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مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن در ایران به ۲۵ سال رسیده است

 بازار مسکن
در آستانه سال جدید

محاسبات جدید براساس قیمت های بهمن ماه 97 نشان می دهد مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن در ایران به 
حدود ۲۵ سال رسیده است و با توجه به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، طرف تقاضا نسبت به افزایش مجدد 
قیمت مسکن واکنش خنثی نشان خواهد داد. این نکته را سلمان خادم المله، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو 
با ایسنا، بیان کرد و درباره سمت و سوی بازار مسکن در آستانه سال جدید گفت: افزایش ۲.9درصدی قیمت مسکن 

در بهمن ماه نسبت به دی ماه 97 به دلیل باال رفتن تقاضای شب عید است که هر ساله معموالً با آن مواجهیم...

میانگین سنی جمعیت کشور از ۳۰ سال گذشت

سالخوردگی جمعیت در ایران

۲

۳

4

ارجاع »فروش بدون تشریفات« به کمیسیون تلفیق بودجه

اموال دولتی برای بودجه حراج می شوند؟

کسب و کارهای نوین و اهمیت مالکیت فکری
7 قانون موفقیت از زبان راجر فدرر

فیس بوک و ماجراجویی در دنیای ارزهای دیجیتال
یادگیری ایده های بازاریابی از دل فیلم و سریال
چگونه مشتریان را دوباره نزد برندمان بیاوریم؟

بازهم تلویزیون در صدر تماشا

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

سقوط اپل به پله  هفدهم
در فهرست نوآورترین شرکت ها

علی سرزعیم
اقتصاددان

۳

شـوک افزایش مجدد و ناگهانـی قیمت ها در بـازار خودرو 
ایـن روزها ابهامات زیادی را در بـاب تصمیم دولت مبنی بر 
آزادسازی قیمت ها آن هم در شرایط انحصاری و غیررقابتی 

صنعت خودرو به وجود آورده است. هرچند بسیاری 
از کارشناسان معتقدند که قضاوت های...

قیمت گذاری خودرو براساس حاشیه 
بازار هنوز اجرایی نشده است

یادداشت
سیستم دفاعی اقتصاد و 
خطاهای سیاست گذاری

خ��روج آمری��کا از برج��ام نقطه 
شروع یک ش��وک منفی به اقتصاد 
ای��ران بود. تردیدی نیس��ت که این 
شوک منفی آثار و عوارض نامطلوب 
بر اقتص��اد دارد، ام��ا آنچه اهمیت 
دارد نحوه واکنش سیاس��ت گذار به 
این ش��وک های منفی اس��ت. قطعا 
سیاست گذاری غلط موجب می   شود 
اثرات منفی ش��وک منفی به شدت 
افزای��ش یابد، ولی سیاس��ت گذاری 
درس��ت به کاه��ش اث��رات منفی 
منتهی می   ش��ود. این نوشته بر آن 
است که نش��ان دهد عدم اقدام در 
مقام سیاست گذاری گزینه مرجحی 
به سیاس��ت گذاری غلط اس��ت چرا 
که سازوکارهای طبیعی موجود در 
اقتصاد خود به مهار بخشی از اثرات 
نامطلوب شوک های منفی می   انجامد. 
سیاست گذاری درست برای مقابله با 
چنین شوک هایی منوط به تخصص 
ب��اال، اراده قوی ب��رای اقدام و لحاظ 
پیچیدگی ه��ای مختلف و متعددی 
است. وقتی به بدن آسیبی می   رسد 
سازوکار طبیعی بدن به آن واکنش 
نشان می   دهد و سیستم دفاعی بدن 
فعال می   شود تا با آن مشکل مقابله 
کند. مثال وقتی ویروسی به بدن وارد 
می   شود دمای بدن باال می   رود و در 
این دمای باال ویروس ها دیگر قادر به 

رشد نمی   شوند.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
در واقع »تب نشان می   دهد بدن شما کوشش می   کند که با یک عفونت بجنگد«، 
لذا نباید تب کردن را امر بدی دانست بلکه نعمتی برای حفاظت از بدن است، ولی 
نمی   توان انکار کرد که تب داشتن برای شخص مریض درد و ناراحتی به همراه دارد. 
»از لحاظ علمی  ، تب پاسخی ایمنی است که به بدن کمک می   کند تا در برابر عوامل 
بیماری زا مقابله کند و از این نظر مفید است. تب مانع از رشد و حتی موجب مرگ 
برخی از عوامل بیماری زا می   ش��ود. به ع��الوه، باال رفتن دمای بدن موجب تکثیر 

گلبول های سفید و افزایش بازده آنها در مقابل میکروب ها می   شود.«
مش��ابه همین مس��ئله نیز در اقتصاد وجود دارد. در اقتصاد نیز سازوکار دفاعی 
وجود دارد که وقتی آسیبی به اقتصاد می   رسد این سازوکار فعال می   شود. اگرچه 
انعکاس فعال ش��دن این س��ازوکارها همراه با درد و ناراحتی اس��ت، اما این به آن 
معنا نیست که باید این سازوکار را از کار انداخت! اتفاقا باید قدر این سازوکارهای 
طبیعی اقتصاد را دانست و از آن برای مقاوم کردن اقتصاد در برابر تکانه های بیرونی 
استفاده کرد. وقتی یک تکانه منفی به اقتصاد وارد می   شود، مثل تحریم و کاهش 
درآمد نفتی، در چند حوزه اقتصاد شروع به مقاومت هایی می   کند و این مقاومت ها 

به اشکال مختلف ظاهر می   شود.
واکنش تراز پرداخت ها

اولین واکنش دفاعی اقتصاد در سطح تراز پرداخت ها ظاهر می   شود. وقتی یک 
شوک منفی به اقتصاد وارد می   شود نرخ ارز باال می   رود و این باالرفتن اگرچه برای 
عده زیادی دردناک است، اما به اقتصاد کمک می   کند تا سریع تر با شرایط جدید 
سازگار ش��ود. وقتی نرخ ارز باال می   رود به سرعت تقاضا برای واردات کاال )جنس 
خارج��ی( و خدمات )س��فر و اقام��ت در خارج و انتقال پول و س��رمایه به خارج( 
کاهش می   یابد و صادرات می   تواند افزایش یابد. این سازوکار طبیعی موجب می   شود 
بخشی از هزینه های غیرضروری اقتصاد به سرعت منتفی شود. سفرهای تفریحی، 
تحصیل در خارج و اقامت خانواده در خارج از امور غیرضروری هس��تند و منطقی 
اس��ت که اقتصاد به س��رعت برای تعدیل وضعیت خود با شرایط سخت جدید در 
این امور بازنگری کند. همچنین بخشی از واردات مربوط به کاالهای لوکس است 
و وقتی ش��وک منفی به اقتصاد وارد می   شود احتماال تقاضای این کاالها افت پیدا 
می   کند. در سطح تراز پرداخت ها واکنش طبیعی اقتصاد یک اتفاق مثبت دیگر را 
نیز موجب می   شود و آن افزایش صادرات است. وقتی نرخ ارز باال می   رود صادرات 
برخی کاالها توجیه بیشتری می   یابد. همچنین نرخ ارز باال جذابیت سفر به ایران 
را افزایش می   دهد و ورود توریست به کشور بیشتر می   شود. این امر می   تواند درآمد 
ارزی کش��ور را افزایش دهد و ش��وک واردشده را که به شکل کاهش درآمد ارزی 

بود نیز به تدریج خنثی کند.
واکنش بنگاه و خانوار

دیگر واکنش طبیعی اقتصاد در س��طح بنگاه ظاهر می   ش��ود. چون نرخ ارز باال 
می   رود هزینه تمام ش��ده بنگاه ها و قیمت محصوالت آنها افزایش می   یابد. در این 
وضعیت برحسب اینکه محصول بنگاه کاالی ضروری یا غیرضروری است واکنش 
مشتریان متفاوت خواهد بود. وقتی کاالیی ضروری است افزایش قیمت آن موجب 
نمی   شود که مصرف کاهش یابد، لذا تقاضای بنگاه کاهش نخواهد یافت ولی وقتی 
کاالیی لوکس است تقاضا به دلیل افزایش قیمت با افت شدید مواجه و بنگاه مجبور 
خواهد ش��د از تولید خود بکاهد. وقتی بنگاه از تولید خود بکاهد ناگزیر می   ش��ود 
بخشی از نیروی کار خود را بیکار کند یا ساعات کار کارخانه را کاهش دهد. ظاهر 
این امر بد است اما واقعیت این است که اتفاقا این پیامدها برای کل اقتصاد مفید 
است زیرا اقتصاد منابع خود را صرف تولید اموری که غیرضروری هستند نمی   کند و 
منابع اقتصاد بیشتر متوجه تولید امور ضروری می   شود. در سمت مقابل نیز واکنش 
دیگر اقتصاد در س��طح بودجه خانوار ظاهر می   ش��ود. وقتی تکانه منفی به اقتصاد 
وارد می   ش��ود خانواده نیز تالش می   کند هزینه های غیرضروری خود را کم کند و 

درآمد کم خود را به کاالهای ضروری محدود س��ازد. شاید سوال شود که تکلیف 
کسانی که در این وضعیت بیکار می   شوند و کارخانه هایی که بر این اساس تعطیل 
می   شوند چه می   شود؟ پاس��خ آن است که اوال سازوکار بیمه بیکاری برای همین 
امر است. براساس این سازوکار در شرایطی که وضع اقتصاد خوب است مبالغی از 
افراد ش��اغل گرفته می                     ش��ود تا در شرایطی که اقتصاد دچار مشکل می                     شود بیمه 
بیکاری پرداخت ش��ود. حسن بیمه بیکاری این است که تعدیل اقتصاد با شرایط 
جدید را تسهیل می   کند. عالوه بر آن وقتی قیمت کاالهای ضروری گران می                     شود و 
تولید کاالهای غیرضروری متوقف، صاحبان کارخانه هایی که کاالهای غیرضروری 
را تولید می                     کردند به صرافت می                     افتند تا تولید خود را به س��مت کاالهای ضروری 
ی��ا اق��الم صادراتی تغییر دهند و این دقیقا منطبق بر مصلحت اقتصاد اس��ت که 
می                     خواهد عرضه کاالهای ضروری یا کاالهای ارزآور زیاد شود، لذا به تدریج کسب 
و کارها به سمت اقالم ضروری و مورد نیاز مردم یا اقالمی   که بازار صادراتی دارند 
و می                     توانند برای کشور ارزآور باشند تغییر جهت می   یابند. به این ترتیب سازوکار 
طبیعی اقتصاد موجب می                     شود تا پس از یک وقفه کوتاه مدت سرمایه و نیروی کار 

در جهتی بازتخصیص یابند که به نفع اقتصاد در شرایط جدید است!
واکنش بودجه دولت

در سطح بودجه دولت نیز اتفاق جالبی می                     افتد. وقتی که به واسطه ورود تکانه 
منف��ی به اقتصاد نرخ ارز باال می   رود درآمد ریال��ی دولت از محل صادرات نفت و 
فرآورده های                 نفتی به شدت باال می                     رود و همین امر این امکان را برای دولت فراهم 
می                     سازد تا بتواند چتر حمایتی خود را گسترده کند و اقشاری را که به واسطه باال 
رفت��ن قیمت ها به زیر خط فقر می                     روند تحت حمایت بیش��تر خود قرار دهد. در 
مواردی که افزایش نرخ ارز ش��دید است دولت می                     تواند فرصتی بیابد تا بخشی از 
بدهی های                 معوق خود را بازپرداخت کند و این امر به سالم سازی نظام مالی دولت 

