی های هوشمند با 
ارائه ش��ارژرهای رایگان امکان تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
را خواهند داش��ت. بدون تردید این امر هزینه های زیادی در 
پ��ی دارد. توصیه من ارائه تعداد محدودی ش��ارژر اس��ت. به 
این ترتیب با همان هزینه تاثیرگذاری بیش��تری را به ارمغان 

خواهیم آورد.
ضرورت استفاده از شبکه های اجتماعی

بدون تردید آگاهی مشتریان از یک برند باید بسیار پیش تر 
از برگزاری نمایش��گاه های عمومی صورت گیرد. کمتر فردی 
به محض آشنایی به یک برند در یک مراسم عمومی اقدام به 

خرید از آن خواهد کرد. 
در اینج��ا اهمیت فعالیت در ش��بکه های اجتماعی و س��ایر 
کانال های ارتباطی معلوم می شود. به طور معمول اکانت های 
رس��می برندها در ش��بکه های اجتماعی بهترین وسیله برای 
اطالع رسانی اس��ت. اخبار مربوط به برگزاری نمایشگاه ها نیز 
بای��د از طریق همین پلتف��رم در اختیار کاربران قرار گیرد. به 
این ترتیب مش��تریان و مخاطب های برندمان آگاهی کافی در 
م��ورد کم و کیف برگزاری رویداد موردنظر و س��هم ما در آن 

خواهند داشت. 
عالوه بر اطالع رس��انی پیش از برگزاری نمایشگاه موردنظر، 
امکان ارائه خالصه ای از مراس��م نیز وج��ود دارد. منظور من 
بارگ��ذاری یک پس��ت در پایان هر روز برای بی��ان اتفاقات و 

مهم ترین فعالیت های صورت گرفته است. 
به ای��ن ترتیب حت��ی مخاطب های ع��ادی نی��ز از فرآیند 
برگزاری روی��داد موردنظر آگاه خواهند ش��د. اگرچه به طور 
معم��ول نیز رویدادهای مختل��ف دارای صفحه اختصاصی در 
ش��بکه های اجتماعی هس��تند. به این ترتی��ب آخرین اخبار 
مربوط به روی��داد و فعالیت های برندهای مختلف در آن درج 
می شود. فعالیت مناسب در رویدادها و درج نام برندمان میان 
سایر برندها تاثیر مطلوبی بر روی بهبود وضعیت بازاریابی مان 

خواهد داشت. 
بی ش��ک فرآیند حض��ور و فعالی��ت در رویدادهای مختلف 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. این کار جای��گاه برندها در میان 
مشتریان را تضمین خواهد کرد. عالوه بر این باعث استحکام 

هرچه بیشتر موقعیت یک برند در بازار نیز می شود. 
noobpreneur :منبع
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شهرهای استارت آپی جدید که اقتصاد جهانی 
را متحول می کنند

در ط��ول ده��ه  گذش��ته، بیش��تر بحث ه��ای اکوسیس��تم های 
اس��تارت آپی بر این مسئله متمرکز بوده که کدام شهر یا منطقه به 

»سیلیکون ولی بعدی« تبدیل خواهد شد.
اگرچه مکان های بس��یاری با مس��یرهای رش��د نویدبخش وجود 
دارن��د، ام��ا ب��اور کارشناس��ان بر این اس��ت که چنی��ن دیدگاهی 
کوته بینانه بوده و به این معنا اس��ت که باید قهرمان جدیدی ظهور 

کند و بر قهرمان قبلی سایه اندازد.
در حقیق��ت، »س��یلیکون ولی بعدی« وجود نخواهد داش��ت. در 
عوض، تحقیقات جدید توس��ط اس��تارت آپ ژنوم با عنوان گزارش 
اکوسیستم اس��تارت آپی جهانی در سال GSER( ۲۰۱۹( اشاره به 
وجود ۳۰ هاب »بعدی« دارد که به جرم بحرانی رس��یده و وضعیت 
اقتص��اد جهانی را تغییر خواهند داد. درحالی که هیچ کدام از آنها در 
آینده  قابل پیش بینی به بزرگی سیلیکون ولی نخواهند بود، هر یک 
به واسطه  سلطه  منطقه ای یا پیش رو بودن در یکی از زیربخش های 

استارت آپی شکوفا خواهند شد.
در حال حاضر مش��خص نیست که چه اکوسیستم هایی در نهایت 
به عن��وان عوامل تحول جهانی مطرح خواهند ش��د، اما س��رنخ های 
بزرگی وجود دارد. اولین جایی که باید برای تعیین نقاط مهم بعدی 
به دنبال آن باش��یم، رتبه بندی موجود اکوسیس��تم های استارت آپی 
اس��ت. این گزارش هر ساله ۱۵۰ اکوسیس��تم پیش رو را رتبه بندی 
می کند، که از جمع آوری داده های بیش از یک میلیون ش��رکت در 
سطح جهان به دس��ت می آید. جدیدترین فهرست رتبه بندی نشان 
می دهد که س��یلیکون ولی در صدر اس��ت و نیویورک سیتی، لندن، 
پکن، بوس��تون، تل آویو، لس آنجلس، شانگهای، پاریس و برلین در 

رتبه های بعدی قرار دارند.
پنج موج در تاریخ توسعه سیلیکون ولی

این ۱۰ قطب پیش روی جهانی به دلیل داش��تن استارت آپ های 
فراوان و کسب وکارهای کوچک، از شهرت خوبی برخوردار هستند. 
به عنوان مثال، نیویورک که جایگاه دوم اکوسیستم های استارت آپی 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داده، دارای بی��ش از ۹۰۰۰ اس��تارت آپ، 
یونیکورن های متعدد و ارتباطات بین المللی باال )شاخص اندازه گیری 
میزان ارتباطات بنیان گذاران اس��تارت آپ ها با سایر اکوسیستم های 
برتر جهانی( است. از طرف دیگر، پکن به طور پیوسته در حال صعود 
در رتبه بندی اکوسیستم ها است زیرا میزبان بیش از ۱۰۰۰ شرکت 
هوش مصنوعی است، که یکی از چهار بخش دارای بیش ترین رشد 

در سطح جهانی به شمار می رود.
درحالی که ۱۰ اکوسیس��تم اشاره ش��ده در باال برخ��ی از رهبران 
شناخته ش��ده تر در انقالب جهانی اس��تارت آپی هس��تند، بد نیست 
به س��ایر قطب های دارای س��ریع ترین رش��د نیز نگاه��ی بیندازیم. 
اس��تارت آپ ژنوم این دس��ته از اکوسیس��تم ها را »اکوسیستم های 
Challenger« می نامند و ۱۲ مورد از این دس��ت اکوسیستم ها به 
ترتیب حروف الفبا عبارتند از: هلس��ینکی )فنالند(، هانگژو )چین(، 
جاکارت��ا )اندونزی(، الگوس )نیجریه(، ملبورن )اس��ترالیا(، مونترال 
)کانادا(، مسکو )روس��یه(، بمبئی )هند(، سائوپائولو )برزیل(، سئول 

)کره جنوبی(، شنژن )چین( و توکیو )ژاپن(.
در بی��ن این فهرس��ت، می ت��وان به الگوس به عن��وان رقیب برتر 
رهب��ری منطق��ه ای در قاره  آفریقا اش��اره کرد. با توج��ه به اقتصاد 
گس��ترده تر و ش��تاب فعلی، ش��اخص های مختلف ب��ه این واقعیت 
اش��اره می کنند که کس��ب جایگاهی در میان ۱۰ رتبه  برتر جهانی 
دور از دس��ترس نیست. ش��اخص ها حاکی از آن است که این شهر 
بزرگ ترین ش��هر آفریقا و یکی از ش��هرهای دارای سریع ترین نرخ 
رشد در جهان و بزرگ ترین قطب فناوری در آفریقا بوده و غول های 
جهان��ی مانند گوگل و فیس بوک در آنجا س��رمایه گذاری کرده اند و 
وقتی صحبت از راه اندازی کس��ب وکارهای موبایل باشد کارآفرینان 

جوان در رأس آنها حضور دارند.
وقتی صحبت از رهبری در یک حوزه  اس��تارت آپی خاص باش��د، 
مونت��رال را می بینی��م که به عنوان یکی از نق��اط فعال جهانی برای 
استارت آپ های هوش مصنوعی )AI( ظهور می کند. از سال ۲۰۱۶، 
بیش از یک میلیارد دالر در ش��رکت های هوش مصنوعی مستقر در 
آنجا )از جمله استارت آ پ قابل توجه Element AI( سرمایه گذاری 
ش��ده و بیشترین تمرکز محققان دانش��گاهی هوش مصنوعی را در 
 ،NeurIPS جه��ان دارد. همچنی��ن مونت��رال میزبان کنفران��س

