
آنكارا و تهران در پي تصميم آمريكا براي پايان دادن به معافيت ها براي واردات نفت ايران، 
به دنبال سيستم تهاتري براي دور زدن تحريم هاي آمريكا خواهند بود. به گزارش ايسنا، 
ســخنگوي وزارت خارجه تركيه اعالم كرد همزمان با مذاكرات آنكارا با واشنگتن درباره 
تحريم هاي نفتي ايران، وزارت بازرگاني تركيه و همتاي ايراني وي تالش مي كنند جريان 
تجارت كاال ميان دو كشــور را حفظ كنند. دولت ترامپ اوايل هفته گذشــته اعالم كرد 
معافيت ها براي ادامه واردات نفت ايران را كه براي هشــت كشور صادر كرده بود، تمديد 
نخواهد كرد و از همه خريداران نفت ايران خواســت واردات شان را تا اول ماه می متوقف 
كنند در غير اين صورت با تحريم مواجه خواهند شــد. مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا 
هفته گذشته اعالم كرد آمريكا با كشــورهاي ديگر براي كمك به پايان دادن به واردات 
نفت ايران گفتگو كرده است و اعالم كرد كه واشنگتن از عربستان سعودي، امارات متحده 
عربي و همپيمانان ديگرش براي جبران افت عرضه نفت ايران قول همكاري گرفته است. 
دولت آمريكا پس از خروج از توافق هسته اي سال ۲۰۱۵ با ايران، نوامبر گذشته تحريم ها 

عليه صادرات نفت ايران را آغاز كرد.؛ اما تركيه يكي از هشت كشوري بود كه از تحريم هاي 
يك جانبه آمريكا براي ادامه خريد نفت ايران معافيت شش ماهه دريافت كرده بود كه دوم 
ماه می به پايان مي رسد. تركيه اعالم كرده اســت كه تحريم ها عليه واردات نفت ايران را 
نمي پذيرد و هشدار داده كه اقدام آمريكا در پايان دادن به معافيت ها، سودي براي ثبات 
و صلح منطقه اي ندارد. مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه اظهار كرده اســت كه ما 
تحريم هاي يك جانبه و تحميل چگونگي روابط با كشورهاي همسايه را نمي پذيريم. وزير 
خارجه تركيه همچنين از اظهارات مايك پمپئو، همتاي آمريكايي خود كه گفته بود تركيه 
مي تواند نفت را از عربستان سعودي و امارات متحده عربي تامين كند انتقاد كرد و گفت: 
وادار كردن به خريد نفت از كشورهاي ديگر به جز ايران زياده روي است. محمدجواد ظريف، 
وزير خارجه كشورمان چند روز پيش از اعالم تصميم آمريكا براي پايان معافيت ها، به آنكارا 
سفر كرد و با مقامات تركيه درباره مكانيزم هاي جايگزين براي ادامه تجارت دو جانبه گفتگو 
كرده بود. چاووش اوغلو در كنفرانس مطبوعاتي مشتركي در ۱۷ آوريل اظهار كرده بود ايران 

و تركيه به دنبال مكانيزم هاي جايگزيني مانند اينستكس – كانال مالي اتحاديه اروپا براي 
تجارت با ايران – خواهند بود. به گفته نجدت پامير، مدير انرژي در شركت زيگما اينسايت 
تركيه، اقتصاد تركيه در صورت پايان دادن به واردات نفت از ايران، از نظر اقتصادي تاثير 
منفي خواهد پذيرفت زيرا ايران يكي از اصلي ترين صادركنندگان نفت و گاز تركيه است. 
وي در ادامه افزود: ايران نفت را با شرايط مناسب تري نسبت به رقيبانش عرضه مي كند و 
نفت ايران قيمت كمتر و شرايط پرداخت مناسب تري براي برخي از كشورها از جمله تركيه 
دارد. تركيه به دنبال استفاده از ارزهاي ملي در تجارت بين الملل است و در اكتبر سال ۲۰۱۷ 
بانك هاي مركزي ايران و تركيه رسما با تجارت با استفاده از ارزهاي ملي موافقت كردند. 
 به گفته پامير، با اين حال آنكارا به دليل دشــواري هاي سياسي كه پيش از اين در روابط

 دوجانبه با واشنگتن با آنها مواجه شده است به سختي مي تواند تحريم هاي آمريكا را دور بزند 
و به تجارت با ايران بپردازد؛ ازاين رو انجام سيستم تهاتري پايدار با ايران براي تركيه دشوار 
است و ايجاد مكانيزم هاي تجاري جديد با ايران ممكن است روابط پرتنش ميان واشنگتن 

و آنكارا را وخيم تر كند. توپراس كه تا اين اواخر تنها پااليشگاه نفت تركيه بود، براي حداكثر 
۵۱درصد از واردات ماهانه خود به ايران وابسته بوده و تحت قراردادهاي واردات بلندمدت، 
اين شركت نفت ايران را با تخفيف كوچكي خريداري كرده است. سوكار كه يك پااليشگاه 
ديگر تركيه است، فعاليت هاي تجاري خود را ماه گذشته آغاز كرد و هنوز درباره واردات نفت 
ايران آماري اعالم نكرده است. واردات نفت توپراس از ايران سال گذشته به ۷.۱۱ ميليون تن 
)معادل ۱4۲ هزار و ۷84 بشكه در روز( رسيد كه 38.۱ درصد در مقايسه با واردات ۱۱.493 
ميليون تن )۲3۰ هزار و 8۰۵ بشكه در روز( در سال ۲۰۱۷ كاهش داشت؛ اما خريد توپراس 
از ايران ژوئن گذشته پس از اعالم بازگشت مجدد تحريم هاي آمريكا عليه ايران، كاهش 
چشمگيري پيدا كرد. اين پااليشگاه ۲8۷ هزار و 843 بشكه در روز نفت ايران را در ژوئن 
گذشته وارد كرد كه 69.۱ درصد در مقايسه با 93۰ هزار و 9۷8 بشكه در روز در ماه می سال 
۲۰۱8 كاهش داشت. واردات توپراس در ژوئيه دوباره رشد كرد و به 86۷ هزار و ۲۷۰ بشكه 

در روز رسيد؛ اما در نوامبر كه تحريم هاي آمريكا آغاز شد، صفر شد. 

رئيس شركت هواپيما سازي »آنتونوف« اوكراين 
روز جمعه اعالم كرد: همكاري كي يف و رياض 
در پروژه مشــترك توســعه و توليد هواپيماي 
»ان-۱3۲دي« را متوقف كرده است. به گزارش 
ايرنا به نقل از تارنماي روســيا اليوم، الكساندر 
دونتس، رئيس شركت هواپيما سازي آنتونوف 
اوكراين در پاسخ به سوالي درباره زمان تكميل 
پروژه ساخت مشترك هواپيما با عربستان، گفت: 
اين طرح هنوز به قوت خود باقي است؛ اما شرايط 
تا حــدودي تغيير كرده اســت. وي اضافه كرد: 
در چارچوب اين طرح، يك هواپيماي آنتونوف 
ان-۱3۲دي ســاخته و آزمايش ها روي آن آغاز 
شــد؛ اما به داليلي درباره آنتونــوف، اين پروژه 
متوقف شد و تغييراتي در شركاي آن در عربستان 
رخ داده اســت. دونتس تاكيد كــرد: ما دنبال 
شريك و مشتري هستيم. عربستان، فوريه ۲۰۱6 

)بهمن/ اســفند 94( براي تاسيس پنج شركت 
تخصصي در كشــورش، مجموعه قراردادهايي 
با اوكراين منعقد كرد. براســاس اين قراردادها، 
اين شركت ها در زمينه حمل ونقل، بومي سازي 
فناوري و ساخت هواپيماهاي پيشرفته نظامي 
و مســافربري در عربستان، ســاخت ماهواره و 
رادار و انرژي هاي پاك فعاليت خواهند داشــت 
كه پروژه آنتونــوف از آن جمله بود. براســاس 
اين پروژه، مقرر شــد 8۰ هواپيما ساخته شود؛ 
به طوري كه مونتــاژ برخي از آنهــا در اوكراين 
و توليد برخي ديگر در ســعودي انجام شــود. 
نخستين نمونه از هواپيماي آنتونوف ان-۱3۲دي 
 در دســامبر ۲۰۱6 )۲8 آذرمــاه 9۵( با حضور
 پترو پروشــنكو، رئيس جمهــوري اوكراين و 
نمايندگاني از عربســتان در كي يــف رونمايي 

شده بود. 

طرح ويژه نظارت بر بازار كاالهاي اساســي در 
ماه مبارك رمضان از دهم ارديبهشــت ماه آغاز 

خواهد شد. 
به گــزارش وزارت صنعت، معــدن و تجارت، با 
تصميم اعضاي كارگروه ستاد تنظيم بازار مقرر 
شده اســت با هدف تنظيم بازار اقالم اساسي و 
مصرفي خانوار در ماه مبارك رمضان، طرح ويژه 
نظارت بر بازار از روز دهم ارديبهشــت آغاز شود 
و تا هفدهم خرداد ادامه يابد. اين اقدام با هدف 
حفظ آرامش بازار در ماه مبارك رمضان و توجه 
به رفاه هموطنان به ويژه اقشار آسيب پذير جامعه 

صورت مي گيرد. 
پيش بيني شــده اســت كارگروه هاي ســتاد 
تنظيم بازار در هر اســتان با توجه به شــرايط 
اســتان تحت مسئوليت خود نســبت به اتخاذ 
تصميم براي برگزاري فروش هــاي فوق العاده 

 و همچنين نمايشــگاه هاي طرح ضيافت اقدام 
كنند. 

بر اين اســاس عرضه اقالم اساسي در دو سطح 
صورت خواهد گرفت. كاالهاي اساسي همچون 
برنج، شكر، روغن و گوشــت مرغ در اين راستا 
با قيمت هاي ترجيحي بــراي خانوارهاي هدف 
اختصاص مي يابد يــا در فروش هاي فوق العاده 

عرضه خواهند شد. 
در اين راســتا تصميماتي نيز بــا هدف تنظيم 
بازار خرمــا، زولبيــا و باميه، حليــم و آش كه 
كاالهاي مهــم و پرمصرف در اين ماه هســتند 
اتخاذ شــده اســت. هر ســاله در آســتانه ماه 
مبارك رمضان حداقــل و حداكثر قيمت اقالم 
پرمصرف با هدف پيشــگيري از رشد ناگهاني 
 قيمت ها ابالغ می شــود و به اطالع شهروندان

 مي رسد. 

