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از دستور رئیس جمهور برای کنترل بازار ارز تا تخلیه شوک تورمی

روزهای آرام دالر
فعاالن اقتصادی معتقدند اگر بنا باشــد نرخ ها به شــکل قطعی کاهش یابند، باید در اقتصاد تغییراتی اساسی 
ببینیم، اما آنچه که در روزهای گذشته رخ داده، بیشتر حاصل یک جو روانی مثبت است. به گزارش خبرآنالین، 
بازار ارز روزهای پرنوســانی را می گذراند؛ به نظر می رســد در حال حاضر بازار ارز بیشتر به سمت کاهش قیمت 
کشــش دارد. این موضوع را در روزهای گذشته به خوبی می شد حس کرد؛ به طوری که سه شنبه هفته گذشته 
قیمــت دالر وارد کانال ۱۰هزار تومان شــد، اگرچه یک روز پس از آن، دوباره کانــال ۱۱ هزار تومان را انتخاب 
کــرد. در حال حاضر قیمــت دالر در بازار در حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان اســت. تحلیلگران معتقدند آنچه در 
روزهای گذشته در بازار ارز و طال رخ داده، حاصل جو روانی مثبت شکل گرفته در جامعه بوده و نمی توان دالیل 
اقتصادی قطعی پیدا کرد. همان طور که پیش از این نیز ســابقه داشــت، وقتی در جامعه چند خبر امیدوارکننده 
منتشــر می شــد، این موضوع به کاهش نرخ ارز در بازار ختم شــده و برای چند روز روند نرخ ها کاهشــی بود...

بیشترین ارزش معامالت بورس در دومین روز هفته به خودرویی ها رسید

ادامه روزهای سبز تاالر شیشه ای
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سایه ناترازی بانك ها بر اجرای بانكداری بدون ربا

آسیب شناسی نظام بانكداری اسالمی در ایران

همكاری مشترک تارگت و دیسنی در زمینه کسب و کار

آینده  از آن استارت آپ های اروپایی است

حفظ کارمندان، اولویت نخست کسب و کارهای کوچك

دلسوزی، کلید مدیریت بهینه و جلب اعتماد کارمندان

چگونه اخبار منفی را به اطالع مشتریان خود برسانیم

تبلیغات موفق با ویدئوهای 6 ثانیه ای

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

نت فلیكس مستندی 3 قسمتی از 
زندگی بیل گیتس می سازد

3
فرصت امروز: وزیر راه و شهرسازی در نخستین همایش سراسری 

تأمین و ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکن کارکنان نیروهای 
مسلح، بر ورود تمامی بانک ها برای مشارکت در طرح...

 وزیر راه و شهرسازی از ساخت مسكن
در 26 پادگان ارتش خبر داد

چگونه در طرح اقدام ملی مسکن 
صاحبخانه شویم؟

یادداشت

قیمت واقعی دالر 
چند است؟

نرخ واقعــی دالر و ارزش پول 
ملی دو روی یک ســکه اند که 
افزایش یکــی کاهش دیگری را 
بــه دنبــال دارد. در صورتی که 
این رابطه از طریق سیاست های 
نــه متغیرهــای  و  دســتوری 
اقتصادی تعیین شود، پیامدهای 
جبران ناپذیــری بــرای اقتصاد 
کشــور خواهد داشــت. انتشار 
گزارشــی از جلسه هیات دولت 
که منجر به اعــالم دالر ٤۲۰۰ 
تومانی شد، نشــان می دهد که 
تصمیم کالن درخصوص ارزش 
پــول ملــی، در باالتریــن نهاد 
اجرایی کشور بدون بررسی های 
کارشناسانه و براساس رأی گیری 
اتخاذ شــده است. در رأی گیری 
اعضــای مختلف هیات  مذکور 
دولــت اعــدادی بــرای قیمت 
واقعــی دالر ارائه کردند که بین 
٣٨۰۰ تومان تــا ٥٦۰۰ تومان 
متغیر بــود و نهایتاً عدد ٤۲۰۰ 
با رأی گیری انتخاب شــد. بعداً 
وقتی قیمت دالر تا نزدیک ۲۰ 
هزار تومان افزایش یافت معلوم 
شــد که کل اعداد ارائه شده در 
آن جلسه هیات دولت با واقعیت 
بسیار فاصله داشته است. حدود 
ارزش واقعی دالر با چند محاسبه 

سرانگشتی قابل تعیین 
4است و نیازی به...
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صندوق توسعه ملی پس از شکست حساب ذخیره ارزی با تغییر نام و مقررات راه اندازی 
شد تا تجربه برداشت های بی رویه در دولت نهم و دهم برای این صندوق رخ ندهد.

به گزارش ایرنا، برنامه بودجه امســال با فروش ۱.٥ میلیون بشکه نفت ٥٥ دالری در روز 
و با دالر ٥ هزارو ٥۰۰ تومانی بسته شد و به تصویب رسید، اما با شدت گرفتن تحریم های 
نفتی علیه ایران و اتمام دوره معافیت های نفتی برای هشــت کشور مشتری، میزان فروش 
نفت کشــورمان کاهش قابل توجهی داشت و به تدریج به ٣۰۰ هزار بشکه در روز رسید. از 

این رو کسری بودجه قابل پیش بینی بود.
بــه همین دلیل دولت بحث رهایــی بودجه از نفت را جدی تر از گذشــته دنبال کرد و 
اصالحیه ای برای بودجه امســال تهیه شــد که برمبنای آن درآمدهای نفتی در بودجه به 
فروش ٣۰۰ هزار بشــکه در روز تقلیل یافت و طبق برنامه جدید ســازمان برنامه و بودجه 
امسال و سال آینده وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به ۱۰درصد کاهش می  یابد و گویا 
از ۱٤٨ هــزار میلیارد تومان میزان وابســتگی نفت، حدود ٥٥ هــزار میلیارد تومان تقلیل 

یافته و به عبارت دیگر تنها یک سوم از منابع نفتی در بودجه مورد مصرف قرار می گیرد.
همچنان که اشــاره شد تحریم های نفتی اثر خود را بر دخل و خرج اداره کشور گذاشته 
اســت و طبق گفته برخی از نمایندگان مجلس بودجه امسال با کسری ۱٥۰ هزار میلیارد 
تومانی مواجه خواهد بود. طبق پیشــنهاد دولت قرار بر این است که نیمی از این کسری با 
کاهش هزینه ها و باقی آن با افزایش منابع تامین شــود. حال اینکه واگذاری و مولدســازی 
دارایی های دولت، اســتفاده از حســاب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسالمی و برداشت 
٤٥ هزار میلیارد تومانی از صندوق توســعه ملی، چهار راهکار دولت برای جبران کســری 

بودجه است.
از بین این گزینه ها راحت ترین اقدام برای دولت، برداشت از صندوق توسعه ملی است که 
عده ای آن را کامال مخالف با اساسنامه صندوق می دانند و بر این باورند که این اقدام دولت 

دست بردن در جیب آیندگان است چراکه معموال این برداشت ها به صندوق برنمی گردد.
هرچند که صندوق توسعه ملی پس از شکست حساب ذخیره ارزی با تغییر نام و مقررات 
راه اندازی شــد تا تجربه برداشــت های بی رویه در دولت نهم و دهم برای این صندوق رخ 

ندهد اما گویا در این شرایط کشور همچنان برداشت ها از پس اندازهای نفتی ادامه دارد.
برداشت از صندوق توسعه ملی و جلوگیری از رکود توسعه

محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد درباره پیشــنهاد جبران کســری بودجه با 
برداشــت ٤٥ هزار میلیارد تومانی از صندوق توســعه ملی گفت:  ماموریت صندوق توسعه 
ملی تامین کســری بودجه نیست. صندوق توسعه برای به کارگیری منابع حاصل از فروش 
نفت در جهت توسعه اقتصادی کشور شکل گرفته است، اما باید توجه داشته باشیم که این 
صندوق از محل مازاد درآمدهای نفتی تغذیه می شــود و از طرفی منابع آن باید به توسعه 

کشور کمک کند.
وی با تاکید بر اینکه در شــرایطی قرار داریم که به دلیل تحریم ها و محدودیت ها نه تنها 
مازادی در فروش نفت وجود ندارد بلکه با کســری قابل توجهی هم مواجه هســتیم، گفت: 
کسری موجود در بودجه اگر تامین نشود و نتوانیم مصارفی را که در بودجه پیش بینی شده 

محقق کنیم، اثر رکودی آن را در اقتصاد خواهیم دید.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: این شــرایط رشــد اقتصادی را به شــدت 
منفی می کند به این معنا که این ضد توسعه است و توسعه اقتصاد کشور به تعویق می افتد. 

بنابراین در حال حاضر عمال برداشــت از صندوق توســعه ملی ابزار برای جلوگیری از رشد 
اقتصاد منفی در نظر گرفته شده است.

دهقان دهنوی با بیان اینکه به طور قطع برداشت از صندوق توسعه ملی تبعاتی به دنبال 
دارد،  گفت: جبران کسری بودجه با برداشت از صندوق توسعه ملی مطلوب و ایده آل نیست 
اما با بدیل آن و گزینه های دیگر در مقام مقایسه قرار می گیرد می بینیم که این اقدام تبعات 

کمتری به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی، اگر برداشت از صندوق توسعه ملی صورت نمی گرفت باید کسری بودجه از 
محل انتشــار پول و خلق نقدینگی بیشتر تامین می شد که این اقدام اثرات تورمی شدیدی 
در پی خواهد داشت. گزینه دیگری که می تواند بدیل برداشت از صندوق توسعه ملی باشد، 
کاهش تخصیص بودجه های عمرانی و جاری اســت که این عامل هم باعث رشد اقتصادی 
منفی می شــود چراکه بخش عمرانی اثر قوی روی رشــد اقتصادی دارد و در بودجه جاری 
هم مصرف ما بخشــی از تولید ناخالص ملی است، بنابراین عدم تخصیص در این بخش هم 

باعث منفی تر شدن رشد اقتصادی می شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه هر دو بدیل برداشــت از صندوق توسعه ملی گزینه های 
بدتری هستند و در این شرایط گزینه برداشت از صندوق به ناچار انتخاب شده است، گفت: 
حال که برداشــت از صندوق توسعه ملی به عنوان گزینه جدی  تری مطرح شده باید توجه 
داشته باشیم که برداشت واقعی رخ دهد به این معنا که منابع ارزی صندوق به فروش برسد 
و ریال حاصله از آن به بودجه تزریق شــود تا این اقدام  به صورت افزایش دارایی خارجی 

بانک مرکزی نباشد چراکه آن هم به نوعی خلق پول خواهد بود.
سرنوشت حساب پس انداز ارزی در انتظار صندوق توسعه ملی؟

هیــچ منبعی به صورت دقیق اطالعات موجود حســاب ذخیره ارزی یا صندوق توســعه 
ملی را اطالع رسانی یا آمار منتشرشده درباره آن را تایید نکرد، اما طبق برخی از گزارش ها 
از برنامه توســعه پنجم، حســاب ذخیره ارزی با موجودی ۲٤ میلیارد دالر به دولت نهم و 
دهم تحویل داده شــد که موجودی این حســاب پس از اتمام دولت دهم چیزی نزدیک به 
صفر اعالم شــد. البته با توجه به برداشت های متعدد دولت وقت از این حساب در سال ٨9 
حساب ارزی منحل و به جای آن صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی 
از فــروش نفــت و گاز و میعانات گازی و فرآورده  های نفتی بــه ثروت  های ماندگار، مولد و 
سرمایه  های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل  های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های 
نفتی راه اندازی شد. اما تازه ترین گزارش مالی صندوق توسعه ملی نشان می  دهد که از آغاز 
تاســیس این صندوق تا شــهریور ۱٣9۷ حدود ۷۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر  هم از این 
محل تحت سه عنوان وام ارزی،  پرداخت به دولت و سپرده گذاری ارزی برداشت شده است. 
پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس هم حاکی از آن اســت که امسال به دلیل کاهش 

درآمدهای ارزی،  پولی به صندوق واریز نمی شود.
از آنجایی که اعالم موجودی دقیق صندوق توسعه ملی می تواند برخالف منافع کشورمان 
باشــد و بسیاری از کشورها هم آمار دقیقی از موجودی صندوق ثروت خود اعالم نمی کنند 
بنابراین در حال حاضر نمی دانیم برای آیندگان و نســل های بعدی چه پس اندازی از منابع 
نفتی داریم، اما آنچه که از شــواهد پیدا اســت، با توجه به اینکه دسترســی به منابع ارزی 
برای کشــور محدود شده صندوق توسعه هم ممکن است به سرنوشت حساب ذخیره ارزی 

گرفتار آید.

آیا به گفته معاون وزیر اقتصاد، برداشت از صندوق توسعه ملی، گزینه بد از بین بدتر است؟

سرنوشت حساب پس انداز ارزی تكرار می شود 
جنگ تجاری آمریكا و چین وارد فاز جدید شد

گزارش اکونومیست از خونسردی عجیب چین
فرصت امروز: چین از روز یکشــنبه وضع تعرفه های بیشــتر روی واردات برخی از کاالهای آمریکایی را آغاز کرد و همزمان 
واشــنگتن نیــز اجرای دور جدید تعرفه بر روی واردات کاالهای چینی را آغاز کــرد. به گزارش رویترز، تعرفه های ٥درصدی و 
۱۰درصدی روی ۱۷۱۷ قلم کاال از مجموع ٥۰۷٨ کاالی آمریکایی به ارزش ۷٥ میلیارد دالر از ســوی چین وضع شــدند و به 
این ترتیب نفت خام آمریکا نیز برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ تجاری دو اقتصاد بزرگ جهان در یک سال و نیم گذشته، 
هدف تعرفه های تالفی جویانه قرار گرفت. همزمان دولت ترامپ هم روز یکشنبه روی ۱۱۰ میلیارد دالر واردات کاالهای چینی 
تعرفه های جدید وضع کرد.  اما در حالی که دولت ترامپ نگرانی نسبت به پیامدهای جنگ تجاری را رد کرده، گروه های تجاری 
خواستار آتش بس در جنگ تعرفه ای میان دو کشور و از سرگیری مذاکرات شده اند. بسیاری از شرکت ها و اقتصاددانان آمریکایی 
هم می گویند واردکنندگان آمریکایی متحمل این هزینه می شــوند و آن را بــه دوش مصرف کنندگان می اندازند. دفتر بودجه 
کنگره نیز در ماه اوت پیش بینی کرد تا سال ۲۰۲۰ تعرفه ها و جنگ تجاری ترامپ سطح تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا را 
حدود ۰.٣درصد و میانگین درآمد واقعی خانوارهای آمریکایی را به میزان ٥٨۰ دالر کاهش خواهد داد. همچنین شرکت »جی 
پــی مورگان اند چیس« برآورد کرده که جدیدترین دور تعرفه ها میانگین هزینه خانوارهای آمریکایی را از ٦۰۰ دالر به ۱۰۰۰ 
دالر در سال افزایش خواهد داد.  در این میان، اکونومیست در گزارشی به رفتار پکن در بحبوحه این جنگ تجاری پرداخته و 
از خونســردی عجیب چین خبر داده اســت. در حالی که جنگ تجاری آسیب هایی را برای اقتصاد چین به دنبال داشته، دولت 

این کشور حداقل در ظاهر نسبت به این مسئله بی تفاوت است و تمایلی به استفاده از محرک های اقتصادی نشان نمی دهد.
به گفته اکونومیست، پنج سال قبل اگر از اقتصاددانان می پرسیدید که از بین دو عدد ٥ و ۷ کدام یک به رشد اقتصادی چین 
مربوط می شود و کدام یک به نرخ برابری یوان و دالر، اغلب آنها به شما می گفتند که نرخ رشد اقتصادی ساالنه چین کماکان با 
قدرت در حوالی ۷درصد باقی خواهد ماند و یوان نیز به حدی تقویت خواهد شد که هر دالر تنها در برابر ٥ یوان معامله شود.
اما امروز پس از گذشــت حدود ۱٨ ماه از آغاز جنگ تجاری دولت ترامپ علیه چین، جای این اعداد برعکس شــده اســت. با 
افزایش تعرفه های دولت ترامپ علیه محصوالت چینی و تشدید جنگ تجاری بر اثر واکنش متقابل چین، اقتصاددانان پیش بینی 
می کنند که نرخ رشد اقتصادی چین در سال آینده میالدی به کانال ٥درصد سقوط کند. از طرفی هر دالر آمریکا اکنون در برابر 
بیش از ۷ یوان چین خرید و فروش می شود. دونالد ترامپ هفته گذشته در نشست خبری پس از نشست سران گروه۷ در شهر 
بیاریتز فرانســه، مغرورانه و با صدای بلند از موفقیت آمیز بودن تاکتیک هایش علیه چین ســخن گفت و اعالم کرد: »چین ضربه 
سختی خورده است. آنها به شدت خواستار رسیدن به یک توافق تجاری هستند.« اما با نگاهی دقیق تر به سیاست های اقتصادی 
اتخاذشده از سوی دولت چین در ماه های اخیر می توان خونسردی شگفت آور و کم سابقه ای را در رویکرد دولت چین به تشدید 
جنگ تجاری این کشور با آمریکا و رسیدن نرخ رشد اقتصادی چین به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر مشاهده کرد. اثرات 
جنگ تجاری بر اقتصاد چین بیش از پیش در حال نمایان شدن است. اگرچه صادرات چین به آمریکا بخش کوچکی از کل تولید 
ناخالص داخلی چین را تشــکیل می دهد، اما نااطمینانی های ناشــی از شدت گرفتن جنگ تجاری دو اقتصاد بزرگ جهان باعث 
کاهش اطمینان بنگاه های اقتصادی برای آغاز ســرمایه گذاری های جدید شــده است. برآوردهای کارشناسان حاکی از این است 
که نرخ رشــد مخارج ســرمایه ای در چین امسال به کمترین میزان خود در دو دهه اخیر خواهد رسید.  از طرفی شاخص قیمت 
تولیدکننده )قیمت درب کارخانه( در چین اخیراً وارد محدوده منفی شــده و این یک نشــانه بد برای سودآوری صنایع قلمداد 
می شود. اقتصاددانان شرکت خدمات مالی و بانکداری مورگان استنلی آمریکا به تازگی پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصادی چین 
در سال ۲۰۲۰ را از ٦.٣درصد به ٥.٨درصد تعدیل کرده اند. صندوق بین المللی پول نیز در آخرین گزارش »چشم انداز اقتصادی 
جهان« خود نرخ رشد اقتصادی چین در سال آینده میالدی را ٦درصد پیش بینی کرده بود که تعدیل این رقم از سوی صندوق 
بین المللی پول در گزارش های آینده نیز دور از انتظار نیســت. در ســال های گذشته هرگاه نشانه هایی از کاهش شدید نرخ رشد 
اقتصادی چین مشــاهده می شد، شرکت های چینی روی ارائه بسته های محرک اقتصادی دولت برای بازگرداندن اقتصاد به روند 
عادی حســاب می کردند، اما این بار سیاســت گذاران چینی به واکنش بسیار محدودتری در قبال کاهش نرخ رشد اقتصادی این 
کشــور بسنده کرده اند که این مسئله را می توان تا حدی ناشی از نگرانی های آنها درباره افزایش سطح بدهی ها در چین –که به 
رقمی هنگفت رســیده است- نسبت داد. بانک مرکزی چین در نشســت هفته گذشته خود این فرصت را داشت که هزینه های 
تأمین مالی را برای بانک های تجاری این کشــور کاهش دهد، اما از این کار امتناع ورزید و برخالف بانک های مرکزی در ســایر 
اقتصادهای بزرگ جهان، اقدام به کاهش نرخ بهره پایه نکرد. یک روز بعد از نشست بانک مرکزی چین، شورای دولتی )کابینه( 
این کشــور طرحی متشــکل از ۲۰ بند برای کمک به افزایش مصرف داخلی در چین )در راســتای کمک به تقویت رشد تولید 
ناخالص داخلی( ارائه کرد، اما محتوای این طرح بسیار کمتر از حد انتظار کارشناسان بود. در حالی که برخی کارشناسان انتظار 
داشتند دولت چین محرک هایی مانند کاهش هدفمند مالیات ها یا ارائه یارانه های جدید را در دستور کار قرار دهد، در این طرح 
تنها به وعده های کوچک مانند افزایش تعداد فروشــگاه های ۲٤ ســاعته در کشور اکتفا شده بود. شاید همین وحشت زده نبودن 
سیاســت گذاران چینی در قبال کاهش نرخ رشــد اقتصادی، در نهایت دونالد ترامپ را به توقف جنگ تجاری وادار کند. »اندرو 
باتســون« تحلیلگر مؤسسه تحقیقات اقتصادی و ســرمایه گذاری ِگیوکال هنگ کنگ در این خصوص می گوید: »به نظر می رسد 
دولــت چیــن اکنون یک راهبرد بیرون راندن تنش را در پیش گرفته اســت. تحت همین راهبــرد، ارزش یوان در برابر دالر به 
کمترین میزان خود در ۱۱ سال اخیر رسیده است تا بخشی از ضربه ناشی از تعرفه های آمریکا بر کاالهای چینی جبران شود.«

علی تابش
فعال اقتصادی بخش خصوصی



نخستین ماه های سال ۱٣٥٨ یعنی تنها سه ماه پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، ســفر جمعی از مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به قم، نقطه 
شــروعی برای اجرای یکی از داغ ترین شعارهای انقالب یعنی حذف ربا از 
بانک ها و اجرای بانکداری اسالمی شد تا چهار سال بعد در دهم شهریورماه 
ســال ۱٣٦۲ با تصویب و ابالغ قانون بانکداری بــدون ربا، دومین تحول 
بزرگ در شبکه بانکی ایران پس از ادغام ها و دولتی سازی های ماه های اول 

انقالب برداشته شود.
به گزارش خبرآنالین، اکنون با گذشت ٣٦ سال از ابالغ قانون بانکداری 
بدون ربا، این پرسش همچنان تازه و جذاب است که تدوین کنندگان این 
قانون چگونه فکر می کردند و چه نگاهی به مقوله بانک و بانکداری داشتند؟ 
اگرچه قرار بود این قانون پس از یک ســال اجرا مجددا مورد بازبینی قرار 
بگیرد، اما با گذشــت بیش از سه دهه از سالگرد تصویب قانون بانکداری 
بدون ربا، نظام بانکی ایران همچنان با مشــکل ناترازی صورت های مالی، 
انجماد دارایی ها، بدهی های معوق و رقابت ناســالم بر سر نرخ سود روبه رو 
است. در واقع، بسیاری از مشــکالت و ناهماهنگی های سال های ابتدایی 
دهه ٦۰ همچنان در حوزه تصمیم گیری های اقتصادی کشور وجود دارد و 
هنوز هم گرفتار اختالف نظرهایی هستیم که منابع و زمان را هدر می دهند.

در همین حال، برای اطالع از آنچــه در جریان تدوین قانون بانکداری 
بدون ربا گذشــته، یکی از بهترین منابع، دوره چهارجلدی تاریخ شفاهی 
بانک مرکزی ایران اســت که در آن گفت وگوهایی مفصل با بســیاری از 

مدیران و کارشناسان این نهاد انجام  شده است.
چه کسی جرقه بانكداری اسالمی را زد؟

علی ماجدی که بعدها مسئولیت های مهمی مانند سفیر ایران در ژاپن، 
فرانسه و همچنین معاونت اقتصادی وزارت خارجه را عهده دار شد از سال 
۱٣٥٣ در استخدام بانک مرکزی ایران بوده و پس از انقالب نیز از سال ٦۱ 
تا ٦۲ ریاست دفتر تحقیقات بانکداری اسالمی را در بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی برعهده داشته است.
ماجدی درباره نقطه شــروع تدوین بانکداری بدون ربا می گوید: »اولین 
جرقه تفکر بانکداری اسالمی، توسط امام )ره( زده شد. جزییات قضیه هم 
از این قرار بود که ما به عنوان کانون اســالمی بانک مرکزی در اوایل سال 
۱٣٥٨ بــه دیدار امام )ره( که در قم اقامت داشــتند، رفتیم. پیش از این 
دیــدار، کلی در مورد اینکه چه بگویم و چگونه بگوییم، برنامه ریزی کرده 
بودیم و قرار شــد که در مورد وضعیت کشاورزی کشور صحبت کنیم. در 
روز دیدار، شــروع به صحبت کردیم و گفتیم که رژیم گذشته، کشاورزی 
مملکت را نابود کرده و همین طور داشتیم می گفتیم که یک باره امام )ره( 
گفتند: شما به کشاورزی چه کار دارید؟ مگر شما در بانک نیستید؟ بروید 
وضع ربا در بانک ها را درســت کنید. این کاری است که شما باید بکنید. 
کشاورزی را به اهلش بسپارید. به این ترتیب، تفکر بانکداری اسالمی ایجاد 

شد.«
ماجدی در توضیح سیر مراحل کار بعد از آن دیدار می گوید: »پس از آن 
دیدار با امام )ره(، با تکیه بر مطالعه کتاب های شهید سید محمدباقر صدر، 
شهید سید محمدحسین بهشتی و شهید مرتضی مطهری در مورد اقتصاد 
و بانکداری و بیمه اســالمی، کار در زمینه اقتصاد و بانکداری اســالمی را 
شروع کردم و هدفم آن بود که قرض الحسنه، مبنای بانکداری اسالمی قرار 
گیرد. این مطالعات ادامه داشت تا آنکه دکتر محسن نوربخش به ریاست 
کلی بانک مرکزی منصوب شــد و در همان ابتدا، من بنا به درخواســت 
آقای محمود واعظی، مدیرکل وقت شــرکت مخابرات، به مدت یک سال 
به شــرکت مخابرات منتقل شــدم و مطالعات در مورد بانکداری اسالمی 
نیمه کاره ماند. پس از یک سال شنیدم قرار است کار درباره تدوین قانون 
بانکداری بدون ربا شــروع شود، بنابراین به دوستان مخابرات گفتم قصد 
دارم برای مشــارکت در تدوین قانون بانکداری اســالمی به بانک مرکزی 

بازگردم. مرحوم نوربخش تمایلی به بازگشت من به بانک مرکزی نداشت. 
به هرحال اما یک دفتر تحقیقات بانکداری اســالمی بانک مرکزی تشکیل 
شــد که اعضایش آقای محمد رضایــی، آقای امیرخســرو و من بودیم. 

مسئولیت این دفتر هم به من واگذار شد.«
اختالف نظرها نمایان می شود

ماجدی درباره اینکه نظر مرحوم نوربخش با نسبت به فعالیت های این 
دفتر چه بود، توضیح می دهــد: »در آن زمان، من و دکتر نوربخش تلقی 
یکسانی از بانکداری اسالمی نداشتیم. من معتقد بودم که باید قرض الحسنه 
مبنای بانکداری اسالمی قرار گیرد و عقود جزو فرعیات باشد و از این غافل 
بودم که تورم با قرض الحسنه سازگار نیست. لیکن مرحوم نوربخش عقود 
را اصل و مبنا و قرض الحسنه را فرع می دانست. البته در گذر زمان، متوجه 
شدیم که مرحوم نوربخش واقع بین تر از ما بود و نظر او درست بوده است.«

طبق گفته های ماجدی مدتی بعد، مرحوم دکتر نوربخش الیحه دولت 
در مورد بانکداری اســالمی را که بدون دخالت دفتر تحقیقات بانکداری 
اسالمی بانک مرکزی تهیه شده بود، به کمیسیون ویژه بانکداری اسالمی 
مجلس شــورای اســالمی ارائه کرد. ظاهراً دفتر تحقیقات هم طرح خود 
را درباره بانکداری اســالمی از طرف کانون اســالمی بانک مرکزی به طور 
جداگانه به کمیســیون مذکور ارائه می کند. نتیجه ارسال این دو طرح از 
دو مســیر متفاوت هم این شد که کمیسیون ویژه مستقیماً ماجدی را به 
همــکاری دعوت کرد. دکتر نوربخش از بانک مرکزی و عزیز عظیمی نوبر 
هم از بانک ملی در جلســات این کمیســیون به مدت یک سال شرکت 

می کردند.
پس از یک ســال سرانجام طرح بانکداری اسالمی دولت که بندهایی از 
طرح دفتر تحقیقات هم در آن گنجانده شده بود به تصویب کمیسیون ویژه 
بانکداری اسالمی در مجلس رسید و دفتر تحقیقات بانکداری اسالمی در 

بانک مرکزی منحل شد.
آبی که نجس نیست ولی نباید نوشید!

ماجدی اما اکنون  که پس از حدود ســه دهه به اختالف نظرهای خود با 
مرحوم نوربخش نگاه می کند با نگاهی منصفانه، دیدگاه های خود رئیس کل 
وقت بانک مرکزی را »سازگارتر با مقتضیات علمی روز« می داند. گرچه به 
گفته ماجدی »مرحوم دکتر نوربخش قبول داشــت که ممکن است طرح 
دفتر تحقیقات بانکداری اســالمی، اسالمی تر باشد ولی با اقتصاد جهانی 
سازگاری ندارد«. این اما نظر امروز ماجدی است و شاید آن زمان چندان 
با این نگاه موافق نبوده است برای همین پس از آنکه طرح دفتر تحقیقاً رد 
شد برای اطمینان خاطر و نظرخواهی به دیدار آیت اهلل یوسف صانعی رفت. 
باز هم بنا به گفته ماجدی »ایشان هم به ما گفتند که طرح دولت خالف 
اسالم نیســت ولی مانند آبی است که گرچه نجس نیست ولی نمی توان 

آن را نوشید.«
همان طــور که در خاطرات ماجدی گفته شــده، مرحوم دکتر نوربخش 
بدون توجه به اقدامات دفتر تحقیقات بانکداری اســالمی که به ریاســت 
ماجدی در بانک مرکزی تشــکیل  شده بود، کار تدوین الیحه را در بانک 
مرکزی جلو می برد. سؤال اما این است که چه کسانی به نوربخش در این 

کار کمک می کردند؟
ظاهراً طهماســب مظاهری که بعدها در مقطع کوتاهی سکاندار بانک 
مرکزی هم شــد، یکی از افراد این تیم بوده اســت. او درباره روند تدوین 
و تصویب قانــون بانکداری بدون ربا می گوید: »یکی از ســه محوری که 
طی ســال های ۱٣٥9 تا ۱٣٦٤ در شــورای پول و اعتبار بر روی آنها کار 
شد، تدوین قانون بانکداری بدون ربا بود. آن زمان مرحوم دکتر نوربخش 
رئیــس کل بانک مرکزی بودند. جلســات متعدد و مســتمری با آیت اهلل 
رضوانی و سایر آقایان مثل حجت االسالم کریمی و حجت االسالم احمدی 
میانجی برگزار شــد و ابعاد مختلف فعالیت بانک به صورت سؤال و جواب 

مورد بررســی قرار گرفت و در نهایت قانون بانکداری بدون ربا براســاس 
فعالیت های مجاز بانکی طراحی شد.«

ترجمه قانون بانكداری بدون ربا در صندوق بین المللی پول
علی یاسری که فعالیت خود را از سال ۱٣٤۷ در بانک مرکزی آغاز کرده 
بود و طی سال های ٦۰ تا ٦٥ به عنوان نماینده ایران در صندوق بین المللی 
پول خدمت کرده اســت درباره اینکه قانون بانکداری بدون ربا چگونه به 
صندوق بین المللی پول راه پیدا کــرد، می گوید: »یکی از فعالیت های ما 
ترویج بانکداری اسالمی بود. ایران تنها کشوری بود که کل نظام بانکداری 
خــودش را برمبنای حذف ربا قــرار داده بود و این قانون از ابتدای ۱٣٦٣ 
که می شود اوایل ۱9٨٤ میالدی، در ایران اجرا شد. بعد نسخه ای از قانون 
را برای مطابقت دادن آن با ترجمه انگلیســی برای ما به واشنگتن ارسال 
کردند. ازاین رو ما بر آن شدیم که این مسئله را در صندوق بین المللی پول 
مطرح و بانکداری اســالمی را معرفی کنیم. دکتر صالح خو در این مورد 
بسیار فعال بود و زحمت زیادی کشید تا اصول نظام بانکداری اسالمی را 
به صندوق بین المللی پول معرفی کند تا کارشناسان صندوق بین المللی 
پول بیشتر در این باره تحقیق کنند و وقت بیشتری بگذارند و گزارش های 

مختلفی بنویسند.«
یاســری به خاطر می آورد که »کشورهای پاکستان و سودان نیز شروع 
کردند به برقرار کردن نظام بانکداری اســالمی لیکن هر دو کشور پس از 
مدتی بازگشــتند به همان نظام بانکداری غربی و سنتی تنها به یک یا دو 
بانک اجازه دادند که براساس اصول بانکداری بدون ربا کار کنند. ما خیلی 
سعی کردیم و موفق هم شدیم صندوق را به تحقیق در این مورد تشویق 
کنیم زیرا توانایی صندوق بین المللی پول در زمینه های تحقیقاتی خیلی 
زیاد است. آنها کارشناسان برجسته ای داشتند و ما موفق شدیم چند تن 
از این کارشناســان برجسته مانند دکتر محســن خان و دکتر اقبال و... 
را تشــویق کنیم که در این باره گزارش هایی بنویســند که همه در تأیید 

بانکداری اسالمی بود.«
اروپایی ها الهام گرفتند

دربــاره نظر کشــورهای عضو و کارشناســان صندوق نســبت به 
بانکداری اسالمی، یاسری می گوید: »پس از آنکه چند کشور اسالمی 
دیگــر نیز اجــرای بانکداری بدون ربا را آغــاز کردند و خود صندوق 
بین المللی پول هم تحقیقات گســترده ای در این باره انجام داد و به 
این نتیجه رسید که از نظر ثبات و استحکام نظامی است که می تواند 
خیلی خوب با بحران های اقتصادی روبه رو شــود، بانکداری اســالمی 
خیلی جلب توجه کرد و حتی برخی کشــورهای غربی هم بانک های 
اســالمی را در کشورشان تأسیس کردند. مثاًل دانمارک بانک اسالمی 
تأسیس کرد و بانک های کشورهای غربی هم گیشه بانکداری اسالمی 
درســت کردند، علتش هــم این بود که مثاًل در فرانســه یک اقلیت 
مسلمان درخور توجه ٦ میلیونی زندگی می کردند که بیشتر الجزایری 
و مراکشی هستند و خیلی مایل بودند در یک بانک اسالمی بدون ربا 

سپرده گذاری کنند.«
دهم شــهریورماه ســال ۱٣9٨ قانون بانکداری بدون ربا در ایران وارد 
سی وهفتمین ســال اجرا می شود یعنی نزدیک به چهار دهه از زمانی که 
این قانون ابالغ شــد تا پس از یک ســال اجرای آزمایشی مورد بازبینی 
قرار گیرد، می گذرد ولی همچنان بدون انجام آن بازبینی اما با وصله های 
فــراوان که هــر کدام به فراخور نیازهای دائماً نو به نو شــده بر پیکر این 
قانون موقت زده شــده اند، مبنای عملیات بانکی در ایران است! عجیب تر 
آن است که دست کم طی ۱۰سال اخیر دولت های وقت بارها و بارها وعده 
بازنویســی اساسی دو قانون بانکی و پولی موجود در کشور را داده اند ولی 
هنوز اتفاقی نیفتاده است تا خاطره همان ناهماهنگی های سال های ٦۰ و 

٦۱ تکرار شود!

سایه ناترازی بانك ها بر اجرای بانكداری بدون ربا

آسیب شناسی نظام بانکداری اسالمی در ایران
نگاه

به بهانه دهم شهریور؛ روز بانكداری اسالمی
هیاهوی 36 ساله در بانكداری بدون ربا

در بیش از سه دهه از تصویب و اجرای قانون بانکداری اسالمی 
در ایران و در شــرایطی که آمارها از ایستادن نظام بانکی در رتبه 
نخســت در اختیار داشــتن دارایی های اســالمی خبر می  دهد و 
بانک های ایرانی در جایگاه ویــژه ای بین رقبای خود در رده های 
باالی این رتبه بندی قرار دارند، هنوز قوانین موجود و روال فعالیت 
در شبکه بانکی نتوانسته برای خواسته ها در برابر اجرای کامل یک 

بانکداری اسالمی پاسخی راضی کننده داشته باشد.
به گزارش ایسنا، ٣٦ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون 
ربا در مجلس گذشته است؛ قانونی که یکسال بعد و از سال ۱٣٦٣ 
به مرحله اجرا رســید. استقرار نظام پولی و اداری مبنی بر ضوابط 
اسالمی، فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های 
اقتصادی دولت، ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش تعاون عمومی 
و قرض الحســنه از طریق جذب و جلب وجــوه آزاد، اندوخته ها، 
پس انداز، سپرده ها و تجهیز آن برای تامین شرایط سرمایه گذاری، 
حفــظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تســهیل 
مبادالت بازرگانی همچنین تسهیل در امور پرداخت ها، دریافت ها، 
مبادالت و معامالت و ســایر خدماتی که برعهده بانک ها گذاشته 
شــده، از جمله اهدافی بود که قانون بانکــداری بدون ربا )بهره( 

براساس آن در دستور کار قرار گرفت.
در این میان بانک ها نیز دارای وظایفی شدند اما پرچالش ترین 
آن، اعطــای وام و اعتبار بدون ربا )بهــره( طبق قانون و مقررات 
بود. این از جمله مواردی اســت که در طول سال های گذشته در 
کنار انتقاداتی که نســبت به شیوه بانکداری در ایران مطرح و در 
مواردی عدم انطباق آن با بانکداری اســالمی عنوان می شود مورد 
توجه قرار دارد؛ به طوری که بارهــا مراجع تقلید در رابطه با این 
موضوع هشدار داده و حتی در دیدارهای خود با روسای کل بانک 
مرکزی خواسته اند تا بیش از پیش به مبانی و معیارهای بانکداری 
اســالمی توجه شــده تا بتوان اقتصادی قدرتمند با تقویت تولید 

مستقر کرد.
بــا اینکه ظاهرا بیش از ٣۰ ســال اســت به لحــاظ قانونی و 
رسمی، بانکداری اسالمی ســرلوحه نظام پولی و مالی ایران بوده 
و مسئولیتی ســنگین در داخل به دلیل انتظارات و توقعات افکار 
عمومی برای رفع شــبهات ربوی بودن و در خارج به دلیل توجه 
جهان به شــیوه  عملی اجرای بانکداری اسالمی در ایران به همراه 
داشــته ولی در نهایت به سمتی پیش رفت که از نگاه کارشناسان 
و حتی مدیــران بانکی این قانون در گذر زمــان و تغییر در نوع 
بانکداری بین الملل و فضای اقتصــادی دنیا، از قدرت کافی برای 
ایجاد رشــدی پایــدار در اقتصاد همراه نبــوده و نیاز به بازنگری 
داشــت. این در حالی اســت که حتی بارها مقامات اقتصادی در 
کنار کارشناسان تاکید کرده بودند در شرایطی که بار سنگینی از 
تامین مالی اقتصاد برعهده بانک هاســت باید بانکداری اسالمی به 
نحوی اجرا شــود که بتواند موجب رشد در اقتصاد شده و اهداف 
آن را محقــق کند. همچنین این نظر نیــز وجود دارد که تناقض 
موجــود بین بانکداری اســالمی و بانکداری متعارف در شــبکه 

بانکداری، موجب مشکالتی شده که باید پایان یابد. 
در همیــن حــال، عبدالناصــر همتی در »ســی امین همایش 
بانکداری اســالمی« با اشــاره به تالش های نافرجام برای اجرای 
بانکداری بــدون ربا به عنــوان پیش نیاز و بخشــی از بانکداری 
اســالمی، اقدامات انجام گرفته در ســال های گذشته را ناکافی و 
در زمینه اجرا همراه بــا چالش ها و تنگنا های متعدد خصوصاً در 

تجهیز و تخصیص منابع دانست.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین شــروع به کار شــورای فقهی 
بانــک مرکزی که با هــدف اطمینان از اجــرای صحیح عملیات 
بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشــور تشکیل شده است را اقدام 
مثبتی دانســت و ابراز امیدواری کرد با نظر شورا، دستورالعمل ها، 
قرارداد های بانکی و نحوه اجرای آنها هرچه بیشــتر با موازین فقه 
اسالمی تطبیق یابد. او تصویب دستورالعمل نحوه امهال مطالبات 
بانک ها که ماه گذشــته انجام گرفت را یکی از دستاورد های مهم 
این شــورا و بانک مرکزی در راســتای بانکداری بدون ربا در ٣٥ 
ســالی که از تصویب قانون می گذرد، دانست. رئیس شورای پول 
و اعتبار ســپس به ناترازی مالی برخی بانک ها و مشکالتی که با 
آن درگیر هستند، اشــاره کرد و گفت: اوال در صحبت از بانک ها 
نباید خدماتی که به اقتصاد کشور و جامعه ارائه می دهند را نادیده 
بگیریم. در حال حاضر 9۰درصد تامین مالی کشور توسط بانک ها 
انجام می گیرد و بانک ها نقش مهمی در توســعه اقتصادی کشور 
داشــته و دارند، اما باید پذیرفت مشــکالت برخی بانک ها سابقه 
دیرینه دارد و یک شــبه ایجاد نشــده است که یک شبه برطرف 
شود. اصالح نظام بانکی یک برنامه بلندمدت است. مهم آن است 
که اراده اصالح آن باشــد که هســت و ما با قدرت آن را شــروع 
کرده ایم، ولی با حساسیت ویژه ای که بانک ها دارند، طبیعی است 
که اصالحات در ســایه تدبیر و برنامه زمان بندی شده پیش برود، 
که در حال انجام است. من با علم به تمام مشکالت بانک ها و نیز 
برخی فساد هایی که در گذشته در برخی بانک ها شکل گرفته بود، 
مســئولیت بانک مرکزی را برعهده گرفتم و صریحا اعالم می کنم 
تمام تالش خود را برای نظارت عمیق تر و دقیق تر به کار می گیرم.