کمک خواهد کرد.
خطاهای دولت در ایجاد اختالل در نظام دفاعی اقتصاد

همان طور که دیده می   ش��ود نظام قیمت ها وقتی منعطف باش��د و بتواند نقش 
خود را درس��ت ایفا کند به س��رعت واکنش خانوار و بنگاه را در سطح خرد و تراز 
پرداخت ها در سطح کالن را طوری سامان می   دهد که تکانه منفی با کمترین هزینه 
در اقتصاد جذب شود و اثر منفی آن به بخش غیرضروری اقتصاد برسد. حال وقتی 
که اقتصاد این واکنش های طبیعی را نش��ان می   دهد افرادی که از این واکنش ها 
آسیب می   بینند تالش می   کنند صدای اعتراضی خود را بلند کنند و آن را به گوش 
مسئوالن برسانند و تالش می   کنند که دولت را وسوسه کنند تا از قدرت و منابع 
ذخیره خود استفاده کند تا این واکنش های طبیعی رخ ندهد. اگر دولت به اشتباه 
تسلیم این فشارها شود یا از روی جهل تصور کند که می   تواند با این سازوکارهای 

طبیعی مقابله کند آنگاه پیامدهای بدتری متوجه اقتصاد می   شود.
مث��ال دولت به این صرافت می   افتد که ذخای��ر ارز و طالی خود را به کار گیرد 
تا نگذارد نرخ ارز افزایش یابد. طرح دالر 4۲00 تومانی با همین انگیزه بود. حتی 
اگر این کار موفقیت آمیز نیز می   بود کار درس��تی نبود زیرا موجب می   شد واردات 
کاالها و خدمات لوکس و غیرضروری ادامه یابد که منتفعان اصلی آنها بخش های 
ثروتمند جامعه هس��تند، ولی هزینه این تثبیت نرخ ارز از جیب دولت که متعلق 
به همه مردم است پرداخت می   شد. وقتی که چشم اندازی نسبت به موقتی نبودن 
تکانه منفی وجود ندارد )مانند مشخص نبودن پایان زمان تحریم(، روشن است که 
اص��ال نباید تالش کرد ک��ه واردات کاالها و خدمات غیرضروری ادامه یابد و اصرار 
بر حفظ نرخ ارز اش��تباه است. بماند که وقتی جامعه می   داند ذخایر دولت محدود 
است ولی مدت زمان تحریم شاید طوالنی باشد تصور خواهد کرد که باالخره نرخ 
ارز افزایش خواهد یافت و همین موجب هجوم س��وداگری روی نرخ ارز می   شود و 
ذخایر ارزی را با سرعت بیشتری خالی خواهد کرد و به سرعت سودای کنترل نرخ 

ارز را بر باد خواهد داد!

همچنین وقتی اقتص��اد می   خواهد با گران کردن محص��والت تولیدی بودجه 
خانوار را به سمت کاالهای ضروری سوق دهد دولت وسوسه می   شود تا برای حفظ 
محبوبی��ت خود قدرت خرید خانوارها را حفظ کند. اگر این کار تنها برای اقش��ار 
ضعیفی باشد که افت قدرت خرید آنها را به ورطه فقر یا فقر شدید می   کشاند کامال 
قابل دفاع اس��ت، اما اگر دولت تالش کند که حفظ قدرت خرید را به قیمت عدم 
افزایش قیمت محصوالت تولیدشده توسط بنگاه انجام دهد دو اشکال خطرناک به 
همراه خواهد داش��ت. اشکال اول این است که این رویه موجب می   شود تا مصرف 
کاالهای غیرضروری توس��ط خانواده ها ب��رای مدتی ادامه یابد در حالی که مصرف 
این اقالم باید هرچه س��ریع تر کاهش یابد. اش��کال دوم این اس��ت که به سرعت 
بنگاه های تولیدی به زیان خواهند افتاد زیرا هزینه های تولید باال رفته ولی دولت 
مانع از افزایش قیمت محصول آنها ش��ده اس��ت. در نتیجه آنها به سرعت زیان ده 
و حتی ورشکس��ته می   شوند که پیامد بدتری برای اقتصاد است زیرا با ورشکسته 
ش��دن بنگاه ها درآمد کارکنان و س��هامداران از دست می   رود و حتی درآمد دولت 
از محل مالیات کاهش می   یابد و دولت کمتر قادر خواهد بود تا افت قدرت خرید 
فقرا را جبران کند. پیامد بدتر این است که با زیان ده شدن یا ورشکست شدن این 
بنگاه ها عرضه کاال در کشور کاهش می                     یابد و همین امر تورم را با یک فاصله زمانی 

افزایش خواهد داد.
به تعبیر دیگر اقدامات دولت برای از کار انداختن سیستم طبیعی مقاومت اقتصاد 
موجب می   شود تا بخش تولیدی عرضه کننده کاالهای ضروری اقتصاد از کار بیفتد 
و این خس��ارت بس��یار بزرگی برای کل اقتصاد است و به س��رعت اقتصاد را از پا 
درخواهد آورد. به تعبیر دیگر تولیدکنندگان اقالم خوراکی که ستون های قوام بدن 
اقتصاد هستند و حیات اقتصاد به وجود آنها وابسته است تنها وقتی می   توانند ادامه 
حیات دهند که س��ودآور باقی بمانند، ولی دولت به اشتباه از قدرت خود استفاده 
می   کند تا آنها را به زیان دهی و ورشکس��تگی بکش��اند. این گونه است که مقاومت 
اقتصاد س��ریع تر از آنچه که به طور طبیعی رخ می   داد تحلیل می   رود و اقتصاد به 
اعسار کشیده می   شود. همچنین این سیاست که برای احتراز از بروز تورم طراحی 

شده بود عمال به افزایش تورم منتهی می    شود.
گفته ش��د که یک واکنش طبیعی اقتصاد در س��طح ت��راز پرداخت ها افزایش 
صادرات اس��ت. وقتی نرخ ارز باال م��ی   رود صادرات برخی کاالها و خدمات توجیه 
بیشتری می   یابد. به عنوان مثال فوالدسازها تولیدات خود را در بازار جهانی به دالر 
می   فروش��ند. حال فرض کنید که همین فوالد در داخل برای تولید یک محصول 
نیز اس��تفاده می   ش��ود. اگر آن محصول ضروری نباشد و قیمت آن در بازار داخلی 
نتواند خیلی باال برود، تولیدکننده داخل نخواهد توانست برای تولید آن محصول 
پول خوبی بابت فوالد دهد. حال کارخانجات فوالدس��از در وضعیتی قرار دارند که 
مش��تری خارجی پول زیادی بابت فوالد می   دهد، ولی مش��تری داخلی پول کم. 
واکنش طبیعی اقتصاد این است که فوالد را به مشتری خارجی بفروشد )صادرات( 
و ارز حاصل از آن را به بازار داخل وارد کند. در سطح خرد کارخانه فوالدساز سود 
خوبی خواهد کرد و می   تواند حقوق خوب به کارکنان، س��ود تقس��یمی   خوب به 
سهامداران و مالیات خوب به دولت بپردازد و حتی ممکن است طرح های توسعه را 
به اجرا درآورد و اشتغال و رونق بیشتری در اقتصاد به وجود آورد. در سطح کالن 
ورود ارز حاصل از صادرات موجب خواهد ش��د تا بخشی از افزایش نرخ ارز خنثی 

شود و فشار برای جهش بیشتر آن کاهش یابد.
در چنین ش��رایطی مشتری داخلی اگر بخواهد فوالد را به قیمت جهانی بخرد 
محصول��ش گران خواهد ش��د و چون قیمت آن افزایش خواهد یافت بخش��ی از 
مشتریان خود را از دست خواهد داد و درآمدش کم خواهد شد. طبیعی است که 
از این وضعیت ناراضی خواهد بود و تالش خواهد کرد صدای اعتراضی خود را به 

گوش دولت و مسئوالن برساند.
متاسفانه ممکن است دولت تسلیم صدای اعتراضی این تولیدکنندگان شود و به 

این فکر بیفتد که صادرات اقالمی   چون فوالد را تا وقتی تقاضای داخلی وجود دارد 
ممنوع کند. در اینجا اتفاقی که خواهد افتاد این است که کشور و کارخانه فوالدساز 
از درآمد ارزی مذکور محروم خواهد ش��د و در سطح خرد کارکنان، سهامداران و 
دولت از اجرای این سیاس��ت ضرر خواهند کرد ولی تولیدکننده داخلی که کاالی 
غیرضروری تولید می   کرد منتفع خواهد شد، اما باید توجه داشت که اتفاقا واکنش 
درست اقتصاد نیز این است که این کاالهای غیرضروری کمتر تولید شوند و قیمت 
آنها افزایش یابد تا بودجه خانوار کمتر به سمت آنها جهت گیری شود. معموال در 
این ش��رایط کسانی که تمایل دارند تا چنین سیاست اشتباهی را برای مسئوالن 
توجیه کند چنین بیان خواهند کرد که »چراغی که به خانه رواس��ت به مس��جد 
حرام اس��ت«. واکنش درست سیاستمداران این است که بگویند »اتفاقا چراغی را 
که به مس��جد رواست به مسجد خواهیم فروخت و در خانه شمع روشن خواهیم 
ک��رد و به جای آن یخچال خانه را پرخواهیم کرد«، ولی اگر سیاس��ت ممنوعیت 
صادرات را به اجرا گذاریم نتیجه این می   ش��ود که خانه چراغانی اما یخچال خالی 
خواهد ماند و چه  کسی است که نداند پرماندن یخچال به مراتب مهم تر از روشن 

ماندن خانه در شب هاست!
گاه دولت وسوس��ه می   شود که تا جای ممکن ذخایر خود را به کار گیرد تا نرخ 
ارز پایین بماند و در مقابل تالش می   کند تا محدود کردن اقالم وارداتی تقاضا برای 
واردات را محدود کند تا بتواند نرخ ارز را حفظ کند. این سیاست موجب می   شود که 
قیمت برخی اقالم که اینک ورودشان ممنوع شده در داخل کشور به شدت افزایش 
یابد و همین امر جذابیت قانون ش��کنی و فساد را به شدت باال می   برد. ابداً اتفاقی 
نیست که کسانی ریسک هک کردن سایت ثبت سفارش خودرو را می   پذیرند و به 
این کار اقدام می   کنند زیرا می   دانند که سود کالنی در این کار وجود دارد. قاچاق 

این کاالها از مبادی رسمی   و غیررسمی   پیامد مستقیم این سیاست است.
همچنین گاه دولت تصور می   کند که اگر قیمت محصوالت را موقتا پایین نگه 
دارد، می   تواند تبعات آن را کنترل کند. یکی از تبعات اینکه برخی اقالم مثل غذا 
و دارو با ارز ارزان وارد ش��ود این اس��ت که قیمت آنها در کشور به مراتب کمتر از 
کشورهای همسایه می   ش��ود و قاچاق این اقالم از داخل به خارج شدت می   گیرد. 
قطعا چون انگیزه های اقتصادی کالن وجود دارد رشوه دادن و فساد برای انجام این 
قبیل قاچاق فراگیر می   شود و نهایتا بخشی از ارزی که بابت پایین نگه داشتن این 

اقالم صرف شده نصیب مردم کشورهای همسایه می   شود.
جمع بندی

این مطلب تالش کرد تا به زبان س��اده نش��ان دهد که س��ازوکارهای طبیعی 
در اقتص��اد تا حدودی در جهت خنثی کردن ش��وک های منف��ی و هدایت آن به 
بخش های��ی که جذب زیان بهتری دارند، عمل می   کنند ولی وقتی سیاس��ت های 
اقتصادی نادرستی اتخاذ می   شود نه تنها این سازوکارها از کار می   افتد بلکه زیان به 
بخش هایی که قدرت جذب زیان کمتری دارند منتقل می                     شود و تاب آوری اقتصاد 
با سرعت بیشتری تحلیل می   رود. آیا تحلیل فوق به این معناست که دولت نباید 
دست به اقدام بزند؟ پاسخ منفی است! سیاست گذاری درست می  تواند به تسریع 
در خنثی کردن و هدایت درس��ت زیان ناش��ی از شوک های منفی کمک کند. به 
عنوان مثال مفروض تحلیل فوق این بود که کسب تعادل مجدد در اقتصاد بعد از 
ورود این شوک ها به سرعت صورت می  گیرد در حالی که در واقعیت اصطکاک های 
موجود در بازار مانع می  شوند تا بنگاه ها به سرعت با شرایط جدید خود را سازگار 
سازند. به عنوان مثال وقتی نرخ ارز باال می                     رود و هزینه های                 تولید افزایش می                     یابد 
نیاز به سرمایه در گردش بیشتر می                     شود، لذا وجود نظام مالی قوی و سیاست گذاری 
در جهت تقویت تامین س��رمایه در گردش سیاستی است که تاب آوری اقتصاد را 
افزایش می                     دهد ولی بدون مداخله دولت لزومی   ندارد این افزایش تامین س��رمایه 

