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وقتی رئیس کل بانک مرکزی، پای رئیس جمهور را به میان می کشد 

 زورآزمایی بانک مرکزی
با متخلفان ارزی

رئیس کل بانک مرکزی با کسی شوخی ندارد و می خواهد از همه حساب کشی کند، عبدالناصر همتی گفته است 
که اگر زورمان نرســد به رئیس جمهور می گوییم. به این ترتیب به نظر می رسد که برخی از شرکت هایی که اقدام به 
رفع تعهد ارزی نکرده اند و دولتی هم بوده اند، به نوعی به زور قصد داشتند قانون را دور بزنند که با رسانه ای  شدن این 
موضوع و به میان آمدن پای رئیس جمهور، جلوی این موضوع گرفته شــد. به گزارش ایسنا، بیش از یک سال است 
که کشور تحت تاثیر مسائل ارزی مختلف قرار گرفته و این امر به مهم ترین موضوع در بخش اقتصادی دولت تبدیل 
شده است؛ از افزایش ناگهانی و نوسانات بازار ارز در سال گذشته گرفته تا پیگیری بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز...

حداکثر مدت بازپرداخت اقساط وام مسکن ۱۵ سال است

گره کور بازار مسکن به دست 
افزایش تسهیالت باز می شود؟
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آیا »حذف 4 صفر از پول ملی« تورم را کاهش می دهد؟

از صفر زدایی تا صفر درمانی

رستوران داری بهتر با کاهش هزینه ها

۱۱ عادت بی فایده که همین امروز باید آنها را ترک کنید

تکنیک های بازاریابی کمبود

روابط عمومی دیجیتال برای هتل ها

ضرورت تولید محتوای جذاب برای نگارش متن تبلیغاتی

برندینگ و ۱2۵ نکته طالیی

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

هوآوی ۱۱ پله در فهرست 
Fortune ۵00 صعود کرد

4
قیمت دالر در کانال 11 هزار تومان ماندگار شــده است و نوسان 

محدود قیمت ها در این کانال، احتمال تداوم عقب نشینی 
گام به گام دالر را تقویت کرده است، اما دلیل این ریزش...

چرا قیمت دالر در کانال ۱۱ هزار تومان مانده است؟

 دالیل عقب نشینی
گام به گام دالر

یادداشت
صادرات بخش معدن را 

نمی توان با شعار عملی کرد

ســایه سیاســت های دولتی 
بــر بخش معدن ایــران همانند 
اقتصــادي  حوزه هــای  دیگــر 
سال هاست که سنگینی می کند. 
اگرچه بخش معدن با داشــتن 
پتانســیل های فــراوان به عنوان 
یکی از حوزه های مهم اقتصادي 
کشــور همواره موردتوجه بوده، 
به جایــگاه مطلوب  تاکنون  اما 
خود نرسیده است. توسعه بخش 
معدن به علت ویژگی های خاص 
آن نیازمنــد ســرمایه ثابت باال 
و حاشــیه ســود پایین است. از 
سوی دیگر سرمایه گذاری در این 
بخش در بلندمدت اســت که به 
بازدهی می رســد، بنابراین برای 
ثمردهی بخش معدن به سطح 
باالیی از ثبات سیاسی و اقتصاد 
در کشــور نیاز داریــم. باوجود 
منابع انرژي ارزان در ایران، نرخ 
دســتمزد پایین و دسترسی به 
آب های آزاد، به دلیل تصمیمات 
لحظه ای و ریسک باالي سیاسی، 
ســرمایه گذاران از فعالیــت در 

اقتصاد ایران امتناع می کنند.
فقدان یک استراتژي مشخص 
و همچنیــن تغییرات فــراوان 
قوانین و بخشــنامه های مربوط 
به این حوزه از دیگر دالیل عدم 

پیشــرفت در بخــش 
3معادن و صنایع معدنی...

یکشنبه
20  مرداد
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حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی به زائران بیت اهلل الحرام، برائت از مستکبران و 
در رأس آن آمریکا را به  معنای برائت از مظلوم کشــی و جنگ افروزی، محکوم کردن 
کانون های تروریســم از قبیل داعش و بلک واتر آمریکایی، نهیب امت اســامی بر 
سر رژیم کودک کش صهیونیســت و پشتیبانان و کمک کنندگان آن و محکومیت 
جنگ افروزی های آمریکا و دستیارانش در منطقه  حساس غرب آسیا و شمال آفریقا 
دانستند . رهبر معظم انقاب با تأکید بر قرار داشتن مسئله فلسطین در رأس همه 
مسائل سیاسی مسلمانان، خاطرنشان کردند: ترفند معامله  قرن که به وسیله آمریکای 
ظالم و همراهان خائن آن زمینه سازی می شود، جنایتی در حق جامعه  بشری است. 
همگان را به حضور فعال برای شکســت این مکر دشمن فرا می خوانیم و به حول و 
قوه  الهی آن را و همه ترفندهای دیگر جبهه  استکبار را در برابر همت و ایمان جبهه  
مقاومت محکوم به شکست می دانیم. به گزارش ایسنا، متن پیام رهبر انقاب اسامی 
که صبح شنبه حجت االسام والمسلمین نواب )نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت 

و سرپرست حجاج ایرانی( آن را در صحرای عرفات قرائت کرد، به این شرح است:
بسم  اهلل  الرحمن  الرحیم

ٍد خاتَِم الّنبیّین،  َو الَحمُدهلِلِّ َربِّ العالَمین َو َصلَّی اهللُ َعلی َرسولِِه الَکریِم االَمین، ُمَحمَّ
ِاهللِ فِی االََرضین، َو َعلی اَصحابِِه الُمنَتَجبین َو َمن تَِبَعُهم  رین سیَّما بَقیَّة  َو َعلی آلِِه الُمَطهَّ

بِاِحساٍن اِلی یَوِم الّدین.
موســم حج در هر ســال، میعاد رحمت پروردگار بر امت اسامی است. فراخوان 
قرآنِی »َو اَذِّن فِی الّناِس بِالَحّج« دعوت همگان در طول تاریخ بر ســر این ســفره  
رحمت اســت تا هم دل و جان خداجوی و هم نگاه و اندیشه  خردورز آنان از برکات 
آن بهره مند گردد و هر سال درس ها و آموخته های حج به وسیله جماعاتی از مردم 
به سراسر جهان اسام برسد. در حج، اکسیر ذکر و عبودیت که عنصر اصلی در تربیت 
و پیشرفت و اعتای فرد و جامعه است،  در کنار اجتماع و اتحاد که نماد امت واحده 
اســت و همراه با حرکت بر گرد مرکز واحد و در مســیری با هدف مشترک که رمز 
تاش و تحرک اّمت بر پایه  توحید است و با یکسانی آحاد حج گزار و نبود تمایز که 
نشــانه  برداشتن تبعیض ها و همگانی کردن فرصت ها است، مجموعه ای از پایه های 
اصلی جامعه اسامی را در نمایی کوچک نشان می دهد. هر یک از احرام و طواف و 
سعی و وقوف و رمی و حرکت و سکون در اعمال حج یک اشاره  نمادین به بخشی از 

بدنه  تصویری است که اسام از اجتماع مطلوب خود ارائه کرده است.
تبادل دانســته ها و داشــته ها میان مردم کشــورها و مناطق دور از هم و تعمیم 
آگاهی هــا و تجربه هــا و خبرگیری از وضع و حال یکدیگــر و زدودن بدفهمی ها و 
نزدیک کردن دل ها و انباشــتن توان ها برای مقابله با دشــمنان مشترک، دستاورد 
حیاتی و بســی بزرگ حج است که با صدها گردهمایی مرسوم و معمول نمی توان 
آن را به دســت آورد. آیین برائت که به  معنای بیزاری از همه  بی رحمی ها و ستم ها 
و زشــتی ها و فسادهای طواغیت هر زمان و ایستادگی در برابر زورگویی و باج گیری 

مستکبران دوران ها است، یکی از برکات بزرگ حج و فرصتی برای ملت های مظلوم 
مسلمان است. امروز برائت از جبهه  شرک و کفر مستکبران و در رأس آن آمریکا، به 
 معنای برائت از مظلوم کشی و جنگ افروزی است، به  معنای محکوم کردن کانون های 
تروریســم از قبیل داعش و بلک واتر آمریکایی است، به معنای نهیب امت اسامی بر 
سر رژیم کودک کش صهیونیست و پشتیبانان و کمک کنندگان آن است. به معنای 
محکومیت جنگ افروزی های آمریکا و دســتیارانش در منطقه حساس غرب آسیا و 
شمال آفریقا است که رنج و مرارت ملت ها را به نهایت رسانده و هر روزه مصیبت های 
ســنگینی بر آنان وارد کرده است. به معنای بیزاری از نژادپرستی و تبعیض براساس 
جغرافیا و نژاد و رنگ پوست است، به معنای بیزاری از رفتار استکباری و خباثت آمیز 
قدرت های متجاوز و فتنه انگیز در برابر رفتار شرافتمندانه و نجیبانه و عادالنه ای است 
که اسام همه را به آن دعوت می کند. اینها اندکی از برکات حج ابراهیمی است که 
اسام ناب، ما را به آن فراخوانده است و این، نماد مجّسِم بخش مهمی از آرمان های 
جامعه اســامی است که هر سال به وسیله  آحاد مردم مسلمان، به کارگردانی حج، 
نمایشی عظیم و پرمضمون پدید می آورد و با زبانی گویا همه را به تاش برای ایجاد 
چنین جامعه ای فرا می خواند. نخبگان جهان اسام که جمعی از آنان از کشورهای 
مختلف هم اکنون در مراســم حج حضور دارند، وظیفه ای سنگین و خطیر بر دوش 
می کشند. این درس ها باید به همت و ابتکار آنان به مجموعه  ملت ها و افکار عمومی 
منتقل شــود و دادوستد معنوی اندیشه ها و انگیزه ها و تجربه ها و آگاهی ها به دست 

آنها تحقق یابد.
امروز یکی از مهمترین مســائل جهان اسام، مسأله  فلسطین است که در رأس 
همه  مســائل سیاسی مسلمانان با هر مذهب و نژاد و زبان قرار دارد. بزرگترین ظلم 
قرن های اخیر در فلســطین اتفاق افتاده اســت. در این ماجرای دردآور، همه چیز 
یک ملت، سرزمینش، خانه و مزرعه و دارایی هایش، حرمت و هویتش مصادره شده 
اســت. این ملت به توفیق الهی شکست را نپذیرفته و از پا ننشسته و امروز از دیروز 
پرشورتر و شجاعانه تر در میدان است، ولی نتیجه  کار نیازمند کمک همه مسلمانان 
است. ترفند معامله  قرن که به وسیله  آمریکای ظالم و همراهان خائن اش زمینه سازی 
می شود، جنایتی در حق جامعه  بشری و نه  فقط ملت فلسطین است. ما همگان را به 
حضور فعال برای شکست این کید و مکر دشمن فرا می خوانیم و به حول و قوه  الهی 
آن را و همه ترفندهای دیگر جبهه  استکبار را در برابر همت و ایمان جبهه مقاومت 

محکوم به شکست می دانیم.
قاَل اهللُ الَعزیز: اَم یُریدوَن َکیداً، َفالَّذیَن َکَفروا ُهُم الَمکیدون. َصَدقَ اهللُ الَعلیُّ الَعظیم. 
توفیــق و رحمت و عافیت و قبولی طاعات را برای همــه  حجاج محترم از خداوند 

مسألت می کنم.
سّید علی خامنه ای

1۴ مرداد 1۳۹۸ مصادف با ۳ ذی الحجه 1۴۴0

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت توجه به مشکات مردم و اتخاذ تصمیم های 
مناسب برای حل این مشــکات، گفت اصل حراست از زندگی و رفع مشکات 

مردم باید هدف اصلی سیاست گذاری ها و تصمیم ها باشد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی دولت، حجت  االسام والمسلمین دکتر حسن 
روحانی روز شــنبه در جلســه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست 
رئیس جمهور و حضور روســای قوا و اعضا برگزار شــد، ادامــه داد: اگرچه هم 
دولت و هم مردم، شــرایط سختی سپری کرده اند، اما در همین شرایط، می توان 

تصمیم های راهگشا برای ثبات و پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم اتخاذ نمود.
در این جلســه ســازمان برنامــه و بودجه گزارش محــور درآمدی در اصاح 

ســاختاری بودجه را ارائه و وضعیت تولید و مصرف حامل های انرژی در کشور و 
راه های ساماندهی آن را تشریح کرد.

در ایــن طرح، بــا هدف بهره منــدی حداکثری مردم و عادالنه کردن شــیوه 
دســتیابی دهک های پایین درآمدی به منابع انرژی، نقشه راه بلندمدت استفاده 
اقتصاد کشــور از مزیت نســبی انرژی در تولید و صــادرات محصوالت مختلف ، 

تدوین شده است.
همچنین در این جلســه، وزیر نفت، گزارشی از پیشرفت پروژه های اکتشاف و 
استخراج نفت ارائه کرد و برنامه های این وزارت برای ادامه توسعه فازهای پارس 

جنوبی را تشریح کرد که تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ شد.

روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تاکید کرد

عادالنه شدن دستیابی دهک های پایین درآمدی به منابع انرژی

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام به زائران بیت اهلل الحرام:
معامله قرن با همت و ایمان جبهه مقاومت محکوم به شکست است

فریال مستوفی
 رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه 

اتاق تهران



فرصت امروز: اولین بار در ابتدای دهه 70 بود که زمزمه ها درباره حذف 
صفر از پول ملی شنیده شد. حاال با گذشت بیشتر از دو دهه از آن هنگام، 
دولت دوازدهم تصمیم گرفته این رفرم پولی را عملی کند و بر این اساس، 
الیحه »حذف چهار صفر از پول ملی« نهم مردادماه امسال در هیات دولت 
به تصویب رسید. با اینکه این الیحه باید در گام بعدی در مجلس شورای 
اســامی تصویب شود و به تایید شورای نگهبان نیز برسد، اما انتشار این 
خبر، از همان ابتدا گمانه زنی های بسیاری را برانگیخت و به موضوعی برای 

بحث و جدل در میان اقتصاددانان و افکار عمومی تبدیل شد.
وقتی هر سکه ۵00 تومانی 880 تومان می ارزد

در این میان، رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین ســخنانش از برنامه 
حذف چهار صفر از پول ملی دفاع کرد و اجرای این رفرم پولی در اقتصاد 
ایــران را بدون هزینه دانســت. عبدالناصر همتی با حضــور در برنامه ای 
تلویزیونی، وقتی درباره ضرورت حذف چهار صفر از پول ملی مورد سوال 
قرار گرفت، از این سیاســت دفاع کرد و گفت: »ســواالتی را می بینم که 
برخی مواقع دوســتان مطرح می کنند اعم از اینکه هیچ تاثیری بر رشــد 
اقتصادی ندارد، یا هیچ تاثیری بر تورم یا ساختار بانکی ندارد و.... ما اینها 
را می دانیم. مگر گفتیم تاثیر دارد؟ ما می گوییم باید به عرف جامعه احترام 

گذاشت.«
همتی ادامه داد: »می گویند در شــرایطی که اصاحات اقتصادی انجام 
ندادیم، نباید به این مســاله ورود کنیم. اصاحات اقتصادی یک شــب و 
یک روز نیســت. ما تاش می کنیم و در سیستم بانک مرکزی روش های 
سیاســت های پولی را اصاح می کنیم. شــما االن به عنــوان فرد وقتی 
خرید می کنید درباره چک پول های بانک مرکزی که باالترین پول اســت، 
می گویید یک چک 500 هزار ریالی به شما می دهم؟ یا فروشنده می گوید 
500 هزار ریال می شود؟ می گویید 50 تومان می شود. چک پول 50 هزار 

تومانی را همه به همین نام می شناسند. این عرف شده است.«
به گفته وی، »مســکوکات در کشور ما از بین رفته است. قیمت ساخت 
یک ســکه 500 تومنی که بزرگترین سکه ما است ۸۸0 تومان است. در 
حالی که در دنیا ســرانه سکه باالی 100 تا 1۲0 تا برای مردم است. باید 

اینها را احیا کنیم.«
رئیــس کل بانک مرکزی افزود: »باالخره وظیفه بانک مرکزی فقط این 
نیست که نگاه کند. هر جایی می روید بخواهند ببینند این رقم چقدر است 
دست روی یک صفر می گذارند که ببینند چند تومان می شود. اصًا کسی 
ریال نمی گوید. چرا اصرار داریم واحدی که هیچ کدام از مردم از آن اســم 

نمی برند، بخواهیم به عنوان پول ملی در نظر بگیریم.«
همتی در پایان ســخنانش نیز گفت: »مثًا جایی نوشته بودند چندین 
هزار میلیارد تومان هزینه این کار اســت؛ اصًا چنین چیزی نیست. برای 
امحای اسکناس سالی چندین میلیارد تومان هزینه می کنیم. اسکناس های 
فــراوان 100 تومانی و هزار تومانی که خیلی هم کاربرد در جامعه ندارد؛ 
اینهــا را منهدم می کنیم. ما هم گفتیم اینها که به تدریج از صحنه خارج 
می شــوند اندک اندک جایگزین کنیم. همین االن داریم پول جدید چاپ 

می کنیم، به جای جدیدها، آن را چاپ می کنیم.«
هشدار اقتصاددانان درباره ایجاد تورم توهمی

در همین زمینه، یک اقتصاددان نســبت به ایجاد تورم توهمی هشدار 
داد و گفت: در صورت حذف چهار صفر از پول ملی، شرایط تورمی کشور 
بیشتر می شود و در این شرایط احتمال ایجاد یک تورم توهمی وجود دارد.

علیمراد شریفی در گفت وگو با ایســنا، درباره حذف چهار صفر از پول 
ملی، ادامه داد: این سیاست تاثیری در خلق پول ندارد، چون عما سیستم 

بانکی ما خلق پول انجام می دهد تاثیری در کاهش تورم ندارد.
وی افزود: این سیاســت در چند کشــور اجرا شد، اما در اکثر قریب به 
اتفاق آنها شکست خورد و شاید دو کشور عملکرد موفقی داشتند، اما در 
کشور ما تا زمانی که سیستم مالیاتی خوب عمل نکند و بانک ها خلق پول 

نداشته باشند عما سیاست حذف صفر از پول ملی اثری نخواهد داشت.
این عضو هیات علمی دانشــگاه اصفهان با تاکید بر اینکه دولت به جای 
حــذف چهار صفر صرفا باید جلوی افزایش نرخ تورم را با کاهش ســطح 
مصرف بگیرد، گفت: مشــکل ما این است که همان خلق پولی که انجام 

می شود بیشتر به صورت سفته بازی است.
او با بیان اینکه با اجرای سیاســت حذف صفر از پول ملی مخالف است، 

پیش بینی کرد که در صورت حذف چهار صفر از پول ملی شرایط تورمی 
کشــور بیشتر می شود و در این شــرایط احتمال ایجاد یک تورم توهمی 

وجود دارد.
شــریفی به تورم ۴0 ســاله کشــور، اشــاره کرد و گفت: تا زمانی که 
ســفته بازی از اقتصاد حذف نشــود و نقدینگی به سمت تولید نرود هیچ 

تغییری در اقتصاد کشور ایجاد نمی شود.
وی با اعتقاد بر اینکه بزرگترین مشــکل سیستم اقتصادی کشور عدم 
کنترل شبکه بانکی اســت، تصریح کرد: تا زمانی که شبکه بانکی کشور 

کنترل نشود، این طرح تنها یک توهم پولی ایجاد می کند.
به گفته این اقتصــاددان، 60درصد از اقتصاد ایران فرار مالیاتی دارند و 
تا زمانی که سیستم مالیاتی و فرارهای مالیاتی ساماندهی نشود مشکات 

اقتصادی کشور با حذف صفر از پول ملی حل نخواهد شد.
وی بــا بیان اینکه در صورت تصویب این طرح در مجلس، به طور قطع 
یک بار اضافی به کشور تحمیل می شود، گفت: تا زمانی که ساختار تورمی 
و بانکی کشــور ساماندهی نشود و فرارهای مالیاتی ادامه یابد نمی توان به 

بهبود اوضاع امیدوار بود.
به گفته شــریفی، در حالی که امروز افراد زیادی در کشور حساب ها و 

سپرده های باالی بانکی دارند، هیچ مالیاتی بابت آن پرداخت نمی کنند.
حذف صفر از پول ملی، دوای درد اقتصاد هست؟!

همچنین علیرضا شــکیبایی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید باهنر 
کرمان، حذف صفر از پول ملی را دوای درد اقتصاد ایران ندانست و گفت: 
این اقدام هیچ مشــکل اساســی اقتصاد ایران از جمله تورم، قدرت خرید 
مردم، اشتغال، تولید ملی، رشد اقتصادی و ... را حل نمی کند و دوای درد 

اقتصاد نیست، بلکه فقط تغییر مبنای محاسباتی است.
شکیبایی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص حذف صفر از پول ملی، ادامه 
داد: در شــرایط تحلیل اقتصادی )رفرم اقتصادی( که تورم های شــدید و 
کاهش قدرت خرید مردم در بر دارد، یکی از راهکارها برای حل بخشی از 

این مشکات، حذف چند صفر از پول ملی است.
او با تاکید بر آنکه حذف چند صفر از پول ملی جنبه آرامش بخشی 
و روانی در جامعه دارد، اظهار داشــت: با این اقدام مقداری از احساس 
کاهش ارزش پول ملی کم خواهد شد و معموال تجربه های بین المللی 
برای این کار نشــان داده اســت که در کشورهای متعددی همچون؛ 
ترکیه، هلند و ... که با تورم شدید مواجه شده بودند، حذف چند صفر 
از واحد پولی شــان، آرام کننده وضعیت اقتصادی حاکم بر آن کشور 

شده بود.
این اقتصاددان با بیان اینکه هزینه چاپ یک اســکناس در کشــور ۸0 
تومان اســت و معموال ما در نگهداری اســکناس خوب عمل نمی کنیم و 
عمر اسکناس در جامعه، کمتر از سه سال است، افزود: یکی از مزایای این 
حذف، در این اســت که حجم اســکناس در مباالت کاهش پیدا می کند. 
باید مدنظر داشت که چاپ اسکناس برای دولت ها هزینه دارد، لذا کاهش 

هزینه تولید اسکناس برای بانک مرکزی را دربر خواهد داشت.
وی ادامه داد: سهولت در مبادالت و محاسبات از دیگر مزایای این اقدام 
خواهد بود به طور مثال گفته می شود برای خرید یک کاال باید با یک گونی 
پول وارد یک فروشگاه شوید تا بتوانید یک کاال خریداری کنید در صورتی 
که چند صفر حذف شــود به پول کمتری برای خریــد کاال نیاز دارید و 

معامات و محاسبات راحت تر خواهد شد.
رئیس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان از مضرات حذف چند 
صفر از پول ملی نیز سخن به میان آورد و گفت: سیستم های حسابداری، 
کامپیوترها و نرم افزارها همه برمبنای واحد پول قبلی تنظیم شــده است. 
وقتی که این تغییر پول رخ می دهد به روزرســانی آنها طول می کشــد و 
معموال دچار مشکل می شــوند که باید برای این موضوع از حاال تدابیری 

اتخاذ شود.
به گفته وی، قرار نیســت که با حــذف چند صفر از پول ملی، تورم نیز 
کاهش یابد بلکه فقط تغییر شکل ظاهری معامات از یک شکل به شکل 
دیگری رخ خواهد داد این در حالی است که زمانی که به طول مثال تورم 
۲0درصدی برای کشور اعام می شود یعنی قدرت خرید مردم ۲0درصد 
کاهش یافتــه و حذف صفر از پول ملی تاثیــری در این موضوع نخواهد 

داشت.

شــکیبایی حذف صفر از پول ملی را یک نوع تغییر واحد محاســباتی 
دانست و بیان کرد: با تغییر این واحد محاسباتی، قرار نیست که تاثیر خیلی 
فاحشــی در اقتصاد کشور رخ دهد. برداشتن چند صفر از پول ملی، هیچ 
مشکل اساسی اقتصاد کشــور از جمله تورم، قدرت خرید مردم، اشتغال، 
تولید ملی، رشــد اقتصادی و ... را حل نمی کند و این فقط تغییر مبنای 
محاسبه است و وظیفه اصلی دولت با انجام کارهای اساسی، کنترل تورم، 
کاهش قیمت ها، کنترل نرخ است که باید در صحنه اقتصاد انجام دهند و 
با برداشتن صفرها قرار نیست مشکل اساسی از اقتصاد کمتر یا اضافه شود.
این اقتصاددان حذف صفر از پول ملی را راهکار ندانست و تصریح کرد: 
وقتی تورم شــدید می شود، برداشتن چند صفر از پول ملی به عنوان یک 
مســکن تجویز می شــود و اشــکالی هم ندارد و این موضوع الزام اقتصاد 
است، زیرا در معامات اسکناس کمتری به کار خواهد رفت اما قطعا حال 

وضعیت کنونی اقتصاد کشور نخواهد بود.
شکیبایی تثبیت نرخ ارز را تنها کار مثبت اقتصادی دولت در این چند 
وقت اخیر دانست و اظهار داشت: دولت مقداری نرخ ارز را تثبیت و آرامشی 
به این بازار داده است، اما در مباحث دیگر اقتصاد تغییر جدی در رویکرد 
دولت نمی بینیم و دولت بیشــتر تمرکز خــود را روی مباحث تحریم ها 
گذاشــته است و تغییر جدی در ســاختارهای اقتصادی از جمله مالیات، 

گمرک، نظام توزیع یارانه ها و ... دیده نمی شود.
نگاهی به تجربه آلمان در حذف صفر از پول ملی

اما اولین بار این کشور آلمان بود که پس از جنگ دوم جهانی به حذف 
صفر از پول ملی دســت زد و این رفرم پولی بــدل به یکی از موفق ترین 

نمونه های اصاحات پولی تاریخ شد.
در همین خصوص، پروفســور لوتز، اســتاد مدرســه علوم اقتصادی و 
سیاســی لندن در کتاب خود با نام »رفــرم پولی و احیای اقتصاد آلمان« 
می نویســد: پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1۹۴5، پول آلمان تا 
جایی بی ارزش شده بود که نه می شد آن را یک واحد حسابداری برشمرد 
و نه وسیله ای برای پرداخت در تراکنش های مالی. با این حال از دوم ژوئن 

1۹۴۸ ورق به تدریج برگشت.
آلمان پس از جنگ جهانی دوم به دو نیمه شرقی تحت کنترل شوروی 
و غربــی تحت کنترل آمریکا درآمد. لودویگ ارهــارد، اقتصاددان لیبرال 
فارغ التحصیل دانشــگاه فرانکفورت که ابتدا مشاور اقتصادی ایالت بایرن 
بود، با نشان دادن توانایی های مدیریتی خود توانست به سرعت پیشرفت 
کند و در سال 1۹۴7، وزیر اقتصاد آلمان غربی و رئیس کمیته تخصصی 

پول و ارز این کشور شود.
 ارهارد که وی را پدر معجزه اقتصادی آلمان می نامند برای ۲۸ ســال 
هدایت حزب دموکراتیک مســیحی را برعهده داشت. او که وزیر اقتصاد 
دولت کنراد آدناور بود، در بازه زمانی 1۹۴۹ تا 1۹6۳ سه بسته اصاحات 

اقتصادی را در آلمان به اجرا آورد.
او پیش از هرگونه اصاح پولی، ابتدا نظام اقتصادی را تغییر داد: اقتصاد 
آلمــان که در ســال های پس از جنگ یک اقتصاد کامــا دولتی با نظام 
کنتــرل قیمت بود بــه تدریج به یک نظام آزاد با مکانیزم قیمت شــناور 
تبدیل شــد. اگرچه در ابتدای راه، نتیجه خــروج تدریجی دولت از بازار، 
کاهش رشــد اقتصادی و اوج گیری تورم از منفــی 7.6۲درصد در ژوئن 
1۹50 به 11.5۴درصد در اکتبر ســال 1۹51 بود، اما به تدریج پایه های 

رشد مستحکم تر شد.
در بیســتم ژوئــن 1۹۴۸ میادی، مارک آلمــان جایگزین واحد پولی 
»رایشــه مارک« شــد. اندکی بعد یک صفر از مارک حذف شد و افزایش 

سطح دستمزدها به جای ۲5درصد به 15درصد محدود شد.
آلمان همچنین برای ثبات بخشــی بیشتر به پول خود اقدام به افزایش 
ذخایــر ارزی کرد و 1.۴ ملیارد دالر وام از آمریکا در قالب طرح مارشــال 
دریافت کرد. این کشور در سال 1۹۴۹ نظام بازار آزاد را پذیرفت و درهای 

خود را با کاهش تعرفه های وارداتی و صادراتی به روی جهان گشود.
با وجود زیان ســنگین صنایع و افزایش بیکاری در  نخســتین ســال 

اصاحات، رشد اقتصادی تنها پس از دو سال مجددا افزایش یافت.
مارک تا ســال 1۹۹1 واحد پولی آلمان غربی و پس از اتحاد دو آلمان 
شــرقی و غربی به عنوان واحد پول آلمان باقی ماند و ســرانجام در سال 

۲00۲ جای خود را به ارز واحد اروپایی یعنی یورو داد.

آیا »حذف 4 صفر از پول ملی« تورم را کاهش می دهد؟

از صفر زدایی تا صفر درمانی
نگاه

شاخص مدیران خرید در تیرماه به ۵0.07 واحد رسید
در مرز رونق و رکود

 )PMI( مرکز آمار و اطاعات اقتصادی اتاق ایران، شاخص مدیران خرید
موسوم به شامخ را برای تیرماه امســال 50.07 واحد اعام کرده است که 
نســبت به شــامخ ماه قبل 0.5۹ واحد معادل 1.1درصد کاهش دارد، اما 
این شاخص همچنان باالی 50 واحد مانده است که نشان می دهد فعاالن 
اقتصادی و حوزه تولید همچنان نسبت به بهبود وضعیت تولید در ماه های 

آینده خوشبین هستند.
از مهرماه سال ۹7 بود که اتاق بازرگانی ایران برای نخستین بار استخراج و 
انتشار شاخص مدیران خرید را در دستور کار قرار داد و حاال در دهمین دوره 
انتشار این شاخص، شامخ تیرماه 1۳۹۸ را محاسبه کرده است. بر این اساس، 
شامخ تیرماه امســال 50.07 واحد محاسبه  شده که نسبت به شامخ ماه 
قبل )50.66 واحد( بالغ بر 0.5۹ واحد معادل 1.1درصد افت کرده است، اما 
همچنان باالی رقم 50 واحد، یعنی مرز انتظارات آینده بنگاه های اقتصادی 

برای انبساط و انقباض یا رونق و رکود باقی مانده است.
براساس یافته های این طرح، نکته امیدوارکننده در شامخ تیرماه امسال، 
ادامه کاهش روند شاخص قیمت مواد اولیه و به تبع آن قیمت محصوالت 
تولیدی نســبت به ماه های گذشــته اســت. در مقابل، ادامه روند کاهش 
موجودی اولیه در این ماه نیز باعث شد تا میزان تولید در خردادماه کمتر 
از انتظارات پیش بینی شده از سوی فعاالن اقتصادی رقم بخورد. بااین حال 
فعاالن اقتصادی با اعام رقم بیشتر از 50 برای شاخص انتظارات تولید در 
مردادماه، کماکان نسبت به بهبود اوضاع تولید در ماه آینده خوشبین هستند.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، شامخ یا همان شاخص مدیران خرید 
)PMI( مقیاســی اســت که مرکز آمار و اطاعات اقتصادی اتاق ایران، از 
طریق دریافت پاسخ بنگاه های نمونه در صنایع مختلف به سؤاالت مشخص 
استخراج می کند. شــاخص شامخ که اوایل هر ماه منتشر می شود، رونق، 
رکود یا ثبات کسب وکارهای موردبررسی و چشم انداز انتظاری آنها در آینده 

را نشان می دهد.
در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از 50 واحد باشد، 
نشان می دهد که اقتصاد درحال توسعه است درحالی که هر رقمی زیر 50 
واحد، از قرار داشــتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. طبق 
تازه ترین محاسباتی که از سوی مرکز آمار و اطاعات اقتصادی اتاق ایران 
برای استخراج شامخ انجام شده، شامخ تیرماه امسال 50.66واحد بوده که 
نسبت به ماه قبل فقط 0.5۹ واحد معادل 1.1درصد افت کرده و همچنان در 

مرز انتظارات فعاالن اقتصادی برای رونق و رکود باقی مانده است.
براســاس این گزارش، شــاخص PMI یکی از شــاخص های انتشار 
)Diffusion Index( و پیشرو است که با استفاده از آن می توان رشد یا 
انقباض اقتصادی را پیش از داده های رسمی، به دقت پیش بینی کرد. به طور 
مثال، با استفاده از شامخ ناحیه یورو، سختی بحران سال ۲00۸ پیش بینی 
شــده بود. زیرشاخص های شامخ که در مورد متغیرهای کلیدی اقتصادی 
نظیر تورم، اشــتغال و صادرات بینشی ایجاد می کنند، می توانند از جانب 
دولت ها، نهادهای مالی و شرکت ها برای پیش بینی، تحلیل و برنامه ریزی 
مورد استفاده قرار گیرند و همچنین کمک می کنند تا متغیرهای کلیدی 

اقتصادی مورد پایش قرار گیرند.
در همین ارتباط، چنانچه شــاخص شامخ کل برای تیرماه مورد رصد و 
ارزیابی قرار گیرد، مشاهده می شود که اقتصاد بخش صنعت کشور نسبت به 
ماه گذشته تغییر خاصی نداشته است. عدد حدود 50 که در ماه های خرداد 
و تیر به دست آمده است حکایت از آن دارد اتفاقات جدید یا سیاست های 
اثرگذار محسوسی در این ماه ها رخ نداده است و فعاالن اقتصادی در نوعی 
فضای تعلیق و باتکلیفی، صرفاً عملکرد خود را ثابت نگه داشته اند. مقدار 
تولید و سفارشات، اندکی نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. موجودی 
مواد اولیه همچنان از مهرماه سال 1۳۹7 تاکنون رو به کاهش و قیمت آنها 
همواره رو به افزایش بوده اســت و معلوم نیست این وضعیت تا چه زمانی 
می تواند ادامه یابد و سیاســت گذاران کان کشور باید برای حفظ و بهبود 

وضعیت بخش تولید کشور نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند.
با توجه به کاهش سفارشــات جدید نسبت به ماه قبل، موجودی انبار 
افزایش داشــته است. نکته قابل توجه آن است که علی رغم کاهش تولید، 
کاهش سفارشات جدید، کاهش صادرات و فروش نسبت به ماه قبل، نیروی 
کار جدید در بخش صنعت به کار گرفته شده است. فعاالن اقتصادی در این 
بخش همچنان انتظار دارند که تولیدات آنها برای ماه آتی افزایش یابد. این 
در حالی است که طی دو ماه گذشته نیز آنها انتظار افزایش تولید برای ماه 

آتی را داشته اند درحالی که این پیش بینی محقق نشده است.
* پوشــاک و چرم: از نظر فعاالن صنعت پوشاک و چرم، وضعیت کلی در 
تیرماه تفاوت چندانی با ماه قبل نداشــته )عدد شامخ این صنعت در تیرماه 
50.۲0 و در خردادماه 50.۳۳ بوده اســت( و تنها به میزان بســیار اندکی از 
ســرعت بهبود صنعت در ماه قبل کاسته شده است. نکته قابل توجه در این 
میان، افزایش ســرعت انجام و تحویل سفارش در صنعت پوشاک و چرم )با 
عدد شامخ 75( نسبت به ماه گذشته )با عدد شامخ 60( و نیز کاهش موجودی 
مواد اولیه )با عدد شامخ ۳7.5( نسبت به ماه گذشته )با عدد شامخ 50( است.