همتــی در پایان ضمن تشــکر از عملکرد حــوزه نظارت بانک 
مرکــزی در چنــد ماه اخیر بــرای جلوگیری از اضافه برداشــت 
بانک هــا، مدیریت و کنترل نرخ ســود بانک هــا و از همه مهمتر 
جلوگیری از شناســایی ســود های موهومی در ترازنامه آنها، ابراز 
امیــدواری کرد که با برنامه های در دســت اقدام در زمینه پایش 
مستمر و سیستمی جزییات پرونده های تسهیالت کالن بانک ها، 
نظارت بر ســقف قانونی و مقرر ســهامداری بانک هــا و برخورد 
جدی با تخلفات بانک ها از مقررات ابالغی، شــاهد بهبود وضعیت 

عملکردی بانک ها باشیم.
در هر صورت و فارغ از نظرات متفاوتی که در رابطه با بانکداری 
اسالمی در ایران مطرح می شود، نه می توان به صراحت گفت نظام 
بانکداری ما اسالمی نیست و نه می توان از روی تعصب عنوان کرد 
کــه عین همان بندها و تبصره هایی کــه در قانون مصوب ۱٣٦۲ 
گنجانده شده، به مرحله اجرا درآمده است، اما مشخص آن است 
کــه با وجود تاکیداتی که بر لــزوم بازنگری در قانون فعلی وجود 
دارد، عــدم رعایت و عملیات منطبق با آن بیش از نقایص قانونی 

نمایان بوده و هست.
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فرصت امروز: وزیر راه و شهرســازی در نخســتین همایش سراسری 
تأمین و ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکن کارکنان نیروهای مسلح، بر ورود 
تمامی بانک ها برای مشــارکت در طرح اقدام ملی مسکن تأکید کرد و 
گفت ۲٦ پادگان ارتش و نیروهای مسلح مصوبه  شورای عالی شهرسازی 

و معماری ایران را برای اجرای طرح های تولید مسکن اخذ کرده اند.
محمد اســالمی از ســاخت مســکن در قالب طرح خانــه دار کردن 
نیروهای مســلح در ۲٦ پادگان ارتش خبر داد و با اشــاره به ورود همه 
بانک ها برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارکنان نیروهای مسلح، 
گفت: زمین های در اختیار نیروهای وزارت دفاع و نیروهای مسلح برای 
اجرای تفاهمنامه مشــترک بین وزارت راه و وزارت دفاع جهت ساخت 
۱۰۰ هزار واحد مســکونی، بیش از نصف میزان متراژ زمین هایی است 

که باید در اختیار اجرای این طرح قرار بگیرد.
او با بیان اینکه امیدواریم با تخصیص این زمین ها عملیات ساخت به 
زودی آغاز شود، افزود:  برای ٥۰ هزار واحد مسکونی دیگر در اجرای این 
تفاهمنامه وزارت راه وشهرسازی به وسیله اداره های کل راه و شهرسازی 
استان ها، شهرهای جدید زمین های موردنیاز برای اجرای این کار فراهم 

خواهد شد و در اختیار اجرای این تفاهمنامه قرار می گیرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشــاره به اینکه درخصوص تشکیل پرونده ها 
نباید تنها به بانک مسکن اکتفا شود، تصریح کرد: سایر بانک ها همچون 
بانک ســپه، ملت، پاســارگاد و رفاه برای انجام این طرح وارد شــوند و 
از توان این بانک ها نیز بهره گرفته شــود تا بتوانیم ســهم ۲۰درصدی 
بانک ها برای تخصیص منابع به اجرای این تفاهمنامه را عملیاتی کنیم.
اســالمی با اعالم اینکه اجرای این تفاهمنامه ۱۰ هزار میلیارد تومان 
اعتبار نیــاز دارد، گفت: تالش وزارت راه، تکمیل واحدهای مســکونی 

کارکنان نیروهای مسلح طی دو سال 9٨ و 99 است.
وی با اشــاره به اینکــه ۲٦ پادگان ارتش و نیروهای مســلح مصوبه  
شــورای عالی شهرسازی و معماری ایران را برای اجرای طرح های تولید 
مســکن اخذ کرده اند، گفــت: اراضی موردنیاز بــرای اجرای این طرح 
مراحــل قانونی خود را طی کــرده و در اختیار اجــرای این طرح قرار 
می گیرد. مکاتبه با اســتان ها برای تخصیص زمین در اجرای این طرح 
سریع تر انجام شود. همچنین در شــهرهای جدید این آمادگی به طور 
کامل وجود دارد بنابراین انتظار است تا طی سه ماه پرونده های اجرای 

این طرح در بانک ها تشکیل شود.
به گفته اسالمی، اولویت اجرای طرح تأمین مسکن کارکنان نیروهای 
مسلح به اقشار متوسط و ضعیف نیروهای مسلح اختصاص یافته است، 

بنابراین تالش می شــود کارکنانی صاحب خانه شــوند که جزو جامعه 
هدف این طرح )قشــر متوســط و ضعیف( به شمار می روند. وزارت راه  
تمام عیار پــای اجرایی و عملیاتی کردن طرح تأمین مســکن کارکنان 
نیروهای مسلح ایســتاده اســت، بنابراین انتظار این است تا همکاری 
گســترده تری انجام گیرد و کار عملیاتی دقیق و طبق زمانبندی دنبال 

شود.
وزیر راه و شهرســازی در پایان یادآور شد:  اسامی افرادی از نیروهای 
مســلح که از تعاونی ها زمین و واحد مســکونی دریافت کرده اند، قرمز 
می شود و فرم های ســبز که فاقد مسکن هستند در اولویت قرار دارند. 
براســاس طرح اقدام ملی به نقشــه های معماری توجه می شود بدین 
معنا که معماری واحدهای مسکونی باید از نظر فرهنگ ایرانی اسالمی 

شاخص باشند و ویژگی قابلیت زندگی در آنها لحاظ شده باشد.
همه چیز درباره طرح اقدام ملی مسكن

از طرح اقدام ملی مســکن چه می دانیم و چگونه می توانیم در قالب 
این طرح، صاحبخانه شــویم؟ در پاســخ باید گفت بــا ادغام دو طرح 
صندوق پس انداز مســکن یکم و اقدام ملی مســکن، متقاضیان خرید 
خانه می توانند در طرح ســاخت ٤۰۰ هزار واحــدی خانه )طرح اقدام 

ملی( صاحبخانه شوند.
به گزارش ایرنا، نحوه خانه دارشــدن متقاضیان در طرح های مسکنی 
وزارت راه و شهرسازی با اتصال صندوق پس انداز یکم به طرح اقدام ملی 
تولید مسکن مشخص شــد. بر این اساس متقاضیان دریافت تسهیالت 
از صندوق پس انداز یکم )خانه اولی ها( که در سال های گذشته اقدام به 
ســرمایه گذاری در این صندوق کرده اند می توانند وام خود را به عنوان 

هزینه ساخت به سرمایه گذاران در طرح اقدام ملی منتقل کنند.
اکنون وام ٣٥۰ هزار نفر از ســرمایه گذاران در صندوق پس انداز یکم 
آماده تحویل اســت و کسانی که جزو ســرمایه گذاران در این صندوق 
هســتند می توانند وام های خود را در اختیار سازندگان )سرمایه گذاران 
ساخت خانه در طرح اقدام ملی( برای ساخت واحدهای خود قرار دهند.

البته وزارت راه و شهرســازی برای متقاضیــان خرید خانه که هیچ 
اندوخته ای در صندوق پس انداز یکم ندارند هم برنامه ریزی کره اســت. 
بر این اســاس افــرادی که تاکنون در صندوق پس انــداز یکم ثبت نام 
نکرده انــد، اما می خواهند در طرح اقدام ملی صاحبخانه شــوند و فقط 
توانایی پرداخت پول ساخت را دارند و برای پرداخت پول زمین مشکل 

دارند، باید در طرح فروش مسکن به روش اقساطی ثبت نام کنند.
در ایــن طرح کــه از آن به عنــوان طرح تام فاز نام برده می شــود، 

مکانیزمی طراحی شده است که کسانی که قدرت پرداخت پول ساخت 
)اعیانــی( را دارند امــا از پرداخت هزینه زمین )عرصــه( ناتوانند، پول 
ساخت را در اختیار پیمانکار قرار می دهند و مشارکت آنها در این طرح 

آغاز می شود.
دفتر اقتصاد و برنامه ریزی مســکن وزارت راه و شهرسازی قرار است 
بــه زودی جزییات دقیق تری از نحوه پرداخت پــول زمین به دولت را 
در این طرح  اعالم کند. براســاس اظهارات عبــاس فرهادیه، مدیرکل 
دفتر ســرمایه گذاری و اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی، سهم 
زمین که همان ســهم دولت است ۱۰ ســاله از سوی خریدار بازگرفته 
می شــود. پیمانکار نیز قرار نیست هزینه ســاخت را افزایش دهد؛ بلکه 
همان هزینه ای که در ابتدای قرارداد آورده شده است را تا انتها برعهده 

می گیرد و افزایش هزینه ساخت وجود نخواهد داشت.
در همین حال، عباس فرهادیه مدیــرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرسازی درباره آخرین جزییات طرح اقدام ملی 
مســکن گفت: مقدمات اجرای این طرح در حال آماده سازی است؛ این 
طرح برای افرادی مناســب است که اکنون پس انداز و اندوخته ای دارند 

اما تاکنون در صندوق پس انداز یکم ثبت نام نکرده اند.
وی توضیح داد: ضمن اینکه بســیاری از مردم توانایی پرداخت هزینه 
ســاخت مسکن را دارند اما نمی توانند خانه دار شوند چون قیمت زمین 
چند برابر قیمت ســاخت اســت، بنابراین در طرح تام  فاز ساز و کاری 
طراحی شده است که افرادی که قدرت پرداخت پول ساخت را دارند اما 
از پرداخت هزینه زمین به صورت یکجا مشکل دارند بتوانند صاحبخانه 

شوند.
به گفته فرهادیه، با رقمی معادل ۲۰۰ میلیون تومان می توان در این 

طرح شرکت کرد.
گفتنی اســت وزارت راه و شهرســازی از اواخر سال گذشته تولید و 
عرضه ٤۰۰ هزار واحد مســکونی را در دستور کار خود قرار داد. تاکنون 
عملیات ســاخت ۱٦۷ هزار خانه از طرح اقدام ملی مسکن در بیشتر از 
9 استان آغاز شده اســت. رئیس جمهور نیز روز سه شنبه هفته گذشته 
دســتور آغاز عملیــات اجرایی ۱٥۰ هزار واحد در قالــب این برنامه را 
صادر کرد. ورود محرک به حوزه مسکن از طریق طرح اقدام ملی تولید 
و عرضه ٤۰۰ هزار واحد مســکونی، بخــش خصوصی را نیز برای ورود 
به این بازار ترغیب کرده اســت و قرار اســت واحدهــای زیادی از این 
طرح به صورت مشــارکتی و با حضور انبوه سازان در استان های مختلف 

ساخته شود.

وزیر راه و شهرسازی از ساخت مسكن در 26 پادگان ارتش خبر داد

چگونه در طرح اقدام ملی مسکن صاحبخانه شویم؟
نگـــــــاه

مشاور اقتصادی سابق اتحادیه اروپا:
امكان ورود نهاد مالی سوئیسی به اینستكس 

وجود دارد
پیش بینی می شود که ســرمایه گذاری سه کشور اروپایی به همراه 
اتریش جهت بازگشت بنگاه های این کشورها به ایران بین ۲٨ تا ٣۰ 
میلیارد یورو باشــد. قبال پیش بینی  شده بود بین ٣٥ تا ٤۰ میلیارد 

یورو توسط شرکت های اروپایی در ایران سرمایه گذاری شود.
به گزارش ایلنا، مهرداد عمادی، مشــاور اقتصادی سابق اتحادیه 
اروپا در مورد دالیل تالش فرانســه بــرای میانجی گری میان ایران 
و آمریکا و نیز ارائه مشــوق های جدید اقتصــادی برای ایران گفت: 
این موضوع ســه دلیل اصلی می تواند داشــته باشــد؛ نخست آنکه 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک فرصت تاریخی برای فرانسه است 
چون پیش ازاین تصمیم های کلیدی اتحادیه توســط پاریس، لندن 
و برلین اتخاذ می شــد که معمــوالً در مواضع اقتصادی هم لندن با 
برلین همسویی داشت. از همین روی غیبت لندن در این میان، این 
فرصت را فراهم می کند تــا پاریس بتواند جایگاه خود را ارتقا دهد. 
البته پیش از ناپلئون و از زمان لویی چهاردهم فرانسه در آرزوی این 

بود تا مجموعه اروپا را زیر نفوذ فرهنگی خود داشته باشد.
مكرون به دنبال اروپای پاریس محور است

وی ادامــه داد: دلیل دیگر در محور قرار گرفتن فرانســه در بحث 
مذاکرات، رابطه شــخصی مکرون با ترامپ است. چون مکرون اولین 
رهبر اروپایی اســت که از روز نخســت، روی نزدیکی به واشنگتن 
ســرمایه گذاری کرده و به دنبال آن اســت که پل ارتباطی آمریکا 
با اتحادیه اروپا باشــد که پیش از این در اختیار لندن بود، بنابراین 
پاریس به دنبال آن است که دروازه مذاکرات و گفت وگوهای سیاسی 
از این شــهر باز شــود که برای این کشور بســیار مهم خواهد بود. 
دلیل سوم در تالش فرانسه، مربوط به مشکالت و چالش هایی است 
که آلمان در موضوع جانشــینی خانم مرکل با آن روبه رو اســت و 
باعث شده تا آلمان در مذاکرات سیاسی حضور کمرنگ داشته باشد 
و فرانســه به همراه روســیه نقش محوری را در مذاکرات ایفا کنند. 
مجموع این ســه عامل موجب پوســت اندازی و تغییر رفتار پاریس 

شده است.
این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به پیشــنهاد فرانسه مبنی بر 
اعطای معافیت برای هند جهت خرید نفت ایران گفت: فرانســه در 
حال تن کردن ردای جدیدی به عنوان رهبر سیاسی در اتحادیه اروپا 
اســت و در این مورد می خواهد با آمریکا به چانه زنی بپردازد و حتی 
در هفته های آتی در مورد یک پروژه نفتی با روســیه مذاکره خواهد 
کرد. از همین روی پاریس بــه دنبال افزایش اعتبار خود در هند و 
نیز تبدیل به پل ارتباطی با آمریکا است که اهمیت استراتژیک دارد 
و این رهبریت برای خیرخواهی هند نیست بلکه همان طور که ذکر 

شد به دنبال پروژه اروپای پاریس محور است.
این کارشــناس اقتصادی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا 
شــما از جزییات محتویات بســته جدید آگاهی دارید؟ گفت: البته 
این موضوع در حال ارزیابی اســت اما در چنــد مورد اصولی مانند 
میزان اعتبار و خط اعتباری که از چه کانال هایی گشــایش، اعمال 
و در دســترس باشد و نیز تیم نظارت بر شفافیت این خط اعتباری 
توافق شــده اســت. اگر این پروژه از نظر شــفافیت و دادوســتدها 
مشکلی نداشــته باشد، پیش بینی می شود که ســرمایه گذاری سه 
کشــور به عالوه اتریش جهت بازگشت بنگاه های تجاری و صنعتی 
اروپا به ایران بین ۲٨ تا ٣۰ میلیارد یورو باشــد. البته پیش ازاین نیز 
پیش بینی  شده بود تا بین ٣٥ تا ٤۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری شود 
که اقدامات غیرســازنده از درون اتحادیه اروپا و سپس آمدن آقای 

ترامپ باعث عدم تحقق آن شد.
بزرگ شدن اینستكس بازی برد-برد است

وی در پاسخ به این پرسش که چقدر احتمال دارد که کشورهای 
دیگر به اینســتکس اضافه شــوند، گفت: پس از تأیید نسخه نهایی 
اینستکس، پیش بینی بنده این است که در مرحله نخست اتریش و 
ایتالیا و ســپس سایر کشورها به آن بپیوندند و از آن استفاده کنند. 
البته این به نفع خود آمریکا نیز اســت چــون اقدامات آمریکا علیه 
ایران در اروپا بســیار پرهزینه است و همسویی با اینستکس شفاف 
اســت، این هزینه ها را کاهش می دهد و هم نیــاز ایران به اقدامات 
پرســش برانگیز به زعم آمریکا را اندک می کند و این به نوعی بازی 
برد-برد خواهد بود. همچنین بزرگ شــدن اینستکس مهم و مثبت 
است چون با کارکرد مناسب آن کشورهای غیراروپایی مثاًل ترکیه، 
مالزی یا هند نیز می توانند از آن اســتفاده کنند و باید توجه داشت 
که وقتی این توافق کارکرد مطلوبی داشته باشد، فساد را هم کاهش 
خواهد داد و تصور بنده این اســت که گسترش اینستکس در میان 
غیراروپایی ها باعث تقویت یورو به عنوان ارز موازی دالر شده که در 
راستای امنیت تجارت جهان است. مشــاور اقتصادی اتحادیه اروپا 
خاطرنشــان کرد: باید توجه داشت که فشارهای اقتصادی که برای 
ایران اعمال می شــود، باعث کاهش انگیزه این کشــور در پایبندی 
به توافقات شــده اســت، بنابراین بزرگتر شدن و نیز انعطاف پذیری 
اینســتکس می تواند برای ایران بســیار مثبت باشــد، اما این اقدام 
می تواند خزانه داری آمریکا را با چالش روبه رو کند چون خزانه داری 
تاکید دارد که اینستکس برای خریدهای نقدی است و به ورود نفت 
در آن اعتراض دارد و از این زاویه ماندگاری برخی تحریم ها را توجیه 
می کند. همچنین مشکلی که در هفته های آتی به نظر دیده خواهد 
شــد این است که اگر اجازه ورود پول نفت به اینستکس داده شود، 

در واقع خود آمریکا تأثیر تحریم ها را کمرنگ کرده است.
عمــادی در مورد امــکان ورود یک نهاد مالی سوئیســی در گام 
بعدی اینســتکس گفت: این پیشنهاد به این دلیل مطرح شده است 
که سوئیسی ها به خوبی توانســته اند با استقالل بانکی خود موجب 
افزایش اعتماد بانکی شــوند و در مسئله اینستکس و مسائل مربوط 
به پولشویی یک بازوی اجرایی قابل اعتماد در کنار ابزارهای نظارتی 

باشد، اما اجازه دهید در این مورد به این میزان بسنده کنیم.
ایــن اقتصاددان با یادآوری تعهد اروپــا مبنی بر خرید نفت ایران 
تا یک میلیون و دویســت هزار بشــکه گفت: خریــد یک میلیون و 
دویســت هزار بشــکه نفت ایران در واقع حداقل اقدام برای تأمین 
نیازهای فوری ایران است و هر میزان کمتر از آن انگیزه ایران برای 
ماندن در توافقات را کاهش می دهد و اتحادیه هر کاهشــی در این 
میزان را باید جبران کرد. حمایــت اتحادیه اروپا نباید تنها محدود 
به همدردی کردن و ســر تکان دادن شــود؛ چون مردم ایران زیر 
فشــارهای اقتصادی تورم و بیکاری هستند و زمان آن رسیده است 

که اروپا اقدام عملی از خود نشان دهد.
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چند روز پیــش بود که مرکز آمار ایران، گــزارش هزینه و درآمد 
سال 9۷ را منتشر کرد و طبق این گزارش، ضریب جینی یک خانوار 
ایرانی در سال ۱٣9۷ برابر با ۰.٤۰9٣ بوده که این میزان برای خانوار 

روستایی ۰.٣٥9٥ و برای خانوار شهری نیز ۰.٣9٤۰ بوده است.
در همیــن ارتبــاط، معاونت اقتصــادی اتاق بازرگانــی تهران در 
تازه ترین گزارش خود به بررسی درآمد سرانه خانوارها به عنوان معیار 
اندازه گیــری رفاه اقتصادی پرداخــت و از افزایش نابرابری در توزیع 
درآمد خبر داد. طبق گزارش OECD، شاخص سرانه درآمد واقعی 
خانوارها معیار مناســب  تری برای سنجش رفاه اقتصادی یک کشور 
نسبت به شاخص ســرانه تولید ناخالص داخلی آن است. در گزارش 
اتاق بازرگانی تهران با بررسی این موضوع، روند درآمد واقعی هر خانوار 
طی ســال  های اخیر مورد بررسی قرار گرفته که نشان دهنده کاهش 
قابل توجه رفاه اقتصادی خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱٣9۷ 
نسبت به سال های اخیر است. در عین حال، در سال ۱٣9۷ نسبت به 
سال ۱٣9٦ شاخص ضریب جینی کشور، چه در خانوارهای روستایی 
و چه خانوارهای شــهری افزایش یافته که به معنای افزایش نابرابری 

در توزیع درآمد یا ثروت در کشور است.

به تعبیر دقیق تر، ضریــب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی 
آماری است که معموال برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد 
یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می شود. این شاخص بین صفر 
و یک اندازه گیری می شود و هر چقدر به صفر نزدیک تر باشد به معنای 
برابری بیشتری در توزیع درآمد است. با توجه به آمارها مشخص است 
که در ســال ۱٣9۷ نسبت به سال ۱٣9٦ میزان برابری توزیع درآمد 
کمتر شده و شــدت کاهش آن در میان خانوارهای شهری بیشتر از 
روســتایی بوده است. بدین معنا که توزیع ثروت در میان خانوارهای 
روستایی نسبت به خانوارهای شهری عادالنه تر بوده و اختالف توزیع 
درآمد در بین خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱٣9۷ نسبت به 

سال ۱٣9٦ بیشتر شده است.
در این میان و براساس گزارش مرکز آمار ایران درباره میزان هزینه 
و درآمد خانواده های ایرانی در ســال 9۷، متوسط درآمد اظهارشده 
ســاالنه  یک خانوار شهري ٤٣٤ میلیون و 9۰٥ هزار ریال بوده است 
که نسبت به سال قبل، ۱٨.٦درصد افزایش داشته است. بر این اساس 
در سال ۱٣9۷ رشد متوسط درآمد ساالنه خانوارهاي شهري نزدیک 
به رشــد هزینه کل ساالنه اســت. از سوی دیگر، منابع تامین درآمد 

خانوارهاي شهري نشان مي دهد که ٣٣.٤ درصد درآمد از مشاغل مزد 
و حقوق بگیري، ۱۷.۰درصد از مشاغل آزاد کشاورزي و غیرکشاورزي 

و ٤9.٦درصد از محل درآمدهاي متفرقه خانوار تأمین شده است.
همچنین در مناطق روســتایی نیز متوســط درآمد اظهارشــده 
ســاالنه  یک خانوار روســتایي ۲٣٣ میلیون و ۱۱٤ هــزار ریال بوده 
اســت که نسبت به سال قبل ۱٥.٥درصد افزایش داشته است. منابع 
تامین درآمد خانوارهاي روســتایی نشان مي دهد که ٣۰.۷درصد از 
مشــاغل مزد و حقوق بگیري، ٣۱.9درصد از مشاغل آزاد کشاورزي و 
غیرکشاورزي و ٣۷.٤درصد از محل درآمدهاي متفرقه خانوار تأمین 

شده است.
در این میان، بررســي متوســط هزینه کل ســاالنه یــک خانوار 
شهري نشان مي دهد که اســتان تهران با ٥٨٤ میلیون و ٦۷٦ هزار 
ریال بیشــترین و اســتان کرمان با ۲٣۷ میلیون و ٤۱٥ هزار ریال 
کمترین هزینه را در سال ۱٣9۷ داشته اند. همچنین استان تهران با 
٦٤۰میلیون و ٣۰٣ هزار ریال بیشــترین و استان آذربایجان غربي با 
۲٦٤ میلیون و ۷۱۱ هزار ریال، کمترین متوســط درآمد ساالنه یک 

خانوار شهري را در سال ۱٣9۷ به خود اختصاص داده اند.

الزامی شدن سوخت گیری با کارت سوخت در کنار عدم دسترسی برخی 
افراد به کارت ســوخت شخصی،  جایگاه های سوخت را شلوغ تر از گذشته 
کرده و عالوه بر این، باعث سوءاستفاده برخی افراد و طلب پول اضافه برای 
استفاده از کارت جایگاه ها شده است؛ موضوعی که براساس اعالم شرکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی ممنوع است.
به گزارش ایرنا، حدود ۲۰ روز از الزامی شــدن استفاده از کارت سوخت 
شخصی برای ســوختگیری در جایگاه ها می گذرد اما به دالیل مختلف از 
نداشتن کارت سوخت گرفته تا نبود ابزار کنترلی در این زمینه،  استفاده از 
کارت سوخت به موفقیت مطلوب خود نرسیده و در بهترین شرایط حدود 

۱۰درصد از مردم از کارت سوخت شخصی خود استفاده می کنند.
الزام فروش بنزین با کارت ســوخت اگرچه می تواند به کنترل و پایش 
مصرف کمک کند اما فقدان ابزار قیمتی برای نظارت و کنترل،  سبب شده 

تا کارت های شخصی همچنان مورد استفاده قرار نگیرد.
نبود ابزار قیمتی در کنار کارت ســوخت باعث شــده تا این ابزار جدی 

گرفته نشود و همانطور که وزیر نفت اعالم کرده، درخصوص سهمیه بندی 
ایــده ای وجود دارد، اما هنوز تصمیمی در مورد آن اتخاذ نشــده اســت. 
در صورت ســهمیه بندی، بنزین دو نرخی خواهد شد. زنگنه تاکید کرده 
که سیســتم کارت ســوخت را برنداشــته ایم، فقط در این مدت با کارت 
جایگاه داران ارائه می شده است. االن هم استقبال از کارت سوخت شخصی 

کم بود و تا وقتی سهمیه بندی نباشد مردم آن را جدی نمی گیرند.
اما این تمام ماجرا نیست. استفاده از کارت سوخت جایگاه داران و محدود 
کردن استفاده از این کارت برای سوخت گیری تا سقف ٣۰ لیتر سبب شده 
تا رفت و آمد برای خرید بنزین بیشتر شود. این موضوع البته بازار سیاهی 
را در اطراف پمپ بنزین ها ایجاد کرده و برخی افراد پیشنهاد اجاره کارت 

سوخت را به خودروسواران می دهند.
از سوی دیگر،  در برخی جایگاه ها برای استفاده از کارت سوخت جایگاه،  
از سوی کارکنان مربوطه طلب پول اضافی می شود. این در حالی است که 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در اطالعیه خود، دریافت هرگونه 

وجه اضافی به جز بهای بنزین تحویلی به خودروها در زمان سوختگیری 
را ممنــوع اعالم کــرده و آن را تخلف می دانــد. در این اطالعیه آمده که 
طبق روال معمول کارت های آزاد جایگاه ها فعال و در دســترس مراجعان 
جهت سوخت گیری است و به همین لحاظ دریافت هرگونه مبلغ یا وجهی 
بابت اســتفاده از کارت آزاد جایگاه توسط اپراتورها و متصدیان تلمبه در 

جایگاه های عرضه سوخت ممنوع اعالم می شود.
در ادامه تأکید شــده که در صورت مشــاهده مواردی از قبیل عدم در 
دسترس بودن کارت آزاد و یا دریافت وجه اضافه بر مبلغ بنزین با سامانه 
پاسخگویی ۰9٦۲۷ شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تماس 

گرفته و موضوع را اعالم کنید.
با توجه به مشــکالت پیش آمده برای ســوخت گیری،  الزم است افراد 
هرچه سریع تر برای دریافت کارت سوخت خود به باجه های پست مراجعه 
کنند. همچنین افرادی که کارت سوخت خود را در اختیار دارند در هنگام 

سوخت گیری از این کارت بهره ببرند.

توزیع ثروت در روستاها عادالنه تر از شهرهاست

جغرافیای هزینه و درآمد خانواده های ایرانی

چرا تنها 10درصد مردم از کارت سوخت شخصی استفاده می کنند؟

بنزین بزنید، پول زور ندهید
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قیمت واقعی دالر چند است؟

نرخ واقعی دالر و ارزش پول ملی دو روی یک ســکه اند که افزایش 
یکی کاهش دیگری را به دنبال دارد. در صورتی که این رابطه از طریق 
سیاست های دستوری و نه متغیرهای اقتصادی تعیین شود، پیامدهای 
جبران ناپذیری برای اقتصاد کشــور خواهد داشت. انتشار گزارشی از 
جلســه هیات دولت که منجر به اعالم دالر ٤۲۰۰ تومانی شد، نشان 
می دهد که تصمیم کالن درخصوص ارزش پول ملی، در باالترین نهاد 
اجرایی کشور بدون بررسی های کارشناسانه و براساس رأی گیری اتخاذ 
شــده است. در رأی گیری مذکور اعضای مختلف هیات دولت اعدادی 
بــرای قیمت واقعی دالر ارائه کردند که بیــن ٣٨۰۰ تومان تا ٥٦۰۰ 
تومــان متغیر بود و نهایتاً عدد ٤۲۰۰ با رأی گیری انتخاب شــد. بعداً 
وقتی قیمت دالر تا نزدیک ۲۰ هزار تومان افزایش یافت معلوم شد که 
کل اعداد ارائه شــده در آن جلسه هیات دولت با واقعیت بسیار فاصله 
داشته است. حدود ارزش واقعی دالر با چند محاسبه سرانگشتی قابل 
تعیین اســت و نیازی به حدس و گمان و رأی گیری ندارد. ۲۲ ســال 
پیش قیمت هر دالر ٨۰۰ تومان بود اگر فرض کنیم طی این ۲۲ سال 
نرخ تورم و نرخ سود بانکی در ایران ساالنه ۲۰درصد و این شاخص در 
آمریکا ٣درصد بوده باشــد باید ساالنه ارزش پول ایران در مقابل دالر 
آمریکا ۱۷درصد کاهش می یافت که به خاطر اعمال سیاســت اشتباه 
حفظ ارزش پول علی رغم تورم و نرخ سود باال، از این کاهش جلوگیری 
شد. اگر فرض کنیم اقتصاد ایران در این سال ها نسبت به اقتصاد بسیار 
بزرگتر آمریکا به طور متوســط ساالنه ٣درصد بیشتر رشد کرده باشد 
عدد ۱۷درصد به ۱٤درصد کاهش می یابد، بنابراین قیمت امروز دالر 
از ضــرب ٨۰۰ تومان در ۱.۱٤ به توان ۲۲ به دســت می آید که برابر 
۱٤۲۰۰ تومان می شود. این عدد در زمان برگزاری جلسه هیات دولت 
که منجر به تعیین دالر ٤۲۰۰ تومانی شــد برابر ۱۲٥۰۰ تومان بود. 
نگارنده این محاسبات ساده برای تعیین قیمت واقعی دالر را یک سال 
قبل از آن جلســه هیات دولت طی چند مقاله در ایرنا منتشــر کرد و 
برای نجات اقتصاد و رونق تولید از دولت به اصرار خواست ارزش دالر 
را واقعی کند. این درخواست همچنان ادامه دارد. دولت باید به شدت 
از کاهش قیمت دالر زیر قیمت واقعی آن پرهیز کند زیرا این به معنای 
حراج کردن منابع ملی و باج دادن به ســرمایه های راکدی اســت که 
تشنه تبدیل شدن به دالر و خروج از کشورند. اگر دولت در صدد ثبات 
ارزش پول است باید در اولین قدم نرخ سود را به شدت کاهش دهد و 
به زیر ٥درصد در سال برساند و تا زمانی که این کاهش را انجام نداده 
باید اجازه دهد ارزش پول متناســب با تورم و نرخ ســود کاهش یابد. 
بی توجهی به این امر به معنای ارزان فروشی منابع ملی و اعطای یارانه 
به سرمایه های عظیم راکد در کشور و تضعیف تولید است. بی معنا است 

که ساالنه ۲۰درصد سود بانکی داد و ارزش پول را حفظ کرد.

مردم چقدر پول در بانك دارند؟
روایت بانك مرکزی از آمار بانكی

حجم سپرده های بخش غیرخصوصی در بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی به حدود ۱9٣۰ هزار میلیارد تومان رسید.

براســاس تازه ترین گزارش بانک مرکزی از آمار بخش پولی و بانکی 
کشــور، مانده ســپرده های بخش غیردولتی نزد بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی تا پایان ســه ماهه نخست ســال جاری به ۱9٣۰ 
هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته ۲٥.۱درصد 
افزایش داشته است. حجم ســپرده های بخش غیردولتی نزد بانک ها 
و موسســات اعتباری غیربانکی در خردادماه سال گذشته ۱٥٤۲ هزار 
میلیارد تومان بوده و در پایان ســال گذشته نیز به ۱٨۲٨هزار میلیارد 
تومان رسید. این آمار حاکی از رشــد ٥.٦درصدی سپرده های بانکی 
غیردولتی نســبت به پایان سال گذشته است. براســاس این آمار از 
مجموع ۱9٣۰ هزار میلیارد تومان ســپرده های بخش غیردولتی نزد 
بانک هــا، ۲٦۰ میلیارد تومان ســپرده های دیــداری، ۱٥٣۰ میلیارد 
تومان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، ۱۰٥ میلیارد تومان سپرده 
قرض الحسنه و ٣٣ میلیارد تومان مربوط به سایر سپرده ها بوده است. 
همچنین میزان بدهی های خارجی ایران در پایان خردادماه سال 9٨ به 
٨ میلیارد و ٦۷٨میلیون دالر رسید که نسبت به پایان سال 9۷ حدود 
۷درصد کاهش نشان می دهد. بدهی های خارجی ایران در ماه های اخیر 
روندی نزولی داشته و از حجم انواع بدهی کوتاه و بلندمدت کاسته شده 
است. تازه ترین آمار بانک مرکزی نشان می دهد، میزان بدهی خارجی 
کشــور از ٨ میلیارد و ٦۷٨میلیون دالر در پایان خردادماه امســال، ٦ 
میلیــارد و 9٦9 میلیون دالر آن مربوط بــه بدهی های میان مدت و 
بلندمدت و یک میلیارد و ۷۰٨ میلیــون دالر از این میزان متعلق به 
بدهی های کوتاه مدت اســت. تعهدات بالفعل ایران برمبنای یورو نیز 
حدود ۷میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو است که ٦میلیارد و ۱٨٤ میلیون 
یورو از این میزان مربوط به حجم بدهی های میان  مدت و بلندمدت و 
حدود یک میلیارد و ٥۱٦ میلیون یورو نیز حجم بدهی های کوتاه مدت 
است. حجم بدهی های ایران در پایان اردیبهشت ماه امسال ٨میلیارد و 
٨۱٦ میلیون دالر بوده که در پایان خردادماه با افت روبه رو شــده و به 
٨ میلیارد و ٦۷٨ میلیون دالر رسیده است. این در حالی است که آمار 
بدهی های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال 9۷ معادل 9میلیارد 
و ٣٣9 میلیون دالر بوده اســت کــه این آمار حکایت از کاهش حجم 

بدهی های خارجی ایران در سه ماهه نخست سال 9٨ دارد.

یورو 12.600 تومان شد 
قیمت سكه و طال باال رفت

قیمت ســکه و طال در دومین روز هفته روند افزایشــی را در پیش 
گرفت. به گزارش خبرآنالین، در بازار تهران سکه ٥ هزار تومان و طال ٤ 
هزار تومان افزایش قیمت داشت. بر این اساس، سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید با قیمت یک میلیون و ۱۲٤ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون 
و ۱۰٨ هزار تومان، ربع ســکه یک میلیون و ۲99 هزار تومان و ســکه 
گرمی 9٣۰ هزار تومان فروخته شد. هر گرم طالی ۱٨عیار نیز در بازار 
٤۱٣ هزار تومان بود. قیمت دالر نیز در روز یکشنبه با افزایشی محدود 
مواجه شــد و هر دالر در صرافی ملی به قیمت ۱۱ هزار و ٤٥۰ تومان 
فروخته شــد. هر یورو نیز به قیمت ۱۲ هزار ٦۰۰ تومان فروخته شد. 

همچنین نرخ خرید یورو برابر با ۱۲ هزار و ٥۰۰ تومان بود.