بزرگ ترین رویداد ساالنه  هوش مصنوعی در سطح جهانی است.
سایر اکوسیستم های »Challenger« در این فهرست هنوز برند 
قدرتمند یا هویت اکوسیستمی خاصی را برای خود ایجاد نکرده اند، 
اما این موقعیت به س��رعت در حال تغییر اس��ت، بخش��ی از آن به 
دلیل سرمایه گذاری تهاجمی دولت ها است. به عنوان مثال، در آسیا 
و اقیانوس��یه، س��ئول با تعهد اخیر ۱.۶ میلی��ارد دالری دولت برای 
تأمین مالی استارت آپ ها تا سال ۲۰۲۲ قابل توجه است. کره جنوبی 
به واس��طه  نس��بت هزینه  تحقیق و توس��عه خود به تولید ناخالص 
داخل��ی، که با ۴.۵۵درصد باالترین میزان در جهان را دارد، ش��ایان 

توجه است.
جامعه جهانی اس��تارت آپی اکنون )نه فقط در س��یلیکون ولی( به 
موتور برتر اشتغال زایی و رشد اقتصادی در جهان تبدیل شده است. 
قطب ه��ای بعدی، که تا حدودی در این گزارش پیش بینی ش��دند، 
نقاطی هستند که بخش عمده ای از این رشد در آنها در حال اتفاق 
است و مکان هایی هستند که اقتصاد جهانی در آنها بازسازی خواهد 
شد؛ به ویژه در زمینه های تولید پیشرفته، فناوری کشاورزی، هوش 

مصنوعی و بالک چین.
WEFORUM/zoomit :منبع
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امروزه اینترنت به مکانی فوق العاده برای فعالیت های اقتصادی تبدیل 
ش��ده اس��ت. درواقع معضل بزرگ بس��یاری از افراد برای ش��روع یک 
کس��ب  وکار، عدم در اختیار داش��تن منابع مالی کافی است، با این حال 
فضای اینترنت با امکانات بی نظیر خود، کمک کرده است تا افراد بتوانند 
این محدودیت را کنار گذاش��ته و به درآمدهای باال دس��ت پیدا کنند. 
در همین راس��تا و در ادامه به بررسی برترین کسب  و کارهای اینترنتی 

خواهیم پرداخت که به هیچ گونه سرمایه اولیه نیاز ندارند. 
1- چت بات و مشاوره آنالین 

چت بات ها را باید نس��خه کم حجم و کارآمدتر اپلیکیشن های امروزی 
دانس��ت. در ای��ن رابطه س��اتیا ن��ادال، مدیرعامل مایکروس��افت نیز در 
س��خنرانی اخیر خود به آینده بسیار خوب آنها اشاره کرده است، با این 
حال رقابت در این عرصه هنوز ش��کل نگرفته و به همین خاطر فعالیت 
ش��ما می تواند نتیجه فوق العاده  ای را به همراه داشته باشد. خوشبختانه 
آموزش ه��ای متنوع و کامال رایگانی نیز در این زمینه وجود دارد که به 
کمک آن می توانید در کمترین زمان ممکن به سطح ایده آل دست پیدا 
کنی��د. همچنین این امر ک��ه در زمینه هایی که توانایی دارید، به عنوان 
مشاوره آنالین فعالیت کنید، از دیگر اقداماتی است که هیچ گونه سرمایه 
اولیه ای را برای ش��ما به همراه نخواهد داش��ت. بسیاری از شرکت ها در 
راس��تای کاهش هزینه ها و نیاز خود به فض��ای کاری بزرگ، تمایل به 
اس��تفاده از دورکاری برای چنین اقداماتی هس��تند ک��ه این امر باعث 
می شود تا به سرعت بتوانید در این زمینه شغلی را برای خود پیدا کنید. 

2- بازاریابی وابسته 
در بازاریابی وابس��ته، افراد به ازای دریافت مبلغی از سود فروش یک 
یا چند برند، اقدام به بازاریابی آن می کنند که ش��امل دو مرحله تبلیغ 
و فروش آن اس��ت. در این رابطه اس��تفاده از تمام��ی امکانات اینترنت 
نظی��ر ش��بکه های اجتماعی، ایمی��ل و... کامال ضروری بوده و ش��انس 
موفقی��ت ش��ما را افزایش خواه��د داد. در این رابطه اگ��ر درآمد ثابتی 
تعیین نمی ش��ود، با این حال شما دیگر محدود به همکاری با یک برند 
نخواهید بود. همین امر نیز باعث می ش��ود تا با یک فعالیت گس��ترده و 
هدفمند، بتوانید به درآمدهای به مراتب باالتری نیز دس��ت پیدا کنید. 
به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا برنامه ریزی و پشتکار خوبی را داشته 
باشید و مخاطبان خود را حتما در جایی ذخیره کنید تا برای همکاری 

با برندهای دیگر، نیاز به یافتن دوباره مخاطب ها نداشته باشید. 
 3-خرید و فروش 

در س��ایت هایی نظیر ای بی و آمازون، ش��ما می توانید خرید و فروش 
داشته باش��ید. در این رابطه فروش وس��ایل اضافی از جمله ساده ترین 
راهکارها در این زمینه برای درآمدزایی محس��وب می ش��ود. در نهایت 

ش��ما می توانید اجناس��ی را از مکان های ارزان خریداری کرده و آنها را 
با قیمتی باالتر به فروش برس��انید. خرید و تعمیر وسایلی که با مشکل 
مواجه هستند، راهکار دیگری است که سودآوری غیرقابل تصوری را به 

همراه خواهد داشت. 
4-آموزش آنالین 

امروزه عامل دسترس��ی و دور بودن مس��افت، به س��ادگی باعث شده 
اس��ت که بس��یاری از افراد عمال آموزش دیدن را کن��ار بگذارند، با این 
حال این نیاز همچنان وجود دارد. به همین خاطر نیز شما می توانید در 
هر زمینه ای، اقدام به آموزش آنالین کنید. در این رابطه سیاست کاری 
افراد تفاوت دارد، با این حال توصیه می شود تا در ابتدا اقدامات شما به 
صورت کامال رایگان باشد تا به مخاطبان حداکثری دست پیدا کنید. با 
این اقدام ش��ما در مدت زمانی کوتاه، به محبوبیت دس��ت پیدا خواهید 
کرد که زمینه را برای پذیرش تبلیغات فراهم خواهد کرد. در این رابطه 
فراموش نکنید که شما باید با زیر ذره بین قرار دادن اقدامات مشابه، به 
دنبال خالقیتی هرچند کوچک، برای ایجاد مزیت رقابتی باشید تا افراد 

شما را به تمامی گزینه های موجود ترجیح دهند. 
5-برنامه نویسی

در صورت��ی ک��ه در زمینه برنامه نویس��ی از مهارت کاف��ی برخوردار 
هس��تید، می توانید در این رابطه فعالیت هایی را داشته باشید. فراموش 
نکنید که در حال حاضر تمامی برندها به برنامه  های متعدد نیاز داش��ته 
و این امر باعث ش��ده اس��ت تا بازار کار این حرفه کامال مناس��ب باشد. 
درد این رابطه شما تنها به برنامه نویسی محدود نبوده و اقدامات دیگری 
نظیر انجام پروژه های دانش��جویی، تایپ و تولید محتوا را نیز می توانید 

در دستور کار خود قرار دهید. 
Airbnb 6-سایت

این س��ایت به تمامی افراد از سرتاسر جهان پیشنهادهای متنوعی را 
برای اجاره ملک برای مدت زمان های مختلف می دهد که بس��یار مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. ش��ما می-توانید از طریق مشتری پیدا کردن، 
پورس��انت دریافت کنید. همچنین شما یک اتاق و یا کل منزل خود را 
نیز می توانید برای اجاره در این سایت قرار دهید. برای مثال اگر تا شب 
در سرکار هستید، می توانید خانه خود را در زمان هایی که حضور ندارید 
اجاره دهید. همچنین این امر که میزبان مس��افران باشید، خود از دیگر 

راهکارها در این رابطه است.   
۷-طراحی

در صورتی که اس��تعداد کافی در زمینه نقاشی و یا طراحی را داشته 
باش��ید، می توانید از آن برای طرح دادن بر روی تیشرت و یا لوازم دیگر 
اس��تفاده کنید. بس��یاری از برندهای تولید پوشاک، به طراحانی در این 
زمینه نیاز دارند که شما می توانید یکی از آنها باشید. در نهایت بسیاری 
از برندهای دیگر تمایل به درج برند خود بر روی وسایل مختلف دارند. 
این امر یک اقدام بازاریابی مهم محس��وب می شود که شما می توانید با 