* وســایل نقلیه: در گزارش شامخ این صنعت تمامی مؤلفه های اصلی 
شامخ به  غیر از موجودی مواد اولیه )عدد شامخ ۴0( برای سومین ماه پیاپی 
در شــرایط بهبود گزارش شده اند که سبب شده است عدد شامخ کل رقم 
باالی 50 یعنی عدد 5۳.50 را کسب کند، هرچند بهبود ضعیفی را در این 
صنعت نسبت به ماه قبل گزارش می کند. مؤلفه اصلی موجودی مواد اولیه به 
 غیر از اسفندماه 1۳۹7 در تمامی گزارش های ماهانه شامخ در صنعت مذکور 

در شرایط بد ارزیابی شده است.
* چوب، کاغذ و مبلمان: از نظر فعاالن صنایع چوب و کاغذ، وضعیت این 
صنعت در تیرماه مناسب ارزیابی نشده و عدد شامخ صنعت )۴۴.۳0( نسبت 
به ماه قبل )51.۲0( نیز تأییدکننده بدتر شدن وضعیت است. علی رغم بهبود 
در موجودی مواد اولیه، میزان سفارشــات جدید )با عدد شامخ ۲۹.50 در 
تیرماه در مقایســه با 50 در خردادماه( و میزان فروش محصوالت )با عدد 
شــامخ ۳1.۸0 در تیرماه در مقایســه با 50 در خردادماه(، برخاف بهبود 
گزارش شده در اردیبهشت ماه و عدم  تغییر وضعیت بهبودیافته در خردادماه، 

کاهش چشمگیری داشته است.
* صنایع شیمیایی: علی رغم آنکه عدد شامخ مربوط به انتظارات تولید در 
ماه آینده در خردادماه نشــان می داد )55.50( و نیز باوجود این مسئله که 
وضعیت کلی این صنعت در تیرماه )با عدد شامخ 5۳.6۸( نسبت به ماه قبل 
)با عدد شامخ ۴۸.۴0( بهبود یافته، میزان تولید در این ماه نسبت به ماه قبل 
اندکی کاهش یافته است )با عدد شامخ ۴۹.1۲ در مقایسه با 50.۸0(. لذا 
آنچه تحت عنوان بهبود در وضعیت کلی صنعت گزارش شده عمدتاً ناشی 
از بهبود در میزان سفارشات جدید، افزایش سرعت انجام و تحویل سفارش 
و افزایش میزان استخدام نیروی انسانی است. میزان فروش محصوالت که 
در خردادماه نیز کاهش یافته بود، در این ماه مجدداً به میزان بسیار اندکی 

بدتر شده است.
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ایــن روز ها وضعیت بازار مســکن به گونه ای اســت که بســیاری از 
متقاضیان خرید و همچنین فروشــندگان، چشم انتظار تغییری در بازار 
مسکن هســتند، به طوری که اغلب متقاضیان خرید مسکن همچنان 
به افزایش میزان تســهیات خرید امیدوارند، بــا این حال دولتمردان 
معتقدند افزایش تســهیات، قیمت مسکن را باال می برد، این در حالی 
است که برخی اقتصاددانان، تنها راه نجات بازار مسکن را افزایش سقف 

وام می دانند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، وزیر راه و شهرسازی چندین بار 
به صراحت اعام کرده تســهیات خرید مســکن افزایش نمی یابد و ما 
به دنبال راهکار های دیگری برای بهبود و رونق بازار مســکن هســتیم. 
این در حالی اســت که چند ماه پیش اعام شد متقاضیانی که قادر به 
پرداخت اقســاط بیشتری هســتند، می توانند تسهیات خرید تا سقف 
۲00میلیون تومان هم دریافت کنند. البته با توجه به افزایش چشمگیر 
قیمت مســکن در یک سال گذشته بسیاری از کارشناسان و نمایندگان 
بازار مسکن اعام کرده اند که تنها راهکار بهبود وضعیت بازار مسکن در 

چنین شرایطی، افزایش نرخ تسهیات خرید مسکن است.
سقف تسهیالت مسکن پر شده است

مدیرعامل بانک مسکن نیز چندی پیش در همین رابطه با بیان اینکه 
شــورای پول و اعتبار افزایش ســقف تخصیص سهم شرکت های حوزه 
مســکن را تصویب کرده است، گفت: این شورا ارقامی را با عنوان سقف 

تسهیات اعام کرد که شامل 160 و ۲50 میلیون تومان است.
رحیمی انارکی با بیان اینکه این تسهیات به سازندگان داده می شود 
و قابل تقســیط و انتقال به خریدار اســت، توضیــح داد: برای افزایش 
سقف تسهیات مســکن هیچ مصوبه ای وجود نداشت و افزایش سقف 
تســهیات کماکان به صورت پیشــنهاد از طریق بانک مسکن به بانک 

مرکزی مانده است.
در همین حال، وزیر راه و شهرســازی گفت: پیش از این برای شــهر 
تهران وامی که تعلق و قابل انتقال به خریدار و سازنده است حدود 100 
میلیون تومان، در شــهر های بزرگ 60میلیون و در شــهر های کوچک 
۴0 میلیــون تومان بود که در حال حاضر به 160 میلیون تومان، 100 

میلیون تومان و ۸0 میلیون تومان افزایش یافته است.
محمد اســامی ادامه داد: به دنبال آن  هستیم مصوبه ای را از شورای 
پول و اعتبار دریافت کنیم و افرادی که قادر به پرداخت اقساط بیشتری 

هستند بتوانند از بانک عامل تسهیات بهتری دریافت کنند.
 اســامی توضیح داد: با بانک مرکزی در این رابطه صحبت شــده و 
موافقــت کردند. البته باید دو گام دیگــر پیگیری کنیم که بتوانیم این 

موضوع را به عنوان تبصره اضافه کنیم و مبلغ را افزایش دهیم.
وزیر راه و شهرســازی در رابطه با مدت بازپرداخت اقساط هم گفت: 
بستگی به دریافت کننده تسهیات دارد که چه میزان می تواند تسهیات 

پرداخت کند البته حداکثر اقساط 15 ساله است.
تسهیالت خرید مسکن باید به سازندگان پرداخت شود

در همیــن زمینه، ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه ســازان با بیان 
اینکه باید تســهیات خرید مســکن به ســازنده و تولیدکننده مسکن 
پرداخت شــود، گفت: هم اکنون تسهیات مســتقیما به خریدار واحد 
مســکونی تعلق می گیرد و همین موضوع باعث می شود که متقاضیان 

نتوانند واحد های مسکونی متناسب با سلیقه خود خریداری کنند.
رهبــر ادامه داد: هم اکنون این تســهیات جوابگوی شــرایط کنونی 
بازار مسکن نیست و اقشــار ضعیف جامعه بعید است که بتوانند واحد 

مسکونی حتی در متراژ های کوچک هم خریداری کنند.
او تاکید کرد: تنها راه بهبود وضعیت کنونی بازار مسکن آن است که 
تســهیات به سازنده پرداخت شــود و در صورتی که دولت زمین های 
ارزان قیمت خود را به انبوه  ســازان واگذار کند می تــوان به بهبود بازار 

مسکن امیدوار شد.
رهبــر تاکید کرد: ســازندگان با تســهیات و همچنین با زمین های 
رایــگان می تواننــد واحد های مســکونی با قیمت تمام شــده پایین به 

متقاضیان واگذار کنند.
تسهیالت مسکن تنها جوابگوی ۱۵ تا ۱6 متر خانه است

همچنین حســام عقبایــی، نایب رئیس اول اتحادیه اماک اســتان 
تهران با بیان اینکه واگذاری تسهیات به سازنده و تولیدکننده مسکن 
می تواند به بازار مسکن کمک کند، گفت: هم اکنون شرایط در این بازار 
به گونه ای نیست که انبوه سازان و تولیدکنندگان واحد های صنعتی ساز 
تولید کنند و بیشــترین واحد های مســکونی به شــیوه سنتی است، 

بنابراین در این شرایط باید تسهیات به خریداران واگذار شود.
او ادامه داد: متوسط قیمت مسکن در تهران به مرز 10 میلیون تومان 
رسیده و این در حالی اســت که تسهیات خرید مسکن 160 میلیون 
تومان است، بنابراین با این میزان تسهیات در تهران تنها می توان 16 

متر خانه خریداری کرد.
نایب رئیس اول اتحادیه اماک اســتان تهران اظهار داشت: هم اکنون 
تسهیات 160 میلیون تومانی تنها 16درصد از قیمت مسکن را تامین 
می کند و این در حالی است که در بسیاری از کشور ها بیش از ۸0درصد 

از قیمت مسکن را از طریق تسهیات پرداخت می کنند.
عقبایی گفت: تســهیات مســکن باید در ایران به گونه ای باشد که 

مدت بازپرداخت آن به بیش از نیم قرن برســد، اما هم اکنون مدت آن 
در ایران کمتر از 15 سال است.

او اظهار داشت: متاســفانه سود تسهیات پرداختی خرید مسکن در 
ایران بسیار باال است به همین دلیل میزان استقبال از آن کاهش یافته 

است.
نایب رئیس اول اتحادیه اماک اســتان تهران با اشاره به اینکه مسکن 
جزو کاال های مصرفی است و نباید به عنوان کاالی سرمایه ای و لوکس 
به آن نگاه کرد، گفت: ســود تســهیات مسکن نباید از یک رقم تجاوز 
کند، ولی متاسفانه در ایران سود تسهیات بین 1۸ تا ۲0درصد رسیده 

است.
عقبایی توضیح داد: سیاست های پولی و بانکی سود جویانه شده است، 
بنابراین باید اصاح این سیاســت ها در دستور کار قرار گیرد تا شاید به 

بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور امیدوار شویم.
نایب رئیس اول اتحادیه اماک استان تهران درباره پرداخت تسهیات 
به مســتاجران هم گفت: ســود این تســهیات بایــد 5درصد و مدت 
بازپرداخت آن هم باید طوالنی باشــد، زیرا که مســتاجران نمی توانند 
ســودی با نرخ های ۲0درصدی و مدت بازپرداخت های کوتاه پرداخت 

کنند.
بــه گفته وی، تنهــا راهکار بهبــود وضعیت بازار اجــاره در تهران، 

راه اندازی واحد های مسکن استیجاری است.
آیا همه راه ها به تسهیالت ختم می شود؟

شــیوه پرداخت تسهیات مســکن به گونه ای اســت که بسیاری از 
خریداران نمی توانند تنها با تکیه بر این تســهیات واحد مسکونی خود 
را خریداری کنند. دولت تا به امروز نتوانسته است که این سیاست های 
پولــی و بانکــی به ویژه در حوزه مســکن را اصاح کند. در بســیاری 
از کشــور های خارجی سیاســت های تســهیات به گونه ای است که 
متقاضیان خرید مســکن به راحتی می توانند با پرداخت تنها ۲0درصد 
از قیمت مســکن واحد مسکونی دلخواه خود را خریداری کنند، ولی در 
ایران شرایط به گونه ای شده است که با این میزان تسهیات متقاضیان 

تنها می توانند 10 متر واحد مسکونی خریداری کنند.
دولت تا به امروز راهکار ها و سیاســت های بســیاری را ارائه داده، اما 
هیچ کدام از این سیاســت ها به مرحله اجرایی نرســیده است. از سوی 
دیگر بانک مســکن به عنوان تنها بانک تخصصی مســکن دیگر قادر به 
افزایش نرخ تسهیات نیست، زیرا این بانک هم اکنون ۹0درصد از سهم 
تسهیات مسکن را برعهده گرفته و دولت و یا بانک مرکزی باید راهکار 

و بانک های دیگری را هم برای این تسهیات به پای کار بیاورد.

حداکثر مدت بازپرداخت اقساط وام مسکن ۱۵ سال است

گره کور بازار مسکن به دست افزایش تسهیالت باز می شود؟
یادداشت

صادرات بخش معدن را نمی توان با شعار 
عملی کرد

سایه سیاست های دولتی بر بخش معدن ایران همانند دیگر حوزه های 
اقتصادي سال هاست که سنگینی می کند. اگرچه بخش معدن با داشتن 
پتانســیل های فراوان به عنوان یکی از حوزه های مهم اقتصادي کشــور 
همواره موردتوجه بوده، اما تاکنون به جایگاه مطلوب خود نرسیده است. 
توسعه بخش معدن به علت ویژگی های خاص آن نیازمند سرمایه ثابت 
باال و حاشیه سود پایین است. از سوی دیگر سرمایه گذاری در این بخش 
در بلندمدت است که به بازدهی می رسد، بنابراین برای ثمردهی بخش 
معدن به ســطح باالیی از ثبات سیاســی و اقتصاد در کشور نیاز داریم. 
باوجود منابع انرژي ارزان در ایران، نرخ دســتمزد پایین و دسترســی 
به آب های آزاد، به دلیل تصمیمات لحظه ای و ریســک باالي سیاسی، 

سرمایه گذاران از فعالیت در اقتصاد ایران امتناع می کنند.
فقدان یک اســتراتژي مشخص و همچنین تغییرات فراوان قوانین و 
بخشنامه های مربوط به این حوزه از دیگر دالیل عدم پیشرفت در بخش 
معادن و صنایع معدنی است. این مسئله باعث شده معدنکاران داخلی به 

خام فروشی روي آورند.
در حال حاضر فضاي کســب وکار در بخش معدن بســیار نامطلوب 
ارزیابی می شود. تحریم های سیاسی و اقتصادي، قوانین و مقررات دست 
و پاگیر، بوروکراســی موجود در بخش معدن، بخشــنامه های متعدد، 
مصوبات اضافی که در ســطح مقامات باالي وزارتخانه عنوان می شود، 
عدم مشــورت و تعامل مدیران دولتی با بخش خصوصی، ارائه اطاعات 
ناقص مدیران غیرمتخصص میانی به مدیران رده های باالتر و به دنبال آن 
تصمیم گیری های غلط، نگاه دولت مأبانه به بخش معدن و دخالت فراوان 
دولت در این حوزه باعث شــده ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به 
این بخش به سختی انجام شود و این زمینه ساز عدم رشد معدن و صنایع 

معدنی و یا حتی عقبگرد در این حوزه شده است.
در سال گذشته و همچنین سه ماهه سال جاري محدودیت های داخلی 
و خارجی بر صادرات مواد و محصوالت معدنی به ویژه فلزات اثر گذاشت 
و باعث کاهش صادرات این محصوالت شــد، اما همچنان آمارها گویاي 
آن اســت که محصــوالت معدنی و فلزي )ازجمله فــوالد و محصوالت 
فوالدي، کنسانتره و گندله ســنگ آهن، مس و ...( سهم قابل توجهی از 
صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. دولت براي رونق 
صادرات مواد معدنی و کســب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی 
برعهده دارد. صادرات مواد معدنی را نمی توان تنها با شــعار عملی کرد و 
انتظار موفقیت در این زمینه را داشت چراکه صادرات نیازمند یک تحول 
اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون ازجمله فضاسازي مناسب براي صادرات 
مدیریت حرفه ای، مطالعه و شناخت بازارهاي جهانی، فعالیت های بازاریابی 
حرفه ای و حفظ روابط مناسب با کشورهاي خارجی است. براي دستیابی 
به رشد اقتصادي در هر زمینه ای باید با دنیا ارتباط داشت. اگر قرار است 
طرح اصاح ساختار بودجه باهدف انطباق با شرایط جدید اقتصاد و گذر 
از دوران تحریم ها و کاهش وابســتگی به درآمدهاي نفتی در دستور کار 
قرار بگیرد و استراتژي اقتصادي کشور، دوری از اقتصاد تک محصولی یا 
همان اقتصاد نفتی باشــد، باید براي رونق معادن و صنایع وابسته به آن 
به طور اصولی و منطقی برنامه ریزی کرد. دولت باید با در اختیار گذاشتن 
تسهیات مناسب به جای ایجاد موانع، سرمایه گذاران را براي فعالیت در 
این بخش ترغیب کند. با برنامه ریزی های بلندمدت و جدي توسط دولت 
و تسهیل مسیر صادرات و ایجاد انگیزه براي فعاالن حوزه معدن و صنایع 
معدنی، این حوزه می تواند سهم قابل توجهی از صادرات کشور را به خود 
اختصاص دهد. یکی از بزرگ ترین مشــکات حوزه معدن، کمبود منابع 
مالی داخلی است که یا باعث ایجاد رکود در فعالیت های معدنی شده است 
و یا اندک فعالیت های معدنی را با افت کیفیت همراه کرده است، بنابراین 
ورود سرمایه به حوزه معدن ایران به عنوان عاملی مؤثر براي ظرفیت سازی 
و تولیــد و جهش صادرات مواد معدنی و محصوالت باالدســتی باارزش 
افزوده باالتر به شــمار می رود. به جرأت می توان ادعا کرد که محصوالت 
معدنی ایران در صورت رفع مشــکات موجود و تکمیل زنجیره تولید، 
بهترین و مناســب ترین حوزه براي رونق اقتصادي کشور است که بدون 
شک با برنامه ریزی اصولی و هدفمند می توان انتظار تحقق هدف نهایی از 
توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت. یکی از راهکارهاي مهم براي ادامه 
حیات معدن، عاوه بر سرمایه گذاری در زیرساخت ها براي استخراج مواد 
معدنی، کار روي کارخانه های فرآوري و اســتحصال مواد معدنی و تولید 
زنجیره ارزش بعد از آن و رســیدن به ارزش افزوده باالتر و تبدیل شــدن 
مواد معدنی کشور به محصوالت باالدستی نظیر فوالد، آلومینیوم، مس، 
سیمان و دیگر فرآورده های معدنی و صادرات این محصوالت است که در 
حال حاضر کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت های الزم براي ایجاد و یا 
ادامه حیات واحدهاي مختلف فرآوري، مانع تقویت صادرات مواد معدنی 

باارزش افزوده باالتر شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد:
 شاخص تجارت فرامرزی ایران

4۵ رتبه ارتقا یافت
رئیس ســازمان ملی استاندارد ایران گفت در دو سال اخیر و به دلیل 
ایجاد هماهنگی و تسهیات بین سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه ها، 
شاخص تجارت فرامرزی که از جمله شاخص های پایش سهولت کسب و 

کار است با ۴5 رتبه ارتقا از 161 به 116 کاهش یافت.
به گزارش ایرنا، نیره پیروزبخت در جریان بازدید از برخی کارخانجات 
تولیدی اســتان آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران، گفت: در تجارت 
فرامرزی سه موضوع کاهش تعداد اسناد مبادله ای بین صادرکنندگان، 
واردکنندگان و نهاد دولتی، کاهش زمان ترخیص کاال و میزان هزینه ای 
که تا زمان ترخیص کاال انجام می شود تاثیرگذارند که در دو سال گذشته 
در همه این موارد بهبود داشــتیم. وی توضیــح داد: در این زمینه ۳۲ 
دستگاه از جمله وزارت صنعت، گمرک، سازمان ملی استاندارد، وزارت 
بهداشت، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و . . . با ارتقای سطح همکاری ها 
و به ویژه اتصال از طریق سامانه ها و یکپارچه کردن فعالیت ها، تسهیاتی 
در شرایط کار ایجاد کردند. پیروزبخت با اشاره به تحریم ها و تاکید رهبر 
معظم انقاب بر حمایت از کاالی ایرانی، افزود: در این زمینه پارسال سه 
بســته در حمایت از صادرات، واردات و تولید در سازمان ملی استاندارد 
تدوین شــد و برای واحدهــای مختلف تولیدی، وارداتــی و صادراتی، 

تسهیاتی در نظر گرفته شد.
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فریال مستوفی
 رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

افزایش نرخ کمیســیون دفاتــر اماک پس از چهار ســال مجددا این 
روزها مطرح شــده است؛ مخالفان می گویند که خدمات بنگاه ها کمتر از 
میزان دریافت حق الزحمه است و موافقان معتقدند اگر کمیسیون، پایین 
باشد تخلفات افزایش پیدا می کند؛ یکی از این تخلفات می تواند زد و بند 

مشاوران با فروشندگان باشد که به افزایش قیمت ملک منجر می شود.
به گزارش ایسنا، نرخ کمیسیون دفاتر اماک همواره یکی از موضوعات 
مورد بحث در محافل عمومی اســت. با وجودی که بعضا متعاملین از رقم 
نیم درصد حق الزحمه اماک ناراضی هستند، رئیس اتحادیه اماک معتقد 
است که نرخ های کمیسیون در ایران یک ششم کشورهای توسعه یافته و 

حتی کشورهای منطقه است.
خســروی می گوید »روزانه ده ها شکایت به اتحادیه می آید که مردم از 
دریافت کمیســیون باال توسط بعضی دفاتر اماک، ناراضی هستند که ما 
به جد پیگیری و برخورد می کنیم. اما انصافا باید ببینیم حق الزحمه ای که 
هم اکنون به مشاوران اماک می رسد و بعضا بین دو یا چند مشاور تقسیم 
می شود آیا کفاف زندگی آنها را می دهد؟ طبیعی است که اگر فضا را برای 

درآمد افراد ببندیم، راه برای کارهای خاف باز می شود.«
حدود چهار ســال قبل بود که حق بنگاهی با اصاحاتی مواجه شــد. 
اسفندماه 1۳۹۴ براساس مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تهران، دفاتر 
اماک مجاز شــدند برای معامات اماک تا ســقف 500 میلیون تومان 
نیم درصــد و باالتر از 500 میلیون تومان ۲5 صــدم درصد از هر طرف 
معامله دریافت کنند. نرخ کمیســیون اجاره نیز یک چهارم اجاره ماهیانه 
از هر طرف معامله تعیین شد. این ارقام هم اکنون ماک قرار دارد و تغییر 

نکرده است.
تا پیش از آن، طبق بخشنامه سال 1۳۸0 عمل می شد که برای معامات 
اماک تا ۳0 میلیون تومان نیم درصد، از ۳0 تا 50 میلیون تومان 75 صدم 
درصــد، از 50 تا 100 میلیون تومــان نیم درصد و از 100 میلیون تومان 
بــه باال ۲5 صدم درصد مبلغ مورد معامله بــه عنوان کارمزد از هر طرف 

دریافت می شد.
پرواضح اســت که حق الزحمه هر شغلی باید متناســب با شرایط روز 
تورم محاسبه شود. با این وجود، مخالفان افزایش کارمزد مشاوران اماک 
معتقدند بســته خدماتی که از ســوی دفاتر اماک در ایران ارائه می شود 
آنطور که باید و شاید رضایت آنها را فراهم نمی کند و به همین لحاظ عمده 
متعاملین، ارزش واقعی این خدمات را پایین تر از مبالغ دریافتی می دانند.

در همین خصوص، فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان می گوید: 
دریافت کارمزد باید متناســب با خدمات باشد. بسته خدماتی که از سوی 
عمده دفاتر صنف مشاوران اماک در ایران ارائه می شود به درستی تعریف 
نشــده است. تنها کاری که مشــاوران انجام می دهند این است که ملکی 
را به یک شــخص معرفی می کنند و یک قولنامه می نویســند. یک میز و 
صندلی در یک واحد صنفی می گذارند و افرادی عمدتا فاقد تخصص الزم 
اقدام به عقد قرارداد می کنند؛ در حالی که مشاوران اماک به عنوان امین 
خریدار و فروشــنده باید مبانی حقوقی این شغل را بدانند. کما اینکه در 
کشــورهای توسعه یافته دفاتر اماک به مبانی حقوقی این شغل به شکل 

حرفه ای مسلط هستند.
به گفته پورحاجت، حجم بســیاری از شــکایات در محاکم قضایی به 
پرونده های حوزه اماک مربوط است. این مساله ناشی از قراردادهایی است 
که در دفاتر اماک منعقد می شود و عمدتا طرفین را به دردسر می اندازد. 
معتقدم کاری که در بسیاری از دفاتر اماک صورت می گیرد از طریق یک 
نرم افزار در موبایل ها قابل انجام اســت. اگر دفاتر اماک، کار را به صورت 
تخصصی دنبال کنند باید مسئولیت پیگیری بندهای قرارداد را بپذیرند؛ در 
حالی که عمدتا از مسئولیت شانه خالی می کنند، لذا نباید نرخ کمیسیون 

در ایران با کشورهای پیشرفته مقایسه شود.
رئیس اتحادیه مشــاوران اماک نیز دغدغه های صنف مشاوران اماک 
را فراتر از ســطح فعلی درآمد آنها می داند. مصطفی قلی خسروی با بیان 
اینکه در کشــورهای اروپایی و آمریکایی و حتی کشــورهای منطقه مثل 

ترکیه، مشاوران اماک 6درصد مبلغ قرارداد را به عنوان کارمزد از فروشنده 
دریافت می کنند معتقد است: مبلغ کمیسیون اماک در ایران، تناسبی با 
ثمن معامله ندارد و پیشــنهاد ما این است که این رقم از نیم درصد فعلی 
به یک درصد افزایش پیدا کند. اگر این اتفاق بیفتد بســیاری از تخلفات 

کاهش می یابد.
وی افزایش کمیســیون را در کاهش قیمت مســکن نیز موثر می داند. 
خســروی می گوید ممکن اســت یک بنگاهی خانــه ای را باالتر از رقم 
پیشنهادی مالک به فروش برساند و به مالک بگوید نیمی از این رقم را به 
من بده. وقتی کمیسیون پایین باشد این گونه اتفاقات بعید نیست، بنابراین 
از متولیان امر تقاضا داریم برای جلوگیری از حجم شــکایات و تخلفات با 

افزایش نرخ کمیسیون به میزان یک درصد موافقت کنند.
رئیس اتحادیه اماک درباره تاریخچه نرخ کمیسیون اماک خاطرنشان 
کرد: قبل از انقاب اسامی، حق الزحمه دفاتر اماک یک درصد بود، بعد 
آمدنــد گفتند تا ۲0 میلیون تومان نیم درصد، از ۲0 تا 100 میلیون یک 
چهارم درصد و از 100 میلیون به باال کمیسیون ندارد. این برای زمان قبل 
از من اســت. دو ســال بعد از آنکه من در سال 1۳7۸  به ریاست اتحادیه 
رســیدم نرخ را تا ۳0 میلیون نیم درصد، از ۳0 تا 50 میلیون تومان 75 
صــدم درصد، از 50 تا 100 نیم درصد و از 100 به باال یک چهارم درصد 

شد.
خســروی ادامه داد: پیش از سال 1۳۹۲ یعنی قبل از زمانی که ریاست 
را تحویل بدهم از آقای نیکزاد، وزیر وقت راه و شهرسازی نامه گرفتیم که 
رقم نیم درصد برای سراسر کشور یکسان باشد، اما با توجه به اینکه قانون 
نظام صنفی برای هر شهرســتان به شکل مجزا اجرا می شود و کمیسیون 
نظارت آن شهرســتان نرخ را تعیین می کنــد در مناطق مختلف کارمزد 
متفاوت است. در سال 1۳۹۴ که بنده حضور نداشتم آقایان موافقت کردند 
که نرخ کمیســیون تا 500 میلیون تومان نیم درصد و از 500 میلیون به 

باال یک چهارم درصد باشد.

»افزایش کمیسیون امالک« در بوته نقد کارشناسان مسکن

»کمیسیون مشاوران امالک« افزایش می یابد؟
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چرا قیمت دالر در کانال ۱۱ هزار تومان مانده است؟
دالیل عقب نشینی گام به گام دالر

قیمت دالر در کانال 11 هزار تومان ماندگار شــده است و نوسان 
محدود قیمت ها در این کانال، احتمال تداوم عقب نشینی گام به گام 

دالر را تقویت کرده است، اما دلیل این ریزش چیست؟
 به گزارش خبرآناین، فعاالن بازار ارز معتقدند این روزها تقاضا به 
کف رسیده است، کمتر کسی برای خرید و فروش اسکناس دالر به 
سبزه میدان و فردوسی مراجعه می کند و تقاضای پایین، مهار قیمت 
دالر را ممکن کرده اســت. سال گذشته و در همین روزها، بازار ارز 
با تب و تابی قابل توجه روبه رو بود و ســرمایه گذاران ارزی به دنبال 
تبدیــل ریال به دالر، تقاضای ارز را بــا افزایش قابل توجهی مواجه 
کرده بودند. حاال اما از پس یک ســال، آنها که ارز خریدند، ســود 
باالیــی در جیب های خود جای نداده انــد چراکه قیمت ارز افزایش 
چندانی را نسبت به مردادماه گذشته در میانه تابستان شاهد نیست.
در همین خصــوص، عباس آرگون عضو هیــات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران، دلیل مهم مهار قیمت ارز را سیاست های در دست 
اجرا از ســوی سیاســتگذار ارزی یعنی بانک مرکزی می داند و در 
توضیــح این مطلب می گوید: نمی تــوان تنها با توجه به یک بخش، 
دلیل کاهش را اعام کرد. هرچند مدیریت تقاضا بر کاهش قیمت  ها 
در بازار تاثیرگذار است، اما اتفاقات دیگری نیز در این تداوم ریزش ها 

موثر بوده اند.
 آرگــون ادامه داد: مدیریت تقاضا تنها بــه کاهش قیمت یا مهار 
تقاضــای واردات باز نمی گردد، بلکه با بهبــود وضعیت اقتصادی و 
تخلیه فشــار تورمــی، خود به خــود افرادی که بــه دنبال تبدیل 
سرمایه  شان به ارز بودند یا به عبارت دیگر در بازار ارز سرمایه گذاری 
می کردند، از بازار خارج شــده اند. وی ادامــه داد: خروج این افراد، 
وقتی رخ می دهد که نوســانات قیمتی مهار می شــود و افراد به این 
نتیجه می رســند که دیگر ســودی در این بازار برای شــان متصور 

نخواهد بود.
هیجانات تورمی فروکش کرد

او بــه فروکش کردن هیجانــات تورمی نیز اشــاره کرد و گفت: 
واقعیت این اســت که تب ایجادشــده در اقتصاد ناشــی از ترس از 
تبعــات تحریم های پیش رو بود، اما در حال حاضر اقتصاد ایران زیر 
فشــار حداکثری تحریم ها قرار دارد و دیگر فشــار جدیدی از بابت 

تحریم نمی تواند به این اقتصاد وارد شود .
وی گفت: وقتی فشــار به حداکثر می رســد، تخلیه فشار نیز آغاز 
می شــود چون به هر حال واقعیات اقتصادی خود را نشان می دهد 

و اقتصاد شروع به هماهنگ کردن خود با شرایط موجود می کند.
بــه گفته آرگــون، تخلیه فشــار تورمی به کمرنگ شــدن نقش 
واسطه ها در بازار ارز منجر شد، کسانی که با سفته بازی قیمت را باال 
می بردند وقتی مشــتری ندارند، طبیعتا نمی توانند بر روند قیمت ها 
اثر بگذارنــد. در عین حال باید توجه کــرد اهرم های نظارتی بانک 
مرکزی برای پیشگیری از معامات صوری و سفته بازی در این حوزه 

کارایی الزم را داشته است.
قیمت ارز بدون نفت چقدر است؟

او در پاسخ به این سوال که قیمت واقعی ارز در ایران بدون فروش 
نفت، چقدر اســت؟ گفت: قیمت واقعی ارز، با لحاظ نشدن صادرات 
نفت کمتر از اینهاســت، قیمت کنونی بــازار قیمت ارز بدون نفت 
نیســت، قیمت ارزی است که در فشار شدید تحریم بانکی، حمل و 
نقل و ... تعیین شــده است و با بهبود شرایط تحریمی، حتی بدون 
صادرات نفت، دالر در ایران بسیار ارزان تر خواهد شد. در این مرحله 
الزم است بانک مرکزی مدیریت نوسانات ارزی را در دستور کار قرار 

بدهد تا بتواند کاری را پیش ببرد.
این اقتصاددان با اشــاره به اینکه فعــا تحریم دیگر محرک تورم 
نیســت، گفت: در این فضا الزم اســت که حتما دولت راهکارهای 
درستی را برای جبران کاهش کسری بودجه در دستور کار قرار دهد 
واال با چاپ اسکناس بی پشتوانه یا انتخاب راه های ناصواب بار دیگر 

تورم در کشور روندی افزایشی را تجربه خواهد کرد.
به گفته آرگون، حمایت از صادرات و صادرکنندگان واقعی،گسترش 
پایه های مالیاتی و پیشــگیری از فرار مالیاتــی و همچنین تقویت 
نظــارت بر روند هزینه کرد بودجه را مهمترین راهکارها برای جبران 

کسری بودجه دانست.

دالر باز هم عقب نشست
قیمت سکه کاهش یافت

در پی کاهش قیمت ارز در بازار، بهای هر قطعه ســکه تمام بهار 
آزادی با کاهشی محسوس در بازار روبه رو شد.

به گزارش خبرآناین، هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی در بازار 
ایران در حال حاضر با کاهشــی نزدیک به ۴0هزار تومانی به قیمت 
۴ میلیــون و 1۹۳ هــزار تومان فروخته می شــود. قیمت هر قطعه 
ســکه تمام بهار آزادی نیز به ۴ میلیون و 100 هزار تومان فروخته 

می شود.
نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب به ۲ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان 
و یک میلیون و ۴5۲هزار تومان قیمت خورد. بهای سکه گرمی نیز 
۹61 هزار تومان اعام شــده است. همچنین قیمت هر گرم طا در 
بازار تهران به ۴16 هزار تومان رسیده است. بررسی ها نشان می دهد 
حباب ســکه در حال حاضر با کاهشی قابل توجه روبه رو شده است، 
چنانچــه هر قطعه ســکه امامی در حال حاضر تنهــا 7 هزار تومان 

حباب دارد.
از سوی دیگر، قیمت دالر در صرافی ها در اولین روز هفته برابر با 
11 هزار و ۸50 تومان اعام شــد که در قیاس با آخرین روز کاری 
هفته گذشته کاهشــی اندک را نشان می دهد. صرافی های بانکی با 
ماندگاری قیمت دالر در کانال 11هزار تومان، تفاوت قیمت خرید و 
فروش را کاهش دادند و هر دالر را به قیمت 11 هزار و ۸00 تومان 
از مــردم خریداری می کنند. در قیمت های باالتر غالبا تفاوت قیمت 
خرید و فروش دالر به 100تومان می رســد.  بر این اساس هر یورو 
نیز به قیمت 1۳ هزار و ۳50 تومان فروخته می شــود که در قیاس 
با آخرین روز هفته گذشته کاهشی اندک را تجربه کرد.  نرخ خرید 

یورو از مردم 1۳ هزار و ۳00 تومان است.  
فعاالن بازار می گویند در اولین ساعات روز صرافان عادی در بازار 
آزاد دالر و یــورو را با قیمت هایی کمتر از صرافی های بانکی از مردم 

خریداری می کنند.

نگاه

رئیس کل بانک مرکزی با کســی شــوخی نــدارد و می خواهد از همه 
حساب کشــی کند، عبدالناصر همتی گفته اســت که اگر زورمان نرسد 
بــه رئیس جمهور می گوییم. به این ترتیب به نظر می رســد که برخی از 
شــرکت هایی که اقدام به رفع تعهــد ارزی نکرده اند و دولتی هم بوده اند، 
به نوعی به زور قصد داشــتند قانون را دور بزنند که با رسانه ای  شدن این 
موضوع و به میان آمدن پای رئیس جمهور، جلوی این موضوع گرفته شد.