یادداشت

فعاالن اقتصادی معتقدند اگر بنا باشــد نرخ ها به شکل قطعی کاهش 
یابند، باید در اقتصاد تغییراتی اساســی ببینیم، اما آنچه که در روزهای 

گذشته رخ داده، بیشتر حاصل یک جو روانی مثبت است.
به گزارش خبرآنالین، بازار ارز روزهای پرنوسانی را می گذراند؛ به نظر 
می رســد در حال حاضر بازار ارز بیشتر به سمت کاهش قیمت کشش 
دارد. این موضوع را در روزهای گذشــته به خوبی می شــد حس کرد؛ 
به طوری که سه شــنبه هفته گذشــته قیمت دالر وارد کانال ۱۰هزار 
تومان شــد، اگرچه یک روز پس از آن، دوباره کانال ۱۱ هزار تومان را 
انتخــاب کرد. در حال حاضر قیمــت دالر در بازار در حدود ۱۱ هزار و 

۲۰۰ تومان است.
تحلیلگران معتقدند آنچه در روزهای گذشــته در بازار ارز و طال رخ 
داده، حاصــل جو روانی مثبت شــکل گرفته در جامعه بوده و نمی توان 
دالیل اقتصادی قطعی پیدا کرد. همان طور که پیش از این نیز ســابقه 
داشــت، وقتی در جامعه چند خبر امیدوارکننده منتشــر می شد، این 
موضــوع به کاهش نرخ ارز در بازار ختم شــده و بــرای چند روز روند 

نرخ ها کاهشی بود.
هیجان بازار ارز تخلیه شد

در ایــن میان، عبور از میان دالالن بازار ارز که در خیابان فردوســی 
تهران، مشــغول فعالیت هستند، نشــان می دهد هیجان و تالطمی که 
از میانه ســال ۱٣9٦ آغاز شــده بود، اکنون فروکش کرده اســت. اگر 
سال گذشــته و یا فصل بهار امسال از میدان فردوسی به سمت جنوب 
حرکت می کردید، نخســتین چیزی که به چشــم می آمــد، ازدحام و 
شــلوغی خیابان به دلیل تجمع دالالن بود. نوسان و تالطم شدید بازار 
ارز سبب شده بود که دالالن و سفته بازان به راحتی جوالن داده و مثل 
آب خوردن، قیمت دالر و ســایر ارزها را بــاال و پایین ببرند. اعالم یک 
شــایعه باعث نوسان چند صد و یا چند هزار تومانی نرخ دالر در عرض 
چند ســاعت می شــد و به تبع آن همه بازارهای کاالیی و اقتصادی به 

هم می ریخت.
تالطم شــدید آن روزهای بازار ارز، چنــان جذابیتی را برای دالالن 
ایجاد کرده بود که حتی برخی افراد و ســرمایه گذاران اقدام به ورود به 
بازار ارز کرده و به ســرعت به دالالن این بازار تبدیل شدند. این دالالن 
بــه همراه خود پول ها و منابع مالی جدیدی را وارد این بازار کرده و به 

تالطم و بی ثباتی این بازار هرچه بیشتر دامن زدند.
اما اگر این روزها ســری به خیابان فردوسی تهران بزنید دیگر خبری 
از آن شــور و هیجان و فریادهای دالالن خبری نیست. فعاالن بازار ارز 
عنوان می کنند که »نزدیک به شــش ماه است که بازار ارز راکد است؛ 
این رکود تحت تاثیر کاهش حجم واردات، کاهش ســفرهای خارجی و 
همچنین کاهش تعداد دانشــجویان ایرانــی در حال تحصیل در خارج 
کشــور رخ داده است، اما اخیرا تحت تاثیر اخبار مثبتی که از دیدارهای 
خارجی آقای ظریف وزیر امور خارجه منتشــر شد، بازار با کاهشی قابل 

توجه همراه بود.«
فضای اقتصادی رو به بهبود است

در این شرایط و در ماه های اخیر دولت و بانک مرکزی در تالش بودند 
کــه تالطمات بازار ارز را کنترل کرده و این بازار را به ثبات برســانند. 
این موضوع را رئیس کل بانک مرکزی مطرح می کند. عبدالناصر همتی 
تاکید می کند که »ثبات در بازار ارز برقرار شده و وضع ارزی کشور نیز 
مطلوب اســت.« به گفته وی، »بازار ارز و ســکه دارای نوسان و ریسک 
اســت و چنانچه مردم در زمینه  بازار ســرمایه و یا بانک سرمایه گذاری 

کنند، احتمال ریسک کمتری دارد.«
به اعتقاد همتی، »فضای اقتصادی رو به بهبود اســت و آرام شــدن 
فضای اقتصادی، تامین مالی برای فعالیت های تولیدی و رشــد صادرات 
و مثبت شدن تراز تجاری از نشان دهنده بهبود شرایط اقتصادی است.«

خبرگزاری بلومبرگ نیز در گزارشــی بــا موفق تر خواندن برنامه های 
جدید بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز، نوشته است که از ماه مه امسال 
تاکنون ارزش ریال ٣۰درصد تقویت شده و نرخ دالر به ۱۱٨ هزار ریال 
کاهش پیدا کرده اســت. کاهش نرخ ارز خود به کند شــدن روند تورم 
کمک زیادی کرده اســت؛ تا جایی که نرخ تورم ساالنه از ٤۰درصد در 

سال گذشته به ۲٤درصد در ماه اوت )مرداد( کاهش پیدا کرده است.

کنترل بازار ارز دستور رئیس جمهور بود
پیش از این، علی ربیعی، ســخنگوی دولــت درخصوص مباحثی که 
در فضای رســانه ای کشــور در مورد سیاســت ها و فعالیت های دولت 
درخصوص آرامش بخشی به بازار سرمایه و مقابله با التهابات ارزی مطرح 
شده اســت، به نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی در تاریخ ۱9 مهرماه 
ســال 9٦ به رئیس جمهوری در تشریح وضعیت بازار ارز اشاره کرد که 
در آن پیشنهاد شده بود سیاست های مقابله ای در دستور کار قرار گیرد.

ربیعــی گفته بود »بــه دنبال این نامه، آقای روحانــی به معاون اول 
و رئیــس کل وقــت بانک مرکزی دســتور داد تا براســاس مفاد نامه 
بــرای کنترل بازار ارز اقدام کنند.« وی عنــوان کرده بود که »گزارش 
دستگاه های امنیتی و اقتصادی مسئول در این حوزه از افزایش نرخ ارز 
در آن ایام و احتمال بروز بحران در این بازار خبر می دادند و بر ضرورت 
کنترل نرخ ارز و اقدامات مقابله ای برابر بحران آفرینی دشــمنان در این 
بازار تاکید داشــت و این گزارش مبنای نامه دبیر شــورای عالی امنیت 

ملی و دستور رئیس جمهوری قرار گرفت.«
در ایــن گــزارش که ماحصــل مباحــث  مطرح شــده در دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی است بر افزایش توان بانک مرکزی برای مداخله 
هدفمند در بازار ارز تاکید و به ضرورت مقابله با سیاســت های تحریمی 
آمریــکا که به قصد آشفته ســازی و بحران آفرینی در اقتصاد کشــور با 
محوریت ارز صورت می گیرد، از سوی بانک مرکزی اشاره شده است.«

ربیعی در ادامه تشریح کرده بود »رئیس جمهوری طبق مفاد مباحث 
ارائه شده، دســتور انجام اقدامات الزم برای کنترل نرخ ارز صادر کردند 
که به معنای مقابله با توطئه آمریکا و مقابله با دسیســه های دشــمنان 

بود.«
ســخنگوی دولت تاکید کرده بود که »امروز با توجه به آرامش برقرار 
شده و سامان ایجاد شده در بازار سرمایه و ارز و با در نظر گرفتن شرایط 
سخت سال گذشته و تنگناهایی که دائما از سوی آمریکا به وجود آمده 
و می آیــد، میزان موفقیت دولت در سیاســت های ملی و ارزی آن قابل 

مشاهده است.«
فضای روانی قیمت ها را پایین آورد

در این میان، کارشناســان و فعاالن اقتصادی نسبت به وضعیت آتی 
بازار ارز دیدگاه هــای متفاوتی دارند. برخی از احتمال کاهش نرخ دالر 
سخن می گویند و برخی نیز معتقدند با توجه به شرایط کشور، نمی توان 

پیش بینی خاصی از وضعیت بازار داشت.
در این زمینه، ســید حمید حسینی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و عــراق معتقد اســت که »در طــول روزهای گذشــته بحث هایی که 
درباره احتمال مذاکرات سیاســی و بهبود اوضاع اقتصادی مطرح شده، 
اصلی ترین دالیل برای شکل گیری جو روانی مثبت در بازار بوده است.«
وی در پاسخ به این پرســش که نرخ ارز تا کجا و چه زمانی کاهشی 
خواهد ماند؟ تاکید می کند: »اگر بنا باشد نرخ ها به شکل قطعی کاهش 
یابنــد، باید در اقتصاد یک تغییرات اساســی ببینیــم، اما آنچه که در 

روزهای گذشته رخ داده، بیشتر حاصل یک جو روانی مثبت است.«
حســینی اضافه می کند: »در کنــار جو روانی، وقتی که نخســتین 
ســیگنال ها از بازار برای آغاز روند کاهشــی دیده می شــود، بسیاری 
از مردم عادی نیز که بخشــی از ســرمایه خــود را تبدیل به ارز یا طال 
کرده انــد، به بازار هجوم می آورند تا از ضرر بیشــتر جلوگیری کنند. از 
این رو بخشــی از دلیل کاهش نرخ ها در روزهای گذشــته نیز فروشنده 

شدن مردم بوده است.«
وضعیت بهتر می شود

همچنین ابراهیــم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایــران نیز می گوید: 
»قیمت دالر که طی روزهای گذشــته کاهش قیمت داشت، تحت تاثیر 

اخباری بود که امکان مذاکره را مطرح می کرد.«
وی بــا بیان اینکه بازار ارز کشــور در حال حاضــر تحت تاثیر اخبار 
سیاســی اســت، می افزاید: »اگر بازار رو به آرامش بــرود، به طور قطع 
قیمت دالر کاهش محسوســی پیدا می کند؛ در غیر این صورت افزایش 
پیدا می کند. آنچه که مهم است، مدیریت خوب بانک مرکزی است که 
در حال حاضر اتفاق افتاده و نوســان شدید قیمت ها در بازار و خرید و 
فروش اســکناس در بازار صورت می گرفت، وجــود ندارد؛ ضمن اینکه 

دالر از حالــت خرید و فروشــی که به عنوان کاال وجود داشــت، کمتر 
اتفاق می افتد.«

جمیلی متذکر می شود: »در حال حاضر اطمینان مردم به دالر کمتر 
شــده و نیز این اطمینان دیگر وجود نــدارد که نرخ دالر رو به افزایش 

باشد.«
وی با تاکید بر اینکه ما باید بازار را مدیریت کنیم که نوســان نرخ ارز 
آســیب جدی به اقتصاد کشور نرساند، می گوید: »هم اکنون هیچ کسی 
نرخ واقعی دالر را نمی داند؛ اگر می دانست، میلیاردر می شود. نرخ واقعی 
دالر به تولید کشور بستگی دارد و هرچه تولید کشور افزایش یابد، نرخ 
دالر کاهش می یابد. ما اگر می خواهیم نرخ واقعی دالر را بدانیم، باید به 

میزان اشتغال و درآمد سرانه کشور نگاه کنیم.«
جمیلی درباره وضعیت بازار ارز در نیمه دوم سال گفت: »ما امیدواریم 
که بتوانیم از پیچ ســختی که تحریم ها برای ما به وجود آورده، بگذریم، 

ولی نسبت به نیمه اول سال بازار وضعیت بهتری خواهد داشت.«
دالر به 8 هزار تومان هم می رسد

فاطمه مقیمی، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد اســت: »آنچه در 
هفته های گذشــته در بازار ارز رخ داده نشان می دهد که دولت توانسته 
یک آرامش نســبی را به بازار بازگرداند و این مساله قطعا اتفاقی مثبت 
اســت، اما اینکه در آینده این بازار چه سرنوشتی داشته باشد، مساله ای 
اســت که باید بــا در کنار هم قرار دادن عوامل مختلف آن را بررســی 
کنیــم.« به گفته وی، »اگر بنا بود یــک تصویر چند ماهه کوتاه از بازار 
داشته باشیم، حتی اینکه نرخ دالر به کانال ٨۰۰۰ تومان وارد شود نیز 
گزینه ای دور از ذهن نبود، اما اگر دولت بخواهد با توجه به نامشــخص 
بودن شــرایط بین المللی اقدامات الزم را انجام دهد، مدیریت نرخ برای 

تامین نیازهای سال های پیش رو بسیار مهم خواهد بود.«
بازار ارز به تعادل رسید

در همین حال، کامران ســلطانی زاده، رئیس کانــون صرافان با بیان 
اینکــه مجموعه اقدامات بانــک مرکزی در مدیریــت جریانات کاذب 
ارزی توانســت موثر واقع شــود، عنوان می کند: »بانک مرکزی تامین 
ارز کاالهای غیرضروری را در ســال گذشــته موثر واقع شده و از سوی 
دیگــر، در بخش تولید نیز تمرکز در تخصیص ارز بر کاالهای مورد نیاز 
و ضروری این بخش بوده اســت؛ ضمن اینکه به دلیل خروج سفته بازان 
از بازار ارز و نیز بســتن سقف خرید ارز و جابه جایی ریال، اقداماتی که 
از سوی افراد ســودجو انجام شد، متوقف شــد. مجموعه این اقدامات 
ســبب شده تا سوداگران از بازار خارج شــده و مصرف کنندگان واقعی 
وارد بازار شــوند؛ ضمن اینکه در حال حاضر عرضه و تقاضا قیمت بازار 

را تامین می کند.«
وی می گوید: »بانک مرکــزی هیچ گونه ارز مداخله ای در بازار تزریق 
نمی کند و اکنون بازار به تعادل و ثبات کامل رســیده است. صرافان هر 
ارزی را که از طریــق صادرکننده خریداری کرده و وارد بازار می کنند، 
براساس نیاز بازار و سرفصل های بانک مرکزی هزینه می کنند. از سوی 
دیگــر، نهادهای نظارتــی، امنیتی، پلیس فتا و قوه  قضائیه در بســتن 
کانال هــای تلگرامی اعالم نرخ ارز که در بازار وارد شــده بودند، دخیل 

بودند و هم اکنون مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.«
مردم به مکانیزم کاهش قیمت ارز اطمینان ندارند

از ســوی دیگــر، محمدرضا زهره وندی، رئیس کمیســیون صنعت و 
معــدن اتاق تهران در این زمینه می گوید: »بــا مکانیزم افرایش قیمت 
همه آشنا هستند و بالفاصله با افزایش قیمت ارز، قیمت اکثر اجناس را 

فارغ از اینکه ارتباطی به قیمت ارز دارد یا نه، باال می برند.«
وی بــا بیان اینکه مردم به مکانیزم هــای کاهش قیمت ارز اطمینان 
ندارند، می افزاید: »ممکن اســت در یک بــازه زمانی قیمت ارز کاهش 
یابــد، اما دوباره رویه متفاوتی در پیش گیــرد، به همین دلیل معموال 

برای کاهش قیمت، مقاومت وجود دارد.
رئیس کمیســیون صنعت اتاق تهران خاطرنشان می کند: »طی یک 
سال گذشــته ســیر صعودی نرخ ارز آنچنان بی ضابطه بود که همه با 
تــرس و گمان معامالت را انجام می دادند و یا برای فروش دســت نگه 
می داشــتند، اما پس از آن روند ارز، کاهشی شــد و قیمت بسیاری از 

اجناس نیز به تبع آن پایین آمد.«

از دستور رئیس جمهور برای کنترل بازار ارز تا تخلیه شوک تورمی

چرا دالر از تب و تاب افتاد؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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تحلیل رسانه خارجی از رقیبان جدید دالر
ایران کشور بعدی دارای رمزارز ملی می شود؟

رمــزارز اختصاصی چین بــه زودی وارد دنیای ارزهای دیجیتال 
می شود. سوال اینجاست که آیا ایران یا انگلستان کشورهای بعدی 

صف هستند تا رمزارز اختصاصی خود را معرفی کنند؟
به گزارش ایِبنا، پایگاه خبری دیکریپت نوشــت: ایران، روسیه و 
انگلســتان اعالم کرده اند که با جدیت در حال بررســی استفاده از 
این امکان جدید هستند. کشورهای مختلف در گوشه گوشه جهان 
بررســی های خود را شروع کرده اند که ارز دیجیتال رسمی و تحت 
نظــر بانک مرکزی خود را به عنوان یــک ابزار جایگزین رمزارزهای 
فعلی معرفی کننــد و همراه با رویکرد جهانی بــرای از بین بردن 
ســلطه دالر آمریکا، قدمی مهم به ســمت دنیای بهره ورتر فناوری 
بردارند. این در حالی است که آمریکا به عنوان دارنده پُرمعامله ترین 
ارز جهان یعنی دالر در برابر این تحوالت ســکوت کرده است. این 
گزارش سپس نگاهی به جدیدترین پیشرفت ها در حوزه رمزارزهای 
مورد حمایت دولت ها پرداخته و نوشته است: ایران از فوریه ۲۰۱٨ 
به این ســو، ابعــاد مختلف معرفی و رونمایــی از رمزارز ملی خود 
را در حال بررســی دارد، اما جزییات جدید دربــاره یک رمزارز با 
پشتیبانی طال حاکی است که استخراج این رمزارز قرار است توسط 

کنسرسیومی کوچک از شرکت های فناورانه خصوصی انجام شود.
پیش از ایران، چین کشــوری بود که ایده ارز دیجیتال ملی خود را 
رونمایی کرد. چینی ها از اوایل ســال ۲۰۱٨ ایده یک ارز دیجیتال با 
پشتیبانی بانک مردم این کشور را در سر داشتند، اما خیلی از فعاالن 
معتقدند که این ظهور رمزارز اختصاصی فیس بوک به نام »لیبرا« بود 
که چین را وادار کرد زودتر وارد عمل شــود. انتظار می رود که رمزارز 
اختصاصی چین تا اوایل نوامبر امسال رونمایی شود و از طریق بانک های 
اصلی چین بین متقاضیان توزیع شود تا جایگزین پول نقدی شود که 
توسط مردم مورد استفاده قرار می گیرد. از دیگر کشورهایی که در حال 
بررســی جدی ایده رونمایی از رمزارز اختصاصی ملی هستند، روسیه 
اســت. پوتین اعالم کرده از آنجایی که ذخایر دالری این کشور تحت 
تاثیر تحریم های آمریکا در حال کاهش اســت، گزینه های جایگزین 
مبادالت مالی روی میز قرار گرفته است، اما نکته اینجاست که روش 
روس ها این اســت که تا زمانی که همه کارها انجام نشــود چیزی را 
علنی نمی کنند. انگلســتان از دیگر کشورهایی است که خیلی جدی 
به این موضوع ورود کرده اســت. ایده جــذاب رمزارز اختصاص دیگر 
کشورها را هم به سوی خود جذب کرده و از کشور کوچکی مثل جزایر 
مارشال تا کشــورهای نفت خیزی همچون امارات و عربستان در حال 
بررسی این ایده هستند، براساس جدیدترین گزارش های منتشرشده، 
۷۰درصــد از بانک های مرکزی در دنیا در حال مطالعه درباره این ایده 
هستند. کشورهایی مثل تونس، سنگال و ونزوئال ورژن اختصاصی خود 
را تاکنون رونمایی کرده اند. کشــورهای دیگر مثل امارات، عربستان، 
تایلند و سنگاپور به صورت پایلوت اقداماتی را انجام داده اند و به زودی 

وارد فاز عملیاتی خواهند شد.

در بهار امسال رخ داد
ثبت 1.4میلیارد تراکنش در خودپردازها

براساس آمارهای بانک مرکزی بالغ بر یک میلیارد و ٤۲۱ میلیون 
تراکنش توســط خودپردازهای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 

در سراسر کشور در سه ماهه نخست امسال انجام شده است.
اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، 
گزارش تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت شبکه بانکی را به تفکیک 
تا پایان خردادماه 9٨ اعالم کرد که براســاس آن، عملکرد سه ماهه 
ابتدایی ســال جاری در بخش های خودپرداز و پایانه شــعبه در دو 

قسمت استان تهران و سایر استان ها منتشر شده است.
بــر این اســاس، بالغ بر یک میلیارد و ٤۲۱ میلیــون و 9۱۲ هزار 
تراکنش در شبکه خودپردازهای سیستم بانکی تا پایان سه ماهه اول 
سال جاری انجام شده است؛ همچنین در این گزارش اعالم شده که 
در حدود ۷٦ میلیون و ٣٤٥ هزار تراکنش از طریق پایانه های شعب 
)کارتخوان های شــعبه( شبکه بانکی در مدت مشابه به ثبت رسیده 
است. البته گزارش اعالمی برخی بانک ها از جمله انصار، ایران زمین، 
پارسیان، توسعه صادرات و تجارت درخصوص تعداد تراکنش ابزارهای 
پرداخت به روز نبوده و متعلق به ســال های گذشته بوده و همچنین 
گزارش ابزارهای پرداخت مؤسسه اعتباری ملل و قرض الحسنه رسالت 
نیز اعالم نشــده است. براساس این گزارش تا پایان خردادماه امسال 
٥۷ هزار و ٥۲ دســتگاه خودپرداز از سوی شبکه بانکی راه اندازی و 
فعالیت داشته است که شــهروندان با استفاده از خودپردازها در سه 
ماهه نخست امسال یک میلیارد و ٤۲۱ میلیون و 9۱۲ هزار تراکنش 
انجام دادند؛ بانک ملی ایران با تعداد ۷ هزار و 9٤٥ دستگاه خودپرداز 
بیشترین میزان دستگاه عابربانک در میان بانک ها و مؤسسات مالی 
و اعتباری کشــور را به خود اختصاص داده که در آمار اعالم شــده 
درخصوص سهم از تعداد تراکنش نیز این بانک بالغ بر ۲99 میلیون 
و ٣٥۷ هزار تراکنش را به خود اختصاص داده اســت. بانک های رفاه 
بــا ۱٣۰ میلیون تراکنش، صادرات بــا ۱۲٦ میلیون تراکنش و ملت 
با ۱۰9 میلیون تراکنش بعد از بانک ملی در جایگاه های بیشــترین 
تعداد تراکنش دستگاه خودپرداز قرار دارند. آمار منتشرشده از سوی 
بانک مرکزی درخصــوص تعداد تراکنــش خودپردازهای فعال در 
اســتان تهران حاکی است که در پایتخت ٣۲9 میلیون و ۱۷۱ هزار 
تراکنش توسط دستگاه خودپرداز شبکه بانکی انجام شده، از این میان 
بیشترین سهم از خودپردازهای فعال متعلق به بانک های پاسارگاد، 
ملی ایران و صادرات است. در سایر استان ها نیز در حدود یک میلیارد 
و 9۲ میلیون تراکنش با استفاده از دستگاه خودپرداز انجام شده که 
بیشترین فراوانی تراکنش خودپرداز در شهرستان ها به بانک های ملی 
ایران، رفاه و صادرات اختصاص دارد. جدیدترین گزارش بانک مرکزی 
در وضعیت پایانه های شــعب )کارتخوان های بانکی مورد استفاده در 
شعب( نشان از فعالیت ۷۱ هزار و ۱٣٣ دستگاه پایانه شعبه در سطح 
کشور توسط شبکه بانکی دارد که بانک ملی ایران با برخورداری از ۱٥ 
هزار و ٥9 پین پد در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن 
نیز بانک های کشاورزی و صادرات قرار دارند اما گزارش تعداد تراکنش 
پایانه های شــعب حاکی از آن است که در حدود ۷٦ میلیون و ٣٤٥ 
هزار تراکنش از طریق این ابزار پرداخت در کشور در سه ماهه ابتدایی 
سال 9٨ انجام شده است که بیشترین تراکنش متعلق به بانک های 

ملی، صادرات و کشاورزی است.

دریچه

»اهلیت« کلمه ای کلیدی است که درباره خصوصی سازی در ایران در سال های 
گذشــته چندان مورد توجه قرار نگرفته اســت و حاال آســیب های آن با چالش 
هایی مدیریتی که در بســیاری از کارخانه  های خصوصی سازی شــده خودنمایی 
می کند؛ به چشم می آید. این روزها از هپکو اراک گرفته تا نیشکر هفت تپه هر از 
چندی خبری از مشکالت کارخانه  هایی شنیده می شود که در سال های گذشته 
خصوصی و واگذار شــده اند ولی »اهلیت« خریداران آنها چندان مورد توجه قرار 
نگرفته اســت و حاال ســوء مدیریت ها این مجموعه های مهــم و عظیم صنعتی، 
کشــاورزی و... و زندگی کارگران شــان را با خطرات بسیاری همچون تعطیلی و 

بیکاری مواجه ساخته است.
در این شــرایط ابتدای هفته معــاون اول رئیس جمهور بــا تاکید دوباره به 
خصوصی ســازی و واگــذاری مجموعه های دولتی به بخــش خصوصی گفت: » 
مادامی که خصوصی سازی انجام نشود و شرکت ها به اهلش واگذار نشود، دولت 
اســت که باید به این شرکت ها بودجه دهد تا سرپا بمانند و این چیزی جز ضرر 

برای مردم نیست.« 
اســحاق جهانگیری با اشاره به اینکه درباره هر واگذاری می توان سخن گفت، 
تاکید کرد: »هر واگذاری انجام شــود بعدا کســی می تواند درباره آن حرف بزند 

یا انتقاد کند، اما مهم این اســت که واگذاری هــا در چارچوب قانون و مقررات 
انجام شــود. هر زمان که یک واگذاری صورت می گیرد یک بخشی می آیند و با 
نیت های خاص علیه آن واگذاری شــبهه افکنی می کنند که ما برای همین یک 
شــورایی تشکیل دادیم که افرادی خارج از دولت بیایند و درباره این واگذاری ها 

اظهارنظر کنند.« 
البتــه جهانگیری گفــت: »باید واگذاری ها انجام شــود تــا بهره برداری ها و 
بهره وری ها بیشــتر شــود و این اقدام هم از سوی اهلش انجام شود وگرنه اینکه 
می گوییم دولت ایران ثروتمند اســت معنایش این نیست که گاوصندوق  های ما 
پر از پول و دالر اســت تا هر جور که خواستیم خرج کنیم. ثروتمندبودن دولت 
به این اســت که سرمایه انســانی و معادن و صنایع فراوانی در این کشور وجود 
دارند، اما باید به خوبی از آنان اســتفاده شود وگرنه اگر جلوی خصوصی سازی یا 
کار تعاونی ها گرفته شــود، مثل این می ماند که پول در گاوصندوق داشته باشیم 

اما کلیدش را گم کرده باشیم.«
تاکید چندباره جهانگیری در ســخنرانی روز شنبه خود بر »اهلیت« واگذاری 
کارخانه ها و مجموعه های صنعتی در خصوصی ســازی ها به این دلیل اســت که 
هم اکنون تعــداد زیادی پرونده قضایی برای مدیــران مجموعه های صنعتی که 
در ســال های گذشته واگذار شده اند همچون نیشکر هفت تپه تشکیل شده است 
و اواخر مرداد نیز رئیس ســازمان خصوصی سازی ساعتی بعد از استعفا از سوی 
مقامات قضایی دستگیر شد. ۲٥ بهمن سال گذشته قاضی سراج رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور با اشاره به تخلفات انجام شده در واگذار های انجام شده به نام 
خصوصی ســازی گفت: اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی سازی 
ورود پیدا کرده و پرونده های ســنگینی هم تشکیل داده ایم. برای مثال در رابطه 
با دشــت مغان هم پرونده ای تشــکیل شد، دشــت مغان ۲۷ هزار هکتار است، 
قانون مشــخص کرده بایــد واگذاری به افراد دارای اهلیت و ســابقه فعالیت در 
زمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشــند، فردی که این دشــت 
به آن واگذار شــد در زمان واگذاری یک هزار و ٣٥۰ میلیارد تومان به سیســتم 

بانکی بدهکار بود.«
در حالی موضوع اهلیت داشتن افرادی که شرکت های دولتی به آنها تحت قانون 
خصوصی ســازی و اصل ٤٤ مورد تاکید قرار می گیرد که هم اکنون کارخانه هایی 
مانند هپکو و آذرآب اراک با مشکالت جدی به دلیل خصوصی سازی های گذشته 
رو به رو شــده اند و هفته گذشته کارگران آنها دســت به اعتراضاتی زدند. وزیر 
صنعت در بازدیدی که از این مجموعه ها داشت و با معترضان دیدار کرد. رحمانی 
درد مشــترک سه شرکت هپکو، آذرآب و واگن پارس را مالکیت می داند و معتقد 
است باید یک نســخه نهایی متناسب با شرایط و ضوابط برای تعیین تکلیف این 

سه شرکت خصوصی سازی شده ارائه و پیگیری شود.

چرا به موضوع اهلیت در واگذاری شرکت های دولتی توجهی نشده است؟

حلقه مفقوده خصوصی سازی ایرانی

شــاخص بورس تهران در دومین روز هفته با ۱9۷٥ واحد رشد مواجه 
شد و کانال جدیدی را تجربه کرد. خودرویی ها در دادوستدهای این روز 
بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند و اکثرا با رشد قیمت 

مواجه شدند.
به گزارش ایســنا، از زمان باز شدن معامالت بورس اوراق بهادار تهران، 
شاخص اصلی این بازار روند افزایشی را شاهد بود؛ به طوری که در نهایت 
توانست ۱9۷٥ واحد رشد کند و به رقم ۲٨٦ هزار و ۱۱٤ واحدی برسد. 
شاخص کل هم وزن نیز 9۲ واحد افزایش یافت و به رقم ۷٨ هزار و ۱9۱ 
واحدی رسید. در عین حال شاخص آزاد شناور با رشد ۲٤۲٨مواجه شد و 
رقم ٣۲٦ هزار و ٤٦٥ را تجربه کرد. شاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام 

به ترتیب با ۲۲٣٥ و ٤٣۰ واحد رشد روبه رو شد.
گروه مپنا، ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان و پاالیش نفت 
اصفهــان هر کدام بــه ترتیب ٣۲٨، ۲۷٥ و ۲٥۲ و ۲٣۷ واحد در رشــد 
شاخص های بازار تاثیر داشته است. در طرف مقابل مخابرات ایران، معدنی 
و صنعتی چادرملو و سرمایه گذاری مس ایران هر کدام به ترتیب ۱٥۷، ٥۲ 

و ٥۰ واحد تاثیر کاهشی روی شاخص  بازار سرمایه داشتند.
گروه خودرو و ســاخت قطعات بیشــترین ارزش معامالت را به خود 
اختصــاص داد؛ به طوری که 9۷٦ میلیون ســهم به ارزش ۲۲۰ میلیارد 
تومان دســت به دست شد. در این گروه بیشتر سهم ها با افزایش قیمت 
روبه رو بودند. پس از خودرویی ها فلزات اساسی، شیمیایی و کانه های فلزی 

بیشترین ارزش معامالت را شاهد بودند.
در بورس تهران ۱۷٣ ســهم با رشد قیمت و ۱٦٨ سهم با افت قیمت 
روبــه رو بودند. همچنین تعداد نمادهای مثبت در بورس ایران به ۱۰۱ و 
تعداد نمادهای منفی به۱۰٦ رســید. ارزش کل معامالت بورس تهران به 
رقم ۱٤9٦ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن 
بیش از ٤ میلیارد سهم و اوراق مالی بود. تعداد معامالت این بازار تا رقم 

۱9۲ هزار و ۷9 افزایش یافت.
در فرابــورس ایران نیز شــاخص کل 9.٨ واحد افزایش یافت و به رقم 
٣۷۷٦ واحد رســید. ارزش کل معامالت این بــازار به رقم 9٣۱ میلیارد 
تومان رسید و حجم معامالت رقم ۱.٣میلیارد سهم و اوراق مالی را پشت 

سر گذاشت.
رشد 58درصدی »ارزش بازار« از سال 96 تا 9۷

از ســوی دیگر، بررســی ها نشــان می دهد ارزش بازار سرمایه از سال 
گذشــته تا ابتدای مردادماه امسال به ۱٣ هزار و ٨٣٥ هزار میلیارد ریال 
رســیده و این مولفه در مقایسه بین سال های 9٦ و 9۷ با ٥٨درصد رشد 

روبه رو بوده است. 
به گزارش ســنا، در بررسی وضعیت بازار سرمایه از ابتدای سال ۱٣9۷ 
تا مردادماه ۱٣9٨، میزان »تأمین مالی بدون احتســاب نهادهای مالی« 
۲٣۲ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان در ســال 9۷ نســبت به سال 
9٦، معادل ٤۲درصد رشد داشته است. همچنین میزان »تامین مالی« از 
سال گذشــته تا ابتدای مرداد امسال ۷۷ هزار میلیارد ریال بوده که این 
میزان هم در مقایســه بین سال های 9٦ و 9۷ با ۲٦درصد افزایش رو به 

رو بوده است.
»ارزش بازار« نیز که شامل مجموع ارزش بازار اوراق صکوک، ارزش روز 
صندوق های سرمایه گذاری، اوراق مشتقه بورس کاال، اوراق مشتقه بورس 
انرژی، ســایر اوراق بهادار و ارزش بازار ســهام در نظر گرفته شده است 
در این زمان ۱٣ هزار و ٨٣٥ هزار میلیارد ریال اســت. این مولفه هم در 

مقایسه بین سال 9٦ تا سال 9۷، ٥٨درصد رشد داشته است.
با توجه به اینکــه رونق یا رکود بازار ســرمایه از متغیرهای اقتصادی 
همانند نرخ تورم، نرخ برابری ارز، میزان سود بانکی تعیین شده، وضعیت 
جهانی کاالهای اساسی، وضعیت سایر بازارها و ... از یک سو و ریسک های 
ناشی از مسائل سیاســی و بین المللی نظیر تحریم های ظالمانه از سوی 

دیگر متاثر می شــود، روند کلی بازار ســرمایه حاکی از غلبه متغیرهای 
اقتصادی بر ریسک ها بوده است. به این ترتیب، در روال منطقی اقتصادی، 
با افزایش نرخ ارز، تورم و ... قیمت تمام شده محصوالت و خدمات مرتبط 
با صنایع فعال در بازار ســرمایه نیز رشــد داشته و به تبع آن، سهام این 
شرکت ها نیز شــاهد افزایش قیمت بوده است. به واقع، رشد متغیرهای 
اساسی در بازار سرمایه به منزله بازسازی صنایع براساس نرخ های جدید 
)منفعت ســرمایه پذیر( و حفظ ارزش دارایی های مردم در بازارهای مولد 
)منفعت ســرمایه گذار( بوده است. افرادی که سرمایه خود را در این بازار 
نگه داشتند، هم به منافع ملی خدمت کردند و هم به سود مناسب دست 

یافتند.
متقابال ســرمایه هایی که در بازارهای غیرمولد مانند خرید و نگهداری 
ارز یا خرید بیش از حد نیاز محصوالت مختلف فعال شدند، ممکن است 
ســود شخصی برای فرد به ارمغان آورده باشند، اما فشار اقتصادی زیادی 
را به کشــور تحمیــل کرده اند. به عالوه در مــواردی مانند خرید ارز نیز 
تعدادی از خریداران با عدم ســود و مخاطراتی نظیر سرقت منزل، خرید 
ارز تقلبی، سوء استفاده از حساب ها برای پولشویی و مواردی از این دست 

مواجه شدند.
بررسی ها نشــان می دهد بازدهی بازار سرمایه طی یک بازه بلندمدت 
)۱۰ ســاله و بیشتر( بیش از ســایر بازارها بوده است. طبق آمار، »ارزش 
معامالت« نیز در این بازه زمانی ۲هزار و ۱۰۲ هزار میلیارد ریال بوده که 
این معیار هم در مقایسه بین سال گذشته و سال 9٦ با ٨٤درصد افزایش 
مواجه بوده است؛ همچنین تعداد »نهادهای مالی« در دوره مورد بررسی 
به رقم ٦٣٥ رسیده اســت در حالی که در سال قبل این عدد ٦۲٨ بوده 
است. این مولفه نیز در سال 9۷ نسبت به سال 9٦، ٥درصد افزایش داشته 
است. در دوره مورد بررسی، سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه هم ۱۲ 

هزار و ۷٤۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

بیشترین ارزش معامالت بورس در دومین روز هفته به خودرویی ها رسید

ادامه روزهای سبز تاالر شیشه ای
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تخم مرغ ارزان شد 
 زیان یك هزار و 400 تومانی مرغداران در 

فروش هر کیلو تخم مرغ
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران از کاهش 
۱۰۰ تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ نسبت به هفته گذشته در بازار خبر 
داد و گفت هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ٦ 

هزار و ٣۰۰ تا ٦ هزار و ٤۰۰ است.
ناصر نبی پور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از کاهش ۱۰۰ 
تومانی نرخ هر کیلو تخم مرغ نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد 
و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ٦ هزار 
و ٣۰۰ تا ٦ هزار و ٤۰۰ معادل شــانه ای ۱۲ هزار و ٦۰۰ تا ۱۲ هزار و 

٨۰۰ تومان است.
وی افزود: در ســنوات گذشته قیمت تخم مرغ در شهریور به سبب 
ازدیاد تقاضا کارخانه های کلوچه ســازی در بازار افزایش می یافت که 
متاسفانه امسال نه تنها قیمت تخم مرغ باال نرفت، بلکه به دلیل ازدیاد 

تولید با روند کاهشی در بازار روبه رو شده است.
نبی پــور ادامه داد: علی رغم آنکه تخم مــرغ ارزان ترین پروتئین در 
دســترس افراد به شمار می رود، اما کاهش قدرت خرید خانوار موجب 

شده بازار تخم مرغ تعریف چندانی نداشته باشد.
این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: 
بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون ۱۲ هزار تن تخم مرغ به بازار های هدف 
صادر شــده که در برابر مازاد تولید بسیار ناچیز است در حالی که در 

سال 9٤، ماهانه حداقل ۱۰ هزار تن صادرات تخم مرغ داشتیم.
وی قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ  را  ۷ هزار و ۷٤۰ تومان اعالم 
کرد و گفت: با توجه به مــازاد تولید، فروش با نرخ های کنونی بیانگر 
زیان یک هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ٤۰۰تومانی مرغداران در فروش هر 

کیلو تخم مرغ است.
رئیــس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تولید روزانه تخم مرغ را 
بیــش از ۲۷۰۰ تن اعالم کرد و گفت: از مازاد روزانه ۲٤۰ تا ۲٥۰ تن 
تخم مرغ، رقمی حدود ٨۰ تا ۱۰۰ تن تخم مرغ به صورت غیررسمی 
به بازار های هدف صادر می شود چراکه عراق به سبب حمایت از تولید 

داخل تمایلی به واردات تخم مرغ ایرانی ندارد.
وی در پایان درباره آخرین وضعیت خرید توافقی تخم مرغ تصریح 
کرد: با وجود درخواست معاونت امور دام برای خرید توافقی تخم مرغ به 
منظور کاهش زیان تولیدکنندگان، اما تاکنون پشتیبانی امور دام  وارد 
میدان نشــده است، در حالی که اگر مرغدار به قیمت تمام شده تولید 

نرسد، رغبتی برای ادامه تولید نخواهد داشت.