در گردش رخ دهد.
منبع: آینده نگر

سیستم دفاعی اقتصاد و خطاهای سیاست گذاری



میانه و میانگین س��نی، دو ش��اخص مهم در شناخت ساختار جمعیتی 
است و گذار جمعیتی از جوانی به پیری را در جوامع انسانی نشان می دهد. 
براس��اس آخرین آمارها، میانه سنی جامعه ایرانی در سال 9۵ به 30 سال 
رسیده است که در ادبیات جمعیت شناسی، در مرز بین میانسالی و پیری 
قرار دارد، اما نکته قابل توجه آن اس��ت که جمعیت ایران در این س��ال به 
نس��بت ابتدای دهه 90، س��ه سال پیرتر شده اس��ت، کما اینکه میانگین 
س��نی جمعیت نیز بیشتر از یک سال افزایش یافته و به بیش از 31 سال 

رسیده است.
میانه س��نی، سنی اس��ت که در آن دقیقا نصف جمعیت پیرتر و نصف 
دیگر در سنین جوان تر از آن قرار دارند. از منظر مطالعات جمعیت شناسی، 
جمعیتی را که میانه س��نی آن زیر ۲0 س��ال باشد جوان، جمعیتی را که 
میانه س��نی آن بین ۲0 تا 30 سال باشد میانسال و جمعیتی را که میانه 
س��نی آن 30 سال یا بیشتر باشد پیر به حس��اب می آورند. با این تعبیر، 

جامعه ایرانی در مرز پیری ایستاده است و رو به پیری می رود.
پیرترین و جوان ترین کشورهای جهان را بشناسید

به نظر می رس��د که سن و میانه سنی باال می تواند چالشی واقعی برای 
اقتصادهای بزرگ جهان و همچنین فرصت و محرکی برای رشد اقتصادی 
در اقتصادهای کمتر توس��عه یافته باشد. در حال حاضر، قاره اروپا باالترین 
و قاره آفریقا پایین ترین میانه سنی جمعیت را در جهان دارند. کشورهای 
آلم��ان، ایتالیا و ژاپن که از بزرگترین اقتصاده��ای جهان به لحاظ ارزش 
تولید ناخالص داخلی اسمی به شمار می روند، هم اکنون در گروه پیرترین 
کش��ورهای جهان قرار دارند و پیش بینی می شود تا سال ۲0۵0 میالدی، 
میانه س��نی هر کدام از این کشورها ۵0 سال یا باالتر از آن باشد. در عین 
حال، عجیب و حیرت آور نیس��ت که موناکو، شهری کوچک و ثروتمند در 
جنوب شرقی فرانسه با جمعیت 40 هزار نفری، پیرترین کشور جهان باشد.
در مقابل، بیش از 30 کش��ور جهان دارای میانه سنی کمتر از ۲0 سال 
هستند و بیشتر آنها نیز در آفریقا یا خاورمیانه قرار دارند. البته یک استثنا 
در این مورد، تیمور شرقی است که کشوری کوچک در مجاورت اندونزی 

است و دارای میانه سنی 18.9 سال است.
بررسی میانه سنی در مناطق و قاره های جهان، گویای آن است که میانه 
سنی در آمریکای ش��مالی 3۵ سال، آمریکای جنوبی 31سال، آفریقا 18 
س��ال، اروپا 4۲ سال، آسیا 31 سال و اقیانوسیه 33 سال است. همچنین 
طب��ق گزارش ات��اق بازرگانی ته��ران، رتبه های اول ت��ا پنجم جوان ترین 
کش��ورهای جهان به ترتیب به نیجر با میانه سنی 1۵.4سال، مالی با میانه 
س��نی 1۵.8س��ال، اوگاندا با میانه سنی 1۵.8س��ال، آنگوال با میانه سنی 
1۵.9سال و زامبیا با میانه سنی 16.8سال اختصاص دارد. رتبه های اول تا 
پنجم پیرترین کشورهای جهان نیز شامل موناکو با میانه سنی ۵3.1 سال، 
ژاپن با میانه س��نی 47.3 س��ال، آلمان با میانه سنی 47.1 سال، ایتالیا با 

میانه سنی 4۵.۵ سال و اسلوونی با میانه سنی 44.۵ سال است.
آفریقا جوان ترین و اروپا پیرترین قاره جهان

همانطور که از این آمارها مش��خص اس��ت، اروپا پیرترین قاره و آفریقا 
جوان ترین قاره جهان است. جمعیت ژاپن نیز به طور چشمگیری پیرتر از 
سایر نقاط آسیاست و افغانستان با میانه سنی 18.8 سال، جوان ترین کشور 
غیرآفریقایی جهان است. موناکو هم در منطقه اروپا، پیرترین کشور جهان 
با میانه س��نی ۵3.1 سال است. از س��وی دیگر، اکثر اقتصادها در منطقه 
آمریکای ش��مالی از پروفایل سنی متفاوتی برخوردارند؛ به طوری که میانه 
س��نی در کانادا 4۲.۲ سال، در آمریکا 38.1 سال و در مکزیک ۲8.3 سال 
است. بلیز و گواتماال هم با میانه سنی به ترتیب ۲۲.7 سال و ۲۲.1 سال، 

جوان ترین کشورهای قاره آمریکا هستند.
میانه سنی مناطق گوناگون جهان نشان می دهد که آفریقا با تفاوت قابل 
مالحظه ای جوان ترین قاره جهان است و 41درصد از جمعیت قاره آفریقا 
جوان و 3درصد از آنها پیر هستند؛ این در حالی است که به طور میانگین، 
۲6درصد از جمعیت جهان، جوان و 9درصد از این جمعیت، پیر هستند. 
در آمریکای التین و کارائیب نیز ۲6درصد از جمعیت، جوان و 8درصد پیر 
هستند. در قاره آسیا ۲4درصد از جمعیت، جوان و 8درصد پیر هستند. در 
قاره اقیانوسیه، ۲3درصد از جمعیت جوان و 1۲درصد از جمعیت پیرند. در 
قاره آمریکای شمالی هم 19درصد جمعیت جوان و 16درصد از جمعیت 
پیر هستند و در نهایت، در قاره اروپا تنها 16درصد از جمعیت جوانند، در 

حالی که 18درصد از جمعیت پیر هستند.
برآوردها نش��ان می دهد تا س��ال ۲100 میالدی، نزدی��ک به نیمی از 
کودکان جهان در محدوده س��نی 0 تا 4 س��ال در آفریقا زندگی خواهند 
کرد و جمعیت آنها ۲93 میلیون نفر پیش بینی می شود. انتظار می رود این 

میزان در سال ۲0۲0 برابر با 173 میلیون نفر باشد.
جمعیت ایران به سمت سالخوردگی می رود

چن��دی پیش، مرک��ز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار، گزارش��ی از 
میانگین و میانه س��نی جمعیت اس��تان های کشور منتشر کرد که حاوی 
اطالعات جالبی بود. این گزارش مبتنی بر نتایج سرش��ماری سال 139۵ 
بود و نش��ان می داد میانه س��نی جامعه ایرانی در حال حاضر، به 30 سال 
رس��یده است که یک سال کمتر از میانه سنی منطقه آسیاست. البته این 
شاخص در سال 1390 برابر ۲7 سال گزارش شده بود و این یعنی، میانه 
سنی جمعیت ایران در این بازه زمانی پنج ساله، به اندازه سه سال افزایش 

داشته و جامعه ایرانی در حال گذار از جوانی به سمت پیری است.
همچنین میانه سنی برای مردان و زنان ایرانی، برابر و برای هر دو برابر 
با 30 سال است. در مقایسه بین جوامع شهری و روستایی ایران نیز میانه 
سنی برای مناطق شهری 30 سال و برای مناطق روستایی، دو سال کمتر 
و حدود ۲8 س��ال است؛ این نکته نشان می دهد که مناطق شهری ایران 
دارای جمعیت پیر و در مقابل، مناطق روستایی کشور، جمعیتی میانسال 

دارند.
باالترین میانه س��نی در میان اس��تان های کش��ور هم متعلق به استان 
گیالن با رقم 34 س��ال، اس��تان مازندران با 33 سال و استان تهران با 3۲ 
س��ال است. جوان ترین استان های کشور نیز استان سیستان و بلوچستان 
با میانه س��نی ۲1 سال، اس��تان هرمزگان با میانه سنی ۲6 سال و استان 

خراسان جنوبی با میانه سنی ۲7 سال است.
به عبارت بهتر، در میان استان های کشور، سیستان و بلوچستان کمترین 
میانه سنی و گیالن، باالترین میانه سنی را در نیم دهه به خود اختصاص 
داده است. میانه سنی در استان سیستان و بلوچستان در سال 139۵ برابر 
با ۲1 سال بوده که به نسبت پنج سال پیش از آن، یک سال افزایش داشته 
است. از سوی دیگر، میانه سنی در استان گیالن 34 سال گزارش شده که 

به نسبت سال 90 برابر با 3 سال افزایش داشته است.
چرا میانگین سنی زنان از مردان کمی باالتر است؟

اما در مقابل میانه س��نی، ش��اخصی دیگر به نام میانگین س��نی وجود 
دارد که متوس��ط سن افراد یک جامعه است و از تقسیم مجموعه حاصل 
ضرب ه��ای هر یک از س��نین منفرد در فراوانی افراد در آن س��ن، به کل 
جمعیت حاصل می شود. گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار 
نش��ان می دهد که میانگین سنی جمعیت ایران در سال 139۵، به حدود 
31.1 س��ال رسیده اس��ت که در مقایسه با پنج سال قبل از آن، 1.3 سال 

افزایش داشته است. 
در سال 139۵ میانگین سنی مردان برابر 30.9 و زنان 31.3 سال بوده 
اس��ت. این میانگین برای هر دو جنس در نقاط شهری به مراتب بیشتر از 
نقاط روستایی است. میانگین سنی مردان و زنان در نقاط شهری به ترتیب 

برابر 31.3 و 31.6 سال و در نقاط روستایی ۲9.7 و 30.۵ سال است.
نکته قابل توجه این است که میانگین سنی زنان اندکی از میانگین سنی 
مردان باالتر اس��ت. این موضوع به دلی��ل باالتر بودن امید به زندگی زنان 
در مقایس��ه با مردان اس��ت و از همین رو انتظار می رود در سال های آتی 
با افزایش ش��کاف امید به زندگی میان زنان و مردان ایرانی و زنانه ش��دن 
سالمندی جمعیت، فاصله موجود بین میانگین سنی زنان از میانگین سنی 

مردان همچنان بیشتر شود.
از س��وی دیگر، اس��تان های گیالن، مازندران و تهران به ترتیب با 3۵.۵ 
سال، 34 سال و 33.۲ سال بیشترین میانگین سنی جمعیت و استان های 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با ۲3.۵ 
سال، ۲7.1 سال و ۲8.6 سال کمترین میانگین سنی را در بین استان های 

کشور به خود اختصاص داده اند.
همچنین در میان استان های کشور، البرز باالترین رشد میانگین سنی را 
در نیم دهه تجربه کرده است. براساس گزارش وزارت کار، بیشترین رشد 
میانگین سنی به استان البرز و کمترین آن به سه استان خراسان جنوبی، 
سیس��تان و بلوچستان و یزد تعلق داشته است. آمار و ارقام نشان می دهد 
که میانگین س��نی استان البرز در سال 1390 برابر با ۲9.8 سال بوده که 
در سال 139۵ با رشد ۲.3سال به 3۲.8 سال رسیده است. یکی از دالیل 
افزایش میانگین سنی در استان البرز را می توان مهاجرت معکوس دانست، 