طرح های خود، آنها را ش��گفت زده کنید. با کس��ب شهرت و قرار دادن 
نمونه کارهای خود در اینترنت و فضاهای مجازی، حتی می توانید برای 

خود شاگردانی را نیز پیدا کنید. 
8-نویسندگی

نویس��ندگی نیز از دیگر اقداماتی محس��وب می ش��ود که کامال مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. در این رابطه ش��ما تنها به تالیف کتاب محدود 
نبوده و حتی جمالت کوتاه و شعر نیز می تواند کامال کارساز باشد. قرار 
دادن نمونه کارهای ش��ما نیز باعث کسب شهرت و امکان تبلیغ خواهد 
ش��د. در نهایت ش��ما می توانید برای س��ایت های مختلف مطلب نویسی 
کنی��د. همچنین ق��ادر خواهید بود تا از هر مهارتی نظیر نویس��ندگی، 
آش��پزی، عکاس��ی و حتی تمایل به گشت و گذار، برای تبدیل شدن به 

یک اینفلوئنسر، استفاده کنید. 
9-عکاسی

عکاس��ی از دیگ��ر حرفه هایی محس��وب می ش��ود که رش��د بس��یار 
چش��مگیری را داشته و امروزه هر فردی می تواند در این زمینه فعالیت 
کن��د، با این حال این امر نیاز به عالق��ه کافی دارد. به همین خاطر نیز 
بس��یاری از افراد از تمای��ل کافی برای حضور در ای��ن عرصه برخوردار 
نیس��تند، با این ح��ال عکس های باکیفیت و ج��ذاب، از جمله نیازهای 
روزمره هر فردی محس��وب می شود. برای مثال شما برای ثبت خاطرات 
دوران کودک��ی فرزند خود و یا یک مجلس، به یک عکاس نیاز خواهید 
داش��ت. به همین خاطر نیز ش��ما می توانی��د با تامین این نی��از افراد، 
درآمدی را برای خود داش��ته باش��ید. درس��ت به مانند موارد گذشته، 
ب��ا قرار دادن نمونه کارهای خود در ش��بکه های اجتماعی، می توانید به 
شهرت الزم برای انجام تبلیغات نیز دست پیدا کنید. در اختیار داشتن 
یک دوربین، ش��انس موفقیت شما در زمینه اینفلوئنسری را نیز افزایش 
خواهد داد. در نهایت فروش عکس ها به مجالت خبری و یا س��ایت های 
موجود در این رابطه، ش��رکت در مس��ابقات، فعالیت در زمینه عکاسی 
صنعتی و چاپ نمونه کارهایی برای عالقه مندان تنها بخشی از اقداماتی 
است که شما می توانید انجام دهید. در نهایت آموزش در این رابطه نیز 

می-تواند به یک منبع درآمد مطمئن برای شما تبدیل شود. 
10-فعالیت خدماتی

بس��یاری از اقدامات کوچ��ک زندگی افراد، به عل��ت کمبود وقت به 
معضلی بزرگ تبدیل شده است. برای مثال نگهداری از حیوانات خانگی 
در زمان هایی که در محل کار حضور دارند، از جمله اقداماتی محس��وب 
می ش��ود که می تواند برای ش��ما درآمد  هایی را به همراه داشته باشد، با 
این حال این امر تنها یک مورد ساده محسوب شده و شما با پیدا کردن 
نیازهای جامعه خود، می توانی��د برای رفع آنها اقدام کنید. در نهایت با 
کسب شهرت در این زمینه، می توانید چند نفر را استخدام کرده و یک 

برند آنالین را برای خود شکل دهید. 
inc :منبع
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اصناف با دانشگاه آزاد قرار داد همکاری منعقد کرد
همدان - فاطمه صنیعی وحید : دانشــگاه آزاد در 
راستای بهبود کســب و کار و آموزش تفاهم نامه ای در 
ارائــه خدمات با اصناف منعقد کرد. رئیس اتاق بازرگانی 
استان گفت: هدف این است که مین ها  از روی اشتغال و 
کسب و کار برداشته شود چرا که برای پیشرفت ،اقتصاد و 
تکنولوژی باید ادغام شود که موجب بهبود اشتغال شود. 
با توجه با 2000میلیارد نقدینگی موجود در کشور صرفا 
نیاز به نقدینگی  نیست ، بلکه نیازمند تکنولوژی هستیم و برای سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، البته تولیدی که موجب برند 
سازی شود.  با توجه به رشدی که صنعت از سال 1380 الی 90 در زمینه تولید لوازم خانگی داشته و برای 300 الی 400 میلیون 
نفر در داخل کشور لوازم خانگی تولید شده ،ولی چون برند سازی نشده نتوانستیم صادر کنیم و تالش ها در جهت افزایش تولید 
است.  حسین محرابی در ادامه افزود : با توجه به تغییر و تحوالتی که در دنیا در حال وقوع است ، اطالعات و مهارت حرف اول را 
میزند ، دوره مدرک گرایی سپری شده مهارت باید جایگزین شود و با توجه به اینکه متاسفانه نیرو های فنی آموزش ندیده اند اگر 
به سمت و سویی رویم که کار تخصصی و فنی شود با چالش های کمتری در رابطه با ارائه خدمات رو به رو هستیم که باعث کارایی 
و تخصص بیشتر میشود ، با امضای تفاهم نامه همه واحد های صنفی از مهارت های الزم برخوردار می شوند و این مهارت ها صرفا 
فنی نیستند و مهارت هایی همچون اخالقی ،آموزش برخورد اجتماعی و... را در بر می گیرد.  محرابی افزود: امیدواریم با این تفاهم 
نامه دانشگاه از فضای قبل خارج شود و نیازهای جامعه را برطرف کند که در آینده بازار موفقی داشته باشیم . رئیس دانشگاه آزاد 
واحد همدان در خصوص تفاهم نامه گفت :این امر موجب تقویت مهارتی و علمی اصناف و دانشگاه آزاد می شود و با توجه به اینکه 
اولویت دانشگاه مهارت افزایی است سعی می شود دوره های خوبی برگزار شود که اعتماد اصناف و جامعه را در برگیرد. قائمی افزود 
: توان ارتباط گیری با جامعه ، صنعت واصناف را در خود ایجاد میکنم که این امر موجب بقای تضمین شده است و هدف این است 

که بتوانیم مشکلی از جامعه را بر طرف کنیم .

تامین آب شرب روستاهاي بخش غیزانیه توسط شرکت نفت و گاز مارون
اهواز - شبنم قجاوند: مدیر خدمات شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون از تامین روزانه 96 هزار لیتر آب آشامیدني 
براي روســتاهاي بخش غیزانیه خبر داد. مهندس بختیار بلدي  با بیان اینکه عمل به مســئولیت هاي اجتماعي در قبال 
همجواران تاسیســات عملیاتي شرکت همواره در دستور کار مدیریت ارشد سازمان بوده است، گفت: بخشها و روستاهایي 
که حوزه ي جغرافیایي آنها در گستره ي عملیاتي شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون قرار دارند همواره اقدامات مهمي 
در راستاي رفع نیازهاي بهداشتي، آموزشي ، فرهنگي و ورزشي  آنها  اتخاذ گردیده است. وي با اشاره به مشکل آب شرب 
منطقه افزود: روزانه 3 دســتگاه تانکر در دو نوبت 96 هزار لیتر آب آشامیدني را براي روستاهاي تابع بخش غیزانیه تامین 
مي کنند تا در شرایط اقلیمي موجود، مردم شریف این خطه با کمبود آب مواجه نشده و از بوجود آمدن ریسك بهداشتي 
پیشــگیري گردد. مهندس بلدي به نشســت مشترک شــرکت بهره برداري نفت و گاز مارون و آبفا با نماینده محترم ولي 
فقیه در اســتان خوزستان اشاره کرد و یادآور شــد: تامین مالي 120 میلیارد ریال از بودجه ي مورد نیاز طرح آبرساني از 
صفیره تا غیزانیه از طرف شــرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب  به دو شــرکت بهره برداري نفت و گاز مارون و کارون ابالغ 
شــد که تاکنون و بر حسب پیشــرفت کار، ما 26 میلیارد از 60 میلیارد ریال تعهد شرکت مارون را تامین کرده ایم.مدیر 
خدمات شــرکت بهره برداري نفت و گاز مارون در پایان اذعان داشــت: بر اساس اعالم آبفا، پروژه ي مذکور اوایل آبان ماه 
ســال جاري به بهره برداري خواهد رســید و تا آن زمان، شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون ،  آبرساني با تانکر را براي 

روستاهاي بخش غیزانیه  ادامه خواهد داد.