دبيركل شورايعالي آموزش وپرورش گفت: درخواست  هاي 
بسياري براي تغيير زمان كنكور كارشناسي وجود داشت 
كه ما منتقل كرديم؛ اما موافقت نشد. مهدي نويدادهم 
درباره احتمال به تعويق افتادن كنكور سراسري با توجه 
به وقوع ســيل اظهار كرد: تصميم گيرنده در اين زمينه 
سازمان سنجش و شــوراي سنجش و پذيرش دانشجو 
است؛ درخواست هاي بسياري وجود داشت كه ما منتقل 
كرديم؛ اما موافقت نشد و به هيچ وجه زمان كنكور تغيير 
نخواهد كرد. البته كنكور كارشناسي ارشد تغيير زمان 
داشت؛ اما كنكور كارشناسي خير. وي درباره الزامات توجه 
بيشتر دولت به خيرين مدرسه ساز گفت: خوشبختانه 
جريان خيرين مدرسه ساز به يك جريان بالنده تبديل 
شــده و تاثيرات مثبت فرهنگي، اجتماعي و تربيتي به 
همراه دارد، در اين سال ها آموزش و پرورش تالش كرده 
تا زمينه مشاركت حداكثري افراد را فراهم كند. نويدادهم 
افزود: يك زمينه كه قانون آن فراهم است؛ اما از ظرفيت 

آن به خوبي استفاده نشــده است. مشاركت خيرين در 
 امر نگهداري و اداره مدارس است كه تحت عنوان قانون 
هيات امنايي شــدن مدارس از آن نام برده مي شود و به 
افراد اجازه مي دهد در فراينــد مديريت و برنامه ريزي و 
ارتقاي كيفيت مدرسه نيز مشاركت داشته باشند. دبيركل 
شورايعالي آموزش و پرورش با بيان اينكه از خيرين دعوت 
مي كنم مشاركت را محدود به ساخت مدرسه نكنند و در 
بخش نرم افزاري و ارتقاي كيفيت مدرسه نيز مشاركت 
كنند، گفت: در مدارس هيات امنايي گزارش ها نشــان 
مي دهد كه حضور خيرين بســيار موثر بوده است. وي 
درباره در اولويت نبودن بانوان خير مدرسه ساز عنوان كرد: 
به لحاظ قانوني تفاوتي بين خيرين مرد و زن وجود ندارد 
و اين به فرهنگ اجتماعي برمي گردد و هيچ منع قانوني 
براي حضور و مشاركت بانوان وجود ندارد و اگر خودشان 
بخواهند مي توانند مشاركت داشته باشند كما اينكه در 

سال هاي گذشته اين مشاركت خوب و باال بوده است. 

رشــد اقتصادي دوازده ماهه منتهي به ماه مارس 
بزرگ ترين اقتصاد جهان از 3 درصد نيز فراتر رفت. 
به گزارش ايســنا به نقل از آسوشــيتدپرس، رشد 
اقتصادي آمريكا از ۲.۲ درصد در ســه ماهه پاياني 
سال گذشته به 3.۲ درصد افزايش يافته است كه 
خبر خوبي براي دولت ترامپ محســوب مي شود. 
دونالد ترامــپ براي انتخــاب مجدد بــه عنوان 
رئيس جمهور، حساب ويژه اي روي رشد اقتصادي 

باز كرده است. 
دونالد ترامپ در واكنش توئيتري خود به اين خبر، 
رشد ثبت شده را فراتر از حد انتظار خواند و گفت: 
اقتصاد ما دارد كار خود را عالي انجام مي دهد و ما در 

جهان اول هستيم. 
اين نرخ رشد كه برترين نرخ رشــد فصلي از سال 
۲۰۱۵ تاكنون است، از آن جا اهميت دارد كه به طور 

سنتي، نرخ رشد نخستين فصل اقتصاد آمريكا پايين 
بوده است و اين مســاله مي تواند نگراني ها از وقوع 
ركود اقتصادي در آمريكا را تا حد زيادي از بين ببرد. 
به نظر مي رسد حتي طوالني ترين تعطيلي موقت 
دولت آمريكا در تاريخ اين كشــور و جنگ تجاري 
سنگين با چين نتوانسته است مانع از تحقق چنين 
رشدي شــود. با اين حال گس فاوشر، كارشناس 
مسائل اقتصادي در موسسه »پي.ان.سي« معتقد 
است كه نرخ رشــد فعلي با دوام نخواهد بود: بعيد 
است عواملي كه به كمك اين رشد اقتصادي آمدند 
بتوانند در آينده نيز به شكل پايدار به رشد اقتصادي 

كمك كنند. 
لري كودلو، مشــاور اقتصادي ترامــپ در واكنش 
به اين رشــد گفته دولت كماكان متعهد به حفظ 
نرخ رشد در ســطح باالي درصد براي سال جاري 

است و معتقد است كه نرخ بيكاري پايين در كنار 
تقويت دســتمزدها به افزايش مخــارج مصرفي 
خواهــد انجاميد. وي كــه در مصاحبه با شــبكه 
خبري سي.ان.بي.سي سخن مي گفت، افزود: فكر 
مي كنم لطمه اي به چرخه رفاهي نخورده اســت، 
 سياســت هاي ترامپ كار مي كند و مــردم آمريكا 

خوشحال تر هستند. 
مخارج مصرف كننده كــه ۷۰ درصد فعاليت هاي 
اقتصاد آمريكا را در بر مي گيرد داراي رشــد ۱.۲ 
درصدي بوده؛ امــا مخارج دولتي بــه ۲.4 درصد 
افزايش يافته اســت. اقتصاددانــان معتقدند نرخ 
رشــد اقتصــادي امســال آمريــكا ۲.4 درصــد 
خواهد بــود كه در صــورت تحقــق، ۰.۵ درصد 
 كمتر از رشــد ثبت شــده براي ســال گذشــته

 است. 

با هدف تسهيل اجراي پروژه هاي مشترك، روسيه 
و چين بــراي ايجاد يك صندوق ارزي مشــترك 

براساس يوان توافق كردند. 
به گزارش ايســنا به نقل از اســپوتنيك، صندوق 
 ســرمايه گذاري مشــترك روســيه و چيــن

 )آر ســيف( با كمك موسســات چيني »ســوي 
يونــگ كپيتــال« و »داژنــگ اينوســتمنت 
گروپ« يك صنــدوق ســرمايه گذاري مبتني بر 
يوان تشــكيل داده اســت تا فرايند اجرا و توسعه 
 پروژه هــاي مشــترك بين دو كشــور تســهيل

 شود.  
در بيانيه صندوق »آر سيف« آمده است: وجوه اين 
صندوق، متمركز بر ســرمايه گذاري در پروژه هاي 
مهم و استراتژيك در چين و روسيه به طور مساوي 
خواهد بــود و در نوع خود نخســتين و مهم ترين 

همكاري بين مناطق مسكو، شرق دور و شمال شرق 
چين خواهد بود. درباره چيــن وجوه اين صندوق 
متمركز بر پروژه هاي مرتبط با پروژه جاده و كمربند 

خواهد بود.
 بنابر اعالم طرف چيني، اين صنــدوق در مرحله 
اوليه يــك ميليارد يــوان )معــادل ۱۵۰ ميليون 
دالر( ســرمايه خواهــد داشــت؛ امــا در مراحل 
بعدي ايــن مبلغ بــه 6 تــا ۷ برابر مقــدار فعلي 
افزايش خواهــد يافــت. دو طــرف اولويت هاي 
همكاري را شناســايي كرده انــد و اكنون در حال 
مطالعه روي برخي از فرصت هاي ســرمايه گذاري 
معين هستند كه شــامل منابع طبيعي، خدمات 
 مالــي، توليدات صنعتــي و بخــش مراقبت هاي

 درماني مي شود. 
كريل ديميتريف، رئيس صندوق ســرمايه گذاري 

مســتقيم روســيه در هميــن رابطــه گفــت: 
ايجــاد اين صنــدوق گامــي ديگر براي توســعه 
هر چه بيشــتر روابــط چين و روســيه اســت. 
ايــن صنــدوق به تقويــت روابــط اقتصــادي و 
يكپارچگي بيشــتر دو كشــور كمك مي كند. اين 
 صندوق ريســك ارزهــاي خارجي را بــه حداقل 

مي رساند. 
الزم است ذكر شود تاسيس اين صندوق در حاشيه 
نشست جاده و كمربند شهر پكن اعالم مي شود كه 
به نوعي اين پروژه، تالش چين براي احياي مسير 

بازرگاني جاده ابريشم است. 
روســيه و چيــن تاكنون بــه توافقات زيــادي با 
يكديگــر بــراي اســتفاده از ارزهاي دو كشــور 
 در مبــادالت و حــذف تدريجــي دالر دســت 

يافته اند. 
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سرمقاله

يادداشت

 رقابت کاذب  بانک ها
 با   تولید

سیاست تشویقی   برای 
سرمایه گذاری   ارزی

با توجه به برنامه های بانك 
مركزی و تــالش اين بانك 
برای تحقق شــعار ســال، 
بانك ها قصد دارنــد منابع 

خود را صرف حمايت ...

  وحید شــقاقی، کارشناس 
اقتصادی

 حسن مرادی، کارشناس اقتصادی
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برایرونقتوليد

زنگخطرايجادبازار
سياهباسهميهبندیبنزين

»کسب و کار« طرح جدید  مجلس برای سرمایه گذاری   ارزی   را   بررسی   می کند

تکاپوی   جدید   برای  جذب    ارزهای  خانگی
صفحه2

صفحه3

رصد    نقل  و انتقاالت   مالی 
کسب و کارهای   اینترنتی

در   راستای    مبارزه    با    پولشویی    انجام    می شود

از ديد كارشناســان مهم ترين موضوعی كه می تواند 
منابع بانكی را در خدمت رونق توليد قرار دهد، پايان 
دادن به رقابت كاذبی اســت كه بانك ها با توليد دارند. 
در راســتای صحبت هايی كه مدام از حمايت و رونق 
توليد از جانب بانك مركزی گفته می شود، اخيرا نيز قرار 
شده است بانك ها به منظور كمك به توليد دسته بندی 
شده و با جديت بيشتری تامين مالی توليد را پيگيری 
كنند. اما ســوال ها و ابهامات زيادی در اين خصوص 
وجود دارد كــه قبل از اجرای برنامــه بانك مركزی و 
پيش بينی آينده توليد بايد به آنها پاســخ داد. اولين 
مورد آن، اين اســت كه بانك ها كه تا بــه حال در اين 
 زمينه موفق نبوده انــد، از اين پس با چه برنامه ای بايد 
حركت كنند؟حال و روز كنونی توليد نشان می دهد، 

بانك ها نه تنها در وظيفه...

صحبت ها از تصميم و عزم دولت برای سهميه بندی 
بنزين درحالی منتشر می شود كه به عقيده كارشناسان 
 اين كار خطر تشكيل بازار سياه خودرو را در پی دارد.
هرچند شورايعالی انرژی اعالم كرده كه تصميمی برای 
سهميه بندی بنزين نداشته است اما برخی از گزارش ها 
از عزم جدی دولت برای سهميه بندی بنزين حكايت 
دارد. بررسی سخنان مســئوالن دولتی و نمايندگان 
مجلس شورای اسالمی نشان می دهد با وجود بی خبری 
اغلب نمايندگان مجلس از چنــد و چون برنامه دولت 
برای سهميه بندی بنزين و تغيير قيمت عرضه آن، دولت 
در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با استناد 
به مجوزهای قانونی كه از قبل از مجلس شورای اسالمی 

داشته، مجوز تغيير در قيمت بنزين ...



اقتصاد2
ایران وجهان

پوتین: 
تولید نفت خود را فعال افزایش 

نمی دهیم
رئیس جمهور روســیه اعالم کرد که مسکو 
بالفاصه پس از اعالم لغو معافیت های خرید 
 نفت از ایران، تولید خــود را افزایش نخواهد 

داد.
والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهور روســیه 
در نشســتی خبــری در پکــن با اشــاره به 
تصمیم اخیــر آمریکا مبنی بــر عدم تمدید 
معافیــت  از تحریم های نفتی ایــران اظهار 
کرد کــه روســیه بالفاصله پــس از خاتمه 
بخشــیدن به معافیــت تحریم هــای نفتی 
خریــداران نفت ایــران در ماه مه از ســوی 
 آمریــکا، تولیدات نفتی خــود را باال نخواهد 

بود.
وی افــزود: ما بــا اوپــک توافــق کرده ایم 
تــا تولیــدات را در حــدی مشــخص نگه 
 داریــم و ایــن روال تا مــاه جــوالی ادامه 

دارد.
به گزارش ایسنا، کاخ سفید برای افزایش فشار 
بر ایران معافیت های اعطا شده به هشت کشور 
برای خرید نفت از ایران را تمدید نخواهد کرد.
دولــت آمریــکا ســال گذشــته بــه دلیل 
"جلوگیــری از افزایــش قیمــت نفــت در 
بازارهای جهانی" به هشــت کشور خریدار 
 نفت خام ایران معافیــت از تحریم های نفتی 

اعطا کرد.