به گزارش ایســنا، بیش از یک سال است که کشور تحت تاثیر مسائل 
ارزی مختلف قرار گرفته و این امر به مهم ترین موضوع در بخش اقتصادی 
دولت تبدیل شــده اســت؛ از افزایش ناگهانی و نوسانات بازار ارز در سال 
گذشــته گرفته تا پیگیری بانک مرکزی بــرای بازگرداندن ارز به چرخه 

اقتصاد و رفع تعهد ارزی.
بانک مرکزی که اکنون توانســته ثبات را به بازار ارز برگرداند و جلوی 
نوسانات هیجانی در این بازار را بگیرد، اکنون به دنبال این است که ذخایر 
ارزی کشور را بهبود بخشیده و ارز بیشتری را در کشور حفظ کند، هرچند 
که در این میان برخی در پی این هستند که راه های قانونی دریافت ارز را 

دور بزنند یا با استفاده از رانت و حتی زور، از قانون فرار کنند.
همین امر ســبب شــد تا رئیس کل بانک مرکزی به جای عقب نشینی 
از موضــع خود و این بانک، پای شــخص رئیس جمهور را به موضوع رفع 
تعهدات ارزی باز و فهرســت شــرکت هایی که تعهــد ارزی خود را رفع 

نکرده اند را به رئیس جمهور ارسال کند.
عبدالناصر همتــی، رئیس کل بانک مرکزی دربــاره نامه اخیر خود به 
رئیس جمهور در تخلفات ارزی شــرکت های دارویی و برخی شرکت های 
دیگر، گفته است در نامه به رئیس جمهور نوشتم به رغم اینکه دولت قانون 
تعیین کرده این شــرکت ها در ســامانه، رفع تعهد ارزی نکرده اند و باید 

بررسی شود که چرا این شرکت ها این کار را انجام نداده اند.
وی افزود: نمی خواهیم محدودیــت ایجاد کنیم، اما از این به بعد فعال 
خواهیم شــد و از همه حساب کشــی خواهیم کرد؛ زورمان نرســید به 

رئیس جمهور می گوییم و از نهادهای نظارتی هم کمک می گیریم.
همتی از ارسال اســامی حدود 150 فرد دریافت کننده ارز که ارز خود 

را برنگردانده اند، خبر داد و گفت: اینها باید حساب کشی شود، معنا ندارد 
که بگویند کارت یکبار مصرف بازرگانی استفاده کرده اند، با صادرات ریالی 
خیلی ها خانه در کانادا و ... خریدند، اما صادراتی که ارز به کشور وارد نکند، 

فایده ای برای کشور ندارد.
او با بیان اینکه باید منشــأ ارز و کاالیی که وارد می شود، مشخص شود، 
اظهار داشت: واردات بدون انتقال ارز یعنی از کف میدان ارز جمع کنند که 

این موضوع منجر به افزایش تقاضای ارز می شود.
اما جالب اینجاســت که در فهرســت ارائه شده از سوی رئیس کل بانک 
مرکزی به رئیس جمهور، نام تعدادی از شــرکت های دولتی نیز به چشم 
می خورد؛ در واقع، شــاید مهم ترین دلیل ارســال نامه همتی به حســن 
روحانی نیز همین بوده اســت، چراکه برخی از این شــرکت ها وابسته به 
دولت هستند، اما به نظر می رسد که این مشکل گویا از طریق گفت وگوی 
متقابل شرکت با بانک مرکزی حل نشــده است. به این ترتیب، می توان 
حدس زد که برخی از این شرکت ها گویی خود را فراتر از قانون می دانند یا 

می خواهند به زور بخشی از تعهدات خود را انجام ندهند.
محمــود واعظــی، رئیس دفتر رئیس جمهــور نیز با ارســال نامه ای به 
رضــا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجــارت، محمود حجتی، وزیر جهاد 
کشــاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد 
شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار پاسخگویی فوری 
چهار عضو کابینه به موضوع پیش آمده شد، با این حال این اعضای کابینه 
هنوز به طور رسمی پاسخی به این موضوع نداده اند و از سوی دیگر به نظر 
نمی رســد که مشکل مذکور حل شده باشد، اما به احتمال بسیار قوی در 

روند رسیدگی قرار دارد.
با این همه، این موضوع از آنجایی ســبب خرســندی است که به نظر 
می رســد بانک مرکزی در این دوره تعارفی با هیچ کس ندارد و قرار است 
تمامی دستگاهای متخلف مورد حساب کشی قرار گیرند که از این طریق 
بازار پول و ارز کشور می تواند شــرایط مطلوب تری داشته باشد. از سوی 
دیگر، با رسانه ای شــدن چنین موضوعاتی، قدرت رانتی برخی شرکت ها 
بــرای دور زدن قانون نیز تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش می یابد که این 

موضوع نیز مورد مثبتی است.

وقتی رئیس کل بانک مرکزی، پای رئیس جمهور را به میان می کشد 

زورآزمایی بانک مرکزی با متخلفان ارزی

آخرین دور از مبارزه با رانت ارزی در دولت دوازدهم را وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی، کلید زده است؛ ۲۳ تیرماه امسال بود که سعید 
نمکی در جمع نمایندگان عضو فراکسیون والیی در مجلس حاضر شد و 
خبر از فســادی بزرگ در عرصه داروی کشــور داد: »یک میلیارد و ۳00 
میلیون دالر ارز تجهیزات پزشــکی رفته و هنوز دقیقاً معلوم نیســت چه 

کسی برده و چه چیزی آورده و به چه کسی داده است.« 
به گزارش ایرنا، این موضوع به شــدت مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و 
حتی تیتر »گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی« از آن بیرون آمد. ماجرا 
تا جایی داغ شد و وزیر بهداشت به حدی مورد توجه قرار گرفت که برخی 
گفتند شاید حاشیه سازی برای سخنان وزیر در خراسان رضوی درخصوص 

نسبت بین عزاداری و خودکشی، از سوی این گروه، آغاز شده باشد.
با این حال، کمی بعد مشــخص شــد که ماجرا در خردادماه امســال 
توســط رئیس کل بانک مرکزی نیز به رئیس جمهور گزارش شــده است 
و رئیس جمهور نیــز در نامه ای با تاریخ 1۸ خــرداد، به چهار وزیر یعنی 
وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ادبیاتی تند نوشت: »دستگاه های 

دولتی و شرکت های دولتی فورا پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟«
البته نتایج بررسی های صورت گرفته ناشی از این دستور با وجود گذشت 
دو ماه از زمان صدور آن، هنوز رسما برای مردم اعام نشده است هرچند 
که در این میان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قول داده که نتیجه 
بررسی ها به زودی اعام شــود و برخی از شرکت هایی که نام شان در آن 
دستور مطرح شده بود )مثل شرکت بازرگانی دولتی( هم مستقا نسبت 

به این موضوع گزارش دادند.
اما این نخستین بار نیست که رئیس جمهور حساسیت خود را نسبت به 
پیگیری تخصیص ارز دولتی نشــان می دهد و حسن روحانی در یک سال 
اخیر نشان داده که نسبت به فساد ایجادشده به خاطر تخصیص ارز ۴۲00 
تومانی حســاس است. این موضوع برای بار اول در در تیرماه سال گذشته 
مورد توجه روحانی قرار گرفت، وقتی که رئیس جمهور در کشــاکش دو 
وزیرش یعنی وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات و وزیر وقت صنعت، معدن 
و تجارت یعنی محمد شریعتمداری، طرف وزیر جوان را گرفت و به محمد 
شریعتمداری و نیز بانک مرکزی دستور داد که فهرستی از کسانی که ارز 
دولتی برای واردات تلفن همراه دریافت کردند را منتشر کنند. این فهرست 
تا همین االن و البته برای همه کاالها به صورت مرتب در حال انتشــار و 
به روزرسانی است و باعث شــده که فسادهای مهمی مثا در حوزه کاغذ 

کشف و رسانه ای شود و مورد پیگرد مراجع قضایی قرار گیرد.
در همان تیرماه سال گذشته، رئیس جمهور پس از دریافت گزارش هایی 
در زمینه واردات خودرو که بخشی از آن هم مربوط به خروج گسترده ارز 
از کشــور در نتیجه واردات غیرقانونی بود، ابتدا گزارش داد که گزارشی از 
ســوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به او و مردم اعام شــود و سپس در 
دســتوری با عنوان گزارش به مردم در تاریخ ۲۳ تیر 1۳۹7 دستوراتی به 

معاون اول، معاون حقوقی و سه وزیر اباغ کرد.
دولت در مرداد ســال گذشــته نیــز مصوبه ای را بــرای مقابله با رانت 
ایجادشده در این حوزه از نظر گذراند و »کلیه واردکنندگانی که به موجب 
مصوبه هیات وزیران در ســال 1۳۹1، از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده و 
کاالهای مربوط به آنها ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری 
و در شبکه غیررسمی توزیع به فروش رسیده است را مکلف کرد براساس 
محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مابه التفاوت 
ریالی نرخ ارز در روز ترخیص کاال با نرخ ارز در روز بازپرداخت را بپردازند.«

آخرین دستور رئیس جمهور در این زمینه نیز در اول مردادماه بوده که 
در سخنان خود در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر، گفت: »بانک 
مرکــزی و کمیته مربوطه باید این موضوع را با دقت بررســی کنند، اگر 
دریافت کننده ارز، کاالی موردنیاز را وارد نکرده باشد، تخلف صورت گرفته 
و در واقع ارز را قاچاق کرده اســت که باید موارد روشــن شده و برخورد 

قانونی با متخلفان انجام گیرد.«
دولت دوازدهم معتقد است که به دلیل شرایط بد اقتصادی ناگزیر بوده 
کــه ارز را به صورت دولتــی و کمی بعد به صورت دولتــی و نیمایی به 
واردکنندگان عرضه کند. برخی البته این »ناگزیر« بودن را قبول ندارند و 

می گویند دولت سیاست اشتباهی را برای تنظیم بازار کاالهای اساسی در 
نظر گرفته که یکی از تبعات منفی آن، ایجاد رانت ارزی بوده اســت؛ ولی 
فارغ از درست یا غلط بودن مساله، نمی توان اقدامات دولت برای مقابله با 
رانت ایجادشده در این حوزه را نادیده گرفت. رئیس جمهور در این زمینه 
تاکنون یک دستور کلی برای شفافیت تخصیص ارز صادر کرده که اجرایی 
هم شده و برای نخستین بار مردم و رسانه ها می دانند چه شرکت هایی به 

چه میزان از دولت ارز گرفته اند. روحانی همچنین دو دســتور جزئی هم 
برای مقابله با فســاد در عرصه خودرو و تعیین تکلیف یک میلیارد و ۳00 
میلیون دالر اخیر داشته است. این دستورات خود زمینه ساز پیگرد قانونی 
متخلفان در دادگاه هایی شده که این روزها به طور مرتب در حال برگزاری 
اســت. عاوه بر این، تغییر آیین نامه مصوب دولت و اخذ مابه التفاوت ارز 

دولتی و آزاد نیز راهی دیگر برای مقابله با این رانت بوده است.

دولت برای مقابله با رانت ارز 4200 تومانی چه کرده است؟

علیه رانت ارزی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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هنوز فرصت برای اعالم شماره شبا باقیست
ارزش سهام عدالت ۵ برابر شد

مشــاور رئیس سازمان خصوصی ســازی اعام کرد که ارزش روز سهام 
عدالت به حدود پنج برابر رســیده است. به این ترتیب مشموالنی که یک 
میلیون تومان ســهام عدالت داشتند ارزش سهام شان به 5میلیون تومان 
نزدیک شــده است. جعفر ســبحانی در گفت وگو با ایســنا، در پاسخ به 
اینکه ارزش روز ســهام عدالت نســبت به آن سالی که سهام شرکت های 
ســرمایه پذیر ارزش گذاری شد که توزیع سود شروع شد، به طور متوسط 
چقدر تغییر کرده اســت؟ اظهار داشت: با توجه به ارزش روز سبد دارایی 
ســهام عدالت، ارزش ســهام عدالت به نزدیک پنج برابر رسیده است؛ به 
این ترتیب مشــموالنی که در زمان شروع توزیع سود یک میلیون تومان 
ســهام عدالت داشته اند ارزش سهام شان به حدود 5میلیون تومان رسیده 
است. وی درباره ارزش کل پرتفوی سهام عدالت گفت: ارزش کل پرتفوی 
سهام عدالت در سالی که ۴۹ شرکت سرمایه پذیر، ارزش گذاری شدند ۲6 
هــزار و 600 میلیارد تومان بود که اکنون این مبلغ به بیش از 1۴0 هزار 
میلیارد تومان رسیده است.مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: 
هنوز تعدادی از افراد شماره شــبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت 
نکرده اند. این افراد برای گرفتن سود سال 1۳۹5 و 1۳۹6 باید اقدام به ثبت 
شماره شبای خود کنند. هنوز سامانه سهام عدالت برای این افراد باز است. 
گفتنی اســت سازمان خصوصی سازی اعام کرده است که تمامی افرادی 
که تا پانزدهم تیرماه شماره شبای خود را به سازمان خصوصی سازی ارائه 

کرده اند سود سهام عدالت شان را پرداخت کرده است.

ارزش صندوق های قابل معامله ۱46 هزار 
میلیارد ریال است

شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات(، 
ارزش صندوق هــای قابــل معاملــه )ETF( در بازار ســرمایه را بیش 
از 1۴6هزار میلیارد ریال اعام کرد. به گزارش شــرکت ســپرده گذاری 
مرکزی، براســاس جدیدترین آمارهــا، ارزش صندوق های قابل معامله 
در پایــان تیر ۹۸ به رقم 1۴6هزار و ۸۹ میلیارد ریال رســید. هم اکنون 
۳۸ صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق 
سرمایه گذاری آرمان پرند مپنا با ۴0هزار و ۴55 میلیارد ریال بزرگترین 
صندوق ETF است. صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان با 1۲ 
هزار و677 میلیارد ریال، امین یکم فردا  با 10 هزار و170 میلیارد ریال، 
کمند با 10 هزار و107میلیارد ریال، پارند پایدار سپهر با 10هزار و10۲ 
میلیارد ریال،  آرمــان آتی کوثر با ۹هزار  و۹6۹ میلیارد ریال به ترتیب 
در رتبه های دوم تا ششــم بزرگترین صندوق های ETF بازار ســرمایه 
قرار دارند. همچنین صندوق های سرمایه گذاری کیان، پاداش سهامداری 
توســعه یکم، آسمان امید و توسعه اندوخته آینده در مکان های هفتم تا 

دهم جدول بزرگترین صندوق های ETF ایستاده اند.

معامله ۱۱ هزار میلیارد ریال انواع کاال در 
بورس کاالی ایران

در هفتــه منتهی به 17 مردادمــاه، 177 هزار و ۲۸7 تن انواع کاال 
بــه ارزش بیش از 11هزار میلیارد ریــال در بورس کاالی ایران مورد 
دادوستد قرار گرفت.  به گزارش » کاالخبر«؛ طی هفته اخیر و در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی ۸۸ هزار و ۹61 تن انواع کاال به ارزش ۴ 
هزار و ۳5۳ میلیارد ریال معامله شد. در این تاالر ۸5 هزار و ۳۲6 تن 
فوالد، ۹15 تن مس، ۳ هزار و 600 تن آلومینیوم، 1۲0 تن کنسانتره 

مولیبدن و 10 کیلوگرم شمش طا از سوی مشتریان خریداری شد.
همچنین در هفته معاماتی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، ۸6 هزار و ۹۸۴ تن انواع کاال به 

ارزش 6۹ هزار و 60 میلیارد ریال به فروش رسید.

نماگربازارسهام

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس می گوید در شرایطی که حجم تولید 
بســیاری از محصوالت در صنعت فلزات و پتروشیمی بیش از نیاز داخلی است و 
شاهد آرامش نسبی در بازارها هستیم به نظر می رسد زمان مناسبی فرا رسیده تا 
دولت با نگاه ویژه به بورس کاال، شرایط را برای افزایش رقابت در بازار و حمایت 

از بخش خصوصی و کشاورزان فراهم کنم.
حمیدرضا فوالدگر، رئیس کمیســیون ویــژه حمایت از تولید ملی مجلس در 
گفت و گو با ایلنا گفت: یکی از راهکارهای اصاح اقتصادی کشور در این سال ها 
و فاصله گرفتن از رفتارهای دســتوری، اعتماد به نظام عرضه و تقاضا است که با 
این رویکرد شاهد توسعه بخش خصوصی و پررنگ شدن نقش تولیدکنندگان و 
کشاورزان در بازارها می شویم. در این بین گذرگاه و معبر پیاده  سازی نظام عرضه 
و تقاضا، بورس کاالســت که دولت می تواند از این بســتر معاماتی در راستای 
رشد رقابت بهره ببرد. فوالدگر افزود: البته قدم گذاشتن در این حوزه در نگاهی 
واقع بینانه بدون نیم نگاه دولت حداقل در ابتدای راه میسر نیست، اما دولت باید 
با اعتماد به ســازوکار بورس، ظرفیت  ها و پتانسیل های آن را بشناسد و به سایر 

فعاالن اقتصادی نیز معرفی کند. 
به گفته عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس، دولت می تواند با استفاده از 
ظرفیت های این بازار از نقش مداخله گرانه خود و اداره امور به صورت دســتوری 

فاصله بگیرد و با شفاف ســازی سیاســت ها در قبال بازارهای مختلف، عاوه بر 
نظــارت بر تحوالت و رونــد قیمت گذاری ها، مقدمات بازگشــت رونق و رقابت 

اقتصادی را فراهم کند.
فوالدگر تصریح کرد: بورس کاال یکی از ارکان بازار ســرمایه اســت که رشد 
شفافیت و رقابت پذیری در ذات آن است به این ترتیب در زمانی که شاهد رشد 
تولید محصوالت و تامین نیاز داخلی در بســیاری از محصوالت هســتیم به نظر 
می رســد که به موجب رونق تولید می توان به مکانیســم عرضه و تقاضا و امکان 

نظارت شفاف در بستر بورس کاال نگاه ویژه ای داشت.
فوالدگر با بیان اینکه به طور طبیعی تنظیم بازارها در شرایط خاص اقتصادی 
دشــوار می شود، گفت: در زمان های التهاب ارزی و کمبود کاالها، تنظیم بازار به 
مشــکل می خورد و شاهد هســتیم که دولت نیز به ناچار وارد گود شده و سعی 
می کند با دخالت در ســمت عرضه و تقاضا یا قیمت گذاری به نفع بازار و تولید 
اقدام کند، اما همواره دخالت دولت راهگشــا نبوده و به نظر می رسد که باید به 

سمت اقتصاد بازار حرکت کنیم.
بــه گفته وی، حتی می  توان در ابتدای راه با احتیــاط حرکت کرد، اما به هر 
حال رســیدن به اقتصاد بازار و مداخله نکردن در بازار امری ضروری بوده که به 

مرور باید رفع شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد

بورس کاال معبر حمایت از بخش خصوصی

در اولین روز معامات بازار سهام در این هفته، بیشتر سهم ها با افزایش 
قیمت روبه رو شدند و شاخص کل بازار با رشدی 1۴۲ واحدی به رقم ۲55 

هزار و ۳05 واحد رسید.
به گزارش ایســنا، در نخستین روز هفته، شــاخص کل بازده نقدی و 
قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 1۴۲ واحد رشد کرد و به رقم ۲55 هزار 
و ۳05 واحدی رســید. شاخص کل هم وزن نیز با 555 واحد افزایش رقم 
65 هزار و ۸۸6 واحدی را تجربه کرد. در عین حال شاخص آزاد شناور با 
1۸۴ واحد افزایش تا رقم ۲۸۹ هزار و 1۲1 واحدی باال رفت، اما شاخص 
بازار اول با ۳5۹ واحد کاهش رقم 1۸5 هزار و 55۲ واحدی را تجربه کرد. 
در عین حال شــاخص بازار دوم با ۲۳۴۹ واحد افزایش تا رقم 51۹ هزار 

و 1۸۳ باال رفت.
گروه مپنا، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و کشتیرانی جمهوری اسامی 
ایــران هر کدام بــه ترتیب ۲71، 171 و 10۴ واحد تاثیر افزایشــی روی 
شاخص های بازار داشتند، اما در طرف مقابل، فوالد مبارکه اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران و پاالیش نفت بندرعباس هر کدام به ترتیب 177، ۹۹ و 

۹6 واحد تاثیر کاهشی روی شاخص ها داشتند.
صدرنشینان روز نخست هفته

اما در روز نخســت هفته نیز گروه محصوالت شیمیایی بیشترین ارزش 
معامات را به خود اختصاص داد، اما ارزش معامات آن نتوانست به باالی 
100 میلیارد تومان برســد به طوری که 75 میلیون سهم و اوراق مالی به 

ارزش بیش از ۹۳ میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.
پس از شــیمیایی ها، گروه خودرو، فلزات اساسی و سرمایه گذاری ها در 
صدر معامات از نظر ارزش بودند. حجــم معامات خودرویی ها به ۳۲۲ 
میلیون سهم و حجم معامات فلزات اساسی به 10 میلیون سهم و اوراق 

مالی رسید.
ارزش کل معامات بورس به رقم ۹6۸ میلیارد تومان رسید که این رقم 
ناشــی از دست به دست شدن بیش از ۳میلیارد سهم و اوراق مالی رسید. 
همچنیــن تعداد معامات این بازار رقــم ۳0۸ هزار و ۸۳۴ را تجربه کرد. 
همچنیــن در بورس تهران 1۹۸ نماد با رشــد قیمت و 1۴1 نماد با افت 

قیمت روبه رو شدند. 
در عین حــال در فرابورس ایران 11۸ نماد با رشــد و 70 نماد با افت 

مواجه شدند.
آیفکس نیز امروز 1۴.۴5 واحد رشــد کرد و به رقم ۳۴۳۳ رسید. ارزش 
معامات فرابورس ایران به ۸0۴ میلیارد تومان رسید و حجم معامات آن 

رقم یک میلیارد و 700 میلیون سهم و اوراق مالی را پشت سر گذاشت.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز در روز شــنبه بیش از 1۴ واحد رشد داشت و بر 
روی کانــال ۳هزار و ۴۳۳ واحد ثابت ماند. ارزش معامات فرابورس ایران 
به ۸0۴ میلیارد تومان رسید و حجم معامات آن رقم یک میلیارد و 700 
میلیون ســهم و اوراق مالی را پشت سر گذاشت. به عبارت دیگر، در این 
بازار یک میلیارد و 700 میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ۸هزار و ۴۸ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
اما در بیــن تمامی نمادها، نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 
)میدکو(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند( و پتروشیمی زاگرس )زاگرس( 
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند. در مقابل نیز نمادهای 
سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی مارون )مارون(، کشتیرانی دریای 
خزر )حخزر( و صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا( مانع از رشد بیشتر 

این شاخص شدند.
نقش انتظارات روانی در معامالت بازار سهام

اما درباره ســمت و سوی این روزهای بورس تهران، یک کارشناس بازار 
سرمایه با اشاره به اینکه مولفه های مختلفی در سطح داخلی و بین المللی 
بر روی معامات بازار سهام اثرگذار هستند، گفت: یکی از این موضوعات 

بااهمیت، انتظارات روانی است.
علی ســلطانی در گفت وگــو با ایِبنا، با بیان این مطلــب که این روزها 
شاخص بورس کف مناســبی را در ارتفاع ۲50 هزار ساخته است، گفت: 
هرچند که در بازار ســرمایه مولفه هایی همچون ســودآوری شــرکت ها، 
وضعیت صنایع و کاالها در سطح داخلی و بین المللی، قیمت جهانی نفت 
و کاالها، مناســبات سیاسی در سطح داخلی و بین المللی و ... بسیار مهم 
بوده و تاثیر مســتقیمی بر روی معامات این بازار و همچنین کلیت بازار 
سهام دارد، اما یکی دیگر از موضوعات بسیار بااهمیت که تاثیر مستقیمی 

بر تصمیم گیری سرمایه گذاران بورسی دارد، انتظارات روانی است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: نمونه این انتظارات روانی را می توان در 
سایر بازارها از جمله خودرو، ارز، طا و مسکن نیز مشاهده کرد. به عنوان 
مثــال زمانی که مردم بر این باور هســتند و احتمال می دهند که قیمت 
خودروی پراید تحت شــرایط و موارد مختلــف از 50 میلیون تومان نیز 
عبور خواهد کرد، اقدام به ثبت نام و خرید این خودرو می کنند، اما زمانی 
که این انتظارات فروکش کرد، دیگر کســی حاضر به خرید این خودرو به 
قیمت اشاره شده نیســت. بر این اساس در بازار سهام نیز انتظارات روانی 
نقش مهمــی در معامات و افزایش و کاهش قیمت ســهام و در نتیجه 

شاخص بورس دارد. 
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به رشدهای 
اخیر قیمت ســهام و شاخص بورس و همچنین ماندگاری شاخص بورس 

در کانال ۲50 هزار واحد، معامله گران این انتظار روانی را در تاالر شیشه ای 
دارند که شــاخص بورس از این ارتفاع پایین نیاید، البته مگر اینکه اتفاق 
خیلی خاصی در اقتصاد و روابط سیاسی در سطح داخلی و نیز بین المللی 

بروز دهد.
افق مثبت بازار سهام تا پایان سال

ســلطانی در پاسخ به این پرسش که آیا شاخص بورس می تواند ماک 
خوبی برای ورود و سرمایه گذاری در بازار سرمایه باشد نیز گفت: شاخص 
بورس یکی از این ماک ها اســت که البته به تنهایی برای جهت دهی به 
تصمیم گیری ســرمایه گذاران در بازار سهام کافی نیست؛ چراکه شاخص 
بورس برآیندی از رشــدها و افت های قیمت ســهام شــرکت ها در تاالر 
شیشــه ای اســت. بدین مفهوم که به عنوان مثال اگر فــردی از تمامی 
نمادهای شرکت های حاضر در بورس سهام داشته باشد، در پایان آن روز 
متناســب با حرکت شاخص بورس به چه میزان ســود و یا کاهش را در 

سرمایه خود شاهد است.
او در پایان با اشــاره به افق مثبت بازار ســهام تا پایان سال گفت: بر 
این اســاس به ســهامداران ویژه تازه  واردان به این بازار توصیه می شود 
مــوارد متعدد از جمله وضعیت تولید، ســودآوری یا ضرر شــرکت ها، 
وضعیت صنعت، وضعیت کاالهای جهانی، قیمت جهانی نفت، مناسبات 
سیاسی در ســطح داخلی و بین المللی و همچنین روانشناسی بازار را 
برای معامات خود و تعیین استراتژی خرید و فروش ها در نظر بگیرند 
و با مطالعه و اســتفاده از تجربیات دیگران اقدام به ســرمایه گذاری در 

بازار سهام کنند.

شاخص بورس در نخستین روز هفته ۱42 واحد رشد داشت

روز آرام و کم هیجان بورس تهران
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تولید کاغذ و مقوا 7درصد افزایش یافت
مقیمی گفت تولید انواع کاغذ و مقوا در ۴ ماهه امســال حدود 

7درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، فرشاد مقیمی معاون امور 
صنایع  با اشــاره به افزایش 7درصدی تولید انواع کاغذ و مقوا در 
۴ ماهه ابتدای ســال اظهار داشــت: موضوعات مربوط به تنظیم 
بازار کاغذ چاپ تحریر و روزنامه به عهده وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسامی بوده است و به همین منظور مجموعه سیاست های وزارت 
صنعت به وزارت ارشــاد اعام شده است و ما اعتقاد داریم تا این 
سیاســت ها اجرا نشــود، صنعت کاغذ تحریر در کشور با مشکل 

روبه رو خواهد بود.
وی افزود: درخواســت ما همواره از وزارت ارشاد این بوده است 
که بحث سیاســتی خود را در زمینه ارز، بازنگری و آن را متعادل 
کند چرا که ارائه ارز ۴۲00 تومانی برای توســعه تولید در صنعت 

کاغذ تحریر روش مناسبی نیست.
مقیمــی ادامه داد: ما در حوزه تولیــد کاغذ تحریر ظرفیت های 
خوبی در کشــور داریم که متأســفانه با اتخاذ سیاست های غلط 
نه تنها آنها از کارایی افتاده اند به رغم وجود پتانســیل های الزم به 

تولید سایر انواع کاغذ گرایش پیدا کرده اند.
معــاون امــور صنایع در ادامه با اشــاره به امضــای تفاهم نامه 
سال گذشــته میان اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان کاغذ 
بهداشــتی تیشــو، الینر، فلوتینگ و کاغذ بســته بندی گفت: با 
همراهی و سیاســت اتخاذشده توانســتیم، قیمت کاغذ های این 

بخش را از ۳0 هزار تومان به 1۲ هزار تومان کاهش دهیم.
وی درباره حضور شرکت های دانش بنیان در صنعت کاغذ گفت: 
تولیــد تجهیزات وابســته به این صنعت در کشــور باعث کاهش 

ارزبری شده است.
مقیمی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشــاره به ســرانه 
مصرف کاغذ در کشــور گفت: ســرانه مصرف کاغذ در کشــور ما 
۲۳ کیلوگرم اســت، اما در دنیا این رقم به 5۸ کیلوگرم می رسد و 
علت آن این است که در صنایع بسته بندی ما به سمت استفاده از 
کاغذ و ... رفته ایم چرا که این صنعت قابل بازیافت است و آلودگی 

محیط زیستی را همانند صنعت پتروشیمی و پلیمری ندارد.

خرید تضمینی گندم به 7 میلیون تن رسید
مراکــز خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از 7 میلیون و۸1 تن 
از این محصول را به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری کرده اند.

به گزارش تســنیم بــه نقل از روابط عمومی شــرکت بازرگانی 
دولتی ایران؛ از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تاکنون بیش 
از 7 میلیــون و۸1 تن گندم به ارزش بالــغ بر 1۲۲ هزار و 5۹1 

میلیارد ریال از گندمکاران کشور خریداری شده است.
 ایــن مقدار گندم در قالب بیش از یک میلیون و 1۴1 محموله 
از کشــاورزان به مراکز خرید این محصول تحویل داده شده است، 
بابت ایــن مقدار محموله بیش از  101 هزار و ۹5۲ میلیارد ریال 

به حساب گندمکاران واریز شده است.
براســاس این گزارش، همچنین بیــش از ۳۴6 هزارو 7۲۸ تن 
دانه روغنی کلزا به ارزش بیش از 11 هزار و ۹۲6 میلیارد ریال از 

کلزاکاران کشور خریداری شده است.
 تاکنــون بالغ بر 11 هزار و ۸۹0 میلیارد ریال معادل ۹۹درصد 

از مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است.

نیازی به واردات مرغ نداریم
قیمت هر کیلو مرغ ۱۵ هزار و ۵00 تومان

عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشــتی گفت با توجه به 
ظرفیت صنعت طیور و مازاد تولید از 15 شــهریور همزمان با رفع 

تنش های گرمایی، نیازی به واردات مرغ نداریم.
عظیم حجت در گفت وگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان، درباره 
آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار داشــت: امروز متوســط نرخ هر 
کیلو مرغ زنده درب مرغداری 10 تا 10 هزار و 500 و مرغ آماده 
به طبخ در خرده فروشــی ها 1۴ هــزار و 500 تا 15 هزار و 500 

تومان است.
وی فروش مرغ با نرخ باالتر از 15 هزار و 500 تومان را اجحاف 
در حق مصرف کنندگان دانســت و گفت: بــا توجه به نرخ کنونی 
مرغ زنده، عرضه مرغ گرم در خرده فروشــی ها با قیمت 16، 17 و 
1۸ هزار تومان به معنای سود مازادی است که برخی مغازه داران 
دریافت می کنند، از این رو از دســتگاه های نظارتی تقاضا داریم با 
اعمال نظارت های بیشتر از فروش با نرخ های غیرقانونی جلوگیری 

شود.
حجــت قیمت مرغ در بازار را پیش بینــی کرد و افزود: با وجود 
کاهش وزن گیری الشــه در فصل گرما و افزایش تلفات پیش بینی 
می شــود که نرخ مرغ تا اواسط شــهریور در دامنه 1۴ تا 15 هزار 

تومان باشد.
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه مرغ ارزانترین پروتئین در 
دسترس خانوار ها به شمار می رود، بیان کرد: بر این اساس عرضه 
مرغ با نرخ های فعلی سود مصرف کننده و تولیدکننده را دربر دارد.

وی ادامه داد: با توجه به مســاعد شــدن نسبی هوا، پیش بینی 
می شود که اگر به یکباره با افزایش قابل توجه دما روبه رو نشویم، 
ازدیــاد تقاضا بــرای خرید مرغ در عید قربــان و غدیر تاثیری بر 

نوسان بازار نداشته باشد.
عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشــتی با اشاره به اینکه 
نیازی به واردات مرغ نداریم، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت صنعت 
طیــور نیازی به واردات مرغ نداریم و تنها این امر نه تنها منجر به 
هدررفت ارز از کشور می شــود، بلکه ضربه مهلکی در سال رونق 
تولیــد به این بخش وارد می کند چراکه از 15 شــهریور با از بین 
رفتن تنش های گرمایی با مازاد تولید و عرضه مرغ در بازار روبه رو 

خواهیم بود.
وی نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و ۳50 و کنجاله سویا 
۲ هــزار و ۴00 تومان اعام کرد و گفت: هم  اکنون هر کیلو ذرت 
با اختاف 15درصد و کنجاله ســویا 5 تا 10درصد نسبت به نرخ 

مصوب در بازار آزاد عرضه می شود.

اخبـــار

رئیس مرکز اصاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشــاورزی 
گفت قیمت گوشــت گوساله با توجه به نرخ دام زنده و ضرایبی که امروز 
برای الشــه، حذف استخوان و غیره در کشــور وجود دارد نباید به ازای 

هرکیلو باالتر از ۸0 هزار تومان در بازار عرضه شود.
به گزارش تســنیم، مختارعلی عباســی در مصاحبه بــا رادیو، افزود: 
متاســفانه گوشــت قرمز در عمل با قیمت های باالتر از این به خصوص 

در فروشگاه های زنجیره ای و میادین به دست مصرف کنندگان می رسد.
وی اظهار داشت: حال سوالی که با توجه به پایین آمدن قیمت دام زنده 
)گوساله پرواری( مطرح می شود اینکه چرا قیمت گوشت در بازار کاهش 

چندانی پیدا نمی کند.
رئیس مرکز اصاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشــاورزی 
گفت: ناگفته نماند قیمت گوشت نسبت به قبل پایین آمده اما انتظار این 

است که بیشتر از این کاهش پیدا کند.
وی افزود: بدین منظور جلســه ای روز گذشــته با حضور مســئوالن 
فروشگاه های زنجیره ای، اتحادیه دامداران ایران، انجمن صنفی دامداران و 

تولیدکنندگان گوشت قرمز برگزار شد.
عباسی اظهار داشت: تولیدکنندگان در این جلسه اعام آمادگی کردند 
که گوســاله زنده پرواری را به قیمت هر کیلوگرم ۳0 هزار تومان عرضه 
کنند. وی گفت: همانطوری که همه واقفند دالالن و واســطه ها از جمله 
عوامل افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار هستند از این رو ضرورت دارد 

دست آنان به نحوی از این بازار کوتاه شود.
رئیس مرکز اصاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشــاورزی 
افزود: به طور کلی در جلسه دیروز مقرر شد برای حذف دالالن و واسطه ها 
از بازار گوشــت توافقی بیــن تولیدکنندگان دام زنده و فروشــگاه های 

زنجیره ای حاصل شود تا دام را به صورت مستقیم دریافت کنند.
وی اظهار داشــت: بدون شک با چنین جهت گیری ضمن کوتاه شدن 

دست واسطه ها قیمت گوشت در بازار کاهش پیدا خواهد کرد.
عباســی گفت: واقع مطلب اینکه در شرایط حاضر از نظر تولید گوشت 
مشکل خاصی در کشــور وجود ندارد یعنی ارائه گوشت قرمز گرم و دام 

زنده به راحتی امکان پذیر است.