به این معنا که افراد پس از س��ن بازنشس��تگی ترجیح داده اند از کالنشهر 
تهران به س��مت ش��هر کرج که نزدیک ترین مرکز استان به تهران است، 

مهاجرت کنند.
این در حالی است که رش��د میانگین سنی سه استان خراسان جنوبی، 
سیس��تان و بلوچس��تان و یزد از سال 90 تا سال 9۵ برابر با 0.۵سال بوده 
اس��ت. این گزارش نشان می دهد که در این بازه پنج ساله، میانگین سنی 
در اس��تان خراسان جنوبی از ۲9 س��ال به ۲9.۵سال افزایش یافته است. 
عالوه  بر این، در استان سیستان و بلوچستان نیز میانگین سنی از ۲3 به 
۲3.۵ رسیده است. در استان یزد نیز میانگین سنی از ۲9.4 به ۲9.9 سال 

افزایش داشته است.
دالیل مهاجرت درون سرزمینی در ایران چیست؟

س��والی که در این میان به ذهن می رس��د، این است که آیا این میانه و 
میانگین سنی باال یا پایین در جغرافیای استانی ایران بی دلیل بوده است یا 
دلیلی برای آن وجود دارد؟ پاس��خ این سوال را می توان با متغیر مهاجرت 
از منظر جامعه شناس��ی بیان کرد. بررس��ی های آماری نشان می دهند که 
رابطه ای قوی بین میزان مهاجرت و متغیرهایی چون رش��د جمعیت، نرخ 
بیکاری، میانگین س��ال های تحصیل و درصد شهرنش��ینی برقرار اس��ت؛ 
به طوری که تأثیر متغیرهای رشد جمعیت و نرخ بیکاری از سایر متغیرها 
بیشتر و اثر این دو متغیر بر میزان خالص مهاجرت چند برابر سایر متغیرها 
اس��ت. بر این اس��اس، متغیر نرخ بیکاری بر میزان خال��ص مهاجرت اثر 
معکوس داش��ته و متغیرهای رشد جمعیت، میانگین سال های تحصیل و 

درصد شهرنشینی بر میزان خالص مهاجرت اثر مثبت داشته اند.
بررس��ی عوامل مهاجرت درون سرزمینی ایران نشان می دهد که استان 
سیس��تان و بلوچس��تان و همچنین اس��تان های هرمزگان و کهگیلویه و 
بویراحمد به دلیل س��طح باالی محرومیت نظیر محرومیت های ش��غلی، 
بهداش��تی، آموزشی و درمانی و همچنین نامساعد بودن جغرافیا و شرایط 
آب و هوایی جزو اس��تان های مهاجر فرس��ت محسوب می شوند و همین 
موضوع ازجمله عواملی اس��ت که منجر به پایین بودن میانگین سنی در 
این اس��تان ها شده اس��ت. البته نرخ تولد و زاد و ولد در این استان ها نیز 
به ط��ور قطع و یقین، یکی از مهم تری��ن عوامل جوان تر بودن جمعیت در 
آنها در مقایس��ه با سایر استان های کشور می تواند باشد. بنا بر اعالم مرکز 
آمار، هم اکنون کمتر از ۵0درصد جمعیت در استان سیستان و بلوچستان 

شهرنشین هستند.
این در حالی است که همچنین مهاجرت پذیری برخی دیگر از استان ها 
همانند استان های مازندران و گیالن که به دلیل شرایط مناسب اقلیمی و 
آب و هوایی یکی از اصلی ترین مقصد های مهاجرت معکوس از پایتخت و 
نواحی با ش��رایط آب و هوایی نامساعد هستند هم می تواند به عنوان یکی 
از دالی��ل مهم و تاثیرگذار در افزایش میانگین س��نی این اس��تان ها موثر 
باشد. هم اکنون بسیاری از متقاضیان مهاجرت معکوس از شهرهای آلوده 
و صنعتی به شهرهای شمالی، بازنشستگان و سالمندانی هستند که تمایل 
دارند در ش��هرهای خوش آب و هوای ش��مالی سکونت کنند و این عامل 
به طور قطع، یکی از عوامل موثر در افزایش میانگین س��نی در استان های 

شمالی ایران به حساب می آید.
براساس تعاریف جمعیت شناسی، میانگین سنی، متوسط سن افراد یک 
جامعه اس��ت و از تقسیم مجموع حاصلضرب های هر یک از سنین منفرد 
در فراوانی افراد در آن سن به کل جمعیت حاصل می شود. بر این اساس، 
میانگین س��نی جمعیت فعلی ایران از نیاز مب��رم جامعه ایرانی به تامین 
مس��کن مصرفی حکایت دارد؛ این میانگین سنی نشان می دهد هم اکنون 
متوسط سنی جمعیت در کشور یعنی جمعیت 31.1 ساله، از آنجا که در 
س��ن تش��کیل خانواده و ازدواج قرار دارد، ضرورت تامین واحد مسکونی 

مصرفی در مناطق مختلف کشور را بیش از پیش نمایان می کند.
بنابراین به اعتقاد اقتصاددانان، الزم است سیاست گذاران حوزه مسکن با 
توجه به این آمارها، سیاست ها و برنامه ریزی منسجم تری را برای پاسخ به 
نیاز مصرفی مسکن در استان های کشور طراحی و عملیاتی کنند، چراکه 
متوس��ط سن جمعیت کل کشور حاکی از قرار گرفتن گروه های زیادی از 
افراد در فهرست متقاضیان خانه اولی است. پر واضح است که این اطالعات 
می تواند به سیاست گذاران کمک کنند تا بتوانند به شکل بهتری به ایجاد 
تعادل و توازن بین رش��د اقتصادی و رش��د جمعیتی در سطح استان ها، 
بهبود و ارتقای استانداردهای زندگی و شغلی در استان های مهاجرفرست 
و جلوگیری از تمرکزگرایی اداری، سیاسی، اقتصادی در برخی استان های 

کشور بپردازند.

میانگین سنی جمعیت کشور از ۳۰ سال گذشت

سالخوردگی جمعیت در ایران
نگــــاه

گاردین گزارش داد
آیا اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ زمین می خورد؟

صاحب نظ��ران و نهادهایی که قادر به پیش بینی بحران س��ال ۲008 
نبودن��د، اینک در حال رقابت هس��تند تا نش��انه های منف��ی موجود در 
اقتصاد جهانی را حاکی از قریب الوقوع  بودن یک بحران جدید بدانند. آنها 
می گویند پتانس��یل های بحران زیاد شده و باید انتظار داشت که در سال 

۲0۲0 یک شوک جدید به اقتصاد جهانی وارد شود.
صندوق بین المللی پول هم جزو نهادهایی اس��ت که اعالم کرده درباره 
ثبات اقتصاد جهانی نگرانی هایی دارد، چون رش��د تولید ناخالص داخلی 
جهانی دارد ُکند می شود و حجم بدهی ها رو به افزایش است. پرسشی که 
آنها مطرح می کنند آن اس��ت که گسترشی که پس از بحران ۲008 در 
اقتصاد جهان دیده ش��ده، تا چه حد و تا چه زمانی می تواند تداوم داشته 
باش��د و رکود متعاقب آن در چه زمانی رخ خواهد داد؟ اگر رکود جهانی 
رخ بدهد، آیا چیزی مشابه آنچه که در سال ۲008 رخ داد خواهد بود و یا 

اینکه حتی ماجرای جدی تری در راه است؟
برخی تحلیلگ��ران گفته اند که این هش��دارهای بدبینانه به یک نکته 
بی توجهی می کنند و آن اینکه در سال های اخیر، اقتصادهای بزرگ معموال 
سال را به ُکندی آغاز کرده اند، اما هر چه از سال گذشته، وضع شان بهتر 
شده است. این مسئله به خصوص در سال ۲016 کامال صحت داشت. در 
این سال، اکثر کشورهای پیشرفته دنیا در سه ماهه اول، تنها شاهد رشد 

اندکی در تولید ناخالص داخلی بودند اما این رشد به تدریج بهتر شد.
به هر ترتیب، سه سالی که از سال ۲014 به بعد سپری شده، ویژگی اش 
کاهش قیمت نفت بوده که باعث تعدیل نرخ تورم ش��ده است. این باعث 
شد که اقتصاد جهانی نیرویی را که به شدت محتاجش بود به دست بیاورد. 
ای��ن در حالی بود که همین قیمِت رو به کاهِش نفت به ش��دت به ضرر 
محیط زیست و درآمد کشورهای صادرکننده نفت تمام شد. این وضعیت 
در سال ۲017 دیگر وجود نداشت و به خصوص ۲018 را به سالی ناجالب 
در عرصه اقتصاد جهانی بدل کرد. یکی از معدود کش��ورهایی که در این 
راستا اوضاع بدی نداشت آمریکا بود که کاهش مالیات ها )سیاست مورد 
عالق��ه ترامپ( به تقویت تجارت انجامید و مصرف را هم باال برد. اما حاال 
که سال ۲019 شروع شده، همه چیز جور دیگری به نظر می رسد. بدهی 
مصرف کنندگان در بسیاری از کشورها افزایش یافته و به سطوحی شبیه 
به دوران پیش از بروز بحران س��ال ۲008 رسیده است. بدهی شرکت ها 
باال رفته و دولت ها با وجود پایین آوردن کسری های ساالنه شان همچنان 
با کوهی از بدهی مواجه هستند که نسبت به دوران پیش از بروز بحران 
۲008 خیلی باالتر اس��ت. یک شباهت دیگر امروز با دوران پیش از بروز 
بحران ۲008 این است که بانک های مرکزی اصرار دارند نرخ بهره را باال 
ببرند. روس��ای بانک های مرکزی بزرگ مثل م��ارک کارنی و جروم پاول 
می گویند این کار باعث می شود دیسیپلین به مسئله وام ها برگردد و حتی 
اگر هم بخش بانکداری دوباره دچار بحران اعتبار شود، ابزارهای الزم برای 

مقابله با سقوط همه جانبه اقتصادی را در اختیار خواهد داشت.
اصوال افزایش نرخ بهره برای آرام کردن رشد فزاینده اقتصادی )حداقل 
آن نوع��ی از رش��د که باع��ث بروز تورم می ش��ود( چیزی اس��ت که در 
کتاب های اقتصادی یادش داده اند، اما مش��کل این اس��ت که امروزه این 
رش��د در حال کاهش اس��ت: انگلیس و بسیاری کشورهای غربی دیگر با 
مشکل بیکاری مواجه نیستند، اما نوع اشتغال این کشورها از نوعی نیست 
که به افزایش دستمزدها منتهی شود. تحقیقات مفصل زیادی درباره بازار 
کار امروزی دنیا انجام نشده اما به نظر می رسد بحران سال ۲008 بود که 
نیروی کار را زمین زد و جلوی رشد آن و همینطور افزایش دستمزدها را 
گرفت. برخی اقتصاددانان مثل دیوید بالنچ فالور و دیوید بل از دانش��گاه 
استرلینگ معتقدند که نرخ بیکاری باید ابتدا تا حدود ۲درصد پایین بیاید 
و بعد تازه دستمزدها می توانند افزایش پیدا کنند. این در حالی است که 

پیش تر تصور می شد این رقم باید 4 تا 4.۵درصد باشد.
در ش��رایطی که افزایش دستمزد در برابر تورم خیلی کم باشد یا اصال 
وجود نداشته باشد، خانوارها دنبال وام بیشتر خواهند بود و یا از پس انداز 
خود برای مصرف اس��تفاده خواهند کرد، اما آمار و ارقام امروزی نش��ان 
می دهد که هیچ یک از این دو اتفاق رخ نداده اس��ت. از انگلیس تا چین، 
همه جا مصرف کنندگان دارند سال آینده میالدی را دوره ای سخت تلقی 
می کنند، زمانی ک��ه نمی توان در آن فراتر از نیازهای اولیه زندگی خرید 
کرد. این ش��رایط در زم��ان پیش از بروز بحران س��ال ۲008 هم برقرار 
بود. حاال صندوق بین المللی پول نگران اس��ت ک��ه هزینه فزاینده وام  و 
کاهش مصرف به معنای نابودی ش��رکت ها باشد. راه حلی که این نهاد به 
دولت ها ارائه داده این است که اصالحاتی را به اجرا درآورند که اجازه ایجاد 
فرصت های شغلی بیشتر را بدهد. با وجود این، صاحب نظران بدبین اصرار 
دارند که اوضاع قرار نیست بهتر شود و باید در زمانی حوالی سال ۲0۲0 

منتظر یک بحران جدید جهانی باشیم.