ظریف:
شخِص ترامپ به دنبال جنگ با 

ایران نیست
شخِص ترامپ به دنبال جنگ با ایران نیست؛ 
اما تیم ب )بولتون، بی بی، بن ســلمان و بن 
زاید( می خواهند آمریــکا را به یک درگیری 

نظامی با ایران بکشانند
فاکس نیوز یکی از رســانه های اصلی حامی 
دونالد ترامپ از انجــام مصاحبه اختصاصی 
با محمد جــواد ظریف خبــر داد و به نقل از 
وزیر خارجه کشورمان نوشت: تیم 'ب ' یعنی 
جان بولتن ، بی بی )نتانیاهو( ، بن ســلمان و 
بن زاید در صدد کشاندن آمریکا به جنگ با 

ایران هستند.
صفحه رسمی خبرگزاری فاکس نیوز جمعه 
شب اعالم کرد که با محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران گفت 
وگوی اختصاصی انجام داده و قرار است روز 

یکشنبه پخش شود.
این رســانه با پخش آنونس تصویری )پیش 
خبــر کوتــاه( خــود آورده اســت: ظریف 
گفت کــه کارزار فشــار حداکثــری دونالد 
 ترامپ علیــه ایــران محکوم به شکســت 

است.
او ادامه داد: البته معتقدم که شخص ترامپ 
در پی جنــگ با ایران نیســت و در مبارزات 
انتخاباتی اعالم کرد که مخالف ورود آمریکا 

به جنگ دیگری است.
ظریف گفت : در این میان مشاور امنیت ملی 
کاخ ســفید، رژیم صهیونیســتی، عربستان 
سعودی و امارات عربی متحده در تالش برای 
تغییر نظام ایران هستند و می خواهند ایاالت 
متحده را به یک درگیــری )نظامی با ایران( 

بکشانند.
او تاکید کرد: گمان نمی کنم که رئیس جمهور 

ترامپ خواستار چنین کاری باشد.
فاکس نیوز در ادامه خبر اعالم کرد که کریس 
واالس)Chris Wallace( مجری باسابقه 
این شبکه خبری مصاحبه را انجام داده است.
ظریف همــواره از گفت وگو با رســانه های 
تحلیلی و خبری دنیا اســتقبال کرده و آن را 
فرصتی مغتنم در بازتــاب مواضع جمهوری 

اسالمی ایران می داند.
 Fox News شــبکه فاکــس  نیــوز )
خبــری  کانــال  یــک   ،)Channel
تلویزیونــی ماهــواره ای و کابلــی اســت 
کــه تحــت مالکیــت 'گــروه ســرگرمی 
 Fox Entertainment ( فاکــس' 
Group(، یکی از شــرکت های فرعی 'نیوز 
)News Corporation( 'کورپوریشــن 

 است.
این کانال که برنامه های خــود را عمدتاً در 
اســتودیوهای نیویورک تولیــد می کند، تا 
آوریــل 2009 بــه 102 میلیــون بیننده 
در آمریــکا و همچنیــن تعداد بیشــتری 
 بیننــده در سراســر جهــان دسترســی 

داشت.

اخبار

از دید کارشناسان مهم ترین 
موضوعی که می تواند منابع 
بانکی را در خدمت رونق تولید 
قرار دهد، پایان دادن به رقابت 
کاذبی است که بانک ها با تولید 
دارند. در راســتای صحبت هایی که مــدام از حمایت 
و رونق تولیــد از جانب بانک مرکزی گفته می شــود، 
اخیرا نیز قرار شــده اســت بانک ها به منظور کمک به 
تولید دسته بندی شده و با جدیت بیشتری تامین مالی 
تولید را پیگیری کنند. اما سوال ها و ابهامات زیادی در 
این خصوص وجود دارد که قبــل از اجرای برنامه بانک 
مرکزی و پیش بینی آینده تولید باید به آن پاســخ داد. 
اولین مورد آن این است که بانک ها که تا به حال در این 
 زمینه موفق نبوده اند، از این پس بــا چه برنامه ای باید 

حرکت کنند؟
حال و روز کنونی تولید نشان می دهد، بانک ها نه تنها در 
وظیفه اصلی خود یعنی رساندن نقدینگی به تولید موفق 
نبوده بلکه به بهانه انجام آن نیز خطاهای نابخشودنی ای 
داشــته اند. یکی از این خطاها پرداخت تســهیالت به 
دالالن و دیگری هدایت منابع بانک ها به سمت افراد رانت 

خوار و است که هدر رفت آن را در پی داشته و به افزایش 
مطالبات معوق  منتهی شــده است. همچنین بانک ها 
در وظیفه مهم خود یعنی اعتبارسنجی موفق نبوده و 
افزایش صنایع صوری نیز این مسئله را نشان می دهد. در 

کنار میان برهایی که بانک ها برای دور زدن قوانین داشته 
اند، سخت گیری به تولید واقعی همچنان پابرجاست. 
به طوری که علی رغم اصراری که بر حذف ربح  مرکب 
از جانب مجلسی ها می شد، مجمع تشخیص و شورای 

نگهبان با حذف ربح مرکب مخالفت کرد. نرخ سود بانکی 
در بسیاری از بانک ها همچنان باالی 18 درصد است و به 
نظر نمی رسد حتی با فرض تزریق این تسهیالت به تولید، 
گرهی از مشکل بنگاه ها حل شود. به همین دلیل سوال 
اصلی این است که بانک ها چگونه و تحت چه شرایطی 
می توانند با تسهیالت و منابع خود رونق دهنده به تولید 
باشند؟ و راهکار تسهیالت دهی به تولید تا چه اندازه در 

رونق تولید موثر است؟
در همین رابطه مدیرعامل بانک صادرات از دسته بندی 
بانک ها از سوی بانک مرکزی برای کمک به رونق تولید 

در سال جاری خبر داد.
حجت اهلل صیدی، در خصــوص برنامه های نظام بانکی 
برای کمک به رونق تولید در سال جاری اظهار داشت: یک 
برنامه کلی با بانک مرکزی برای تحقق شعار رونق تولید 
داریم و براساس آن بانک ها باید هر کدام در این خصوص 
فعالیت کرده و گزارش عملکرد خود را به دستگاه های 

مربوطه نیز ارائه دهند.
وی افزود: اما برنامه دیگری بین بانک ها با هماهنگی بانک 
مرکزی در حال اجراست که بانک ها برای کمک به رونق 
تولید در بخش های مختلف تعیین شده اند، به عنوان مثال 
چند بانک مسئول حمایت از رونق تولید مسکن، خودرو و 

کشاورزی و... شده اند.

یکی از اقداماتــی که بانک 
مرکــزی بــه امیــد جذب 
دالرهای خانگــی در اولویت 
قرار داده است، ایجاد جذابیت 
برای سپرده گذاری ارزی است 
که در راســتای آن مجلس نیز در تالش اســت با ارائه 
طرحی که تضمین الزم را به عالقه مندان می دهد، جریان 

سرمایه گذاری ارزی را تسهیل سازد.
طی چند ماه اخیــر بانک مرکزی مشــوق هایی برای  
سپرده گذاری ارزی در نظر گرفته است که از جمله آن 
تضمین بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده گذاری 
شده توسط بانک مرکزی، تعیین سود 3 تا 4 درصدی 
برای سپرده های ارزی بازپرداخت اصل و پرداخت سود 
سپرده گذاری به صورت اسکناس نزد این بانک، به همان 

نوع ارز تودیعی و به صورت اسکناس است.
اخیرا نیز مجلس شورای اسالمی در حال تدوین و بررسی 
طرحی است که بر اساس آن ســرمایه گذاری ارزی با 
تضمین کافی برای مردم راه اندازی می شود، اما نکته مبهم 

آن، امکان درآمد بانک ها از این سرمایه گذاری هاست.
براساس این طرح، مردم با ســرمایه گذاری ارزی طبق 
قانون هر زمان خواهان ارز خود باشند به آن دسترسی 
داشته و در عوض ســرمایه گذاری خود کسب سود هم 

خواهند داشت. به عقیده کارشناسان تا مادامی که سود 
سرمایه گذاری در بازار طال، ســکه و بازار ارز، باال است، 
مردم تمایلی به سپرده گذاری ارزی در بانک ها نخواهند 
داشــت. از جمله راهکارهایی که کارشناسان پیشنهاد 
می کنند ضمیمه طرح مجلس به دولت باشد، کاهش 
سود سرمایه گذاری در بازار طال، سکه و ارز با اخذ مالیات 

از خریداران این بازارها است که به تبع می تواند مشوقی 
باشد برای افزایش سپرده گذاری ارزی و ریالی در بانک ها 
که از سود آن تولید و بانک ها نیز منتفع می شوند. از دیگر 
پیشنهادات کارشناسان برای پیشــبرد اهداف دولت 
 در موضوع ســپرده گذاری ارزی، مشوق های بیشتر به 

سپرده گذاران ارزی است.

»کسب و کار« ماموریت بانک ها برای رونق تولید را بررسی می کند

دسته بندی   بانک ها   برای   رونق  تولید

»کسب و کار« طرح جدید  مجلس برای سرمایه گذاری ارزی را بررسی می کند

تکاپوی   جدید    برای  جذب    ارزهای  خانگی

بورس همچنان روی دور تقاضا
در ایــن روزهــا کــه شــاخص بورس شــاهد 
رکوردشکنی های پی در پی است، تقاضا بر عرضه 
پیشــی گرفته و حجم و ارزش معامالت نیز ارقام 
باالتری را نسبت به ماه های گذشته نشان می دهد.

به گزارش ایسنا، بار دیگر شــاخص بورس روند 
صعودی گرفت و توانست وارد کانالی جدید شود. در 
روزهای گذشته نیز شاخص بورس توانسته بود بارها 
کانال شکنی و از کانال 200 هزار واحدی عبور کند.
در روزهای معامالتی ســال 1398 بــا افزایش 
قیمت ها در بــورس، ارزش و حجم معامالت نیز 
افزایش یافته است و تحرک بازیگران بازار بیشتر 
شده است. در بســیاری از روزها در سال 1398 
تقاضا بر عرضه توانست پیشی بگیرد. در اولین روز 
معامالتی بورس تهران در این هفته شاخص کل 
بازده نفتی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 1۵10 
واحد رشد کرد و به رقم 20۵ هزار و 28۷ واحدی 
رسید. شاخص کل هم وزن نیز با ۷۵1 واحد رشد 

مواجه شد و تا رقم 41 هزار و 8۵8 باال رفت.
شاخص آزاد شناور با 1۵۷8 واحد رشد تا رقم 231 
هزار و 889 باال رفت و شاخص بازار اول و دوم هر 

کدام به ترتیب 1342 و 1929 واحد رشد کرد.
معدنی و صنعتی چادرملو، گــروه مپنا و معدنی و 
صنعتی گل گوهر هر کدام بــه ترتیب 194، 1۵2 
و 1۵1 واحد تأثیر افزایشی روی شاخص های بازار 
داشتند اما در طرف مقابل صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، سرمایه گذاری غدیر و فوالد خوزستان هر 
کدام به ترتیب 1۷1، 88 و 39 واحد تأثیر افزایشی 
روی شاخص های بازار داشتند. در گروه کانه های 
فلزی تعدادی از سهم ها مخصوصاً سهم های شاخص 
ساز با رشد قیمت و صف خرید مواجه شدند. بیشتر 

سهم های گروه رشد قیمت را تجربه کردند.