پیام شهردار قم به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س(
متن پیام دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد به این شرح است: پیوند مبارک حضرت علی علیه السالم و حضرت زهرا سالم 
اهلل علیها حلقه وصل نبوت و امامت اســت. خداوند متعال را شاکریم که پیوند خجسته موالی متقیان علی )علیه السالم( 
که تکثری در وحدت با حضرت زهرا )علیها ســالم( که تفضلی در خلقت بود، َمَرَج الَْبْحَریِْن یَلَْتِقیاَن را تفســیر گشــت و 
پیوستی با برکت برای نظام خلقت قرار گرفت و نشان داد که ام ابیهای والیت محور همتای الفتی اال علی است. بی شك 
شناســایی و عمل به اصول کلی و خط مشــی زندگانی اهل بیت علیهم السالم مسیر را برای تعالی و تکامل انسان هموار 
می سازد و درمان ناهنجاری های فردی و اجتماعی با عمل به نسخه های گفتاری و رفتاری بزرگان دینی به خوبی امکان 
پذیر اســت. اول ذی الحجه ســالروز پیوندی مبارک است که حلقه وصل نبوت و امامت و سند افتخاری ماندگار گردید و 
برکاتش، نظام هســتی را متحول ساخت و زمینه تکامل بشــریت را فراهم نمود. نسل حاصل از این پیوند آسمانی،نجات 
بخش و بیمه کننده نســل هاســت و فاصله گیری از آن هویت های اصیل، باعث انحــراف در زندگی فردی و اجتماعی 
می شــود و گرفتاری هایی را در پی دارد. قم کانون ظرفیت های منحصر بفردی اســت که می تواند در فرهنگ سازی و 
ارائه طریق نقش آفرین باشــد و برایند این توانمندی های مختلف برای ترویج سبك زندگی اسالمی باید به کالبد جامعه 
تزریق شــود و در این راستا نیاز است تا اقدامات عملی صورت گیرد و همت جمعی متولیان امر و دستگاه های تاثیرگذار 
برای اجرایی ســازی بســیار موثر خواهد بود. در این روز خجسته بهترین پیوند رقم خورد پس باید شاهد ثبت بهترین ها 
باشــیم و الزم است نهضتی برای حمایت از ازدواج های آسان و ســاده شروع شود تا با ترویج ازدواج آسان تقابلی جدی 
برای جلوگیری از ناهنجاری های اخالقی و مقابله با جنگ نرم دشمن صورت گیرد. اینجانب این روز خجسته را از جوار 
پرافتخار حضرت فاطمه معصومه ســالم اهلل علیها به ســاحت مقدس و نورانی وجود با برکت حضرت ختمی مرتب پیامبر 
گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم تبریك عرض نموده و عمل به دستورات سالله پاکشان مقام معظم رهبری مد ظله 
العالی را در سایه عنایات خاصه بقیه اهلل االعظم حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف برای همگان مسالت دارم.
دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

عزم جزم شهرداری قدس در ارتقاء سرانه های ورزشی
شــهرقدس - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شورای اسالمی و شهرداری قدس، مسعود مختاری با بیان اینکه این شهرداری عالوه بر طیف 
وســیعي از وظایف عمراني و خدماتي در زمینه توســعه فضاهاي ورزشي نیز به منظور تأمین 
فضاهــاي الزم براي گذراندن اوقات فراغت شــهروندان و پرداختن بــه امر ورزش در محیط 
شــهري اقدامات متعددی را عملیاتی کرده است، بیان داشت: در حال حاضر عملیات عمرانی 
احداث ســالن ورزشی چند منظوره در منطقه یك شــهر قدس 40 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشــته است. شهردار قدس، با اشاره به اینکه این سالن چند منظوره ورزشی با برآورد هزینه 
تقریبی پنجاه میلیارد ریال در حال احداث اســت، گفت: احداث این سالن چند منظوره ورزشی که شامل سالن بسکتبال، 
والیبال و فوتسال می باشد، پس از خاکبرداری سطحی و آماده سازی محل پی کنی، قالب بندی و آرماتوربندی، در مرحله 
اتمام فندانســیون و اسکلت فلزی اســت. وی در ادامه تصریح کرد: این سالن ورزشی در دو بخش سوله ورزشی با ظرفیت 
300 نفر تماشاگر و قسمت اداری در دو طبقه 270 متری در حال احداث می باشد که شامل بخشهایی چون اتاق مربیان، 
اتاق کنترل، رختکن، اتاق کمك های اولیه، اتاق اداری، کافه تریا، آشــپزخانه، ســرویس بهداشــتی و غیره است. مختاری 
در خاتمه با بیان اینکه احداث و توســعه فضاها و اماکن ورزشــي به منظور رفاه حال شهروندان در سطح محالت و تقویت 
و ارتقای ســرانه فضاهای ورزشی شــهر یکی از اولویت های شهرداری می باشد، خاطر نشان کرد: این شهرداری با احداث 
فضاهای مختلف ورزشی کارنامه درخشانی ارائه نموده است و به طور حتم ساخت سالن ها و فضاهای ورزشی در سطح شهر 
و محالت کم برخوردار و ایجاد امکانات مدرن و زیبای ورزشــی در پارکها و فضاهای سبز، نشان از عزم باالی این مجموعه 

در افزایش میانگین سرانه ورزشی برای هر شهروند می باشد.

به همت کارشناسان همدان ؛ 
221871 نفر در طرح ملی کنترل فشار خون شرکت کردند 

 همدان - فاطمه صنیعی وحید : در مراســم تجلیل از مجریان برنامه بسیج ملی کنترل 
فشــار خون شهرستان همدان ،سرپرست مرکز بهداشت شهرستان همدان گفت: در این طرح 
که جامعه هدف کلیه افراد. 30 ســال وباالی 30 سال ،مادران باردار و بیماران کلیوی در نظر 
گرفته شدند ،که در همدان جمعیت باالی 30 سال 338000 نفر یعنی 40 درصد از جمعیت 
اســتان که 85 درصد جمعیت شهری را تشکیل میدهند و 15 درصد جمعیت روستایی است 
؛از 27 اردیبهشــت برنامه آغاز شد که با حمایت کارگروه سالمت و امنیت غذایی مکاتبات با 
ادارات شــروع شد که برنامه در 20 روز اول اطالع رسانی و آموزش ارائه شد  ،از 7 خرداد کار 
اجرایی تا 15 تیر انجام شد ؛برنامه ریزی با دو هدف انجام شد آگاهی از اینکه چگونه به فشار خون مبتال می شود ،خطرات 
و عواملی که موجب فشار خون می شود و در مرحله بعدی مراقبت و درمان است. محمد خیر اندیش افزدد: برای اجرایی 
کردن طرح 9461 کارشــناس آموزش دیدند و آماده شــدند و برای اجرای برنامه عالوه بر صدا و سیما دیگر رسانه ها در 
بسیج همگانی یاری گر بودند ؛برای اجرای طرح 115 واحد خدماتی الزم بود که 64 مرکز خدماتی جامع سالمت ، پایگاه 
ها و مابقی هم خانه های بهداشت بودند که برای اجرای برنامه ها کافی نبود که در این راستا پنج دستگاه اتوبوس شرکت 

واحد اضافه شد و پنج چادر با هزینه شهرداری نصب شد که نهایتا 221871 نفر در این طرح شرکت کردند . 
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اخبار

تبریز - ماهان فالح: رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در 
دیدار اصحاب رســانه  استان گفت: رسانه در کنار خانواده، مدرسه و 
دانشگاه یکی از جایگاه های گسترش معنویّت و اخالق است. موسی 
خلیل الهی با تأکید بر نقش تأثیرگذار خبرنگاران و اصحاب رسانه در 
اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی و با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب 
و توصیه مقام معظم رهبری )دام ظله( مبنی بر گسترش معنویّت و 
اخالق در جامعه، رسانه را در کنار خانواده، مدرسه و دانشگاه یکی از 

جایگاه های گسترش معنویّت و اخالق دانست.
توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی و تهدید سه 

اتهام اول در پرونده های کیفری
وی ســه اتهــام اول در پرونده های کیفری اســتان را توهین به 
اشخاص، ضرب و جرح عمدی و تهدید اعالم کرد و اظهار داشت: 28 
درصد پرونده های کیفری استان را اتهام توهین، ضرب و جرح عمدی 
و تهدید تشکیل می دهد. خلیل الهی فرهنگ سازی در خصوص باال 
بردن آستانه تحّمل مردم توسط اصحاب رسانه و مطبوعات را از جمله 
راهکارهای ایجاد آرامش در بین مردم و در نهایت کاهش جرم توهین 