وی افزود: طبــق معمول وقتی قیمت دام زنــده کاهش پیدا می کند 
قیمت گوشــت قرمز هم باید در بازار کاهش یابد، ولی متاسفانه به دلیل 

مقاومت هایی که وجود دارد چنین اتفاقی نمی افتد.
رئیس مرکز اصاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشــاورزی 
اظهار داشــت: بررسی ها نشان می دهد اشــکاالت و موانعی در این مسیر 

وجود دارد که باید برطرف شود.
وی گفت: برای مثال فروشگاه های زنجیره ای اعام می کنند هزینه های 

بسته بندی گوشت قرمز زیاد شده است.
عباسی افزود: هنوز جلســه ای با صنف فروشگاه های زنجیره ای برگزار 
نشده تا مشخص شود به صورت واقعی چه میزان هزینه  ها افزایش یافته 

که قیمت گوشت کاهش پیدا نمی کند.
وی در ادامه یادآور شد: جلسه ای در آینده نزدیک با صنف مزبور برگزار 
و مســائل و مشکات مربوط به حوزه بسته بندی گوشت به صورت دقیق 
بررســی تا کمک شود قیمت گوشــت متعادل و با نرخ مناسب به دست 

مصرف کنندگان برسد.

گوشت نباید باالتر از 80 هزار تومان باشد

 دالالن اجازه کاهش قیمت نمی دهند

در ماه مه واردات تخم مرغ از ترکیه توسط دولت عراق ممنوع شد، 
در ژوئن نوشــیدنی ها و بســتنی ممنوع شــدند و حاال هم ممنوعیت 

واردات نمک، انواع نودل و پاستا اعام شده است.
 بــه گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از دیلی صباح، درســت در 
زمانی که دیدارهای دو جانبه بین ترکیه و عراق باعث بهبود روابط دو 
طرف شــده بود، یک تصمیم ناگهانی باعث شده مردم عراق و جامعه 
تجاری ترکیه با مشــکل مواجه شــوند. از آغاز ســال میادی جدید، 
شــرکت های بزرگ تجاری دو کشور مذاکراتی برای رفع موانع تجاری 
برگــزار کرده اند، ولی عراق به تدریج در حال ممنوعیت واردات برخی 

محصوالت غذایی خاص از کشورهای همسایه از جمله ترکیه است.
 در ماه مه تخم مرغ ممنوع شــد، در ژوئن نوشــیدنی ها و بســتنی 
ممنوع شــدند و حاال هم ممنوعیت واردات نمک، انواع نودل و پاستا 
اعام شــده اســت.  جامعه تجاری ترکیه تصمیم بغداد برای تقویت 
تولید داخلی را مقصر می داند تا عوامل سیاسی. صادرکنندگان ترکیه 
می گوینــد عراق در حال حاضر در موقعیتی قرار ندارد که برای تامین 

نیاز به این محصوالت، روی تولیدات داخلی حساب کند.
ولــی تخم مرغ از ماه مه تبدیل به یک بحران بزرگ شــده اســت. 

به نظر می رســد این تصمیــم صادرکنندگان ترک و مــردم عراق را 
دچار مشکل کرده اســت. عراقی ها با افزایش قیمت یکی از مهم ترین 
محصوالت غذایی خود مواجه هستند در حالی که صادرکنندگان تخم 
مرغ ترکیه هم با درهای بســته بــه روی بزرگترین  بازار خود رو به رو 

شده اند. تخم مرغ 70درصد صادرات آنها را تشکیل می دهد.
 ابراهیــم افیون، رئیس مجمع تولیدکنندگان تخم مرغ ترکیه گفت 
هــدف از این تصمیم حمایت از محصوالت داخلی نیســت، دلیل آن 
سیاسی است.  افیون گفت این شرایط را می توان به شیوه  های مختلف 
مدیریــت کرد مثل وضع مالیات بــر واردات. وی قبول دارد که عراق 
نمی تواند پاسخگوی تقاضای داخلی باشد و تولید را هم نمی توان یک 

شبه افزایش داد.
 وی ادعــا کرد که عراق تنها می توانــد 15 تا ۲0درصد نیاز خود را 

تامین کند و کمبود این محصول در بازار قیمت آن را باال می برد.
 گزارشات مختلف نشان می دهد قیمت داخلی یک کارتون تخم مرغ 
) ۳0 عــدد ( در عراق از ۳500 دینــار عراقی به 5 هزار دینار افزایش 
یافته است. قیمت تخم مرغ قبل از این تصمیم ۳ هزار دینار بود. برخی 
گزارشات هم نشان داده که اعتراضات در عراق به شبکه های اجتماعی 

کشیده شده و کمپین هایی برای منع خرید تخم مرغ عراقی و واردات 
دوباره آن به راه افتاده است.

 از طــرف دیگر، تولیدکنندگان ترکیه که قبــًا مازاد تولید خود را 
صادر می کردند، حاال نمی توانند آن را به بزرگترین بازار خود بفرستند. 
پــس مجبورند رو به بازار داخل بیاورند و بیش از گذشــته تخم مرغ 
عرضه کنند. این شرایط باعث شده قیمت تخم مرغ در ترکیه از بیش 
از 0.۳۸ بــرای هــر تخم مرغ  قبل از ماه مه تــا 0.۲۴ در حال حاضر 

کاهش یابد.
پس از ســرمایه گذاری هایی که در سال های اخیر انجام شده، ترکیه 
حاال از نظر صادرات تخم مرغ پس از هلند و آمریکا رتبه سوم را دارد. 
ترکیه ۳0درصد تولید ساالنه خود را صادر می کند و بیش از 70درصد 
این مقدار به عراق فروخته می شــود. صــادرات به عراق در ۲01۸ به 
۳06.۴5 میلیون دالر رســید یعنی این کشور 71درصد سهم در کل 
صادرات تخم مرغ ترکیه داشــت. عاوه بر این حدود ۴1.۲5 میلیون 
دالر تخم مرغ هم به عربســتان صادر شــد. این کشور ۹.6درصد در 
صادرات این محصول ترکیه ســهم دارد. پس از عربستان هم امارات با 

۲.۴درصد و قطر با ۳.6درصد سهم قرار دارند.

در حالی که در هفته های اخیر موضوع گران شدن سرسام آور چای 
داغ شــده است، این ســوال مطرح اســت که ۲0 هزار تن چای که 
امســال با ارز دولتی ۴۲00 تومانی تا پیــش از 1۸ خرداد، ترخیص 
شــده، کجاســت و در صورت عرضه، با چه قیمتی و در کدام شبکه 

توزیع، به دست مصرف کننده رسیده؟
به گزارش تسنیم، در هفته های اخیر قیمت چای خارجی در بازار 
دچار تاطم شــده و اخبار متفاوتی از درصد افزایش قیمت این کاال 
در سطح عرضه منتشر می شــود؛ به عنوان مثال یکی از رسانه ها در 
گزارشــی، تاکید کرد: »در سایه عدم نظارت و کاهش عرضه از سوی 
شــرکت های پخش، چای 500 گرمی با افزایش 100درصدی قیمت 

عرضه می شود.«
همچنین در گزارش دیگری، یکی از رســانه های کشور با اشاره به 

قیمت های باالی چای خارجــی در بازار تهران عنوان کرده: »قیمت 
چای خارجی از کیلویی 50 هزار تومان شروع می شود و تا 1۲0 هزار 

تومان نیز در بازار چای تهران فروخته می شود.«
به گزارش تســنیم، در این مدت، نخ تســبیح گرانی چای، حذف 
ارز ۴۲00 تومانــی از واردات چــای اعام شــده؛ ماجرایی که اواخر 
اردیبهشــت ماه امسال به دنبال نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به مدیرکل سیاســت گذاری های ارزی بانک مرکــزی، رخ داد و ارز 
۴۲00 تومانــی از واردات چای، کره و حبوبات حذف شــد و با اعام 
تاریــخ 1۸ خردادماه، واردات چای تنها بــا دریافت اخذ مابه التفاوت 

ریالی امکان پذیر شد.
در نامه مذکور تاکید شــده بود: از تاریخ 1۸ خردادماه ۹۸ به بعد 
به ازای هر دالر از محموله های تامین ارز شده کره، حبوبات، چای و 

کاغذ، ۴۸00 تومان مابه التفاوت، اخذ شود. حتی در انتهای این نامه 
آمده بود: محموله های ترخیص شــده تا قبل از تاریخ فوق الذکر با ارز 
۴۲00 تومانی مشــمول رصد، پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان 

حمایت برمبنای ارز ۴۲00 تومانی است.
به گزارش تســنیم، با توجه به این آمار و موظف شــدن گمرکات 
کشــور نســبت به اعام محموله های ترخیصی چای با ارز دولتی تا 
پیش از تاریخ 1۸ خرداد به ســازمان حمایت و تعیین نرخ چای وارد 
شده با ارز دولتی و تعیین شبکه توزیع برای عرضه این محموله های 
چای دولتی در بازار، الزم است تا گمرکات کشور و سازمان حمایت از 
حقوق مصرف کننده، نسبت به این محموله های وارداتی، نرخ عرضه 
آنها و شبکه ای که در آن، چای خارجی با ارز دولتی وارد شده است، 

به صورت شفاف اعام نظر کند.

محدودیت های تجاری عراق بازار کاالهای ترکیه ای را از رونق انداخت

بازار چای داغ شد؛ 20 هزار تن چای وارداتی با ارز 4200 تومانی کجا رفت؟

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

لزوم فرهنگ سازی در راستای کاهش تلفات 
جاده ای

 توقف تولید پراید برای صنعت خودرو کشور مناسب نیست
یک کارشــناس صنعت خودرو گفت فرهنگ سازی در راستای 
استفاده صحیح از خودرو و رعایت نکات ایمنی در هنگام رانندگی 
اقدامی است که باید درخصوص کاهش تلفات جاده ای به آن توجه 

کرد.
امیرحسن کاکایی در گفت وگو با خبرگزاری میزان، درخصوص 
توقف تولید خودرو در کشور اظهار داشت: از چندسال گذشته که 
آمار تلفات جاده ای افزایش پیدا کرده، امنیت مهم ترین مسئله ای 
اســت که باعث شده تا مسئولین تصمیم بگیرند تا تولید پراید در 
کشــور متوقف شود. وی در ادامه افزود: در راستای متوقف کردن 
تولید پراید بایــد خودرویی را جایگزین آن پیــدا کرد که ظاهرا 
مناسب ترین گزینه تیبا است چراکه این خودرو هم از نظر ایمنی 

و هم از نظر آالیندگی پیشرفته تر از پراید است.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: گرانتر بودن تیبا نسبت 
به پراید مســئله ای اســت که جایگزینی پراید را مختل می کند 
چراکــه افراد برای خرید این خودرو تا 10 میلیون تومان بیشــتر 
باید هزینه کنند. کاکایی خاطرنشان کرد: کاهش هزینه های تولید 
مهم ترین اقدامی است که تولیدکنندگان و دیگر عوامل باید به آن 
توجــه کنند البته با توقف تولید پراید و افزایش تولید خودرو های 
تیبــا و کوییک، قیمت آنها نیز کاهش پیدا خواهد کرد. وی با ذکر 
این مطلب که نباید امنیــت را اصلی ترین محور در تصمیم گیری 
در راســتای توقف تولید پراید دانســت، ادامه داد: چراکه نیسان 
وانت و موتور ســیکلت ها امنیت کمتری نسبت به پراید دارند، اما 
همچنان تولید آنها ادامه دارد. این کارشناس صنعت خودرو بیان 
کرد: دولت باید در راســتای ایجاد امنیت رانندگان مسئله توقف 
تولید خودرو را کنار بگذارد و اقدامات دیگری در این راســتا انجام 
دهد که هم کم هزینه تر برای دولت اســت و از طرف دیگر قدرت 
خرید مردم برای خرید خودرو را کاهش نمی دهد. کاکایی تصریح 
کرد: افزایش امنیت خودرو های تولیدی در کشور یکی از اقداماتی 
اســت که باید در کشور انجام شــود که هزینه های انجام این کار 
برای دولت بسیار کمتر از افزایش تولید خودرو هایی همچون تیبا، 
ساینا و کوییک است. وی در رابطه با تاثیر فرهنگ سازی بر کاهش 
تلفات جاده ای گفت: فرهنگ  ســازی در راســتای استفاده صحیح 
از خــودرو و رعایت نــکات ایمنی در هنــگام رانندگی همچنین 
ســختگیری نیرو های پلیس در این خصوص، سطح تلفات جانی 
و خســارت های مالی را تا حد قابل توجهــی کاهش خواهد داد. 
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: با این وجود باتوجه 
به ســطح درآمد ها و قدرت خرید مردم، دولت باید در نظر داشته 
باشــد که خــودروی پراید بــرای بســیاری از خانوار ها خودروی 
مناسبی است و این خانوار ها توان خرید موارد دیگر را ندارند پس 
بــا متوقف کردن تولید پراید و جایگزینــی خودرو هایی همچون، 
تیبا، ســاینا و کوییک تعداد قابل توجهی از خانوار ها از داشــتن 
خودرو محروم خواهند شد. کاکایی افزود: در راستای ایجاد امنیت 
و کاهش تلفات جاده ای، گذشــته از اصاح و توقف تولید خودرو، 
باید به جاده ها نیز اشــاره کرد، باتوجه به آمار هایی که از ســوی 
ارگان های مختلف منتشــر می شود منشــأ تمام تلفاده جاده ای، 
خودرو ها نیستند و مناسب نبودن جاده ها نیز در این موضوع تاثیر 
زیــادی دارند. وی اظهار کرد: با این وجود مســئولین مربوطه در 
امور ســاخت و بازســازی جاده ها باید تمهیداتی را مدنظر داشته 
باشــند که با اجرایی کردن آنها سطح تلفات و خسارت های جاده 

را کاهش دهند.

 اجاره کارت سوخت
و اعالم جرم علیه هزاران نفر

رفع مسدودی کارت هایی که در نقاط مرزی کشور برای فرآیند 
قاچاق ســوخت از آنها استفاده شــده بود، باید در مراجع قضایی 
همان اســتان محل وقوع جرم انجام شــود؛ اما اگر شخصی بدون 
آنکه کارت ســوختش را به فردی دیگر دهد با مســدودی قضایی 

مواجه شده، باید چه کند؟
به گــزارش پایگاه خبری »عصــر خودرو« به نقل از تســنیم، 
»ماجرای دردســری از جنس کارت سوخت برای چند هزار نفر« 
این عبارت، تیتر گزارشــی بود که دی ماه ۹7 خبرگزاری تســنیم 
منتشــر کرد و خبر از موضوع ســاده ای می داد که از چشم چند 
هزار نفری که در اســتان های مرکزی کشور اقدام به فروش کارت 

سوخت خود کرده بودند، پنهان مانده بود.
طبــق این گزارش، خریــد و فروش کارت ســوخت با افزایش 
نوســانات ارزی در نیمه دوم سال گذشــته به طور قابل توجهی 
افزایش یافت و بخشی از مردم که ساده لوحانه به این موضوع نگاه 
می کردند، بی اطاع از تبعات احتمالی اقدام خود، کارت ســوختی 
را که به زعم خودشــان سودی نداشت، با مبالغی بین 50 تا ۲00 

هزار تومان به متقاضیان سوءاستفاده گر فروختند.
طبق اخبار رســمی منتشرشده، در چند نوبت ده ها هزار کارت 
ســوخت شــخصی که به صورت متوالی در نقــاط مختلف مرزی 
کشور با استفاده از آنها اقدام به سوخت گیری می شد، شناسایی و 
جمع آوری شــد. با شناسایی کارت سوخت های سیار که به صورت 
غیرمجاز توســط افرادی غیر از مالکان آنها اســتفاده می شد، این 

کارت ها ابطال شده و توسط مراجع قضایی ضبط شدند.
در فرآینــد ثبت نام کارت ســوخت المثنــی، در کنار حدود ۳ 
میلیون متقاضی دریافت کارت ســوخت المثنــی که هر یک به 
دلیلی کارت سوخت نداشــتند، افرادی هم برای ثبت درخواست 
خود مبنی بر صدور کارت سوخت المثنی مراجعه کرده بودند که 
در گذشــته اقدام به فروش و یا حتی اجاره کارت سوخت خود به 

سوءاستفاده گران کرده بودند.
این افــراد که اغلب از عاقبت کار خود مطلــع نبودند با نگاهی 
ساده لوحانه، اقدام خود برای فروش یا اجاره کارت سوخت را مبرا 
از هرگونه خطا دانســته و طی ماه های اخیر بــرای صدور کارت 
ســوخت المثنی مراجعه کرده بودند، اما با پیامی در سیستم ثبت 
نام مبنی بر مســدود بودن کارت سوخت خود مواجه می شدند و 
برای صدور کارت ســوخت المثنی می بایست برای رفع مسدودی 

کارت قبلی خود مراجعه می کردند.

تاثیر منفی حاصل از تحریم جهانی ســنگین تر از آن است که با وجود 
گذشت یکسال بتوان کمتر آن را احساس کرد، اما در این بین تعدادی از 
خودروســازان و قطعه سازان توانستند با بهره گیری از دانش فنی و داخلی 
خود به خودکفایی رسیده تا موج این تحریم ها را کمرنگ تر کنند. هچنین 
بسیاری از آنها با تصمیم گیری صحیح توانستند بازار جهانی خود را برای 
صادرات حفط کرده تا به محض گذشت موج تحریم، کار خود را محکم تر 

از پیش ادامه دهند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، حمیدرضا صمدی، رئیس هیات 
مدیره هلدینگ رایزکو در مراسمی که به منظور تجلیل از مقام خبرنگاران 
برگزار شــد، با اشــاره به تحریم ها گفت: در زمان برداشــتن تحریم قبل 
می توانستیم برای بازنگری شرایط برنامه داشته باشیم که به دلیل صورت 
نگرفتن این بازنگری وضعیت صنعت خودرو بازنگری نشده و همین موضوع 
موجب ادامه ضربه تحریم ها به این صنعت، وجود خودرو در کف کارخانه ها 

و عدم تعادل قیمت و میزان عرضه در بازار شده است.
این فعــال صنعت قطعه ســازی افزود: چــرا صنعت خودروســازی و 
قطعه سازی همواره متهم ردیف اول هستند در حالی که امروز حدود یک 
و نیم میلیون نفر ســر ســفره این دو صنعت نان به خانه می برند. نباید با 
عدم بازنگری و بازسازی مجدد، حیات این صنعت به خطر بیفتد. مدیران 

صنعتی باید از هم اکنون به فکر تغییر شرایط و ارتقا باشند که این موضوع 
اصلی ترین قدم رایزکو در زمان تحریم و بعد از تحریم است.

ایجاد سایت مستقل قطعه سازی توسط رایزکو در سایر کشورها
صمدی با اشاره به دستاوردهای رایزکو در زمان تحریم، گفت: ما توانستیم 
با قیمت های رقبای چینی رقابت و صادرات انجام دهیم. همچنین با وجود 
قطع روابط در شرایط تحریم برنامه دیگری برای اقتصاد این کشور داریم 
که یکی از آنها شروع تولید در سایر کشورها است. او درخصوص برنامه های 
این گروه صنعتی در حوزه صنعت و قطعه ســازی اظهار کرد: در این حوزه 
سعی بر ایجاد ســایت مستقل تولید قطعات در ســایر کشورها داریم تا 
فرزندان این کشــور با فعالیت و آموزش در آن سایت ها بتوانند به سرمایه 
ملی بیفزایند. صمدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اهمیت کیفیت در این 
گروه قطعه  سازی، بیان کرد: کیفیت در این هلدینگ به عنوان بازرس کنار 
تولید اســت و به همین دلیل همه افراد شاغل در گروه رایزکو به کیفیت 
متعهد هستند؛ در اصل کیفیت جزو الزامات، کار روزانه و مدیریت ما است.

چه کسانی از ایجاد اختالف میان قطعه سازان و خودروساران 
سود می برند؟

عضو انجمن صنایع همگن قطعه سازی در پاسخ به اینکه چه اقدامی برای 
حل مشکات موجود میان قطعه سازان و خودروسازان چه راهکاری دارد، 

تصریح کرد: در گام ابتدایی همه قطعه سازان باید در یک انجمن واحد دور 
هم شده و یک صدا باشند. از سوی دیگر باید مشخص شود چه کسانی از 
مطرح کردن و سیاه نمایی موضوعات میان خودروسازان و قطعه سازان نفع 
می برند؟ در حالی که ما تاش می کنیم مشــکات خود را درون خانواده 
حــل کنیم، عده ای در حال ایجاد اختاف و حرکت برخاف تولید ملی و 

فرمایشات مقام معظم رهبری هستند.
صمدی با اشــاره به اهمیت رســانه ها گفت: خواهش بنده از رسانه ها 
دستیابی به اســتقال و نوشتن حقیقت است. برخی از رسانه های کشور 
با گذشت زمان هنوز به استقال الزم نرسیده و متاسفانه در برخی موارد 

شاهد انعکاس اخبار کذب در ازای دریافت مبلغ هستیم.
مسئولیت  های اجتماعی رایزکو

او با اشاره به ارتباط رسانه ها و مسئولیت اجتماعی تصریح کرد: یکی از 
وظایف و تعهدات مجموعه رایزکو مســئولیت اجتماعی است که اقدامات 
مختلفی در این زمینه انجام شــده اســت. به عنوان مثال آب معدنی دی 
دی به عنوان زیرمجموعه این هلدینگ همه سود خود را به مسئولیت  های 
اجتماعی اختصاص داده اســت. درآمد رنگ سبز آب معدنی دی دی، به 
محیط زیســت، رنگ آبی به کودکان کار یا بدسرپرست و رنگ صورتی به 

پیشگیری از سرطان سینه اختصاص داده شده است.

چرا صنعت قطعه سازی همواره متهم است؟

ایجاد سایت مستقل قطعه سازی توسط رایزکو در سایر کشورها

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت واردات قطعات خودرو 
اکنون در دست تعداد معدودی از افراد قرار گرفته و این موضوع یکی 

از اشکاالت اساسی صنعت خودرو در شرایط کنونی است.
حجت االسام سید جواد حسینی کیا در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، 
در کرمانشــاه، با اشــاره به اینکه انحصار به طور قطع فسادآور است، 
اظهار داشــت: واردات قطعات خودرو اکنون در دست تعداد معدودی 
از افراد قرار گرفته و این یکی از اشــکاالت اساســی صنعت خودرو در 

شرایط کنونی است و به طور قطع این امر فسادآور است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
اشکال دوم این است که برخی از قطعات خودرو که وارداتی است تازه 
شروع به بومی سازی و ساخت این قطعات در داخل کردیم، گفت: باید 
خیلی زودتــر از اینها به این امر مبادرت می کردیم و از ســوی دیگر 
حجم باالی نیروی انسانی، سرانه خودرو را به شدت افزایش می دهد.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اشکاالت اساسی در این حوزه این 
اســت که وام های بانکی که این افراد گرفتند و نتوانستند پس بدهند 
تمدید شده و سود این وام ها بسیار باال است، عنوان کرد: این موضوع 
سرانه تولید خودرو را باال برده و زیان انباشته ای برای خودروسازان به 
ارمغان آورده اســت. حسینی کیا با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی 
باید هزینه های مدیریتی خود را کاهش دهد و از ســویی برای نیروی 
مازاد خود چاره اندیشی کند، عنوان کرد: خودروسازی سایپا اکنون 11 
هــزار نفر نیروی مازاد دارد که این تعداد نیرو به طور قطع هزینه های 

این خودروساز را افزایش می دهد.
وی بــا بیان اینکه از ســوی دیگر باید برای وام هــای کانی که به 
خودروسازان تحمیل شده چاره اندیشی شود، بیان کرد: خودروسازهای 
داخلی راهی جز کاهش قیمت، رقابت پذیری و صادرات محوری ندارند 
تا با وجود نیروهای مــازاد و وام های کان دریافتی بتوانند در چرخه 

بازار دوام بیاورند.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: این نکات باید توسط 
مســئوالن مربوطه در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار بگیرد زیرا 
بی توجهــی به این موارد صنعت خودرو را به ســمتی برده که هزینه 
تولید خودرو را بســیار باال برده است و زمانی که هزینه تولید افزایش 
یابد هزینه خرید خودرو نیز برای شهروندان به تبع سرسام آور خواهد 

شد و عرصه رقابت پذیری در بازار هم کاهش می یابد.
وی اظهار داشــت: وزیر صنعت، بانک هــا و نمایندگان مجلس باید 
دســت در دست هم خودروســازی را برای حداقل یک مقطع دوساله 
کمک کنند تا به جایگاه واقعی خود در منطقه دســت یابند و بتوانیم 
یک خــودروی ارزان قیمت، صادرات محــور و رقابت پذیر تولید کنیم 
و تعرفه واردات را به مرحله صفر برســانیم تا خــودروی داخلی ما با 

خودروی مشابه خارجی بتواند رقابت کند.

رئیس اتحادیه باتری ســازان کشــور اعام می کند زمانی که قیمت ارز 
افزایش می یابد، این مســاله تاثیر بسیار زیادی بر قیمت اجناس از جمله 
باتــری خودرو دارد، اما کاهش نرخ ارز تا این لحظه بر قیمت هیچ کاالیی 

ازجمله باتری تاثیر نداشته است.
تقــی علی اکبری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشــت: با 
توجه به وضعیت موجود، تولید کارخانجات تولید باتری خوب و مناسب و 

کیفیت باتری تولیدی در کشور باال و مطلوب است.
رئیس اتحادیه باتری ســازان کشور در پاسخ به سوالی درخصوص تاثیر 
کاهش نرخ ارز بر قیمت باتری گفت: زمانی که قیمت ارز افزایش می یابد، 

این مساله تاثیر بسیار زیادی بر قیمت اجناس از جمله باتری خودرو دارد، 
اما کاهش نرخ ارز تا این لحظه بر قیمت هیچ کاالیی تاثیر نداشته است.

علی اکبــری درخصوص مواد اولیه وارداتــی موردنیاز برای تولید باتری 
خودرو گفت: بخشــی از مواد اولیه تولید باتــری خودرو وارداتی بوده که 
کارخانجات با داشــتن مجوز و دریافت ارز از دولت نسبت به واردات اقدام 
می کنند. رئیس اتحادیه باتری ســازان کشــور افزود: تاکنــون مواد اولیه 
وارداتی به خوبی تامین شده و امیدواریم از این به بعد نیز مواد اولیه مورد 

نیاز به خوبی تامین شود.
علی اکبری گفت: قیمت باتری از فروردین ۹۸ تاکنون افزایش نداشــته 

و حتی اقدام به فروش باتری با قیمت پایین تر از قیمت واقعی می شــود و 
خوشبختانه نوسان قیمت باتری رو به پایین و کاهشی است.

رئیس اتحادیه باتری ســازان کشور گفت: با توجه به اینکه باتری تاریخ 
تولید و تاریخ مصــرف دارد و به همین دلیل، قابلیت نگهداری در انبار را 
ندارد، همکاران ما اقدام به زیرفروشی و فروش با قیمت پایین تر از قیمت 

واقعی می کنند.
علی اکبری گفت: واردات باتری کاهش یافته زیرا مشــتری وجود ندارد 
و در حــال حاضر عرضه بیش از تقاضا اســت و تولید داخل باتری تقریبا 

۸5درصد نیاز بازار مصرف را تامین می کند.

انحصار »واردات قطعات« خودرو در دست عده  ای معدود

تعرفه »واردات خودرو« باید به صفر برسد

واردات باتری خودرو کاهش یافت
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»طراحی کاراکتر« عنوان مســابقه ای است که توسط کانون پتنت 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری برگزار می شــود تا شاهد 

ترویج و فرهنگ سازی این حوزه میان اقشار مختلف باشیم.
  به گزارش مرکز ارتباطات و اطاع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
کانــون پتنــت معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری مســابقه ای بــا عنوان 
»طراحی کاراکتر« برگزار می کند. شــرکت 
در این مســابقه برای عموم آزاد اســت و 
عاقه مندان تا ۳1 مردادماه فرصت ارســال 
طرح های خود به کانــون را دارند. یکی از 
اهداف این مســابقه ترویج موضوع اختراع 
در میــان اقشــار مختلف جامعه اســت و 
شــرکت در آن فرصتی را برای آشــنایی با 
فعالیت های کانــون نیز فراهم می کند. این 
کاراکتر می تواند انسان یا هر موجود تخیلی 

دیگر باشــد، اما باید ویژگی مخترع بودن آن در طراحی در نظر گرفته 
شود. همچنین استفاده از یک شخصیت ایرانی و طراحی آن در سنین 
مختلف از دیگر ویژگی های این مســابقه است. هنگامی که جرقه یک 

ایده در ذهن زده می شــود برای شــعله ور کردن آن فرد مســیری را 
پیش روی خود دارد که قطعا با بسیاری از پیچ و خم های آن آشنایی 
ندارد. کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری یکی از 
نهادهایی است که مخترع را در این مسیر 
حمایت می کند. با حمایت ۹0درصدی از 
محققان، کانون پتنت در این مسیر همگام 
با مخترعان کشــور شــده اســت تا ثبت 
رسمی دستاورد ها و احراز مالکیت افراد بر 
نوآوری و ابتکارات شان محقق شود. البته 
ترویج این حوزه نیز از دیگر اقداماتی است 
که انجام می شــود تا شــاهد رونق آن در 

کشورمان باشیم.
 این مرکز که از ســال 1۳۸۴ به عنوان 
واحد مالکیت فکری ســتاد ویژه توســعه 
فناوری نانو معاونــت علمی فعالیت خود 
را آغاز کرد، در ســال 1۳۹۳ و با موافقت 
معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری در قالــب »کانون پتنت 
ایران« امور مرتبط با حوزه مالکیت فکری و به ویژه ثبت اختراع را در 

تمامی حوزه های علم و فناوری عهده دار شد.

 دبیر ســتاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی بیشترین تقاضا 
برای مشاغل خانگی را متعلق به ساکنین شهرها دانست و گفت بیش 
از ۸۲درصد متقاضیان اشــتغال خانگی را زنان و 1۸درصد را مردان 

تشکیل می دهند.
به گزارش ایســنا، مهنــاز امامدادی، 
اظهار داشت: مشاغل خانگی ضمن ایجاد 
فرصت های اشــتغال برای افــراد به ویژه 
زنان زمینه تجمیع ســرمایه های خرد و 
اندک و عرضه محصوالت تولیدشــده را 
فراهم می کند. امروز بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته بخش اعظمی از بازار اشتغال 
خود را به مشاغل خانگی اختصاص داده 
و از ظرفیت بنگاه های خرد و کوچک در 
این خصوص بهره  برده اند. وی با اشــاره 
به اجرای الگوی نوین توســعه مشــاغل 
خانگی گفــت: این طرح از طریق هدایت 

و مشــاوره و استعدادیابی موجب توانمندســازی متقاضیان مشاغل 
خانگی می شود. شناسایی ظرفیت ها، توانمندی متقاضیان و اتصال به 
بازار کار از مهمترین اهداف طرح اســت و جهاد دانشگاهی به عنوان 

مجری طرح وظیفه تســهیلگری را برعهده دارد. به گفته دبیر ستاد 
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی الگوی توسعه مشاغل خانگی 
متقاضیان را به پشتیبانان و بنگاه های باالدستی متصل می کند و امکان 
درآمدزایی و اشتغال پایدار را برای افراد 
به وجود مــی آورد. امامدادی مهمترین 
ویژگی الگوی نوین مشــاغل خانگی را 
انعطاف پذیــری آن دانســت و گفت: با 
توجه به مزیت های نســبی هر منطقه 
انعطاف الزم در این طرح ایجاد می شود 
و در خصوص تســهیات پرداختی نیز 
خوشبختانه مشــاغل خانگی وابستگی 
زیادی به تســهیات ندارند. در گذشته 
برای ایجاد شغل نیازمند وام و تسهیات 
بانکی بودیم و همین امر به اشتغال لطمه 
می زد، ولی امروز پرداخت تسهیات به 
ویژه در حوزه مشاغل خانگی در مرحله 
آخر کار اســت و افراد با تاش خود کار را به ســرانجام می رسانند و 
پرداخت وام زمانی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که کار پیشرفت 

و توسعه الزم را پیدا کرده باشد.

درآمدزایی و اشتغال پایدار با کسب و کار خانگی»اختراع و ثبت آن« با برگزاری یک مسابقه فرهنگ سازی می شود

فعال استارت آپی در حوزه کتاب گفت تاش کردیم برای نویسندگان 
و مترجمان کتاب بستری فراهم کنیم تا بتوانند خود، جامعه مخاطب 

را انتخاب کنند و با آنها به صورت مستقیم در ارتباط باشند.
همبودگاه پلتفرمی اســتارت آپی اســت که نویسندگان و مترجمان 
در این فضا می توانند با پیش فروش کردن کتاب خود قبل از انتشــار 
هزینه های چاپ و توزیع کتاب شــان را تامین کنند و با مخاطبان خود 
در ارتباط باشــند و همچنین در بستر خود امکان همکاری مترجمان، 
ناشران و سازمان ها را جهت همکاری در امر تولید دانش فراهم می کند 
و در نهایت ماموریت آن گردآوری، ســازماندهی و در دســترس قرار 

دادن دانش روز دنیا در راستای تولید دانش جدید است.
یعقــوب زاهدی،  بنیان گذار اســتارت آپ همبــودگاه در گفت وگو 
بــا خبرنگار ایرنا، گفت: کار ما ترجمه نیســت و هیچ گاه وارد فعالیت 
ترجمه به صورت مستقیم نمی شــویم، اما از راه سازوکارهای ارزیابی 
متنوع، به دنبال ارتقای کیفیت ترجمه خواهیم بود؛ همچنین ناشــر 

هم نیســتیم و هیچ گاه به دنبال 
ایجاد مجموعه انتشاراتی نخواهیم 
بود، اما به دنبال بهبود کیفیت کار 

ناشران هستیم.
وی گفت: نویســنده یا مترجم 
می توانــد کتابی را کــه برای آن 
زحمت کشیده و آماده کرده است 
اینترنتــی همبودگاه  پایــگاه  در 
معرفی کنــد و در معــرض دید 
مخاطبــان قــرار دهد. بــا توجه 
به موضــوع کتاب، ســازمان ها و 
کتاب  می توانند  عاقه منــد  افراد 
را پیش خریــد کننــد. زمانی که 
تعــداد پیش فروش هــا به حداقل 
500 نسخه رسید فرآیند عملیاتی 
چاپ و نشــر کتاب بــا همکاری 
ناشــران معتبر انجام می شــود و 
کتاب هــای پیش فروش شــده به 

دست مخاطبان می رسد.
دانشــجوی دکترای کارآفرینی 

دانشگاه تهران با تشریح روند کار این پلتفرم افزود: مشارکت سازمان ها 
در تولید کتاب پیش از چاپ از دو منظر می تواند برای آنها مزیت ایجاد 
کند. از بعد درون ســازمانی به افزایش دانش اعضای ســازمان کمک 
می کند و از بعد برون ســازمانی و در راســتای فعالیت های مسئولیت 
اجتماعی می توانــد وجهه علمی و فرهنگی برای آنها ایجاد کند. افراد 
ســازمان با توجه به وجود لوگوی شــرکت آنها بر روی کتاب احساس 
تعلق بیشــتری نسبت به کتاب خواهند داشت و محتوای آن می تواند 

به تقویت دانش آنها کمک کند.
زاهدی اظهار داشــت: افراد با پیش خرید کتاب می توانند با نویسنده 
یا مترجم کتاب در ارتباط مستقیم باشند و عضو گروه های کتابخوانی 
مختلف بشــوند و البته از تخفیف های مناســب برخوردار شــوند. در 
مــواردی هم با موافقت نویســنده یا مترجم ممکن اســت نام آنها در 

بخش حامیان کتاب ثبت شود.