 

اهدای جوایز نفیس در سومین جشنواره 
فیلم 180 ثانیه ای بانک پاسارگاد

سومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای بانک پاسارگاد در 
سال جاری برگزار و جوایز نفیسی به برگزیدگان این 
جشنواره اهداء خواهد شد. به گزارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی دبیر اجرایی جشنواره 
ضمن اعالم این خبر گفت: دبیرخانه جشنواره فیلم 
180 ثانیه ای بانک پاسارگاد، طی فراخوانی از کلیه 
عالقمندان دعوت کرده است، با ارسال آثار خود در 
خصوص محورهای این جشنواره، در سومین دوره از 
این جشنواره شرکت کنند. وی ادامه داد: تاکنون تعداد 
بســیاری اثر و ایده که دغدغه های مردم را در مورد 
موضوعات اعالم شده به خوبی به تصویر کشیده  است، 
به دبیرخانه ارسال شده است و این روند همچنان ادامه 
دارد. رفیعی افزود: با توجه به استقبال عالقمندان و 
سطح بسیار خوب آثار ارسالی، جوایز ارزنده ای برای 
این دوره از جشــنواره درنظر گرفته شده است که به 

برگزیدگان آن اهداء خواهد شد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران به 
۵/ 1 میلیون نفر وام می دهد

گروه بنگاه هــا – دنیای اقتصــاد: مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه مهر ایران گفت: در سال جاري به ۵/ 
1 میلیون نفر وام قرض الحسنه پرداخت مي کنیم. 
مرتضی اکبری در گفت وگو بــا »دنیای اقتصاد« با 
بیان اینکه در ســال جاري در زمینه اشتغال خرد، 
تســهیالت مي دهیم، افزود: در دو سال گذشته از 
تامین معیشت به سمت اشتغال هاي خرد و خانگي 
تغییر رویه داشته ایم. وی با تاکید بر اینکه سقف 20 
میلیوني وام هاي قرض الحسنه پاسخگوي ایجاد یک 
شغل نیســت، افزود: اولین اقدام در حوزه اشتغال، 
باید افزایش سقف وام باشد که ظاهرا دولت پیشنهاد 
افزایش این وام به 30 میلیون تومان را مصوب کرده و 

باید در شوراي پول و اعتبار نیز تصویب شود. 

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد
بسته »رونق بخش مسکن« هفته 

آینده رونمایی می شود
 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک مســکن 
با بیان اینکه تهیه بســته رونق بخش مسکن در 
مراحل پایانی قرار دارد و هفته آینده رونمایی می 
شود، تدوین روش های متنوع تامین مالی را یکی 
از مهمترین شاخص های این بسته عنوان کرد. به 
گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن، 
در مراســم افتتاح پروژه صندوق سرمایه گذاری 
زمین و ساختمان شمالغرب تحت عنوان »نرگس 
رشدیه تبریز« با اشــاره به ظرفیت های صنعت 
ساخت و ساز در شرایط فعلی اقتصادی گفت: تولید 
مســکن به عنوان حوزه ای که می تواند به اقتصاد 

کشور کمک کند، شناخته شده است.

نبض بازار

بانک ها
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صحبت ها از تصمیم و عزم دولت برای سهمیه بندی 
بنزین درحالی منتشر می شود که به عقیده کارشناسان 

این کار خطر تشکیل بازار سیاه خودرو را در پی دارد.
هر چند شورای عالی انرژی اعالم کرده که تصمیمی 
برای سهمیه بندی بنزین نداشته اســت اما برخی از 
گزارش هــا از عزم جدی دولت برای ســهمیه بندی 
بنزین حکایت دارد. بررسی سخنان مسئوالن دولتی 
و نمایندگان مجلس شورای اسالمی نشان می دهد 
با وجود بی خبری اغلب نمایندگان مجلس از چند و 
چون برنامه دولت برای سهمیه بندی بنزین و تغییر 
قیمت عرضه آن، دولت در جلسه شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا با استناد به مجوزهای قانونی که از 

قبل از مجلس شورای اسالمی داشته، مجوز تغییر در 
قیمت بنزین را دریافت کرده و اکنون عزم دولت برای 

سهمیه بندی بنزین جدی است.
با این حال عضو ناظر مجلس در شــورای عالی انرژی 
گفته اســت که این شــورا تاکنــون تصمیمی برای 
ســهمیه بندی و یا افزایش قیمت بنزین اتخاذ نکرده 

است.
علی بختیار عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورای 
عالی انرژی با اشاره به اخبار منتشر شده درباره احتمال 
سهمیه بندی بنزین، گفت: در شورای عالی انرژی که 
آخرین جلسه آن 28 اسفند سال گذشته برگزار شد، 
درباره این موضوع بحثی مطرح نشد.وی با بیان اینکه 

در مجلس نیز بحثی درباره سهمیه بندی و یا افزایش 
قیمت بنزین مطرح نیســت، ادامه داد:حتی در زمان 
بررسی بودجه سال 98 ســناریوهای مختلفی برای 
قیمت و سهمیه بندی بنزین مطرح شد که نمایندگان با 

تمامی آنها مخالفت کردند.
نماینده گلپایگان در مجلس تصریــح کرد:ظاهراً در 
جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مباحثی 
درباره بنزین مطرح شده است که نمایندگان نیز از آن 

بی اطالع هستند.
عضو کمیســیون انرژی مجلس با بیان اینکه طرحی 
فراکسیون امید برای جبران خســارت سیل زدگان 
تدوین کرده بود که پیشنهاد شده بود در آن طرح آورده 

شود که 200 تومان به قیمت بنزین و گازوئیل  افزوده 
شود و مبلغ مابه التفاوت به ســیل زدگان اختصاص 
داده شود، اظهار داشــت:این پیشنهاد در جمع بندی 
نهایی طرح رای نیاورد و عماًل ایــن موضوع نیز از راه 

به جایی نبرد.
به اعتقاد کارشناسان با ســهمیه بندی بنزین چون 
سهمیه به خودرو تعلق می گیرد، ممکن است بسیاری 
به سمت خرید خودروها و تاکسی های فرسوده بروند 
و این باعث شود که بازار سیاهی برای خرید و فروش 
خودرو شکل بگیرد. بنابراین با این کار نه تنها قاچاق 
بنزین کاهش نمی یابد بلکه شیوه ظالمانه توزیع فعلی 

بنزین هم ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به چگونگی 
استفاده از ظرفیت نخبگان گفت: چیزی به نام استخدام 
نخبگان نداریم و چارت به کارگیری آن ها نیز بر مبنای 

عدالت استخدامی برای همه داوطلبان انجام می شود.
به گزارش ایسنا، جمشید انصاری - معاون رئیس جمهور 
- در دیدار با رئیس مؤسسه رازی اظهار کرد: این مؤسسه 
به عنوان یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی کشور نقش 

بســزایی در تأمین سالمت انســان و دام دارد. رئیس 
سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: این دست 
مجموعه ها باید در حوزه نیروی انسانی و همچنین به روز 
رسانی تجهیزات و امکانات تقویت شوند تا دستاوردهای 
مثبت آن ها روز به روز بیشتر شــود. وی افزود: اگر این 
اتفاق بیفتد مؤسسه رازی و دیگر مؤسسات تحقیقاتی که 
تعدادشان در استان البرز کم نیست، می توانند در مسیر 

درست تحقق اهداف خود که همان تأمین امنیت غذایی 
و سالمت است، گام بردارند. انصاری توضیح داد: در طول 
این بازدید در جریان مســائل این مرکز قرار گرفتیم و 
آمادگی داریم که حمایت های الزم به خصوص در حوزه 
تأمین نیروی انســانی را صورت دهیم. معاون رئیس 
جمهور اظهار کرد: البته نخبگان به دالیل اســتعداد و 
توانمندی هایی که دارند فرصت بیشتری برای جذب 

و به کارگیری در آزمون های اســتخدامی نصیب شان 
می شود. این مقام مسئول با اشاره به سهم دولت از بازار 
اشتغال خاطر نشان کرد: حدود 1۵ درصد از نیروی کار 
کشور در بخش عمومی شــامل دستگاه های دولتی و 
نیروی مسلح است. وی گفت: از حدود 23 میلیون نفر 
نیروی کار کشور حدود سه میلیون و 800 هزار نفر در 

بخش عمومی مشغول به کار هستند.

زنگ  خطر ایجاد   بازار  سیاه  با  سهمیه بندی  بنزین

رئیس سازمان اداری و استخدامی:

چیزی به نام استخدام نخبگان نداریم

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به مرز ۵ میلیون تومان نزدیک شد
در جریان معامالت بازار آزاد، قیمت سکه طرح جدید شنبه ۷ اردیبهشت ۹۸ به مرز ۵ میلیون تومان نزدیک شد. بر این اساس هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۹۴۵ 

هزار تومان، طرح قدیم ۴ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۵۵ هزار تومان است. هر اونس طال 
در بازارهای جهانی ۱۲۸۶ دالر و ۳۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۴۲ هزار و ۳۰۸ تومان است.

رقابت کاذب  بانک ها  با   تولید
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی

با توجه به برنامه های بانک مرکزی و تالش این بانک برای تحقق شعار سال، بانک ها قصد دارند منابع خود را صرف حمایت و تامین مالی تولید کنند که اگر اجرایی شود، به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. اما اجرای این امر نیاز به مقدماتی 
دارد که مهم ترین آن، دست کشیدن بانک ها از کار بنگاه داری است. در حال حاضر بانک ها خود رقیب جدی  برای تولید به شمار می روند و پایان بنگاه داری آنها یعنی پایان رقابت کاذب آنها با تولید. موضوع دیگر ضرورت توقف تسهیالت دهی 
به بنگاه های صوری است که البته شناسایی آنها برای بانک ها کار دشواری نخواهد بود. موضوع دیگری که البته در دستور کار دولت قرار گرفته و تا حدودی هم عملیاتی شده است، کاهش میزان تسهیالت تکلیفی در بانک هاست. کاهش این 
تسهیالت کمک قابل توجهی به آزادسازی منابع بانکی کرده و دست بانک ها را برای پرداخت تسهیالت بیشتر به بنگاه ها باز می کند. نکته دیگر که باید مورد توجه باشد، توقف فعالیت های خدماتی بانک ها از طریق شرکت های وابسته به آنان 
است. نظام ارزیابی عملکرد بانک ها در این رابطه نیز اثرگذار خواهد بود. دولت باید روی سیستم نظام ارزیابی بانک ها اقدام کرده تا به نحو مطلوب تری ارزیابی عملکرد داشته که البته این امر جزو استراتژی های مهم نظام هم هست.  از آنجایی 
که نرخ سود بانکی باال بوده و حاشیه سود تولید را پایین می آورد،کاهش نرخ سود الزامی است. اما باید توجه داشت که در حال حاضر نرخ تورم باال رفته و نرخ سود 18 درصدی  و حتی 20 درصدی مثل سابق برای بنگاه ها سنگین نیست. اما 

بهتر است به منظور کمک به تولید این نرخ بین 14 تا 16 درصد کاهش پیدا کند.