با استفاده از داده های بانک جهانی
پایدارترین اقتصادهای جهان معرفی شدند

اندون��زی از دید پایگاه خبری کوارت��ز، پایدارترین اقتصاد جهان در 
س��ال های اخیر شناخته شد و ایران هم جزو کش��ورهای با ناپایداری 
اقتصادی نسبتا باال قرار گرفت. به گزارش ایسنا، با استفاده از داده های 
بانک جهانی، بی ثباتی رشد اقتصادی کشورها از سال ۲001 تا ۲017 
میالدی با محاسبه میزان انحراف معیار در رشد اقتصادی آنها بر حسب 
افزایش تولید ناخالص داخلی در س��ال اندازه گیری ش��ده است. هرچه 
انحراف معیار از یک بیش��تر باش��د به معنای بی ثباتی بیشتر در رشد 
اقتصادی اس��ت. بدین معنا که اختالف بین رش��د اقتصادی آن کشور 
در طول سال های مختلف اختالف زیادی با یکدیگر داشته است. مثال 
کشوری که یک سال رش��د اقتصادی 10درصدی و در سال بعد رشد 
منفی ۵درصدی داش��ته اس��ت، اقتصاد ناپایدارتری نسبت به کشوری 
که س��االنه ۲درصد رشد اقتصادی دارد را خواهد داشت. بر این اساس، 
اندون��زی با انحراف معیار 0.7درصدی پایدارترین اقتصاد جهان در بازه 
زمانی ۲001 تا ۲017 بوده است و پس از آن، ویتنام، استرالیا، تانزانیا 
و الئوس در رده های بعدی قرار گرفته اند. در بین کش��ورهای اروپایی، 
فرانس��ه با انحراف معیار 1.3 بهترین وضعیت را دارد و پس از آن، نام 
نروژ و بلژیک دیده می شود. اقتصاد آمریکا نیز دارای انحراف معیار 1.۵ و 
انگلیس 1.8 است. بی ثبات ترین اقتصاد جهان هم لیبی با انحراف معیار 
33.8 معرفی شده و پس از آن، گینه استوایی، عراق، ماکائو، آذربایجان 

و زیمبابوه قرار دارند.
ایران هم در این رده بندی با انحراف معیار 4.4، باالتر از روسیه، امارات 
و آرژانتین و پایین تر از سنگاپور، یونان و ترکیه ایستاده و جزو کشورهای 

با ناپایداری اقتصادی نسبتا باال قرار گرفته است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
Ivankaramazof@yahoo.com :ایمیل
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محاس��بات جدید براس��اس قیمت ه��ای بهمن ماه 97 نش��ان می دهد 
مدت زمان انتظار برای خانه دار ش��دن در ایران به حدود ۲۵ سال رسیده 
است و با توجه به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، طرف تقاضا نسبت 

به افزایش مجدد قیمت مسکن واکنش خنثی نشان خواهد داد.
این نکته را سلمان خادم المله، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با 
ایسنا، بیان کرد و درباره سمت و سوی بازار مسکن در آستانه سال جدید 
گفت: افزایش ۲.9درصدی قیمت مس��کن در بهمن ماه نسبت به دی ماه 
97 به دلیل باال رفتن تقاضای ش��ب عید است که هر ساله معموالً با آن 
مواجهیم، ولی نکته این است که قیمت مسکن مثل سایر کاالها از تعادل 
عرضه و تقاضا حاصل می ش��ود و قیمت میانگین 10 میلیون تومان برای 

کسانی که تقاضای مصرفی دارند عدد بسیار باالیی است.
به گفته وی، میانگین درآمد خانوارها با ش��اخص های متوسط حدود 4 
تا ۵ میلیون تومان اس��ت. از س��وی دیگر خط فقر به بیش از ۲.۵میلیون 
تومان رسیده، یعنی اگر پس انداز خانوارها را بدون احتساب تورم در نظر 
بگیریم و مبلغ باقی مانده برای هزینه خرید مس��کن اختصاص یابد حدود 

۲۵ سال زمان می برد تا افراد صاحب خانه شوند.
این کارش��ناس اقتصاد مسکن با اشاره به بروز پدیده های بدمسکنی در 
تهران گفت: با توجه به افزایش هزینه های زندگی شاهد پدیده مهاجرت 
معکوس از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و حاشیه شهرها هستیم. 
در ای��ن بین سرپرس��ت خانوارها در ته��ران می مانن��د و خانواده ها را به 

شهرستان می فرستند.
خادم المله، واکنش بازار مس��کن نس��بت به افزایش قیمت ها را خنثی 
دانست و افزود: توان مالی خانوارهایی که تقاضای مصرفی مسکن دارند به 
شدت توان کاهش یافته و نمی توانند مسکن مناسب تهیه کنند. خروجی 
این مس��اله به کاهش حجم معامالت، مهاجرت معکوس و حاشیه نشینی 

منجر می شود.
وی درخصوص پیش بینی از قیمت مس��کن در سال آینده نیز گفت: با 
توجه به اینکه اقتصاد ما تحت تأثیر تحریم ها قرار دارد اگر شرایط سخت تر 
شود ممکن اس��ت قیمت اسمی مسکن افزایش پیدا کند، ولی هر چقدر 
قیم��ت باال برود رابطه معک��وس با حجم معامالت پیدا می کند و خرید و 
ف��روش از این مقدار هم کمتر خواهد ش��د، لذا با توج��ه به اینکه در هر 
بخش��ی قیمت، محصول عرضه و تقاضا است بعید می دانم قیمت مسکن 

در سال آینده باالتر از نرخ تورم برود.
ارزیابی طرح اعطای کارت اعتباری مصالح به شهروندان 

بازار مس��کن چند سالی است که دستخوش تغییراتی شده که افزایش 
قیمت ملک و باالرفتن هزینه س��اخت از جمل��ه این تغییرات به ویژه در 
ماه های اخیر است. برهم خوردن توازن تولید و عرضه سبب شده تا تعداد 

مسکن های ساخته شده همواره از میزان نیاز واقعی کمتر باشد.
به گزارش خبرآنالین، نابس��امانی این بازار در ماه های اخیر و همچنین 
گالیه هموطنان در بخش مس��کن س��بب ش��ده تا وزیر راه و شهرسازی 
طرح هایی را با هدف تقویت عرضه و همچنین ایجاد آرامش بازار مسکن 
ارائه دهد که باید از طرح س��اخت 400 هزار واحد مسکونی تا پایان سال 
99 و اجرای طرح کارت اعتباری مصالح س��اختمانی رونمایی کند که در 

هفته های گذشته مراحل اجرایی آنها آغاز شده است.
یکی از این طرح ها همان طور که ذکر شد؛ طرح کارت اعتباری مصالح 
ساختمانی اس��ت که به گفته برخی از مسئوالن وزارت راه و شهرسازی، 
با اجرای این طرح، بازار مس��کن به کارگاه ها و کارخانه های تولید مصالح 
س��اختمانی متصل می شود و عرضه مصالح به انبوه سازان ارزان تر صورت 
می گیرد ک��ه در نتیجه، این کاهش قیمت منجر ب��ه کاهش هزینه های 

تمام شده برای تولید مسکن می شود. 
در همین ارتباط، رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی تهران درباره فروش 
اعتب��اری مصالح س��اختمانی گفت: جزییات زیادی از ای��ن طرح از زبان 
مس��ئوالن ش��نیده نش��ده و ما به عنوان اتحادیه مصالح س��اختمانی در 
جلسات مربوط به تدوین این طرح شرکت نداشته ایم، اما اعتقاد دارم که 
دولت باید به گونه ای تصمیم بگیرد که شهروند مختار باشد نه اینکه عنان 
کار را به دست بنده یا انبوه ساز بدهد. اگر این کارت های اعتباری در دست 
متقاضی��ان قرار گیرد و نح��وه بازپرداخت از طرف متقاضی با بانک عامل 
احراز ش��ود و متناس��ب با درآمد او، متقاضی راحت تر و سهل تر می تواند 
نس��بت به تعیین و انتخاب سرپناه خود و واحدهای ساخته شده ای که به 

اصطالح روی دست مانده اند ، جذب بازار شود. 
وی خاطرنش��ان کرد:  همچنین تعدادی از واحدهای مسکونی کلنگی 
)به لحاظ پنج  س��اله 139۲ به این س��و که ساخت و س��از با رکود مواجه 
شد،( نیاز به تعمیرات و مرمت اساسی دارد.  از این بعد نیز یک عده دیگر 

می توانند از کارت های اعتباری خرید مصالح استفاده کنند.
کاظمی گفت: اکنون در مناطق یک، ۲،3،۵ و ۲۲ بخش��ی از واحدهای 
مس��کونی ساخته ش��ده مربوط به کسانی اس��ت که به دولت دیون دارند 
که به بازار عرضه نمی ش��ود. همچنین ممکن است این واحدها به شکلی 
ساخته شده اند که متقاضی توان خرید آنها را نداشته باشد، بنابراین الزم 
است توازن ایجاد ش��ود تا متقاضی بتواند با حال و احوال اقتصادی خود 
نسبت به تعیین سرپناه خود اقدام کند. گالیه شهروندان از کیفیت امالک 

انبوه سازی شده 
وی ادامه داد:  از آن سو نوع ساخت و سازهای انبوه سازی از نظر کیفیت 
بنا بر گفتار و اعتقاد کسانی که در این مسکن ها اسکان دارند، راضی کننده 
نبوده و مطابق با اس��تانداردها نیس��ت، بنابراین باید گفت این واحدها و 

م��واردی که به عنوان معایب مطرح اس��ت مانند جانمایی محل این گونه 
س��اختمان ها و همچنین خدمات ش��هری که باید از سوی دولت تامین 
و ارائه ش��ود، سبب شده تا ش��هروندان تمایلی به سکونت در این امالک 
نداش��ته باشند در حالی که متقاضی می تواند در داخل بافت های شهری 

سرپناه و خانه مورد نیاز خود را تهیه کند. 
در پاس��خ به این س��وال که آیا می ت��وان این طرح پیش��نهادی را در 
بافت های فرسوده ش��هری و با هدف تجمیع و نوسازی آنها اجرایی کرد، 
توضیح داد: اکنون می توان بافت های فرسوده را شناسایی کرد و دولت با 
مشارکت کسانی که در آن سکونت دارند به دلخواه و همچنین کسانی که 
در صدد واگذاری امالک خود هس��تند، خریداری کرده و به تملک دولت 
و یا بخش خصوصی درآید و این چنین بافت فرسوده را دوباره احیا کنند. 
وی افزود: راه دوم و راحت تر در این بافت ها این اس��ت که ش��هرداری 
براساس ضوابط شهرس��ازی که اکنون اجرا می کند و ارائه پروانه ساخت 
ی��ک طبقه اضافه در طرح های تجمیع اس��ت، به تجمیعات در بافت های 
فرس��وده، تسهیالت بیشتری ارائه دهد تا مردم اینگونه امالک را نوسازی 