وی افزود: در همبودگاه ذی نفعان مختلف در کنار هم قرار می گیرند 
و کتاب به صورت مشــارکتی تولید می شود. سازمان ها در کنار هم و 
با پیش خرید حداقل 100 نســخه کتاب به صورت مشارکتی به تامین 

هزینه های تولید کتاب کمک می کنند.
بنیان گذار پلتفرم همبودگاه در تشریح تجربه های موفق در گذشته 
گفــت: اولین پروژه همبودگاه کتاب جنگل بارانی، چگونه ســیلیکون 
ولی دیگری بســازیم؟ بود که با توجه به موضوع کتاب استقبال بسیار 
خوبی شد و با حمایت شرکت های پیشرو در حوزه نوآوری هزینه چاپ 
آن تامین شــد و در کمتر از دو ماه حدود ۲000 نســخه از این کتاب 

به فروش رفت.
وی با اشــاره به مباحث جنگل بارانی گفت: ایــن کتاب منبع ایده 
همبودگاه بود و من درحال خواندن این کتاب بودم که با مدل کســب 
و کار هالیوود آشنا شدم و با الهام گرفتن از این مدل به فکر راه اندازی 

همبودگاه افتادم.
داده  توضیح  این کتــاب  در 
فیلم سازی  صنعت  که  می شود 
پــروژه ای،  ماهیتی  هالیــوود 
و  دارد  مشــارکتی  و  موقــت 
یک فیلم بــه عنوان یک پروژه 
تعریف می شــود و شرکت های 
توزیع،  تولید،  فعال در حــوزه 
بازاریابــی، تامیــن مالــی در 
کنار هم و در یــک بازه زمانی 
مشخص مشــارکت می کنند و 
ممکن اســت هزاران نفری که 
بودند پس  فیلم  درگیر ساخت 
از ایــن بازه زمانــی هیچ وقت 
همدیگــر را ماقــت نکنند و 

حتی نشناسند.
کتاب های  گفــت:  زاهــدی 
اصــول تامیــن مالــی جمعی 
در ۳0 دقیقــه و داســتان های 
از  آموزه هایــی  اســتارت آپی: 
شــروع ســختی ها و رشد یک 
اســتارت آپ نیز با موفقیت از طریق همبــودگاه در اختیار مخاطبان 

قرار گرفت.
وی ادامه داد: طی شش ماه فعالیت همبودگاه بیش از ۴000 نسخه 
کتاب به این روش چاپ شــد که حدود ۳600 نسخه از آن به فروش 
رسیده که در نوع خود ثبت تازه ای از فعالیت یک استارت آپ به شمار 

می آید.
زاهدی در پایان با اشــاره به انتخاب نام همبودگاه برای این پلتفرم 
گفت: همبودگاه یک واژه فارســی به معنای محل باهم بودن، اجتماع 
یا جامعه است. اگرچه این واژه نامتعارف است اما به جهت اینکه ما در 
همبودگاه به دنبال ایجاد جامعه مخاطبی از افراد متخصص هســتیم 
این اسم را که نزدیکی بســیاری با هدف کسب و کار ما دارد انتخاب 
کردیم تا هم از اسم های کلیشه ای دور شویم و هم به اهمیت نزدیکی 

اسم با مفهوم فعالیت مورد نظر تاکید داشته باشیم.

 استارت آپ کتابی
تالش برای ارتباط مستقیم مولفان با مخاطب

دریچــه

همایــش اقتصاد مقاومتــی و کارآفرینی منطقــه جنوب اســتان اردبیل با حضور 
صاحب نظران اقتصادی و کارآفرینان برتر کشــور در شهرستان خلخال برگزار شد. به 
گزارش ایرنا، در این همایش که با حضور مســئوالن اجرایی شهرستان های خلخال و 
کوثر، تنی چند از نمایندگان مجلس و صاحب نظران اقتصادی و کارآفرینان برتر کشور 
در خلخال برگزار شــد، نماینده تبریز، آذرشــهر و اسکو و از کارآفرینان موفق منطقه 
شمال غرب کشــور در سخنانی آبادانی هر منطقه را در گرو ورود نهادهای مردمی به 
عرصه کارآفرینی و ایجاد اشتغال ذکر کرد.   شهاب الدین بی مقدار با بیان اینکه الزمه 
آبادانی هر منطقه ای، نهادســازی و ورود نهادهای مردمی به عرصه تولید و کارآفرینی 
است، افزود: آنچه موجب موفقیت در کارآفرینی می شود داشتن اعتماد به هم، دوست 

داشتن همدیگر، داشتن قلب سفید نه خاکستری، پرهیز از دروغ و تظاهر است.

همایش کارآفرینی جنوب استان 
اردبیل در خلخال برگزار شد
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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از اینکه فرآیندهای 
ارائه تســهیات به شرکت های دانش بنیان قدری طوالنی است، گفت: 
انتظــار داریم صندوق نوآوری و شــکوفایی همراه بــا تفکر حاکم بر 

شــرکت های دانش بنیان حرکت و مشــابه 
سایر صندوق ها عمل نکند. 

مقدســی  ســیدمهدی  ایرنا،  گزارش  به 
امسال که  افزود: شــرکت های دانش بنیان 
ســال رونق تولید نامگذاری شــده اســت 
باید بــه خوبی توانایی های خــود را به رخ 
بکشند، 1۳۹۸، سال شکوفایی شرکت های 
دانش بنیان است و این شرکت ها تا می توانند 

باید فعالیت و تحرک داشته باشند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با 
اشــاره به فعالیت شــرکت های دانش بنیان 
در عبور از تحریم ها، گفت: در شرایطی که 
به دنبال کاهش فشــارهای ناشی از تحریم 

هســتیم به طور قطع اســتفاده از شــرکت های دانش بنیان می تواند 
راهگشا باشــد و از این رو باید از ظرفیت این شــرکت ها و دانشگاه ها 

بیش از پیش استفاده کنیم.

وی افزود: به دلیل اینکه امســال مزین به سال »رونق تولید« شده 
اســت، تولیدکنندگان ما باید برای ارتقای کیفیت محصوالت خود از 

ظرفیت شرکت های دانش بنیان نهایت استفاده را ببرند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
با اشاره به اینکه اســتفاده از شرکت های 
دانش بنیان آن هم در شــرایطی که برخی 
کشــورها با ما خصومت دارنــد و ما را در 
مواقع حســاس تنهــا می گذارنــد، موثر 
خواهد بود، گفــت: نباید از ظرفیت باالی 
شــرکت های دانش بنیــان غافل شــویم 
چراکه امســال، زمــان اســتفاده از این 
ظرفیت هاست، در واقع  سال ۹۸ باید سال 

شکوفایی شرکت های دانش بنیان باشد.
مقدســی دربــاره میــزان پیشــرفت 
شــرکت های دانش بنیان طی ســال های 
اخیــر اظهــار داشــت: رونــد کاری این 
شــرکت ها نشــان از رشــد دارد، شــرکت های دانش بنیان در طول 
ســال های گذشته یک رشد منطقی داشــته اند، اما ما هنوز نسبت به 

ایده آل های مان تا حدودی فاصله داریم.

با هدف مشارکت شــرکت های دانش بنیان در تأمین نیازهای سامت 
کشور و توسعه شبکه فعاالن کسب وکارهای پیشگام این حوزه، نخستین 
مجمع پیشــگامان اقتصاد دانش بنیان با حضــور معاون علمی و فناوری 

رئیس جمهــوری و وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی برگزار می شود.  به گزارش 
مرکز ارتباطات و اطاع رسانی معاونت علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهوری، »نخســتین 
اقتصــاد دانش بنیان در  مجمع پیشــگامان 
حوزه ســامت« میزبــان معــاون علمی و 
فناوری رئیــس جمهوری، وزیر بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکی، رئیس صندوق 
نــوآوری و شــکوفایی و جمعــی از فعاالن 
کسب وکارهای دانش بنیان و سیاست گذاران 

حوزه سامت خواهد بود.
این رویداد که به همــت معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری برنامه ریزی شده 

اســت، مشارکت شرکت های دانش بنیان و فناور حوزه سامت در تأمین 
نیازهای کشــور در این عرصه و همچنین، توسعه و تقویت شبکه فعاالن 
کســب وکارهای بزرگ و پیشــگام این حوزه را هدف گرفته است. این 

مجمع قصد دارد بســتری را برای تعامل مســتقیم میان شــرکت های 
دانش بنیان و سیاســت گذاران حوزه سامت فراهم آورد و از این طریق، 
حل چالش ها و ایجاد فرصت های توسعه نوآوری و توانمندی  های فناورانه 
حوزه سامت را امکان پذیر سازد. در بخش 
نخســت این برنامه، »پنل سیاســتی« در 
نظر گرفته شــده است و در قالب این پنل،  
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس 
بهداشــت،  جمهوری، ســعید نمکی وزیر 
درمان و آمــوزش پزشــکی، علی وحدت 
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و مهدی 
الیاســی معاون سیاســت گذاری و توسعه 
معاونت علمی و فناوری  به عنوان  دبیر این 
مجمع به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. 
در پنــل دوم، با حضور مدیران عالی ســه 
نهــاد تأثیرگذار معاونت علمــی و فناوری، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
صندوق نوآوری و شکوفایی رویکردهای دستگاه های اجرایی درخصوص 
توســعه راهکارها و ارتقای کســب وکارهای حوزه ســامت تشریح و به 

دغدغه ها و پرسش های شرکت های پیشگام پاسخ داده خواهد شد.

نخستین مجمع پیشگامان اقتصاد دانش بنیان در حوزه سالمت برگزار می شودصندوق نوآوری همراه با تفکر حاکم بر دانش بنیان ها حرکت کند

رئیس مرکز کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه فردوسی با بیان اینکه 
کارآفرینی تنها به معنای اشــتغال زایی نیســت، گفت بهتر است درس 
کارآفرینی جزو دروس اجباری قرار گیرد، زیرا باید دانشجویان بدانند که 

قبل از ورود به جامعه با مسائل کاری و اشتغال چگونه مواجه شوند.
دکتر علی اکبر اکبری در گفت وگو با ایســنا، درخصوص واحد درســی 
کارآفرینی، اظهار داشــت: اصــول و مبانی کارآفرینی دو واحد درســی 
اســت که از سال ۸5  وزارت علوم برای کلیه رشته ها به صورت اختیاری 
مصوب کرده است. بهتر است درس کارآفرینی جزو دروس اجباری برای 
دانشجویان قرار گیرد، زیرا دانشجویان باید بدانند که قبل از ورود به جامعه 

با مسائل کاری و اشتغال چگونه مواجه شوند.
  کارآفرینی تنها به معنای اشتغال زایی نیست

رئیس مرکز کارآفرینی و مالکیت فکری دانشــگاه فردوســی در مورد 
معنــای صحیح کارآفرینی خاطرنشــان کرد: کارآفرینــی ترجمه کلمه 
Entrepreneurship   اســت و تنها به معنای اشتغال زایی نیست. 
کارآفرینی جزو کلماتی است که به  درستی معنا نشده و مفهوم را به سمت 
دیگری سوق می دهد در حالی که معنای اصلی آن مسئولیت پذیری، ایجاد 
یک روحیه توانمند، فعال و پرتاش برای انســان در مسیر بهینه کردن 

محیط اجتماعی و کاری همراه با نوآوری است.
اکبــری افــزود: کارآفرینی در لغت اصل فرانســوی خــود به معنای 
مســئولیت پذیری و در ترجمه به زبان ژاپنی به معنای رشد و توانمندی 
و بــاال رفتن روحیه  اســت. در حالی که عموم مــردم  فکر می کنند که 
کارآفرینی فقط به معنای ایجاد شــغل است درصورتی که شغل آفرینی 
معنای متفاوتی دارد. فقط بخشــی از کارآفرینی به شغل آفرینی مربوط 
می شــود. انسان کارآفرین فردی اســت که در زمینه  وضعیت اقتصادی، 

رفاهی و اجتماعی خود مسئول است. 
 رئیس مرکز کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه فردوسی تصریح کرد: 
یک انسان کارآفرین فقط  شغل ایجاد نمی کند بلکه کارش باید در جهت 
زندگی بهتر و رفاه جمعی باشــد و اگر کاری ایجاد شود که در جهت این 
اهداف نباشد کارآفرینی به حساب نمی آید. حتی گاهی کارآفرینی ممکن 
است باعث تخریب مشاغل شود، بنابراین کارآفرینی می تواند نوعی تخریب 
خاق نیز باشد. تخریب خاق به این معناست که ممکن است در نتیجه 
کارآفرینی یک سیستم کاری موجود تخریب شود ولی با خاقیت باعث 

تولید یک سیستم جدید شود.
جایگزین واژه کارآفرینی، ارزش آفرینی است 

وی افزود: به جای واژه کارآفرینی شاید بتوان ارزش آفرینی را جایگزین 
کرد؛ در صورتی که این ارزش آفرینی در جهت خاقیت و مسئولیت پذیری 
باشــد. کلیدواژه مهم کارآفرینی، مســئولیت پذیری است به طوری  که 

مسئولیت پذیری را می توان  شاخصه اصلی  کارآفرینی دانست.
دانشگاه باید در مسیر اشتغال زایی گام بردارد

رئیس مرکز کارآفرینی و مالکیت  فکری دانشــگاه فردوســی در مورد 
اشتغال زایی دانشگاه برای دانشجویان خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی وزارت 
کار و رفاه اجتماعی ایجاد شغل است که برای ایجاد اشتغال فعالیت هایی 
را انجام می دهد. با توجه به مشکات فعلی می توان وضعیت را در زمینه 
اشتغال بهبود داد که این وظیفه به سازمان های مختلف محول می شود. 
باتوجه به دســتورات مدیران باالدستی دانشــگاه هم در کمک به سایر 
سازمان ها و ادارات باید در مسیر اشتغال زایی گام بردارد. بهتر است شغلی 

را که ایجاد می کنیم در نتیجه یک فرآیند کارآفرینانه باشد. 
اکبــری گفــت: کارآفرینی صحیح باید بــه گونه ای باشــد که ایجاد 
شــغل آفرینی کند. به طور مثال یک شرکت دانش بنیان محصولی جدید 

و خاقانه که اکنون نیاز کشور است و واردات آن به مشکل برخورد کرده 
را تولید می کند و برای تولید آن از تعدادی نیروی انسانی استفاده می کند. 
وی تصریح کرد: بهترین کاری که دانشگاه می تواند انجام دهد، حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان اســت که مانع از خروج ارز و ورود کاالهای 
خارجی می شــود. مردم هم با خرید کاالی ایرانی و حمایت های دولتی، 
سازمان ها و بانک ها  می توانند در مسیر کارآفرینی در جهت ایجاد شغل 

کمک شایانی انجام دهند.
رئیــس مرکز کارآفرینی و مالکیت فکری دانشــگاه فردوســی افزود: 
دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری موظف هستند به شرکت های  فناور 
و دانش بنیان کمک کنند و راهکارهایی را در مســیر کم کردن مشکات 

ارائه دهند. 
خروجی آموزش های کارآفرینی دانشگاه، افزایش تقاضای ورود 

به مراکز رشد است 
اکبری با بیان اینکه »دانشــگاه دوره های مختلــف کارآفرینی، کمک 
به کارآفرینــان و راهکارهای آموزش های ورود به مراکز رشــد را برگزار 
می کند«، گفت: خروجی اثربخش آموزش های کارآفرینی افزایش تقاضای 
ورود به مراکز رشــد اســت؛ یعنی اگر کارآفرینی به خوبی ترویج یابد ما 

متقاضیان بیشتری را برای ورود به مراکز رشد خواهیم داشت.
وی درخصوص کارآفرینی دانشــگاه فردوسی خاطرنشان کرد: یکی از 
اقداماتی که دانشگاه فردوسی انجام می دهد این است که به شدت پیگیر 
ترویج  کارآفرینی اســت. برای این کار روش ها و کمک  های مختلفی را به 
ســازمان ها، ارگان ها، انجمن های علمی و اساتیدی که مایل هستند  در 
این زمینه گام بردارند پیشنهاد می دهد که نمونه ای از این اقدامات شامل 
برگزاری جلسات سخنرانی با حضور فعاالن در حوزه صنعت، سمینارها و 
ارائه درس کارآفرینی در دانشــگاه فردوسی است. امیدواریم این درس به 
صورت اجباری ارائه شود و یا به عنوان درسی باشد که بتواند جایگاه خود 

را در بین دروس دیگر پیدا کند. 
رئیس مرکز کارآفرینی  و مالکیت  فکری دانشــگاه فردوسی ادامه داد: 
دانشگاه دوره های مختلف کارآفرینی، کمک به کارآفرینان و راهکارهای 
ورود به مراکز رشد را برگزار کرده است. خروجی کارآفرینی  ورود به مراکز 
رشد است  یعنی اگر کارآفرینی به خوبی ترویج یابد ما متقاضیان بیشتری 

را برای ورود به مراکز رشد خواهیم داشت.
وجود دو مرکز رشد فنی و  مهندسی و علوم انسانی در دانشگاه فردوسی

اکبری در مورد مراکز رشــد دانشگاه تصریح کرد: مراکز رشد دانشگاه 
فردوسی شامل مرکز رشد فنی و  مهندسی و مرکز رشد علوم انسانی است. 
یکی از افتخارات ما این است که تقاضا از طرف دانشجویان برای ورود به 
مراکز زیاد اســت برای همین دچار کمبود جا هستیم و همواره در حال 
توسعه این مراکز هســتیم. بیش از 100 شرکت فناور در مراکز رشد ما 

وجود دارد و حدود ۲0درصد این شرکت ها دانش  بنیان شدند. 
رئیس مرکز کارآفرینی  و مالکیت  فکری دانشگاه فردوسی خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه  تعدادی از دانشجویان دانشگاه فردوسی در پارک علم 
و فناوری مشغول به کار هســتند، بنابراین ترویج کارآفرینی در دانشگاه 
فردوسی به خوبی انجام می شود. پس رسیدن دانشجویان ما به شرکت های 
فناوری که به  ســطح دانش بنیانی هم رســیدند را  می تــوان به عنوان 

توانمندی دانشگاه فردوسی در نتیجه کارآفرینی دانست.
اکبری افزود: در مراکز رشد نیاز به حمایت های  داخل و خارج دانشگاهی 
هستیم به خاطر اینکه در مراکز رشد، کارآفرینان بسیار نوپا هستند و نیاز 
به حمایت دارند تا بعدها در جامعه بتوانند مانند نهال هایی با ریشه مقاوم 

در برابر توفان های شدید اقتصادی نشکنند. 

در فهرســت جدید فورچن 500 برای سال ۲01۹، هوآوی باوجود تمام فشار های 
بین المللی توانسته جهش 11 پله ای را تجربه کند.

به گزارش زومیت، فهرســت Fortune 500 رتبه بندی معتبر جهانی براساس 
درآمد و سود شرکت های سراسر دنیا است که تمرکز اصلی آن بر مقایسه  شرکت ها از 
لحاظ گستردگی تجارت قرار دارد. رتبه بندی Fortune 500 می تواند یک شاخص 
مهم برای بیان ابعاد قدرت، حجم تجارت و همچنین موفقیت یک شرکت در عرصه  

بین المللی باشد.
فهرســت ســاالنه فورچن برمبنای کل درآمد طی 1۲ماه گذشته است و از سال 
1۹۹0 تا  به  امروز، این فهرست هر سال به روزرسانی دریافت می کند. فهرست فورچن 
در ابتدا متعلق به شرکت های صنایع سنگین خصوصی و عام در تولید، معدن و انرژی 

بود ولی در نهایت به همه ابعاد اقتصادی گسترش یافت.
اکنون این فهرست برای سال ۲01۹ به روزرسانی شده است و تغییرات قابل توجهی 
را نشان می دهد. براساس رتبه بندی اخیر، از میان 500 شرکت برتر دنیا، 11۹ شرکت 
در چین حضور دارند. این رقم نســبت به ســال های گذشته پیشرفت چشمگیری 
را تجربه کرده اســت؛ زیرا اکنون تعداد شــرکت های پردرآمد چینی از نظر تعداد با 
شــرکت های آمریکایی که تعداشان به 1۲1 می رســد،  فاصله  بسیار اندکی دارند. 
نکته مهم درباره این فهرست، قرارگیری سه شرکت چینی در میان 10 شرکت برتر 

فهرست فورچن 500 است.
در فهرست جدید عملکرد هوآوی به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ گوشی های 
هوشــمند اهمیت فراوانی دارد. هوآوی در ســال ۲01۹ میادی توانسته با 11 پله 
صعود، به رتبه  61 ارتقا پیدا کند؛ این رتبه در مقایسه با سال ۲017 رشدی 6۸پله ای 
را تجربه کرده اســت. جایگاهی که هوآوی در ســال ۲01۹ به آن رسیده، به لطف 
افزایــش ۲۲درصدی میــزان درآمد و همچنین افزایش ۲7.5درصدی ســود نقطه 
سر به ســر سالیانه  این شرکت اســت. در همین زمینه ریچارد یو، مدیرعامل هوآوی 

می گوید:
رشــد و جهش پی  در پی ما در فهرست فورچن 500 نشــان دهنده موفقیت های 
مستمر هوآوی در سال ۲01۹ است. تعهد ما به ارائه  آخرین فناوری  ها به مشتریا ن مان 
با تمرکز خاص بر نوآوری هایی به دست آمده که حاصل سرمایه گذاری و توجه ویژه به 
بخش تحقیق و توسعه شرکت بوده؛ چنین موضوعی ما را در جایگاهی قرار می دهد تا 

از رکوردهای موفقیت آمیز خود خرسند باشیم.

»کارآفرینی« درس اجباری شود

هوآوی ۱۱ پله در فهرست 
Fortune 500 صعود کرد

یادداشـت

ســازمان ملل اخیرا گزارشی منتشر کرده است که نشان می دهد هکرهای 
کره شمالی توانسته اند با هک معامله های بین المللی ارزهای دیجیتال، درآمد 
۲میلیــارد دالری به دســت آورند. به گــزارش زومیت، آثــار اقتصادی هک 
و سوءاســتفاده ها ی کره شــمالی از ارزهای دیجیتال از آنچه به نظر می رسد، 
بزرگ تر است. براساس گزارش سازمان ملل، کره شمالی احتماال توانسته است 
با هک کردن مؤسسه های مالی خارجی و تبادالت ارزهای دیجیتال ۲میلیارد 
دالر درآمد کســب کند. طبق این گزارش، این کشور از هکرها استفاده کرده 
است تا با پولشــویی این درآمد، از تحریم های بین المللی نیز پیشگیری کند. 
محققــان معتقدند چنین فعالیت هایی می تواند برای تأمین بودجه  برنامه های 

هسته ای کره شمالی به کار رود.

درآمد 2میلیارد دالری هکرهای 
کره  شمالی از ارزهای دیجیتال



تبلیغــات یکــی از مهم ترین فرآیندها در زمینه توســعه کســب و 
کار محســوب می شــود. یک تبلیغ خوب باید شــامل واژگان جالب و 
هیجان انگیز باشد. در غیر این صورت توجه مخاطب به آن جلب نخواهد 
شــد. اغلب طراح های تبلیغاتی موضوع های خــود را به دقت انتخاب و 
ســپس بر روی آن کار می کنند. در نهایت نیــز یک تبلیغ پس از طی 
مســیرهای مختلف و بازبینی نهایی به صورت عمومی منتشر می شود. 
پــس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ متاســفانه در بســیاری از مواقع 
هیچ کس به تبلیغات توجهی نمی کند. این امر در مورد بهترین تبلیغات 
از نظــر کیفیت نیــز رخ می دهد. امروزه اغلب تبلیغات در شــبکه های 
اجتماعی بارگذاری می شــود. اگرچه این امر تعامل کاربران با تبلیغات 
را ســاده می کند، اما هنوز هم بسیاری از تبلیغات هیچ الیک، کامنت، 

بازنشر و به طور کلی تعاملی به خود نمی بیند. 
اقدام فوری بسیاری از برندها پس از مواجهه با عدم دریافت بازخورد 
مناسب تبلیغات شــان تاش برای تغییر اعضای تیم تبلیغاتی است. به 
این ترتیب برخی از کارمندان اخراج می شوند. در عوض عده ای تازه وارد 
کار خواهند شــد. هدف اصلی در اینجا تغییر نمی کند. هنوز هم تولید 
محتوای تبلیغاتی جذاب برای مخاطب اولویت نخست است، با این حال 
احتمال اینکه ناکامی دوباره ای برای برند موردنظر پدیدار شــود، بسیار 

باال خواهد بود. 
شاید دلیل اصلی ناکامی برندها در زمینه تبلیغات سطح پایین توانایی 
و مهارت شان در زمینه تولید محتوای جذاب باشد. چندی پیش یکی از 
دوستانم پیشنهاد اختصاص زمان زیاد برای تقویت توانایی های تبلیغاتی 
شرکت را مطرح ســاخت. بدون تردید در دنیای امروز با شلوغی بیش 
از اندازه عرصه کســب و کار امکان اختصاص زمان مناسب برای تقویت 
توانایی تبلیغاتی اعضای شــرکت وجود نــدارد. به نظر من راهکار مورد 
نیاز ما بسیار ســاده تر از این حرف هاست. تاش برای نگارش متن های 
کوتاه تر و دارای وضوح باال بســیاری از مشــکات را حل خواهد کرد. 
وقتی متن ما ســاده تر قابل مطالعه باشــد، توجه مخاطب بیشتر جلب 
می شــود. پس از این مرحله ما باید در پــی نگهداری از توجه مخاطب 
هدف مان باشــیم. به این ترتیب به تمــام اهداف مان در عرصه تبلیغات 

دست خواهیم یافت.
جست وجوگران کم صبر

جیکوب نیلســن در مطالعه ای بر روی کاربردهای سیســتم وب در 
ســال 1۹۹7 نکته جالبی را نمایان کرد. براساس مطالعه وی 7۹درصد 
از کاربران اینترنتی به جای مطالعه محتوا موجود در این فضا به اسکن 
آنها می پردازند. اگرچه این مطالعه تقریبا قدیمی محسوب می شود، اما 

هنوز هم اعتبار خود را حفظ کرده است. 
هــدف اصلی من در اینجا اندکی تامل پیرامون نحوه اســتفاده مان از 
اینترنت اســت. وقتی ما به دنبال اطاعات خاصی هســتیم، معموال به 
سراغ یک آدرس مشخص خواهیم رفت. اگر آدرس موردنظر در اینترنت 
اطاعات موردنیاز ما را نداشته باشد، آنگاه به سراغ جست وجوی عمومی 
در موتورهای جســت وجو می رویم. فضای وب یک رســانه رو به جلو و 
تعاملی اســت. این امر فضای وب را به طور کامل در تضاد با رســانه ای 
نظیر تلویزیون قرار می دهد. در تلویزیون ما فقط به مشــاهده محتوای 
نمایشــی می پردازیم. بی تردید در چنین فضایی امکان تعامل دوجانبه 

بسیار اندک است. 
ضرورت ساده سازی همه نکات

به منظور نگارش تبلیغات مناســب در فضــای اینترنت باید برخی از 
نکاتــی را کــه در کاس های درس یاد گرفته ایــم، فراموش کنیم. گام 
نخست پذیرش عدم مطالعه محتوا از سوی کاربران اینترنتی و در عوض 
اسکن آنهاست. پس از پذیرش این نکته امکان حرکت رو به جلو فراهم 
خواهد شــد. در مرحله بعد ما باید به ســراغ تولیــد محتوای تبلیغاتی 
هماهنگ با شــرایط حاضر برویم. متاســفانه بسیاری از برندها به جای 
پذیرش این واقعیت به دنبال مبارزه با آن هســتند. بدون تردید چنین 

شیوه ای هرگز موفقیت آمیز نخواهد بود. 
یکــی از دغدغه های اصلــی اهالی تبلیغات ســاخت محتوای جذاب 
پیرامون موضوعات پیچیده است. در چنین مواردی ما باید تا حد امکان 
از پیچیدگــی موضوعات بکاهیم. فقــط در این صورت امکان جلب نظر 

مخاطب هدف وجود خواهد داشــت. وقتی یک محتوای تبلیغاتی ساده 
و همه فهم باشــد، مخاطب های هرچه بیشتری عاقه مند به مطالعه اش 
خواهند شد. در اینجا ما از سطح اسکن صرف محتوای مان فراتر خواهیم 
رفــت. کلید موفقیت در ایــن زمینه ساده نویســی و اجتناب از کاربرد 

اصطاح های تخصصی در تبلیغات مان است. 
پــس از آنکه این اصل را مدنظر قــرار دادیم، نوبت به ایجاد جذابیت 
برای محتوای مان خواهد رســید. اشتباه بسیاری از طراح های تبلیغاتی 
عدم توجه به نکات مختلف در زمینه طراحی یک تبلیغ جذاب اســت. 
به این ترتیب همیشــه یک جای کار ایــراد دارد. در تعریف یک تبلیغ 
خوب باید به دو عامل همه فهمی و جذابیت توجه داشــت. در ادامه من 
به بررسی هشــت نکته اساسی در زمینه نگارش متن تبلیغات براساس 

دو اصل باال خواهم پرداخت. 
۱. توجه به فاصله میان خط ها

به نظر من راهکارهای بسیار ساده ای برای افزایش جذابیت متن های 
تبلیغاتی وجود دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به استفاده از شیوه های 
عجیــب و غریــب و پرهزینه نخواهــد بود. گاهی اوقات حتی دشــوار 
فهم ترین متن ها نیز از طریق ایجاد فاصله مناسب میان خط های متن، 
ســاده و قابل مطالعه می شود. مشکل اصلی بســیاری از مخاطب ها با 
متن های تبلیغاتی کوچکی و به هم فشردگی بیش از اندازه آنهاست. به 

این ترتیب در عمل مطالعه آنها بسیار دشوار می شود. 
نــگارش متن تبلیغاتی به مانند هر متن دیگری از قواعد مشــخصی 
پیــروی می کند. به ایــن ترتیب به هنگام نگارش بایــد به فاصله میان 
خط ها و از همه مهم تر حجم هر ســطر توجه داشت. به طور معمول هر 
ســطر در آگهی های تبلیغاتی نباید بیشــتر از سه یا چهار جمله باشد. 
در غیر این صورت با طوالنی شــدن متن عاقه مخاطب به مطالعه آن 

کاهش شدیدی خواهد یافت. 
گاهی اوقات تاثیرگذارترین متن های تبلیغاتی دارای سطرهای زیادی 
نیســت. درست به همین خاطر نیز در میان تبلیغات برتر اغلب ساختار 
کوتاه جمات مشاهده می شــود. توصیه من در این بخش تاش برای 

نگارش متن های تبلیغاتی با استفاده از فقط یک جمله است. 
2. دسته بندی محتوا با تیترهای توصیفی

تیتر خوب همیشــه عامل اصلی موفقیت تبلیغات اســت. منظور من 
از تیتر خوب در اینجا ســاختار جذاب، تازه و هیجان انگیز کلمات مورد 
استفاده در تیتر اســت. به این ترتیب مخاطب عاقه زیادی به مطالعه 

آن پیدا خواهد کرد. 
بدون تردید تیتر مناســب تاثیر مهمــی در موفقیت تبلیغات دارد، با 
این حال همه ماجرا به تیتر خوب ختم نمی شود. بسیاری از مخاطب ها 
حوصله مطالعه متن نســبتا طوالنی تبلیغاتی را ندارند. به همین دلیل 
برای سهولت کار مخاطب باید تا حد امکان از تیترهای جانبی برای هر 
بخش متن استفاده کنیم. این تیترهای کوچک ماهیت اصلی هر بخش 
از متــن را توضیح خواهد داد. نکته مهم در زمینه نگارش تیتر کوچک 
توجــه به اختصار و بیــان تمام مفهوم موردنظر اســت. در اینجا دیگر 
جذابیــت اهمیت کمتری دارد. در عوض باید به دنبال انتقال مناســب 
مفاهیم موردنظرمان باشیم. در غیر این صورت از اعتبار ما نزد مخاطب 

کاسته خواهد شد. 
به نظر من اکنون به داستان تبلیغ بعدی تان فکر کنید. سپس تاش 
کنید آن را در ســاختاری مشــابه آنچه در این بخش بررسی شد، قرار 

دهید. 
3. استفاد از لیست های دایره ای

•  اســتفاده از این ساختار برای بیان مطالب مهم تاثیر جالب توجهی 
بر روی مخاطب خواهد داشت.

• این شــیوه یکی از ســاده ترین راهکارها برای بیــان مفاهیم مهم 
محسوب می شود. 