سیاست تشویقی   برای سرمایه گذاری   ارزی
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

در شرایط خاص و حساس کنونی که کشور بیش از هر 
برهه ای به دالر و ذخایر ارزی نیاز دارد، سپرده گذاری 
ارزی و تعیین مشوق برای آن، بر میزان ذخایر ارزی 
بانک ها و به تبع دولت خواهد افزود. اما در شــرایط 
کنونی بازار طال، سکه و ارز همچنان جذابیت بیشتری 
برای سرمایه گذاری دارد و مردم سرمایه گذاری در این 
بازارها با وجود ریســک باال بر سپرده گذاری ترجیح 
می دهند. در صورتی که دولت بخواهد سپرده گذاری 
ارزی را تضمین کند الزم است از سرمایه گذاران در 
بازارهای طال و سکه هم مالیات بگیرد. باید فعالیت های 
داللی هم مشمول مالیات باشد. تنها در این صورت 
است که دالرهای خانگی رو به سمت بانک ها می آورد. 
سود و عایدی بانک ها از این کار زمانی، روشن می شود 
که میزان ورود ارزها به بانک ها رو به افزایش باشد. در 
این صورت می توان پیش بینی کرد که حجم زیادی 
از دالرهای خانگــی و حتی پول ایرانیــان خارج از 
کشور که رقم باالیی را در بر می گیرد به سمت کشور 
سرازیر شود. تضمین بانک ها  و پرداخت سود جذاب 
در این راستا، اثرگذار است. اما سود 4 درصدی هنوز 
برای سپرده گذاران جذابیتی ندارد. این سود باید در 
حدی متعارف باشد. هم سود 4 درصد کم است و هم 
باالی 10 درصد رقم باالیی است. اجرای این سیاست 
تشویقی برای ســرمایه گذاری ارزی باید به همراه 
اعطای معافیت های نسبی به دارندگان این ارزها باشد. 
به نظر می رسد مجلس با این کار عزم خود را برای ورود 
ارزهای خانگی جزم کرده باشد که با راه حل های ذکر 

شده، قابل تحقق است. 

سرمقاله

يادداشت
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با آغاز فعالیت تاکسی های 
اینترنتــی و تمایل مردم 
بــرای اســتفاده از آنها به 
دلیل مزایای بسیاری که 
داشتند آژانس های کرایه 
تاکسی از دور رقابت خارج شــدند و امروز صدها 
واحد صنفی در این رابطه تعطیل و یا ورشکســته 
شده اند. بســیاری از این واحدها نیز تغییر شغل 
داده اند و عطای شــغل قدیمی خود را به لقای آن 
بخشــیده اند. افزایش درآمد راننده، کاهش سفر 
درون شهری و افزایش شفافیت در قیمت از جمله 
دالیل اســتقبال مردم از تاکســی های اینترنتی 
اســت. در شــرایطی که اوضاع اقتصادی کشــور 
نامناسب است مردم همواره در هر صنفی به دنبال 
خدمات ارزان تر هســتند و بدیهی است هنگامی 
که در مسیری یکســان آژانس کرایه تاکسی 25 
 هزار تومان و تاکســی اینترنتــی 12 هزار تومان 
هزینــه می گیــرد مشــتریان خدمــات ارزانتر 
 بیشتر می شــوند و کاســبی طرف مقابل از رونق 

خواهد افتاد. 
این در حالی است که فعاالن آژانس تاکسی تلفنی 
بر این باورند که تاکســی های اینترنتی با فعالیت 

در بازار کار آژانس های تاکســی تلفنی بازار آنها 
را کســاد کرده اند. فعالیت تاکسی های اینترنتی 
باعث شــده این اتحادیــه با کمبود خــودرو نیز 
 مواجه شود زیرا بیشــتر صاحبان خودرو به سمت 

تاکســی های اینترنتی گرایش پیدا کــرده اند. از 
دیدگاه اتحادیه، تاکســی هــای اینترنتی کرایه 
مشخصی ندارند و متناســب با ترافیک و یا شب و 
روز، کرایه خود را افزایش یا کاهش می دهند. به هر 

ترتیب، هم اینک رقابت شدیدی بین آژانس های 
تاکسی تلفنی و تاکسی های اینترنتی وجود دارد و 
این مردم هستند که با توجه به شرایط یکی از این 

ارائه دهندگان خدمات را انتخاب می کنند.

به گفتــه کارشناســان حوزه 
تجارت در حــال حاضر روزانه 
بالغ بر هزاران نفر در ایران خرید 
آنالین انجام مــي دهند و این 
آمار روند رو به رشــدي دارد. 
 مي توان گفــت خرید و فروش آنالین در بســتر اینترنت 
در حال حاضر بخــش قابل توجهي از فــروش کاال و ارائه 
خدمات در کشــور را به خود اختصاص داده است و در این 
چندسال اخیر کســب و کارهاي اینترنتي در ایران رشد 
مناســبي داشــته اند بطوري که هزاران نفر در روز بدون 
متحمل شدن هزیته رفت و آمد، حضور در ترافیک کالفه 
کننده کالن شهري همچون تهران با سفارش هاي آنالین 

نزدیک به 70 درصد نیاز خود اعــم از کاال و خدمات ، امور 
بانکي و دولتي یا تحصیلي خــود را خریداري یا تامین مي 
نمایند. اما مشکالتی در این رابطه هم وجود دارد که امنیت 
کاربران و البته کسب و کارهای اینترنتی را تهدید می کند. 
وجود هکرها، اقدام به انجام امور نادرست در کنار درآمدزایی 
از کسب و کار مربوطه، کالهبرداری از مشتریان و درآمدزایی 
غیرمتعارف از جمله مشکالتی است که بر سر راه فعالیت این 
کسب و کارها وجود دارد. در همین رابطه معاون تسهیل 
تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک 
از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای 

اینترنتی خبر داد. 
بهنام امیری با اشاره به تعداد ســایت های خرید و فروش 
دارای مجوز اظهار کرد: در حال حاضر حدود 40 هزار سایت 
اینترنتی، دارای ای نماد یا نماد اعتماد هســتند و ما هر 3 
ماه، شاخص های مورد نظرمان را به صورت مستمر ارزیابی 

می کنیم تا از صحت اطالعات هویتی، مجوزهای فعالیت و 
اطالعات آدرس محل فعالیت و شماره تماس این سایت ها، 
اطمینان مجدد حاصل شود تا تغییری رخ نداده باشد. معاون 
تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک وزارت صمت گفت: در ســال جــاری نیز قرار 
است یک پایشگر هوشمند فعالیت خودش را آغاز کند و به 
 Crawl صورت هوشمند، تمام سایت های دارای ای نماد را
کند و اطالعات آن ها را احصــاء کند. وی گفت: همچنین 
 با بانک مرکزی تعامــل کرده ایم تا اطالعات ترنزکشــن 
)نقل و انتقاالت مالی( کسب وکارهای اینترنتی را به ما اعالم 
کند تا اگر یکباره این کسب و کارهای اینترنتی ترنزکشن 
خارج از عرفی داشــتند، متوجه شــویم که این افزایش 
غیرطبیعی ترنزکشــن آن ها چطور رخ داده است؛ یعنی 
مشخص شود این افزایش نقل و انتقال مالی به دلیل رونق 
کسب و کارشان است یا اتفاق دیگری رخ داده است.امیری 

ادامه داد: البته ما به هیچ وجه به دنبال میزان ترنزکشن مالی 
کســب و کارهای اینترنتی نیستیم بلکه با همکاری بانک 
مرکزی تنها آالرم ها و هشدارهای افزایش یکباره ترنزکشن ها 
را رصد می کنیم و این جزو قوانین پولشویی کشور است که 
متاسفانه تا پیش از این اجرا نمی شد ولی ما در پی اجرایی 
کردن آن در بخش کسب و کارهای اینترنتی برآمدیم. معاون 
تسهیل تجاری و توسعه کاربرداهای مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار 
مقامات قضایی و پلیس، بین 0.5 تا 5 درصد جرائم در حوزه 
کسب و کارهای دارای نماد الکترونیک رخ می دهد. وی در 
پایان از مردم خواست تا با هوشیاری کامل نسبت به هرگونه 
معامله در فضای مجازی وارد شوند و همان الزاماتی که در 
معامالت فضای حقیقی رعایت می کنند در فضای مجازی 
نیز مورد توجه قرار دهند و با اطالع کامل از قوانین و مقررات 

وارد معامالت و خرید و فروش های اینترنتی شوند.

كسب و كاری كه  از رونق افتاد

ورشکستگی صدها آژانس تاکسی تلفنی 

در راستای  مبارزه  با  پولشویی انجام می شود

رصد  نقل   و  انتقاالت  مالی  کسب و کارهای  اینترنتی

جلوگیری از تخلفات مالی در فضای مجازی
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی

کسب و کارهای اینترنتی مدلی از کسب و کار خرید و فروش هستند که به دالیل زیادی مورد استقبال مردم و مشتریان واقع شده اند. سهولت دسترسی، کاهش اتالف وقت و کاهش هزینه ها از نمونه امتیازاتی است که این کسب و کارها 
دارند. به همین جهت هر روز شاهد افزایش نمونه های مشابه در این زمینه ها هستیم و استقبال هم آنقدر که باید هست و رشد این کسب و کارها نیز ادامه دارد. این در حالی است که با افزایش این قبیل سایت ها مشکالتی نیز آنها را تهدید 
می کند و هم اینکه تخلفاتی توسط آنها البته بیشتر سایت های غیرمجاز قابل ارتکاب است. به عنوان نمونه آمارهایی وجود دارد که نشان می دهد هر مجرم سایبری حداقل هر ماه با ارائه اطالعات نادرست در سیستم یک کسب و کار آنالین 
اختالل ایجاد و آنها را با مشکل مواجه می کند. به این ترتیب بااین اختالل مشتریان و سازمان هایی هم که با این سایت ها و کسب و کارها همکاری دارند دچار اختالل و ضرر و زیان می شوند که ضرورت دارد با توجه به تکرار این موارد راهکار 
مناسبی برای جلوگیری از وقوع این اتفاقات تدوین شود.  از سوی دیگر تخلفاتی هم ممکن است در تراکنش های انجام شده در این سایت ها انجام شود. هرچند این تخلفات بیشتر توسط کسب و کارهای غیرمجاز انجام می شود اما در 
برخی موارد دارندگان نماد الکترونیکی نیز مرتکب خطا می شوند. بنابراین راه حل جلوگیری از تخلفات مالی سایبری در فضای مجازی توسط برخی از سایت ها باید پیگیری شود. برای اعالم تراکنش های مشکوک به منظور پیگیری های 
 بیشتر یانک مرکزی می تواند موثر عمل کند. به عبارتی تنها نهادی که می تواند زیرساخت های مالی را کنترل و از کالهبرداری های سایبری مالی جلوگیری کند، بانک مرکزی است و تعامل بانک مرکزی و شاپرک با اتحادیه کشوری 
کسب و کارهای اینترنتی به عنوان نهاد ناظر در حوزه کسب و کارهای اینترنتی می تواند برای کنترل تراکنش کسب و کارهای اینترنتی موثر عمل کند. می توان با رصد تراکنش های مشکوک در درگاه بانکی سایت ها نسبت به استفاده کاربران 

از این  سایت ها هشدار داده و در عین حال مدل کسب و کار بررسی و با آن برخوردهای الزم انجام شود. 