گوشت گوساله 80، شقه گوسفندی 90 هزار 
تومان

مدیرعامل اتحادیه دامداران کشــور گفت قیمت هر کیلو گوشــت 
گوساله بدون استخوان باید حداکثر ٨۰ هزار تومان و همچنین قیمت 

هر کیلو شقه گوسفندی 9۰ هزار تومان باشد.
سعید سلطانی سروستانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه قیمت 
هر کیلو دام زنده ســنگین ٣۲ هزار تومان و قیمت هر کیلو دام زنده 
ســبک ٤۲ هزار تومان اســت، تصریح کرد: بنابراین بــا توجه به این 
قیمت ها باید هر کیلو گوشت گوساله بدون استخوان و شقه گوسفندی 
به ترتیب با قیمت حداکثر ٨۰ هزار تومان و 9۰ هزار تومان به دســت 

مصرف کننده برسد.
وی دربــاره موضوع تامین بخشــی از نهاده هــای دامی که برعهده 
اتحادیه دامداران گذاشــته شده است، اظهار داشت: از سال گذشته از 
حدود ۱٤ میلیون تن نهاده ای که وارد کشــور شده است، توزیع نیم 
درصد آن یعنی معادل ۷۰ هزار تن به عهده اتحادیه گذاشته است که 
با توزیع ۲۰ هزار تن نهاده کنجاله سویا، قیمت کنجاله سویا از ٥ تا ٦ 

هزار تومان به ٣ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.
این مقام مســئول در پایان با بیان اینکه اگر توزیع قسمت عمده ای 
از نهاده ها را در اختیار اتحادیه دامداران قرار بدهند، قیمت ها به قیمت 
مصوبه دولت خواهد رسید، خاطرنشان کرد: اگر صفر تا صد نهاده های 
گوشت و شیر را در اختیار ما قرار بدهند، قیمت تمام شده شیر و گوشت 
پایین می آید و می توانیم اعالم کنیم که قیمت نهاده ها ثابت می ماند تا 
شرایط بهتری هم برای دامداران و هم برای مصرف کنندگان ایجاد شود.
به گزارش ایسنا، این اظهارات در حالی است که روز گذشته علیرضا 
ملکی - رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی - اظهار داشت: 
قیمت گوشت و دام نسبت به دو هفته گذشته تغییر آنچنانی نداشته و 
افزایش قیمتی را تجربه نکرده به گونه ای که در حال حاضر قیمت هر 
کیلو گوشــت دام سنگین در محدوده 9۰ هزار تومان و هر کیلو شقه 

بدون دنبه گوسفندی در حدود ۱۰٣ هزار تومان است.

توزیع دفاتر دانش آموزی با نرخ دولتی آغاز شد 
با مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و با تخصیص سهمیه استانی، توزیع 

دفاتر دانش آموزی با نرخ مصوب دولتی آغاز شد.
به گزارش ایســنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجموع 
دفاتــر دانش آموزی تولید شــده با تامیــن ارز ٤۲۰۰ تومانی، بالغ بر 
۱٥ میلیون جلد اســت که بیش از ۲ میلیــون و ۲۰٣ هزار جلد آن 
به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 
بهزیســتی به تعداد پنج جلد به ازای هــر دانش آموز، اختصاص یافته 

است.
٥۰درصد مابقی دفاتر دانش آموزی به ۱۰ اســتان محروم کشــور و 
برحسب درصد تعداد دانش آموزان هر استان طبق اعالم وزارت آموزش 

و پرورش ارسال خواهد شد.
٥۰ درصد باقیمانده نیز بین ســایر اســتان ها و بــا توجه به درصد 

دانش آموزان هر استان تخصیص داده شده است.
در مورد توزیع نوشــت افزار براســاس آمار اعالمــی انجمن صنفی 
کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار کشور، تعداد ٤٤۰ هزار قراص )هر 
قراص ۱٤٤ عدد( مداد مشکی و رنگی، ۲۰۰ هزار قراص مداد پلیمری 

و ۲۰ میلیون خودکار آماده توزیع در استان هاست.
گفتنی اســت طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور قیمت دفاتر 
دانش آموزی بــه ترتیب دفترچه ٤۰ بــرگ، ۱۷۰۰ تومان، ٦۰ برگ، 
۲٥۰۰ تومان، ٨۰ برگ، ٣٤۰۰ تومــان و دفترچه ۱۰۰ برگ، ٤۲۰۰ 

تومان تعیین شده است.

اخبـــار

معاون امور صنایع ســازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت 
خوشبختانه سیاســت های خوبی در وزارت صنعت و معدن در جهت 

حمایت از تولیدات برندهای داخلی و برندسازی شکل گرفته است.
به گزارش ایســنا، پیمان الماســی در مراســم رونمایی از دو مدل 
گوشی تازه ساخت شرکت آلفاموب استان کردستان با اشاره به تولید 
یک درصد گوشی موردنیاز کشــور در داخل، اظهار داشت: کشورمان 
نیازمند ۲٤ میلیون گوشــی است که حدود ۲۰۰ هزار گوشی در حال 

حاضر تولید می شود و ما در این زمینه کمبود داریم.
وی افزود: خوشبختانه سیاست های خوبی در وزارت صنعت و معدن 

در جهت حمایت از برندهای داخلی و برندسازی شکل گرفته است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان 
عنوان کــرد: در حال حاضر تعرفه واردات تلفــن همراه ٥درصد بوده 

اما تعرفه قطعات آن ۱٥درصد است که این مسئله باید اصالح شود.
وی ادامــه داد: اگر بتوانیم تعرفه واردات تلفن همراه را به ۲۰درصد 
افزایش دهیم قطعا تولید داخلی توجیه اقتصادی خواهد داشت که از 

سوی وزارتخانه نیز این مسئله پیگیری خواهد شد.
الماســی، یکی دیگر از سیاســت های وزارت صنعت، معدن را ورود 
ســرمایه گذاران خارجی به داخل کشــور دانســت و گفــت: به دلیل 
تحریم ها برخی از شرکت های خارجی بازار ایران را ترک می کنند که 

نیاز هست از برندهای داخلی حمایت شود.

وی در ادامه با اعالم اینکه ۲۰ هزار گوشــی را تاکنون برای شرکت 
آلفاموب ثبت ســفارش کرده ایــم، ادامه داد: معافیــت گمرکی برای 
قطعات موردنیاز و همچنین ســرمایه در گردش نیز برای این شرکت 
لحاظ خواهد شد. معاون صنایع ســازمان صنعت، معدن کردستان با 
تاکید بر حمایت این سازمان از تولیدات داخلی، گفت: شهر بانه قطب 
تولید المپ کم مصرف در کشور است و این شهر ٦۰درصد، بالغ بر ۱۰ 

میلیون المپ کم مصرف کشور را تولید می کند.
وی بــا بیان اینکه در بحث صادرات مشــکل خاصــی وجود ندارد، 
خاطرنشــان کرد: ثبت ســفارش و تایید واردات نیز در اختیار استان 

است و از این مقوله نیز حمایت می کنیم.
علی خداویســی، دبیر کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
کردســتان نیز در ادامه اظهار داشــت: فعالیت های شرکت های بومی 
همچون آلفاموب به اشــتغال پایدار تبدیل خواهد شــد چون از پایه 

درست شکل گرفته است.
وی در ادامه اجرای طرح رجیســتری را در کاهش قاچاق گوشــی 
همراه بسیار تاثیرگذار دانســت و گفت: نسبت به سال گذشته شاهد 

٨۰ الی 9۰درصد کاهش قاچاق گوشی همراه در کشور بوده ایم.
 دو مدل گوشــی همراه تولید داخلی  )Aهشــت پالس  و T وان( 
محصول شــرکت آلفاموب با همکاری گروه تجاری بلووم در اســتان 

کردستان رونمایی شد.

به گزارش ایســنا، آلفاموب یک شــرکت بومی اســتان کردستان 
و تولیدکننده تلفن همراه و تبلت در ایران اســت که شــامگاه شنبه 
)9 شــهریورماه( با برگزاری مراســمی، از دو مدل گوشی جدید خود 

رونمایی کرد.
مدیرعامل شــرکت آلفاموب در این مراســم اظهار داشت: شرکت 
آلفاموب از سال 9٤ تاسیس شده است که تاکنون بیش از شش مدل 
گوشــی را تولید کرده و عالوه بر این امشب نیز از دو مدل دیگر خود 

رونمایی خواهد کرد.
سید دانیال حســینی، افزود: در گذشته تولید گوشی آلفاموب فقط 
در کردستان صورت می گرفت و توزیع آن در استان نبود، اما به لطف 
شــرکت تجاری بلووم که با ما همکاری می کنــد، در حال حاضر این 
گوشی ها نه تنها در کردستان، بلکه در تمام بازار ایران توزیع می شوند.
وی ظرفیت تولید ســاالنه این شــرکت را بالغ بر ٥۰ هزار دستگاه 
موبایل و ٥۰ هزار دســتگاه تبلت اعالم کــرد و گفت: تاکنون به این 
میزان تولید دســت نیافته ایم، اما در یک ماه اخیر تولید ماهانه خود را 

از ۲ هزار گوشی به ۱٦ هزار گوشی ارتقا داده ایم.
مدیرعامــل شــرکت آلفامــوب همچنین بــا بیان اینکــه گارانتی 
محصــوالت خود را از ۱۲ ماه به ۱٨ مــاه افزایش داده ایم، اعالم کرد: 
شــرکت آلفاموب به صورت مستقیم برای ۲۰ نفر و غیرمستقیم ۱٥۰ 

نفر اشتغال ایجاد کرده است.

تالش وزارت صنعت برای افزایش تعرفه واردات تلفن همراه

یک کارشــناس برندینگ گفت باتوجه به سپری شدن زمان به نفع 
برندســازی داخلی، حلقه مغفول مانده برندینگ را می توان با کمک 

استانداردسازی تقویت کرد .
به گزارش تســنیم، میثم توکلی در پاســخ به دالیل عدم موفقیت 
برندینگ کاالهای داخلی در کشــور افزود: یکی از مهم ترین عواملی 
که منجر به کاهش ارزش برندهای بزرگ در کشــورمان می شــود، 
دیدگاه مدیران ارشــد نســبت به برندینگ است که فرآیند آن را به 
صورت یک پروژه می بینند در صورتی که برندینگ فرآیندی با نقطه 
آغاز و بدون پایان اســت و توجه وافر شرکت ها فقط به یکی از ابعاد 
برندینگ، صرفا برند آگاهــی منجر به غفلت از دیگر ابعاد اصلی این 
حوزه شده اســت و همچنین نبود مدیریت آن نیز به از دست رفتن 

ارزش برندهای بزرگ منتج گردیده است .

این کارشــناس برندینگ در جهت رســیدن به زبانی مشترک از 
تعریف برندینگ، ادامه داد:  برندینگ فقط خلق یک هویت مســتقل 
برای کاال و خدمات در کسب و کار نیست بلکه هدف نهایی دستیابی 
به جایــگاه اصیل و نامیــرا در ذهن مخاطب اســت چراکه کاال در 
کارخانه ساخته می شود ولی برند به واسطه تجربه در ذهن مخاطب 
ســاخته و پرداخته می شود تا به واسطه کســب این جایگاه، انگیزه 
خرید و اســتفاده از خدمات بیشتر شود و در چند واژه خالصه کرد: 

برند یعنی تفاوت،  وعده دادن و عمل در جهت تحقق وعده.
وی در بیــان راهکارهای تقویت برندینــگ کاالهای داخلی افزود: 
امروزه شــرایط دســتخوش تغییــرات فراوانی بوده و شــرکت ها از 
مرحله محصول محوری به سمت مشتری محوری پیش رفته اند و لذا 
برندهایی موفق هســتند که کرامت و ارزش های انسانی را سرلوحه 

سیاســت های خود قرار داده و به آن پایبند باشــند و یکی از عوامل 
 )CSR( تاثیرگذار در این حوزه را عمل به مســئولیت های اجتماعی
معرفــی کرد و ادامه داد که افراد شــرکت ها را همانند یک انســان 
متعهد و دوســت در کنار خود می بینند و در تعامل با آن هســتند 
لذا کمک به نیازمندها و محرومین اگر به رفتار خالصانه مبدل شــود 
در درازمــدت خود را نشــان می دهد و در طول ایــن فرآیند اگر به 
فکر مردم باشید،  افراد ســازمان های مهربان را به یکدیگر معرفی و 
ســفیر برند آنان خواهند شــد و نتیجه آن به افزایش اعتبار و ارزش 
برند منتهی می گردد، لذا در راستای تقویت این قسمت از برندینگ 
استفاده از استاندارد ارزشمند مسئولیت پذیری اجتماعی را پیشنهاد 
داد و جهت دســتیابی به عملکرد جهانی تر اســتفاده از اصول آن را 

توصیه کرد.

عضو ســابق هیات مدیره اتحادیه ماهیان سردآبی گفت براساس 
اعالم ســازمان دامپزشکی سال گذشــته ۲٥۰ میلیون قطعه تخم 
چشم زده ماهی قزل آال به کشور آمده اما برای واردات آن به جای ۲ 

تا ۲.٥ میلیون یورو، ٥ میلیون یورو هزینه شده است.
عمار صالحی فارســانی، مدیرعامل شــرکت آبــزی اکثیر کوثر 
زیرمجموعه ســازمان اقتصادی کوثر و عضــو هیات مدیره اتحادیه 
ماهیان ســردآبی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تســنیم، اظهار 
داشــت: براساس آمار اعالم سازمان دامپزشکی کشور ۲٥۰ میلیون 
قطعه تخم چشــم زده ماهی قزل آال در سال گذشته به کشور آمده 
اســت، اما برای واردات این محصول به جای ۲ تا ۲.٥ میلیون یورو 
حدود ٥  میلیون یورو هزینه شده و ۲.٥ تا  ٣میلیون یور ارز دولتی 

در این مسیر گم شده است.
وی با بیان اینکه برای واردات تخم چشــم زده ماهی قزل آال با ارز 
دولتــی بیش اظهاری صورت گرفته اســت، افزود: قیمت هر ۱۰۰۰ 
عدد تخم چشــم زده ۱۰ الی ۱٣ یورو در سال 9٦ بوده اما در سال 
9۷  بعد از تخصیص ارز واردکنندگان پرفرم های باالتری ارائه دادند 
بــه طوری که برای ۱۰۰۰ عدد تخم ۲٥ یورو نشــان دادند این در 
حالی است که در کشــورهای اروپایی قیمت کاالها یکسان است و 

تورمی ندارند.

مدیرعامل شــرکت آبزی اکثیر کوثر ادامــه داد: یارانه اختصاصی 
برای واردات تخم چشــم زده را می تــوان در اختیار تولیدکنندگان 
داخلــی قرار داد تا از طریق آن اقدام به اصالح نژاد تولیدات داخلی 

کرده و از واردات بی نیاز شویم.
وی تصریح کرد: با اختصاص ارز به واردات تخم چشــم زده ماهی 
قزل آال درواقع  به جای اینکه به تولیدکننده داخلی یارانه داده شود 
یارانــه در اختیار تولیدکننده خارجی قرار گرفته و در کشــورهای 

فرانسه و اسپانیا با پول ایران اشتغال زایی ایجاد شده است.
صالحی فارسانی با بیان اینکه بهتر است دولت به جای اختصاص 
ارز بــه تخم ماهی به خوراک ماهی یارانه دهد تا گوشــت ماهی به 
قیمت کمتری به دســت مصرف کننده برسد اظهار داشت: دولت به 
واردات پودر ماهی که ٣۰ تــا ٤۰درصد هزینه تولید ماهی قزل آال 
را تشــکیل می دهــد ارز دولتی اختصاص نمی دهــد اما برای تخم 
چشــم زده که تنها ۲درصد هزینه های تولید را تشکیل می دهد ارز 
می دهد که این امر در راســتای حمایت از تولید داخلی نیست؛ از 
طرفی اجــازه صادرات پودر ماهی داده می شــود که باعث گران تر 

شدن هزینه های تولید ماهی قزل آال می شود.
وی با بیان اینکه قیمت پودر ماهی پنج برابر شــده است، افزود: 
در یک ســال اخیر پودر ماهی کیلکا از ٥ هزار تومان به ۲٨ تومان 

رسیده و صادراتی شــدن این محصول قیمت ها را باال برده است و 
نمونه دیگر پودر ماهی از ٣ هزار تومان به ۱٦ هزار تومان رســیده 

است.
صالحــی فارســانی اظهار داشــت: قیمــت ماهی قــزل آال برای 
مصرف کننده نیز از ۱٦ هزار تومان به ٣٥ هزار تومان رسیده است، 
در صورتی که خوراک و پودر ماهی صادر نمی شــد در سال جاری 

شاهد گرانی ماهی نبودیم.
برخی در ســازمان شــیالت به دنبال از بین بردن تولید چشــم 

تخم زده در کشور هستند
وی اظهار داشــت: اختصاص ارز دولتی به واردات تخم چشم زده 
قزل آال موجب از بین رفتن تولید داخلی تخم چشم زده است؛ تفاوت 
قیمت هر عدد تخم چشم زده با ارز دولتی با نمونه مشابه تولیدشده 
در داخل ۲۰۰ تومــان تفاوت دارد. وی افزود: در صورتی که ارز به 
واردات تخم چشم زده اختصاص داده نمی شد بهترین فرصت ورود 
شرکت های خارجی به کشورمان برای انتقال تکنولوژی و تولید در 

داخلی بود زیرا دیگر واردات با ارز آزاد به صرفه نیست.
صالحی فارســانی گفت: هدف افراد معــدودی از بین بردن الیه 
باالیــی زنجیره تولید ماهی قزل آال در کشــور اســت که این امر با 

اختصاص ارز دولتی به واردات اتفاق افتاده است.

لزوم توجه به استانداردسازی در حمایت از برندینگ کاالهای داخلی

3 میلیون یورو ارز دولتی در مسیر واردات تخم چشم زده قزل آال گم شد

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

تقاطع خط 2 و 3 مترو تهران احداث 
می شود

مدیرعامل شــرکت راه آهن شــهری تهران و حومه اعالم کرد 
تقاطع خط ۲ و ٣ مترو تهران تا سال آینده احداث می شود.

به گــزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، علی امام مدیرعامل 
شــرکت راه آهن شــهری تهران و حومه  در پاســخ به ســؤال 
مخاطبــان »فارس من« مبنی بر اینکه چرا خطوط ۲ و ٣ تهران 
تقاطع ندارد، اظهار داشــت: این موضوع نکته درستی است و ما 
نیز به این مشکل واقف هســتیم. همه خطوط مترو باید دارای 
ایستگاه تقاطعی باشد و نگاه ما در شهرداری نیز به همین مسأله 

است.
وی افــزود: در طرح اولیه، تقاطعــی برای خط ۲ و ٣ مترو در 
محل تقاطع ایســتگاه امام خمینــی)ره( و ولیعصر)عج( در نظر 
گرفته شــده بود که در زمان مدیریت سابق، این مسأله به دلیل 

مشکالت تملک و معارضه ملکی انجام نگرفت.
مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ادامه داد: در 
حال حاضر ما پیگیر انتخاب مشــاور برای طراحی تقاطع خط ۲ 
و ٣ مترو هســتیم و اگر اعتبار آن تأمین شــود، به احتمال زیاد 

ساخت این تقاطع سال آینده اجرایی خواهد شد.
امام با تأکید بر اینکه راه اندازی تقاطع  ۲ و ٣ مترو جزو اولویت 
کاری ما قرار دارد، خاطرنشــان کرد: به احتمال زیاد این تقاطع 
در ضلــع جنوب غربــی تقاطع ولیعصر)عج( امــام خمینی)ره( 
افتتاح خواهد شد و جزییات این موضوع بستگی به این دارد که 

تملک دقیقاً کجا انجام گیرد.

خودروسازها در پرداخت مطالبات شان به قطعه سازان وفادار 
نیستند

ضرورت ممانعت دستگاه های نظارتی برای 
واردات برخی قطعات

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ایران 
معتقد اســت، خودروســازها در قبال پرداخت مطالبات شان به 
قطعه ســازان وفادار نیستند و همین امر برخی قطعه سازان را تا 

مرز تعطیلی کشانده است.
به گــزارش پایگاه خبری »عصــر خودرو«، حمیــد گرمابی 
نماینده مردم نیشــابور در مجلس شــورای اسالمی درخصوص 
مشکالت کنونی قطعه ســازان گفت: کمیسیون صنایع و معادن 
جلسات مختلفی را درخصوص مشکالت قطعه سازان و مطالبات 
آنها از خودروسازها داشت که در اقدام اخیر چند ماه گذشته ٤ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی به خودروسازها اعطا شد تا 

از این طریق معوقات قطعه سازان را پرداخت کنند.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی با 
اشــاره به اینکه هنوز بخش زیادی از مطالبات قطعه سازان باقی 
مانده اســت، تصریح کرد: یکی از مشــکالت در این زمینه این 
است که خودروسازها به وعده های خود برای پرداخت مطالبات 
به قطعه ســازان وفادار نیســتند و همین امر سبب شده سرمایه 
در گردش قطعه ســاز با کاهش قابل توجهی مواجه شود و عمال 

برخی ها تا مرز تعطیلی نیز پیش رفته اند.
گرمابی با تاکید بر اینکه توان بانک ها برای پرداخت تسهیالت 
در شــرایط کنونی محدود اســت، اظهار داشــت: بــا توجه به 
مشــکالت بانک ها اینکــه بخواهیم آنها را بــه پرداخت مجدد 
تســهیالت سنگین برای خودروســازها ملزم کنیم به طور حتم 
این مسئله تبعات خواهد داشــت؛ از این رو باید برای مطالبات 

قطعه سازان فکری اساسی کرد.
وی درخصوص واردات برخی قطعات از سوی خودروسازهای 
بــزرگ با وجــود تولید مشــابه داخلــی آن و البتــه با همان 
کیفیت خارجی، خاطرنشــان کــرد: در این بخش باید نظارت و 
بازرسی های بیشــتری صورت گیرد، از شرایط تحریم به عنوان 
فرصت و حمایت از تولید داخل اســتفاده شــود و دستگاه های 
مربــوط اجازه واردات قطعاتی را که در داخل مشــابه آن تولید 

می شوند را ندهند.

بدبینی جامعه به خودروسازان با 
اظهارنظرهای غیرکارشناسی

یک کارشناس صنعت خودرو گفت هرگونه اظهارنظر در زمینه 
قیمت و چگونگی تولید خودروســازان تنها در حیطه اختیارات 

کارشناسان و مسئوالن این صنعت است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، شهرام 
آزادی با اشاره به مطرح شدن برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی 
در زمینه قیمت در صنعت خودرو با بیان این مطلب گفت: بدون 
شک اظهارنظرهای غیرکارشناســی در صنعت خودرو به دلیل 
عدم آگاهی از هزینه های این صنعت انجام می شود این در حالی 
است که صحبت درباره این موضوع، یک بحث دقیق و تخصصی 
اســت و هیچ فردی خارج از بدنه صنعت خــودرو قادر به ارائه 

اظهارنظرهای غیرکارشناسی در این زمینه نیست.
وی با تاکیــد بر اینکه  اظهارنظرهایی از این دســت به هیچ 
عنــوان قابل قبول نبوده و نباید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد، 
افزود: هرگونــه اظهارنظر در زمینه قیمت خــودرو باید تنها از 

مجاری قانونی که در سیستم تعریف شده، انجام شود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اگر قرار است اطالعاتی 
به مــردم به عنوان  مصرف کنندگان این حوزه داده شــود، این 
اطالعات باید کارشناســی بوده و از طریق مجاری قانونی مطرح 
شــود و در این میان نباید اجــازه اظهارنظر به افراد حقیقی که 
بدون آگاهی از پارامترهایی که در قیمت موثر هســتند، سخن 

می گویند، داده شود.
آزادی افزود: بدون شــک اظهارنظرهایی از این دســت باعث 
بدبینی مردم نســبت به خودروسازان و زیر سوال بردن اقدامات 
آنها می شــود چرا که به هیچ عنوان توان تولید خودرویی مانند 
پرایــد با ٥ میلیون تومان وجود ندارد و این اظهارنظری بی مورد 

و نامربوط است که اثرات منفی در جامعه به جای می گذارد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به علت مطرح شدن آزادسازی 
واردات خودرو از مناطق آزاد بیان داشت طبق تحقیقاتی که بنده انجام 
دادم، آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد به این مفهوم صحت ندارد.

به گزارش »ســفیرتجارت«، دادفر در ادامه افزود: ضوابط و قواعد عیناً 
مانند ســرزمین مادری اســت و هیچ تغییری در قوانین ایجاد نشده و 
تصمیــم درباره خودروهایی اســت که در گمرکات مناطــق آزاد باقی 

مانده اند.
وی در رابطــه با قواعــد خودروهای باقی مانــده در گمرکات مناطق 
آزاد گفت: خودروهای بر جای مانده در مناطق آزاد در صورت داشــتن 
ضوابط استاندارد و محیط زیستی و نیز ضوابط پلیس راهور بعد از مدت 
خاصی و با ۷٥ تا 9٥درصد تعرفه مستقیم امکان ترخیص داشتند و وارد 

سرزمین اصلی می شدند.
وی همچنین متذکر شد: مناطق آزاد نیز همچون سایر حوزه ها متاثر 
از شرایط اقتصادی کشور با کمبود بودجه مواجه شدند و دم دست ترین 
کار برای درآمدزایی بازگشایی واردات است البته ما از این طرح استقبال 
می کنیم چراکه تمامی فعاالن کسب و کار واردات خودرو دو سال است 
که با ورشکستگی تمام مواجه شدند اما درست نیست که با هر حادثه و 

اتفاقی واردات را نابود و یا تقویت کنند.
دادفر این خبر را فاقد صحت عنوان کرد و گفت: بنده احساس می کنم 

دوســتانی که در کار خبری مناطق آزاد هستند قصد ارائه آمار در هفته 
دولت را داشتند و با توجه به اینکه خودرو از مباحث داغ و جالب توجه 

مردم است این موضوع را مطرح کردند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه ورود خودرو براســاس 
مــاده ٤ »قانون حمایت از مصرف کننده« صرفاً توســط شــرکت ها و 
ارائه کننــدگان خدمات پس از فروش ممکن اســت افزود: آزادســازی 
واردات خودرو باید امکانی برای توزیع مساوی فرصت ها بین مردم باشد. 
اکثر شریان های رانتی و انحصارها از طرف خود قانون و قانونگذار ایجاد 

می شود که باید این موارد اصالح شوند.
وی با اشاره به اینکه مجوزهای خاص واردات خودرو در طول یک سال 
به هزار دستگاه هم نمی رسد، گفت: این مجوزهای خاص شامل برادران 
جانباز و یا افراد خاص و قهرمان اســت که اجــازه دارند خودروهایی را 
براســاس مصوبه هیات دولت وارد کنند، اما باز بودن واردات برای همه 

و اختیار داشتن مردم در انتخاب کاالی موردنظر نیز امری الزم است.
دادفر یادآور شد: ٨۰۰ دســتگاه خودرو در گمرکات کشور به غیر از 
اظهار، برگه ســبز گمرکی دریافت کردند که به علت تمام شدن مدت 
مصوبه »ادامه روند واردات خودرو« در ۱٦ تیرماه، در پشت گمرکات قرار 
گرفتند. هم اکنون نیز ٣هزار و ٣۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات متوقف 
بوده و بالغ بر ۲هزار و ٥۰۰ دستگاه آن در توقیف مرجع قضایی قرار دارد.

در ادامه زیادلو اظهار داشت: منشأ صادرات از مناطق آزاد نبوده و بلکه 
از مسیر مناطق آزاد انجام شده است.

وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: صادرات از سایر نقاط کشور به 
مناطق آزاد رفته و به دلیل قرار گرفتن مناطق آزاد در مرز، از این مسیر 

صادر شده اما این صادرات، محصوالت تولیدی در مناطق آزاد نیستند.
کارشناس مناطق آزاد با اشاره به اینکه طرح آزادسازی واردات خودرو 
از مناطق آزاد موجب آزادشــدن خودروهای متروکــه در مناطق آزاد 
می شــود، گفت: هرگونه کمک به افزایــش درآمدی مناطق آزاد از نظر 
عوارض وارداتی، نهایتا گرایش وارداتی را در مناطق آزاد فزونی می دهد 

و سکوی واردات را تقویت خواهد کرد.
زیادلو با تأکید بر اینکه مناطق آزاد باید از ریشه درمان شوند، گفت: با 
افزایش جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد می توان به توسعه اقتصادی 
این مناطق کمک کرد که این کار انجام شــده امــا از طریق نهادهای 
ســرمایه گذاری و تأسیس بانک های خصوصی و ســایر مدل ها در این 

مناطق نیز می توان اقداماتی را انجام داد.
کارشناس مناطق آزاد آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد را یک 
مسّکن موقتی خواند و گفت: باید توجه داشت که واردات خودرو درگیر 
شبکه های رانتی نشود. باید مراقب بود تا این مجوز واردات به افراد خاص 

داده نشود نمونه آن هم مجوز واردات خودرو به افراد جانباز بود.

خودروهای توقیف شده در گمرک به زودی آزاد می شود؟

رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو اصفهان با بیــان اینکه اکنون 
خریداران خودرو در بازار واقعی شده اند، گفت در مجموع خودروهای 
داخلی از سال 9۲ به این طرف کیفیت الزم را نداشته، چرا که قطعات 

فرانسوی خودرو اکنون چینی و یا ایرانی شده اند.
حمیدرضا قنــدی در گفت وگو با خبرنگار ایســنا-منطقه اصفهان، 
درخصوص وضعیت بازار خودرو، اظهار داشــت: ثبات نرخ ارز طی دو 
ماه اخیر و همچنین افزایش تولید ســاپیا و ایران خودرو طی ۱۰ روز 

گذشته موجب کاهش قیمت خودرو شده است.
وی بــا بیان اینکه در حال حاضر خریــداران خودرو در بازار واقعی 
شده اند، توضیح داد: اکنون همانند گذشته افراد برای سرمایه گذاری، 
پنــج یا ۱۰ خودرو را احتکار نمی کننــد و اگر مصرف کننده ای نیاز به 

خرید داشته باشد وارد بازار خودرو می شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان درخصوص اعتقاد برخی 
خریــداران واقعی خودرو مبنی بر باال بــودن قیمت ها در بازار، اظهار 
داشــت: واقعیت این است که نرخ خودرو بیش از این کاهش نمی یابد 
و تورم موجود بر تمام قیمت ها اثر گذاشــته و نرخ کنونی خودرو، کف 

قیمت ها است.
وی با بیــان اینکه در حال حاضر قیمت خودرو براســاس عرضه و 
تقاضا مشــخص می شــود، تاکید کــرد: در صورتی که شــرکت های 
خودروســاز افزایش تولید داشته باشند، شــاهد تداوم کاهش قیمت 

خودرو و ثبات بازار خواهیم بود.
قندی با اشــاره به کاهش قیمت خودرو طی ۱۰ روز گذشته، اظهار 
داشت: در حال حاضر پراید ٤٤ میلیون و ٥۰۰ تومانی در بازار به ٤٣ 
میلیون تومان رســیده و دنا پالس معمولی با بیشترین کاهش نسبت 
بــه ۱۰ روز پیش بــا ۱۰ میلیون تومان افت قیمــت، به ۱۲۲میلیون 

تومان رسیده است.
وی افــزود: خودرو ۲۰٦ نســبت به ۱۰ روز پیــش حدود ۲میلیون 
تومان ارزان شده و یا برخی خودروها همچون ال 9۰ که تولید ندارند، 

تغییر قیمتی نداشته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان با اشاره به وضعیت بازار 
خودروهای دســت دوم، گفت: خودروهای دســت دوم شرایط خاص 
خــود را دارند و قیمت گذاری آن برمبنــای خودروهای صفر کیلومتر 
اســت. برخی افراد که توان مالی کمتری دارند گرایش به خودروهای 

دست دوم دارند و بقیه نیز خریدار خودروهای نو هستند.
وی درخصــوص کیفیــت خودروهــای داخلــی و اعتقــاد برخی 
تعمیــرکاران مبنی بر کیفیت بهتر خودروهای قدیمی تر، تصریح کرد: 
کیفیت خودرو طی دو سال گذشته بهتر شده، اما نه تا حدی که مورد 
انتظار است، اما در مجموع خودروهای داخلی از سال 9۲ به این طرف 
کیفیت الزم را نداشــته، چراکه قطعات فرانسوی خودرو اکنون چینی 

و یا ایرانی شده اند.

قندی درخصوص از رده خارج شدن پراید و پژو ٤۰٥، گفت: اگر پژو 
٤۰٥ از رده خارج شــود جایگزین آن اس ال دی با همان رده قیمت 
است، اما اگر پراید از رده خارج شود با وجودی که کیفیت خوبی ندارد 

خودرویی ارزان تر از پراید در بازار نیست.
وی ادامــه داد: تنها خودرویی که تا حدودی با پراید برابری می کند 
تیبا اســت که با ۱۰میلیون تومان قیمت باالتــر، مردم قدرت خرید 

کمتری خواهند داشت.
رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو اصفهــان درخصوص اینکه آیا 
امــکان از رده خارج کردن پراید وجود دارد یا خیر، اظهار داشــت: از 
سال گذشــته قیمت پراید حدود دو برابر افزایش یافته است، این در 
حالی است که بقیه قیمت خودروها، مواد اولیه و اجناس دیگر اصناف 

پنج و یا حتی ۱۰ برابر افزایش یافته است.
وی افزود: جدا از بحث خودرو، در حال حاضر افزایش قطعات خودرو 

همچون الستیک بیشتر از خودرو است.
قندی گفت: خودروهای زیــر ۱۰۰ میلیون تومان اکنون مربوط به 
دو شــرکت ایران خودرو و سایپا اســت و نمی توان برای کیفیت آنها 

رده بندی مشخصی اعالم کرد.
وی درخصوص وضعیت خودروهای خارجی، اظهار داشــت: قیمت 
خودروهای خارجی تنها وابسته به ارز است و با افزایش نرخ دالر بهای 

خودروها نیز باال می رود.

رئیــس انجمن مدیــران صنایع و خوشــه قطعات  خودرو اســتان 
ســمنان گفت توسعه اقتصادی و رونق کسب و کار در کشور، با وجود 
تحریم ها، در گــرو ضمانت حمایت دولت از ســرمایه گذار در تمامی 

مراحل راه اندازی و تولید است.
رستم سعداللهی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: بزرگترین 
چالــش در اجرای طرح های ســرمایه گذاری در کشــور، فقدان ثبات 
قوانین و مقررات اســت و فعاالن اقتصــادی برای راه اندازی واحدهای 

تولیدی و صنعتی در کشور خطرپذیر نیستند.
وی با بیان اینکه ســرمایه گذار در صورت مشــاهده هرگونه موانع 
تولید از ســرمایه گذاری دست می کشــد، گفت: فعال اقتصادی با در 
نظر گرفتن منفعت به ســرمایه گذاری اقدام می کند، ولی برنامه ریزان 
و قانونگذاران باید توجه داشــته باشند سرمایه ترسو و گریزان است و 

مقررات بهتر است به سود سرمایه گذاری نوشته شود.
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات  خودرو استان سمنان 
ادامه داد: در ســال های گذشــته بــا توجه به مشــکالت اقتصادی و 

سیاسی، رشد سرمایه گذاری در کشور کاهش داشته است.
٤۰درصد واحدهای معدنی سمنان راه دسترسی مناسب ندارند

ســعداللهی اضافه کرد: براســاس آمار ٤۰درصد واحدهای معدنی 
اســتان ســمنان راه دسترسی مناســب برای انتقال ســوخت و ابزار 

معدنکاوی ندارند.
وی خاطرنشــان کــرد: زیرســاخت های ســرمایه گذاری در بخش 
معدن اســتان چندان مطلوب نیســت که با رفع مشکالت فرسودگی 
ماشــین آالت معدنکاوی، راه دسترســی و کمبــود آب می توان برای 

توسعه سمنان اقدام کرد.

وی تصریح کرد: زیرســاخت های ســرمایه گذاری در شــهرک های 
صنعتی ســمنان، ایوانکی، گرمسار و شاهرود مطلوب است اما کمبود 
آب از دغدغه های اساسی تمامی نواحی و شهرک های صنعتی به شمار 

می رود.
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات  خودرو استان سمنان 
افزود: اجرای طرح های توســعه ای در بخش صنایع استان عزم جدی 
دولت را می طلبد و باید از ظرفیت اســتان برای رونق اقتصادی کشور 

بهره برد.
اســتان ســمنان حدود ۲ هزار و ۱۰ پروانه بهره برداری واحدهای 
تولیدی و صنعتی دارد، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن 
بیش از ٣٨درصد و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص استان 

حدود ۲۲درصد است.