• مزیت اصلی اســتفاده از این لیست های دایره ای امکان ایجاد تمایز 
میان بخش های مهم متن مان با ســایر محتواست. مخاطب نیز معموال 

تمایل بیشتری به مطالعه این بخش  نشان می دهد.
4. استفاده از کپشن های عمیق

براســاس مطالعات گوناگون در حوزه تبلیغات، کپشــن های همراه با 
تصویر تاثیرگذاری به مراتب بیشــتری نسبت به سایر نمونه ها دارد. به 
طور معمول در ســایت ها بیشــترین بازدید تبلیغات مربوط به تبلیغات 
دارای تصویر و کپشــن اســت، با این حســاب به منظــور جلب توجه 

مخاطب هدف مان باید استفاده از این تکنیک را در ذهن داشته باشیم. 
بدون شک یافتن تصویر مناسب برای کپشن مان دشواری های خاص 
خود را دارد. ســاختار کپشن های عمیق شــامل دو یا سه جمله است. 
در اینجــا نیز رعایت اختصار اهمیت بســیار باالیی دارد. هیچ مخاطبی 
تمایل بــه مطالعه متن تبلیغاتی طوالنی ندارد. بســیاری از طراح های 
تبلیغات به دلیل رعایت اختصار به استفاده از تصویر در کنار کپشن شان 
می پردازنــد. به این ترتیب کاربران تمایل بیشــتری بــه مطالعه تبلیغ 

موردنظر نشان می دهند. 
۵. افزودن لینک های مرتبط و کمکی به آگهی

گاهــی اوقات در فرآیند تبلیغات ما نیاز به توضیحات بیشــتر 
یــا نمایش محصوالت مــان داریم. این امر در یــک تبلیغ کوتاه 
امکانپذیر نیســت، با این حال ضرورت بیــان تفصیلی تر برخی 
نکات بازاریاب ها و اهالی تبلیغات را به سوی استفاده از راهکاری 
جایگزین هدایت کرده است. بر این اساس استفاده از لینک های 
کمکی و جانبی در دســتور کار قرار می گیــرد. به طور معمول 
از لینک هــای جانبی برای نمایش داده هــای آماری یا ارجاع به 
یک پژوهش و مقاله اســتفاده می شود. این امر تاثیر روانی قابل 
توجهی بــر روی مخاطب دارد. به این ترتیب مخاطب به صحت 

گفته های ما ایمان خواهد آورد. 
اســتفاده از لینک های جانبی مناســب در کنار متــن قوی موجب 
جلــب توجه دامنه وســیعی از مخاطب ها می شــود. همچنین معموال 
تبلیغات دارای لینک کمکی از نظر ســاده فهمی جلوتر از سایر نمونه ها 
هســتند. یکی دیگر از مزیت های چنین تبلیغاتــی افزایش اعتبار برند 
ما نزد مخاطب اســت. وقتی ما برای ســاخت تبلیغات از کارشناس ها 
و پژوهش های کاربردی اســتفاده می کنیم، جدیت کارمان بیش از هر 

زمان دیگری نمایان خواهد شد. 
6.  برجسته سازی استراتژیک محتوا

وقتــی ما بخش مشــخصی از متن مان را به صورت برجســته تایپ 
می کنیم، توجه مخاطب بیشتر جلب می شود. به این ترتیب مخاطب به 
هنــگام مطالعه متن از اهمیت آن بخش به خوبی آگاه خواهد شــد. در 
نتیجه با حواسی جمع تر به مطالعه آن خواهد پرداخت. به طور معمول 
برندها به هنگام انتقال پیامی مهم از فونت برجســته استفاده می کنند. 
اســتفاده زیاد از چنین ابزاری موجــب بی میلی مخاطب به محتوای ما 
خواهد شــد. به این ترتیب بحث برجسته سازی محتوا فقط باید متوجه 

داده های مهم باشد. 
7. توجه به قدرت اعداد

آیا شــما استفاده از اعداد برای شماره  گذاری بخش های مختلف متن 
تبلیغاتی تان را بی فایده می دانید؟ در صورتی که پاسخ تان مثبت باشد، 
باید شــما را با واقعیتی تلخ مواجه کنم. مرتب ســازی متن با استفاده 
از اعداد یکی از راهگشــا ترین تکنیک هــا در عرصه بازاریابی و تبلیغات 
محســوب می شــود. این امر مخاطب را از نظر مطالعه متن در شرایط 
راحت تری قرار می دهد. وقتی مخاطب با یک متن پشت سر هم مواجه 
می شــود، تمایل به مطالعه آن از ســوی وی کاهش خواهد یافت. اگر 
همان متن با اســتفاده از اعداد بخش بندی شود، تمایل مخاطب برای 

مطالعه اش بسیار بیشتر خواهد شد. 
گاهی اوقات شــماره گذاری بخش های مهم مقاله، شامل چند جمله 
کلیدی، کمک شایانی به فهم مناسب آن از سوی مخاطب خواهد کرد، 

بنابراین همیشه نیاز به شماره گذاری تمام بخش های مقاله نیست. 
8. بازخوانی پیش از انتشار

وقتی که ما از تیتر اصلی جذاب، تیترهای جانبی، اعداد، لیســت های 
دایره ای و دیگر فرمت های برجسته ســازی محتوا استفاده کردیم، نوبت 
بــه یکی از مهم ترین بخش ها در نگارش مقاله موفق می رســد: مطالعه 
دوباره متن. هیچ متنی بدون مطالعه دوباره یا چند باره توانایی کســب 
موفقیــت در عرصه تبلیغات را ندارد. همیشــه بــا مطالعه دوباره مقاله 
ایرادها و کاســتی های جالبی نمایان می شود. به این ترتیب طراح های 
تبلیغاتی امکان بهبود وضعیت محتوای شان را با اختصاص اندکی زمان 

بیشتر فراهم می سازند. 
پس از انجام تمام این مراحل نوبت به انتشار مقاله می رسد. از اینجا به 
بعد دیگر همه چیز به احتمال بسیار باال به صورت مناسب پیش خواهد 
رفت، بنابراین باید انتظار موفقیت محتوای تبلیغاتی مان را داشته باشیم. 
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برندینگ و ۱2۵ نکته طالیی)۱2( 

در مطالب گذشــته به 10۴ نکته طایی برندینگ اشاره کردیم و 
حال به ادامه آنها می پردازیم.

۱0۵-از ایده های مشتریان خود استفاده کنید 
این امر که برای ایده های مناسب افراد جایزه تعیین کنید، باعث 
خواهد شد تا افراد بیشماری برای شما ایده پردازی کنند که برخی 
از آنها می تواند کاما کارســاز باشــد. در نهایت این امر به ارتباط 

بیشتر مخاطبان با برند شما منجر خواهد شد. 
۱06-سبک خاص خود را داشته باشید

نحوه عملکرد شــما نیز باید همســو با اهدافی باشد که آن را به 
نمایــش می گذارید. برای مثال در صورتی کــه کوچک بودن و یا 
خاقیت از جمله شــعارهای شــما محسوب می-شــود، طراحی 
محصــوالت و نوع بســته بندی نیز باید کاما در راســتای معنایی 

مشترک با آنها باشد. 
۱07-نسبت به مفاهیمی نظیر احیا، ادغام و برندسازی مجدد 

آگاهی داشته باشید 
به مرور زمان این احتمال وجود دارد که برند شــما دیگر از توان 
ســابق خود برخوردار نباشــد. به همین خاطر نیز ضروری است تا 
سیاســت احیای آن را اعمال کنید. همچنین ادغام به حالتی گفته 
می شــود که دو یا چند برند در راســتای هدفی بزرگتر با یکدیگر 
تفلیق می شــوند. برندســازی مجدد نیز به تعویض نام برند اشاره 
دارد. هر یک از این موارد دارای اصول و نکات مهمی هســتند که 
الزم است تا نسبت به آنها آگاهی کافی را داشته تا در زمان مناسب 

اقدام به انجام هر یک کنید. 
۱08-برای کپی برداری نقطه پایانی را مشخص کنید 

اگرچه در ابتدای کار خود می توان از برخی از اقدامات موثر سایر 
برندها اســتفاده کرد، با این حال برای این امر باید یک نقطه پایان 
درستی تعیین شــود. در غیر این صورت این اقدام به عادت کاری 
شــما تبدیل می شود که شــانس قرار گرفتن در رده های باال را از 

برند شما سلب خواهد کرد. 
۱09-از متفاوت بودن واهمه ای نداشته باشید

شــما نیاز به تفاوت داشتن با سایرین برای کسب موفقیت سریع 
خواهید داشــت. تحت این شرایط حتی این احتمال وجود دارد که 
برندهای دیگر به تمسخر شما بپردازند. درواقع این امر نشان دهنده 

این است که شما در مسیر درست خود گام برمی دارید. 
۱۱0-از اهمیت اینترنت غافل نشوید 

امروزه بــدون توجه به دنیای اینترنت، برندینگ امری غیرممکن 
خواهد بود. به همین خاطر نیز الزم است تا بیشترین توجه خود را 
به این بخش اختصاص دهید. همچنین این امر که در زمینه تولید 
محتواهای خود به مواردی نظیر سئو سایت نیز توجه داشته باشید، 

به ارتقای جایگاه و محبوبیت شما کمک بسیاری را خواهد کرد. 
۱۱۱-از کمک گرفتن از برندهای دیگر واهمه نداشته باشید 

هیچ شــرکتی نمی تواند بدون کمک ســایرین به کار خود ادامه 
دهد. به همین خاطر نیز این امر که تمامی برندهای دیگر را رقیب 
خــود بدانید، در نهایت باعث خواهد شــد تا در رقابت با ســایرین 
شانســی برای بقا نداشته باشــید. به همین خاطر نیز الزم است تا 
شــرکای تجاری مناســبی نیز برای خود بیابید. درواقع می توان از 
دیگران برای ارتقای جایگاه برند خود اســتفاده کرد و این اقدام را 
به رابطــه دوجانبه تبدیل کرد. درواقع نباید همه برندها را رقیب و 

دشمن خود تلقی کرد. 
۱۱2-مخاطبان را در مرکز توجه خود نگه دارید 

این امر که توجه شما به جامعه هدف کاما مقطعی باشد، امکان 
نتایج طوالنی مدت را نیز از شــما خواهد گرفت. به همین خاطر نیز 
الزم اســت تا توجه به مخاطبان و مشتریان، همواره اولویت نخست 

شما باشد. 
۱۱3-از برند خود محافظت کنید 

در زمینه رقابت، هیچ گاه نباید آســوده خاطر باشــید. درواقع هر 
برندی احتمال دارد که در تاش برای ضربه زدن به شــما باشــد. 
به همین خاطر نیز الزم اســت تا برنامه های مناسبی برای حفاظت 
از جایگاه برند خود داشــته باشید. در غیر این صورت ممکن است 
تمرکز شما برای پیشــرفت، باعث آزادی عمل سایرین برای ضربه 

زدن به برند شما شود. 
۱۱4-یک کتابچه برای خود داشته باشید 

این کتابچه ابدا با راهنمای اســتفاده از محصوالت یکی نبوده و 
در آن باید اهداف، چشم انداز و اسامی تمامی کارمندان شما با ذکر 
جایگاه و سابقه شــان ذکر شود. این امر به خوبی شفافیت کار شما 

را نشان خواهد داد. 
ادامه دارد ...
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در گذشــته رسانه های عمومی بسیار ســاده بودند. رسانه های چاپی 
مانند روزنامه و مجله در دوران طایی شــان طرفدارای بســیار زیادی 
داشتند. همچنین رسانه های جمعی دیگر نظیر تلویزیون نیز یگانه منبع 
اطاعاتی مردم در گذشــته محسوب می شــد. در صنعت گردشگری تا 
همین یک دهه پیش مجات منبع اطاعاتی بســیار قدرتمندی بودند. 
به این ترتیب اغلب مســافرها برای کســب اطاع از مکان های دیدنی 
به مجات اعتماد می کردند. متاســفانه امــروزه مقدار زیادی از توانایی 
مجات و سایر رسانه های ســنتی در زمینه جلب نظر مسافرها کاسته 
شــده اســت. ظهور اینترنت موجب سهولت دسترســی به توصیه های 

کاربردی در زمینه یافتن محل مناسب برای اقامت شده است. 
وقتی رسانه های سنتی هنوز قدرت شان زیاد بود، عرصه روابط عمومی 
برای شــرکت های فعال در صنعت گردشــگری و هتلداری معطوف به 
تولید اطاعات کاربردی و ارائــه آن به خبرگزاری ها و مجات مختلف 
بــود. آژانس های روابط عمومی برتر ارتباطات قوی با ســایر آژانس ها و 
رســانه های چاپی داشتند. همین امر قدرت و توان آنها در زمینه جلب 
نظر مشــتریان را تعریف می کرد. در سیستم قدیمی روابط عمومی، به 
ویــژه در عرصه هتلداری، رمز موفقیت توانایی تولید اطاعات کاربردی 
برای مسافرها بود. به این ترتیب با ارائه اطاعات به مجات و رسانه های 

مناسب موفقیت هتل ها تضمین می شد. 
امروزه شرایط به گونه ای عجیب تغییر کرده است. ظهور فناوری های 
دیجیتال تقریبا تمام عرصه های زندگی ما را دگرگون ســاخته اســت. 
اکنون دیگر نیازی به زحمت فراوان برای تولید اطاعات و انتقال آن به 
مخاطب های هدف نیست. بدون تردید تاثیر مستقیم توسعه تکنولوژی 
دیجیتال بر روی عرصه تبلیغات قابل مشاهده است. در این عرصه دیگر 
برندها نیازی به صرف هزینه های سرســام آور برای توسعه جایگاه خود 
ندارنــد. برندهای کوچک و بزرگ با اختصاص بودجه های اندک فرصت 
کافی برای فعالیت تبلیغاتی در فضای دیجیتال را دارند. به عاوه برخی 
از برندها دیگر عما خود را از تبلیغات پرهزینه بی نیاز می بینند. با توجه 
به این تغییرات حفظ جایگاه آژانس های روابط عمومی دشــوارتر از هر 
زمانی شده است. آنها دیگر با استفاده از شیوه های سنتی توان جلب نظر 
برندها بــرای همکاری را ندارند. به همین دلیل باید به فکر راهکارهای 
جایگزین باشــند. در غیر این صورت با شکســت مواجه خواهند شــد. 
امروزه فعالیت روابط عمومی در عرصه هتلداری به جلب نظر مســافرها 
به مسیرهای ســفر، مناظر طبیعی، جذابیت های گردشگری و کیفیت 
خدمات هتل مان بســتگی دارد. در صورت موفقیت در این زمینه امکان 
ادامه حیات برندمان وجود خواهد داشــت. در غیر این صورت به زودی 

چالش های دشوار و شکست ها از راه خواهند رسید. 
یکی از نکات مهم در زمینه روابط عمومی تغییر بنیادی رفتار مخاطب 
اســت. همانطور که مخاطب دیگر توجهی به مجات عرصه گردشگری 
ندارد، نحوه رفتارش نیز تغییر می کند. بر این اســاس فاکتورهای مهم 

هتل ها برای مســافرها به طور کامل تغییر کرده اســت. وقتی سلیقه و 
انتظارات مسافرها از هتل ها تغییر می کند، نحوه فعالیت هتل ها نیز باید 
دســتخوش تحول گردد. در غیر این صورت روند توســعه کسب و کار 
هتل ها با اخال مواجه خواهد شــد. تغییــرات در نحوه فعالیت هتل ها 
بیشــتر معطوف به گردآوری اطاعات و انجام پژوهش های کاربردی در 
زمینه روابط عمومی است. امروزه مخاطب دیگر به رسانه های سنتی به 
عنوان منبع اصلی خبری  و اطاعاتی اش توجه نمی کند، با این حســاب 
باید به سراغ فعالیت مناسب در شبکه های اجتماعی باشیم. بدون تردید 
فعالیت در شــبکه های اجتماعی برای برندهای بی سابقه در این عرصه 

بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود. 
پرســش اصلی بســیاری از هتل ها و به طور کلی صاحبان کســب و 
کارها پیرامون مسئله تغییر رفتار مخاطب هدف شان و بالطبع ضرورت 
تغییر نحوه فعالیت شان در زمینه روابط عمومی معطوف به امکان تکرار 
تجربه های موفق اســت. به راســتی آیا باز هم برندهای ما امکان جلب 
توجه گســترده مخاطب را دارند؟ پاسخ من به این پرسش مثبت است، 
با این حال نباید دشواری های این فرآیند را فراموش کرد. امروزه سطح 
رقابت در حوزه گردشــگری و هتلداری به شدت افزایش یافته است، با 
این حســاب باید توجه ویژه و متفاوتی به عرصه روابط عمومی داشــته 

باشیم. توصیه های من در این زمینه به شرح ذیل است:
• تمرکز بر روی مقیاس محلی: اگر شــما قصد همکاری با آژانس های 
روابط عمومی را دارید، به سراغ شرکت های فعال در سطح محلی  کسب 
و کارتان بروید. این امر شــناخت مناســب آژانــس موردنظر از منطقه 
فعالیــت ما را تضمین خواهد کرد. به ایــن ترتیب دیگر خبری از رفتار 
غیرحرفه ای یا نامناســب در مقیاس محلی کسب و کارمان نخواهد بود. 
بدون تردید کاربرد این توصیه برای هتل های زنجیره ای دشــوار خواهد 
بود. بر این اســاس توصیه من همکاری با چند آژانس روابط عمومی در 

سطوح محلی متفاوت است. 
• طرح پرســش پیرامون هزینه و فایده تاش های مان: روابط عمومی 
در عصر طایی رسانه های ســنتی جنبه توده ای داشت. به این ترتیب 
یک پیام واحد برای شمار بســیار زیادی از کاربران تولید می شد. نکته 
مهــم درخصوص عصر دیجیتال ضرورت فاصله گرفتن از چنین الگویی 
اســت. به این ترتیب تا حد امکان باید به سراغ الگوهای متفاوت روابط 
عمومــی رفت. این امر با هدف احترام و جلب توجه مخاطب های دارای 
سلیقه متفاوت صورت می گیرد. اگر یک هتل در زمینه روابط عمومی و 
ارائه خدمات به فکر تنوع سلیقه ها نباشد، به زودی دچار مشکل خواهد 
شــد. به هر حال هیچ مشــتری پرداخت هزینه برای خدمات مغایر با 

سلیقه اش را تاب نمی آورد. 
• توجــه به غذای رســتوران: روح هر هتلی در رســتوران آن نمایان 
است. رستوران هتل بهترین مکان برای اثبات زحمات و تاش های مان 
است. هر مسافری در طول اقامت در هتل تمایل به استفاده از غذاهای 
باکیفیــت دارد. همچنین در صنعت گردشــگری یکــی از تمایل های 
مسافرها امتحان غذاهای محلی است. به این ترتیب با ارائه غذای محلی 
باکیفیت امکان جلب نظر هرچه بیشــتر مسافرها وجود خواهد داشت. 

یکی از نکات مهم در زمینه روابط عمومی فهم درســت ارزش غذاست. 
در این صورت امکان تعامل ســازنده با مشتریان کسب و کارمان فراهم 
خواهد شــد. در مورد هتلداری تاش برای ارائه غذای باکیفیت و طبخ 

هر نوع غذای مورد عاقه مسافرها ضروری است. 
• درک اهمیــت افــراد تاثیرگذار: همــکاری با افــراد تاثیرگذار در 
شــبکه های اجتماعی برای هتل ها ریسک زیادی به همراه دارد. به طور 
معمــول مخاطب های چنین افرادی به طور کامل در دامنه مشــتریان 
هــدف ما قرار نمی گیرند. این امر به معنــای ارائه محتوای موردنظر ما 
به مخاطب های کم عاقه به کســب و کارمان است. همچنین مشاهده 
تصویر فان فرد مشــهور در هتل ما هیچ دلیل قانع کننده ای در اختیار 
افراد به منظور انتخاب هتل مان برای سفرهای بعدی را نمی دهد. اگرچه 
برخی از کســب و کارها نظیر تاالرهای عروســی یا استخرهای عمومی 
امکان اســتفاده از مزیت های همکاری با افراد تاثیرگذار را دارند، اما در 
مقیاس وسیع اغلب کسب و کارها، به ویژه هتل ها، بهره چندانی از این 

همکاری را نخواهند دید. 
• یافتــن نیروی کار ماهر: یکی از وظایــف آژانس های روابط عمومی 
معرفــی افراد مناســب بــرای کار در هتل مان اســت. بــه این ترتیب 
جســت وجو برای یافتن سرآشــپز تازه در حیطه وظایف روابط عمومی 
خواهد بود. شــاید در نگاه نخســت این امر عجیب به نظر برسد، با این 
حال به دلیل روابط گسترده چنین آژانس هایی امکان یافتن نیروی کار 

ماهر برای آنها بسیار راحت است. 
• تعامــل مطلوب به عنوان راهی برای حــل بحران ها: یک تجربه 
نامناسب در زمینه اقامت در هتل ما برای مدت ها در ذهن مسافرها 
باقی می ماند. امروزه به دلیل گســترش شــبکه های اجتماعی افراد 
توانایی بیان نظرات شان در مورد هتل ها را به ساده ترین شیوه ممکن 
دارنــد. به این ترتیب دیگر راه فراری بــرای هتل ها در صورت ارائه 
خدمات بد نمی ماند. بی شک تاش برای جلوگیری از بروز بحران ها 
باید در اولویت هر هتلی باشــد. با این حال پس از رخ دادن چنین 
اتفاقاتــی بایــد از طریق تکنیک های روابط عمومــی در پی جبران 
برآمد. نخســتین اقدام ما اعام عذرخواهی همگانی خواهد بود. به 
این ترتیب مقداری از خشم و عصبانیت مسافرها کاسته خواهد شد. 
تــاش برای ارائه خدمات رایگان و بیشــتر نیز اقدامات مفید بعدی 

خواهد بود. 
• بازاندیشی درباره تمام برنامه روابط عمومی مان: وقتی با آژانس های 
روابط عمومی همکاری داریم، باید نســبت به سطح اعتبار تمام برنامه 
پیش رو اطمینان کســب کنیم. به عبارت ســاده تر، بازاندیشی درباره 
برنامــه آژانس ها برای هتل مان یکــی از ضرورت هــای اجتناب ناپذیر 
محسوب می شود. به هر حال شــاید آژانس موردنظر برخی از جزییات 
کلیــدی کســب و کار ما را ندارنــد. در این وضعیــت وظیفه اصلی ما 
اطاع رسانی مناسب به دست اندرکاران آژانس موردنظر است. همچنین 
به عنوان یک هتل همیشه درخواست تدوین برنامه های واقع گرایانه باید 

در اولویت فعالیت روابط عمومی ما باشد. 
hospitalitynet :منبع

تکنیک های بازاریابی کمبود
بازاریابی کمبود یکی از رو ش های بازاریابی اســت که اصل و پایه 

آن برمبنای کمبود استوار است.
رویکرد اصلی در این بازاریابی این است که مردم آن چیزی را که 
به سختی به دست می آید تمایل بیشتری دارند به دست آورند. این 
تکنیک می تواند نقش زیادی در جلب مشــتریان و فروش محصول 
باشــد. معموالً کمبود یا اســتفاده از تکنیک کمبود در چند زمینه 

مختلف ایجاد می شود که در ادامه به آنها می پردازیم.
۱- ایجاد کمبود از طریق محصول

در این زمینه ســعی می کنند محصولــی را تولید کنند که تعداد 
آن در بازار کم اســت. زمانی که محصولی کم باشــد مردم تمایل 
دارنــد همان محصول را به دســت آورند. زیرا با به دســت آوردن 
چنین محصولی احساس اعتماد به نفس و خاص بودن در آنها ایجاد 
می شود. به همین دلیل در برخی از زمان ها شاهد محصولی هستیم 
که در تعداد بســیار کمی وارد بازار می شــود و مشتریان به دنبال 
این هســتند که بتوانند یکی از آنهــا را خریداری کنند. این رقابت 
نامحسوســی که در میان مشــتریان برای خرید این محصوالت راه 
می افتد فقط به خاطر اســتراتژی بازاریابی کمبود است که صاحبان 

این محصوالت استفاده کرده اند.
2- ارتقای محصول

گاهــی اســتفاده از تکنیک کمبود به روش هــای دیگری اعمال 
می شــود. مثا، ممکن اســت محصولی که هم اکنون در بازار وجود 
دارد را ارتقا بخشــند و از آنجایی که سایر نمونه های آن هنوز ارتقا 
داده نشــده است مشــتریان به فکر این هســتند که این محصول 
ارتقایافته را خریــداری کنند تا بهترین نســخه از این محصول را 

داشته باشند.
3- قیمت گذاری )روش های قیمت گذاری(

در برخی از شرایط نیز ایجاد کمبود از طریق قیمت گذاری انجام 
می شــود. فروش محصول با قیمت های پایین ولی در تعداد محدود 
یا در مدت زمان محدود در واقع ایجاد یک نوع کمبود کاذب اســت 
که مشتریان سعی می کنند به هر نحوی که شده این محصول را که 
در مدت زمان یــا تعداد محدودی با قیمت پایین تر و ارزان تر عرضه 

شده است خریداری کنند.
4- پیام ها یا دعوتنامه برای افراد خاص

گاهی در برخی از شــرایط ممکن اســت صاحبان کسب و کارها 
و محصــوالت دعوتنامه هایی را به افراد ویژه ای ارســال کنند و به 
مخاطبان و مشــتریان خود چنان القا کنند که از میان افراد زیادی 
انتخاب شده اند و این فرصت برای آنها ایجاد شده تا خریداری کنند. 
این نوع بازاریابی کمبود معموالً ممکن اســت در کاالهای لوکس و 
گران قیمــت اتفاق بیفتد. زیرا کاالی لوکــس با تکنولوژی باالیی را 
برای افراد خاصی تولید می کننــد و چون این محصوالت در تعداد 
کم تولید می شــود افرادی که در رده های اجتماعی باالتر هســتند 
ســعی دارند این محصول را تهیه کنند و موقعیت اجتماعی خود را 

به دیگران نشان دهند.
۵- کنترل محصول

یکــی دیگر از تکنیک هایی که در بازاریابی کمبود ممکن اســت 
اجرا شود، اســتفاده از کنترل محصول است. در این نوع بازاریابی، 
محصولی که از نظر مواد اولیه بسیار مطلوب و در حد باالیی است و 
تولیدکنندگان به سختی توانسته اند آن را تولید کنند سعی می کنند 
میزان تولید آن را کنترل کنند تا در اثر کمبود آن محصول در بازار، 

رغبت مشتریان برای خرید را افزایش دهند.
در ایــران نیز برخی از بازاریاب ها تمایــل دارند از این تکنیک از 
طریق ارسال ایمیل اســتفاده کنند، اما در بسیاری از موارد تجربه 
نشان داده است که افرادی که این شیوه را به درستی اجرا می کنند 
بســیار کم هســتند. بزرگترین اشــتباهی که بازاریاب معموالً در 
بازاریابی کمبود مرتکب می شــوند این است که فکر می کنند حتماً 
باید تخفیف های باالیی به مخاطبان خــود بدهند تا بتوانند آنها را 

تبدیل به مشتریان وفادار کنند.
از نظر مشــاوره بازاریابی، پایه و اســاس بازاریابی کمبود بر این 
استوار است که مشتریان نگران این هستند که یک محصول خوب 
را از دســت بدهند و مجبور باشند هر محصولی که در بازار موجود 

است را خریداری کنند.
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ایستگاهبازاریابی بررسی تحوالت عرصه روابط عمومی در کسب و کار هتلداری

روابط عمومی دیجیتال برای هتل ها
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به قلم: لری موگلنسکی کارشناس حوزه روابط عمومی و صاحب هتل موگل
     ترجمه: علی آل علی     

یکشنبه
20 مرداد 1398

شماره 1370



۱۱ عادت بی فایده که همین امروز باید آنها را 
ترک کنید

زیاد می خوابم، زیاد صحبت می کنم، زیاد مطالعه می کنم، هر روز 
موسیقی گوش می دهم، فیلم تماشا می کنم و. ...

اگر همه این کارها فایده ای برای من نداشته باشند حاضر نیستم هیچ کدام 
از آنها را انجام دهم. فقط این را می دانم که نمی توان تمام ۲۴ ساعت در هفت 
روز هفته را مفید و مولد زندگی کرد. بخش بزرگی از مولدبودن زندگی به این 
بســتگی دارد که بتوان تمام عادت هــای بی فایده و غیرمولد زندگی را حذف 
کرد. در ادامه، لیستی از 11 عادت بی فایده ای را که تصمیم گرفته ام آنها را به 
حداقل رسانده یا حذف کنم را آورده ام. حتما شما هم تعدادی از این عادت ها 
را دارید، ولی نگران نباشید. افراد زیادی هستند که از این عادت های بی فایده 
رنج می برند، ولی اگر شمار این عادت ها به پنج مورد یا بیشتر رسیده، پس وقت 

آن است که خودتان را تغییر دهید.
بیایید با هم شروع کنیم:

۱- کار بیش از حد:  
برخی روزها من می توانم 1۲ یا 1۳ ســاعت پشــت سر هم کار کنم. فقط 
چند دقیقه برای ورزش و غذا خوردن صرف می کنم و می توانم چند روز این 
روال را ادامه دهم، ولی بعد از چند روز کیفیت کارم افت می کند و نمی توانم 
کارهایم را انجام دهم، حتی دلم نمی خواهد که کوچک ترین کاری انجام دهم. 
این اصا خوب نیســت. به همین خاطر تصمیم گرفتم در مورد تعداد ساعات 
کاری ام بازنگری داشته باشم. گاهی در اوج روز کاری تان، کار را متوقف کنید.

2- نگرانی:
اگر شکســت بخورم چه می شود؟ اگر شغلم را از دست بدهم چه؟ وای اگر 
او مرا دوســت نداشته باشد، چکار کنم؟ شاید سرطان دارم و خبر ندارم؟ اگر 
اگر اگر ... مثل کبک ســرتان را زیر برف فرو کرده اید و نمی فهمید که چقدر 
غرق در این فکرها شــده اید. یادتان باشد که قرار نیست درست همین لحظه 
دنیا به آخر برســد، به این فکرهای خود غلبه کنید. نگرانی را کنار بگذارید و 

کار مفیدی انجام دهید.
3-لجاجت:

ما همیشــه با مردم سر و کار داریم. تا به حال به این فکر کرده اید که چرا 
باید به حرف فان شخص گوش بدهم؟ یا فان فرد چه چیزی در سرش دارد؟ 
تا به حرف کسی گوش ندهیم نمی توانیم بفهمیم چه چیزی در سرش است. 

وقتی همیشه بدگمان و لجباز هستید در واقع با خودتان لجبازی می کنید.
4-نادیده گرفتن سالمتی:

 نحوه احساس شــما کیفیت کارتان را تعیین می کند. اگر همیشه خسته 
هستید و احساس بدی دارید چطور انتظار دارید بتوانید کارهای بزرگی انجام 
دهید؟ وقتی در وضعیت خوبی هستید و خوب غذا می خورید این حال خوب 

در کار شما هم منعکس خواهد شد.
۵-چک کردن:

وقتی از ما می پرسند چکار می کنی، معموال می گوییم اینستاگرام یا فان 
شبکه ی اجتماعی ام را چک می کنم یا پاسخی مشابه این می دهیم، ولی چک 
کردن فعالیت مفید محسوب نمی شــود. شاید ظاهرا یک کار باشد ولی یک 
اقدام واقعی نیســت. چک کردن هیچ نتیجه ای در بــر ندارد. پس دیگر این 

کار را نکنید.
6-هدف نداشتن:

هر موقع فرد موفقی می گوید من هیچ هدفی ندارم هیچ وقت باور نمی کنم. 
مگر می شود کسی بدون داشتن هدف در کاری موفق شود. این داستان ها را 
باور نکنید. این افراد فقط می خواهند شــما باور کنید آنها بدون تاش موفق 
شــده اند. یک هدف تعیین کنید و سپس در جهت رسیدن به آن هدف کار 

و تاش کنید.
7- بله گفتن:

اکثر افراد از نه گفتن می ترسند. شاید شما نمی خواهید روی کسی را زمین 
بیندازید. شــاید با کلمه نه راحت نیستید. به هر حال مهم نیست. آنچه مهم 
اســت این است که اگر به بله گفتن ادامه دهید انگار به جای شخص دیگری 
زندگی می کنید. در این صورت حتی کنترل وقت خود را هم نخواهید داشت.

اگر می خواهید کنترل کامل زندگی خود را به دســت بگیرید به میلیون ها 
چیز نه بگویید و فقط به موارد مهم زندگی تان بله بگویید.

8- تکیه به حافظه  خود:
ننوشــتن افکار، ایده ها، کارها و ... کار بســیار اشتباهی است، زیرا وقتی به 
حافظــه  خود تکیه می کنید میزان زیادی از قدرت مغزتان هدر می رود. وقتی 
همه چیز را می نویسید می توانید از قدرت مغز خود برای کارهای دیگر )مثل 
حل مسائل( بهره بگیرید. این کار بسیار مفید است و موجب پیشرفت شغلی 

شما می شود.
9- نادیده گرفتن یادگیری و آموزش شخصی خود:

چه کسی یک چیز را یاد گرفته و برای همیشه یادگیری را متوقف می کند؟ 
من همیشــه فکر می کردم که وقتی دوران مدرسه تمام بشود، یادگیری هم 
متوقف می شــود، ولی وقتی یادگیری متوقف شــود زندگی شما هم متوقف 
خواهد شد. روی خودتان ســرمایه گذاری کنید، به دنبال یاد گرفتن باشید، 
کتــاب بخوانید، دوره های مختلف را بگذرانید. می توانید این کارها را در خانه 
انجام دهید یا به کاس های بیرون بروید. این مهم نیســت، مهم این اســت 
کــه چیزهای جدید یاد بگیرید. در این صورت در زندگی، مولدتر و باانگیزه تر 

خواهید بود.
۱0-شکایت و غرغر کردن:

غرغر کردن، یکی از آن عادت هایی اســت که ما همیشه سعی می کنیم آن 
را ترک کنیم. ولی هرگز این اتفاق نمی افتد. من همیشــه به خودم یادآوری 
می کنم که غرغر کردن، نوعی اتاف وقت اســت. دانستن این موضوع به شما 

کمک خواهد کرد که جلوی این عادت بد را بگیرید.
۱۱- عدم تمرکز:

 توانایی تمرکز، یکی از دالیل اصلی موفقیت بســیاری از افراد موفق است. 
افرادی که در حالت گیجی و سردرگمی به سر می برند هرگز به جایی نخواهند 
رسید. معموال مردم نمی دانند که چرا من روی آنچه که انجام نمی دهم تمرکز 
می کنم. دلیلش این اســت که من دوست دارم هر چیزی را با معکوس کردن 
یاد بگیرم. وقتی می خواهید موفق یا مولد شــوید ببینید اگر اینگونه نباشید 
چه اتفاقی می افتد؟ســپس خاف آنها را انجام دهید. به سادگی با اجتناب از 
عادت های بی فایده و غیرمولد، به طور خودکار به فردی مفیدتر و مولدتر تبدیل 
خواهید شــد. اگر این کار را با تعدادی راهنمایی مفید بیامیزید، به سیستم 
قابل اعتمادی دست خواهید یافت. من همیشه به سیستم خودم تکیه می کنم 
تا هوشــمندانه تر، بهتر، شــادتر و کارآمدتر کار کنم. سال ها طول می کشد تا 
درک کنیم داشتن یک سیستم زندگی مختص خودمان می تواند مفید باشد 
و سال های بیشتری طول می کشد تا بتوانیم این سیستم را ایجاد کنیم، ولی 

ارزشش را دارد. زیرا اکنون می توانم یک شخص مفید باشم.
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هر ساله بسیاری از رســتوران ها به دلیل مشکات مالی ورشکست و 
تعطیل می شوند. در نگاه نخست این امر ریشه در وضعیت بد اقتصادی 
خواهد داشت. چنین نتیجه گیری اغلب از سوی بسیاری از کارشناس ها 
و افراد عادی تایید می شود، با این حال دلیل اصلی شکست رستوران ها 
فقط مربوط به وضعیت اقتصادی نیست. به نظر من ناتوانی رستوران ها 

در زمینه مدیرت مالی کسب و کارشان موجب شکست می شود. 
مدیریت هزینه های رســتوران امری مهم در صنعت غذا محســوب 
می شــود. این امر به صاحبان رستوران فرصت شناسایی نقاط پرهزینه 
کسب و کارشــان را می دهد. وقتی ما مدیریت شفافی بر روی کسب و 
کارمان داشته باشیم، تعادل میان هزینه ها و درآمدمان برقرار می شود. 
به این ترتیب دیگر با کمبود بودجه و ورشکستگی مواجه نخواهیم شد. 
بدون تردید کاهش هزینه های رســتوران موضوع جالبی محســوب 
می شود، با این حال در عمل انجام این کار به سادگی امکان پذیر نیست. 
به همین دلیل در این مقاله هدف اصلی من بررسی پنج راهکار مناسب 

در این زمینه است. 
۱. خودکارسازی فرآیندهای دستی

تعیین میز مشتریان، قبول سفارش ها و پرداخت قبض ها برای دوره ای 
طوالنی جزو کارهای خســته کننده و طوالنی در حوزه رســتوران داری 
محســوب می شــد. اگر چنین کارهایی به صورت دســتی انجام شود، 
احتمال بروز خطــا افزایش باالیی خواهد یافت. به طور معمول این امر 
درخصوص رستوران هایی با شــیوه مدیریت سنتی صادق است. عاوه 
بر اشتباه های احتمالی، بحث هدررفت زمان را نیز باید مدنظر داشت. 