مشتری آژانس های کرایه کاهش چشمگیری داشته است
قاسم قربانی خواه، رئیس اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران

ظهور پدیده تاکسی های اینترنتی تا اندازه زیادی موجب کاهش مشتریان آژانس های کرایه شد و امروز باید اعالم شود که در یکی دو سال گذشته و همزمان با فعالیت تاکسی های اینترنتی، 50 تا ۶0 درصد مشتریان آژانس های تهران کم 
شده است. بیشترین کاهش مشتریان در مناطق خارج از محدوده طرح ترافیک بوده و این کاهش مشتریان در کنار افزایش هزینه ها باعث شد تا در سال گذشته شمار زیادی از آژانس ها در شهر تهران، فعالیت خود را متوقف کنند. همچنین 
متاسفانه این شرایط باعث شده تا بسیاری از فعاالن این صنف تمایل پیدا کنند که کسب و کار خود را عوض کنند ولی با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از آن ها با مشکل سرقفلی مواجه هستند، در صورت تعویض شغل دچار مشکل خواهند 

شد و بنابراین به طور مستمر ضرر و زیان زیادی متوجه آنهاست. از طرفی دیگر موضوع ثبات نرخ کرایه ها از سال 92 تاکنون نیز مزید بر علت شده و مشکالت بسیار زیادتر شده است. 
تمام این مشکالت و از همه مهم تر اینکه از سال 92 به ما اجازه افزایش نرخ کرایه ها را نداده اند باعث شده تا بسیاری از فعاالن این صنف با مشکالت متعددی در تامین هزینه های خود مواجه شوند. مشکالت دیگری هم در این صنف وجود 
دارد که نمونه دیگر آن دریافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک است. تا پیش از سال 97 ساالنه در حدود 10 هزار مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک به خودروهای آژانس ها تعلق می گرفت ولی از سال گذشته این تعداد کاهش یافت. 
این در حالی است که  از سال گذشته تعداد مجوزهایی که برای تردد در محدوده طرح ترافیک در اختیار آژانس های تهران قرار گرفت به حدود 7200 مجوز رسید که این مساله مشکالتی را برای آژانس ها ایجاد کرد. در حال حاضر بر اساس 

ضوابط اعالم شده، ثبت نام فعاالن صنف در سامانه مذکور در حال انجام است و با توجه به اعالم صورت گرفته، سهمیه آژانس ها در سال جاری، همان سهمیه سال قبل است.
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درحالی که دستکاری در نظرسنجی صداوسیما در 
آخرین ماه سال گذشته جنجال به پا کرده بود، وزیر 
ارتباطات با اشاره به بررســی های فنی انجام شده، از 
نقش یکی از کارکنان اسپانسر برنامه مورد نظر خبر 
داده است. موضوع دستکاری در نظرسنجی یکی از 
برنامه های تلویزیونی صدا و ســیما، به دلیل ردپای 
برخی از شرکت های ارزش افزوده به وزارت ارتباطات 
هم کشیده شد. بسیاری از کاربران اپراتورهای تلفن 
همراه اعالم کردند پیامک تأیید رأی به این برنامه ی 
تلویزیونی برایشان ارسال شــده، اما آنها اصاًل در این 
رأی گیری شرکت نکرده و یا رای شان برنامه دیگری 
بوده است و این موضوع از اختالل در سامانه رأی گیری 
بخش مردمی جشنواره تلویزیونی جام جم حاکی بود.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات همان زمــان اعالم کرد آرای اعالم شــده، 
واقعی نیستند و از بررسی این موضوع و ارسال نتایج 
به صداوســیما و پلیس فتا خبر داد. پس از آن، دبیر 
جشنواره تلویزیونی جام جم مدعی شد »جابجایی 
آرای نظرســنجی محبوب ترین برنامه صداوسیما 
را شــرکتی که از وزارت ارتباطات مجوز دارد، انجام 
داده است.«، اما ســیدجمال هادیان- رئیس مرکز 
روابط عمومــی و اطالع رســانی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات- این ادعا را رد کرده و گفت: تغییر 
آرا در شــرکت طرف قرارداد تبلیغات انحصاری صدا 
و سیما صورت گرفته است که هیچ مجوزی از وزارت 

ارتباطات ندارد.
 محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات نیز با تاکید بر شفاف ســازی در این زمینه 

در پست توئیتری نوشت:  شرکت های ارزش افزوده و 
USSD مجوزی از وزارت ICT ندارند و فعالیت آن ها 
مطابق قانون تجارت است، اگر آنگونه که در بخش های 
خبری سیما طرح شد، فعالیت آن ها باید با اخذ مجوز 
از وزارت ICT باشد، مطابق مصوبه 192 کمیسیون 
تنظیم مقررات  ارتباطات، تبلیغ یا فعالیت آن ها سریعاً 
در صداوسیما متوقف شود. وزیر ارتباطات همچنین 
از شناسایی عامل دســتکاری در نظرات مردم خبر 
داد و گفت: گزارش کامل و با جزئیات فنی چگونگی 
دستکاری نظرات مردم در جشنواره صداوسیما، نهایی 
و برای پلیس ارسال شد. عامل دستکاری در نظرات 
مردم شناسایی شده است. هک یا اختالل منتفی است. 
طبیعتاً شناسایی آمر یا آمران و انگیزه آن ها را پلیس 
پیگیری خواهد کرد. اما در آخرین اظهار نظر درباره 
این اتفاق، جهرمی در توئیتر خود نوشــت: بر اساس 
گزارش بررسی وقایع فنی، دستکاری در نظرسنجی 
صداوسیما توسط احدی از کارکنان اسپانسر یکی از 
برنامه های حاضر در نظرسنجی صورت گرفته است که 
آرا را به سود برنامه خود تغییر داده است. انگیزه این فرد 

و یا آمر بایستی در بررسی های پلیسی مشخص شود.
صرف نظر از این که اختالل صورت گرفته در این برنامه 
نظرســنجی تا چه اندازه به حوزه ارتباطات مربوط 
می شود و نقش شرکت های ارزش افزوده که تا پیش 
از این مجرم شناخته شده بودند چه بوده است، به نظر 
می رسد هنوز از این برنامه و شخصی که به عنوان عامل 
دستکاری شناسایی شده، به صورت رسمی نامی برده 
نمی شود؛ اتفاقی که بیش تر کاربران توئیتر هم در پاسخ 

به این توئیت وزیر ارتباطات به آن اشاره کردند.

بازار گل این روزها با نوســانات قیمتی عجیب و غریبی 
مواجه شــده به گونه ای که قیمت هر شاخه گل از بازار 
عمده فروشی تا گل فروشی ها بین دو تا سه برابر متفاوت 
است و به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه 
این مشکل که سرمنشاء آن به سودجویی و واسطه گری بر 
می گردد، نه تنها بازار گل را بلکه تولید آن را نیز با مشکل 
و چالش مواجه می کند. بازار گل و گیــاه در این روزها 
نوسانات قیمتی عجیب و غریبی را تجربه می کند که در 

گذشته با آن درگیر نبود به گونه ای که هر شاخه گل رز در 
بازار عمده فروشی گل تهران نهایتاً 5.000 تومان فروخته 
می شود در حالیکه قیمت همین محصول در گل فروشی ها 
که اتفاقاً کیفیت پایین تری نسبت به بازار عمده فروشی 
دارد به طــور میانگین به 12 هزار تومان هم می رســد. 
همچنین یک دسته گل 20 شاخه ای که در بازار گل نهایتاً 
250 هزار تومان فروخته می شود در گل فروشی ها تا بیش 

از ۶00 هزار تومان هم قیمت گذاری می شود.

معــاون گمــرک بــا بیــان اینکــه تــا هفته 
گذشــته 1۸ هزار تن گوشــت در بنادر کشور 
وجود داشــت، گفــت: اقالمی که در مســیر 
ســبز قرار می گیرنــد، فرآیند ترخیــص آنها 
 از گمــرکات بصــورت شــبانه روزی انجــام 

می شود.
مهرداد جمــال ارونقی در خصــوص وضعیت 
واردات گوشــت، اظهــار داشــت: طبــق آمار 
تــا هفته گذشــته، 1۸ هــزار تن گوشــت در 
بندر وجود داشــت که از این میــزان، مواردی 
که بــه گمرک مراجعــه و اقدام بــه اظهار کاال 
کرده اند، اظهارنامه در مسیر ســبز قرار گرفته 
و ضمن انجام تشــریفات مربوطه همچون اخذ 
مجوزهای قانونی الزم، نســبت به صدور اجازه 
 خروج کاال به صورت شــبانه روزی اقدام شده

 است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک، در خصوص 
اینکه آیا همچون سال گذشــته که 70 کانتینر 
گوشت وارداتی دپو شــده، کاالی متروک تلقی 
گردیــد و به ســازمان اموال تملیکــی تحویل 
شــد، امســال نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد یا 
خیر، افزود: تاکید دارم که مســئول تشخیص 
متروک بــودن یا نبودن هیــچ کاالیی، گمرک 
نیســت. در مــورد کانتینرهــای گوشــت که 
چندی قبل تحویل ســازمان امــوال تملیکی 

 شــد هم مرجــع تشــخیص متروکــه بودن، 
گمرک نبود.

این مقام مســئول تصریح کرد: در بحث گوشت 
یا هر کاالی دیگری، در تبصره 4 ماده 24 قانون 
امور گمرکی آمده اســت »تعیین مهلت توقف 
کاال در مناطق آزاد و مناطــق ویژه اقتصادی بر 
اســاس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار 
سازمان های مسئول این مناطق است. کاالهایی 
که در این مناطق پس از انقضا مهلت های اعطایی 
توسط سازمان های مذکور مهلت منقضی، اعالم 
می شوند نیز مشــمول مقررات کاالی متروکه 
می گردنــد.«؛ بنابرایــن تا زمانی که ســازمان 
مسئول نسبت به اعالم فهرســت اقالم متروکه 
به گمرک اقدام نکند، طبیعتــاً گمرک اقدامی 

انجام نمی دهد.
به گــزارش مهــر، ارونقــی گفــت: زمانی که 
ســازمان منطقه ویژه فهرســت کاالهــا را به 
عنــوان کاالی متروکه به گمــرک اعالم کند، 
گمرک باید بالفاصله نســبت به ادامه تشریفات 
اقدام کنــد و اظهارنامــه مربوطــه را تکمیل 
و ایــن مســاله را به ســازمان جمــع آوری و 
فروش امــوال تملیکی اعالم کنــد؛ در صورت 
تعلل در ایــن زمینه، تمامی خســارات متوجه 
 گمــرک می شــود؛ بنابرایــن گمــرک فقط 

مجری است.

با وجود اینکه وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
اواخر مــاه گذشــته از منتفی شــدن واردات 
گوشــت قرمز با ارز 4200 تومانی دولتی خبر 
داد، همچنان گوشــت دولتی در بــازار عرضه 
می شود. در ماه های پایانی سال گذشته نوسانات 
در بــازار محصوالت پروتئینی به ویژه گوشــت 
قرمز به گونــه ای بود که قیمــت آن به کیلویی 
بیــش از 100 هــزار تومان رســید و بر همین 
اساس دولت تصمیم گرفت تا نسبت به واردات 
 گوشت قرمز گرم تا زمانی که بازار کنترل شود، 

اقدام کند.
البتــه ارز اختصاص یافته به آن بــر مبنای نرخ 
دولتی 4200 تومانی بود و بارها مسئوالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی 
اعالم کرده بودند تا زمانی که بازار کنترل نشود، 
واردات گوشــت قرمز تنظیم بــازاری و توزیع 
آن ادامه خواهد داشــت اما اواخر فروردین ماه 
محمدرضا کالمی، مدیــرکل دفتر برنامه ریزی 
تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اعالم کرد که با توجــه به جدیدترین 
مصوبه هیأت وزیران، واردات گوشت قرمز با ارز 

4200 تومانی دولتی منتفی شد. وی افزود: هدف 
این مصوبه هیأت وزیــران، جلوگیری از کاهش 
تولید گوشت قرمز در داخل کشور و ایجاد انگیزه 
برای افزایش تولید از سوی تولیدکنندگان سنتی 
و صنعتی دام بود که رانت ناشی از اختالف قیمت 

گوشت را از بین می برد.
ایــن وضعیــت در حالی اســت که براســاس 
جدیدترین بررسی های صورت گرفته همچنان 
گوشت قرمز تنظیم بازاری در برخی سایت های 
اینترنتــی و فروشــگاه های زنجیــره ای عرضه 
می شود. در این رابطه یک مقام مسئول در وزارت 
جهاد کشــاورزی گفت که گوشت قرمز تنظیم 
بازاری همچنــان و تا به اتمام رســیدن ذخایر 
واردات صورت گرفته در گذشته عرضه خواهد 
شد و عرضه صورت گرفته در بازار در حال حاضر 
نیز مربوط به گوشت وارد شده در گذشته است. 
وی افزود: درباره اینکه چه میزان گوشــت قرمز 
تازه با ارز دولتی 4200 تومانی وارد شده و تا چه 
زمانی عرضه این محصول پروتئینی ادامه خواهد 
داشت، اطالعات دقیقی نداریم و بانک مرکزی و 

گمرک از آن خبر دارند.