خودروهای داخلی از سال 92 به بعد کیفیت الزم را ندارند

توسعه اقتصادی کشور در گرو ضمانت سرمایه گذاری است
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مرکــز ارتباطات و اطالع رســانی معاونت علمــی و فناوری رئیس 
جمهــوری، با صــدور اطالعیه ای خبــر »لغو معافیت هــای گمرکی 
شــرکت های دانش بنیان« را که برخی از رسانه ها منتشر کرده بودند 

تکذیب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بنیاد ملی 
نخبگان، خبــر لغو معافیت هــای گمرکی 
شــرکت های دانش بنیــان« که از ســوی 
برخی از رســانه ها منتشــر شــده بود، با 
صدور اطالعیه ای از ســوی مرکز ارتباطات 
و اطالع رســانی معاونت علمــی و فناوری 

ریاست جمهوری تکذیب شد.
در اطالعیــه ایــن مرکــز آمده اســت: 
»معافیت گمرکی شــرکت های دانش بنیان 
در مــاده )٣( قانون حمایت از شــرکت ها 
و موسســات دانش بنیان و تجاری ســازی 
نوآوری هــا و اختراعات بــه صراحت بیان 

شــده اســت و این معافیت گمرکی زمانی لغو می شــود که این ماده 
قانونی لغو شــود کــه تاکنون چنین موضوعی اتفاق نیفتاده اســت و 
»لغو معافیت های گمرکی شرکت های دانش بنیان« تکذیب می شود.«

در ادامــه اطالعیه مرکــز ارتباطات و اطالع رســانی معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری تأکید شــده اســت: »معافیت گمرکی 
به شــرکت های دانش بنیان براســاس ماده )٣( قانون مصوب مجلس 
شورای اســالمی، مصوبات شــورای عالی 
علــوم، تحقیقات و فنــاوری و ماده )۲۱( 
و )۲۲( آیین نامــه اجرایــی قانون که به 
تصویــب هیات وزیران رســیده اســت و 
دستورالعمل اجرایی ماده )۲۲( آیین نامه 
اجرایی قانــون که به امضــای وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری رســیده است، عملی می شود و 
هیچ کدام از مقررات فوق الذکر تاکنون لغو 

نشده است.«
این اطالعیه با اشــاره به ایــراد دیوان 
محترم عدالت اداری درباره یک شیوه نامه 
تأکید دارد: »شــیوه نامه ای که مورد ایراد 
دیوان عدالت اداری قرار گرفته است، شامل تصویب مزایا، تسهیالت و 
حمایت های جدید در زمینه معافیت های گمرکی نبوده اســت و صرفا 

به عنوان یک راهنما، به شرکت های متقاضی ارائه شده بود.«

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری گفت هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 
ســاخت ایران ۲٦ تا ۲9 آذرماه ســال جاری میزبــان تولیدکنندگان 

دانش بنیان و خریداران خواهد بود و این 
نمایشــگاه فرصتی برای عرضه تازه ترین 
دســتاوردهای فناورانه کشورمان در این 
حوزه فراهــم می کند. به گــزارش مرکز 
ارتباطات و اطالع رســانی معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری بــه نقل از 
پایگاه اطالع رســانی ایران ساخت، پیمان 
تجاری ســازی  و  نوآوری  معاون  صالحی، 
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری گفت: هفتمین دوره نمایشــگاه 
تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی ســاخت 
ایــران ۲٦ تــا ۲9 آذرماه ســال جاری، 
هم زمان بــا هفته پژوهش و بیســتمین 

نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش و فناوری همانند دوره گذشته، در 
محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: نمایشــگاه تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی ساخت ایران 

در ۱٣ بخــش موضوعــی نفت و پتروشــیمی، بــرق، الکترونیک و 
نرم افزار، عمران و ســاختمان، مکانیک، شیمی و متالوژی، کشاورزی 
و محیط زیســت، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی آزمایشگاهی، مواد 
آزمایشــگاهی، مهندســی پزشــکی و 
زیســت مواد، تجهیزات تست و آزمون 
برگزار  کالیبراسیون  و خدمات  صنعتی 

می شود.
رئیس نمایشگاه درباره شرایط حضور 
محصوالت و شــرکت ها گفــت: حضور 
قطعــی ثبت نام کنندگان در نمایشــگاه 
پــس از تأییــد فنی محصــوالت آنها و 
محرز شدن نقش آنان در بومی سازی و 
دســتیابی به فناوری ساخت و یا تولید 

محصوالت امکان پذیر خواهد بود. 
وی افــزود: محصــوالت نیــز مطابق 
سال های قبل با دو معیار سطح فناوری 
ذاتی و میزان بومی ســازی، ارزیابی و سطح بندی می شوند و شرکت ها 
می توانند دســتورالعمل ارزیابی فنی محصوالت را در سایت نمایشگاه 

مشاهده کنند.

پیشرفته ترین محصوالت و مواد دانش بنیان آزمایشگاهی »ایران ساخت« عرضه  می شوندخبر »لغو معافیت های گمرکی شرکت های دانش بنیان« تكذیب شد

کمتر از یک ســال از حضور رئیس جمهوری در پارک فناوری پردیس 
نگذشته اســت که روز گذشته و با حضور سورنا ســتاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی ، انوشیروان 
محســنی پندپی اســتاندار تهران و غالمرضا انصاری معاون دیپلماســی 
اقتصادی وزیر امور خارجه و مسئوالن کشوری و استانی، کلنگ احداث فاز 

سوم ناحیه نوآوری پردیس بر زمین زده شد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم از عزم همه بخش های کشور 
بــرای رونق زیســت بوم کارآفرینی و نوآوری گفت و ادامه داد: مســئوالن 
برجسته و تصمیم ساز کشور اکنون با مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان همراه 
هســتند و نسبت به اهمیت آن آگاهی دارند. الزم است تا دیگر بخش ها از 

این فرآیند و توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری حمایت کنند.
ستاری با بیان اینکه شهرستان پردیس، ناحیه مهمی از زیست بوم نوآوری 
و کارآفرینی است، اظهار داشت: آینده شهرستان پردیس، در دستان نوآوری 
جوانان خالق و کارآفرین است. باید تصمیم بگیریم که سرنوشت این استان 
را به چه سمت و سویی ســوق می دهیم. باید این شهر برای نوآورشدن و 
تبدیل شدن به محلی برای جذب استعدادهای خالق و کارآفرین آماده شود.

شهرهایی مانند پردیس میزبان جوانان خالق و نوآور شوند
رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه باید هدف مان را از توسعه شهرهایی 
چون پردیس مشخص کنیم، تأکید کرد: سعادت شهری چون پردیس در 
این است که محلی برای جذب نیروهای نخبه باشد. اکنون نیز ناحیه نوآوری 
پردیس و محیطی که برای شــرکت های دانش بنیــان فراهم کرده، زمینه 
جذب استعدادهای برتر از برترین دانشگاه های دنیا و کشورمان شده است.

معــاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، ناحیه های نوآوری را بســتری 
برای جذب نخبه ها، اشــتغال زایی نوآورانه و خلق ارزش افزوده دانســت و 
گفت: اشتغال و ارزش افزوده ای که پارک فناوری پردیس به ارمغان آورده، 
خارق العاده بوده است. سال گذشته فروش شرکت ها به باالی ٨٣۰۰ میلیارد 
تومان رسیده است، نشان می دهد که این کسب و کارها در صورت حمایت 

می توانند تحول آفرین باشند.
به گفته معــاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، پردیس می تواند هاب 
توســعه فناوری منطقه باشد، اما چنین تحولی مستلزم این است که همه 
عزم جزم کنند و بخواهند که این اتفاق محقق شود. شهرهای دیگر نیز با 
تغییر نگرش ها و پیوستن به زیست بوم نوآوری، می توانند نقشی کلیدی در 

اقتصاد دانش بنیان ایفا کنند.
ســتاری، نقش همه ارگان ها و دستگاه ها در پیش بردن کسب و کارهای 
دانش بنیان را یادآور شد و افزود: قطعا با همکاری بخش های دست اندرکار از 
جمله وزارت راه و استانداری، فرآیند توسعه پردیس و بدل شدنش به یک 

بستر برای کارهای نوآورانه، شتاب می گیرد. 
وی با بیان اینکه بستر برای حضور استعدادهای برتر و ایده های نوآورانه 
مهیا اســت، افزود: اکنون نیز بیش از ۷۰درصد از فاز سوم پذیرش و واگذار 
شده است. با استقبال خوبی که به عمل آمده قطعاً فازهای چندصد هکتاری 

ناحیه نوآوری پردیس نیز در آینده ای نزدیک کلید می خورد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین از توسعه ناحیه نوآوری 
پردیس با همکاری دانشگاه آزاد گفت و ادامه داد: با همکاری میان دانشگاه 
آزاد و معاونت علمی و فناوری قرار است پارک فناوری در تعامل با دانشگاه 
آزاد اسالمی پردیس، کار فناورانه این شهر بر بستر ناحیه نوآوری را توسعه 

دهند.
از توسعه فناورانه و نوآورانه شهرها حمایت می کنیم

در ادامه این مراســم، محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی از حمایت و 

همراهی با توسعه فناورانه و ناحیه های نوآوری در شهرها گفت و ادامه داد: 
به دنبال توســعه شهرهای دیگر با نگرش توسعه فناورانه هستیم و چنین 

رویکردی را در ایجاد و توسعه شهرها دنبال می کنیم. 
وی بــا تأکید بر اینکه باید زمینه همــکاری و تعامل ناحیه های نوآوری 
و ساکنان شهرها فراهم شــود، گفت: همراهی و تعامل ناحیه های نوآوری 
و ساکنان منطقه، می تواند پیشــرفت در اشتغال و ارزش افزوده را محقق 
کند. تالش بر این اســت که توسعه شهر پردیس در این راستا و برمبنای 

این نگرش باشد. 
اسالمی با تأکید بر تعامل تمامی دستگاه ها برای توسعه خالق، تقاضامحور 
و هدفمند شهرها اظهار داشت: باید حرکت منطبق بر یک راهبرد تقاضامحور 
پیش  رود و ما از این روند توسعه محدوده های فناوری، همراه معاونت علمی 

و فناوری رئیس جمهوری خواهیم بود.
وزیر راه و شهرســازی ابراز امیدواری کرد براســاس یک طرح جامع، به 
ســوی ایجاد یک دره سیلیکون پیش برویم. این رویکرد در توسعه شهری 
می تواند به ایجاد ارزش افزوده و تبدیل علم و دانش به فناوری و نیز فناوری 

به صنعت و ثروت منجر شود.
به گفته اســالمی، حمایت از توسعه پردیس در این راستا است که میان 
واحدهای فناور و مردم ســاکن در منطقه یک هم زیســتی صورت بگیرد. 
چنین فعالیت هایی به اشتغال دانش بنیان و فناور ساکنان این منطقه کمک 

می کند.
آغاز فرآیند احداث پردیس کارآفرینی در پردیس

کلنگ زنی و آغاز عملیات آماده ســازی زمین و تأسیسات زیربنایی فاز٣ 
توسعه پارک فناوری پردیس در ابعاد ۲۱ هتار و ٨۲ قطعه آغاز شد. 

قرارداد احداث این قطعات توســط شرکت عمران شمس در طول مدت 
یک سال آماده خواهد شد، قطعات از هم اکنون قابلیت واگذاری را دارد، اما 
از شــش ماهه دوم قرارداد، به طور کامل به شرکت های دانش بنیان واگذار 

خواهد شد.
احداث معابر پیاده و ســواره، شبکه آب و فاضالب توزیع برق و روشنایی 
ایستگاه ها پمپاژ مخازن و کانال های انتقال در طول فرآیند این پروژه و در 

بازه زمانی ۱۲ ماه با هزینه ای بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال نهایی می شود.
برای تکمیل فاز ســوم ناحیه نوآوری پردیس، بیــش از ۷۰ نفر نیروی 
اجرایی، بیش از ٥۰ دستگاه ماشین آالت در این پروژه فعالیت می کند و این 

پروژه را به پیشرفت دوونیم درصدی رسانده است.
همچنین بیش از ٤ کیلومتر جــاده، ۱۷٤هزار متر مکعب خاکبرداری، 
٨هــزار متر مکعــب بتن ریزی و بیــش از ۷۰ کیلومتر کابل کشــی برق 
زیرزمینی و ٨ کیلومتر لوله کشی فاضالب احداث شده است تا پروژه براساس 
زمان بندی اعالم شــده به نتیجه نهایی برسد و توسعه بخش کارآفرینی و 

نوآوری شرکت های دانش بنیان باشد.
ساختمان های جدید به شرکت های دانش بنیان رسید

همچنین در حاشیه هفدهمین اجالس پارک فناوری پردیس، ساختمان 
٣ شرکت دانش بنیان مســتقر در پارک فناوری پردیس به دست ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و با حضور محسنی بندپی استاندار 
تهران، محمدزاده معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش، فناوری، مافی 
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسالمی و انصاری 

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه افتتاح شد.
شــرکت های دانش بنیان اوار پالســت کومــش، ارکان آرا تجارت البرز، 
پیشگامان پژوهش آناهیتا که در حوزه های تولید گرم کننده های صنعتی، 
تجهیزات پزشــکی، بیمارســتانی، دارویی فعالیت دانش بنیان شــان را در 

ساختمان های جدید آغاز کردند.

نت فلیكس قصد دارد در مســتندی سه  قسمتی، به  زندگی بیل  گیتس، 
بنیان گذار مایكروسافت بپردازد و شرح حال او را جلوی لنز دوربین ببرد.

به گزارش زومیت، بیل گیتس، هم بنیان گذار و رهبر اسبق مایكروسافت 
که یكی  از محبوب ترین افراد حوزه  فناوری شمرده می شود، به زودی در یك 

مستند سه  قسمتی ظاهر خواهد شد.
طبق تریلری که به تازگی منتشــر شده، نت فلیكس از ساخت مستندی 
سه  قسمتی خبر داده که گذشته، حال و آینده  زندگی بیل گیتس را مورد 
 Inside Bill’s Brain: Decoding بررسی قرار می دهد. این مستند که
Bill Gates نام دارد، اتفاقات زندگــی بیل گیتس را از ابتدا تا زمان حال 
به صورت جزئی نمایش خواهد داد، بنابراین جای  تعجب نیست اگر شاهد 
موضوعاتی درباره  بیل گیتس باشیم که تاکنون درباره  آنها اطالعی نداشتیم.
با این حال، همه  مســتند بــه زندگی کاری گیتس در مایكروســافت و 
رؤیا پردازی این میلیاردر در آغاز کار بــرای رقابت  با بزرگانی چون اپل و 
دیگر شرکت های خالصه نمی شود و برای نخستین بار شاهد حضور پررنگ 
اقدامات نیكوکارانه هم بنیان گذار مایكروسافت و مؤسسه  خیریه وی در این 

مستند هستیم.
طبق توضیح مختصر نت فلیكس، در این مســتند »به شكل بی سابقه ای 
به گیتس و راهكار هایی که وی دنبال می کند، دسترســی خواهیم داشت؛ 
راهكارهایی برای برخی از پیچیده ترین مسائل جهان با چاشنی خوش بینی، 
کنجكاوی و شــور و شوقی که پیشتر در چشــم انداز مایكروسافتی وی 

مشاهده کرده بودیم.«
با  این اوصاف، قرار نیســت فقط به مســائل کاری پرداخته شود؛ زیرا 
نت فلیكس به زندگی خصوصی و عادات گیتس نیز پرداخته که قطعا برای 
طرفداران این شخصیت، جذابیت مســتند را دوچندان می کند، بنابراین 
اگر ســؤال هایی نظیر غذای موردعالقه، محبوب ترین حیوان، بزرگ ترین 
ترس های زندگی و موارد مشابه پرسیده شود، نباید موجب تعجب تان شود.

این مستند به صورت رسمی در 20 سپتامبر، یعنی 29 شهریورماه اکران 
خواهد شد.

فرآیند توسعه »پردیس کارآفرینی« شتاب گرفت

نت فلیکس مستندی 
3 قسمتی از زندگی 
بیل گیتس می سازد

دریچــه

حمایــت از هر نوعی که باشــد همواره انگیزه می آورد و مســیر حرکت را 
هموارتر می کند. حال اگر برای توســعه و پیشــرفت کشور باشد که چه بهتر. 
حمایت از دانشــجویان و نیروی جوان در این مسیر نیز اقدامی مهم است که 
ستاد توســعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در آن قدم گذاشته است.  به گزارش مرکز 
ارتباطات و اطالع رســانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، توانمندی 
و ظرفیت باالیی در میان دانشــجویان مراکز علمــی مختلف وجود دارد که 
می توان با تشــویق و هدایت آنها برای انجام تحقیقات و پروژه های کاربردی 

از آن بهره برد. 

دانشجویان به کمك گسترش 
فناوری های آب و خشكسالی می آیند

دوشنبه
11 شهریور 1398
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با اجرایی شــدن قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان اکنون ٤٤٦۲ 
شــرکت از این حمایت ها بهره مند شــده اند. این شرکت ها بیش از ٣۰۰ 
هزار شــغل ایجاد کرده و فروشی بالغ بر 9۰۰ هزار میلیارد ریال در سال 

به ارمغان آورده اند.
بــه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رســانی معاونــت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری،  حمایت از توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و خالق 
گامــی بود که معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، با جامه عمل 
پوشــاندن به قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان برداشت. 
فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه گفتمان 
و فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان زمینه ساز تحول در اقتصاد کشور، خلق 

ارزش افــزوده، فرصت های تازه برای 
اشــتغال و نیز تأمیــن مهم ترین و 
فناورانه ترین نیازهای کشور شد، اما 
این گام با چه سازوکارهایی پیموده 

شد؟
 نتیجه های مثبتی کــه در رونق 
اقتصاد دانش بنیان در سال های اخیر 
حاصل شــد و تحولی در اشــتغال، 
ارزش افزوده و حرکت اقتصاد کشور 
بدون تکیــه به منابــع زیرزمینی و 
خام فروشــی و نیز تأمیــن برخی از 
مهم ترین نیازهای فناورانه و تحریمی 
ایجــاد کرد  از ثمره های این اقدام به 
شمار می رود. از بین بالغ بر ۱٣ هزار 
درخواست، ٤٤٦۲ شرکت دانش بنیان 
تأیید و از حمایت های قانون بهره مند 
شــده اند. این شرکت ها بیش از ٣۰۰ 
هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و فروشی 
بالــغ بر 9۰۰ هزار میلیــارد ریال در 
ســال داشــته اند. برای تکمیل این 
قانون، برنامه حمایت از توسعه صنایع 
خالق و فرهنگی در دستور کار قرار 
گرفــت و در این حــوزه نیز بیش از 
٤۰۰ شــرکت از حمایت هــای این 

برنامه بهره مند شده اند. همچنین در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ شرکت در 
حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور مشغول به فعالیت شده اند.

کمك به دانش بنیان های صنعتی 
اجرای برنامه »ارتقای توان داخلی در ســاخت ماشین آالت پیشرفته« 
برای توسعه بازار این شــرکت ها، یکی دیگر از گام هایی است که در این 
راستا و توســط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برداشته شده 
است. در این برنامه با سرمایه گذاری بسیار کم دولت و با استفاده از سازوکار 
تأمین مالی خریدار و جذب منابع بخش خصوصی، بازاری در حدود ٣٣۰ 
میلیارد ریال برای بیش از ۱۷٦ شرکت و ٤٨٥ تجهیز تأییدشده ایجاد شد 

که اشتغال ۱٨٣٤ متخصص را نیز به دنبال داشته است.
 کمك به صادرات دانش بنیان

بــا اجرای برنامه »توســعه صادرات شــرکت های دانش بنیان«، تعداد 
شرکت های دانش بنیان صادراتی کشــور از ۱٣۷ شرکت در سال 9٤ به 
۲٣۰ شرکت در ســال ۱٣9۷ رسیده اســت. در همین مدت، بازارهای 
صادراتی شــرکت های دانش بنیان )شــاخص ســوم( نیز با افزایشی ۱9 

موردی، از ۷٤ کشور به 9٣ کشور رسیده است.
شــش دوره از »نمایشگاه مواد و تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران« 
برگزار شــده و هفتمین دوره آن نیز در آذرماه 9٨ برگزار می شــود. این 
نمایشگاه توانسته است ضمن اهرم سازی منابع مالی دولت، توسعه ساخت 
داخل، ارتقای جدی کیفیت و تنوع محصوالت پیشرفته،  بیش از ۷۰۰۰  

نفر نیروی انسانی متخصص در این حوزه را به کار گیرد.
به مدد این نمایشــگاه، تعداد شرکت های فعال از ۱۲۰ به ٣۷۱ شرکت 
رسید. ٥۰۰ شرکت متقاضی حدود 9۰۰۰ مدل محصول تجهیزات و مواد 
آزمایشــگاهی را در ششمین دوره این نمایشگاه که هفته نخست دی ماه 
۱٣9۷ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، ارائه داده اند.

 کمك به نمایش و فروش 
دستاوردهای دانش بنیان 
آزمایشگاهی ایران ساخت

از  متقاضیــان  بــا خریدهــای 
محصوالت ایران ســاخت ارائه شده 
در » نمایشــگاه مــواد و تجهیزات 
ایران« حدود  آزمایشگاهی ساخت 
٥٨۰ میلیارد ریــال فروش قطعی 
برای تولیدکننــدگان تجهیزات به 
دســت آمد تا موجب پایدارسازی 
اشتغال افراد شاغل تحصیلکرده این 

شرکت ها شود.
بــه راه انــدازی بیش    کمــک 
از٨۰ مرکــز نوآوری بــا همکاری 
دســتگاه های اجرایی و بیش از ٤٣ 
عمومی  نوآوری  شــتابدهی  مرکز 
و ۲۰ شــتابدهنده تخصصــی در 
حوزه هایی مانند آب و خشکسالی، 
فناوری های  دیجیتــال،  اقتصــاد 
نرم و هویت ســاز، هوافضــا و ... با 
همکاری بخش خصوصی و استقرار 
بیش از ۲۰۰۰ کســب  وکار جدید 
اســتارت آپی یکی دیگر از گام های 
معاونت علمی و فناوری ریاســت 

جمهوری برای توسعه اقتصاد دانش بنیان است.
 برگزاری جشنواره ایران ساخت

اما توسعه اقتصاد دانش بنیان بیش از زیرساخت های مادی و فیزیکی، 
نیازمند تحولی زیرســاختی در فرهنگ و نگرش عمومی جامعه بود و بر 
همین اســاس ستاد فرهنگ ســازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، در مسیر ترویج و فرهنگ سازی این اقتصاد به 
کمک فرهنگ و هنر حرکت کرد. بر همین اساس نخستین دوره جشنواره 

ملی فرهنگی و هنری ایران ساخت دی ماه ۱٣9٥ برگزار شد.
تیرماه ۱٣9۷، آغازی دوباره بر جشــنواره ایران ساخت بود. هنرمندان 
بسیاری همزمان با انتشار فراخوان دومین دوره جشنواره ملی فرهنگی و 
هنری ایران ساخت، با آثارشان به ترویج و فرهنگ سازی حمایت از کاالی 
ایرانی کمک کردند. در دومین جشنواره »ایران ساخت« ۲ هزار و ٨۲٤ اثر 
متقاضی حضور در جشنواره شدند. در این دوره ٤۷٤ اثر به بخش ادبیات 
جشنواره ارسال شد که از این تعداد، داستان نویسان ۲۱۱ داستان کوتاه، 

شاعران ۲۲٤ شعر و هنرمندان مستندنگار نیز ٣9 اثر سهم داشتند.
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نخســتین جشــنواره ملی پرواز آزاد ایران به همت ســتاد توسعه 
فناوری هــای حوزه فضایی و حمل و نقل پیشــرفته معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری و به میزبانی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 

یادگار امام خمینی )ره( برگزار شد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
این جشــنواره از دو ســال پیش با آموزش 
اســاتید و آموزش دانش آمــوزان در نقاط 
مختلف کشــور فعالیت خود را آغار کرد و 
توانست پس از برگزاری مرحله انتخابی در 
اســتان ها، نفرات برتر را به مرحله نهایی و 
کشــوری جشــنواره ملی پرواز آزاد ایران 

معرفی کند.
در این جشــنواره ۷۰ نفر از اســتان های 
بلوچستان،  و  هرمزگان، سیســتان  تهران، 
کرمــان، اصفهان، خوزســتان، مازندران و 

چهار محال و بختیاری حضور داشــتند و هر شــرکت کننده در ســه 
مرحله اقدام به ثبت رکورد کرد.

در این مراســم، سجاد راستی دبیر جشــنواره ملی پرواز آزاد ایران 

)جمپا( گفت: این جشــنواره با هدف آشنا کردن دانش آموزان و ایجاد 
انگیــزه برای ادامه تحصیل در رشــته های هوافضا و هوانوردی برگزار 

می شود.
وی افــزود: از دیگر اهداف برگزاری این 
جشــنواره می توان به کشــف و شکوفایی 
اســتعداد دانش آموزان، تلفیق کار عملی، 
تئوری و علمی، ترویج و گســترش ورزش 
هوانوردی، ایده پردازی و حمایت از ساخت 
محصــوالت مرتبط با فنــاوری هوانوردی 

اشاره کرد.
علی شهابی، رئیس باشگاه پژوهشگران و 
نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار 
امام خمینی )ره(شــهر ری نیــز در این 
مراســم، عنوان کرد: این واحد دانشگاهی 
به عنوان قطب شبکه های ارتباطی و حمل 
و نقل دانشــگاه آزاد اسالمی انتخاب شده 
اســت و تمام توان خود را در راســتای شناسایی چالش ها و معضالت 
کشــور به کار گرفته و در صــدد ایجاد تحوالتی در نظام آموزشــی، 

اجرایی و سیاست گذاری در حوزه حمل و نقل است.

دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری معتقد اســت که یکی از بزرگ ترین 
پنجره های اقتصادی کشــور در آینده نزدیــک، فناوری هوش مصنوعی 

است. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
نخستین بوت کمپ تخصصی هوش مصنوعی 
با حمایت ستاد توســعه فناوری های اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندســازی معاونت علمی و 
فناوری و توسط شتاب دهنده همتک با هدف 
توســعه مدل کســب و کارهای حوزه هوش 
مصنوعی برگزار شد.   در این رویداد تخصصی، 
مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندســازی معاونت 
علمی و فناوری  با اشــاره به وجود سند ملی 
توســعه هوش مصنوعی در ٦۰ کشور، گفت: 
دنیا به اهمیت زیاد توســعه هوش مصنوعی 

واقف شده است و در حال حاضر ٦۰ کشور، سندی ملی برای توسعه این 
فناوری کاربردی در کشور خود تنظیم کرده اند. وی افزود: هوش مصنوعی 
یک حوزه فناوری کلیدی در هر کشوری است و ۱۰ کشور چین، ویتنام، 

اندونزی، آمریکا، تایلند، برزیل، فرانسه، انگلستان، لهستان و ایتالیا در این 
حوزه رشد قابل توجهی کرده اند و بیشترین میزان استفاده از این فناوری 
را دارنــد.  به گفته محمدی، حجم اقتصادی این فناوری نوظهور در دنیا 
تا ۲۰٣۰، ۱٦ تریلیون دالر برآورد شده است 
که این عدد بســیار قابل توجه است و یک 

سوم بازار فعلی جهانی را تشکیل می دهد.
وی ادامــه داد: پــردازش، یادگیــری، 
اســتدالل و قدرت حل مساله چهار رکن 
اصلی شکل گیری هوش مصنوعی است به 
همین دلیل می توانیم بگوییم این فناوری 
آمده اســت تا تــوان تحلیل انســان در 
برخورد با پدیده های طبیعی را ارتقا دهد.

دبیر ستاد توســعه فناوری های اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری همچنین تصریح 
کرد: هر فناوری با نظرات موافق و مخالف 
مواجه می شــود و پیامدهای مثبت و منفــی زیادی را به همراه دارد، 
اما وظیفه ما این است که جنبه های مثبت هوش مصنوعی را افزایش 

دهیم تا بتوانیم این فناوری کاربردی را در کشور همگانی تر کنیم.

هوش مصنوعی یكی از بزرگ ترین پنجره های اقتصادی ایران استصنعت هوافضا با کمك دانش آموزان رونق می گیرد

با تالش معاونت علمی و فناوری در تحقق اقتصاد دانش بنیان

بیش از 4هزار و 400 شرکت دانش بنیان در اقتصاد کشور نقش آفرین شدند

یادداشـت

کانون توســعه کارآفرینی روســتایی اندیشه پویا )ســازمان مردم نهاد( با 
همکاری سازمان دانشجویان جهاد دانشــگاهی، »جشنواره روستایی شو« را 
در زمینه نوآوری روســتایی برگزار می کند و عالقه مندان تا پایان شهریورماه 

فرصت دارند آثار خود را ارائه کنند.
»بنفشــه بابایی« دبیر جشــنواره روستایی شــو در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنــا، گفت: نوآوری در مراحل باالتر موجب کارآفرینی می شــود، 

بنابراین باید نوآوری را احیا کنیم تا اشتغال روستایی نیز محقق شود.
وی افزود: فلسفه وجودی کانون توسعه کارآفرینی روستایی ما ظرفیت سازی 

و توانمندسازی در روستاهاست.

جشنواره روستایی شو فرصتی برای 
معرفی نوآوری روستاها



یکی از مشــکالت اصلی حــوزه تبلیغات ناتوانــی در زمینه جلب نظر 
مخاطب است. هر سال بسیاری از کمپین های تبلیغاتی بدون دستیابی به 
نتیجه مناسب موجب ضرر هنگفت برندها می شود. بخشی از ناکامی برندها 
در طراحی تبلیغات جذاب مربوط به تولید نمونه های بیش از حد طوالنی 
است. چند سال پیش شــبکه اجتماعی Vine در میان کاربران شهرت 
باالیی داشت. در یکی از کمپین های مشهور این پلتفرم شامل درخواست از 
کاربران برای ضبط ویدئوهای شش ثانیه ای بود. در این کمپین از کاربران 
درخواســت نمایش آنچه در طول شــش ثانیه می توان انجام داد، صورت 
گرفت. نتایج این کمپین بســیار جالب بود. بر این اســاس در شش ثانیه 
امــکان حل مکعب روبیک، انجام ۱۱ عمل تصمیم گیری در مورد افراد به 
محض مالقات شان و طراحی استیکرهای زیبا وجود دارد. وقتی در شش 
ثانیه امکان انجام چنین کارهایی وجود دارد، باید فرصت کافی برای تولید 
یک آگهی تاثیرگذار نیز وجود داشته باشد. بسیاری از طراح های تبلیغات 
ســاخت آگهی های کوتاه را کاری غیرحرفه ای فرض می کنند، با این حال 
هنوز هم عصر تاثیرگذاری تبلیغات کوتاه تمام نشده است. براساس گزارش 
پلتفرم یوتیوب، تاثیرگذارترین تبلیغات در این شــبکه اجتماعی بین ٥ تا 
۱۰ ثانیه است، بنابراین باید از فکر تولید تبلیغات طوالنی صرف نظر کنیم. 

تبلیغات کوتاه هنوز هم تاثیرگذار است
یوتیوب بــه کمک آژانس تحقیقــات بازار Ipsos دســت به تحلیل 
گســترده ای در زمینه برترین تبلیغات موجود در پلتفرمش زده اســت. 
براساس گزارش یوتیوب برندهای سوبارو، فریتو لی، ایگو، چارمین و داو به 
ترتیــب بهترین تبلیغات را در یوتیوب ارائه می کنند. معیار اصلی یوتیوب 
و Ipsos در انتخاب بهترین تبلیغات این پلتفرم توجه به سه عنصر پیام 
اصلی، شخصیت پردازی و احساسات بود. بر این اساس تمام برندهای برتر 
توانایــی باالیی در زمینه ارائه مدل تازه ای از تبلیغات به مخاطب دارند. از 
نقطه نظر بازاریابی و تبلیغات سرمایه گذاری بر روی هر کدام از سه معیار 

فوق امکان دستیابی به موفقیت برای برندها را به ارمغان می آورد. 
بدون تردید تبلیغات موفق بدون توجه به کیفیت خدمات و محصوالت 
شــرکت ها امکان ناپذیر است. شاید تا همین چند سال پیش ارتباط میان 
موفقیــت تبلیغات و کیفیت محصوالت چندان روشــن نبود، با این حال 
مطالعــات تخصصی در این زمینه بیانگر تاثیرگذاری بیشــتر تبلیغات در 
صورت کیفیت و بســته بندی مطلوب محصوالت است. این نکته از سوی 
پنج برند مورد اشاره در زمینه تبلیغات موفق در یوتیوب به خوبی رعایت 
شده است. نکته جالب بسته بندی خالقانه هر کدام از برندهای فوق است. 
به این ترتیب خریدار آنالین محصول خود را در بسته بندی ویژه و متفاوت 
دریافت می کند. این امر در راستای افزایش تمایل مشتریان به خرید آنالین 
صورت می گیرد. تمام پنج برند مورد بحث در اینجا در حوزه بهداشت، غذا 

و تجهیزات ورزشی فعالیت دارند. 
بــه منظور فهم بهتر فرآیند فعالیت یوتیــوب در زمینه تبلیغات من به 
ســراغ گفت وگو با مدیران بخش تبلیغات این پلتفرم رفتم. در گفت وگو با 

آنها ویژگی اصلی تبلیغات موفق تمرکز بر روی یک پیام اصلی عنوان شد. 
بــه این ترتیب برندها برای موفقیــت در عرصه تبلیغات باید بر روی یک 
پیام، شخصیت اصلی و احساس مشخص تمرکز کنند. اشتباه اغلب برندها 
تالش برای ارائه یک آگهی بیش از حد خاص و پیچیده اســت. در مدت 
زمان شش ثانیه ما باید به جای ایجاد پیچیدگی بی حاصل در تالش برای 

جلب نظر مخاطب با راهکارای ساده و مستقیم باشیم. 
یکی از شــیوه های جالب برای ارائه تبلیغــات تاثیرگذار تمرکز بر روی 
عنصر طنز به عنوان هســته اصلی آگهی اســت. بدون شــک آگهی های 
خنده دار به بهترین شــکل در ذهن مخاطب باقی می ماند. در این زمینه 
برند Halls عملکرد مناسبی داشته است. بدون تردید با اندکی گشت و 

گذار در یوتیوب با آگهی های این برند مواجه خواهید شد. 
گوگل ساخت آگهی های کوتاه را آسان می کند

اخیرا گوگل با ارزیابی ٣۰۰ آگهی کوتاه و میان ویدئویی در یوتیوب به 
نتایج جالب و کاربردی دســت یافته است. بر این اساس از هر ۱۰ کمپین 
آگهی کوتاه 9 مورد در ذهن مخاطب باقی می ماند. به این ترتیب مخاطب 
برند موردنظر و آگهی اش را به راحتی به یاد خواهد آورد. در زمینه طراحی 
تبلیغات موفق دو چالش پیش روی برندها قرار دارد. نخســت مشــکل 
طراحــی ویدئویی جذاب در عین رعایت محدودیت نمایش شــش ثانیه 
است. چالش بعدی هم ضرورت تمرکز بیشتر بر روی کاربران گوشی های 
همراه است. بدون تردید امروزه اطالعات و ابزارهای بسیار زیادی در اختیار 
طراح های تبلیغات قرار دارد، با این حال هنوز هم پاسخ مشخصی برای دو 
چالش فوق پیدا نشده است. خبر خوش گوگل برای برندها امکان استفاده 
از هــوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت تبلیغات کوتاه اســت. این امر به 
لطف رونمایی از نسل جدید هوش مصنوعی امکان پذیر شده است. مفهوم 
یادگیری ماشینی امکان بهبود خودکار کیفیت آگهی ها را فراهم می سازد. 
امروزه سیســتم های اطالعاتی دارای هــوش مصنوعی امکان جمع آوری 
حجم وسیعی از اطالعات پیرامون تبلیغات یک برند را دارند. جالب اینکه 

تا پیش از این انجام چنین کاری زمان بسیار زیادی از برندها می گرفت. 
به گزارش موسســه مارکتینگ لند اســتفاده از هوش مصنوعی امکان 
شناســایی تاثیرگذارترین بخش آگهی های طوالنی را فراهم می سازد. به 
این ترتیب برندها به ســادگی آگهی های طوالنی خــود را به نمونه های 
کوتاه و شــش ثانیه ای تبدیل خواهند کرد. یکی از ابزارهای مناســب در 
 Bumper راستای تبدیل ویدئوهای تبلیغاتی طوالنی به نمونه های کوتاه
Machine نام دارد. این ابزار امــکان تبدیل ویدئوهای طوالنی )تا ٤٥ 
ثانیه( به نمونه های شش ثانیه ای را دارد. این کار از طریق تحلیل ساختار 

کلی ویدئو موردنظر و جداسازی بهترین بخش آن صورت می گیرد. 
استقبال توییتر از آگهی های کوتاه

مــوج تولید آگهی های کوتاه تقریبا تمام شــبکه های اجتماعی را دربر 
گرفته اســت. توییتر به عنوان یک پلتفــرم متن محور یکی از جالب ترین 
نوآوری ها در زمینه نمایش تبلیغات کوتاه را به نمایش گذاشته است. این 
پلتفرم محدودیــت ۱٥ ثانیه ای برای تبلیغات دارد. به این ترتیب نمایش 
ویدئوهای تبلیغاتی طوالنی در توییتر صورت نمی گیرد. نوآوری تازه توییتر 
در دو گام روی داده اســت. نخســت ترغیب برندهــا به تولید آگهی های 

کوتاه  تر از ۱٥ ثانیه به منظور جلب نظر بیشــتر مخاطب باید مدنظر قرار 
گیرد. توییتر به خوبی از نارضایتی کاربران در مواجهه با تبلیغات طوالنی 
آگاه است. به همین خاطر نیز تمام تالش خود را در راستای ترغیب برندها 
به تولید تبلیغات کوتاه تر انجام می دهد. گام دوم نوآوری توییتر مربوط به 
افزودن گزینه پرش از تبلیغات اســت. به این ترتیب هر کاربر با مشاهده 
شش ثانیه ای از آگهی تبلیغاتی برندها امکان پرش از روی آن و دسترسی 
به محتوای اصلی را خواهد داشت. این امر ساختار نمایش تبلیغات توییتر را 
بیش از هر زمان دیگری به یوتیوب شبیه می کند. البته دلیل اصلی چنین 
جهت گیری افزایش تمایل کاربران به مشــاهده ویدئوهای تبلیغاتی شش 
ثانیه ای است، با این حساب به زودی اغلب پلتفرم های اجتماعی به سوی 

این راهکار گرایش خواهند یافت.
واکنش بازاریاب ها به تغییرات حوزه تبلیغات

اگرچه تبلیغات شش ثانیه ای شهرت باالیی به دست آورده، اما بی شک 
برای هر برندی اســتفاده از آن مناسب نیســت. براساس گزارش رسمی 
یوتیــوب هنوز ٤۷درصد از تبلیغات در ایــن پلتفرم میانگین ۱٥ ثانیه یا 
بیشتر را دارند. در این میان تبلیغات شش ثانیه ای نرخ رشد ۱٦.٥درصد را 
نشان می دهد. براساس انتظار کارشناس ها این نرخ رشد در طول سال های 
آتی نیز ادامه خواهد داشت. اکنون عامل موفقیت برندها در زمینه طراحی 
تبلیغات مناسب شــناخت درست موقعیت کسب و کارشان است. بر این 
اســاس ما باید دست به انتخاب میان الگوی شــش ثانیه ای یا طوالنی تر 
تبلیغات بزنیم. فقــط در این صورت امکان موفقیت برند ما وجود خواهد 
داشــت. به نظر من در اینجا استفاده از ترکیب هر دو استراتژی تبلیغاتی 
مناســب خواهد بود. به این ترتیب ما فرصت کافی برای شــناخت دقیق 
وضعیت برندمان را خواهیم داشــت. در طول این مدت تالش برای تمرکز 
بر روی یک پیام، شخصیت و احســاس مرکزی در تبلیغات مان ضروری 

خواهد بود.
روند رو به رشد تبلیغات موبایلی

اسنپ چت اخیرا فرمت تبلیغاتی خود را تغییر داده است. به این ترتیب 
برندها امکان نمایش تبلیغات شش ثانیه ای و بدون توقف را دارند. این امر 
به کاربران اجازه پرش یا صرف نظر از مشاهده محتوای تبلیغاتی را نخواهد 
داد. با این حساب ما شاهد تبلیغات اجباری و بدون راه فرار در این پلتفرم 
مشهور هستیم. نکته مهم درخصوص تبلیغات شش ثانیه ای تاثیرگذاری 
بیشــتر آنها بر روی کاربران گوشــی های همراه است. ویژگی اصلی عالق  
مندان به پلتفرم گوشــی های همراه ســرعت باالی پردازش اطالعات و 
مشاهده مطالب است. به این ترتیب با نمایش تبلیغات کوتاه فرصت بهتری 
برای جلب نظر آنها وجود خواهد داشــت.  به گزارش موسســه تبلیغات 
تعاملی Bureau، ســال گذشــته حوزه تبلیغات مبتنی بر گوشی های 
هوشمند رشد ٦٥درصدی داشته است. این مقدار از رشد به معنای افزایش 
۱۰.۲ میلیارد دالری سود تبلیغات موبایلی است. نکته مهم در این زمینه 
پیش بینی تداوم این مقدار از رشد است، بنابراین سرمایه گذاری در حوزه 
تبلیغات موبایلی بــرای هر برندی ضروری خواهد بود. در غیر این صورت 

شرایط کلی کسب و کار برای ما تغییر خواهد کرد. 
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بررسی دالیل افزایش مجدد محبوبیت تبلیغات محیطی 
اوج گیری دوباره تبلیغات محیطی پس از 10 سال 

انجمن تبلیغات محیطی آمریکا )OAAA( در آخرین گزارش 
رســمی خود خبر از افزایش رشد بی سابقه تبلیغات محیطی داده 
اســت. براساس این گزارش رشد موردنظر در طول یک دهه اخیر 
بی سابقه ارزیابی می شود. این امر برای برندها و طراح های تبلیغات 
اهمیت بسیار زیادی دارد. بســیاری از کارشناس ها در طول یک 
دهه اخیر با ظهور کانال های ارتباطی متنوع برای تبلیغات به طور 
تردیدناپذیــر از مرگ حوزه تبلیغــات محیطی صحبت می کردند. 
با این حال ثبت رشــد در زمینه تبلیغات محیطی تجدیدنظر در 

چنین ارزیابی هایی را اجتناب ناپذیر کرده است. 
براساس گزارش انجمن تبلیغات محیطی، در طول سه ماهه دوم 
ســال ۲۰۱9 حوزه تبلیغات محیطی با رشد ۷.۷درصدی )معادل 
درآمدزایی ۲.۷ میلیارد دالری( در مقایسه با همین مقطع زمانی 
در سال گذشته رو به رو شده است. نکته جالب ماجرا رکوردشکنی 
این میزان از کســب سود در طول یک دهه اخیر است. درواقع از 
سال ۲۰۰۷ تا به حال چنین میزان کسب سودی از سوی انجمن 
تبلیغات محیطی آمریکا ثبت نشــده اســت. بدون تردید این امر 
موجب افزایش تمایل برندها به تبلیغات محیطی می شــود. به این 
ترتیب براســاس پیش بینی ها در طول ماه های باقی مانده از سال 
۲۰۱9 نیز شاهد رشد درآمد حوزه تبلیغات محیطی خواهیم بود. 