و نزاع و درگیری عنوان کرد.
اولویت های دادگستری استان آذربایجان شرقی

رئیس کل دادگستری استان توجه به بخش اقتصاد را دیگر توصیه 
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب ذکر کرد و مبارزه با فساد 

اقتصادی، رانت خواری و ویژه خواری را که یکی از راه های رشد مشروع 
و متوازن اقتصاد است، جزو اولویت های دادگستری استان برشمرد و 
بر نقش تأثیرگذار خبرنگاران و اصحاب رسانه در این راستا تأکید کرد و 
گفت: بایستی زمینه را برای سرمایه گذاری مولّد و مشروع و در نتیجه 
ایجاد اشــتغال برای جوانان و پیشگیری از وقوع جرایم فراهم کنیم؛ 
کمیسیون ستاد اقتصاد مقاومتی دادگســتری استان در تالش برای 
تحقق این هدف است. احیای مجدد کارخانه های »تبریزکف«، »سراب 

بافت« و »ماشین آالت صنعتی« نشانگر این تالش است.
تشکیل چندین پرونده استانی مفاسد اقتصادی در 

حوزه های ارز و پتروشیمی
موســی خلیل الهی از تشــکیل چندین پرونده استانی مفاسد 

اقتصادی در حوزه های ارز و پتروشیمی در ماه های اخیر و رسیدگی 
به این پرونده ها در محاکم مبارزه با مفاسد اقتصادی در مرکز خبر 
داد و افزود: در چنین پرونده هایی تالش کردیم در حین دادرسی و 
قبل از محاکمه، وجوه ناشی از اختالس و ارتشاء و ... به بیت المال 
بازگردد. وی از ایجاد واحدی برای نقد آرای محاکم استان در آینده 
نزدیك خبر داد و بیان داشــت: در این واحد، آراء قضایی بدون ذکر 
نام طرفین پرونده ها توسط اشخاص مختلف از خود قضات گرفته تا 
وکالء و اساتید دانشگاه در بوته نقد قرار گرفته و منتشر خواهند شد.
سیاست وجودی دادگستری تأمین عدالت ارائه 

خدمات به مردم است
رئیس تشــکیالت قضایی استان متذکر شــد: اساساً سیاست 
وجودی دادگســتری تأمین عدالت، ارائه خدمات به مردم است به 
طوریکه اولویت بنده این است که کل وقت اداری را به پاسخگویی 
به ارباب رجوع بگذارم. خلیل الهی بدنه دادگستری استان را متشکل 
از افرادی سالم و مؤمن توصیف و اضافه کرد: اگر هم فرد ناصالح و 
ناســالمی درون قّوه قضاییه وجود باشد، خوِد دستگاه قضایی او را 
طرد کرده و خواهد کرد. وی با اشاره به رای محکومیت افراد صاحب 
نام و مدیــر در طول قضاوت خود در تبریز گفت: عملکرد بنده را 
همــه می دانند و با محکومیت و رای های صادره صداقت و جدیت 

کارم را نشان داده ام.

کرج -خبرنگار فرصت امروز: شهردار کرج گفت: نباید اجازه دهیم 
ســاکنان بافت های فرسوده نسبت به طرح بازآفرینی شهری بی اعتماد 
شــوند. به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، علــی کمالی زاده در صد و 
پنجاه و ششمین جلسه رسمی شــورای اسالمی شهر کرج، با اشاره به 
مشکالتی که در مسیر اجرای طرح بازآفرینی شهری وجود دارد، اظهار 
کرد: در بافت های فرســوده شهر اغلب اقشار ضعیف سکونت دارند و اگر 
می خواهیم مشارکت آن ها در اجرای طرح بازآفرینی شهری بیشتر شود، 
بایــد حمایت های ویژه ای از آن ها صورت بگیرد. وی ادامه داد: در اجرای 
طرح بازآفرینی شهری 20 میلیون تومان به صاحبان واحدهای مسکونی 
فرسوده به عنوان ودیعه مسکن داده می شود تا مسکنی اجاره کنند تا خانه 
آنها آماده شــود. وی با اشاره به باال بودن اجاره خانه ها گفت: در شرایط 
فعلی با 20 میلیون تومان نمی توان خانه ای اجاره کرد و همین باعث شده 
ساکنان بافت های فرسوده انگیزه کافی برای مشارکت در طرح بازآفرینی 
شهری نداشته باشند. شهردار کرج با بیان اینکه نباید اجازه دهیم ساکنان 
بافت های فرسوده نسبت به طرح بازآفرینی شهری بی اعتماد شوند، اضافه 
کرد: باید به گونه ای عمل کنیم که شهروندان با خیال راحت و با اعتماد 
کامل ملك شان را در اختیار مجریان طرح قرار دهند. وی افزود: بر همین 
اساس ایده ای را با ســرمایه گذاران مطرح کردیم که مجوز ساخت یك 
سایت را در قالب بافت فرسوده در محدوده حصارک صادر کنیم. شهردار 

کرج ابراز کرد: قرار است در این محدوده 100 واحد ساخته شود و هر یك 
از این واحدها در اختیار خانواده ای که ملکش در بافت فرسوده قرار گرفته 
قرار بگیرد. وی گفت: صاحبان واحدها می توانند تا زمانی که ملك شــان 

آماده شود در این محل سکونت داشته باشد.
استفاده از تراموا در کرج در حال بررسی است

کمالی زاده در ادامه به پیشنهاد رییس کمیسیون تلفیق در جلسات 
گذشته شورا در خصوص راه اندازی تراموا در شهر اشاره کرد و افزود: این 
مهم در حال بررســی است و پیگیری های الزم در این خصوص صورت 
گرفته است. وی از جمله مزایای بهره گیری از تراموا به کاهش آلودگی هوا، 
کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی در وقت یاد شهروندان اشاره کرد و 

افزود: خوشبختانه مشکلی در زمینه انجام مطالعات امکان سنجی اجرای 
تراموا در کرج وجود نداشته و به نظر می رسد طرح یاد شده قابل اجراست.

آرامستان بهشت علی )ع( به عطر حضور شهدا معطر می 
شود

شــهردار کرج همچنین به بهره برداری از آرمستان بهشت علی )ع( 
طی روزهای آینده اشــاره کرد و گفت: در تالشیم تا پیکر مطهر یکی از 
شهدای گمنام را در آرامستان جامع استان البرز دفن کنیم تا آرامستان 
بهشــت علی )ع( به عطر حضور شهدا معطر شود. وی با اشاره به اینکه 
مقرر شده آرامســتان جامع استان البرز به عنوان گلزار شهدا نیز باشد، 
اضافــه کرد: در حال حاضر تعدادی از شــهدا در مرحله آزمایش دی ان 
ای هســتند تا به خانواده هایشان تحویل داده شوند و پس از آن مراحل 
خاکسپاری پیکر آنها صورت گیرد. این مسئول افزود: با توجه به امکاناتی 
که در آرامستان جامع استان البرز به وجود آمده است، این آرامستان در 
حال حاضر آمادگی دفن اموات را دارد و هر روزی که اعضای شورا تعیین 
کنند بهره برداری از آن انجام می شود. وی با بیان اینکه آرامستان بهشت 
علی )ع( یکی از طرح های کالن عمرانی در استان البرز به شمار می رود، 
مســاحت آن را 224 هکتار ذکر و عنوان کرد: این آرامستان بسیاری از 
مشکالت زیست محیطی ناشی از نزدیکی آرامستان به بافت مسکونی را 
مرتفع می کند و دفن اموات تا دویست سال آینده را نیز پوشش می دهد.