ردپای دستکاری در نظرسنجی تلویزیون پیدا شد

دستکاری در نظرسنجی توسط یکی از کارکنان اسپانسر 

فاصله 2/5 برابری قیمت گل از بازار تا گل فروشی ها

۱۸ هزار تن گوشت  در بنادر

با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

عرضه گوشت دولتی همچنان ادامه دارد
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زنان صنعتي شده زیر سقف شيشه اي
چهاردهميـــــــن 
نمايشــگاه انفرادي 
اميرحســين دلبري 
بــا عنوان »ســقف 
شيشـــــه اي« روز 
ششـــــم  جمعــه 
ارديبهشــت ماه در 
گالري مــژده افتتاح 
شد. تازه ترين مجســمه هاي اميرحســين دلبري، طراح و مجسمه ساز، 
شامل 15 مجسمه فيگوراتيو در ابعاد 60 تا 110 سانتي متر است كه نگاهي 
مفهومي به موضوع »سقف شيشه اي« داشــته است. »سقف شيشه اي« 
در گفتار جديد جامعه شــناختي به جوامع مدرن و پيشرفته اشاره دارد 
كه در لواي انديشه هاي روشــنفكرانه به دنبال ايجاد حقوق بيشتر براي 
زنان جامعه هستند و در حد شعار و روي كاغذ، زنان حائز امتيازات زيادي 
هستند، اما در عمل اين امكان به داليل مختلف فراهم نمي شود و پيشرفت 
در مدارج اجتماعي براي شان ممكن نيســت. مجسمه هاي اميرحسين 
دلبري با ظرافت هاي خاص هنري به همين موضوع اشاره دارد. آثار دلبري 
مجســمه هايي از جنس برنز هســتند كه زناني را در قامت و لباس هاي 
مختلف نشان مي دهد، فيگورهايي كه فاقد سر هستند و همين پنهان نگاه 
داشتن هويت آنها بر تاويل پذيري افزون تر آنها تاكيد مي كند. دلبري به 
وضعيت امروز زنان در جوامع پيشرفته انتقاد دارد و موضوع زن ستيزي از 
مسير كاال و تزئيني ديدن آنها را آگرانديسمان كرده است. نمايشگاه آثار 
اميرحسين دلبري با عنوان »زير سقف شيشه اي« تا سيزدهم ارديبهشت 
در گالري مژده ادامــه دارد. گالري مژده در ســعادت آباد، خيابان عالمه 
شمالي، كوچه هجدهم شرقي، شــماره 27 قرار دارد. اين چهاردهمين 
نمايشگاه انفرادي اميرحسين دلبري است و او تاكنون در شهرهاي مختلف 
ايران و همچنين كشــورهاي ديگر جهان آثار خود را به صورت گروهي و 
انفرادي ارائه داده است. تهران، مشــهد، تورنتو، ونكوور، پاريس، لندن و 
دهلي نو از جمله شهرهايي اند كه ميزبان آثار دلبري 37 ساله بوده اند. پيش 
از اين در گالري هاي ثالث، روژ، رها، نيــكالس فالمل پاريس، گالري 66 
 تهران، گالري تابستان، گالري پاييز و... آثار اميرحسين دلبري به نمايش

 درآمده است. 
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 بازاریابي داخلي
 )Internal Marketing( 

به فرايند گســترش، ترغيب و اســتمرار عملكرد 
كارمندان يك شركت يا ارتباط و قرارداد بين مشتريان 
و كارمندان يك شركت بازاريابي داخلي مي گويند. به 
بيان ديگر، بازاريابي داخلي به دنبال برآورده كردن 
نيازهاي مشتريان و كارمندان است و درصدد كسب 
حمايت و نظر مثبت آنهاست. از اصلي ترين كليدواژه ها 
در علم بازاريابي كلمه »كيفيت« است كه در تالشند 
در تمامي مراحل ايــن روند كيفيت مطلوب را براي 
مشــتريان خود ايجاد كنند. اين نتيجه با ارتباطات 
داخل شركت و بيرون شركت در اثر ارتباطات با ديگر 
شركت ها حاصل مي  شود. پس مي توان نتيجه گرفت 
هدف بازاريابي داخلي كســب رضايت كارمندان در 
داخل شركت و مشتريان در بيرون از شركت است. 
جلب نظر مثبت كارمندان در درون هر شــركت و 
سازماني يكي از راه هاي افزايش كيفيت محصوالت 
و خدمات آن شركت است. بنابراين، با جلب رضايت 
كارمندان در يك شركت به تبع آن رضايت مشتريان 
نيز به دســت خواهد آمد. بازاريابي داخلي مبتني 
بر اين طرز فكر و ايده اســت كه باورهاي مشتريان 
نسبت به يك شركت مبتني بر تجربه آنها در تعامل 
با آن شركت است و اين باورها تنها به تجربه آنها در 
تعامل با محصوالت آن شركت وابسته نيست. هر زمان 
كه يك مشتري با يكي از كاركنان آن شركت تعامل 
برقرار مي كند، اين تعامل به شكلي مثبت يا منفي بر 
ميزان رضايت آنها تاثير مي گذارد. هر نيرويي در اين 
شركت ها، از كارمند فروش آنها گرفته تا مسئول فني 
كه به صورت تلفني پاسخگوي مشــتريان است به 
شكل دادن آن تجربه براي مشتري كمك مي كند. 
بنابراين، رضايت مشتري به شدت بستگي به عملكرد 
كاركنان آن شــركت دارد. مبانی بازاريابی داخلی 
عبارت است از: 1(ارزيابی و سنجش كاال و محصوالت 
توليدشده شركت ها توسط مشــتريان؛ 2( ارتباط 
مستمر و دائمی بين مشتريان و كارمندان يك شركت 
جهت اطالع كافی از ســليقه ها و يا تغييرات سليقه 
مصرف كنندگان؛ 3( در نظر داشته باشيد كه امكان 
دارد تأمين نيازهای مشتريان از طرف توليدكنندگان 
به عنوان يك نوع رفتار پاداش دهنده فرض شــود. 
 بنابراين تأمين نيــاز مشــتريان از اهميت ويژه ای

 برخوردار است. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

موسسه گالوپ به 12 كشف بزرگ رسيده است كه رهبران سازمان 
بايد آنها را رعايت كنند تا كاركنان وفادار به سازمان تربيت كنند 

و آينده سازمان ها را به آنها بســپارند. 1. كاركنان بايد بدانند كه 
سازمان و مديران آن دقيقا از آنها چه مي خواهند؛ 2. بايد 

ابزار، امكانات، منابع، اطالعات و ساير ملزومات خوب 
كار كردن را براي كاركنان تامين كرد 

و در اختيارشان قرار داد. 3. كاركنان 
را بايــد به كارهايي گماشــت كه با 
توانايي هاي آنها بيشترين تناسب را 
دارد. 4. كاركنان بايد براي كارهاي 

خوبي كه انجام مي دهند مورد قدرداني 
قرار گيرند و پاداش دريافت كنند. 5. 

بايد به شخصيت انساني كاركنان توجه 

كرد و به آن اهميت داد. 6. كاركنان بايد احســاس كنند كسي در 
سازمان به فكر توسعه آنهاست و اين پيشرفت و توسعه را تسهيل 
مي كند. 7. بايد افكار، ايده ها، ابتكارات و پيشنهاد هاي كاركنان را 
به حساب آورد و از آن استقبال كرد. 8. كاركنان بايد احساس 
كنند كاري مهم در يك سازمان مهم بر عهده دارند. 9. 
كاركنان بايد همكاراني كار كنند كه آنها 
هم اخالق كار و ارزش هاي سازماني را 
رعايت مي كنند. 10. كاركنان بايد در 
فضاي دوستانه اي كار كنند. 11. رفتار 
و عملكرد كاركنان بايد ارزيابي شود 
و آنها بايد بازخوردهاي مفيد در مسير 
پيشرفت و موفقيت خود دريافت كنند. 

12. كاركنان بايد فرصت هاي آموزش و يادگيري داشته باشند. 

12 اصل گالوپ   برای مدیران

استارت آپ ها شناخت خوب و كاملی از مشــتری های خود ندارند. 
بنابراين پيدا كردن بهتريــن روش بازاريابی كار ســخت و چالش 
برانگيزی برای آن هاست. يكی از سخت ترين و مهم ترين سوال هايی 
كه مطمئنا برای هر كارآفرينی پيش می آيد اين است كه چگونه بايد 
تبليغات استارت آپ را آغاز كند. استارت آپ ها هنوز مانند برندهای 
معروف شناخته شده نيستند و بايد از استراتژی های متفاوتی استفاده 
كنند. اين واقعيت تبليغات برند را كمی سخت می كند.وقتي شما يك 
شركت جديد تاسيس و كســب و كار جديدي را شروع مي كنيد به 
اصطالح يك استارت آپ تشكيل داده ايد و بايست كاربران و مشتريان 
خود را شناسايي كنيد؛ به اين معني كه به مردم اجازه دهيد كسب و 
كار شما را بهتر ببينند و بدانند شما دقيقا چه كاري انجام مي دهيد. 
شما چگونه مي توانيد براي استارت آپ خود تبليغات كنيد بدون آنكه 

هزينه زيادي صرف كنيد؟

1- مشتريان هدف شما كجا هستند؟
اطالع از اينكه مشــتري شــما كجاها فعاليت مي كند مي تواند به 
شــما كمك كند تا مشــتريان خــود را بهتر جذب كنيد. شــما 
مي توانيد مشــتريان خــود را در رويدادهايي اجتماعي، ورزشــي، 
مخاطبان يــك حرفه خاص يا يــك صنعت خاص جــذب كنيد. 
شــما مي توانيد با يــك پيغام در جاي مناســب، خــود را بهترين 
حالت نشــان دهيد. تبليغ در يك نشــريه تجاري يا يك وب سايت 
 بــا در نظــر گرفتن مشــتريان هــدف به شــما كمك بســياري 

خواهد كرد. 

2- تفاوت شما با رقيبان در چيست؟
در برقراري ارتباط با مشتريان تان بايد نشان دهيد كه شما چه خدمات 
ويژه اي ارائه مي دهيد و چرا از ساير رقيبان بهتر هستيد و مردم چرا 

بايد با شما همكاري كنند. 

3- گفتار دهان به دهان
با مشترياني كه به شما مراجعه مي كنند خوب رفتار كنيد و براي آنها 
پاداش هايي تعريف كنيد تا با معرفي مشتري جديد پاداش را دريافت 
كنند. مهم تر از همه چيز، شما بايد به مشتري اين تضمين را بدهيد 
كه شما و كارمندهاي شما در كنارش هستيد تا به مشتري اين حس 
القا شود كه شما شركت بزرگي هستيد. اگر اين كار نكنيد دهان به 
دهان بين مردم مي چرخد و شانس شما براي داشتن كسب و كاري 

جديد نابود مي شود. 