کنند. 
وی خاطرنشان کرد:  با این کارها، تولید واحدهای مسکونی خود به خود 
باال می رود و از یک طرف س��بب کاهش قیمت ها خواهد شد و در نتیجه 
رقابت به وجود می آید و به ش��کلی خواهد بود که عالوه بر اینکه سازنده 
متضرر نمی شود در مقابل از احتمال سوء استفاده او نیز پیشگیری خواهد 
کرد. این موارد دقیقا به مطالبات موشکافانه و مویرگی نیاز دارد و باید به 
صورت حساب شده به این طرح ها عمل شود. صاحب نظران و کارشناسان 

باید روی این طرح کار کنند.
کاظمی درباره اظهارات انبوه سازان و سازندگان شخصی درباره افزایش 
قیمت مصالح س��اختمانی حداقل در شش ماه گذشته هم گفت: مصالح 
س��اختمانی به طور اعم کلمه از ابتدای شروع به ساخت یک ساختمان تا 
شیشه به عنوان آخرین مرحله را شامل می شود؛ انواع مصالح ساختمانی 
زیر نظ��ر این اتحادیه نیس��ت، اما اطالع دارم )منه��ای آهن آالت که در 
10 ماه گذشته و س��ال قبل افزایش صعودی به عبارت دیگر متناسب با 
100درصد داشت، اکنون متعادل شده و قیمت پایین آمده است( مصالح 
س��اختمانی که ناشی از مواد کانی غیرفلزی است و در داخل کشور مواد 
اولی��ه آنها را به صورت کافی داریم برای نمونه می توان به کوه ها و معادن 
س��یمان، گچ،  ماس��ه، خاک رس و… اش��اره کرد که در رأس این موارد 
سیمان قرار دارد، به طوری که از سال 9۲ تاکنون قیمت تمام شده به بازار 
برای یک تن سیمان را در نظر بگیرید و از طرفی نرخ رشد ساالنه در آن 
لحاظ کنید که می توان نتیجه گرفت که سیمان متناسب با این نرخ رشد، 

افزایش قیمت نداشته است.

مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن در ایران به ۲۵ سال رسیده است

بازار مسکن در آستانه سال جدید

صحن علنی مجلس تنها فرصت باقی مانده برای حل و فصل مشکالت 
یاران��ه در بودجه 1398 بود و انتظار می رفت راهکار یا تغییری در نحوه 
توزی��ع یارانه نقدی ایج��اد کند، اما با مصوبات نماین��دگان نه تنها هیچ 
تصمیمی برای جلوگیری از هدررفت منابع در توزیع نقدی یارانه گرفته 
نش��د، بلکه حدود 78 میلی��ون یارانه بگیر می توانند ب��ار دیگر با خیال 

راحت 4۵ هزار و ۵00 تومان را دریافت کنند.
به گزارش ایسنا، طی سال های گذشته با وجود بحث ها و تکالیفی که 
در بودج��ه برای دولت به منظور غربالگری یارانه بگیران پردرآمد مطرح 

بوده، هیچ تغییر خاصی در این زمینه ایجاد نشده است.
این در حالی اس��ت که برای س��ال آینده نیز دولت راهکار دیگری در 
الیحه بودجه پیشنهاد کرد مبنی بر اینکه یارانه بگیران را به طور استانی 
و با تفویض اختیار به اس��تانداران شناسایی و حذف کنند، اما این طرح 
دولت نیز در جریان بررسی ها در کمیسیون تلفیق حذف شد و پیشنهاد 

حذف سه دهک باالیی در بودجه باقی ماند.
ب��ا ورود الیحه به مجل��س در حالی که این انتظار وجود داش��ت که 
حداقل پیشنهاد تازه ای مطرح شده و پرداخت های نقدی به نوعی دیگر 

پیش برود، در پایان بررس��ی ها بار دیگر به مانند س��ال های قبل حذف 
سه دهک باالیی مورد توجه قرار گرفت و تاکید شد که دولت با استفاده 
از کلیه بانک های اطالعاتی در اختیار نس��بت به شناس��ایی و حذف سه 

دهک باالی درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند.
البته در زمان بررسی تبصره هدفمندی یارانه ها نظراتی برای غربالگر 
و ح��ذف پردرآمدها وجود داش��ت که با مخالفت هایی نیز مواجه ش��د؛ 
ب��ه طوری که برخی نمایندگان پیش��نهاد کردند یاران��ه نقدی فقط به 
خانواره��ای تحت پوش��ش کمیته امداد ام��ام خمینی )ره(، س��ازمان 

بهزیستی و کسانی که در نوبت این نهاد قرار دارند، داده شود.
همچنین زنان بی سرپرس��ت و بد سرپرس��ت خانوار و متقاضی آنها و 
فرزندان آنها و کس��انی که مشمول هس��تند یارانه دریافت کرده یا نیاز 
خود را به سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کنند، اما در مقابل مخالفان 
معتقد بودند که در حال حاضر در حاشیه شهرهای بزرگ خانواده هایی 
هس��تند که حاضر نیس��تند به کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( مراجعه 
کرده و در نهایت از طریق یارانه امرار معاش می کنند. این شامل برخی 
از خانواده های بدسرپرس��ت و بی سرپرس��ت هم می شود و کارمندان و 

بازنشس��تگان نیز بعضاً محتاج یارانه نقدی هس��تند ک��ه نباید آنها را از 
دریافت مستثنی کرد.

البت��ه این نظر نماین��دگان در حالی مطرح می ش��ود و می گویند که 
»برخی خانواده ها با یاران��ه نقدی امرار معاش می کنند« که باید گفت، 
حتی اگر یک خانواده پنج نفره هم باشد و یارانه آنها در هر ماه به حدود 
۲30 هزار تومان برس��د، در شرایط موجود تورمی و اوضاع اقتصادی آیا 
ای��ن ۲۵0 هزار توم��ان دردی از این خانواره��ا دوا می کند که اصرار بر 
پرداخت این یارانه وجود دارد. آن هم در ش��رایطی که دولت می تواند با 
ح��ذف پردرآمدها و کاهش هزین��ه در توزیع نقدی، رقم 4۲ هزار ۵00 
میلیارد تومانی که برای توزیع بین 78 میلیون نفر کنار گذاش��ته، بین 
تعداد کمتر و با مبلغ بیش��تری پرداخت کند که همین خانوارهایی که 

راه معاش آنها یارانه نقدی است بتوانند منابع بیشتری دریافت کنند.
در هر ح��ال با نحوه تصمیم گیری مجلس و دولت، موضوع غربالگری 
یارانه بگیران همچنان در حاش��یه خود باق��ی ماند و در این حالت برای 
سال آینده هم هیچ امیدی به ورود دولت برای حل و فصل این معضل 

بزرگ وجود ندارد.

فرصت ها در بودجه تمام شد

هیچ اتفاقی برای یارانه نیفتاد

برق

گالیه وزیر نیرو از رایگان شدن آب و برق مدارس
آب و برق پرمصرف ها تا قبل از سال جدید 

گران می شود
وزی��ر نیرو گفت با توجه به برنامه ری��زی و اقدامات صورت گرفته، 
قطعا تعرفه مش��ترکان پرمصرف آب و برق تا پیش از ش��روع سال 

جدید افزایش می یابد.
رض��ا اردکانیان روز یکش��نبه در حاش��یه یازدهمین نمایش��گاه 
بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی در 
پاسخ به ایسنا، درباره برنامه های صورت گرفته برای تفکیک سرمایه 
انرژی های تجدیدپذیر و برق رس��انی روستایی از محل عوارض برق، 
گفت: تاکنون این مس��اله مهم و ضروری ص��ورت نگرفته و منتظر 
ابالغ قانونی بودجه هس��تیم و اکنون نیز مذاکرات خود را با سازمان 
برنامه و بودجه ادامه می دهیم تا تکلیف تفکیک س��رمایه مشخص 
شود و آن زمان می توان گفت که آیا این تفکیک سرمایه به صورت 

۵0درصدی خواهد بود و یا خیر.
او درباره وضعی��ت انرژی های تجدیدپذیر در ای��ران نیز افزود: با 
توجه به حمایتی که در مجلس ش��ورای اس��المی صورت گرفته به 
نظر می رسد که سال 1398 سال شکوفایی انرژی تجدیدپذیر باشد. 
ع��الوه بر این، با توج��ه به ظرفیت هایی که داری��م، امکانی را برای 

صادرات این انرژی فراهم کرده ایم.
وزی��ر نیرو اضاف��ه کرد: از ای��ن طریق، س��رمایه گذاران داخلی و 
خارجی می توانند با ایجاد زیرساخت های فراهم شده به دنبال تولید 
یا فروش برق باش��ند. درباره مناب��ع مالی نیز باید گفت که در حال 
حاضر شرایط بهتری را تجربه می کنیم و امیدواریم که شرکت های 
س��رمایه گذار ب��ا اطمینان خاطر بیش��تری بتوانند ب��ه فعالیت های 
خ��ود ادامه دهند. اردکانی��ان درباره ابالغیه گام دوم که از س��وی 
مقام معظم رهبری، مطرح ش��ده اس��ت، اظهار کرد: بیانیه گام دوم 
مخاطب های متعدد و وس��یعی دارد ک��ه نیازمند زمان برای تجزیه 
و تحلی��ل و تبدیل آن ب��ه برنامه های اجرایی هس��تیم، اما یکی از 
اصلی تری��ن فرازهایی که ما در وزارت نیرو خودمان را مخاطب قرار 
می دهیم، عالوه بر بحث ظرفیت س��ازی برای به کارگیری نیروهای 

شایسته، موضوع توجه به فرهنگ مصرف و اصالح مصرف است.
وی با بیان اینکه این موضوعات زمینه هایی است که هرچه بیشتر 
روی آنها کار شود، ایران در حوزه های مختلف ایمن تر خواهد شد.

وزی��ر نیرو با تاکید بر این موضوع ک��ه در حوزه مصرف به میزان 
بخش های دیگر الگوهای مناس��بی را نداش��ته ایم، ادام��ه داد: باید 
زمینه هایی فراهم ش��ود که با توجه ب��ه این موضوع بتوان این مهم 
را ارتق��ا داد و امیدواریم که در تم��ام بخش ها به ویژه آب و انرژی، 

موضوع مدیریت مصرف در یک حرکت وسیع گسترش یابد.
گالیه از رایگان شدن آب و برق مدارس

اردکانیان همچنین در حاش��یه یازدهمین نمایش��گاه بین المللی 
انرژی های تجدیدپذیر و در نشس��تی با فع��االن بخش خصوصی با 
موضوع فرصت ها و چالش های توس��عه انرژی ه��ای تجدیدپذیر در 
ای��ران، گفت: علی رغم اینکه قرار ش��ده ب��ود آب و برق مدارس به 
دلیل سیاس��ت های مدیریت وزارت نیرو اجرایی نشود، اما متأسفانه 
در صحن مجلس ش��ورای اسالمی این مساله تغییر کرد و ما شاهد 
بودیم که آب و برق برای مدارس رایگان شد. او به اقدامات دولت و 
وزارت نیرو برای بهبود وضعیت فعلی اش��اره کرد و گفت: متأسفانه 
برخی از مش��کالت به دلیل ساختار اشتباه اصالح نمی شود. امسال 
در بودجه بسیار شگفت زده شدیم، چراکه از همان ابتدا گفته بودیم 
که وزارت نیرو مدیریت توأمان عرضه و تقاضا را در دستور کار خود 
قرار داده و علی رغم همکاری هایی که صورت گرفت، یکباره با قانون 

رایگان  شدن آب و برق مدارس مواجه شدیم.
وی ادامه داد: این در ش��رایطی است که اصالح روش مصرف باید 
ب��ا کمک تمام س��ازمان ها و ارگان ها صورت گی��رد و گرچه رایگان 
ک��ردن آب و برق م��دارس می تواند کمک رس��ان بودجه آموزش و 
پرورش باشد، اما باید به این مساله توجه کرد که این موضوع هزینه 
گزافی را به کل کشور تحمیل می کند، به همین دلیل نیز علی رغم 
گرفتاری های مالی که داشتیم، به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد 