تبریز - ماهان فالح: مدیرکل فرودگاه هاي استان آذربایجان شرقي 
از افزایش پروازهاي فرودگاه تبریز در مســیرهاي تهران - تبریز - تهران 
خبر داد. آذری گفت: در پي درخواست هاي مکرر مسافرین و مراجعین 
فرودگاه تبریز و به دنبال رایزنی ها و احســاس نیاز به افزایش پروازها در 
این مسیر، شرکت هواپیمایي معراج اقدام به افزایش پرواز در مسیر تهران 
- تبریز - تهران کرده است. وی افزود: این پرواز روزهای چهارشنبه ساعت 
10:25 وارد فرودگاه تبریز خواهد شــد و در ساعت 11:10 با هواپیمای 

A319  به سمت تهران پرواز خواهد کرد .
افزایش تعداد پروازهای شرکت هواپیمایی معراج

الزم به ذکر است تعداد پروازهای شرکت هواپیمایی معراج در طول هفته 
به 14 پرواز می رســد که در مسیرهای مشهد - تبریز - مشهد و هم چنین 
تهران - تبریز  - تهران انجام می پذیرد. ضمناً هم اکنون از فرودگاه بین المللی 
شهید مدنی تبریز پروازهای داخلی به مسیرهای تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، 

شیراز، بندرعباس، عسلویه، کیش، رشت، ساری و کرمان  برقرار می باشد.
بازدید مدیرکل فرودگاه هاي استان از فرودگاه سهند

مدیرکل فرودگاه هاي استان آذربایجان شرقي همچنین با حضور در 

فرودگاه ســهند از پروژه هاي در دســت اجرا و بخش هاي مختلف این 
فرودگاه بازدید کرد. در این ســفر که به منظور بررسی وضعیت فرودگاه 
ســهند در حوزه عملیات فرودگاهی و هوانــوردی صورت گرفت، آذری 
از بخش های مختلف فرودگاه ســهند مانند خودروهای ایمنی زمینی، 
ترمینال، باند، اپرون و پروژه های فرودگاه ســهند بازدید و همچنین در 
جلسه شــواری اداری این فرودگاه که با حضور رئیس و پرسنل فرودگاه 
سهند برگزار گردید شرکت کرد. در این بازدید، حاجی پور رئیس فرودگاه 
سهند با ارائه توضیحاتی مدیرکل را در جریان آخرین وضعیت فرودگاه 

سهند در بخش عملیات فرودگاهی و هوانوردی قرار داد. دیدار با رئیس 
و اعضای شورای شهر مراغه، برنامه دیگر مدیرکل فرودگاههای استان در 

بازدید از فرودگاه سهند بود.
برقراری مجدد پروازهای فرودگاه سهند

آذری در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه شــواری شــهر و 
تعامل آن با فرودگاه گفت: در هفته های گذشته رایزنی های بسیار خوبی 
با مقامات استانی و کشوری جهت برقراری مجدد پروازهای فرودگاه سهند 
انجــام داده ایم و به احتمال فراوان تا دو ماه آینده شــاهد برقراری پرواز 

توسط شرکت پویا در این فرودگاه خواهیم بود.
مدیرکل فرودگاه های اســتان آذربایجان شــرقی افــزود: باتوجه به 
موانع پروازی در محدوده فرودگاه ســهند، این فرودگاه اســتانداردها و 
زیرساختهای الزم برای نشست و برخاست پروازها در رده F100 داراست 
و از نظر عملیاتی آماده پرواز می باشد. رئیس شواری شهر مراغه نیز ضمن 
تبریك انتصاب آذری بعنوان مدیرکل فرودگاه های استان، آمادگی این 
شورا را جهت تعامل و همکاری همه جانبه جهت برقراری پرواز و همچنین 

توسعه فرودگاه سهند اعالم کرد.

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: نشست هم اندیشی شورایاران 
محالت جنوبی با حضور سیدنورالدین امیری شهردار و معاونان و مدیران 
مرتبط و شــورایاران محالت جنوبی  در سالن اجتماعات شهرداری در 
خصوص رفع مسائل و مشکالت این محالت، برگزار گردید . به گزارش 
واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر 
بوشهر در ابتدای این نشست صمیمی  شورایاران ضمن تقدیر از  اقداماتی 
که تاکنون در شهر بوشهر و به ویژه در محالت جنوبی  انجام گرفته، به 
بیان مسائل  پیرامون محله خود پرداختند و درخواست هایی را اعالم  
نمودند. عمده ترین موارد مطالبه شده توسط شورایاران محالت جنوبی 
از مجموعه مدیریت شــهری عبارت بود از:  عملیاتی شدن پروژه گذر 

سرتل به نیروگاه اتمی، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، آسفالت 
کوچه ها، نامگذاری کوچه ها، ساماندهی و دفع آبهای سطحی، کمبود 
مخازن زباله، جمع آوری ســگهای بالصاحب، نصب عالئم راهنمایی و 
رانندگی و ایجاد سرعتکاه، تکمیل پارک باغ بهزاد، ایجاد هماهنگی الزم 
بین دستگاه ها  بخصوص در مورد  حفاری و ترمیم  آسفالت آن. در ادامه 
امیری شهرداربندر بوشهر  به نقش و مشارکت سازنده شورایاران بعنوان 
بازو های پرتوان شورای  اسالمی شهر  و شهرداری اشاره و خاطر نشان 
کرد: شورایاران با اشراف و تعامل متقابل و  سازنده ، مشکالت و معضالت 
محالت خود و نیز چالش ها و کمبود های فرا روی مدیریت شهری در 
راستای تحقق خواسته های به حق شهروندان با تالش های شبانه روزی 

قدم برداشــته و همواره در جهت نیل به اهداف و رفع موانع پیرامونی 
نقش خوبی ایفاء کرده اند. وی حضور فعاالنه و مشــارکت همه جانبۀ 
شورایاران را در امر توسعه و پیشرفت و شکوفایی روح و کالبد شهر ستود 
و ابراز داشت: از ابتدای حضورم در شهرداری، کار را با بازدید میدانی از 
محالت جنوبی شهر شــروع نمودم تا با همت و همراهی شورایاران و 
مجموعۀ مدیریت شهری شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش و جبران 
عقب ماندگی های محالت کمتر برخوردار باشــیم. امیری با اشاره به 
اینکه  با رایزنی و تعامل با استاندار محترم به دنبال جذب منابع جهت 
اجــرای پروژه های عمرانی با اولویت محالت جنوبی و کمتر برخوردار 

شهر بوشهر هستیم  از حمایتهای استاندار  تشکر نمود. 

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

رسانه یکی از جایگاه های گسترش معنوّیت و اخالق است

امکان راه اندازی تراموا در کرج وجود دارد

 آرامستان بهشت علی )ع( به عطر حضور شهدا معطر می شود

مدیرکل فرودگاه هاي آذربایجان شرقي خبر داد؛

افزایش پروازهاي فرودگاه تبریز در مسیر تهران - تبریز - تهران

نشست هم اندیشی شهردار بندر بوشهر با شورایاران محالت جنوبی برگزار شد
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ایالم - هدی منصوری: رئیس بازرســی فنی شرکت پاالیش گاز 
ایالم گفت: بازرســی فنی به عنوان چشــم بیدار پاالیشگاه با اعمال 
بازرسی در مراحل خرید تجهیزات و قطعات و در زمان نصب با انجام 
تســت های عملکردی، حضوری فعال دارد و به همین سبب احتمال 
بکارگیری و اســتفاده از تجهیزات و قطعات غیر استاندارد به حداقل 
می رســد.  به گزارش روابط عمومی؛مهنــدس "بهزاد پرچم پور" با 
اشــاره به اینکه این واحد برای نظارت فنی حین انجام فعالیت های 
تعمیرات اساسی برنامه های مدونی طراحی کرده است، اظهار داشت : 
تعمیرات اساسی امسال با تکیه بر توان داخلی و با محوریت استفاده از 
کاالهای استاندارد و گواهی نامه دار داخلی انجام می شود. وی افزود: 
بازرسی فنی به منظور دستیابی به حصول اطمینان از انجام صحیح و 
کامل تعمیرات و همچنین انجام تمامی موارد برنامه ریزی شده در تمام 
مراحل تعمیرات اساسی طبق استانداردهای بین المللی و روش جاری 

شرکت ملی گاز ایران حضور فعال و مستمر دارد. مهندس پرچم پور  
ادامه داد: بازرسی فنی با کنترل انطباق خدمات و محصوالت سازنده 
های داخلی با اســتاندارد های مرجع و بین المللي و با کمك به رفع 
نواقــص و ایرادات آنها به منظــور ارتقای کیفیت محصوالت داخلی ، 
در راســتای اقتصاد مقاومتی و تولید کاالی ایرانی، نقشي اساسی در 
بهبود کیفیت محصوالت تولید داخل را ایفا می کند.  وی با اشاره به 

اینکه بازرسی فنی بیشترین و مهمترین فعالیت خود را در تعمیرات 
اساسی ایفا می کند،اظهار داشت: به منظور استفاده حداکثری از توان 
داخلی، متخصصان بازرســی فنی با استفاده از روش های استاندارد و 
تســتهای فنی،امکان استفاده از کاالهای داخلی را در اولویت قرار می 
دهند. رئیس بازرســی فنی شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: به منظور 
انجام بهینه تعمیرات اساســی همگام با سایر واحدهای پاالیشگاه، در 
واحد بازرسی فنی نیز با برگزاری جلسات مدون، تعریف اهداف و انجام 
تمهیدات الزم در راستای انجام هرچه بهتر فعالیت ها، تمام برنامه ریزی 
های الزم قبل از شروع تعمیرات اساسی صورت گرفته است. مهندس 
پرچم پور افزود: در تعمیرات اساسی امسال، تجهیزاتی چون 4برج احیا 
و جذب، 15 تجهیز تحت فشــار ، 10 مبدل حرارتی، چندین مخزن 
ذخیره ، فیلتر ، کوره ، فلر و بیش از ده ها مورد شیرآالت مختلف مورد 

بازرسی فنی قرار مي گیرند.