البته احتمال رکوردشکنی دوباره بسیار اندک ارزیابی می شود. 
به گفته نانســی فلچر، رئیــس و مدیرعامل انجمــن تبلیغات 
محیطی آمریکا بیشــترین میزان رشد در زمینه تبلیغات محیطی 
در چهار حوزه اصلی روی داده است: »بیلبوردها، تزئینات خیابانی، 
ایســتگاه ها و وسایل حمل و نقل عمومی و در نهایت مراکز خرید 
در صدر این فهرست هســتند.« براساس ارزیابی خانم فلچر رشد 
حوزه تبلیغات محیطی همه را شگفت زده کرده است: »نکته جالب 
در مورد سود ناشی از تبلیغات محیطی در سال جاری رشد بسیار 
باالی آن است. همچنین در این حوزه سازگاری میان آژانس های 
تبلیغاتی و تکنولوژی های دیجیتال را باید مدنظر داشــت. به این 
ترتیــب در عمل تعریف تــازه ای از بیلبوردهای تبلیغاتی در حال 
شــکل گیری اســت. اکنون دیگر کمتر خبری از تابلوهای سنتی 
تبلیغــات در اتوبان ها و محیط های شــهری می شــنویم.« نقش 
بیلبوردهــای دیجیتال در میزان ســود ســالیانه انجمن تبلیغات 
محیطی آمریکا نزدیک به ٣۱درصد ارزیابی شــده اســت. این امر 
بیانگر نقش مهم و ســازنده این الگو در زمینه جلب نظر مخاطب 

است. به این ترتیب باید به آن توجه ویژه ای داشت. 
با توجــه به گزارش انجمــن تبلیغات محیطــی آمریکا میزان 
ســرمایه گذاری و توجه طراح های تبلیغات در طول ســال جاری 
به مقوله تبلیغات محیطی رشــد چشمگیری داشته است. به این 
ترتیب ما با رشد ۷۰درصدی سرمایه گذاری طراح ها و آژانس های 
تبلیغاتــی بر روی تبلیغات محیطی مواجه هســتیم. بدون تردید 
وقتی میزان ســرمایه گذاری بر روی یک حــوزه افزایش می یابد، 
این امر بیانگر ســود باالی ناشــی از فعالیت در آن حوزه اســت. 
براســاس این الگوی ارزیابی و صرف نظــر از گزارش های انجمن 
تبلیغات محیطی امکان ارزیابــی افزایش تقاضا برای این مدل از 
تبلیغات وجود دارد. به نظــر من در طول ماه های جاری تقاضای 
برندها برای تبلیغات محیطی بازهم افزایش خواهد یافت. این امر 
نوعی بازگشت به شــیوه های سنتی تبلیغات محسوب می شود، با 
این حال تلقی تمایل برندهــا به حوزه تبلیغات مبتنی بر بیلبورد 
به عنوان افول شــیوه های مدرن تر تبلیغاتی موجب ارزیابی اشتباه 
ما از شــرایط خواهد شد. آنچه در حقیقت رخ داده است، ترکیب 
الگوی ســنتی تبلیغات محیطی با تکنولوژی های مدرن است. به 
ایــن ترتیب طراح های تبلیغات اکنون با اســتفاده از بیلبوردهای 
دیجیتالی امکانات بسیار متنوعی برای ترسیم نمای کلی ایده های 
تبلیغاتی شــان دارند. این امر تا یک دهه پیــش امکان پذیر نبود. 
ارزیابی دلیل اصلی افول معنــادار تبلیغات محیطی در طول یک 
دهــه اخیر نیز به خوبی با توجه به وضعیت پیشــرفت تکنولوژی 

قابل فهم خواهد بود. 
در طول ســه ماهه دوم ســال ۲۰۱9 برخی از برندهای بزرگ 
سرمایه گذاری بسیار زیادی در زمینه تبلیغات محیطی، در مقایسه 
با سایر رقبا، داشــته اند. به ترتیب مک دونالد، گیکو، اپل، استیت 
 HBO و شبکه AT&T ،فارم، شورولت، آمازون، فیس بوک، بوش

بیشترین سهم سرمایه گذاری در این حوزه را دارند. 
اســتفن فریتاس، مســئول ارشــد بخش بازاریابــی در انجمن 
تبلیغــات محیطی ایــاالت متحده، پیرامون وضعیــت این حوزه 
اظهارنظر مهمی دارد: »افزایــش توانایی انجمن تبلیغات در ارائه 
ایده هــای تبلیغاتی به مخاطــب هدف برندها و شخصی ســازی 
گســترده کمپین هــای تبلیغاتی بــرگ برنده مهمی محســوب 
می شود. اکنون تبلیغات محیطی دیگر گونه ای از تبلیغات توده ای 
نیســت. حجم توسعه و پیشرفت در زمینه تبلیغات محیطی حتی 
نمایشــگر گوشی های هوشــمند را نیز به عنوان بیلبورد شخصی 
هــر مخاطب مورد اســتفاده قــرار می دهد. ایــده تبلیغات تمام 
صفحه در گوشــی های همراه نوعی توســعه حــوزه بیلبوردها به 
شخصی سازی شــده ترین شیوه ممکن اســت.« یکی از حوزه های 
اصلی ســرمایه گذاری انجمن تبلیغات مربوط به نمایش تبلیغات 
تمام صفحه بر روی گوشی های هوشمند مسافران خطوط هوایی 
اســت. نکته جالب در این میان رضایت ٦٦درصد از مســافرهای 
آمریکایی از کیفیت تبلیغات موردنظر و عدم گزارش حجم باالیی 

از اعتراض ها به این شیوه تبلیغاتی است. 
بــه عنوان بخــش پایانی باید بــه یکی از مهم تریــن تغییرات 
مدیریتی در انجمــن تبلیغات ایاالت متحده اشــاره کرد. بر این 
اســاس در پایان ســال ۲۰۱9 خانم فلچر از ســمت مدیرعاملی 
خود کنــار خواهد رفت. با پایان دوره مدیریت رئیس فعلی گزینه 
موردنظر برای مدیرعاملی انجمن آنا بارگر است. براساس انتظارات 
بــا آغاز مدیریت آنا بارگر بر این انجمن میزان ســرمایه گذاری در 
حوزه ســازگاری میــان تبلیغات محیطی و تکنولــوژی دیجیتال 

افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
adweek :منبع
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یکی از مسائل همیشگی در زمینه مدیریت سایت این است که چگونه 
احتمال بازدید مجدد از سایت خود را افزایش دهیم. علت اهمیت این امر 
به این خاطر است که صرفا یک بازدید، شما را به نتیجه موردنیاز نخواهد 
رســاند. در این رابطه رعایت برخی از نکات می تواند شانس موفقیت شما 
را افزایش دهد. در همین راســتا و در ادامه به بررســی ۱۰مورد منتخب 

خواهیم پرداخت. 
1-از نقل قول  ها استفاده کنید 

این امر که به دنبال تهیه آرشیوی از جمالت برترین های جهان باشید، 
بدون شک یک بخش جذاب خواهد بود. این امر خود دلیل کافی را برای 
مراجعــه مجدد افراد برای مطالعه موارد دیگــر و یا جمالت جدید ایجاد 
خواهــد کرد. در این رابطــه فراموش نکنید که در ابتدا الزم اســت تا از 
مطرح ترین افراد شروع کنید. این امر به علت شناخته شده بودن آنها برای 
تمامی افراد، تجربه اولیه جذاب تری را به همراه خواهد داشت. در نهایت 
فراموش نکنید که باید امکان به اشــتراک گذاری آنها وجود داشته باشد 
تــا افراد بتوانند در کمترین زمان، متن مورد عالقه خود را با ســایرین به 
اشتراک بگذارند. به همین خاطر نباید از اضافه کردن بخش های فرعی به 

سایت اصلی، خودداری کنید.
2-به سواالت پاسخی سریع را بدهید 

این امر که افراد برای پاسخ سواالت خود مجبور باشند به شما ایمیل زده 
و منتظر بمانند، بدون شــک مورد عالقه هیچ کس نخواهد بود. به همین 
خاطر باید امکان چت در سایت شما وجود داشته باشد. یک پشتیبان ۲٤ 
ساعته هوشــمند، می تواند نیاز شما در این زمینه را برطرف کند. درواقع 
با تعیین یکســری پاسخ های از پیش تعیین شده، دیگر نیازی به حضور 
۲٤ ساعته در سایت نخواهید داشت، با این حال همواره این احتمال وجود 
دارد که پرسش افراد، خارج از لیست تعیین شده باشد. به همین خاطر الزم 
اســت تا یک زنگ هشدار را تعیین کنید تا از این سواالت آگاهی یافته و 
خود اقدام به پاسخدهی به آنها کنید. در نهایت اطالعات دادن به مشتری 
را به هیچ ســطحی محدود نکرده از ارائه موارد آموزشی نظیر ویدئوهای 
آموزشی، غافل نشوید. درواقع این امر که افراد چیزی بیشتر از سطح توقع 

خود را دریافت کنند، بدون شک تاثیرگذار بوده و احتمال بازگشت مجدد 
آنها به سایت شما را افزایش خواهد داد. 

3-به آنها ایمیل بزنید
این امر که از افراد ایمیل آنها را بخواهید، باعث خواهد شد تا زمینه الزم 
برای ارســال مطالب مورد نظر، فراهم شود. درواقع شما می توانید لینک 
برخی از بهترین مطالب خود را برای آنها ارســال کنید. این امر شــانس 
مراجعه مجدد آنها را افزایش خواهد داد. با این حال الزم است تا در پایان 
هر ایمیل خود، از مخاطب بخواهید تا موضوعات موردنظر را انتخاب کند 
و یا در صورتی که تمایلی در این زمینه ندارد، ارسال های شما را متوقف 

سازد. درواقع شما نباید خود را به عنوان یک برند مزاحم مطرح کنید. 
4-تنوع کافی را داشته باشید 

به هر میزانی که مطالب متنوع تری را منتشر کنید، شانس موفقیت شما 
افزایش پیدا خواهد کرد. به همین خاطر از محدود بودن و یا بیش از حد 
تخصصی کار کردن خودداری کرده و بخش های متنوعی را داشته باشید. 

فراموش نکنید که شما باید به دنبال جذب حداکثری باشید. 
5-مطالب ارزشمند را به صورت مداوم منتشر کنید 

اگر بخواهیم درجه اهمیت محتواها را دســته بندی کنیم. تولید آن در 
جایگاه نخست، ترجمه در جایگاه دوم و بازنشر در آخرین مرتبه قرار دارد. 
به همین خاطر نیز الزم است تا به ترتیب این امر توجه داشته باشید، با این 
حال فراموش نکنید که بازنشر یک مطلب کامال مفید و ارزشمند، همواره 
بهتــر از تولید محتوایی ضعیف خواهد بود. به همین خاطر کیفیت کار را 
نیز باید مورد توجه قرار دهید. همچنین الزم اســت تا محتواهای مختلف 
را مورد توجه قرار دهید. برای مثال متن، فایل صوتی، عکس، اینفوگرافی 
و فایل تصویری، از جمله مهم ترین ها محسوب می شوند که باید تمامی 

آنها را مورد استفاده قرار دهید. 
6-یك پیشنهاد جذاب را به آنها ارائه دهید 

برای مثال ارائه کد تخفیف و یا انواع قرعه کشی ها از جمله مواردی است 
که باعث تشویق افراد به بازدید مجدد از سایت خواهد شد. به همین خاطر 
الزم اســت تا این باور را در آنها ایجاد کنید که بازگشــت آنها با فوایدی 

همراه خواهد بود. 
۷-با شبكه های اجتماعی تعامل داشته باشید

شبکه های اجتماعی امروزه مورد توجه بســیاری قرار گرفته است. به 

همین خاطر نیز نباید فعالیت خود را تنها به سایت محدود بدانید. اقدامات 
حرفــه ای در این زمینه، خود به افزایش بازدید از ســایت منجر خواهد 
شــد، با این حال توجه داشته باشید که لینک سایت باید در تمامی آنها 
وجود داشته باشد. برای این امر لینکدین، فیس بوک و اینستاگرام، بهترین 

گزینه های موجود محسوب می شوند. 
8-مخاطب را با سایت خود درگیر کنید 

شــما می توانید از مخاطبان برای تولید محتوا اســتفاده کنید. درواقع 
بســیاری از افراد تمایل دارند تــا در حوزه های مورد عالقه خود، مطالبی 
را تولید کنید، با این حال بســتر الزم برای دیده شــدن برای آنها وجود 
نــدارد. درواقع برای این افراد تنها درج نام آنها کامال رضایت بخش خواهد 
بود. مزیت دیگر این امر به این خاطر است که بخشی از نیاز شما به تولید 
محتوا، رفع خواهد شد. در نهایت الزم است تا زمینه رشد برای افراد فراهم 
باشــد. در غیر این صورت آنها در درازمدت کامال ناامید خواهند شد. برای 
مثال در صورتی که در ابتدا محدودیت ٣۰۰ کلمه ای را تعیین کرده اید، 
با گذشــت زمان الزم است تا آن را افزایش داده و امکان فعالیت در سایر 
بخش ها نظیر ترجمه، ایجاد فایل صوتی و یا تصویری را نیز برای شــان 

مهیا سازید. 
9-سئو سایت را امری الزامی تلقی کنید 

ســئو سایت باعث خواهد شد تا در نتایج جست وجوهای افراد، در رتبه 
باالتری قرار گرفته و بهتر نمایش داده شــوید. به همین خاطر بسیار مهم 
اســت که نکات موجود در رابطه با آن را رعایت کنید. در این رابطه برای 
عملکردی حرفه ای، اســتفاده از یک فرد توانا، کامال سودمند خواهد بود. 
در نهایت تعامل با ســایر سایت ها، زمینه رشد شما را فراهم خواهد کرد. 
درواقع به هر میزانی که شناخته شــده تر باشید، احتمال بازگشت مجدد 

افراد نیز افزایش خواهد یافت. 
 10-طراحی خیره  کننده ای داشته باشید 

درواقع تنها ارزشــمند بودن مطالب مهم نبوده و الزم است تا به دنبال 
زیبایی کار نیز باشــید. در این رابطــه همه چیز باید زیبا و کامال متفاوت 
باشد. در غیر این صورت، یکی از دالیل مهم برای بازگشت مجدد مخاطبان 
را از دست خواهید داد. در نهایت سرعت سایت نیز از دیگر مواردی است 

که در این رابطه تاثیرگذار است.
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بدون شــک شــما همواره حامل خبرهای خوب برای مشــتریان خود 
نخواهیــد بود. اگرچه این امر اجتناب ناپذیر اســت، با این حال نحوه بیان 
آن عامل تعیین کننده محسوب می-شود. به همین خاطر آگاهی نسبت به 
روش های موثر در این رابطه، کامال سودمند خواهد بود. در همین راستا و 

در ادامه به بررسی شش مورد منتخب، خواهیم پرداخت. 
1-پیشنهاداتی مثبت را داشته باشید 

بدون شک اخبار منفی، مشــتریان شما را ناراحت خواهد کرد. تفاوتی 
ندارد که این موضوع چه می باشــد، شما باید به دنبال بهبود سریع آنها 
باشید. در این رابطه ارائه یک پیشنهاد جدید و جذاب، به خوبی می تواند 
ذهن فرد را از اتفاق رخ داده منحرف کند، با این حال توجه داشته باشید 
که هیچ گاه نباید به دنبال مخفی کردن اخبار از مخاطبان خود باشید. این 

امر بدون شک اوضاع را بیش از حد سخت خواهد کرد. 
2-اعتبار زیادی داشته باشید و شرایط طرف مقابل خود را درک 

کنید 
به هر میزانی که اعتبار شما بیشتر باشد، بدون شک اخبار منفی چندان 
مورد توجه قرار نخواهد گرفت. به همین خاطر ضروری اســت تا به دنبال 
تمامی راهکارها برای افزایش اعتبار برند خود باشید. این امر تاثیر اخبار بد 

را به شــدت کاهش خواهد داد. در نهایت این امر که به خوبی شرایط فرد 
مقابل را درک کنید، به رفتار بهتر شما منجر خواهد شد. درواقع یک الگوی 
یکســان برای تمامی مشتریان، اقدامی هوشمندانه نخواهد بود. به همین 
خاطر نیز ضروری اســت تا قبل از هرگونه ارتباط، خود رابه جای مشتری 

قرار داده و تمامی رفتارهای احتمالی آنها را بسنجید. 
3-ناراحتی خود از اوضاع پیش آمده را مطرح کنید 

این امر که مشــتری بداند که شما از شرایط پیش آمده کامال ناراحت و 
در تالش برای جبران آن هستید، بدون شک از حجم ناراحتی آنها خواهد 
کاســت. به همین خاطر کمک گرفتن از احساسات خود را جدی بگیرید. 
درواقع این امر که خود را در شرایط و احساس مخاطب شریک کنید، بدون 

شک تاثیرگذار خواهد بود. 
4-صداقت داشته باشید 

شــما باید کامل ترین اطالعات موجود را در اختیار مشتریان خود قرار 
دهید. در این رابطه حتی از اعتراف به اشــتباهات خود واهمه ای نداشته 
و صداقــت کامل خود را به نمایش بگذارید. بدون شــک این امر بر روی 
مخاطــب تاثیرگذار خواهد بود. این امر حتی باعث خواهد شــد تا آنها از 
این رفتار شما، تشــکر کنند. همچنین فراموش نکنید که مشتری حتی 
اگر صدای خود را نیز بلند کرد، شــما باید در تالش برای آرام کردن آنها 
باشید. به همین خاطر آگاهی از دانش روان شناسی، می تواند در این زمینه 

کامال سودمند باشد. 
5-راه حل هایی برای خروج از این اوضاع داشته باشید 

درواقع حتی بهترین عذرخواهی ها نیز برای مشــتریان فایده ای را به 
همراه نخواهد داشــت. به همین خاطر شما باید راهکارهایی را پیشنهاد 
دهید. اگرچه ممکن اســت برخی تصور کنند کــه باید به دنبال بهترین 
راه حل موجود باشــند، با این حال واقعیت این است که محکوم بودن به 
یک انتخاب، خود ممکن اســت به ناراحتی افراد بیفزاید. به همین خاطر 
دست آنها را در انتخاب باید باز نگه دارید. در نهایت در طول مکالمه خود، 
از کلمات منفی کمترین استفاده را داشته باشید تا افراد به اطمینان الزم 

دست پیدا کنند که مشکل موجود، برای شما غیرقابل حل نخواهد بود. 
6-در این زمینه تمرین داشته باشید 

بدون تمرین ممکن است رفتاری را از خود نشان دهید که کامال اوضاع 
را بدتر خواهد کرد. به همین خاطر نیز ضروری اســت تا به دنبال کسب 
مهارت در این زمینه باشــید. با نگاهی به اطــراف خود، همواره افرادی را 
می توان یافت که بهتر از ســایرین می توانند اخبار بد را منتشــر کنند. 
درواقع این امر ممکن است به خاطر مهارتی است که در اثر انجام چندباره 
این اقدام به دســت آمده است. به همین خاطر الزم است تا برای رفتاری 

حرفه ای، از اهمیت تمرین غافل نشوید. 
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چگونه اخبار منفی را به اطالع مشتریان خود برسانیم

بازاریابی اینترنتی موفق از نگاه 100 تن از 
برترین های این حرفه)10(

مترجم: امیر آل علی 
در ادامه مطالب پیش گفته  شــده در مــورد بازاریابی اینترنتی به 

ادامه آن می پردازیم.
)www.businessbanter.com(۷3-شمر شاه

حوزه کاری: کسب وکارهای کوچك
از اهمیت بازاریابی شــبکه ای غافل نشوید. درواقع شما از افراد و 
حتی مشــتریان خود برای فروش و یا تبلیغ محصوالت می توانید 
اســتفاده کنید. درواقع به هر میزانی کــه از روش های متنوع تری 
کمک بگیرید، شانس جذب مشتریان بیشتر نیز افزایش پیدا خواهد 
کرد. در نهایت اگر تنها به یک روش محدود باشــید، با به مشــکل 

خوردن آن عمال نابود خواهید شد. 
)http://greenloons.com(۷4-ایرنه لن

حوزه کاری: متخصص بازاریابی
سناریوســازی کنید. درواقع افراد همواره واکنش خوبی را نسبت 
به یک داســتان خواهند داشــت. به همین خاطر نیز ضروری است 
تا برای هر اقدام خود، یک داســتان طراحی کنید. در نهایت ایجاد 
اپلیکیشن موبایلی برای سایت خود، از دیگر مواردی است که منجر 
به افزایش بازدید ها خواهد شد. علت این امر به این خاطر است که 
امروزه افراد از تلفن های همراه خود بیشــتر از هر چیزی استفاده 

می کنند. 
www.amandamillerlittlejohn.(۷5-آماندا لیتل جان

)com
حوزه کاری: کارآفرینی

نزدیک شــدن به برندهای مشــابه را فراموش کنید. درواقع شما 
برای موفقیت به یک بازاریابی اینترنتی منحصر به فرد نیاز خواهید 
داشــت. به همین خاطر تمامی قوانین رایــج در این زمینه را باید 
کنار گذاشته و به دنبال ایده پردازی در حوزه کاری خود باشید. در 
رابطه با اســتخدام ها نیز این امر که به دنبال افرادی باشید که در 
زمینه کاری خود ایده های جدیدی را دارند، بهترین مالک انتخاب 

خواهد بود. 
)www.smoothsale.net(۷6-الینور استوتز

حوزه کاری: فروشندگی
به صدای درونی خود گوش دهید. درواقع با نگاهی به زندگی افراد 
موفق و بازاریاب های بزرگ، پی به مشــکالت و نادیده گرفتن های 
بسیاری خواهید شــد، با این حال در صورتی که نظر دیگران بیش 
از ندای درونی برای تان مهم باشــد، بدون شــک بازاریاب بزرگی 
نخواهید شــد. در نهایت فراموش نکنید که به دست آوردن هر چیز 

ارزشمندی، بسیار سخت خواهد بود.
)www.klagroup.com(۷۷-کاندرا لی

حوزه کاری: فروشندگی
فراموش نکنید که افراد دلیل فعالیت شــما را خریداری می کنند. 
این امر نکته ای اســت که سایمون ســینک در کتاب دایره طالیی 
خود عنوان کرده اســت. به همین خاطر برای فروش محصول، ابتدا 
آرمــان خود را مطرح کرده و کیفیت محصــول خود را با آن پیوند 
دهیــد. برای درک بهتر این موضــوع، مطالعه این کتاب و یا گوش 

دادن به سخنرانی وی در برنامه تد، کامال مفید خواهد بود. 
)www.judyrobinett.com(۷8-جودی رابینت

حوزه کاری: استارت آپ
هر ماه یک جمعه سیاه داشته باشید. طبق این اصل افراد در روز 
شــکرگزاری، تخفیف-های زیادی را بــر روی محصوالت خود قرار 
می دهند. این امر اگرچه در نگاه اول منجر به ضرر آنها می شود، با 
این حال واقعیت این اســت که با توجه به هجوم مشتری، سودهای 
بســیار باالیی به دســت خواهد آمد. به همین خاطــر نیز توصیه 
می شــود که هر ماه برای خود یک جمعه ســایه را ترتیب داده و 
از این طریق به افزایش شهرت و تعداد مشتریان خود کمک کنید. 

)www.hooktowin.com(۷9-راشل مك درموت
حوزه کاری: بازاریابی

به چیزی فراتر از یک برند برای مخاطبان خود تبدیل شوید. برای 
مثال از طریق یک اقدام شایســته در زمینه کاری خود، می توانید 
به جایگاه بــه مراتب باالتری در نگاه مخاطبان قــرار گیرید. برای 
مثال یک فروشگاه آنالین وسایل کوهنوردی، با ایجاد کمپین های 
جمع آوری زباله های رها شده در طبیعت، به خوبی می تواند سطح 
تاثیرگذاری خــود در جامعه را افزایش دهد. در این رابطه فراموش 
نکنید که حتی خود شما نیز باید در این کمپین ها حضور داشته و 

در تالش برای پوشش خبری مناسب آن باشید. 
www.globalsmallbusinessblog.(80-لورل دالنی

)com
حوزه کاری: کسب وکارهای کوچك

بســیاری از افراد تصور می کنند که بازاریابی اینترنتی به معنای 
تماس مســتقیم با مخاطبان و تالش بــرای راضی کردن آنها برای 
خرید اســت. این امر از جمله روش های قدیمی است که برای یک 
روش جدید ماننــد بازاریابی اینترنتی، بی فایده خواهد بود. درواقع 
شما تنها باید کنجکاوی اولیه را در ذهن مخاطب ایجاد کنید تا آنها 

به شما مراجعه کرده و خواهان خرید از شما باشند. 
)www.catecosta.com(81-کیت کاستا

حوزه کاری: کسب وکارهای کوچك
حداقل یک سال قبل از شروع فعالیت خود را صرف تحقیقات در 
حوزه بازاریابی خود کنیــد. فراموش نکنید که واقعیت های موجود 
ممکن است تفاوت هایی را با تصورات اولیه شما داشته باشد. بدون 
شــک یک انتخاب حرفه ای و اطالعات باال در رابطه با بازار، سکوی 

پرتاب شما برای موفقیت خواهد بود.
http://writings.john-ellison.(82-جان الیسون

)com
حوزه کاری: بازاریابی

نیازهای واقعی افراد را مورد توجه قرار دهید. در این رابطه هنری 
فورد عنوان کرده اســت که با تامین حتی یک نیاز جامعه، شما به 
موفقیتی فراتر از حد تصور دست پیدا خواهید کرد. به همین خاطر 
می توان در راســتای متفاوت بودن و ایجــاد یک مزیت رقابتی، به 

دنبال نیازهای موجود در زمینه بازاریابی آنالین باشید. 
ادامه دارد ...
bizhumm :منبع

ایستگاهبازاریابی

چگونه شانس بازدید مجدد از سایت خود را افزایش دهیم 
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از مفهوم مدیریت مبتنی بر دلسوزی چه می دانیم؟
دلسوزی، کلید مدیریت بهینه و جلب اعتماد 

کارمندان

امروزه در حوزه مدیریت کتاب، پادکست، سخنرانی تد و مقاله به صورت انبوه 
در دسترس قرار دارد. نقطه اشتراک همه آنها ادعای شان در زمینه ایجاد تحول 
اساســی در کسب و کار و شــیوه کارآفرینی ماست. در زمینه مدیریت استفاده 
از تکنیک های رقابتی اهمیت بســیار باالیــی دارد. افراد فعال در عرصه نگارش 
کتاب، پادکســت و مقاله نیز به خوبی این امر را درک می کنند. مشــکل اصلی 
اغلــب مردم در مواجهه با محتوای مربوط به حــوزه مدیریت ناتوانی در زمینه 
انتخاب یک شــیوه مناسب است. به این ترتیب آنها با انبوهی از گزینه ها مواجه 
می شوند. به راستی مدیریت برتر کسب و کار چه ویژگی هایی دارد؟ به نظر من 
مدیریت درســت در حالت ایده آل نحوه رفتار و ایجاد ارتباط به صورت طبیعی 
با دیگران اســت. به این ترتیب ارزیابی وضعیــت مدیریتی خودمان به معنای 
مواجهه روراســت با خودمان است. متاسفانه بسیاری از مدیران در تالش برای 
ارزیابی وضعیت خود براســاس معیارهای بیش از اندازه سخت و دشوار هستند. 
من به هیچ کدام از این شــیوه های دشوار اعتقاد ندارم. بهبود وضعیت مدیریتی 

بدون استفاده از معیارهای پیچیده نیز امکان پذیر است.
تام پیترز یکی از متفکران مشــهور در زمینه مدیریت اســت. وی در آخرین 
کتابش تحت عنوان »سود عالی« اظهارنظر جالبی در مورد فهم دشوار و سخت 
اغلب کارآفرینان از حوزه مدیریت دارد. از نظر تام افراد به طور معمول آمارهای 
کمی را ســخت و دشــوار تصور می کنند، با این حال در حقیقت روابط انسانی 
دشــوار و پیچیده است. اســتفاده از تحلیل های آماری و اطالعات برای بهبود 

وضعیت مدیریتی یکی از ساده ترین شیوه های کاری محسوب می شود. 
نکتــه جالب در مورد باورهای غلط در حــوزه مدیریت رواج آنها میان هر دو 
نســل مدیران تحصیلکرده و باتجربه اســت. به این ترتیب حوزه آموزشی عالی 
کارآفرینــی و مدیریت در رفع ابهام و باورهــای غلط کارآمدی چندانی از خود 
نشــان نداده انــد. از نظر تام برخی از مهارت های اساســی در حوزه مدیریت به 
نام »مهارت های نرم« برای موفقیت هر شــرکتی ضروری اســت. مهارت هایی 
نظیر احتــرام، مهربانی، تمرکز، رفتار حرفه ای و حمایــت از کارمندان در این 
بخش جای می گیرد. نکته جالب در این میان تاکید بســیار زیادی تام و اغلب 
کارشناس های حوزه مدیریت بر روی یک ویژگی منحصر به فرد است. به عقیده 
تام این ویژگی تفاوت میان مدیران موفق و شکست خورده را رقم می زند. از این 
قاعــده تحت عنوان »قانون مدیریت« نام برده می شــود. تقویت چنین مهارتی 
موجــب افزایش توانمندی مدیران در هدایت شرکت شــان به ســوی موفقیت 

خواهد شد. 
قانون دلسوزی 

ســاختار اداری شــرکت ها دارای سلسله مراتب ســفت و سختی است. اغلب 
مدیران در این سلســله مراتب ها به صورت کامال با انضباط و ســختگیرانه عمل 
می کنند. درســت به همین خاطر اغلب اوقات حوزه کســب و کار حالتی مانند 
روابط ماشــینی پیدا می کنــد. در این میان توجه به عنصر دلســوزی و تالش 
برای درک دیگران معجزه خواهد کرد.  جف وینر، مدیرعامل لینکدین، شــاید 
اجتماعی تریــن کارآفرین و مدیر موفق در سراســر دنیا باشــد. وی در یکی از 
توییت های مشــهور خود در ســال ۲۰۱۷ پیرامون مفهوم »مدیریت براســاس 
دلسوزی« اینگونه به بیان مهم ترین عامل موفقیت مدیریتی می پردازد: »یکی از 
مهم ترین اشــتباه ها در زمینه مدیریت با اتکا بر دلسوزی تلقی آن به عنوان یک 
مهارت نرم اســت. با این حال اغلب مدیران مهربانی که من می شناسم، از نظر 

شخصیتی و نوع رفتار بسیار جدی و قوی اند.« 
به منظور تایید دیدگاه جف وینر باید به مطالعه موردی دانشــگاه آکسفورد 
درخصــوص عملکرد بهتر ســازمان ها و ادارات در پی مدیریت براســاس اصل 
دلسوزی اشــاره کرد. البته این امر به معنای بی خیالی مدیران نیست. در اینجا 
درک متقابل اهمیت باالیی دارد. به این ترتیب کارمندان از فعالیت در شــرکت  

ما احساس نارضایتی نخواهند کرد. 
راهی به سوی مدیریت همراه با دلسوزی

به راســتی مدیریــت مبتنی بر دلســوزی در عمــل چگونــه خواهد بود؟ 
خوشــبختانه مثال های بســیار زیادی در این مورد وجــود دارد، با این حال به 
دلیــل محدودیت این مقاله امکان بیان همه آنها نیســت. در عوض من به بیان 
مهم ترین ویژگی چنین الگوی مدیریتی خواهم پرداخت. به نظر من در مدیریت 
مبتنی بر مهربانی و دلسوزی هدف نخست ارزیابی مشکالت کارمندان و تالش 
برای کاهش آنهاســت. به این ترتیب کارمندان حرف شنوی و وفاداری بیشتری 

نسبت به ما خواهند داشت. 
بهترین مثال در زمینه این شیوه مدیریتی فیل لینچ، رئیس سابق خبرگزاری 
رویترِز آمریکا، اســت. ماجرای مدیریتی فیل از سال ۲۰۰۱ و همزمان با حمله 
تروریســتی به برج های دوقلو شــروع شــد. در آن حمله برخی از خبرنگارها و 
کارمنــدان رویترز جان خود را از دســت دادند. به عــالوه، یکی از دفاتر اصلی 
رویتــرز نیز با انفجار این برج ها نابود شــد. نحوه مدیریــت بحران لینچ در این 
زمان بســیار جالب بود. او هرگز به فکر خبرگزاری رویتر و جایگاه مدیریتی اش 
نبود. شــعار وی درخصوص رسیدگی به وضعیت قربانیان و خانواده آنها به این 
شــرح اعالم شد: »ابتدا مردم، سپس مشــتریان و در نهایت کسب و کار«. این 
شیوه مدیریتی رسیدگی به وضعیت کارمندان و مردم را در اولویت فعالیت های 
شرکت قرار داد. به این ترتیب مدیران رویترز فقط پس از رسیدگی به وضعیت 

آنها به سراغ سایر بخش های کسب و کار رفتند. 
بسیاری از مدیران همیشــه در تالش برای حفظ جایگاه خود و شرکت شان 
هستند. الگوی رفتاری فیل لینچ مثال بسیار جالبی درخصوص وفاداری و تعهد 
کاری اســت. به این ترتیب لینچ هیچ ترســی از افول قدرت رسانه ای رویترز و 
ریســک های جانبی نداشت. اولویت وی رسیدگی به وضعیت وخیم کارمندانش 
بود. درســت به همین خاطــر وی در تاریخ خبرگزاری رویتــرز به عنوان یک 

قهرمان شناخته می شود. 
بدون تردید همه کســب و کارها بــا بحران هایی به بزرگــی رویترز مواجه 
نیســتند، با این حال تمرین برای الگوبرداری از شــیوه مدیریتی رویترز و فیل 
لینچ ضروری به نظر می رســد. برخــی از مهم ترین کارها و وظایف ما به عنوان 

یک مدیر دلسوز به شرح ذیل است:
• تالش برای رفع مشکالت و قواعد دست و پاگیر سر راه کارمندان.