خوشــبختانه امروزه راهکار بسیار جالبی برای غلبه بر هزینه  کارهای 
معمولی رســتوران وجود دارد. بر این اساس با استفاده از یک نرم افزار 
هوشــمند امکان مدیریت فرآیندهای فوق از طریــق تبلت مان فراهم 
می شــود. به این ترتیب نیاز ما به استفاده از نیروی انسانی و هزینه های 
ناشــی از آن کاهش خواهد یافت. همچنیــن احتمال بروز خطا در کار 

سیستم های هوشمند بسیار پایین است. 
عاوه بر اســتفاده از نرم افزارهای هوشــمند برای کاهش هزینه ها در 
زمینه ســرویس دهی به مشــتریان باید به درون آشــپزخانه نیز توجه 
داشت. استفاده از سیســتم های هوشمند به منظور مدیریت مواد اولیه 
و ارائــه دســتور پخت های متنــوع از ضرورت های هر کســب و کاری 
محســوب می شود. به این ترتیب رستوران ما توانایی تهیه مواد اولیه به 
صورت کاما دقیق و بدون هرگونه دورریز را خواهد داشــت. همچنین 
فرآیند جســت وجوی کارکنان برای یافتن دســتور پخت غذاها نیز از 
میان می رود. به عاوه به محض ثبت ســفارش از سوی مشتریان امکان 

مشاهده آن از سوی اعضای آشپزخانه وجود خواهد داشت. 
2. ضرورت حسابرسی شخصی رستوران

یکی دیگر از ضرورت های رســتوران داری تهیه گزارش های دقیق از 
هزینه رســتوران مان است. متاسفانه بســیاری از رستوران ها نسبت به 
این امر بی توجه هستند. به همین دلیل نیز با شوک های مالی متعددی 
رو به رو می شــوند. وقتی ما از هزینه های رستوران مان به خوبی آگاهی 

داشته باشیم، دیگر خبری از شوک ناگهانی نخواهد بود. 

بدون تردید امــکان تهیه گزارش به صورت ماهانه وجود دارد، با این 
حال توصیه من تهیه فهرســتی الکترونیکی و افزودن هزینه های جاری 
به صورت مداوم اســت. این امر فرآیند دشــوار حسابرســی را نیز رفع 
خواهد کرد. خوشبختانه اغلب نرم افزارهای حسابداری هوشمند امکان 
تهیــه تراز مالی به صــورت خودکار را دارند. به ایــن ترتیب نیاز ما به 
همکاری با حســابدارها و هزینه های ناشــی از آن کاهش چشمگیری 

خواهد یافت. 
بسیاری از رستوران ها به دنبال توسعه مداوم کسب و کارشان هستند. 
به نظر من این کار فقط در صورت حسابرســی مداوم کســب و کار و 
اطاع از میزان سود در دســترس امکان پذیر است، بنابراین با استفاده 
از نرم افزارهای حســابداری هوشمند زمینه توسعه هرچه بهتر کسب و 

کارمان نیز فراهم می شود. 
3. مدیریت هدررفت از طریق سیستم های هوشمند مدیریتی

تولیــد بیش از اندازه و اضافه بر ســازمان در صنعــت غذا و به ویژه 
رستوران داری خطر بسیار بزرگی اســت. بسیاری از رستوران ها امکان 
ذخیره ســازی غذاهای اضافی خود را ندارند. بــه همین دلیل نیز تهیه 
بیش از حد غذا در چنین کســب و کاری به معنای تحمل ضرر خواهد 
بود. در اینجا باز هم محاســبه دقیق نیاز رســتوران مان به مواد اولیه و 
تخمین مقدار ســفارش ها در ماه ضروری اســت. به این ترتیب تا حد 

ممکن از بروز ضررهای مختلف جلوگیری خواهد شد. 
یکــی دیگر از نکات مهم در عرصه رســتوران داری تعیین مقدار غذا 
برای هر پرس است. در بسیاری از رستوران ها به دلیل ارائه غذای بیش 
از اندازه بسیاری از محتویات بشقاب مشتریان روانه سطل زباله می شود. 
این امر به معنای هزینه غیرضروری رســتوران مورد نظر خواهد بود. با 
تخمین دقیق اندازه یک بشــقاب مناسب از چنین ضررهایی جلوگیری 

خواهد شد. 
بدون تردید تاش بــرای اندازه گیری و تخمین موارد فوق به صورت 
دستی امکان پذیر نیســت. در این میان همکاری با آشپزهای حرفه ای 
و اســتفاده از نرم افزارهای مدیریت منوی رســتوران ها منطقی به نظر 
می رســد. به این ترتیب وضعیت منوی رســتوران ما همیشــه مناسب 

خواهد ماند. 
توصیه من در این بخش تهیه جدولی جامع با اســتفاده از المان های 

ذیل است:
• میزان استفاده از مواد اولیه در آشپزخانه
• مقدار غذای برگشتی از سوی مشتریان

• مقدار غذای اتاف شده در فرآیند آشپزی
• مقدار غذای اضافه هر بشقاب که به سطل زباله منتقل می شود

با محاســبه این چهار فاکتور امکان کاهش هزینه های رســتوران به 
صورت منطقی وجود خواهد داشــت. به عنوان مثــال، اگر غذای ما از 
سوی مشــتریان برگشت داده می شــود، واکنش ما باید ارتقای کیفی 
غذا باشــد. در غیر این صورت به زودی با مشــکات عمده ای در زمینه 

مدیریت کسب و کارمان مواجه خواهیم شد. 
اگر مواد اولیه و غذای ما به طور مداوم در رستوران سوخته می شود، 
بایــد به فکر دو اقــدام فوری بود. نخســت افزایش مهــارت کارکنان 
آشــپزخانه و ســپس ارتقای کیفیت تجهیزات موجــود در آن. به این 
ترتیــب تا جای ممکن ضررهــای ما در طوالنی مــدت کاهش خواهد 

یافت. بدون تردید ســرمایه گذاری بر روی امکانات رســتوران و مهارت 
کارکنــان هزینه های قابل توجهی دارد، با این حال این امر از ضررهای 

طوالنی مدت پیشگیری می کند. 
4. مزیت های خرید عمده

ما به راحتی امکان کاهش هزینه های رســتوران مان با اقدام به خرید 
هوشــمند را داریم. این امر از طریق مدیریت تمــام خریدها از طریق 
حســاب واحد رســتوران امکان پذیر خواهد بود. وقتی مــا مواد اولیه 
موردنیاز رستوران را به صورت یکجا و کلی تهیه می کنیم، هزینه نهایی 
بســیار پایین تر خواهد بود. معموال بسیاری از فروشندگان عمده تمایل 
به ارائه تخفیف در صورت خرید یکجا دارند. استفاده از این مزیت نقش 
مهمی در کاهش هزینه های رســتوران ها بــازی می کند. به این ترتیب 
عاوه بر دسترســی بــه محصوالت تازه و مرغوب میزان ســودمان نیز 

افزایش خواهد یافت. 
یکی از راهکارهای جالب برای کاهش هزینه رســتوران ها مربوط به 
پیش خرید محصوالت اولیه است. معموال پیش خرید محصوالت قیمت 
پایین تری در مقایســه با خرید محصول در زمان برداشت دارد. به این 
ترتیب ما امکان استفاده از سودی بیشتر را نیز خواهیم داشت. در زمینه 

هزینه های حمل و نقل مواد اولیه نیز باید به همین شکل عمل کرد. 
به طور کلی در صورت خرید عمده مواد اولیه و سایر محصوالت مورد 
نیازمان امکان بهره مندی از تخفیف های مناســب وجود دارد، بنابراین 

راهکار موردنظر را باید مدنظر داشت. 
۵. نظارت مداوم بر شرایط کار رستوران به منظور کاهش 

هزینه ها
مهم ترین نکته در مورد مدیریت هزینه های رستوران ها نظارت مداوم 
بر عملکردشان است. به این ترتیب به عنوان صاحب یک رستوران باید 
به طور روزانه عملکرد رستوران را مدنظر داشته باشیم. رستوران دارهای 
بزرگ همیشه میزان ایده آل کسب سود و نحوه فعالیت رستوران شان را 
محاسبه می کنند. سپس در عمل به سراغ راهکارهای کاهش هزینه های 
رستوران می پردازند. این اقدام به آنها در زمینه یافتن ایرادهای کارشان 
کمــک می کند. البته ارزیابی منطقــی و واقع گرایانه از عملکرد ایده آل 
رستوران نیز اهمیت دارد. تفاوت 5تا 7درصدی میان وضعیت آرمانی و 
واقعی رستوران امری طبیعی است، با این حال اگر اختاف بیشتر شد، 

باید به فکر راه چاره ای باشیم. 
در اینجا نیز اســتفاده از نرم افزارهای مدیریت رســتوران منطقی به 
نظر می رسد. این نرم افزارها با نظارت دقیق بر روی عملکرد رستوران ها 

امکان ارزیابی مداوم وضعیت را به صاحبان آنها می دهد. 
بــدون تردیــد بــا اســتفاده از توصیه هــای مقاله کنونــی فرآیند 
رســتوران داری بسیار راحت تر خواهد شــد، با این حال چنین امری به 
معنای عدم نیاز به مدیریت شــما نیست. متاسفانه بسیاری از صاحبان 
رســتوران در پی کاهش سطح وظیفه شــان به خرید محصوالت اولیه 
هستند. این امر در عمل امکان ناپذیر است، بنابراین همیشه باید نسبت 
به اهمیت وظیفه مدیریتی مان توجه داشته باشیم. همچنین جست وجو 
برای راهکارهایی فراتر از آنچه در این مقاله گفته شــد، ضروری خواهد 
بود، با این حســاب احتمال بروز مشــکات حاد مالی برای رستوران ما 

کاهش شدیدی خواهد یافت. 
noobpreneur :منبع

چگونه از ورشکستگی رستوران مان جلوگیری کنیم؟

رستوران داری بهتر با کاهش هزینه ها

noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت
    ترجمه: علی آل علی     

یکشنبه
20 مرداد 1398

شماره 1370



۱3ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

فضاهای با نشاط و امن ویژه بانوان، در مدیریت شهری قم، ایده آل نیست!
قم - حمیده زند - فضاهای با نشــاط و امن ویژه بانوان ، در مدیریت شــهری قم،هنوز ایده آل و 
مطلوب نیست و مدیریت شهری قم،همچنان از کمبود فضاهای مناسب ویژه حضور بانوان رنج می برد.
در مدیریت شهری که به معنای مهندسی شهرسازی و تحقق سیاست ها، برنامه ها و طرح های 
توســعه شهری بوده و اهداف مهم را در یکپارچه ســازی های اجتماعی،اقتصادی،سیاسی، زیست 
محیطی و ایجاد تحوالت اساســی در زندگی شهری دنبال می کند،باید توجهی خاص به نیازهای 
تمامی اقشار اجتماعی و مردم در مناطق مختلف داشت.وقتی نیمی از جمعیت را بانوان تشکیل می 
دهند، این امر نشان دهنده ضرورت نگاهی منصفانه به نیازهای بانوان و آقایان در محیط شهری است. جمعیت استان قم بر اساس 
آخرین سرشماری در سال ۹5،تعداد 1 میلیون و ۲۹۲ هزار و ۲۸۳ نفر اعام شد که در این میان 6۳۳هزار و 7۴۳ نفر زن هستند که 
نشان دهنده اهمیت ایجاد شرایط و امکانات ویژه بانوان با توجه به جمعیت موجود است. در این راستا باید بتوان با تعامل میان بخش 
خصوصی و دولتی و اتخاذ تصمیم گیری های راهبردی در محیط شهری بر مبنای نیازها و مدیریت منابع،چنین فضاهایی را برای 

حضور بانوان در عرصه های مختلف به وجود آورد.
ایجاد فضای سالم، امن و با نشاط ویژه بانوان،الزمه توسعه در مدیریت شهری است، حتی در بحث ورزش های همگانی نیز باید 
به گونه ای زیرساختها را فراهم کرد تا بانوان بتوانند در محیطی تو ام با آرامش و امنیت،ورزش کنند و سامت جسمی و روانی آنان 
با پرداختن به ورزش های منظم تامین گردد. یکی از دغدغه های جدی در حوزه سامت بانوان قمی،افزایش چاقی و بیماری های 
مرتبط با اضافه وزن اســت، در قم ۳۹ درصد از مردم دچار چاقی هســتند که در این بین چاقی میان بانوان قمی بالغ بر ۳۲ درصد 
برآورد شده است.با این وجود،تمرینات منظم ورزشی می تواند اثرات مثبتی بر کاهش فشار خون، پایین آوردن تعداد ضربان قلب 
همراه با کاهش درصدی از چربی بدن و جلوگیری از پوکی استخوان داشته باشد، از این رو یکی از تمهیدات الزم برای تامین سامت 
بانوان،ایجاد فضای مناسب برای ورزش های همگانی است و انتظار می رود مدیریت شهری چنین زیرساختاری را برای ورزش همگانی 
بانوان در قم به بهترین نحو فراهم کند. همچنین باید زمینه ای برای بروز توانمندی های بانوان در عرصه های مختلف فرهنگی و 
نشاط اجتماعی فراهم شود؛شهرداری و شورای شهر وظیفه مهمی در ارائه ایده ها و تصویب طرح ها در جهت تامین نیازهای بانوان 
با ایجاد فضاهای مناسب به ویژه در مناطق کم برخوردار دارند تا بتوان بخشی از کمبودها و کاستی ها را جبران کرد. فراهم ساختن 
امکانات و فضاهای ورزشی برای بانوان در راستای ایجاد نشاط اجتماعی امری بدیهی است،گسترش پارک ها و بوستان ها ویژه بانوان 
و ایجاد پیست دوچرخه سواری و سایر رشته ها در این مجموعه ها،فضای مفرحی را برای آنان به وجود می آورد. توسعه مکانهایی ویژه 
خانم ها و جایی که ورود آقایان به آن محیط ها،به هر شکلی ممنوع باشد، ربطی به مساله تفکیک جنسیتی ندارد، حتی در کشورهای 
اروپایی و غربی که موضوع حجاب بانوان نیز مطرح نیست، مکان هایی ویژه حضور زنان طراحی شده است و بانوان در فضاهایی چون 
رستوران ها و کافی شاپ های زنانه با آرامش خیال،اوقات را سپری می کنند. در این مکان ها، برخی از محدودیت های بانوان،کنار 
می رود و به همین دلیل مورد استقبال این طیف از جامعه قرار دارد.بی شک در جامعه دینی،که مساله حجاب و عفاف اهمیت واالیی 
در صیانت از کانون خانواده دارد،ایجاد فضاهایی مختص بانوان افزون بر نشاط و شادابی،احساس امنیت روانی و اجتماعی را به آنان 
می بخشد. در مدیریت شهری می توان عاوه بر توسعه سالن های سرپوشیده ورزشی و اماکن تفریحی مختص زنان،برای برگزاری 
دورهمی ها،جشن ها،دوره های آموزشی و کنفرانس ها ویژه بانوان نیز ایده های خوبی را طراحی کرد و بخش زیادی از نیازهای بانوان 
را در زمینه ورزش،تفریح و آموزش تحت پوشش قرار داد. بانوان در بوستان هایی که به خودشان اختصاص دارد نیاز به زمین والیبال 

و بسکتبال، سالن تیر و کمان،، ابزار و لوازم تندرستی ،آالچیق و نیمکت و مسیرهای مناسب پیاده روی دارند.
راه اندازی مجموعه های خدماتی و مراکز خرید ویژه بانوان با مدیریت و پرسنل بانو نیز یکی از ایده های بسیار مهم در مدیریت 
شهری است و فعالیت این مجموعه ها مانع از آن می شود که زنان در محیط های مردانه حضور یابند و حتی با توجه به خانم بودن 

نیروها و خدمه و نگهبانی،بانوان می توانند با خیالی آسوده با پوششی که دوست دارند در این مکان ها حاضر شوند.
در سال ۸۴ موضوع اختصاص ناوگان حمل و نقل عمومی نیز ویژه زنان در کشور مطرح شد و حتی در سال ۸5 اولین خط اتوبوسی در تهران 
با حضور راننده خانم راه اندازی شد که البته می تواند به عنوان ایده ای خاقانه با رفع برخی از نواقص در مدیریت شهری و ناوگان حمل و نقل 
عمومی قم نیزدنبال شود. در رابطه با ایجاد محیط های مفرح ، اولین بوستان مختص بانوان با نام بوستان نرگس به وسعت 1۲ هکتار در سال 
1۳۸5 در قم تاسیس شد و در این مدت طرح های بهسازی و پیشرفت امکانات را پشت سر گذاشت و با وجود کمی ها و کاستی ها،مورد استقبال 
بانوان به خصوص در روزهای تعطیل بوده است.در این بوستان،مسابقات ورزشی مانند دو و دوچرخه سواری به مناسبت های مختلف برگزار می 
شود و حتی در جهت کارآفرینی نیز شاهد برپایی غرفه ها و نمایشگاه های هنر ، صنایع دستی و غذاهای سنتی بوده ایم و در بخش های دیگر نیز 
سالن های ورزشی تخصصی و کتابخانه نیز طراحی شده است.در سالهای اخیر نیز در مناطق1و ۳ و ۴ و 6 بوستان هایی ویژه بانوان راه اندازی شد 
و شهرداری قول احداث بوستان های دیگری برای بانوان در مناطق مختلف را داد،ضمن اینکه مدیران شهرداری قم متعهد شدند در تمامی 
مناطق،چنین زیرساختهایی را برای حضور بانوان فراهم بیاورند.قرار است در پردیسان نیز بوستانی ویزه بانوان احداث شود،به نظرمی رسد 
شهرداری بر آن است سرانه فضاهای تفریحی و ورزشی ویژه بانوان را توسعه دهد،اما همچنان به لحاظ کمبود بودجه و اعتبارات و یا برخی از 
موانع پیدا و پنهان،دست یافتن به مجموعه های ورزشی و تفریحی مختص بانوان را دشوار می نماید. یکی از طرح های مهم شهرداری کان 
شهر قم، اجرای طرح فضاسازی محوطه ی بوستان ها مناسب برای بانوان بوده که بیش از ۳۸ بوستان در قم در این خصوص فضا سازی شده 
است.به گونه ای که قسمتی از بوستا ن ها را بوسیله چادرهایی از جنس برزنت محصور نموده تا بانوان بتوانند به راحتی و بدون دغدغه به تفریح 
و گردش بپردازند.در حال حاضر مناطق دو و 7 و ۸ با وجود تراکم جمعیت فاقد بوستان هایی ویژه بانوان است که امیدواریم به طور جدی 
تری این مطالبه مهم بانوان قمی نیز عملیاتی شود. حضور زنان و دختران ایرانی با لباس های پوشیده در میادین ورزشی جهانی و افتخار 
آفرینی آن ها نشان از توانمندی های باالی ورزشی دارد و می توان با بها دادن به ورزش و نشاط بانوان،چنین ظرفیت های مهمی را نیز رقم 
زد. شاید یکی از دغدغه های موجود،وجود برخی تخلفات و سواستفاده ها در محیط های مختص بانوان باشد که در این باره می توان با نظارت 
بانوان جلوی این فرصت طلبی ها را گرفت،فراموش نکنیم که احداث مکان های اختصاصی بانوان با کاربری های مختلف ورزشی و فرهنگی 
و اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی در نشاط اجتماعی بانوان و جلوگیری از افسردگی دارد و باید در تامین بهداشت روانی بانوان،تاش های 
جدی در پیش گرفت تا خانواده ای شاداب و سرزنده داشته باشیم. با توجه به اینکه قم، شهری مذهبی و توریسم زیارتی است،انتظار می رود 
امکانات و تجهیزات در شان بانوان این شهر و در حفظ شئونات دینی و اخاقی در حریم حرم اهل بیت )ع( طراحی شود تا بتوان جامعه ای 

سالم،با نشاط و معنوی داشته باشیم و محیطی به معنای واقعی امن و با نشاط برای بانوان فراهم نمائیم.              

کلنگ احداث پست و خط برق سرچشمه رامهرمز به زمین زده شد
اهواز -  شبنم قجاوند: آیین کلنگ زنی فاز اول پست برق 1۳۲.۳۳ کیلو ولت سرچشمه و ورود 
و خروج خط 1۳۲ کیلو ولت مارون اصلی - رامهرمز یک در این پست، با اعتبار 15۹ میلیارد ریال در 
رامهرمز به زمین زده شد.  مدیرعامل این شرکت در آیین کلنگ زنی این پست گفت: ظرفیت فاز اول 
پست سرچشمه ۳0 مگاولت آمپر است و یک کیلومتر خط ارتباطی برای آن نیز در نظر گرفته شده و 
طرح دائم این پروژه که انجام می شود 100 مگاولت آمپر ظرفیت خواهد داشت. محمود دشت بزرگ 
با بیان اینکه 15۹ میلیارد ریال ارزش سرمایه گذاری این پروژه است، تصریح کرد: تمام منابع این پروژه 
تامین و تحهیزات مورد نیاز خریداری شــده و تا 6 ماه آینده این پســت و خط افتتاح و بهره برداری می شوند. وی افزود: ظرفیت سه 
ایستگاه فوق توزیع رامهرمز 1۹0 مگا ولت آمپر است که ۸1 درصد از این پست ها بارگیری می شود که با افتتاح پست سرچشمه این 
بارگیری به 70 درصد می رسد و نرمال می شود. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه 6 پروژه جامع برای توسعه 
شبکه برق در شهرستان رامهرمز مطالعه و تعریف شده است، تاکید کرد: ۴ پست 1۳۲ کیلو ولت، یک پست ۴00 کیلو ولت و یک مرکز 
دیسپاچینگ برای این شهرستان با ارزش سرمایه گذاری 7 هزار و 500 میلیارد ریال تا سال 1۴05 تعریف شده که با تامین منابع مالی 
به سرانجام خواهند رسید. دشت بزرگ با تشکر از همراهی مردم و مسئولین رامهرمز در بحث تملک زمین، افزود: همه جوره همکاری 
با این شرکت انجام شده و هیچ گونه معارضی در تملک زمین وجود نداشت، همین هم باعث می شود تا کارها با سرعت بیشتری انجام 
شود و زودتر به بهره برداری برسند. شایان ذکر است در این آیین کلنگ زنی، نماینده مردم رامهرمز در مجلس شورای اسامی و مسئولین 

محلی این شهرستان نیز حضور داشتند.

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق ایالم :
متقاضیان خارج از محدوده شهر انشعاب غیر دائم دریافت می کنند

ایالم - هدی منصوری: معاون خدمات مشــترکین شرکت توزیع برق ایام  از امکان واگذاری 
انشعاب برق قانونی به صورت غیر دائم به متقاضیان خارج از محدوده شهر ایام خبر داد. سمیره سیالی 
گفت: درگذشته در خارج از محدوده خدمات شهری شهرستان ایام در مناطقی با عناوین هانیوان و 
میاد ...ساخت و سازهایی بدون اخذ مجوزهای قانونی انجام شده که به دلیل موانع قانونی، واگذاری 
انشعاب برق به ساکنین مناطق مذکورامکانپذیر نبوده است. وی افزود: تاکنون این ساکنین به صورت 
غیر قانونی و غیر استاندارد ) قاب از شبکه ( از شبکه از انرژی برق استفاده کرده  اندکه عاوه بر اینکه 
این امر باعث هدر رفت انرژی و آسیب به تاسیسات شبکه برق شده است،  با توجه به غیر استاندارد و غیر ایمن بودن قاب های گرفته 
شده خطرات جانی نیز برای ساکنین و عابرین ایجاد کرده است.  معاون شرکت توزیع برق ایام ادامه داد: بارها از طریق مراجع قضایی 

اقدام به جمع آوری این انشعابات غیر مجاز نموده ایم که متاسفانه مجددا" توسط ساکنین وصل شده است.
سیالی با اشاره به اینکه خوشبختانه در سال 1۳۹6 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از برق، آب،گاز، تلفن و ... مصوب و 
اباغ گردید، بیان کرد: قانونگذار مجوز مشروط واگذاری انشعاب برق غیر دایم به متقاضیان ساکن در این مناطق را صادر نموده که 
متعاقب آن این شرکت شرایط تامین برق را برای آنان فراهم کرده است. معاون مشترکین شرکت توزیع برق استان اظهار داشت:  پس 
از اباغ قانون و تامین زیر ساخت مورد نیاز اطاع رسانی الزم به مردم منطقه در خصوص اباغ قانون به روش های متعددی از جمله 
مراجعه حضوری و توزیع بروشور خانه به خانه ، نصب بنر ، فراخون در فضای مجازی و رسانه ها و ..انجام شده است که خوشبختانه 

تاکنون حدود 100 متقاضی) با گذشت 5 روز از آغاز واگذاری( برای دریافت انشعاب قانونی اقدام کرده اند. 
سیالی در پایان تاکید کرد: این شرکت به صورت دایم و با استفاده از تمام توان درصدد شناسایی استفاده کنندگان از برق غیر 

مجازمی باشد و به محض شناسایی، متخلفان را جهت اعمال قانون به دستگاه قضایی معرفی می نماید

اخبار

 تبریز - ماهان فالح: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و 
امام جمعه تبریز گفت: خبرنگاران رســانه های استان یکی از بازوان 
پیشرفت جامعه هســتند که با تولید محتوای خوب در این مسیر 
میتوانند جریان ساز باشند. حجت االسام والمسلمین سید محمدعلی 
آل هاشم در دیدار هیأت مدیره تشکل های صنفی رسانه و مطبوعات 
استان با بیان اینکه خبرنگاران آذربایجان شرقی کم حاشیه ترین قشر 
جامعه هستند، گفت: روز خبرنگار روز تجلیل از فعاالن عرصه اطاع 
رسانی و آگاهی بخشی به جامعه است تا نگاه ها به سوی اطاع رسانی 
و خبر جلب شود. امام جمعه تبریز افزود: اگر چه مشکات معیشتی، 
شغلی و صنفی در این حرفه بسیار است اما اعتقاد و اعتماد عمومی به 
این قشر، رنج های آن را شیرین می کند. وی با بیان اینکه خبرنگاران 
دیدبانان آگاهی جامعه هستند، ادامه داد: روز خبرنگار یادآور مجاهدت 
های انســان بزرگی است که در مســیر دفاع از نام و خاک ایران به 
شــهادت رسیده اند. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه 
با تاکید بر بازیابی جایگاه و اهمیت مطبوعات و رســانه های استان 
گفت: حمایت و پشتیبانی مسئوالن استان می تواند توانمندی های 
خبرنگاران و روزنامه نگاران تبریزی را بیش از گذشــته بروز و ظهور 
دهد. امام جمعه تبریز با بیان اینکه جریان سازی و تولید محتوا می 
تواند جایگاه خبرنگاران را ارتقاء دهد، گفت: با گسترش توجهات به 
فضای مجازی، آفت کم توجهی به رسانه های مکتوب بیشتر شده که 

در راســتای رفع آن باید جریان سازی فرهنگی با حساسیت جدی 
دنبال شود. وی همه رسانه ها را بازوان پیشرفت جامعه در سطح ملی 
و استانی دانست و گفت: رسانه ای موثر و کارآمد است که با اجتناب 
از بی تفاوتی در راستای تنویر افکار عمومی قدم بردارد. حجت االسام 
والمسلمین آل هاشم با تاکید بر کنش فعال و هوشمند به چالش های 
اجتماعی از سوی فعاالن رسانه ای اظهار داشت: رسانه در دفاع از اصل 
نظام و انقاب نباید لکنت بگیرند و کم کار باشند. نماینده ولی فقیه 
در آذربایجان شرقی با بیان اینکه ثبات، امنیت داخلی، پیشرفت ها و 
ارتقاء جایگاه بین المللی کشورمان را مرهون مجاهدت های مردم و 
نیروهای مسلح هستیم، گفت: رسانه ها باید گذشته پر افتخار، عزتمند 
و مقتدر ملت ایران را با قلم خود به جامعه بازگو کنند .امام جمعه تبریز 

با اشــاره به نقش پذیری رسانه ها در تمامی عرصه ها اظهار داشت: 
تقویت باورهای مردم و ترویج سبک زندگی ایرانی و اسامی در شرایط 
فعلی که دشمن در صدد ترویج فرهنگ غلط غرب است باید یکی از 

محورهای جریان سازی رسانه ای باشد.
وی در ادامه با اشاره به نقش آفرینی رسانه در تحقق بیانیه گام دوم 
انقاب گفت: منشور تبیین شده از سوی رهبر معظم انقاب اسامی 
برای 50 ســال آینده نظام است که باید رسانه ها به صورت جهادی 
برای تحقق آن وارد عمل شوند. حجت االسام والمسلمین آل هاشم 
با تاکید بر اینکه منشــور راهبردی گام دوم انقاب مخاطب خاصی 
دارد، تصریح کرد: ملت ایران به ویژه جوانان اصلی ترین نقش آفرین 
این بیانه هستند که رسانه هم باید در این مسیر در کنار مردم باشند. 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، همه فعاالن رسانه ای را به تقوا 
و اخاق اســامی توصیه کرد و گفت: کم حاشیه ترین قشر جامعه 
خبرنگاران هستند که با تقوای رسانه ای و اخاق حرفه ای فعالیت 
های موثر در تمامی زمینه ها دارند. امام جمعه تبریز اخاق را از لوازم 
حاکمیت برشمرد و گفت: عدم رعایت اخاق از سوی رسانه ها بر روی 
مردم نیز تاثیر میگذارد . نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید 
کرد: اخبار خوب و امیدوار کنند در رسانه ها باید بیشتر شود و کارهای 
نیک به شکل برجسته به مردم گفته شود. در این دیدار اعضای تشکل 

ها به بیان نظرات و مشکات صنفی، معیشتی خود پرداختند.

اصفهان - قاسم اسد: شرکت توزیع برق اصفهان در آستانه روز 
خبر نگار در نشست تکریم از خبرنگاران ونشست خبری در حوزه حذف 
قبوض کاغذی، مدیریت مصرف و نقش سلولهای فتوولتاییک در ایجاد 
محیطي پاک، میزبان ۴0 نفر ازاصحاب رســانه مکتوب و تصویري بود 
. مهندس علی اکبری مدیر روابط عمومی شــرکت با اشاره به روز 17 
مرداد روز خبرنگار گفت : در دنیای امروز با توجه به شــتاب و سرعت 
گردش اطاعات و تحوالت سیاســی، فرهنگی و اجتماعی برحســب 
ضرورت هــای اجتناب ناپذیــر، نقش کلیدي رســانه ها به هیچ عنوان 
کتمان پذیر و فراموش شــدني نیســت. وی در ادامه گفــت : در ایجاد 
بســترهای اطاع رسانی ، نقش خبرنگار انکارناپذیر است به طوری که 
در دنیای امروز و جامعه مدني، رســانه ها یکي از ارکان آگاهي بخشي و 
نقش آفریني در ساختاردهي و مهندسي فرهنگي، اجتماعي و فرهنگ 
عمومي در جامعه مي باشند . مهرداد جنتیان نیز پس از تبریک این روز 
به خبرنگاران به حذف قبوض کاغذی به عنوان یک ضرورت اشاره کرد و 
گفت : یکي از اهداف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان انجام خدمات 
به صورت غیرحضوري است و در این راستا  سال هاست که خدمات را 
به صورت غیرحضوري به مردم ارائه مي دهیم و میزبان تماس هاي مردم 
از طریق شماره تلفن ۳۸1۲1 مرکز سمیع هستیم که از ساعت 7 صبح 

تا ۹ شب به صورت غیرحضوري به مردم ارائه خدمات مي کند.  معاون 
فروش و خدمات مشــترکین شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با 
اشاره به اینکه طرح ملی قبض ســبز الکترونیک از ۲5 خرداد در کل 
کشور اجرایی شد، عنوان کرد: در این طرح در صدد هستیم کلیه قبوض 
کاغذي حذف شود؛ کل مشترکان دیماندي حدود 11 هزار نفر هستند 
که تلفن همراه آن ها دریافت شده است و قرائت به صورت کاماً مکانیزه 
انجام گرفته اســت وی خاطرنشان کرد: قبوض کاغذی تا آخر شهریور 
ماه صادر شده و از ابتدای مهرماه کلیه قبوض کاغذی حذف می شود و 
از طریق پیامک صورتحساب براي مشترکان ارسال مي شود. وی اذعان 

کرد: با اجرای این طرح توجه ویژه ای به رعایت مسائل زیست محیطي 
شــده و از قطع شــدن حداقل ۴00 اصله درخت در سال جلوگیري 
مي شود. در ادامه این نشست : سارا صالحی مدیر دفتر بازار برق  با تأکید 
بر اینکه حوزه انرژی خورشیدی بهترین گزینه برای سرمایه گذاري در 
حوزه مولد محسوب مي شود، گفت: در حال حاضر درآمد حاصل از این 
سرمایه گذاري و نرخ برگشت سرمایه مطلوب است، توصیه مي شود که 
بخش خصوصي در این حوزه ورود پیدا کرده و ســرمایه گذاري کند . 
صالحی با اشاره به اینکه این اقدام قدمی برای حرکت به سمت توسعه 
پایدار سامانه های خورشــیدي است، عنوان کرد : استفاده از پتانسیل 
قراردادهاي خرید تضمیني براي ایجاد درآمد و معیشــت پایدار براي 
اقشار ضعیف جامعه مي باشــد که در این راستا با کمیته امداد هم از 
سال گذشته همکاري هاي الزم شروع شده است که به دلیل تغییرات 
ارزي وارد فاز اجرایي نشدیم، اما امسال این پروژه اجرایي مي شود. مرسل 
صالحی مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان نیز در 
ادامه این نشست با بیان اینکه سال ۹7 با خاموشي هاي متعدد مواجه 
شدیم که مشکات متعددي ایجاد مي کرد، اظهار کرد: امسال با همراهي 
مردم و مدیریت مصرف انرژي خاموشي نداشتیم و امید داریم فرهنگ 

مدیریت مصرف در بین مردم اصفهان نهادینه شود. 

تبریز - فالح: استاندار آذربایجان شرقی در پیامی به مناسبت 17 
مرداد، سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، از زحمات 
و تاش های اصحاب رسانه و مطبوعات استان قدردانی کرد. متن پیام 

دکتر محمدرضا پورمحمدی به این شرح است:
جان نباشد جز خبر در آزمون

هر که را افزون خبر جانش فزون
عرصه خبر و اطاع رســانی، در هنگامه ای که رسانه به یکی از 
ارکان قدرت نرم در نظام جهانی بدل شــده است، به واقع عرصه 
خطر و مرارت است. قدم گذاشتن در این عرصه خطیر و حساس، 
جرات و جســارتی می طلبد که جز از وجدان های بیدار و دل های 
متعهد برنمی آید. در این میدان کارزار، خبرنگار دلســوز و بیدار، 
چون پیش قراولی است که به قصد روشن گری، راه را برای اعتای 

جامعه باز می کند و وادی معرفت را فراروی دیدگان انسان ها قرار 
می دهد. روز خبرنگار، یادآور شهیدانی است که در عرصه نبرد حق 
و باطل، خطرنگاری را به جان خریدند و خون پاک خود را چونان 
پرچم افتخاری بر ســردر عمارت بلند رسانه و مطبوعات به اهتزاز 

درآوردند. روح و جان خود را به یاد شــهیدان رسانه، بویژه شهید 
محمود صارمی عطرآگین می کنیم و به روان پاک همه خبرنگاران 
متعهد و دلسوز ایران عزیز درود می فرستیم. بر خود وظیفه می دانم 
که این روز ارجمند را به خبرنگاران متعهد و تاش گر اســتان که 
به حق، چشم و گوش و بازوی توانمند جامعه هستند، تبریک عرض 
کنم. توفیق و سربلندی، قرین تاش و تعهد شما باد. مدیریت استان 
آذربایجان شرقی خود را مرهون همراهی و حمایت های توأم با نقد 
منصفانه و دلســوزانه اصحاب رسانه و مطبوعات می داند و با تمام 
توان و اختیار، برای ارتقای جایگاه حرفه ای تاش گران عرصه آگاهی 
و دانایی، می کوشد. بار دیگر از زحمات شما فرهیختگان قدردانی 

می کنم.
محمدرضا پورمحمدی - استاندار آذربایجان شرقی

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: فرماندار گمیشــان با مدیر 
عامل شرکت توزیع نیروی برق استان جهت رفع پاره ای از مشکات 
شهرستان در حوزه صنعت برق دیدار و گفتگو کرد.مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان گفت: طی چهار سال اخیر در شهرستان 
گمیشان توزیع نیروی برق در جهت توسعه زیرساخت ها، افزایش ولتاژ 
برق و کلیه امورات برق رسانی خدمات ارزنده ای را داشته است  چرا 

که تامین برق پایدار برای مشترکین جزوء رسالتهای شرکت می باشد.
به گزارش شرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ علی اکبر نصیری با اشاره 
به قرارگرفتن شهرستان گمیشان جزوء شهرهای کمتر توسعه یافته 
کشور گفت : تقویت و گسترش زیرساخت های حوزه برق در مناطق 
محروم از رویکردهای مهم این شــرکت می باشد.وی افزود: در سیل 
اواخر سال ۹7 و ابتدای سال ۹۸ ، پرسنل توزیع نیروی برق گمیشان 

خدمات قابل توجهی را ارائه نمودند چرا که برق هیچ مشترک خانگی 
در این شهرســتان در طی این ســیل ، قطع نگردیده است .فرماندار 
گمیشان در بخشــی از سخنان خود ضمن تقدیر از اقدامات شرکت 
توزیع نیروی برق گلســتان در حوادث طبیعی ، تسریع در واگذاری 
ملزومات مشــترکین جدید و روشنایی سطح معابر شهرستان و رفع 

حریم خطوط ۲0 کیلوولت در سطح شهرستان را تاکید کرد.