رئیس بازرسی فنی پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:

بازرسان ، چشمان بیدار پاالیشگاه در امر نظارت های فنی هستند 
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محافظت از محیط زیست مهم ترین الزام برندهای مدرن
خداحافظی کوکاکوال و پپسی با بطری های پالستیکی

اس��تفاده از بطری های پالس��تیکی در صنعت تولید نوشابه امری رایج اس��ت. به همین دلیل یکی از انتقادات اصلی 
طرفدارهای محیط زیس��ت به غول های این عرصه بحث تاثیر مضر بطری های پالس��تیکی در طبیعت اس��ت. اخیرا دو 
برند کوکاکوال و پپسی به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان نوشابه دنیا اقدام به افزایش تعهدات زیست محیطی و ترک 
استفاده از بطری های پالستیکی مضر کرده اند. این امر به معنای خروج دو برند بزرگ و تاثیرگذار از البی حامیان تولید 

بطری ها و محصوالت پالستیکی است. 
براساس تعهدات کوکاکوال و پپسی از این پس شاهد استفاده از پالستیک های قابل بازیافت در کارخانه های مختلف 
آنها خواهیم بود. زمینه اصلی فعالیت های بشردوستانه و مطابق با محیط زیست آنها نیز مربوط به تهیه انواع مواد اولیه 

موردنیاز برای ساخت بطری و نایلون های بسته بندی از ترکیب های بازیافت پذیر است. 
نکته جالب در این میان اظهارنظر رسمی انجمن صنایع تولید پالستیک برای محکومیت اقدام به ممنوعیت استفاده 
از انواع پالستیک است. این امر امکان لکه دار کردن اقدام زیست محیطی پپسی و کوکاکوال در راستای توقف استفاده 
از مواد اولیه مضر برای تولید بطری نوشابه های ش��ان را دارد. به ادعای انجمن صنایع تولید پالس��تیک، اگرچه تولیدات 
اعضای این انجمن در برخی از موارد مضر اس��ت، اما این امر به معنای فعالیت غیراخالقی و غیرمتعهدانه آنها نیس��ت. 
هفت��ه پی��ش برند کوکاکوال از اظهارنظر رس��می در حمایت از اظهارنظر انجمن خودداری کرد. مدیران پپس��ی نیز در 
مصاحبه ای رس��می ه��دف اصلی خود از حضور در انجمن صنایع تولید پالس��تیک را یادگیری ش��یوه های تازه تولید 
پالس��تیک عنوان کردند. به این ترتیب هدف اصلی پپسی یادگیری ش��یوه های مدرن برای تولید بطری با آسیب های 
کمتر به طبیعت بود. به گفته مسئوالن برند پپسی: »ما هیچ مشارکت و احساس همراهی با سیاست های اخیر انجمن 

صنایع تولید پالستیک نداریم.« 
به بیان دیانا کوهن، مدیرعامل موسس��ه بشردوس��تانه ائتالف ضدآلودگی پالس��تیکی، کوکاکوال و پپس��ی با حضور 
در البی های تولید پالس��تیک اش��تباه بسیار بدی را مرتکب ش��ده اند. به این ترتیب جلوه اصیل آنها در نگاه مشتریان 
دس��تخوش تحول ش��ده است. با این حال تالش آنها برای خروج از ائتالف های تولید پالستیک ارزان موجب امیدواری 
است. این کار بیانگر ضرورت برندسازی و توسعه کسب و کار هماهنگ با طبیعت و محیط زیست است. به این ترتیب 

حتی بزرگترین برندهای دنیا نیز بدون حفاظت از محیط زیست دچار دردسر خواهند شد. 
جنبش کوکاکوال و پپسی امیدواری های زیادی را میان حامیان محیط زیست ایجاد کرده است. به این ترتیب شاید 
در آینده ای نزدیک تعداد هرچه بیش��تری از برندها در صنایع مختلف به صف حامیان محیط زیس��ت بپیوندند. بدون 
تردی��د اس��تفاده از تکنولوژی های تازه برای تولید محص��ول با ایجاد ضرر کمتر برای طبیعت نیازمند س��رمایه گذاری 
هنگفت است. نکته مهم در این میان ارزشمندی این اقدام از سوی برندهاست. به این ترتیب مشتریان اعتماد بیشتری 

نسبت به برندهای فوق نشان خواهند داد. 
مقابله با آلودگی پالستیکی

کوکاکوال در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۳.۳ میلیون بطری پالستیکی تولید کرد. براساس گزارش موسسه الن مک آرتور 
این رقم فقط مربوط به بازار آمریکاس��ت. در مورد برند پپس��ی هنوز اطالعات دقیقی در دسترس نیست، چراکه آنها از 

بیان رقم دقیق تولید پالستیک شان اجتناب کرده اند. 
پپس��ی و کوکاکوال به طور مش��ابه در تالش برای کاهش سطح تولید پالستیک و استفاده از پالستیک های بازیافتی 
هس��تند. همچنین جس��ت وجو برای یافتن مواد اولیه جایگزین نظیر آلومینیوم، با س��طح بازیافت راحت تر، در دستور 

کار هر دو برند قرار دارد. 
برند پپس��ی اخیرا به صورت رس��می فروش آب معدنی آکوئافینا در بطری های آلومینیومی را تایید کرده است. این 
امر از طریق هماهنگی با رس��توران های آمریکایی برای ایجاد چرخه بازیافت س��ریع بطری ها در سال آینده امکان پذیر 
ش��ده است. اکنون پپس��ی در حال گفت وگو و اطالع رسانی به فروشگاه های محلی برای توزیع آب معدنی های خود در 

بسته بندی تازه است. 
به بیان رامون الگوارتا، مدیرعامل پپس��ی، یکی از دغدغه های اصلی این ش��رکت دور ریز پالستیک در فرآیند تولید 
اس��ت: »تمام تالش ما در راستای کاهش این حجم از آلودگی است، بنابراین همکاری نزدیکی با سازمان های حفاظت 
از محیط زیس��ت داریم.« مدیران این برند قول اس��تفاده محض از پالس��تیک های بازیافتی برای تولید بطری تا س��ال 
۲۰۲۵ را داده اند. به این ترتیب تا آن زمان به تدریج میزان تولید پالستیک تازه از سوی پپسی کاهش خواهد یافت. 
برند کوکاکوال نیز سال گذشته کمپین »جهان بدون هدررفت« را برگزار کرد. این فعالیت به طور کامل در راستای 
تحقق اهداف زیست محیطی شرکت ساماندهی شده بود. تعهد اصلی کوکاکوال در این میان جمع آوری و بازیافت تمام 
بطری های فروخته ش��ده اش تا س��ال ۲۰۳۰ است. همچنین در طول ۱۱س��ال آینده میزان تولید پالستیک کوکا کوال 

نصف خواهد شد. این امر نیازمند سرمایه گذاری کوکاکوال در زمینه بازیافت پالستیک است. 
اگرچه پیش��رفت تکنولوژی استفاده از پالس��تیک بازیافتی را ساده تر کرده است، اما هنوز دشواری های زیادی پیش 
روی برندها قرار دارد. در این میان نقش کمک های سازمان هایی نظیر موسسه جهانی حیات وحش انکارناپذیر است. به 
عالوه ائتالف اغلب برندهای بزرگ در راستای سرمایه گذاری مشترک برای یافتن مواد اولیه جایگزین نیز جالب توجه 
اس��ت.  یکی از اقدامات جالب پپس��ی در زمینه حفاظت از محیط زیس��ت، طراحی دستگاه های خودکار فروش نوشابه 
با قابلیت انتخاب جنس بطری از س��وی مش��تریان است. به این ترتیب مش��تریان امکان انتخاب بطری های تولیدشده 
از پالس��تیک بازیافتی و الیاف طبیعی را خواهند داش��ت. کوکا کوال نیز به شیوه ای مش��ابه اقدام به تولید دستگاه های 

هوشمند کرده است. 
ترک انجمن صنایع تولید پالستیک 

بدون تردید عضویت کوکا کوال و پپس��ی در البی تولیدکنندگان پالس��تیک از نقطه نظر روابط عمومی دردس��رهایی 
را ایجاد خواهد کرد. دلیل اصلی این امر فعالیت گس��ترده انجمن صنایع تولید پالس��تیک است. به این ترتیب حتی در 