4- محتواي ديجيتال و رسانه هاي اجتماعي
بدون حضور شما در شــبكه هاي اجتماعي و داشتن يك وب سايت 
انگار اصال حضور نداريد. مشــخص است كه شــما از انجام اين كار 
لذت نمي بريد؛ ولــي اين يك حقيقت اســت كه نمي تــوان آن را 
كتمان كرد. پس در كانال ها و شــبكه هاي اجتماعي عضو شــويد، 
مشتريان خود را تشــويق كنيد تا پست هاي شــما را اليك كنند 
 و از دوســتان خود بخواهيد تا پســت هاي شــما را به اشــتراك

 بگذارند. 
پرداخت هزينه كمي براي تبليغات مي تواند به شما كمك كند تا به 
سرعت رشد كنيد. به  ياد داشته باشيد، تمام رسانه هاي اجتماعي خود 
را روزانه بررسي و كنترل كنيد. ساخت محتوا براي وب سايت، وبالگ و 

رسانه هاي اجتماعي بسيار ارزشمند است و به شما كمك خواهد كرد 
تا به عنوان يك متخصص در عرصه خود باشيد. اجازه دهيد مردم از 

كسب و كار شما قبل از اينكه آن را انجام دهند مطلع باشند. 

5- پيغام و برندينگ شفاف داشته باشيد 
يك راست برويد سر اصل مطلب، بيشتر مردم پيغام يا تبليغات شما را 
بايستي در حدود 10 بار مشاهده كرده باشند تا بتوانند نكته هاي آن را 
دريافت كنند پس استفاده از يك پيام ساده و قابل درك بسيار موثر 
خواهد بود. همچنين آن پيام يا تبليغ را در تمام كانال هاي ارتباطي 

خود منتشر كنيد. 

6- اتحاد استراتژيك
آيا شركت ها با افرادي وجود دارند تا به شما كمك كنند بيشتر ديده 
شويد؟ در نظر بگيريد يك سايت يا يك برنامه داراي مشتريان بالقوه 
باشد و شــما مي توانيد با تركيب خدمات تان به مشتريان سرويس 
بهتري ارائه كنيد پــس ايجاد يك اتحاد اســترتژيك موثر خواهد 
بود. براي مثال با ارائه كوپن هايي مشــتريان را تشويق به استفاده 
از ساير خدمات شركت ديگر كنيد و شــركت مقابل هم اين كار را 
براي شــما انجام دهد. در نتيجه هر دو شــركت با خدمات بهتر به 
مشــتريان جديدي خواهند رســيد. نمونه اين كار در ايران توسط 
 شركت هاي زودفود، اسنپ و Vidoal براي كمپين »آخر زمين« 

صورت گرفت. 

7- تشويق مردم به معرفي شما
يك برنامه تشويقي به همراه جوايزي جذاب بسازيد 

تا مردم را به معرفي شــما به ديگران تشــويق 
كنيد. هنوز هم يكي از موثرترين روش هاي 

بازاريابي در كليه صنعت ها، 
»بازاريابي شبكه اي« است. 
به اين معنا كــه مردم بعد از 

استفاده از خدمات شما 
ديگران را به استفاده 

از آن تشــويق 
مي كننــد 
و بابــت آن 

نتي  سا ر پــو
فت  يــــــا ر د

مي كننـــد. مــردم 
خدمــات  كــه  زمانــي 
خوبــــــي دريافت كنند 
قطعا شــما را بــه ديگران 

معرفي مي كنند.
 

8- رسانه
خريــد رســانه اي )تبليغات 

تلويزيون، راديو و شــبكه هاي 
اجتماعي( حركتي بسيار استراتژيك 

اســت. يك تبليغ براي عرضه در زمان 
محدود بســيازيد تا به مشتريان هدف 

بگوييد چرا بايست شما را در اين كســب و كار انتخاب كنند و چرا 
شما بهترين هستيد. رســانه اي را انتخاب كنيد كه مشتريان هدف 
شما را مخاطب قرار داده است و پيام و تبليغ خود را در تمام رسانه ها 
تكرار كنيد. از همه آنها لينكي به وب سايت خود دهيد. تصور نكنيد 
مردم مي دانند چطور شما را پيدا كنند. استفاده از رسانه ها به شما 
كمك مي كند تا مشتريان به ســايت وارد شوند و جزئيات بيشتري 
دريافت كنند. اســتفاده از مطالب و موضاعات داغ رســانه شما را 
 جذاب و موثر خواهد كرد و يك حركت رو به جلو براي شما محسوب

 مي شود. 

9- شبكه ارتباطات
در رويدادهايي كه مي توانيد با مشتريان تان در ارتباط باشيد شركت 
كنيد و جايي را پيدا كنيد تا بتوانيد خود را به آنها معرفي كنيد. مردم 
دوست دارند با آدم هايي كه آشنا شده اند، كسب و كار كنند و خارج 
از اين موضوع شما به چهره اي از كسب و كارتان تبديل خواهيد شد. 
به خاطر داشته باشيد كه كارت ويزيت را فراموش نكنيد تا در زمان 

نياز سريع ارائه كنيد. 
كليه اين تمرين ها شــما را به يك بازارياب موثر و حرفه اي تبديل 
خواهد كرد تا در هزينه هاي باالي ساخت تبليغات صرفه جويي كنيد 

و استارت آپ خود را به طور موثري به مشتريان معرفي كنيد. 

چگونه   براي   شروع    استارت آپ   خود   تبليغ   موثر   بسازيد؟
نز

ابي
ي ر

تون
آن

موفقيت در پشت پرچيني از نه شنيدن و رد شدن دفن 
شده است. 

 چرا استارت آپ شما از سوي سرمایه گذاران نادیده 
گرفته مي شود؟

تا به حــال دربــاره بازارگرمي يك اســتارت آپ بيوتكنولوژي براي يك شــركت 
سرمايه گذار فعال در حوزه مخابراتي شنيده ايد؟ خير؟ چيزي در اين باره نشنيده ايد، 
چون دنياي اين دو از زمين تا آسمان با هم تفاوت دارد. چنين بازارگرمي نامرتبطي 
نشان دهنده مشكل بزرگي در دنياي سرمايه گذاري استارت آپ هاست: كارآفرينان 
بدون آمادگي بازارگرمي مي كنند. سرمايه گذاران خطرپذير قريب به 90 درصد از تمام 
جريان معامالت احتمالي آتي را رد مي كنند. دليل عدم صالحيت اين معامالت به عدم 
تناسب بين اهداف شركت سرمايه گذاري و فرصت سرمايه گذاري مربوط مي شود. 
واقعيت اين است كه كارآفرينان بايد بيشــتر از آنكه براي بازارگرمي معامله وقت 
بگذارند وقت بيشتري را صرف پيدا كردن سرمايه گذار مناسبي كنند كه مي خواهند 
برايش بازارگرمي كنند. موسسان اســتارت آپ ها فرصت سرمايه گذاري را غالبا به 
اشتباه به شكل بازي اعداد و ارقام مي بينند و صرفا مي خواهند براي هر كسي كه گوش 
شنوايي داشته باشد، بازارگرمي كنند. اكثر كارآفرينان ترجيح مي دهند كه 50 ساعت 
از وقت شان را به مالقات با 50 ســرمايه گذار اختصاص دهند؛ حال آنكه بهتر است 
50 ساعت را به تحقيق و آماده سازي براي 5 سرمايه گذاري اختصاص دهند كه فكر 
مي كنند بيشترين تناسب را با استارت آپ شان دارند و بنابراين احتمال موفقيت شان 
با آنها بيشتر است. بســياري از كارآفرينان شانس مالقات با ســرمايه گذار را پيدا 
نمي كنند، چون بين كاري كه آنها انجام مي دهند و آنچه سرمايه گذاران مي خواهند، 
روي آن سرمايه گذاري كنند، شــكاف عميقي وجود دارد. اگر براي تان سوال پيش 
آمده كه قبل از بازارگرمي بايد درباره چه موضوعي جستجو كنيد، در ادامه با ما همراه 

باشيد تا با 5 نكته كليدي آشنا شويد كه اكثر كارآفرينان آنها را ناديده مي گيرند. 
1ـ تز سرمايه گذاري

در پس هر سرمايه گذاري تز سرمايه گذاري وجود دارد و هيچ سرمايه گذاري بدون 
چنين نظريه مدوني براي افزايش سرمايه وارد ميدان عمل نمي شود. اين تز گاهي، 
مبتني بر صنعتي مانند بيوتكنولوژي يا AI است و گاهي بر پايه مرحله كسب وكار 
تهيه مي شــود. در بعضي موارد نيز هم نوع صنعت و هم مرحله كسب وكار در نظر 
گرفته مي شود. شايد تز ســرمايه گذاري همواره واضح و مشخص نباشد، اما هيچ 
سرمايه گذاري اين تز را پنهان نمي كند، بنابراين ابتدا از تز سرمايه گذاري موسسه 
خطرپذير مورد نظرتان آگاهي حاصل كنيد تا بازارگرمي تان با شكست مواجه نشود. 

2ـ افق سرمايه گذاري
چنانچه به چرخه عمر ســرمايه گذاري توجه نكنيد، ظلم بزرگي در حق خودتان 
كرده ايد. سرمايه گذاران غالبا ترجيح مي دهند كه سرمايه مصرف نشده خود را روي 
استارت آپ هاي موفقي سرمايه گذاري كنند كه قبال امتحان خود را پس داده اند، تا 

اينكه سرمايه جديدي را براي استارت آپي جديد به خطر بيندازند. 
3ـ سوءگيري ها و تعصبات مدير

اين سوءگيري ها ارتباطي با نژاد و قوميت ندارد، واقعيت اين است كه هر سرمايه گذار 
حرف هاي تعصبات شخصي خود را دارد كه بر تمايالت سرمايه گذاري او اثر مي گذارد. 

اين تاثيرات نتيجه سابقه و موفقيت سرمايه گذاري هاي قبلي تا به امروز است. 
4ـ سابقه سرمايه گذاري

اكثر سرمايه گذاران خودشان را حاميان استارت آپ هاي نوپايي معرفي مي كنند كه 
در مرحله اوليه قرار دارند، اما براي پرده برداشتن از واقعيت بايد به سرمايه گذاري هاي 
اصلي آنهــا توجه كنيــد. اكثر شــركت هاي ســرمايه گذاري معامــالت خود و 
استارت آپ هايي را كه روي آنها سرمايه گذاري كرده اند، منتشر مي كنند. بنابراين 

اطالعات كاملي از سابقه هر شركت در اختيار داريد. 
5ـ ارتباطات مشترك

تماس هاي خشك و بي روح، يادآوري هاي گاه و بيگاه در لينكداين و ارسال ايميل هاي 
نامنظم روش مناســبي براي ارتباط برقرار كردن با سرمايه گذاران نيست. بهترين 
روش معرفي شدن از سوي ديگران اســت. كارآفريناني را پيدا كنيد كه توانسته اند 
بازارگرمي موفقي براي سرمايه گذار انتخابي تان داشته باشند. به آنها مراجعه كنيد 
و مطمئن باشيد كه آنها نيز مانند تمام ما عاشق تعريف كردن داستان هاي نبردهاي 
پيروزمندانه شان هســتند؛ افرادي كه موقعيت مشــابهي را پشت سر گذاشته اند، 
مي توانند اطالعاتي را در اختيارتان بگذارند كه شــايد اندكي رنگ و بوي شخصي 

داشته باشد، اما دست اول و مفيد است. 
تحقيقات تان را انجام دهيد. ســرمايه گذاري را با تز ســرمايه گذاري متناســب با 
پيشنهادتان انتخاب كنيد. خودتان را آماده كنيد، آماده كنيد و باز هم آماده كنيد. 
به خاطر داشته باشيد كه شــركت ســرمايه گذار مخابراتي روي يك استارت آپ 

بيوتكنولوژي سرمايه گذاري نمي كند، مگر آنكه بتوانيد سرمايه گذار را جادو كنيد. 

آگاهی
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