دادیم که منبع مورد نیازشان را خودمان تأمین کنیم.
وزیر نیرو ب��ا بیان اینکه براس��اس مذاک��رات صورت گرفته، قرار 
ش��د 100 میلیون از منب��ع وزارت نیرو به وزارت آموزش و پرورش 
اختصاص داده ش��ود و این مس��اله مورد تصویب قرار گرفت، گفت: 
متأسفانه در صحن مجلس شورای اسالمی، رایگان شدن آب و برق 
مدارس به صورت علنی مطرح ش��د؛ البته این در شرایطی است که 
در بحث الیحه بودجه سال 1398 کمک های خوبی از سوی مجلس 

شورای اسالمی برای توسعه فعالیت های آب و برق صورت گرفت.
اردکانیان با اش��اره به اهمیت ترویج مس��ائل فرهنگی در وزارت 
نی��رو، اظهار کرد: اگر نتوانیم موضوعات فرهنگ مصرف را از طریق 
وزارت نیرو اصالح کنیم، قطعاً در آینده با چالش های جبران ناپذیری 
مواجه خواهیم ش��د و در این راستا الزم اس��ت یک اتحاد همگانی 

توسط ارگان های ذی ربط صورت گیرد.
وزیر نیرو با تاکید بر این مس��اله که برای حل مشکالت باید یک 
تفکر بخشی بین تمام سازمان ها صورت گیرد، ادامه داد: اگر وزارت 
نیرو بتواند با وزارت جهاد کشاورزی و دیگر سازمان های غیرمرتبط 
به یک تابع هدف مش��ترک برسد، می تواند نسبت به حل مشکالت 
امید داش��ته باش��د و تا زمانی که این مس��اله به رسمیت شناخته 

نشود، نمی توان مشکالت را حل و فصل کرد.
وی گفت: به دنب��ال ایجاد کارگروهی با اعضای انجمن های فعال 
بخش انتقال و توزیع، انرژی های تجدیدپذیر هس��تیم که بتوانیم از 

این طریق، مشکالت موجود در صنعت برق را برطرف کنیم.
او ب��ا اش��اره به اهمیت توس��عه تجدیدپذیرها، اظه��ار کرد: برای 
تحقق این امر باید یک همکاری منسجم میان سازمان های مختلف 
همچون س��ازمان انرژی های نو )س��اتبا( وزارت نف��ت، وزارت نیرو 
ص��ورت گیرد، همچنین باید درباره جذب س��رمایه و دانش فنی از 

بیرون از مرزهای کشور نیز اقداماتی صورت گیرد.
وزی��ر نیرو گفت: ب��اال بردن پرچم انرژی های پاک، مس��تلزم کار 
هماهنگ همه دس��تگاه های مرتبط با دولت و خارج از دولت است 

که برای این مهم نیز باید اقدامات متعددی صورت گیرد.
وی با تاکید به این مس��اله که موفقیت الزاماتی دارد که به میزان 
پایبندی به این الزامات ش��کل خواهد گرفت، گفت: مسائل بدیهی 
وجود دارد که از فرط وضوح دیده نمی ش��وند، اما باید وجود داشته 
باش��ند تا کارهای بزرگ ش��کل گی��رد. یک��ی از آن مبانی مباحث 

اخالقی است.
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تشدید نظارت بانک مرکزی
تراکنش های بانکی شفاف تر می شود

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد که در قانون بودجه سال 
98، ام��کان رصد بانک مرکزی ب��ر تراکنش های بانکی اعم از درون 

بانکی و بین بانکی فراهم شود.
در گ��زارش بازوی پژوهش��ی مجلس پیرامون بررس��ی مصوبات 
کمیس��یون تلفیق بودجه س��ال 1398 کل کش��ور و بند الحاقی 4 
ب��ه تبصره 6 و بند الحاقی به تبصره 16 آمده اس��ت: در س��ال های 
اخیر همواره موضوع اس��تفاده از اطالعات حساب ها و تراکنش های 
بانکی برای امور حاکمیتی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش 
توان مالیات ستانی، مبارزه با پولشویی، شناسایی اخاللگران در نظام 
اقتصادی )اعم از بازار مس��کن، بازار ارز و س��که و...( ارزیابی وس��ع 
مال��ی و نیاز به دریافت یارانه و ... م��ورد بحث بوده ولی تاکنون به 
دلیل برخی مخالفت ها از سوی مسئوالن، اقدام موثری در این رابطه 

صورت نگرفته است.
یک��ی از معدود اقدامات انجام ش��ده در این رابط��ه، تصویب ماده 
)169( مک��رر قانون مالیات های مس��تقیم در 1394.4.31 بوده که 
براس��اس آن بانک ها موظف ش��ده اند »جمع گردش و مانده ساالنه 
انواع س��پرده های مودیان مالیاتی و سود آنها« را در اختیار سازمان 
امور مالیاتی قرار دهند. براس��اس ماده )8( آیین نامه اجرایی تبصره 
»۵« ای��ن ماده قانونی که یک س��ال و نیم پ��س از تصویب قانون، 
در دی ماه 139۵ به تصویب رس��یده، تمامی بانک ها و موسس��ات 
اعتباری موظف هس��تند به صورت س��االنه کل گردش حساب های 
دیداری و جمع گردش و مانده کلیه سپرده های غیردیداری و سود 
متعل��ق به آن را برای اش��خاص حقوقی و جمع گ��ردش بدهکار یا 
بس��تانکار کلیه حساب های اش��خاص حقیقی که طی سال شمسی 
۵میلیارد ریال و بیشتر باشد را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

با این حال به دلیل ضع��ف ضمانت اجرای این حکم تعداد کمی 
از بانک ه��ا به ای��ن حکم تن داده ان��د و اطالعات م��ورد نیاز را در 
اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده اند. به همین دلیل کمیسیون 
تلفی��ق با اضافه کردن بن��د الحاقی 4 به تبص��ره 6درصدی مرتفع 
کردن این نقیصه برآمده اس��ت. در بخش��ی این حکم آمده اس��ت: 
بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف 
فوق و س��ایر تکالیف مق��رر در ماده 169 مک��رر قانون مالیات های 
مس��تقیم و آیین نام��ه اجرایی آن ع��الوه بر جریمه ه��ای مزبور در 
قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل ۲درصد حجم 
سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال 
می ش��وند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه 

و وصول خواهد بود.
البته این حک��م در ماده 169 مکرر قانون مالیات های مس��تقیم 

اشکاالت دیگری به شرح ذیل دارد:
1. ارس��ال اطالعات به صورت س��االنه اس��ت و این تواتر ارس��ال 
داده اگرچ��ه برای جلوگیری از فرار مالیاتی احتماال کفایت می کند، 
ول��ی برای رصد تراکنش ها و گردش حس��اب ها به منظور مبارزه با 

پولشویی یا جلوگیری از اخالل در نظام اقتصادی کافی نیست.
۲. در حک��م فوق الذکر عمده تمرکز بر مجموع تراکنش س��االنه 
اس��ت نه هر فق��ره از تراکنش و لذا ایضا برای اه��داف غیرمالیاتی، 

خصوصا موضوع مبارزه با پولشویی، کفایت نخواهد کرد.
3. در آیین نام��ه حکم فوق الذک��ر و اصالحیه آن ) 1396.7.۲6 ( 
تنها جمع گردش و مانده س��االنه حساب های اشخاص حقیقی که 
مجموع گردش بدهکار یا بس��تانکار آنها بی��ش از ۵0میلیارد ریال 
باش��د از سوی بانک گزارش می شود و بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانک��ی الزامی ب��ه گزارش این تراکنش ها ندارن��د. این در حالی 
است که عمده مفاس��د اقتصادی و فعالیت های اخاللگرانه در نظام 
اقتصادی کش��ور و نیز فرار مالیاتی ش��رکت ها از طریق استفاده از 
حس��اب های اش��خاص حقیقی به وقوع می پیوندد. این موضوع در 
پروندهای مفاسد اقتصادی که عاملین آنها در سال 1397 محاکمه 

شدند به وضوح قابل مشاهده است.
ب��رای مثال در محتویات پرونده آق��ای وحید مظلومین ملقب به 
سلطان سکه آمده است که این فرد در قالب ۲19 حساب اشخاص 
حقیقی و ده ها حس��اب متعلق به س��ایر اش��خاص حقوقی اقدام به 
جابه جایی ده ها هزار میلیارد تومان وجه کرده است، بنابراین بخش 
عمده طراحی سازوکار برای شفاف س��ازی تراکنش ها باید معطوف 
به حس��اب های اشخاص حقیقی باش��د. در صورت اصالح سازوکار 
تراکنش حساب های ش��خصی، مسئله شفافیت تراکنش های بانکی 

تا حد زیادی حل می شود.
4. اساس��ا برخی از حساب های اش��خاص حقیقی و حتی حقوقی 
توس��ط مودی اظهار نمی ش��د و لذا از رصد س��ازمان امور مالیاتی 
پنهان می ماند و این س��ازمان ابزاری برای شناس��ایی این حساب ها 

نداشت.
۵. تاکن��ون به تراکنش های درون بانکی که اطالعات آن صرفا در 
اختیار همان بانک است و اطالعات آن در هیچ یک از زیر ساخت های 
نظام پرداخت ثبت و ضبط نمی ش��د، توجهی نش��ده و لذا ضروری 
اس��ت امکان رصد بانک مرکزی بر تراکنش های بانکی اعم از درون 

بانکی و بین بانکی فراهم شود.
جمع بندی و ارائه پیشنهادهای اصالحی

تصویب نهایی احکام فوق الذکر که به تصویب کمیس��یون تلفیق 
رس��یده اند، می تواند در ادامه اقدامات مثب��ت و امیدوارکننده اخیر 
بان��ک مرکزی اعم از تجمیع اطالعات حس��اب های بانک براس��اس 
کد ملی اش��خاص حقیقی ملی اش��خاص حقوقی، الزام به درج در 
تراکنش های س��اتنا و پایا، وضع محدودی��ت بر تراکنش های بانکی 
از طری��ق پایانه های فروش)pos (، ممنوعیت صدور چک تضمینی 
در وج��ه حام��ل و ظهرنویس��ی اینگونه چک ه��ا و غیرفعال کردن 
برخ��ی از پایانه های فروش که اطالع��ات هویتی دارندگان آن ثبت 
نش��ده بود و... منجر به احاطه بیشتر حاکمیت بر جریان وجوه )که 
آینه ای از جریان کاال و خدمات در کش��ور است( شده و از قبل آن 
منج��ر به جلوگیری فعال و پیش��گیری از فعالیت ه��ای مجرمانه و 
پولش��ویی و اخالل در نظام اقتصادی کش��ور، درآمد مالیاتی دولت، 
ایجاد زیرس��اخت برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد 
شود، بنابراین پیشنهاد می شود کلیه بانک ها از پرداخت سود به این 
حس��اب ها خودداری کنند. همچنین بانک ها موظف ش��وند امکان 
دسترس��ی برخط بانک مرکزی ب��ه اطالع��ات تراکنش های بانکی 
)درون بانکی و بین بانکی( بابت درج ش��ده برای آنها و اسناد مثبته 

آن را فراهم کنند.