• گوش دادن به حرف ها و ایده های آنها برای مدیریت بهتر کسب و کار.
• ارزیابــی دقیق وضعیــت کاری کارمندان و تالش بــرای فهم دغدغه های 
اصلی شــان. در این زمینه توجه به مشکالت خارج از محیط کار ضروری است. 
عملکرد نامناسب بسیاری از کارمندان ریشه در مشکالت خارج از شرکت دارد.
• پذیرش مســئولیت اشــتباهات و تالش برای جبــران آنها نقش مهمی در 
افزایش اعتماد کارمندان به ما دارد. وقتی مدیران یک شرکت اشتباهات شان را 
بپذیرند، تاثیرگذاری سخنان شان بر روی کارمندان افزایش چشمگیری خواهد 

یافت. 
inc :منبع
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فعالیت به عنوان یک کســب و کار کوچک نیازمنــد توانایی تحمل 
ســطح باالیی از رقبا با دیگر برندهاســت. عالوه بــر غول های بزرگ و 
جهانی حوزه کســب و کار، باید به فکر رقبــای کوچک نیز بود. امروزه 
با توســعه حوزه کســب و کار و افزایش روافزون تعداد برندهای فعال 
دســتیابی به موفقیت دشوارتر شده اســت. یکی از عناصر اصلی کسب 
موفقیت برای هر کســب و کار حضور کارمندان ماهر و باتجربه اســت. 
وقتی یک کارمند را اســتخدام می کنیم، در طول زمان مهارت  و تجربه 
وی افزایش چشــمگیری پیدا می کند. به ایــن ترتیب در عمل پس از 
گذشــت چند ســال بدل به کارمندی ماهرتر نســبت به روز نخست 
خواهد شد. چالش اساســی کسب و کارهای کوچک تالش برای حفظ 
کارمندان شان است. بســیای از کارمندان پس از کسب تجربه مناسب 
اقدام به همکاری با شرکت های بزرگ تر می کنند. به این ترتیب ما شمار 

قابل توجهی از کارمندان باسابقه خود را از دست خواهیم داد. 
بسیاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک مقاومت در برابر پیشنهاد 
همکاری برندهای بزرگ به کارمندان شان را رقابت ناپذیر تلقی می کنند. 
به این ترتیب برندهای بزرگ با پیشــنهاد دســتمزد بیشتر به راحتی 
کارمندان ماهر کســب و کارهای کوچک را جذب خواهند کرد. هدف 
اصلی در این مقاله بررســی شــیوه های حفظ کارمندان در شرکت های 
کوچک اســت. شاید در نگاه نخســت این امر غیرممکن به نظر برسد، 
اما راهکارهای مناسبی برای کسب و کارهای کوچک در برابر برندهای 
بزرگ وجود دارد. نکته جالب اینکه در بسیاری از مواقع برندهای کوچک 
امکان استفاده از خالقیت و ارائه پیشنهادهای جذابی به کارمندان شان 
دارند. ماهیت چنین پیشنهادی امکان ارائه شان از سوی برندهای بزرگ 
را منتفی می ســازد. بدون تردید کنجکاوی شما برای آگاهی از ماهیت 
این راهکارها بســیار زیاد است. در ادامه سه شــیوه برتر در این زمینه 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1. ارائه برنامه کاری انعطاف پذیر

به عنوان یک کسب و کار کوچک نیازی به زندانی ساختن کارمندان 
در زمان بندی ســفت و ســخت کاری وجود ندارد. امروزه دیگر امکان 
تعیین ســاعت کاری یکســان برای تمام کارمندان به سادگی فراهم 
نیست. بســیاری از برندهای بزرگ علی رغم آگاهی از این امر امکان 
ایجــاد تنوع بیش از حد در برنامه زمانی کارمندان را ندارند. در اینجا 

کســب و کارهای کوچک امکان اســتفاده از مزیت موجود را خواهند 
داشت. بر این اساس ارائه برنامه کاری انعطاف پذیر باید در دستور کار 
ما قرار گیرد. شــاید برخی از کارمندان عالقه مند به حضور در شرکت 
رأس ســاعت مقرر و ترک دفتر پس از ساعت استاندارد کاری داشته 
باشند. این امر بســیار مطلوب خواهد بود، اما همه کارمندن این طور 
فکر نخواهند کرد. برخی از کارمنــدان عالقه مند به اضافه کاری برای 
بهره مندی از یک روز تعطیلی بیشــتر یا حضور در دفتر کار به هنگام 
ظهر و ترک شــرکت به هنگام شــب هســتند. در این صورت تالش 
برای ایجــاد هماهنگی میان تمام کارمندان امری نامناســب خواهد 
بود. به ویژه اینکه برندهای کوچک نیاز چندانی به تعیین ســاعت های 
دقیــق برای حضور کارمندان ندارند، با این حســاب ارائه زمان کاری 
انعطاف پذیر مزیت اصلی شــرکت ما در زمینه حفظ کارمندان خواهد 

بود. 
نکتــه مهم در زمینه طراحی ســاعت کاری انعطاف پذیر تالش برای 
ایجــاد رابطه ای نزدیک به کارمندان اســت. فقط در این صورت امکان 
یافتن برنامه منســجم و یکپارچه ای فراهم خواهد شد. اغلب کارمندان 
نسبت به بیان ساعت دلخواه حضورشان در شرکت بدون ایجاد رابطه ای 
نزدیک احساس خوشایندی نخواهند داشت. به عنوان مدیر یک کسب 
و کار کوچک وظیفه اصلی ما تالش برای ایجاد شــرایطی مناســب در 
شرکت است. به این ترتیب فضای شرکت برای اظهارنظر و تعیین برنامه 

اصلی زمانی مساعدتر خواهد شد. 
2. مزیت بهره مندی از سود شرکت

شــاید شــما به عنوان یک کســب و کار کوچک توانایی ارائه سطح 
دستمزد برابر با شــرکت های بزرگ را نداشته باشید. بدون تردید یکی 
از معیارهای مهم افراد در زمینه فعالیت در شــرکت ها دستمزدشــان 
است. به این ترتیب با مشــاهده امکان همکاری با شرکتی دیگر همراه 
با دســتمزد بیشتر وسوسه ترک شــغل فعلی شروع می شود. به راستی 
چرا نباید شــغلی با حقوق بیشــتر آن هم در شرکتی بزرگ را انتخاب 
نکرد؟ بدون شک تالش برای حفظ کارمندان در چنین شرایطی بسیار 
دشوار خواهد بود. یکی از راهکارهای مناسب در این میان اجرای طرح 
بهره مندی کارمندان از ســود شرکت است. به این ترتیب کارمندان به 
نوعی بدل به ســهامداران شرکت می شوند. این استراتژی در بسیاری از 
مواقع تاثیر مناسبی بر روی کارمندان دارد. به این ترتیب آنها حتی قید 
فعالیت در شــرکت های بزرگ را نیز خواهند زد. جالب اینکه در اینجا 
امکان فعالیت مشــابه از ســوی برندهای بزرگ وجود ندارد. هیچ برند 

بزرگی امکان تلقی کارمندانش به عنوان ســهامداران را نخواهد داشت. 
پیش نیاز ســرمایه گذاری در شــرکت های بزرگ داشتن مبالغ هنگفت 
است. سودهای ناشی از ســرمایه گذاری نیز بسیار کالن است، بنابراین 
چنین پروژه ای به طور کلی خارج از دسترســی غول های بزرگ کسب 

و کار خواهد بود. 
3. پیشنهاد بسته شراکت در مالكیت کسب و کار

بدون تردید مهم ترین مزیت فعالیت به عنوان مدیر یا رئیس یک کسب 
و کار کوچــک بی نیازی از فعالیت در کنار مدیــر رده  باالتر از خودمان 
است. در جایگاه مدیرعامل یا رئیس شرکت ما آزادی عمل بسیار زیادی 
خواهیم داشت. بسیاری از کارآفرینان موفق با هدف ایجاد آزادی عمل 
بیشتر برای خود از موقعیت های شغلی بسیار عالی در شرکت های بزرگ 
صرف نظر کرده اند. بی شــک به عنوان صاحب یک کارمند ایده شراکت 
در مالکیت کسب و کاری که برای آن کار می کنیم، جذاب خواهد بود. 
بــه این ترتیب در نهایت ما امــکان بهره مندی از مزیت های کارآفرینی 
به صورت مســتقل را خواهیم داشت. بسیاری از کارمندان رویای شروع 
کســب و کار مســتقل خود را دارند، با این حــال دغدغه های مختلف 
زندگی مانع آنها می شــود. پیشنهاد بسته شــراکت در مالکیت کسب 
و کار از ســوی ما تا حد زیادی بــر روی فرآیند تصمیم گیری آنها تاثیر 
خواهد گذاشت. به این ترتیب ما امکان حفظ کارمندان مان در رقابت با 

شرکت های بزرگ را خواهیم داشت. 
بدون تردید تامل بر روی افزودن کارمندان شرکت به فهرست مالکان 
و مدیران کســب و کار امر بســیار بزرگی خواهد بود، بنابراین پیش از 
طرح موضوع باید با دقت به آن فکر کنیم. نکته مهم در این میان پیوند 
میان آینده کســب و کارمان با توانایی حفظ کارمندان است. درست به 
همین خاطر باید به ارائه پیشــنهاد شراکت در مالکیت کسب و کار به 

طور حدی فکر کنیم. 
ضرورت رفتار هوشمندانه

مدیرعامل یک شــرکت بزرگ امــکان ایجاد رابطــه نزدیک با تمام 
کارمندان و طراحی اســتراتژی مشخص براســاس سطح نیاز تک تک 
آنها را ندارد، با این حال در کســب و کارهای کوچک امکان بهره مندی 
از این فرصت وجود خواهد داشــت. این امر مزیت رقابتی اصلی کسب 
و کارهای کوچک در راســتای حفظ کارمندان شــان از برندهای بزرگ 
محسوب می شود. رفتار هوشــمندانه در این زمینه به ما کمک فراوانی 

برای حفظ کارمندان خواهد کرد. 
foxbusiness :منبع

بررسی 3 راهكار کاربردی برای حفظ کارمندان شرکت

حفظ کارمندان، اولویت نخست کسب و کارهای کوچک
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اخبار

تبریز - اسد فالح: استاندار آذربایجان شرقی نسبت به تعلل برخی 
عوامل دخیل در پروژه خط آهن میانه- بســتان آباد- تبریز، هشدار داد. 
دکتر محمدرضا پورمحمدی در آئین اختتامیه بیست و دومین جشنواره 
شهید رجایی استان،  گفت: در سفر اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه 
به استان، کاستی ها را به استحضار ایشان رساندم و اعالم کردم که اگر 
تا دو ماه آینده این پروژه به بهره برداری نرسد، نسبت به پیمانکار و سایر 
افرادی که در این زمینه کوتاهی کرده باشند اعالم جرم خواهم کرد. وی 
همچنین بر عزم جدی مدیریت ارشــد استان برای مقابله و برخورد با 
فساد تأکید کرد و اظهار داشت: انتظار داریم مدیران با کارمندان خاطی 
برخورد کنند وگرنه با خود آنها برخورد خواهد شد. پورمحمدی با بیان 
اینکه اخذ هرگونه شهریه اجباری در مدارس دولتی ممنوع است، افزود: 
نسبت به این موضوع، حساسیت ویژه ای دارم و اگر شهروندی نسبت به 
این موضوع شــکایتی داشته باشد به شدت با شخص متخلف برخورد 
می کنیم. استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای دولت، گفت: 
با وجود تحریم ها و تالش آمریکا برای اعمال تحریم های همه جانبه علیه 
جمهوری اســالمی و جلوگیری از صادرات نفت ایران، دولت دوازدهم 
همچنان روند توسعه اقتصادی و تامین نیازهای مردم در داخل کشور 
را دنبــال می کند که اجرای پروژه های متعدد در حوزه های نفت، گاز، 
انرژی، آب و کشاورزی گواهی بر این مدعاست. پورمحمدی به اقدامات 
دولت تدبیر و امید برای رفع مشــکالت اقتصادی کشــور اشاره کرد و 
اظهار داشــت: با تالش های دولــت یازدهم در عرصه بین المللی، تمام 

تحریم های هسته ای علیه جمهوری اسالمی ایران لغو و حق دسترسی 
ایران به انرژی هسته ای به رسمیت شناخته شد؛ هرچند دولت آمریکا 
همچون مقاطع گذشته در این مقطع نیز بدعهدی و بی اعتنایی خود را 
به توافق های بین المللی نشان داد. وی ادامه داد: دیپلماسی فعال دولت 
بعد از خروج آمریکا از برجام، برای اولین بار توانســت اجماع سیاسی 
جهانی علیه ایاالت متحده را تشــکیل دهد و هم پیمانان همیشــگی 
آمریــکا در دفاع از حقانیت ایران در در مســاله برجام، در مقابل کاخ 
سفید موضع گیری کردند. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اعمال 
سنگین ترین تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران، گفت: 
سردمداران آمریکا مدعی شدند که می خواهند صادرات نفت ایران را به 
صفر برسانند؛ با این حال و با وجود خروج آمریکا از برجام، تحریم های 
گسترده و بی سابقه اقتصادی و فشار تندروهای داخلی و خارجی، دولت 
دوازدهم توانســت شوک های ناشی از این شرایط را با مدیریت کنترل 

کند. پورمحمدی خاطرنشان کرد: کنترل بازار ارز و سیر نزولی بهای ارز 
پس از شوک ناشی از تحریم های جدید از جمله اقدامات مدیریتی دولت 
دوازدهم در حوزه اقتصادی بود به نحوی که بازار ارز، دوره ثبات را تجربه 
می کند. وی، اجرای طرح تحول ســالمت را بزرگترین پروژه اجتماعی 
دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح، ۱۰ میلیون نفر از 
هموطنان فاقد بیمه، تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند که بخش 
عمده آنها را ســاکنان مناطق حاشیه نشین و طبقات نیازمند جامعه 
تشکیل می دهند. پورمحمدی افزود: تحویل ۷۱۰ هزار واحد مسکن مهر، 
افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش استخراج منابع نفت و گاز و افزایش 
تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی تنها گوشه ای از خدمات دولت 
تدبیر و امید به مردم ایران اســت. استاندار آذربایجان شرقی در بخش 
دیگری از سخنان خود در تبیین چشم انداز ۲٤ ماهه دولت، گفت: زنده 
نگه داشتن امید در میان مردم، ادامه دیپلماسی و تعامل فعال با جهان 
بــه منظور رفع تحریم ها و کم کردن آثار آن به صورت همزمان، حفظ 
ثبات بازار ارز، کاهش تورم و تالش برای افزایش نرخ رشــد اقتصادی، 
تمرکز بر افزایش صادرات غیرنفتی، ارتقای وضعیت تولید داخلی و تالش 
برای بهبود وضعیت معیشت مردم بخصوص دهک های پایین جامعه 
از اصلی ترین اولویت های دولت اســت و در راستای تحقق این مهم از 
تمامی ظرفیت های کشور استفاده خواهیم کرد. الزم به ذکر است در این 
آیین، ۱٥ دستگاه اجرایی استان آذربایجان شرقی به عنوان برگزیدگان 
بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی در بعد شاخص های عمومی و 

اختصاصی مورد تجلیل قرار گرفتند.

اصفهان – قاسم اسد: در جلســه ای با حضور مهندس منصور 
یزدی زاده مدیرعامل و جمعی از مسئولین ذوب آهن ، ضمن قدردانی 
از زحمات دکتر نعمت اله محســنی معاون ســابق بازرگانی شرکت، 
مهندس محمد جعفر صالحی به عنوان معاون خرید و مهندس بهزاد 
کرمی به عنوان معــاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان منصوب 
شدند . همچنین دکتر نعمت اهلل محسنی به عنوان عضو موظف هیات 
مدیره پویش بازرگان منصوب شد . شایان ذکر است پیش از این معاونت 
بازرگانی ذوب آهن با تلفیق معاونت هــای خرید و بازاریابی و فروش 
شکل گرفت که با انتصابات مذکور ، این دو معاونت مجدداً ایجاد شدند . 
در این جلسه تودیع و معارفه ، مهندس بهزاد کرمی معاون بازاریابی و 
فروش شرکت گفت : امیدوارم با همدلی و هم افزایی همکاران در حوزه 
بازاریابی و فروش بتوانیم عملکرد مناســبی داشته باشیم. وی افزود : با 
وجود اینکه قیمت های جهانی نزولی است ،  انشاا... با راهکارها به ویژه 
در جهت کاهش قیمت تمام شده محصول ،  بتوانیم سود آوری شرکت 

را افزایش دهیم.  مهندس محمد جعفر صالحی نیز اظهار داشت : تامین 
مواد اولیه مورد نیاز شــرکت به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی فعلی و 
تحریم های دشمن سخت است اما با وحدت و همکاری نهایت تالش را 
به کار می گیریم. معاون خرید شرکت  تصریح کرد : حوزه تامین و تدارک 
ذوب آهن در این شــرایط فعلی بسیار حساس است و از اینکه اعتماد 

کردند و این مسئولیت سنگین را به بنده سپردند تشکر و قدردانی می 
نمایم. از دکتر محسنی و زحمات ایشان در معاونت بازرگانی و کمیسیون 
معامالت نیز سپاسگزارم. وی بیان کرد : توسعه سیستم ERP و به کار 
گیری کامل آن ، در راستای کاهش مصرف کاغذ بسیار موثر است و در 
این حوزه به دلیل حجم کار ، بارگذاری کلیه اطالعات در سیستم بسیار 
ضروری است . صالحی خاطر نشان کرد : اگر بتوانیم پروانه بهره برداری 
معدن را به عنــوان یک وثیقه در اختیار بگیریم امکان تامین از طریق 
معادن کوچک مقیاس فراهم می گردد. دکتر نعمت اله محسنی گفت : از 
همکاران در معاونت بازرگانی،سایر معاونت ها و مدیران شرکت به جهت 
همراهی و همکاری در این مدت تشکر و قدردانی می نمایم.وی افزود : 
بین معاونت های خرید و فروش با وجود فاصله مکانی، همدلی و همکاری 
بســیار خوبی فراهم بود . شایان ذکر است مهندس بهزاد کرمی معاون 
جدید فروش شــرکت دارای مدرک کارشناسی ارشد دررشته مدیریت 
بازرگانی است و از سال ۱٣۷٥ در ذوب آهن اصفهان مشغول به کار شد .  

تبریز - ماهان فالح: بر اســاس ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان، شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی عنوان "رتبه برتر و 
دستگاه برگزیده استانی در شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره 

شهید رجایی سال ۱٣9۷" را کسب کرد.
این ارزیابی در دو بعد شاخص های اختصاصی و عمومی بوده که هر 
کدام ۱۰۰۰ امتیاز می باشد. شاخص های اختصاصی که عمدتا برگرفته 
از ماموریتها و فعالیتهای ذاتی شرکت است شامل: جمعیت تحت پوشش 
آب شهری، جمعیت تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضالب شهری، 
آب بدون درآمد، هوشمندسازی سامانه های آبرسانی شهری و برنامه 
ایمنی آب می باشد که خوشبختانه با توجه به تعامل مناسب در سطح 
ملی و استانی و در سایه تالش و کوشش همکاران عملکرد شاخصها غالبا 

بیشــتر از مقدار پیش بینی شده بوده است. همچنین ارزیابی شاخص 
های عمومی در ۷ محور شامل اصالح ساختار سازمانی، توسعه دولت 
الکترونیک ، مدیریت سرمایه انسانی، شفافیت و مدیریت مالی ، بهبود 

فضای کسب و کار، ارتقاء سالمت اداری و مسئولیت پذیری و استقرار 
نظام مدیریت عملکرد انجام شده است.  شایان ذکر است مراسم تجلیل 
از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی استان با حضور نماینده ولی فقیه 
در استان ، استاندار آذربایجان شرقی ، تعدادی از نمایندگان استان در 
مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئولین استان در مورخه ۰9/9٨/٦ 
در محل سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار 
شد. در این مراســم مهندس علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی لوح سپاس به همراه تندیس جشنواره 
را دریافت کرد. الزم به توضیح اســت شــرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی برای پنجمین سال پیاپی به عنوان دستگاه برگزیده 

استانی در جشنواره شهید رجایی سال ۱٣9۷ انتخاب و معرفی شد.

 رشت- مهناز نوبری:  در ششمین روز از هفته دولت کلنگ آغاز طرح 
آبرسانی به مناطق مرکزی و شرق گیالن _احداث خط انتقال آب از تصفیه 
خانه بزرگ آب گیالن به شهرخشــکبیجار  با حضور ارسالن زارع استاندار 
گیالن، میرشمس مومنی زاده فرماندار رشت، محمد صادق حسنی نماینده 
مردم رشت و جمعی از مسئولین استان در شهر خشکبیجار به زمین خورد.
در ابتدا سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن 
ضمن تبریک هفته دولت و خیر مقدم به مســئولین گفت:  شــرکت آب و 
فاضالب اســتان گیالن در سال ۱٣۷۱ بدو تاسیس، ٣٦شهر استان را تحت 
پوشش خدمات آبرسانی قرار داد،  که منابع تأمین آب آنها از چاه های حفر 
شده و چشمه های موجود در همان مناطق بود.مدیر عامل آبفای گیالن با 
اشاره به روند روبه رشد آبرسانی در استان اظهار داشت: در حال حاضر طرح 
های آبرسانی بزرگی در سراسر گیالن پیش بینی شده است که از مهمترین 
و بزرگترین آنها می توان به طرح آبرسانی به ناحیه مرکزی شهر رشت و شرق 
نزدیک اشاره نمود که حدود ٦٥ درصد جمعیت گیالن را تحت پوشش قرار 
می دهد.وی ادامه داد: با اجرای این طرح ۱۲ شهر تحت پوشش قرار گرفته 
و به مرور زمان شــهرهای خشکبیجار ،کوچصفهان،لشت نشاء و روستاهای 
اطراف نیز افزوده خواهند شد و در نهایت بیش از ۷۰ درصد جمعیت شهری 
را تحت پوشش قرار خواهد داد.حسینی با توضیحی در مورد طرح آبرسانی 
از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن به شهرخشکبیجار بیان داشت: این طرح به 
طول ۱٤ کیلومتر، بالوله ۱٥ میلیمتری چدن داکتل با اعتبار ۲٥۱ میلیارد 

ریال اعتبار اجرا خواهد شد.وی همچنین اظهار داشت: در این طرح جمعیت 
روستایی هم مدنظر قرار گرفته و ۲٤ روستای حد فاصل خمام به خشکبیجار 
از این طرح بهره مند خواهند شد .مدیر عامل شرکت آبفای گیالن خاطرنشان 
کرد: در آینده نزدیک جمعیت شهری و روستایی از آب تصفیه شده تصفیه 
خانــه بزرگ آب گیالن که در آینده از ٣هزار لیتر در ثانیه به ٦هزار لیتر در 
ثانیه ارتقاء پیدا خواهد کرد استفاده میکنند. این طرح باعث افزایش کیفیت 
و کمیت آب خواهد شد و آب مورد نیاز این مناطق را تا سال ۱٤۲٥ تامین 
خواهد نمود.مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب شهری استان  گیالن مدت 
اجرای این پروژه را ۲٤ ماه اعالم کرد و افزود:  با توجه به رفع  مشکالت پیش 
رو، انتظار می رود این پروژه با تالش و همراهی سایر مدیران اجرایی استان 
در مدت زمان کوتاه تری افتتاح گردد.حسینی از مزایای این پروژه به استفاده 
از تولیدات داخل کشور و ایجاد اشتغال و نیز استفاده از لوله چدن داکتیل که 

از ضایعات آهن است اشاره کرد و در پایان گفت:  اجرای این پروژه از هر دو 
مسیر شروع خواهد شد و در هر مقطع تست و به مرحله بهره برداری خواهد 
رسید.سپس میرشمس مومنی زاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رجایی 
و باهنر و هفته دولت بیان کرد: هفته دولت فرصتی اســت برای تبلیغات و 
اطالع رســانی دستگاه های اجرایی که در سال جاری به مناسبت این ایام، 
همزمان در سراســر کشور پروژه های متعددی افتتاح می نمایند که سهم 
رشــت ٦۱٥ پروژه با ٣۷٣ میلیارد تومان اعتبار بوده است.فرماندار رشت در 
ادامه آبرســانی و خط انتقال آب و بهسازی و تعریض راه اصلی را دو مطالبه  
مردم مناطق خمام و خشکبیجار ،لشت نشا و کوچصفهان عنوان کرد و افزود: 
پروژه احداث خط انتقال آب ازتاسیســات خمام به شهرخشکبیجار اهمیت 
زیادی به لحاظ کمی و کیفی در منطقه دارد، که با اعتباری بالغ بر ۲٥میلیارد 
تومان اجرا خواهد شد و عالوه بر شهر ها، ۲٤ روستا رانیز تحت پوشش قرار 
خواهد داد.وی در خاتمه از مســئولین آب و فاضالب گیالن خواســت تا با 
حمایت سایر مسئولین در اجرای این پروژه تالش بیشتری نموده تا این پروژه 
در مدت زمان کوتاهتری به بهره برداری برسد تا مردم از ثمرات و برکات این 
طرح ها بهره مند شوند.در ادامه ارسالن زارع استاندار گیالن در این مراسم 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اذعان داشت: از اینکه 
در اولین روز کاری بعنوان استاندار گیالن برای حل مشکالت به حق مردم این 
مناطق حضوردارم خوشحالم و از تمامی افرادی که این کار بزرگ و شایسته 

را پیگیری کرده اند قدردانی می کنم. 

بندر عباس - خبرنگار فرصت امروز : به گزارش روابط عمومی 
فرمانداری شهرستان بندرعباس ،  در سومین روز از هفته دولت پروژه 
های بخش قلعه قاضی شامل فاز دو بهسازی معابر روستای دهنو با 
اعتبار ٥۰۰۰ میلیون ریال و مرکز خدمات جامع سالمت قلعه قاضی 
با اعتبار ۷٣۲٥ میلیون ریال و پروژه های بخش تخت شــامل آغاز 
عملیات پروژه میدان جاماش شهر تخت ، ۱۰ واحد منازل  روستای 
مازغ مغیران با اعتبار ۲۲۰۰ میلیون ریال ، دبستان ٣ کالسه سبحان 
مغیران با اعتبار ٣۱۷٨ میلیون ریال ، طرح هادی روستای کلذرت با 
اعتبار ٤٦٤۰ میلیون ریال ، بوستان روستایی سرسماد با اعتبار ۷۰۰ 
میلیون ریال ، خانه بهداشت روستای سرخنگی با اعتبار ۱۱٥۰ میلیون 
ریال ، پروژه رفع کم آبی روستای شهبازان با اعتبار ٣۰۰۰میلیون ریال 

، شبکه توزیع آب روستای حسین آباد با اعتبار ٥۰۰۰ میلیون ریال 
و زمین فوتسال روستای گاو مرده با اعتبار 9۰۰ میلیون ریال  توسط 
عزیزاله کناری فرماندار بندرعباس با همراهی مهندس رضایی معاون 
عمرانی فرماندار ، آقای شمس الدینی بخشدار تخت ، آقای زاجکانی 
سرپرست بخشداری قلعه قاضی ، مهندس رفیعی مسئول دفتر عمران 
فرمانداری و ادارات شهرســتان بندرعباس به بهره برداری رســید. 
فرماندار بندرعباس در این افتتاحیه  ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهیدان رجایی و باهنر و تبریک روز کارمند اظهار داشت: شهیدان 
رجایــي و باهنر نمونه ایي بارز و الگوي خدمتگزاري بي مزد و منت 
به مردم بودند که در راســتاي تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري 
اســالمي با اخالص ، ایمان ، سادگي و شجاعت تا آخرین لحظه در 

سنگر خدمتگزاري با روحیه ای جهادی ایستادگي نمودند .
وی در ادامه بیان داشت : خدمتگزاري فرصت مناسبي است که در 
اختیار مسئوالن قرار گرفته و باید با برنامه ریزي صحیح و هدفمند 

سعي بر مرتفع نمودن مشکالت مردم داشته باشند .
نماینده عالی دولت در شهرستان گفت: خدمات رسانی در روستاها 
باید  از دو جنبه عمرانی و توســعه  مد نظر قرار گیرد و سعی شود 
ضمن ارایه خدمات مناسب پیشرفت همه جانبه در اولویت قرار گیرد.
عزیزاله کناری در پایان بیان کرد:  الزم اســت مسئوالن در جهت 
توسعه شهرستان بندرعباس  با یکدیگر همکاری بیشتر از پیش داشته 
باشند تا با انسجامی بیشتر و بهتر بتوانیم همچنان شاهد افتتاح پروژه 

های دیگر در شهر و روستاها باشیم.

در اختتامیه جشنواره شهید رجایی عنوان شد؛

هشدار استاندار آذربایجان شرقی نسبت به تعلل در اجرای پروژه خط آهن میانه- بستان آباد

معاون فروش و معاون خرید ذوب آهن اصفهان منصوب شدند

معاونین جدید خرید و فروش شرکت از برنامه هایشان گفتند

با احراز عنوان رتبه برتر؛

شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی دستگاه برگزیده جشنواره شهید رجایی معرفی شد

در ششمین روز از هفته دولت با حضور استاندار گیالن و نماینده مردم رشت انجام شد:  
کلنگ آغاز عملیات احداث خط انتقال آب از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن به شهر خشكبیجار به زمین خورد

افتتاح پروژه های بخش قلعه قاضی و تخت توسط فرماندار بندرعباس

فرماندار بندرعباس: خدمات رسانی در روستاها مد نظر قرار گیرد

برگزاری همایش هم اندیشی ، نمایندگی ها، دفاتر پیشخوان دولت وict ها 
وفروشگاه های مجوز دار به میزبانی همراه اول مخابرات منطقه گلستان

 ictگرگان -خبرنگار فرصت امروز:  همایش هم اندیشــی نمایندگی ها، دفاتر پیشخوان دولت و
ها وفروشگاه های مجوز دار  به میزبانی همراه اول مخابرات منطقه گلستان با حضور مهندس غالمعلی 
شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان ومدیران دفاتر پیشخوان دولت و ict روستایی و.... صبح امروز در 
سالن هالل احمر شهرستان گنبد برگزار شد . دراین همایش مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات 
منطقه گلستان ضمن خیر مقدم به حضار خدماتی که توسط درگاههای مختلف ارتباطی به مردم ارائه 
میشود را بسیار ارزنده و دفاتر پیشخوان دولت و ict های روستایی و... از خانواده مخابرات دانست .وی 
در ادامه احترام به مشتریان  وتکریم ارباب رجوع را از وظایف اصلی در شرکت مخابرات خواند و گفت :خوشخویی و رفتار خوش یکی از 
رمز های موفقیت یک سازمان با ارباب رجوع می باشد چنانکه اخالق نیکو، برخورد مناسب، کالم نرم، رفتار شایسته، گفتار مؤدبانه،چهره 
گشاده با مشتریان و ارباب رجوع یکی از اصول عمده اخالق اداری میباشد باید توجه داشت شخص مقابل شما از برخورد با شما آزرده نشود. 
مهندس شهمرادی برنامه ریزی مناسب جهت اطالع رسانی وآگاه نمودن مردم درخصوص خدماتی که بصورت الکترونیکی ارائه میشود را 
یکی از راهکارهای  آشنایی مشتریان با نحوه ارائه خدمات بهتر دانست .مدیرمخابرات منطقه گلستان گفت : تامین کنندگان تجهیزات ، 
تامین کنندگان زیرساختهای ارتباطی و تامین کنندگان خدمات و سرویسها سه دسته از بخشهای مهم صنعت ict هستند که از این بین 
تامین کنندگان خدمات و سرویسها را میتوان به عنوان مهم ترین بخش در تحقق درآمدهای کالن این صنعت برشمرد.وی در ادامه الزام به 
رعایت آئین نامه ومقررات وجلوگیری از تخلفات اداری –باال بردن سطح آگاهی مدیران وکارکنان دفاتر به منظور رونق دادن به کسب وکار 
- استفاده از تکنولوژی های نوین در دفاتر – جذب فعالیت های بیشتر در دفاتر از سازمان های خدمت دهنده در استان را خواستار شد .

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در زادگاه نفت عنوان کرد :
مسجدسلیمان می تواند به قطب بزرگ گردشگری صنعتی در کشور مبدل شود

اهواز- شبنم قجاوند: معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید با سفر به زادگاه نفت 
و حضور در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از نزدیک در جریان فعالیت های این شرکت 
قرار گرفت . مهندس فرخ علیخانی طی دیدار با اعضای هیأت مدیره این شرکت در جریان فعالیت های 
تولید نفت و گاز - پروژه های اجرایی و همچنین اقدامات این شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
قرار گرفت . وی با مطلوب توصیف نمودن فعالیت های شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
گفت : با توجه به قدمت تولید نفت از مخازن این شرکت ، خوشبختانه در زمینه تولید ، مطابق برنامه 
ابالغی حرکت می کنید و عزمی راسخ برای چرخش چرخ اقتصاد کشور دارید . وی پس از آن طی بازدید از تأسیسات قدیمی صنعت 
نفت در این شهر اظهار داشت : مسجدسلیمان با بهره گیری از موهبت داشتن اماکن و تأسیسات نفتی با قدمت فراتر از یک قرن می 
تواند جاذبه و قطب گردشگری صنعتی کشور شود و برای این کار ضرورت دارد پروژه پارک موزه صنعت نفت هرچه سریع تر به سرانجام 
برســد . مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان نیز ضمن ارائه گزارشی از تولید نفت و گاز در این شرکت بر سختی 
و مشقات تولید ناشی از گستردگی حوزه ی جغرافیایی و پراکندگی و قدمت مخازن اشاره داشت و با اشاره به وضعیت ۲ پروژه حیاتی 
احداث تأسیسات تزریق گاز در میادین لب سفید و هفتکل و نقش آنها در افزایش ضریب بازیافت مخزن و ظرفیت تولید اظهار داشت : 
این دو پروژه که از پیشرفت فیزیکی باالی 9۰ درصد برخوردار می باشند برای اتمام کار منتظر تأمین اعتبار باقیمانده هستند . مهندس 
قباد ناصری با تأکید برحفظ تولید ایمن و پایدار  احداث خطوط لوله جایگزین را مصداق این امر عنوان کرد و گفت :  خط لوله  ۱۲ اینچ 
انتقال نفت واحد بهره برداری لب سفید که در ابتدا با حفظ فاصله و حریم ایمن احداث شد ولی به علت توسعه شهری و عدم رعایت 
حریم ، اکنون در محدوده ی مسکونی شهر قرار گرفته و ضمن ایجاد مانع در بررسی و پایش وضعیت خط لوله به علت ساخت و سازهای 
شهری ، ایمنی خط لوله و محدوده ی مسکونی حریم خط در طول مسیر را متأثر نموده که الزم است در جهت احداث خط لوله جایگزین 
خارج از محدوده ی شهری اقدام شود . مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در ادامه به نبود امکانات رفاهی مناسب 
در سطح شهر مسجدسلیمان اشاره کرد و گفت : نبود امکانات رفاهی - بهداشتی و درمانی - آموزشی موجب گردیده تا امکان جذب و 
نگهداشت نیروی انسانی به پایین سطح خود برسد . وی خاطرنشان کرد : هم اینک با انبوهی از درخواست پرسنل برای انتقال و جابه 
جایی از این شهر مواجه ایم که قطعاً در آینده ای نزدیک موجب برهم خوردن وضعیت تولید و ناپایداری آن خواهد شد از این رو ضرورت 
دارد با اختصاص بودجه های مناسب نسبت به اجرای پروژه های تعریف شده  حوزه های مذکور اقدام تا چالش بی انگیزگی پرسنل و 

درخواست انتقال ها روند منطقی تری پیدا کند .

مقام اول صدور مجوز کتب دینی به استان قم تعلق دارد
قم -خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم: با توجه به ظرفیت های 
بزرگ حوزه علمیه و مراکز دینی، مقام اول صدور مجوز کتب دینی به استان قم تعلق دارد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، سیدموسی حسینی کاشانی در مراسم رونمایی 
کتاب رســاالت سبحان که در سرای ناشران مجتمع ناشران برگزار شد، گفت: افتخار بزرگیست که در 
آیین رونمایی از کتاب آیت اهلل سبحانی هستیم و تشکر ویژه از گردآورندگان این کتاب وزین دارم. وی 
افزود: کتاب »رساالت سبحان« شامل مجموعه دروس اخالقی، مباحث تفسیری و کالمی حضرت  آیت اهلل 
العظمی جعفر سبحانی است که توسط انتشارات نسیم کوثر به چاپ رسیده است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه قم در 
زمینه صدور مجوز کتب دینی دارای رتبه اول در کل کشور است، اضافه کرد: استان قم در زمینه حوزه نشر کتاب جایگاه ویژه ای دارد و 
مقام اول مجوز کتب دینی به استان قم تعلق دارد. وی در توضیح صدور مجوز کتب در سال 9۷ ابراز کرد: بیش از ۱۰۰۰۰ مجوز کتاب 
در سال 9۷ صادر کردیم که ٥۰۰۰ مجوز آن متعلق به آثار دینی بوده است و این به همت مراکز دینی و روحانیت صورت پذیرفته است. 
آیین رونمایی از کتاب »رساالت سبحان« به همت اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم، شرکت تعاونی ناشران، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی قم، مجتمع ناشران، موسسه آموزشی و پژوهشی شمس و موسسه امام صادق)علیه السالم( حوزه علمیه قم و با حضور آیت اهلل 

جعفر سبحانی از مراجع تقلید، در مجتمع ناشران قم صورت پذیرفت.

تقدیر استاندار سمنان از شهردار تالشگر شاهرود
اختصاص 500 میلیون تومان برای تكمیل پروژه باغ ایرانی

شاهرود - حسین بابامحمدی: استاندار سمنان که در آئین افتتاح باغ ایرانی شاهرود شرکت کرده 
بود از فعالیت ها و تالش شهردار شاهرود تقدیر و تشکر و به ادامه این روند تاکید کرد.                                                                                                                                          استاندار سمنان 
در آئین افتتاح باغ ایرانی شاهرود گفت: به صورت ویژه از تالش و کوشش جناب آقای احمدی شهردار 
محترم شاهرود تشکر می کنم و این تقدیر و تشکر را بصورت مکتوب نیز ارسال خواهم کرد. دکتر آشناگر 
درادامه افزود: همچنین به منظور تکمیل پروژه باغ ایرانی مبلغ ٥۰۰میلیون تومان مساعدت خواهیم نمود. 
شایان ذکراست پروژه های مدیریت شهری شاهرود در هفته دولت)شهریور9٨( به شرح زیر افتتاح شد: 
افتتاح ۱٥ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر صد و بیست و سه میلیارد ریال ،فاز اول باغ ایرانی در مساحتی بالغ بر ٣٥۰۰متر مربع و اعتباری 
بالغ بر چهل و پنج میلیاردریال ،آسفالت معابر در مساحتی بالغ بر 9۰۰۰۰هزار مربع با اعتباری بالغ بر ۱٨ میلیارد ریال، پارک عدالت در 
مساحتی بالغ بر ٤٣۰۰متر مربع و اعتباری بالغ بر ٤میلیارد ریال، پارک خطی خیابان فردوسی مقابل کالنتری ۱۱در مساحتی ٣٥۰۰متر 

مربع و اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال

تقدیر از ماموران برتر قرائت کنتور شرکت آب وفاضالب ساوه 
اراک – مینورســتمی: طي مراسمي با حضور مسئوالن شــرکت آب و فاضالب ساوه از مامورین  
منتخب واحد قرائت کنتور ، صدور وتوزیع قبض این شرکت با اهداء لوح تقدیر و هدیه قدرداني شد. به 
گزارش روابط عمومي شــرکت آب وفاضالب استان مرکزي مهندس خادمي معاون خدمات مشترکین 
ودرآمد شــرکت آبفا ساوه در این مراسم ضمن  قدرداني و تشکر از زحمات همه نیروهاي واحد قرائت 
کنتور وتوزیع قبوض اظهار داشت: رضایت مندي ارباب رجوع درخدمات رساني وپاسخگویي از مهمترین 
اهداف سازمان مي باشد که به حول وقوه الهي شما همکاران گرامي به نحواحسن موضوع را رعایت کرده 
ودرانجام آن کوشا هستید. خادمي با اشاره به موارد مورد نظر در ارزیابي عملکرد ماموران قرائت کنتور تصریح کرد: شناسایي انشعابات غیر 
مجاز،تعداد قرائت هاي درست و حضور به موقع در محل کار  از جمله این موارد در بررسي عملکرد کارکنان این بخش بوده است.  درپایان 
این مراسم پس از تقدیر از آقایان مصطفي میرجاني ، علي امیني نجات و علیرضا اله کرمي  به عنوان نفرات برتر ارزیابي با اهداء لوح تقدیر 

و هدیه ؛ از همکاران این واحد خواسته شد تا نقطه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را براي بهبود امور بیان نمایند.