زمینه بازیافت پالستیک نیز کوکا و پپسی از همکاری با این انجمن گریزی نخواهند داشت. 
پاتی النگ، مدیرعامل انجمن صنایع تولید پالستیک، در اظهارنظری رسمی اقدام اعضای انجمن برای بازیافت هرچه 
بیش��تر پالس��تیک های تولیدی را تایید کرده است: »ما در تالش برای کاهش هرچه بیشتر آسیب های زیست محیطی 

اعضا در زمینه تولید پالستیک هستیم.« 
بدون تردید فش��ار فعال های اجتماعی و حامیان محیط زیس��ت در سال گذش��ته تاثیر انکارناپذیری بر روی تصمیم 
پپسی، کوکاکوال و برخی دیگر از برندها به منظور اخذ سیاست های سازگارتر با محیط زیست داشته است. در این میان 

حتی برخی از فعال های محیط زیست اقدام به نامه نگاری با شرکت های بزرگ نیز کرده اند. 
با توجه به جهت گیری بس��یاری از مش��تریان صنایع مختلف در راستای حفاظت از محیط زیست انتظار می رود در 
ادامه س��ال جاری شمار هرچه بیشتری از شرکت ها به سوی رعایت مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست بروند. 
آینده اعضای انجمن صنایع تولید پالس��تیک نیز در صورت عدم اقدام موثر برای کاهش آلودگی های پالس��تیکی بیش 

از هر زمان دیگری در خطر خواهد بود. 
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گاهی به دلیل ترس از تغییر خود را از پیش��رفت و رشد محروم 
می کنیم. تغییر تقریبا در زندگی اجتناب ناپذیر است پس باید یاد 
بگیری��م چگونه آن را با آغوش باز بپذیری��م. الیزابت المباردو این 
موضوع را بیش��تر شرح می دهد. اگر شما هم دوست دارید بتوانید 
بهترین نگرش و رفتار را نسبت به تغییر داشته باشید با  ما همراه 

باشید و خواندن این مطلب را از دست ندهید. 
تغییر یک چیز ترس��ناک اس��ت و ت��رس از تغییر معموال باعث 

می شود مردم از آن فرار کنند و تسلیم شرایط فعلی شوند.
اما ت��ا به حال با خودتان فکر کرده اید ک��ه تغییر نکردن چقدر 
می تواند ترس��ناک باش��د؟ اگر ب��ه پیامدهایی که ت��رس از تغییر 
می تواند در زندگی ایجاد کند آگاه باش��ید به ترسناک بودن تغییر 

نکردن هم آگاهی پیدا خواهید کرد. 
اجازه بدهید برای تان مثالی بزنم و از ش��ما بخواهم تصور کنید 
که یک س��نگ ۲۰ کیلوی��ی را برداش��ته اید و آن را با خود حمل 
می کنید؛ آن هم نه فقط برای چند ثانیه یا حتی چند ساعت بلکه 
برای همیش��ه. این چیزی است که تغییر نکردن شما را مجبور به 
تحمل می کند. شما را پایین می کشد و به طور بالقوه و منفی سایر 

جنبه های زندگی تان را تحت تاثیر قرار می دهد.
 در اینجا بیان می کنیم که فقدان تغییرات می تواند چه تاثیری 

بر هفت حوزه اساسی زندگی شما داشته باشد:
1. سالمت روانی

س��نگی که با خود حمل می کنید می تواند انواع استرس را برای 
ش��ما ایجاد کند. شما ممکن است احس��اس عصبانیت، ناراحتی، 
درماندگی یا حتی بی ارزش��ی داشته باشید. ایجاد نکردن تغییر در 

زندگی می تواند اعتماد به نفس شما را کاهش دهد.
زمان��ی که نیاز به انجام کاری را احس��اس می کنید اما به خاطر 
ترس آن را انجام نمی دهید از ش��ما انرژی ذهنی گرفته می ش��ود 
درنتیج��ه مقاومت کردن در برابر تغیی��ر می تواند منجر به کاهش 

تمرکز، خالقیت و توانایی ذهنی شود. 

 2. سالمت جسمی
این وزنه ۲۰  کیلویی بر س��المت جس��می شما هم تاثیر می گذارد. 
اضط��راب می توان��د س��ردرد، کم��ردرد، درد قفس��ه س��ینه یا حتی 
سرماخوردگی )به علت سیستم ایمنی ضعیف شده( ایجاد کند. استرس 

ذهنی هم می تواند سالمت جسمی شما را تحت تأثیر قرار دهد.
 3. روابط

اگر تغییراتی که از آن اجتناب می کنید، س��بب می شود نتوانید 
ارتباطات بهتری داش��ته باش��ید تا به حال به این فکر کرده اید که 
در حال پرداختن چه هزینه ای هستید؟ آیا تغییر نکردن و در ازای 
آن داش��تن »راحتی« ارزش این را دارد که خود را از داشتن یک 

رابطه سالم و مثبت محروم کنید؟
بس��یاری از کارآفرین��ان موفق و مدیرانی که زندگی ش��خصی 
خود را حین توس��عه کس��ب و کار و شغل ش��ان نادیده می گیرند، 
انتخاب ه��ای خود را این گونه منطقی می پندارند: ممکن اس��ت  با 
همس��ر یا خانواده خود وق��ت صرف نکنم، اما من س��خت تالش 

می کنم تا شیوه زندگی خوبی برای آنها به ارمغان بیاورم.
بله، آنها سخت کار کرده اند اما فقدان ارتباط شخصی با عزیزان، 
در حال داشتن حمایت مالی، می تواند منجر به طالق از همسر یا 

از دست دادن حق حضانت فرزندان شود. 
4. کار

آی��ا ماندن در کس��ب و کار فعلی تان باعث می ش��ود پول تان را 
از دس��ت بدهید؟ آیا گس��ترش ندادن کس��ب و کارتان مانع رشد 
ش��ما می شود؟ یک مشتری که تازه کسب و کار خود را راه اندازی 
کرده به من گفت به دلیل مش��کالت مالی نمی تواند دس��تیاری را 
در ابتدای کسب و کارش اس��تخدام کند. برای بررسی اعتبار این 
باور، از او خواستم تمام مواردی را که یک دستیار می تواند برای او 
انجام دهد، بررس��ی کند و برچسب قیمت روی آنها بگذارد. نتیجه 
این برآورد چیزی نزدیک به ۱۵۰درصد بازده س��رمایه گذاری بود. 
معلوم شد او اش��تباه می کرد و بعد از اینکه یک دستیار استخدام 

کرد، بازده او به بیش از ۲۰۰درصد رسید. 
5. تفریح

خیل��ی از افرادی که از »تفری��ح کردن« اجتناب می کنند تصور 
می کنند با صرف وقت ش��ان برای تفریح کردن آن را هدر داده اند 
و اگ��ر تفریح کردن را حذف و زم��ان آن را به انجام کارهای دیگر 
بپردازند برد بیش��تری خواهند کرد. بسیاری از کارآفرینان با خود 
فکر می کنند در مس��یر رس��یدن به موفقیت نبای��د تفریح کرد و 

زمانی که موفق شدند زمان کافی برای تفریح خواهند داشت. 
اما تحقیقات امری کامال متفاوت را نشان می دهند. تفریح ترویج 
ش��ادی است و برای داشتن یک زندگی سالم الزم است که تفریح 
داش��ته باش��یم. تفریح کردن س��بب افزایش فروش ۳۷درصدی، 

افزایش کارایی و افزایش بهره وری ۳۷درصدی می شود. 
 6. امور مالی

تغییراتی که ش��ما انجام نمی دهید و مقاومتی که در برابر تغییر 
می کنید، ممکن است منجر به فقدان رشد مالی در کسب و کار و 
یا زندگی شخصی تان بشود. یکی از مشتریانم وقت و انرژی زیادی 
گذاش��ت تا س��ود و زیان ناش��ی از تغییر نکردن را بررس��ی کند. 
هنگام��ی که این کار را انجام داد به بیش از ۳۲۵ دالر هزینه های 

غیرضروری ماهانه پی برد. 
۷. معنویت

هنگامی که ش��ما تحت تأثیر اس��ترس هستید، سخت است که 
خود واقعی تان باشید و به ارزش های تان پایبند باشید. هنگامی که 
خود واقعی مان نیستیم معموال به شیوه های ناسالم رفتار می کنیم؛ 
خرید بیش از حد، سوء مصرف مواد، تغذیه ناسالم. استرس و فشار 
ناش��ی از تغییر نکردن و بهبود ندادن اوضاع س��بب می ش��ود یک 

زندگی هدفدار و معنادار و سالم نداشته باشیم. 
زمان��ی که برای تبدیل ش��دن ب��ه خود واقعی ت��الش می کنید 

تغییرات مثبتی در شما و حتی اطرافیان تان ایجاد خواهد شد. 
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۷ جنبه  زندگی که اگر موفق به تغییر نشوید آسیب می بینند
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