 همدان - فاطمه صنیعی وحید: رئیس ســازمان نظام روان 
شناســی و مشاوره ایران گفت: همدان یکی از پایگاه های مهم روان 
شناسی تربیتی است و جزء دو استان برتر کشور  که در رشته  روان 
شناسی تربیتی بیشترین فارغ التحصیل از نظر علمی و کیفی در حال 

رشد و پیشرفت است. 
محمد حاتمی : تهران معموال به اسم مادر روان شناسی مطرح است 
و بنده امروز اعام میکنم رسما پدر روان شناسی ایران استان همدان 
است. بزرگ ترین افتخار تاریخ کشور بوعلی سیناست ؛روان شناس 
بزرگ، برجسته و پر افتخار که در تمامی سخنرانی ها و کتاب هایی 
که مطالعه و مطرح شده است رد پای بوعلی سینا هست و با این که 
پزشک بود بیشتر در حوزه روان شناسی فعال بود و این حوزه از زمان 
وی شروع شده و تمام کارهای تجربی که انجام داده از همدان شروع 

شده و نباید این نکته فراموش کرد. محمد حاتمی افزود: همیشه در 
ذهن من  این بود که همدان با وجود بوعلی ســینا باید فکری دیگر 
راجع به آن شــود و با توجه به دارا بودن رشــته های روان شناسی 
عمومی و تربیتی اما برای بنده راضی کننده نبود و توسعه این رشته 
باید بیش از اینها باشد و رشته های متنوع دیگر خصوصا رشته روان 
شناسی سامت ،روان شناسی بالینی و دیگر رشته های روان شناسی 
مخصوصا کاربردی به دلیل زحمات و وجود افتخار بزرگ در استان 
به برکت نام بوعلی سینا در استان توسعه بیشتری پیدا کند . بنابراین 
برای اســتان جایگاه ویژه ای باید نظر بگیریم و بنده به سهم خود با 
تاش همکارانم تاش می کنیم که تعریف دیگری از روانشناســی 
در اســتان ایجاد کنیم و به جایگاه اصلی که زیبنده نام بوعلی سینا 
هست به دانشگاه بوعلی ســینا و دانشگاهای پیرامون اعطاء شود و 

این رشــته توسعه پیدا کند . وی خاطر نشــان کرد : در رشته های 
1۴ گانه روان شناسی و مشاوره در حال حاضر بیش از ۲00هزار نفر 
دانشجو در سطح کشور مشغول به تحصیل هستند  که رقم چشم 
گیری است ؛هر چند که با استانداردها فاصله داریم ،استاندارد جهانی 
به این صورت است که به اعضای هر 50 خانوار باید یک روان شناس 
باشــد که ما در ایران ۲۲ هزار خانوار داریم که حدود ۴00 هزار نفر 
روان شــناس نیاز است در حالی که فعا ۳0 هزار نفر عضور رسمی 
در سازمان است و تنها شش هزار نفر پروانه دریافت کردند و همین 
تعداد روان شناس در کشور وجود دارد و اگر روان شناسی بخواهد در 
کشور نهادینه شود به بیش از یک میلیون نفر نیاز داریم که خود جای 
توسعه دارد  و با توجه به اعام سازمان ملل روان شناسی در بین ده 

رشته پول ساز دنیا مقام سوم را دارد .

ساری – دهقان : وزیر بهداشــت ، درمان و آموزش پزشکی در 
اجاس مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
سراسر کشور، سازمان های تابعه و مسئولین روابط عمومی ستادی، از 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
تقدیر کرد. در اجاس دو روزه ی مدیران روابط عمومی دانشــگاه ها 
و دانشــکده های علوم پزشکی سراسر کشــور، سازمان های تابعه و 
مسئولین روابط عمومی ستادی که در روزهای 1۳ و 1۴ مردادماه  و 

با حضور وزیر بهداشت ، قائم مقام وزارت بهداشت و رئیس مرکز روابط 
عمومی و  اطاع رسانی وزارت بهداشت برگزار شد با اهداء تقدیرنامه 
ای از سوی دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از دکتر فرزاد گوهردهی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران به جهت اطاع رسانی شفاف و صحیح  برنامه 
های ســامت نوروزی ، هفته سامت و اجرای کمپین ملی کنترل 

فشارخون تقدیر شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

رسانه ها در دفاع از اصل نظام و انقالب نباید لکنت بگیرند
تاکید امام جمعه تبریز بر بازیابی جایگاه و اهمیت مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی

تکریم 40 نفر از اصحاب رسانه مکتوب، تصویری به مناسبت روز خبرنگار به میزبانی شرکت توزیع برق اصفهان

پیام استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت روز خبرنگار؛

خبرنگار دلسوز و بیدار وادی معرفت را فراروی دیدگان انسان ها قرار می دهد
خبرنگاران متعهد، چشم و گوش و بازوی توانمند جامعه هستند

دیدار فرماندار گمیشان با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران:
همدان را پدر علم روان شناسی ایران اعالم کرد 

در اجالس مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور انجام شد  
تقدیر وزیر بهداشت از مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران
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اســتارت آپ های جدید ســیلیکون ولی با انتخاب مدلــی برای ارائه 
خدمات به شرکت های دیگر، جریان درآمدی مناسبی در دوران سخت 

دنیای فناوری ایجاد می کنند.
وضعیت کنونی شــرکت های فعال در حوزه  فناوری شــاید در نگاه 
اول آنچنان مناســب به نظر نرسد. غول های بزرگ بازار هر کدام درگیر 
دعواهای حقوقی و تنظیم  قانون هســتند و آینده  ای دشــوار پیش رو 
دارند. به عاوه، برخی از آنها در درگیری های سیاسی نیز وارد شده اند. 
به هرحــال در چنین وضعیتی، شــاید خوش بین ترین کارشناســان و 
عاقه مندان به دنیای فناوری هم پیشــرفت و موفقیت استارت آپ ها را 
دور از ذهن بدانند. در همین اوضاع، شرایط برای بسیاری از کارآفرینان 
آسان به نظر می رسد؛ چراکه با مدل های درآمدی مناسب، روند رشد و 

موفقیت خود را تا حدودی تضمین کرده اند.
هنریک دوبوگراس و پدرو فرانچســکی، دو کارآفرین ۲۳ ساله  فعال 
در سان فرانسیســکو هستند که هر دو از دانشــگاه استنفورد انصراف 
داده اند. آنها اســتارت آپی به نام برکس )Brex( راه اندازی کرده اند که 
درحال حاضر، به عنوان یکی از فعاالن خبرســاز سیلیکون ولی شناخته 
می شــود. اســتارت آپ  برکس محصولی به صورت کارت اعتباری دارد 
که برای ارائه  ســرویس به اســتارت آپ های دیگر طراحی شده است. 
بنیان گذاران برکس به موفقیت اســتارت آپ خود بسیار باور داشتند و 
امروزه با خدمات بانکی درخورتوجه، به بازیگری شناخته شده در میان 

شرکت های نوپا تبدیل شده اند.
مرکز فعالیت اســتارت آپ نوپای برکس در سان فرانسیسکو قرار دارد 
و بنیان گذاران آن با جذب میلیون ها دالر ســرمایه در جدیدترین دور 
جذب، ارزشــش را به ۲.6 میلیارد دالر رسانده اند. ارزش گذاری جدید 
شــرکت دارایی هر یک از بنیان گذاران را به ۴۳0 میلیون دالر رسانده 

است.
برکس را می توان مثالی روشن از انرژی درخورتوجه در حال جریان 
در ســیلیکون ولی دانست. با وجود روزهای نســبتا دشواری که برای 
دیگر فعاالن دنیای فناوری، به ویژه شــرکت های بزرگ سپری می شود،  
چنین استارت آپ هایی نماد فرصت های بیشماری هستند که هنوز در 
این فضا وجود دارد. در نیمه  اول ســال جاری میادی، اســتارت آپ ها 
موفق شــده اند 55 میلیارد دالر سرمایه جذب کنند که از سال ۲000 
به  بعد، این میزان بی ســابقه بوده است. نکته  جالب این است که حجم 
عظیمی از اســتارت آپ های کنونی در حال رشــد، بــازار مهمی به نام 

»استارت آپ های دیگر« را هدف قرار داده اند.
اســتار ت آپ دیگری به نــام Certa وجود دارد کــه مانند برکس، 
اکوسیســتم اســتارت آپی را هدف قرار می دهد. آنها خدمات مدیریت 
دارایــی را بــرای کارمندان اســتارت آپ ها عرضه می کننــد و اکنون 
1.7 میلیــارد دالر ارزش دارنــد. از فعاالن مشــابه دیگــر می توان به 
Guideline با مأموریت خدمات بازنشســتگی برای استارت آپ ها و 
 )InterPrime( همچنین کپی هایی از برکس اشاره کرد. اینترپرایم
از اســتارت آپ های مشابه دیگر محسوب می شود که »سرمایه  ساکن« 

شرکت های نوپا را مدیریت می کند و اکنون بیش از 50مشتری دارد.
کانیشــکا ماهشــواری، از بنیان گــذاران اینترپرایــم، اعتقــاد دارد 
استارت آپ ها بازار مناسبی هستند و هنوز خدمات زیادی برای ارائه به 
آنها وجود دارد. او که شرکتش را در منلوپارک کالیفرنیا تأسیس کرده 
اســت، بازخورد مناســب کارمندان و مدیران شرکت های نوپا را هم از 

دالیل مناسب بودن بازار مذکور می داند.
داســتان برکس از برزیل، محل تولد دوبوگراس و فرانچسکی، شروع 
شد. فرانچسکی از 1۲ســالگی به طور جدی در دنیای نرم افزار فعالیت 
می کرد و اولین تجربه ها را هم در جیلبریک کردن آیفون به دست آورد. 
دوبوگراس در 1۴ ســالگی شرکت بازی سازی تأســیس کرد که بعدا 
به  دلیل مشــکات کپی رایت تعطیل شــد. این دو نفر در توییتر با هم 
 Pagar.me آشــنا شدند و استارت آپی فعال در حوزه  پرداخت به نام
در سائوپائولو تأسیس کردند. استارت آپ آنها وقتی ۲0 ساله بودند، به 
شــرکت بزرگ پردازش کارت های اعتباری برزیل، Stone، فروخته 

شد.
بنیان گذاران برکس در ســال ۲015 به ســیلیکون ولی رفتند تا در 
دانشگاه استنفورد ادامه  تحصیل دهند. تحصیل در استنفورد برای آنها 
مانند رؤیا بــود. هر دو نفر به ســریال تلویزیونی Chuck عاقه مند 
بودند که شــخصیت اصلی آن هکر فارغ التحصیل استنفورد بود. البته 
آنها پس از هشت ماه، رؤیای تحصیل در استنفورد را رها کردند. مقصد 
بعدی، شــتاب دهنده  وای کامبینیتــور )Y Combinator( بود که 
دوســتان برزیلی با ایده  اســتارت آپی در حوزه  واقعیت مجازی به آن 

وارد شدند.
دوبوگراس و فرانچسکی پس از مدتی فعالیت در فضای استارت آپی، 
به مشــکات مالی و اعتباری بنیان گذاران پی بردند. آنها به این نتیجه 
رسیدند که سیستم ســنتی برای اعطای اعتبار و امتیازهای بانکی به 
کارآفرینان کارآمد نیســت. بانک ها از بنیان گــذاران مواردی همچون 
ضمانت نامه و سابقه  اعتبار درخواست می کردند که با توجه به سن کم 
اکثر آنها، تأمین کردنی نبود. درنهایت، اســتارت آپ دوستان برزیلی که 
Veyond نام داشــت، به حوزه  اعتبارات بانکی وارد شد و امروزه، نام 

برکس را یدک می کشد.
اید ه  اولیه  برکس ارائه  خدمات اعتباری ســریع به استارت آپ ها بود 
تا بنیان گذاران بدون نیاز به ارائه  اســناد ســنتی، نیازهای بانکی خود 
را برطــرف کنند. اولین همکاری بانکی برکــس با بانک Sutton در 
اوهایو بود تا کارت های اعتباری از طریق آنها صادر شوند. شرکت برای 
حفظ اعتبار و امنیت خود به صورت دائمی حساب های بانکی مشتریان 
را بررســی و محدودیت های اعتباری آنهــا را تنظیم می کند. به عاوه، 
استارت آپ ها باید هزینه های اعتباری خود را به صورت ماهانه پرداخت 

کنند تا خللی در روند تأمین اعتبار ایجاد نشود.
هر اســتارت آپ تا پنج عضو یا کارمند را به  رایگان به سیستم برکس 
اضافه می  کند و پس  از آن، هر عضو جدید هزینه پنج دالری در ســال 
خواهد داشــت. کانال اصلــی درآمد برکس دریافــت کارمزد خرید از 
فروشــندگان خدمات و محصوالت اســت. بنیان گذاران برکس اکنون 
به صورت اشتراکی مدیریت شرکت را برعهده دارند. دوبوگراس وظیفه  
مدیریت قراردادهای شراکت و افزایش سرمایه و ارتباطات و فرانچسکی 

مدیریت فناوری و عملیات را برعهده دارد.
آنو هاریهاران، از شرکای وای کامبینیتور که در برکس سرمایه گذاری 
کرده اســت، رشد آنها را بسیار سریع ارزیابی می کند. از نگاه او، تقاضا 
برای خدمات برکس با ســرعت زیــادی افزایش یافت و حتی مدیریت 
تقاضا به نوعی از کنترل خارج شد. Hims، استارت آپ فعال در حوزه  
خدمات پزشــکی آناین و SoFi، استارت آپ فعال در حوزه مدیریت 
دارایی های شــخصی وClassPass، اســتارت آپ فعــال در حوزه  

سامت و تناسب اندام، از اولین مشتریان برکس بودند.
اســتارت آپ Boxed یکی از مشــتریان اصلی برکــس بود که از 
ســال گذشته، از کارت های اعتباری آنها برای خریدهای خود، ازجمله 
انبــارداری و تبلیغات دیجیتال، اســتفاده می کنند. چی هوانگ، مدیر 
اجراییBoxed، می گویــد امکانات خرید اعتبــاری در کنار فروش 
نقدی، ســرمایه  مناســبی در اختیار آنها قرار داد که روند رشــد را با 
سرعت بیشــتری پیش برد. او امکان استفاده از خدمات کار به صورت 
غیرفیزیکی را هم از مزیت های مهم برکس می داند. شــایان ذکر است 
Boxed با ســرمایه گذاری نزدیک به ۲50 میلیــون دالری، اکنون 

درآمد ساالنه اش تقریبا 100 میلیون دالر است.
الریســا مارانهائو روکا، اولیــن کارمند اســتارت آپ برکس و مدیر 
ارتباطات شرکت اســت. او استخدام اولین مهندسان در استارت آپ را 
چالشی بســیار بزرگ می داند که رقابت شــدید برای جذب استعداد 
در اکوسیســتم اســتارت آپی، یکی از دالیل آن بود. الریســا می گوید 
در روزهــای ابتدایی، هیچ کس آنها را نمی شــناخت و در نتایج گوگل 
هم ظاهر نمی شــدند؛ به  همین دلیل، جذب متخصصان حرفه ای برای 
توسعه  کسب وکار بسیار دشــوار بود. اولین سرمایه گذاری های مهم در 
برکس در فوریه و اکتبر ســال گذشته  انجام شد. آنها تنها پس از شش 
ماه فعالیت، به ارزش یک  میلیارد دالر رســیدند و اصطاحا یونیکورن 
شــدند. از میان ســرمایه گذاران اصلی می توان بــه پیتر تیل و مکس 

لوچین، بنیان گذارهای پی پال، اشاره کرد.
برکــس پــس از جذب ســرمایه چشــمگیر، تمرکز خــود را روی 
تبلیغات گذاشــت و در مکان هــای متنوع از ایســتگاه های اتوبوس و 
پایانه های فرودگاه ها تا بیلبوردهای شــهری، لوگو و شــعار خود را به 
استارت آپ های دیگر نشان داد. دوبوگراس چند ماه بعد در کنفرانسی 
اعام کرد بیلبوردهای شــهری روش ارزان تری در مقایسه با تبلیغات 
دیجیتــال برای جذب کارمندان و مشــتریان بالقوه بودند. او می گوید 
همین اظهارنظر به افزایش قیمت بیلبوردها در سان فرانسیســکو منجر 
شــد. او امروز قانونــی دارد: »هیچ گاه درباره  تبلیغــات مفید و کارآمد 

صحبت نکنید.«
برکس امــروز ۲۲0 کارمنــد دارد و احتماال تا پایان ســال جاری، 
تعدادشان به ۴00 نفر افزایش یابد. افزایش شهرت و اعتبار اولیه به مرور 
سرمایه گذاران بیشتری را به آنها عاقه مند کرد که البته بنیان گذاران، 
بسیاری از آنها را رد کردند. نکته  جالب اینکه مدیران برکس از جلسه با 
سرمایه گذاران خطرپذیر برای نمایش خدمات خود به استارت آپ های 
موردحمایــت آنها اســتفاده می کردند. یکی از جلســه های برکس با 
استارت آپ ها در کافی شاپی در ساوث پارک سان فرانسیسکو برگزار شد 
که جمعیت مناســبی در آن حضور یافتند. استقبال مناسب از جلسه  
معرفی باعث شــد برکس ســالنی را در باالی همان کافی شــاپ برای 

رویدادهای خود در اختیار بگیرد.
 )Oval Room( برکس برای سالن رویدادهای خود نام اتاق بیضی
را انتخاب کرد که عاوه  بر وجه تســمیه  ای شــبیه به اتاق بیضی کاخ 
 سفید، به شــکل ساوث پارک نیز بی شباهت نیســت. سالن مذکور در 
میان خدمات برکس برای اســتارت آپ ها قرار دارد. از ســرویس های 
دیگر می توان بــه اعتبار تهیه  فضای ابری و تخفیف در فضاهای کاری 

WeWork و حتی امتیازهایی برای اجاره  اسکوتر برقی اشاره کرد.
رشــد و موفقیت اســتارت آپ برکس برای بنیان گذارانش با درآمد و 

ثروت مناســبی همراه بود. بااین حال، ادامه  روند موفقیت و درآمدزایی 
آنها هنوز کاما روشــن نیســت، چراکه درصد زیادی از استارت آپ ها 
شکســت می خورند. به  بیان دیگر، مشــتریان برکس با احتمال بسیار 
فراوان شکست و خارج شدن از روند کاری روبه رو هستند که درنهایت، 

به کاهش درآمد آنها هم منجر می شود.
فرانچسکی درباره  رفتار شرکتش با استارت آپ های در حال شکست 
اعتقاد دارد که رویکردی متفاوت با شــرکت های اعتباری سنتی انجام 
می شــود. آنها برخاف شــرکت های ســنتی در زمــان کاهش اعتبار 
مشتریان و نزدیک شدن شکست، اعتبار آنها را قطع نمی کنند. درواقع، 
برکس حتــی کارآفرینان شکســت خورده را نیز به عنوان مشــتریان 
بالقــوه آتی می داند و آنها را از برنامه ریزی هــای خود خارج نمی کند. 
بنیان گذاران برکس می دانند هر کارآفرین اســتارت آپی شــاید روزی 

دیگر با ایده ای جدید به کسب وکار بازگردد.
دوبوگــراس اعتقاد دارد ســرمایه  گذاری خطرپذیر هنــوز به عنوان 
بازیگری مهم در اکوسیســتم اســتارت آپی و درنتیجه، در فهرســت 
مشتریان آنها حضور خواهد داشت. درواقع، تا زمانی که برکس خدمات 
سریع و عالی به استارت آپ های موردحمایت سرمایه گذاران ارائه کند، 
بخت جذب مشــتری دارد. به عاوه آنها با توجــه به آمارهای اعتباری 
شرکت  ها می توانند کاهش درآمد یا خطر شکست آنها را متوجه شوند 

که در برنامه ریزی های آتی مفید خواهد بود.
برکس امروز استارت آپی غیرسودده محسوب می شود و تنها با جذب 
سرمایه توانایی تأمین هزینه های خود را دارد و در جدیدترین دور نیز 
 Kleiner Perkins و DST Global از شــرکت هایی همچون
حدود 100 میلیون دالر ســرمایه جذب کرده  است. دور اخیر، مجموع 
ســرمایه های جذب شــده در برکس را به ۳15 میلیون دالر رساند که 

بدهی های شرکت نیز جزو آن محسوب می شوند.
نیل متا، از ســرمایه گذاران Greenoaks Capital است که در 
دور جذب ســرمایه  برکــس در اکتبر حضور داشــت. او ایده و تجربه 
کاربری عالی برکس را به عنوان دلیلی اصلی سرمایه گذاری بیان کرده و 
آن را با اولین رویارویی خود با اوبر یا خودروهای تسا مقایسه می کند. 
متا اعتقاد دارد برکس در ابتدای مسیر فعالیت است و آینده  ای روشن 

انتظار آنها را می کشد.
در ســال جــاری، برکس بخشــی از تمرکز خود را به خدمت رســانی 
به شــرکت های تجارت الکترونیک اختصــاص داد که اکنون ۳0درصد از 
کسب وکار آنها را پوشش می دهند. در ماه های گذشته، برخی شرکت های 
سهامی عام پیشــنهادی برای کارت های اعتباری برکس ارائه کرده اند که 
البته با مخالفت مدیران روبه رو شــده است. فرانچسکی در پایان مصاحبه 
درباره  اســتارت آپش، حفظ نظم و باقی ماندن در مسیر اصلی را چالش و 
وظیفه   اصلی برکس می داند. او اعتقاد دارد بســیاری از اســتارت آپ های 
ســیلیکون ولی پس از مدتی مأموریت اصلی خود را فراموش می کنند که 

به نوعی اولین قدم ها به سمت شکست را تشکیل می دهد.
مطالعه  داســتان اســتارت آپ برکس نکته  مهمی دربــاره  ظرفیت 
چشــمگیر بــازار B۲B برای اســتارت آپ ها دارد؛ بــازاری که در آن 
شــرکت ها هدف قرار می گیرند و در صورت ارائه  خدمات و محصوالت 
مناســب، جریان درآمدی پایدارتر و بزرگ تری برای استارت آپ فراهم 

می کنند.
NYTIMES/zoomit :منبع
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یکشنبه
20 مرداد 1398

شماره 1370



۱۵آگهــــــــی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
یکشنبه
20 مرداد 1398

شماره 1370



موارد ضروری که مدیران تازه کار استارت آپ ها در آنها هزینه می کنند
اغلــب کارآفرینــان برای راه اندازی اســتارت آپ خود ســرمایه  چندانی ندارند. در واقــع، هزینه اولیه  
اســتارت آپ باید با دقت و برنامه ریزی مناســب انجام شود، زیرا هم ســرمایه موجود محدود است و هم 

فرصت اشتباه به مؤسسان را نمی دهد. 
بوت استرپینگ از بهترین و کارآمدترین روش های سرمایه گذاری استارت آپ در روزهای اول راه اندازی 
اســت. البته شاید ســخت ترین روش نیز به حســاب بیاید؛ زیرا منابع مالی، زمان، تیم، نیروی انسانی و 
خیلی منابع دیگر محدود هســتند. بوت استرپینگ سبب افزایش اعتبار کارآفرین و کنترل بیشتر او روی 

استارت آپ می شود، زیرا بدون وجود سرمایه گذاران و مدیران باال رده، به تنهایی تصمیم گیری می کند.
نکته  اصلی در زمانی که ســرمایه  اولیه  اســتارت آپ محدود اســت یا به روش بوت استرپینگ فعالیت 
دارد، انتخاب زمینه مناسب برای هزینه کردن سرمایه است؛ زیرا در این روش از مدیریت استارت آپ اگر 
هزینه ها به درســتی انتخاب نشوند، ممکن است کارآفرین سرمایه خود را در موارد بی اهمیت هدر دهد و 

از سرمایه گذاری در بخش های پربازده و بلندمدت غافل شود.
در ادامه  مقاله، چهار موردی را بیان می کنیم که بهتر اســت مدیران تازه کار استارت آپ ها سرمایه خود 

را در آنها صرف کنند.
ابزار مناسب

اســتارت آپ همانند هر کســب و کار دیگری به ابزار مناســب نیاز دارد. ابزارها با توجه به نوع شرکت 
می تواند نرم افزاری، سخت افزاری یا تولیدی باشد. در هر حال ابزار مناسب عاوه بر تضمین کیفیت باالی 

محصول نهایی، سبب افزایش کارایی و کاهش هدررفت منابع نیز خواهد شد.
حتی اگر محصول شما یک سرویس باشد، باز هم نیاز به ابزارهای مناسب خواهید داشت. کیفیت ایده  
شــما، مالکیت معنوی آن و تمایزتان از بازار در راه اندازی اســتارت آپ بسیار مهم هستند؛ اما اگر بازدهی 

اجرای ایده مناسب نباشد، تمام این موارد بی فایده خواهند بود.
بایــد در هزینه کردن ســرمایه تمام دقت خود را بــه خرج دهید. پس در انتخــاب و خرید ابزارها هم 
دقیق باشــید. خرید جدیدترین مدل ابزارها با امکانات حداکثر، برای اســتارت آپ مناســب نیست. بلکه 
باید به دنبال ابزارهایی باشــید که به نیاز شما به بهترین نحو ممکن پاسخ می دهد. امکانات اضافی، تنها 
ســرمایه تان را هدر می دهد و شــما را از هدف اصلی یعنی هزینه کردن هوشمندانه دور می کند. پس به 
این نکته توجه کنید، هر خرید یک ســرمایه گذاری اســت و باید سرمایه گذاری با بیشترین نرخ بازگشت 

را انتخاب کنید.
داشتن فضای کاری مناسب

کارآفرینان و کارمندان استارت آپ ها به نسبت رقبای بزرگ خود، بیشتر در محل کار می مانند، چرا که 
وظایف زیاد و زمان محدودی برای انجام کارهای شــان دارند. پس مؤسســان استارت آپ ها باید به دنبال 
محل کاری راحت و مناســب باشند. البته نیاز نیست خیلی هم جای شیک و گران قیمتی بگیرید، همین 
که شما و کارمندان در آن فضا راحت باشید کافی است و این یعنی به هدف ابتدایی خود دست یافته اید.
به غیر از انتخاب محل کار، وســایل نیز باید بادقت خریداری شوند. پس در انتخاب میز، صندلی، کمد، 
نورپردازی و ... دقت کنید تا فضای راحت و ارگونومیکی برای خود و کارمندان فراهم کنید. مســئله  مهم 
این اســت، به دنبال جلب توجه دیگران نباشــید. محیط کاری می تواند هزینه های زیادی روی دست تان 
بگذارد و حتی بخش عظیمی از ســرمایه تان را بگیرد. تنها اگر اســتارت آپ شما ارتباطات زیادی با افراد 
بیرون دارد و باید جلسات زیادی در داخل شرکت برگزار کنید، به دنبال محیط کار لوکس تر و گران تری 

باشید.
توجه به موارد تأثیرگذار روی مشتری

سرمایه  استارت آپ باید در جایی هزینه شود که روی مشتری تأثیر می گذارد. برای مثال، افزایش انگیزه  
تیم روی محصول نهایی و در نهایت روی مشتری تاثیر می گذارد؛ پس باید به آن دقت بیشتری شود.

توصیه می کنیم همیشه قبل از اعمال هر هزینه  جدید، این سؤال را از خود بپرسید: »آیا این مورد روی 
تجربه مشتری تأثیر می گذارد؟«

اگر پاســخ تان مثبت بود، مراحل بعدی را بهتر پشت سر می گذارید. باید بازگشت این سرمایه  جدید را 
برای خود مشــخص کنید. در واقع، بعد از رســیدن محصول به مراحل اولیه، هر هزینه  جدید برای بهبود 
آن باید به سود مشتری باشد تا در نهایت سود شما هم رو به افزایش رود. در غیر این صورت تنها سرمایه 

خود را هدر می دهید که اصًا برای پیشرفت استارت آپ مناسب نیست.
تیم کاری مناسب

تمام کارآفرینان بزرگ معتقدند تیم مناسب برای رشد استارت آپ الزم است. هر چقدر هم سختکوش، 
توانمند و باانگیزه باشــید، باز هم برای طی کردن مســیر موفقیت نیازمند کمک خواهید بود. این کمک 
می تواند به شــکل اســتخدام نیروهای ثابت یا آزادکار باشــد. در هر حال باید در انتخاب تیم کاری خود 

دقت داشته باشید.
بیشــتر مدیران اســتارت آپ ها خیلی دیر به ســراغ اســتخدام نیرو می روند. آنها سعی در صرفه جویی 
هزینه ها دارند و زمان اســتخدام کارمند را به تعویق می اندازند؛ غافل از اینکه ســرعت پیشرفت خود را 

کاهش می دهند.
پس انتخاب زمان مناســب برای استخدام نیرو از موارد اساســی به حساب می آید. نباید در زمانی که 
سرتان شلوغ است اقدام به استخدام نیرو کنید؛ زیرا مدیران استارت آپ همیشه کارهای زیادی برای انجام 
دادن دارند. بهترین زمان برای اســتخدام وقتی اســت که نیاز به انجام کاری دارید که از مهارت الزم در 
آن بی بهره اید. مؤسس استارت آپ برای پیشبرد کارهای خود نیاز به مدیر فروش، برنامه نویس، مدیر امور 
مالی و ... خواهد داشــت. پس همواره به خاطر داشته باشید، نیروی کاری مناسب، بهترین سرمایه گذاری 

برای استارت آپ شماست.
inc/ucan :منبع
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بــا نگاهی به افراد موفق جهان، بــه وجود برخی عادات 
مثبت و همیشــگی در آنها پی خواهید برد. درواقع تصور 
این امر که کارآفرین هایی نظیر بیل گیتس، از همان ابتدا 
با یک اســتعداد عجیب و فرابشــری متولد شده اند، امری 
کاما غیرواقعی و نادرســت بوده و تمامــی این افراد، در 
شــرایط حتی پایین تر از سطح معمول نیز قرار داشته اند. 
بــه همین خاطر نیز راز موفقیت آنهــا را باید در اقداماتی 
دانست که موجب خودسازی شان شده است. در این رابطه 

این امر کــه عادت های مفیدی را 
داشــته باشید، کمک بسیار زیادی 
را خواهــد کرد، با ایــن حال این 
عادت ها، باید تداوم کافی را داشته 
باشند تا بتوانند تاثیر خود را نشان 
دهند. به همین خاطر نیز ضروری 
اســت تا برنامه زمانــی منظمی را 
داشته باشــید. در این رابطه انجام 
تصمیم  بهترین  اقدامی،  هر  روزانه 
ممکن خواهد بــود. همچنین این 
امر که توجه اصلی خود را به توصیه 
افرادی قرار دهید که مدت ها پیش 
مسیر موفقیت را طی کرده اند، به 
خواهد  منتج  عملی تر  راهکارهای 
شــد. در همین راستا و در ادامه به 
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خواهیم پرداخت. 
۱-در مورد صنعت خود مطالعه 

داشته باشید 
)پی.جی ورسفولد موسس برند 
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به این باور باید دست پیدا کنید 
کــه عرصه حال حاضر، به شــدت 
رقابتی بوده و تنها افرادی می توانند 
در آن موفق ظاهر شــوند که دانش 
خود را در سطح مطلوب نگه دارند. 
در این رابطه برخــی از افراد تصور 
می کننــد که پس از رســیدن به 
جایگاه علمی مناســب، دیگر تنها 
به کسب تجربه بیشتر نیاز خواهند 
داشــت. این امر در حالی است که 
سرعت رشد علم، شگفت انگیز بوده 
و نمی توان بــرای آن نقطه پایانی 
را متصــور شــد. به همیــن خاطر 
نیز دانش اندوزی شــما باید اقدامی 
ابدی باشــد. در این رابطه افرادی 
نظیــر وارن بافــت، ســاعت های 
مطالعــه مشــخصی را بــه صورت 
روزانه داشــته و همین امر به یکی 
از دالیلــی اصلی موفقیت وی حتی 
در دوران کهنســالی تبدیل شــده 
اســت. در این رابطه توجه داشــته 
باشــید که تفاوتی ندارد که از چه 
طریقی اقدام بــه افزایش اطاعات 
خــود می کنید. درواقــع اگرچه در 
گذشــته شــاید کتاب، تنها منبع 
اطاعاتی محســوب می شد، با این 
حال در جهان حاضر شــما با انواع 
روش ها نظیــر کتاب های صوتی، 
فایل-های تصویری،  الکترونیکــی، 
مقاالت و... مواجه هســتید. در این 
رابطه تنها کافی است تا روش مورد 
عاقه خــود را بیابید. بــرای مثال 
ایــن امر که در حین رانندگی برای 

رسیدن به محل کار خود، کتاب صوتی گوش دهید، بهتر از 
زمانی خواهد بود که شــما برنامه زمانی خواب خود را برای 
وقت کافی برای مطالعه، برهم بزنید. فراموش نکنید که نیاز 
افراد متفاوت بوده و چهار ساعت خواب کافی برای یک نفر 
ممکن است ابدا برای شــما مناسب نباشد. به همین خاطر 
نیز بــرای اضافه کردن یک عادت جدید، توصیه می شــود 
تــا زمان های مرده خود را در ابتــدا مورد توجه قرار دهید. 
توجه داشــته باشــید که هیچ دلیلی برای انجام مطالعه در 
یک زمان خاص وجود نداشــته و شما می توانید با توجه به 
شرایط خود، تعداد دفعات کوتاهی را برای آن تعیین کنید. 
برای مثال در صورتی که قصد دارید تا روزانه یک ســاعت 

و نیم مطالعه داشــته باشــید، می توانید آن را به سه زمان 
نیم ساعته تقســیم کنید. در نهایت مطالعه منابع تخصصی 
در رابطه با کســب وکار، اگرچه اولویت اصلی شما محسوب 
می شود، با این حال این امر ابدا کافی نبوده و الزم است تا 
مــوارد مرتبط با آن را نیز مورد توجه قرار دهید. برای مثال 
مدیر یک شــرکت فعال در حوزه فناوری اطاعات، اگرچه 
باید اولویت خود را مطالعه جدیدترین اخبار و اطاعات این 
عرصه قرار دهد، با این حال نباید از ســایر موارد مهم نظیر 

رهبری، مدیریت، بازاریابی، تبلیغات و... نیز غافل شود. 
ادامه دارد ...
inc :منبع
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