احداث پل تردد جدید بر روی رودخانه اجن یلی در مسیر خط 12 اینچ 
مراوه تپه و ایمن سازی با اجرای گابیون در مسیر خط

ساری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، پل 
تردد ماشین آالت منطقه در تقاطع با رودخانه اجن یلی در مسیر خط ۱۲ اینچ مراوه تپه بر اثر آب بردگی 
تخریب شده بود که با همت همکاران خطوط لوله پل جدیدی بر روی این رودخانه احداث شد. بر اساس 
این گزارش پس از الیروبی رودخانه، پل جدید احداث و مسیر خط در تقاطع به رودخانه اجن یلی در مسیر 
این خط برای تردد و استفاده منطقه بازگشایی شد. همچنین خط لوله در مسیر خط ۱۲ اینچ مراوه تپه 
که بر اثر آب بردگی دچار تخریب شده بود، با اجرای گابیون توسط عملیات خطوط لوله ایمن سازی شد.
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با اینکه ســال ها اســت ســیلیکون ولی، قطب اصلی استارت آپ های 
فناوری دنیا اســت، اما اروپا با ســرعت چشمگیری فاصله  خود را با آن 

کم می کند.
چشم انداز استارت آپی اروپا مدت ها است تحت عملکرد سیلیکون ولی 
قرار گرفته اســت که سال ها به عنوان اکوسیســتم استارت آپی ثابت و 
بدون چالش دنیا شــناخته می شــود. البته توانایی سیلیکون ولی برای 
رسیدن به کوهســتانی از سرمایه گذاری، جذب استعدادهایی در سطح 
جهانی و گسترش شرکت های برتر حســادت برانگیز است، اما با ظهور 
و افزایــش قطب های فناوری جدید در سراســر اروپــا، جهان در حال 
رســیدن به تعادل است و به مرور کســب وکارها به سمت اروپا گرایش 

پیدا می کنند.
در نیمه  اول امســال، رکــورد ســرمایه گذاری فنــاوری در اروپا با 
ســرمایه گذاری ۱9.۲ میلیارد یورو در سه ماهه  اول و دوم شکسته شد. 
تزریق سرمایه  کالن به استارت آپ های اروپایی نتیجه  خوبی را به دنبال 
داشــته است و با ســرمایه گذاری های بیش از ۱۰۰ میلیون یورو باعث 
رشد چشــمگیری اقتصاد اروپا شده اســت )۲٦درصد در سه ماهه  اول 
و ٤٥درصد در ســه ماهه  دوم(. با اینکه آمار اروپا هنوز نســبت به آمار 
اقتصــادی ایاالت  متحده پایین اســت اما با تزریق  ســرمایه  انبوه این 
شــکاف به سرعت در حال محو شدن است. از طرفی اروپا از نظر خروج 
شرکت های مبتنی بر سرمایه گذاری خطرپذیر در سال گذشته به اروپا 

نزدیک است )۱۰۷ میلیارد دالر در مقابل ۱٣٦ میلیارد دالر(.
بزرگ ترین بازار جهان

تقریبا در همه جای دنیا، ســیلیکون ولی را به عنوان پایتخت جهانی 
استارت آپ ها می شناســند، اما هیچ دلیل منطقی برای ادامه  این روند 
وجود ندارد. استارت آپ های اروپایی از دسترسی مستقیم به بزرگ ترین 
اقتصاد دنیا برخوردار هســتند که شــامل ٥۰۰ میلیون نفر جمعیت و 
تولید ناخالص داخلی ۲٥ هزار یورو به ازای هر شــخص اســت. اروپا از 
بســیاری از ابعاد، پلتفرم بهتری برای رسیدن به بازارهای دیگر سراسر 
جهان از جمله بازارهای نوظهور آفریقا و آسیا است. اتحادیه  اروپا شریک 
ارشد تجاری ٨۰ کشور قدرتمند است درحالی که این تعداد برای ایاالت 

 متحده تنها به ۲۰ کشور می رسد.
منبعی از استعدادها

منبع اغلب شــرکت های جهانی، ترکیبی از استعداد و فناوری است. 
درنتیجه اروپا چه از نظر فناوری و چه از نظر ذهن رقیب قدرتمندتری 
برای آمریکا در مقیاس جهانی است. قاره  اروپا منبعی غنی از فناوری ها 
و دانشــگاه های مهندسی پیشــروی دنیا از جمله آکسفورد، کمبریج و 
کالج ســلطنتی لندن، مرکز تحقیقاتی زوریخ و دانشــگاه فناوری دلف 
هلند است. همچنین تعداد توسعه دهندگان اروپا ٥.۷ میلیون نفر است 
درحالی که آمریکا از ٤.٤میلیون توســعه دهنده برخوردار اســت؛ در دو 

سال گذشته تنها ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
کارآفرینی در اروپا به یکی از گزینه های معتبر در انتخاب شغل تبدیل 
شده است به طوری که متخصصان کسب وکار، راه اندازی کسب وکار را به 
باال رفتن از نردبان متداول ســازمانی ترجیح می دهند. عالوه بر این، با 
توسعه  اکوسیستم کسب وکار شاهد رشــد کارآفرینان سریالی خواهیم 
بود که با تجربه و ســرمایه به ساخت کسب وکارهای بزرگ تر و بهتری 
می پردازند. در شرایطی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مهاجرت 
به ایاالت  متحده را مختل کرده اســت، اروپا می تواند از این محدودیت 
به ســود خود اســتفاده کند و اســتعداد های بیشــتری را جذب کند. 
کشــورهای اتحادیه  اروپا نه تنها از مزیــت آزادی مهاجرت در کل قاره 
برخوردار هســتند بلکه می توانند از قوانین تسهیل شده درباره  استخدام 
اســتعدادهای ماهر هم بهره مند شــوند. هر چقدر رقابت کمتر باشــد، 
حقوق کارمندان به ویژه در قطب های نوظهور نســبت به ایاالت  متحده 
کمتر خواهد بود عالوه بر این کارمندان اروپایی غالبا وفادارتر هستند و 

تشکیل تیم و فرهنگ  سازمانی برای آنها ساده تر است.
قطب های نوظهور

حــل چالش های دیجیتال ســازی انبوه کــه بر کل صنایــع و انواع 
شــرکت های سراســر جهان تأثیر می گذارند، در انحصار سیلیکون ولی 

نیست. درنتیجه، ابداع راه حل و نوآوری در تعداد فزاینده ای از کشورهای 
اروپایی، گســترش ایده ها و اطالعات را آسان می سازد و هزینه  توسعه 

شرکت ها را کاهش می دهند.
در گذشــته، لنــدن، پاریــس، برلین و اســتکهلم، تنهــا قطب های 
اســتارت آپی اروپا بودند اما امروزه قطب های اســتارت آپی متعددی در 
سراســر اروپا توزیع شده اند و اکوسیســتمی مرتبط را تشکیل داده اند. 
قطب های نوظهور فناوری از جمله کپنهاگ، بارســلونا، دوبلین، لیزبون، 
اســلو و تالین رشد چشمگیری داشته اند و با فضای قابل رشد به جذب 
ســرمایه گذاری پرداخته اند. به طورکلی از ســال ۲۰۱٣، پانزده شــهر 
اروپایــی با جمعیت متخصــص ٥۰ هزار نفر و ســرمایه  اولیه کمتر از 

یک میلیون دالر به محلی برای فرصت های جدید تبدیل شده اند.
از بین  بردن شكاف ها

بنابرایــن با تمــام این پتانســیل ها، اســتارت آپ های اروپایی نباید 
از ســیلیکون ولی عقب بمانند؛ اما اروپا برای رســیدن به این هدف به 
تعداد بیشــتری از بنیان گذاران نیاز دارد، افرادی که بتوانند طرح های 
بلندپروازانه  خود را تا آن ســوی اقیانوس اطلس توسعه دهند. همه چیز 
در حال تغییر اســت و بلندپروازی نســل جدید کارآفرینان نسبت به 
ســال های گذشته بیشتر است، بنابراین با ساخت قهرمان های جهانی و 

توسعه  آنها باید این هدف را به یک هنجار تبدیل کرد.
سرمایه گذاری مشــکل بزرگی است، زیرا باوجود افزایش آمار، بخش 
سرمایه گذاری مخاطره پذیر )VC( اروپا هنوز مانند ایاالت  متحده موفق 
به جذب ســازمان های بزرگ مثل صندوق های بازنشستگی، خیریه ها و 
تعاونی ها نشده است. در اتحادیه  اروپا، بخش زیادی از سرمایه گذاری های 
استارت آپی هنوز از طریق مشارکت های دولتی، واگذاری ها، وام های نرم 
و سرمایه گذاری مشارکتی تأمین می شود. این سرمایه گذاری ها سودمند 
هســتند، اما نیاز به مشــارکت خصوصی به ویژه در مراحل Seed+ تا 
Series B احساس می شود.)Series Bسرمایه گذاری مرحله دوم 
کســب وکار است و زمانی رخ می دهد که شــرکت به مراحل مشخصی 

رسیده باشد و از مراحل اولیه  راه اندازی کسب وکار عبور کرده باشد(
در مقابل، ســرمایه گذارهای ایاالت  متحده تمایل بیشتری به پذیرش 
ریسک دارند و نســبت به پیشنهاد VCها انعطاف بیشتری دارند. آنها 
با رســیدن به درک بهتری از این نوع ســرمایه گذاری، ســرمایه  صبور 
)ســرمایه  بلندمدت( بیشــتری را به فعالیت هــای اقتصادی اختصاص 
می دهند و حتی تا ۱۰ ســال برای بازگشت سود صبر کنند. به همین 
دلیل هنوز شکاف سرمایه گذاری و ارزش  بین اروپا و آمریکا عمیق است. 
براساس پژوهش GP Bullhound ارزش شرکت های بزرگ اروپایی 
۱٨ برابر درآمد آنها اســت درحالی که این آمار برای شرکت های بزرگ 

آمریکایی، ٤٦ برابر است.
سرمایه گذارهای آمریكایی، اروپا را زیر نظر دارند

شــکاف  عظیم ســرمایه گذاری با برخورداری از دو مزیت پتانســیل 
باالی رشــد و کاهش هزینه ها، باعث تشویق و جذب سرمایه گذارهای 
آمریکایی به اروپا شــده اســت. در ســال۲۰۱٨، از میــان ۷درصد از 
ســرمایه گذاری ها در اســتارت آپ های اروپایی حداقل نام یک سازمان 
ســرمایه گذاری سیلیکون ولی دیده می شــد؛ این آمار در سال ۲۰۱٣، 
ســه درصد بود. بسته  به محل سرمایه گذاری، مقدار سرمایه گذاری های 
کالن افزایش پیــدا می کند. برای مثال ۲۲درصد از کل ســرمایه های 
اقتصادی در سال ۲۰۱٨ از معامله هایی سرچشمه می گرفت که حداقل 
یک شرکت ســیلیکون ولی در آن حضور داشت؛ این آمار در سال های 

۲۰۱٣ و ۲۰۰٨ به ترتیب ۱۲ و ٨ درصد بود.
VCهای آمریکایی به این درک رســیده اند که با ســرمایه گذاری در 
اروپــا نه تنها می توانند تنوع مجموعه  خود را افزایش دهند بلکه فرصت 
برد در اروپا را هم از دســت نمی دهند. برای مثال شــرکت بریتانیایی 
Checkout.com، ارائه دهنده  خدمــات پرداخت جهانی، موفق به 
جذب بزرگ ترین ســرمایه   گذاری به مبلغ ۲٣۰ میلیون دالر شــد که 
 Endeavor و Insight Venture Capital شــرکت هایی مثل
 Insight Venture داشــتند.  مشــارکت  آن  در   Catalyst
Partner هــم اخیرا در بانک N۲٦ آلمان به مبلغ ٣۰۰ میلیون  دالر 

سرمایه گذاری کرده است.
نقدینگی تنها مزیت معامله های اســتارت آپی نیســت. این معامله ها 
منبعی غنی از تخصص و دانش را برای تسلط بر کل بازار ایاالت متحده 
فراهــم می کنند، اما این کار برای رقبای اروپایی دشــوارتر اســت. از 
طرفی VCهــا از اطالعــات بی رقیبی مثل چگونگی تبدیل شــدن به 
ابرقدرت اقتصادی و جذب IPOهای موفق )عرضه  اولیه   عمومی سهام( 
برخوردار هستند. چنین تجربه ای در اروپا وجود ندارد از طرفی رسیدن 
به آن در قطب های کمترتوســعه یافته دشــوار اســت. جذب نقدینگی 
بیشتر از ایاالت  متحده به معنای گردش پول بیشتر در میان کارآفرینان 

اروپایی است.
از طرفی، جذب ســرمایه گذاری ایاالت  متحده برای اســتارت آپ ها 
گاهــی می تواند به معنــای انتقال کســب وکار به آن ســوی آب ها یا 
پیشــرفت در سرمایه گذاری های بعدی باشد. در هر صورت اروپایی ها از 

مالکیت سرمایه برخوردار نیســتند و مهم تر از هر چیز در حال حاضر، 
سرمایه گذاری ایاالت  متحده در حال حاضر محدود به سرمایه گذاری های 
اندک و کم خطر اســت به همین دلیل هنوز هم شکاف سرمایه گذاری 
بین رده های مختلف زیاد اســت. درنهایت توانایی اروپا برای رسیدن به 

ایده ها در مراحل اولیه کاهش پیدا می کند.
فعالیت اقتصادی به مثابه نیروی محرکه

اروپا فرصت بی ســابقه ای بــرای تأثیرگذاری بر چشــم انداز فناوری 
جهان و به چالش گرفتن فرادســتی ایاالت  متحــده و چین دارد. اروپا 
از اســتعداد، بازار، بلندپروازی و از همه مهم تر سرمایه گذاری برخوردار 
اســت. ســرمایه  گذاری مخاطره آمیز کلید موفقیت است زیرا با تشویق 
سرمایه گذارهای بیشتر، وجود حامی برای تشویق، راهنمایی، پشتیبانی 

و راه اندازی کارآفرینان فناوری اروپایی را تضمین می کند.
FORBES/zoomit :منبع 

آینده  از آن استارت آپ های اروپایی است
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شــرکت تارگت و دیسنی نقاط اشتراک بســیار زیادی دارند. هر دو 
این برندها از طریق هدف گذاری بر روی خانواده ها به عنوان مشــتریان 
اصلی شــان به موفقیت های بزرگی دســت یافته اند. بــه عالوه، آنها در 
زمینه ارائه خدمات مشــتریان باکیفیت نیز شهرت باالیی دارند. با این 
حســاب اقدام خرده فروشــی تارگت برای ایجاد بخش ویژه محصوالت 
برند دیسنی در ۲٥ شــعبه از فروشگاه های خود چندان عجیب به نظر 
نمی رســد. براســاس گزارش مدیران تارگت تا اکتبر سال ۲۰۲۰ بیش 
از  ٤۰ شــعبه از خرده فروشی های شــرکت به بخش ویژه برند دیسنی 

مجهز خواهد شد. 
براســاس همکاری میان تارگت و دیســنی بــه زودی بیش از ٤٥۰ 
محصول مختلف برند دیسنی در فروشگاه های تارگت به فروش خواهد 
رســید. اغلب این محصوالت تا پیش از این فقط از طریق سایت رسمی 
شــرکت قابل خریداری بودند. به این ترتیب تارگت در حال ساماندهی 
اقدامی بسیار جذاب برای جلب توجه مخاطب هدف است. طرح تارگت 
برای فروش محصوالت دیســنی شــامل طراحی بخش ویژه ای است. 
به این ترتیب مشــتریان خرده فروشــی تارگت به سادگی امکان خرید 

محصوالت دیسنی را خواهند داشت. 
توافق میان تارگت و دیســنی شامل تعهد به ایجاد یکی از شعبه های 
تارگت در مرکز تفریحی والت دیسنی در فلوریدا تا سال ۲۰۲۱ است. به 

این ترتیب توافق میان دو برند حالت دوجانبه خواهد یافت. 

شعبده + هیجان
بدون تردیــد همکاری میان تارگ و دیســنی بســیار هیجان انگیز 
خواهد بود. این اســتراتژی برای تارگت با هدف غلبه بر آمازون طراحی 
شــده اســت. به این ترتیب مدیران تارگت در تالش برای بازپس گیری 

سهم شان از بازار خرده فروشی هستند. 
نکته جالب در مورد همکاری دیســنی و تارگت مهارت باالی هر دو 
آنها در زمینه خلق تجربیات جذاب برای مشــتریان است. همه ما برند 
دیسنی را به خاطر شــهرت باال در زمینه شعبده بازی می شناسیم. این 
شــعبه بازی عالوه بر دنیای واقعی در انیمیشــن های این شرکت نیز به 
خوبی مشاهده می شود. از سوی دیگر برند تارگت همیشه عنصر هیجان 
را در دستور کارش قرار داده است. همکاری میان این دو برند به معنای 

ترکیب عنصر شعبده و هیجان خواهد بود. 
یکی از اهــداف برند تارگت از همکاری با دیســنی تالش برای ارائه 
خدمات مشتریان باکیفیت تر است. در کنار این ارائه محصوالت دیسنی 
به صورت انحصاری هر مشتری بالقوه ای را به خرده فروشی های تارگت 
خواهند کشــاند. نکته مهم در اینجا ناتوانی آمازون در رقابت با تارگت 
برای فروش محصوالت برند دیسنی اســت. به این ترتیب تارگت امید 
زیادی به جلب نظر مشــتریان از طریق همکاری با دیسنی دارد. جرقه 
اصلی همکاری با دیسنی پس از رونمایی آمازون از کمپین خرید رایگان 
یک روزه شــروع شد. در این کمپین به مشــتریان آمازون که حساب 
کاربری ویژه داشته باشــند، به قید قرعه فرصت یک روز خرید رایگان 
داده می شــود. اگرچه تارگت نیز کمپین مشابهی با فروش محصوالتش 

همــراه با ۲۰درصد تخفیف ویــژه دارد، اما همکاری با یکی از برندهای 
بزرگ حوزه سرگرمی آن هم به صورت انحصاری برگ برنده اصلی آنها 

خواهد بود. 
یکــی از نقاط قوت تارگت در رقابت بــا آمازون تکیه بر نمایش لذت 
خرید حضوری اســت. همکاری با دیســنی نیز در همین راستا صورت 
گرفته اســت. بدون تردید هیچ مشتری امکان تجربه خرید حضوری از 
آمازون را ندارد. این امر تا مدت ها مزیت اصلی آمازون محسوب می شد، 
بــا این حال اکنون تارگــت در تالش برای تبدیــل آن به نقطه ضعف 

آمازون و سایر فروشگاه های آنالین است. 
در ســوی دیگر ماجرای همکاری میان دو غول بزرگ عرصه کسب و 
کار باید به اهداف دیســنی نیز توجه داشت. این شرکت اکنون بیش از 
٣۰۰ فروشگاه اختصاصی در سراســر دنیا دارد. هدف اصلی دیسنی از 
همکاری با تارگت با توجه به نرخ آهسته رشد شعبه های این برند قابل 
فهم اســت. دیسنی به منظور کاهش هزینه های خود در زمینه تاسیس 
شــعبه های تازه در تالش برای اســتفاده از فروشگاه های تارگت است. 
به این ترتیب همکاری با تارگت موجب کاهش هزینه های سرســام آور 

بخش توسعه شعبه های فروش خواهد شد. 
 اهمیت مشتریان مشترک

براساس گزارش باب چاپک، رئیس پارک های دیسنی، میان مشتریان 
این شــرکت و تارگت 9۰درصد همپوشــانی وجود دارد. به این ترتیب 
بسیاری از مشــتریان دیسنی در عین حال مشتری تارگت نیز هستند. 
همیــن نکته همکاری تجاری میان این دو غول عرصه کســب و کار را 

سودآورتر از همیشه می کند. 

من به عنوان کارشناس کسب و کار از افزایش آگاهی برندها در زمینه 
شناخت مشتریان مشترک شان بسیار خوشحال هستم. این امر فرصت 
ایجاد تجربه بهتر برای مشــتریان را فراهم می سازد. همچنین این امر 
یک اقدام اساســی در زمینه برندسازی مشترک نیز خواهد بود. امروزه 
برندها با همکاری در زمینه برندسازی فرصت دستیابی به موفقیت های 

بسیار بیشتری را در حوزه کسب و کار دارند. 
همكاری خالقانه

بدون تردید درخصوص همکاری میان برند تارگت و دیســنی 
درس های زیادی برای کسب و کارها وجود دارد. امروزه همکاری 
با برندهای دارای ارزش ها و مشتریان همانند با ما اهمیت باالیی 
دارد. چنین امری موجب افزایش ســرعت رشــد و توسعه هر دو 

برند خواهد شد. 
به نظر مــن فهم اهمیت همکاری با دیگر برندها از ســوی تارگت و 
دیســنی بسیار دیر اتفاق افتاده اســت. اهمیت این امر از مدت ها پیش 
مشخص بود. اگرچه این همکاری دیر صورت گرفته است، اما هنوز هم 

تاثیر فوق العاده ای بر روی آینده هر دو برند خواهد داشت. 
اغلب اوقــات برندها بهانه های زیادی برای امتناع از همکاری با دیگر 
برندهــا دارند. تالش برای صرف نظر از این بهانه ها و شــروع همکاری 
خالقانه یکــی از ضرورت های مهم در زمینه فعالیت در بازارهای مدرن 
است. بدون شک بررســی و ارزیابی بهانه های شرکت تان در این زمینه 
مناســب خواهد بود. به این ترتیب شما برای ورود به عرصه همکاری با 

دیگر برندها آماده می شوید. 
inc :منبع

چرا همكاری مشترک میان برندها اهمیت دارد؟

همکاری مشترک تارگت و دیسنی در زمینه کسب و کار

به قلم: جیسون آتن نویسنده و مشاور حوزه کسب و کار
  ترجمه: علی آل علی     
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بررسی 4 نكته طالیی مدیریت سئو
مزیت های مدیریت سئو سایت برای استارت آپ ها

اینترنت شیوه فعالیت شرکت ها در راستای دستیابی به مشتریان را دگرگون کرده است. امروزه دیگر تبلیغات تلویزیونی 
و بیلبوردهای خیابانی در نگاه مردم جذابیت خاصی ندارد. با این حســاب کســب و کارها برای جلب توجه مشتریان باید 
تالش راهکارهای متنوعی پیدا کنند. مردم در طول زمان هوشــمندی زیادی در زمینه تبلیغات برندها کسب کرده اند. به 
همین دلیل دیگر به ســادگی جذب کمپین های بازاریابی و تبلیغات مختلف نمی شوند. چالش اساسی در این میان برای 
استارت آپ ها روی می دهد. آنها مسیر دشوارتری برای جلب نظر مشتریان در بازارهای مختلف پیش رو دارند، با این حال 
خبر خوش برای صاحبان استارت آپ ها افزایش تمایل مردم به یافتن محصوالت و برندها به صورت شخصی است. این امر 
به معنای کاهش تاثیرگذاری تبلیغات پولی در عرصه کســب و کار اســت. براساس مطالعه موسسه GroupM و آژانس 
نیلسن اکنون اعتماد کاربران به نتایج جست وجوی های طبیعی )در برابر نتایج تبلیغاتی( 9٤درصد ارزیابی می شود. نکته مهم 
درخصوص فرآیند جست وجوی مطالب از سوی کاربران در موتورهای جست وجو توجه اصلی آنها به صفحه نخست است. 
براساس آمار موسسه Search Engine Watch نزدیک به 9۲درصد از کاربران فقط به صفحه نخست جست وجوی 
خود توجه می کنند. درست به همین دلیل نیز کسب رتبه نخست در نتایج موتورهای جست وجو اهمیت بسیار باالیی برای 
برندها دارد.  فرآیند ارتقای جایگاه سایت شرکت در موتورهای جست وجو تحت عنوان مدیریت سئو یا تالش برای ایجاد 
سازگاری میان مطالب سایت مان و موتورهای جست وجو شناخته می شود. در ادامه این مقاله چهار نکته اساسی در زمینه 

بهبود عملکرد سایت برندمان در زمینه مدیریت سئو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. مدیریت سئو: یك بازی طوالنی

نخستین نکته ای که در زمینه مدیریت سئو باید دانست، نیاز به شکیبایی فراوان برای دستیابی به موفقیت است. مدیریت 
سئو یک فرآیند بلندمدت محسوب می شود. به همین دلیل هرگونه عجله کار را خراب خواهد کرد. به طور معمول مدت 
زمان موردنیاز بین شش ماه تا یک سال است. در این مدت استراتژی ما تاثیر مناسب بر روی مخاطب و الگوریتم موتورهای 
جست وجو خواهد گذاشت. امروزه اغلب مردم از گوگل برای جست وجوی محتوای مدنظرشان استفاده می کنند. به همین 
دلیل به نظرم تمرکز صرف بر روی گوگل کار ما را راه خواهد انداخت.  مهم ترین اقدام در راســتای مدیریت ســئو بهینه 
سایت مان تالش برای یافتن کلمات کلیدی و پرسش های مدنظر کاربران است. به این ترتیب امکان استفاده از آنها در متن 
پســت های سایت مان فراهم خواهد شــد. به طور معمول کلیدواژه های رایجی در هر کسب و کاری وجود دارد. استفاده از 
آنها نیز باید در دستور کار قرار گیرد. نکته مهم در این میان فعالیت در فضای مدیریت سئو بدون عجله است. ما باید به 
شرکت مان فرصت کافی برای سازگاری با شرایط تازه را بدهیم. در غیر این صورت حاصل کار از هم گسیخته خواهد بود.  
نکته مهم در زمینه یافتن کلمات کلیدی مدنظر کاربران در جست وجوهای شان عدم اتکای صرف به فرآیند بازاریابی است. 
متاسفانه بسیاری از برندها از طریق تیم بازاریابی در تالش برای مدیریت بهینه موتورهای جست وجو هستند. این امر اگرچه 
ارتباط منطقی با بخش بازاریابی دارد، اما وظیفه اصلی بازاریاب ها کار دیگری است. اختصاص زمان کافی برای جست وجو 
پیرامون سلیقه و تحلیل داده های جست وجوی مردم در مناطق موردنظر برندمان کمک شایانی به ارتقای جایگاه برندمان 
خواهد کرد. توجه به یک امر در این میان ضروری است. مدیریت بهینه موتورهای جست وجو فقط از طریق تمرکز بر روی 

سایت اصلی شرکت صورت نمی گیرد. سایر کانال های ارتباطی، به ویژه شبکه های اجتماعی نیز باید مدنظر قرار گیرد. 
2. اهمیت شخصی سازی محتوا

فرض کنید کسب و کارتان در یک بازار بسیار شلوغ و رقابتی فعالیت دارد. بدون تردید در چنین شرایطی تالش برای رقابت 
با سایر شرکت ها از طریق تولید مقاله و محتوای مناسب در زمینه کسب و کارمان کافی نخواهد بود. تقریبا تمام برندهای فعال 
در یک عرصه همین کار را در سایت شان انجام می دهند. کلید موفقیت در زمینه جلب نظر مشتریان تمرکز بر روی نیازهای 
واقعی شان است. امروزه اغلب برندها مطالب سایت شان را با توجه به ارزیابی خود از وضعیت بازار طراحی می کنند. نکته مهم 
در این میان توجه اختصاصی به مشتریان است. اشتباه بزرگ برندها فراموشی کامل مشتریان و نگارش مطالب برای خودشان 
است. مخاطب اصلی محتوای سایت و سایر کانال های ارتباطی یک برند فقط مشتری است. هرگونه استراتژی دیگری اتالف 
زمان و هزینه برندمان خواهد بود.  وقتی به تحلیل نیازهای واقعی مشتریان پرداختیم، باید کلیدواژه های اساسی در آن زمینه 
را پیدا کنیم. منظور من از کلیدواژه کلمات مورد استفاده کاربران به هنگام استفاده از موتورهای جست وجو برای رفع نیازشان 
است. به این ترتیب با استفاده از کلمات مناسب دسترسی کاربران به سایت  ما بیشتر می شود.  کار اصلی شرکت ها در حوزه 
مدیریت موتورهای جست وجو تالش برای جلب ترافیک هرچه بیشتر است. البته ترافیک بیشتر الزاما به معنای افزایش فروش 
شــرکت نیست. بنا بر این ما وارد مرحله بعدی مدیریت سئو یعنی ارائه پیشنهاد جذاب به مخاطب می شویم. در این مرحله 

پیشنهاد ما باید توانایی جلب نظر مشتریان براساس سطح واقعی نیازشان را داشته باشد. 
3. اهمیت اصطالحات تخصصی

شاید این توصیه واضح به نظر برسد، با این حال بهترین راهکار برای توسعه فرآیند مدیریت سئو شرکت تالش برای ایجاد 
اصطالح های اختصاصی است. بدون شک در عرصه های کاری مختلف اصطالح های متنوعی وجود دارد. بسیاری از مشتریان 
برای خرید محصوالت مدنظرشان مجبور به یادگیری چنین اصطالحاتی هستند. در بسیاری از موارد اصطالح های موردنظر 
بیش از اندازه دشــوار اســت. من در اینجا دو راهکار پیش روی شرکت ها می بینم. نخست اینکه به توضیح و ساده سازی 
اصطالح های تخصصی بپردازند. از این طریق امکان ساماندهی مطلوب امور فراهم خواهد شد. به هر حال مشتریان برندی 
که کار خریدشان را ساده کند، بیشتر مدنظر قرار می دهند. راهکار دوم، تالش برای ایجاد اصطالح های ویژه برندمان است. 
به این ترتیب مشتریان با اصطالحات ما آشنا خواهند شد. رعایت سادگی در طراحی اصطالحات نقش مهمی در موفقیت 
استراتژی شرکت مان خواهد داشت. شاید در ابتدا استقبال چندانی از فرآیند تازه برندمان نشود. اندکی صبر در این مرحله 
ضروری خواهد بود. پس از گذشت مدت زمانی نزدیک به شش ماه اصطالح شرکت ما در میان مشتریان جایگاه خود را پیدا 
خواهد کرد. به این ترتیب موقعیت شرکت مان از یک برند معمولی به کارشناس و نوآور در زمینه کسب و کار تحول پیدا 
می کند. امروزه بسیاری از برندها مانند یکدیگر عمل می کنند. به این ترتیب در عمل مشتریان با برندهایی مختلف اما بسیار 
شبیه به هم مواجه هستند. تصمیم گیری در زمینه خرید محصوالت در چنین شرایطی بسیار دشوار خواهد بود. به همین 

دلیل ایجاد تغییر در فرآیند کسب و کارمان با دیگر رقبا المانی ضروری برای شرکت ها خواهد بود. 
4. مدیریت سئو و نمای کلی کسب و کار

همانطور که پیش از این اشاره کردم، مدیریت سئو برای استارت آپ های جویای موفقیت ضروری است. این امر جلوه آنالین 
برندها را توسعه می دهد. نکته مهم در این میان توجه به حوزه مدیریت سئو به عنوان بخشی از فرآیند کسب و کار است. تمام 
مشکالت یک برند با فعالیت مناسب در این زمینه رفع نخواهد شد. چالش های مختلف نیازمند پاسخ های گوناگون است. به 
این ترتیب در کنار فعالیت مناسب در زمینه مدیریت سئو باید به سایر بخش های شرکت نیز توجه داشت. در غیر این صورت 
شرایط برای ادامه فعالیت ما پیچیده می شود. از نظر من مدیریت سئو فرآیندی چندبخشی شامل بازاریابی، تبلیغات و روابط 
عمومی مطلوب است. بدون نگاه به این حوزه در کنار سایر بخش های مذکور در شرکت مان تعادل برقرار نخواهد شد. این امر 
موجب تفاوت میان جلوه آنالین و واقعی شرکت مان می شود. بدون شک هیچ چیز به اندازه تفاوت میان وضعیت آنالین و واقعی 
شرکت ها برای یک کسب و کار بدتر نیست. امکان استفاده از مزیت های سرمایه گذاری در بخش مدیریت سئو فقط با توجه 

یکپارچه به تمام بخش های شرکت امکان پذیر است. امیدوارم همیشه این نکته مهم را در خاطر داشته باشید. 
business2community :منبع
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کار کــردن در منــزل نیازی به رفت و آمــد، حضور در 
جلســات و پوشیدن لباس رسمی ندارد. این مزایا می تواند 
برای خیلی ها یک رویای دســت نیافتنی باشد تا زمانی که 
کارهای شــخصی به میدان  می آیند. حواس پرتی هایی که 
معمــوالً در منزل رخ می دهد را می تــوان در یک دفتر به 
راحتــی از خود  دور کرد. کار کــردن در خانه جدا کردن 

زمان کار و زمان شخصی را بسیار سخت می کند. 
تصــور کنید که مشــغول کار روی پروژه ای هســتید و 
دوســت تان به شما زنگ می زند. شما می دانید که باید کار 
روی پروژه را به اتمام برســانید، امــا صحبت نکردن با او 

زمانی که می توانید عمل محترمانه ای نیست.
تصــور کنید که در حال ایجاد فهرســتی از کارهایی که 
باید انجام دهید هستید، در این صورت گذاشتن زمان برای 
انجــام کارهای روزمره و شــخصی را نباید فراموش کنید. 
گذاشــتن لباس ها در ماشــین لباسشــویی در هنگام کار 
می تواند مانند امری جزئی و ناچیز به نظر برســد تا زمانی 
که شــب را تا دیروقت برای جبران کارهای انجام نشــده 
بیدار بمانید. در آخر هیچ وقت متوجه نخواهید شد که چه 
وقت زمان کار و چه وقت زمان اســتراحت و انجام کارهای 

شخصی تان است.
الیزابت گریس ســاندرز، کسی که تجربه  ۱۲ساله  کار در 
منزل دارد و مربی مدیریت زمان برای کسانی که دورکاری 
می کنند اســت می گوید که خوب، بد و زشــت این ماجرا 
را تجربه کرده و به این نتیجه رســیده است که بهترین و 
متمرکز ترین دورکاران برای انجام مؤثر کارهای شان حد و 

مرز برای خود تعیین می کنند.
در ادامــه بــه معرفی نکته هایــی برای پربــازده کردن 
دورکاری می پردازیم. این نکته ها هم برای کســانی که به 
صــورت تمام وقت دورکاری می کنند و هم برای کســانی 
که هــر از گاهی کارهای دفتر خــود را به منزل می آورند 

کاربردی است.
ساعات مشخص برای کار تعیین کنید

ممکن اســت احمقانه به نظر برســد اما اگر می خواهید 
متمرکــز بمانید تصور کنید که مشــغول کار در یک دفتر 
هستید. الیزابت گریس ساندرز می گوید قبل از اینکه مربی 

مدیریت زمان بشــود، برنامه  زمانی درهم برهمی داشــت. 
زمان مشخصی برای کار خود نداشت و معموالً در طول روز 
کارهای شخصی را انجام می داد و به این دلیل که کارهای 
شــخصی او هیچ حد و مرزی نداشت کارهای حرفه ای  اش 
نیز زمان مشــخصی نداشــتند. او می گوید در هر زمانی از 
شــبانه روز برای چک کردن ایمیل های کاری اش استرس 

داشت و هیچ وقت احساس استراحت و راحتی نمی کرد.
تغییر بزرگ در زندگی او زمانی رخ داد که ســاعات کار 
بــرای خود در منــزل تعیین کرد. این ســاعات برای او از 
9 صبــح تا ٦ بعدازظهر بــود. او همچنین کارهای مجاز و 
غیرمجاز در این ســاعات را برای خود مشخص کرد. برای 
انجام این کار او از خود می پرســید که اگر مشغول کار در 
یک دفتر بود می توانســت آن کار را انجــام دهد یا خیر؟ 
اگر پاســخ خیر بود می دانســت که آن فعالیت را باید قبل 
و یا بعد از ســاعات اداری خــود انجام دهد. کارهای منزل 
و وقــت گذراندن با دوســتان همه باید بعــد از زمان کار 
انجام می شــدند. البته او در زمان ناهار می توانست تماس 
تلفنی با دوســتانش برقرار کند و یا اگر اتفاقات اضطراری 
مانند خرابی ماشــین می افتاد در طول روز می توانست به 
آنها رســیدگی کند، اما این کارها جزو استثناها محسوب 
می شــدند نــه قوانین. با تعییــن کردن ایــن مرزها بین 
ســاعات اداری و شــخصی او نه تنها زمان مشخصی برای 
انجام کارهای حرفه ای اش قرار داد بلکه می توانســت بدون 

استرس و با راحتی زمان استراحت خود را سپری کند.
روز خود را برای موفقیت سازماندهی کنید

بازدهــی کار خود در منزل را بــا برنامه ریزی متفاوت از 
یک روز کاری معمول به حداکثر برســانید. برای مثال اگر 
هفتــه ای یک بار در منزل کار می کنید، آن را به روز بدون 
جلسه تبدیل کنید. اگر نمی توانید به طور کامل این کارها 
را انجــام دهیــد، حداکثر نصف روز را بــرای کار متمرکز 
ذخیره کنید. زمانی که مناسب تر برای شما است را انتخاب 

کنید.
ســپس یک یا دو کار کلیدی که قصد انجام آن  در این 
زمان را دارید تعییــن کنید. این وظایف و کارها می توانند 
نیاز به یک و یا دو ســاعت کار بی وقفه و یا تفکر خالقانه و 

استراتژیک که در محیط دفتر می توانید به آنها دست یابید 
داشته باشند. نگاه نکردن به پیام ها و ایمیل ها نیز می تواند 
در این ســاعات به شما کمک کند. این امر را به دوستان و 
همکاران خود اطالع دهید تا از جواب دیر به هنگام شــما 

نگران نشوند.
حد و مرز را با دیگران تعیین کنید

برای پایدارکردن تالش های خود با اشــخاصی که زمان 
کاری شــما در منزل را به عنوان زمــان بیکاری می دانند 
صحبت کنید. به خانواده، دوستان و آشنایان خود توضیح 
دهید که این ســاعات زمان کار شما است و قادر به انجام 
مسائل غیرکاری در آن ســاعات نیستید.  اگر همسر شما 
در منزل اســت این امر را بــه او نیز توضیح دهید. به طور 
معمول اگر برنامه ای بــرای خود تعیین کنید و مطابق آن 
پیش بروید دیگران نیز محدودیت های شما را درک کرده 

و از برنامه  شما پیروی خواهند کرد.
در بعضی از روزها ممکن است مهمان ناخوانده به منزل 
شما بیاید، در این صورت با احترام شرایط را توضیح دهید. 
اگر همســایه تان به منزل شــما آمد، گفــت و گوی چند 
دقیقه ای با او داشــته باشــید و با او همانند همکاری که 
سر میز شــما آمده اســت رفتار کنید اما به آنها پیشنهاد 
داخل آمدن و صرف چایی و داشتن صحبت طوالنی نکنید. 

می توانید زمان مالقات بعد از کار با آنها تنظیم کنید.
اگر نیاز به انجام مســائل غیرکاری پیش آمد، براســاس 
کارهای باقیمانده زمانی برای آن را تعیین کنید. برای مثال 
اگر خانواده تان از شــما درخواست کار کرد، زمان انجام آن 
را در هنگام وقت ناهار خود بگذارید و براســاس آن زمان 
عمل کنید و اگر وقت نداشتید این امر را برای آنها توضیح 

دهید.
در هنگام توضیح محدودیت های خود به دیگران نیاز به 
معذرت خواهی زیاد نیست. برای کار خود در منزل به اندازه  
کار در یک اداره احترام داشــته باشید. اگر به برنامه  خود 
پایدار باشید دیگران نیز انتظارات دیگری از شما نخواهند 
داشــت و در این صورت زمان برای کار متمرکز بیشــتری 

خواهید داشت.
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چگونه در هنگام کار در منزل متمرکز بمانیم؟
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