دریچــه

نمایندگان مجلس در نخس��تین روز این هفته  بندی را به کمیسیون 
تلفیق بودجه ارجاع دادند که براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی 
مجاز می ش��ود تا س��قف 1000 میلیارد تومان از ام��وال و دارایی های 
منق��ول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون تش��ریفات بفروش��د. با وجود 
اینک��ه به اعتق��اد یک اقتص��اددان، چنی��ن طرح هایی ب��رای افزایش 
درآمدهای بودجه ای دولت در ش��رایط فعلی در نظر گرفته شده اند، اما 
با این حال باید در فرآیند آن نظارت جدی باش��د تا عامل توزیع رانت 
نش��ود. به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسالمی در نخستین روز کاری 
هفته جاری بررس��ی جزییات بودجه سال آینده را آغاز کرده است و از 
آنجا که فشارها و شرایط خاص اقتصادی باعث شده فشار بر درآمدهای 
بودجه ای دولت زیاد باشد، مجلس رویکردی حمایتی را در قبال بودجه 

98 در پیش گرفته است.
بر این اس��اس نمایندگان، روز ش��نبه چهارم اس��فندماه بندی را به 
کمیس��یون تلفی��ق بودجه ارجاع دادن��د که براس��اس آن وزارت امور 
اقتصادی و دارایی مجاز می شود تا سقف 1,000 میلیارد تومان از اموال 
و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون رعایت تش��ریفات 
مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده )11۵( قانون محاسبات 
عمومی کش��ور از طریق مزایده عمومی بفروش��د و وجوه حاصل را به 

ردیف های درآمدی واریز کند.
بیم کسری 4۵ هزار میلیاردی در بودجه

در همین باره قدرت اله امام وردی - کارش��ناس مس��ائل اقتصادی - 
اظهار کرد: تحریم ها از سویی و کاهش قیمت نفت از سوی دیگر باعث 
ش��ده دولت بیم کس��ری 4۵ هزار میلیاردی در بودجه س��ال آینده را 
داش��ته باش��د، به همین دلیل چنین طرح هایی توسط مجلس شورای 

اسالمی مطرح می شود.
او با اشاره به راه های مختلف تأمین کسری بودجه توسط دولت گفت: 
پی��ش از این دولت در زمان احتمال کس��ری بودج��ه اقدام به افزایش 
نرخ های مالیاتی، تغییر در س��هم درآمده��ای نفتی در بودجه یا حتی 
چاپ پول می کرد، اما در شرایط فعلی اقتصادی دولت امکان انجام این 

راهکارها وجود ندارد.
فروش اموال مازاد بانک ها، راهی برای حل مشکالت دولت

ای��ن اقتصاددان در ادامه به طرح اصالح نظام بانکی هم اش��اره کرد 
و اف��زود: یکی از راه هایی که دولت برای حل مش��کالت خود در پیش 
گرفته است، فروش اموال مازاد بانک هاست. این اقدام با اینکه می تواند 
نوعی درآمد ایجاد کند اما باعث توزیع رانت هم می شود، چراکه ارقامی 

مانند 1,000 میلیارد تومان بسیار کالن هستند.
ام��ام وردی با بیان اینکه فروش اموال م��ازاد می تواند به محلی برای 
افزایش درآمدهای دولتی تبدیل ش��ود، اضافه کرد: با این حال باید بر 
ای��ن فرآیندها نظارت جدی ص��ورت بگیرد، چرا که برخی از این اموال 
ارزش ریالی بس��یار باالیی دارند و بعضاً اموالی نیستند که بتوان بدون 

انجام تشریفات قانونی آنها را به فروش رساند.
گفتنی اس��ت؛ درآمدهای نفتی و مالیات��ی دو وجه عمده درآمدهای 
دول��ت برای تأمین هزینه های جاری و بودجه ای کش��ور هس��تند، اما 
تغییر در ش��رایط فروش نفت و کاهش صادرات آن باعث ش��ده میزان 
درآمدهای پیش بینی شده مربوط به این حوزه احتماالً با کاهش مواجه 

شود.
کسری بودجه جدی است!

از س��وی دیگر افزایش قیمت ارز و به تبع آن گران ش��دن تهیه مواد 
اولیه وارداتی و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان نیز باعث ش��ده اس��ت 
فش��ار بر تولیدکنندگان افزایش یابد و به همین نس��بت امکان افزایش 
فش��ارهای مالیاتی بیش��تر بر تولیدکنندگان فراهم نباشد. مجموع این 
ش��رایط موجب شده برخی کارشناسان نس��بت به کسری بودجه سال 

آینده هشدار دهند.
همچنین مجلس ش��ورای اس��المی با رویکرد حمایتی که در بررسی 
جزییات بودجه س��ال 1398 در پیش گرفته است، روز شنبه نهادهای 
»آس��تان قدس«، »س��تاد اجرای��ی فرم��ان ام��ام )ره(« و »بنگاه های 

اقتص��ادی نیروهای مس��لح« را ملزم به پرداخ��ت مالیات کند تا از این 
طری��ق به تقویت درآمدهای مالیاتی دولت در س��ال آینده کمک کرده 
باش��د. گفتنی است روز شنبه چهارم اسفندماه جز 1 و ۲ بند و تبصره 
1۲ در مورد فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت 
که مغایر برنامه شش��م توس��عه بود و دو س��وم رأی نمایندگان را نیاز 

داشت با 144 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 
۲۲9 نماینده حاضر به تصویب نرس��ید و نمایندگان با ۵0 رأی موافق، 
1۲1 رأی مخال��ف و 10 رأی ممتن��ع از مجموع ۲۲7نماینده حاضر با 
حذف آن هم مخالفت کردند. به همین دلیل این دو جز برای بررس��ی 

بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.

ارجاع »فروش بدون تشریفات« به کمیسیون تلفیق بودجه

اموال دولتی برای بودجه حراج می شوند؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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صعود شاخص بورس به ارتفاع 166 هزار واحد
افت ۲۰۰ میلیاردی ارزش معامالت بورس

در نخس��تین روز هفته، معدنی و فلزی ها بیش��ترین تاثیر را روی 
معامالت بورس گذاشتند؛ به طوری که چهار نماد از آنها حجم قابل 
توجه داد و ستدها را به خود اختصاص دادند و در دومین روز هفته 
هم این س��هم ها جزو بازیگران اصلی بازار بودند، اما مجموع ارزش 

معامالت بورس حدود ۲00 میلیارد تومان کاهش یافت.
ب��ه گزارش ایس��نا، روز ش��نبه دو نماد فلزِی مل��ی مس و فوالد 
بیش��ترین نق��ش را در معامالت بازار س��هام ایفا کردن��د و دو نماد 
معدنی پس از آنها س��عی کردند بیش��ترین تأثی��ر را روی معامالت 
بازار س��هام بگذارند، اما روز یکش��نبه جایگاه ای��ن زوج نماد با هم 
عوض ش��د؛ به طوری که دو قلوهای معدنی گل گهر و چادرملو در 
صدر نمادهای تأثیرگ��ذار در بورس جا گرفتند و ملی مس و فوالد 
رتبه دوم و س��وم را به خود اختصاص دادند. چهار نماد یادشده در 
این روز تقریباً یک هفتم ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند.

در مجموع، ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
تهران 176۲ واحد رش��د کرد و تا رقم 166 هزار و 30 واحدی باال 
رفت. شاخص کل هم وزن نیز با 118.۵ واحد افزایش یافت و به رقم 
30 هزار و ۲71 را تجربه کرد. ش��اخص آزاد ش��ناور با ۲019 واحد 
رش��د رقم 18۵ هزار و 167 واحدی را تجربه کرد و ش��اخص های 
بازار اول و دوم هر یک به ترتیب 1646 و 186۵ واحد رشد کردند.

دوقلوه��ای معدنی گل گهر و چادرملو نیز به ترتیب ۲43 و ۲09 واحد 
تأثیر افزاینده روی شاخص های بازار سرمایه داشتند. همچنین در ساعاتی 
از معامالت با صف خرید روبه رو شدند. در کنار این دو نماد فوالد مبارکه 
اصفهان و ملی صنایع مس ایران هر کدام 169 واحد تأثیر افزاینده روی 
ش��اخص های بازار سرمایه داشتند. روز شنبه گل گهر و چادرملو در رتبه 
سوم و چهارم در لیست تأثیر بر شاخص جا داشتند و فوالد مبارکه و ملی 
مس در جایگاه اول و دوم بودند، اما این دو گروه روز یکشنبه جای خود 
را با یکدیگر عوض کردند. در گروه کانه های فلزی تمام س��هم ها با رشد 
قیمتی تا 4.۵درصد مواجه بودند، اما در گروه فلزات اساسی که روز شنبه 
یک دست س��بزرنگ بود، در روز یکشنبه تقریباً نیمی از سهم ها با رشد 
قیمت مواجه شدند، اما در گروه محصوالت شیمیایی روند قیمت بیشتر 
س��هم ها با کاهش مواجه ش��د. در حالی که تعدادی از آنها افت چندانی 
را ش��اهد بودند. در گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز همچنان بانک 
ملت با رشد قیمت مواجه شد و به قیمت پایانی ۲46 تومان رسید. بانک 
تجارت و بانک صادرات نیز به ترتیب با 1.۵ و 0.08 درصد افزایش قیمت 
روبه رو بودند. در گروه مواد و محصوالت دارویی نیز روند قیمت س��هم ها 
عمدتاً کاهش��ی بود. ارزش کل معامالت نسبت به روز قبل بیش از ۲00 
میلیارد تومان کاهش یافت و این عدد به 699 میلیارد تومان رسید. این 
رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از ۲میلیارد سهم و اوراق مالی بود. 
آیفکس نیز ۲3.8 واحد رش��د کرد و به رقم ۲0۵۲ واحدی رسید. ارزش 
معامالت فرابورس ایران 468 میلیارد تومان رس��ید و حجم معامالت به 

رقم 788 میلیون سهم و اوراق مالی دست یافت.

نماگربازارسهام

در حالی که رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی واگ��ذاری پاالیش نفت 
کرمانشاه را سالم و قانونی می داند، نماینده کرمانشاه خبر از تایید غیرقانونی 
بودن واگذاری این پاالیشگاه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس می دهد.

به گزارش ایرنا، واگذاری پاالیش��گاه کرمانش��اه ب��ه بخش خصوصی از 
هم��ان روزهای نخس��ت با ام��ا و اگرهایی فراوان همراه ب��ود و اگرچه هر 
بار نیز س��ازمان خصوصی س��ازی درباره ابهام های این واگذاری پاسخ داد، 
اما نتوانس��ت منتقدان این واگذاری را قانع کند و سرانجام کار به مجلس 
شورای اسالمی رسید تا در مورد این واگذاری به تحقیق و تفحص بپردازد. 
پاالیشگاه کرمانشاه که از نظر قدمت دومین پاالیشگاه ایران به شمار 
می رود، از س��ال 1388 در فهرست واگذاری ها قرار گرفت تا سرانجام 
در سال 1393 به میزان یک هزار و 100 میلیارد تومان قیمت گذاری 
ش��د، اما در سال 9۵ س��ازمان خصوصی س��ازی آن را به قیمت ۲80 
میلیارد تومان به مالک خصوصی واگذار کرد و قرارداد خصوصی سازی 
ب��ه این صورت تنظیم ش��د که خریدار 10درصد را ب��ه صورت نقد و 
مابقی را به صورت اقس��اطی پرداخت کند. این قیمت گذاری نخستین 
جرقه ه��ای اعتراض را زد و حتی نمایندگان کرمانش��اه در مجلس نیز 

نس��بت به آن انتقاد کردند.
پای واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه به گزارش تفریغ بودجه سال 96 نیز باز 
ش��د و »عادل آذر« رئیس دیوان محاسبات کشور حدود یک ماه پیش در 
جریان قرائت خالصه گزارش تفریغ بودجه سال 1396 در صحن مجلس 
ش��ورای اسالمی، اعالم کرد که در این واگذاری دو مورد مغایرت با قوانین 

و مقررات وجود داشته  است.
از نظ��ر رئیس دیوان محاس��بات کش��ور، این دو مغایرت ش��امل نقض 
دستورالعمل اجرایی »روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش 
اهلیت« و قیمت گذاری نادرست شرکت پاالیش نفت کرمانشاه بوده است؛ 
تا آنجا که قیمت این پاالیشگاه 617 میلیارد تومان بوده، اما هیات واگذاری 
با کاهش بیش از 70درصدی آن را در نهایت به مبلغ 199 میلیارد تومان 

به خریدار بخش خصوصی واگذار کرده است.

تایید واگذاری غیرقانونی بعد از 17 ماه تحقیق و تفحص
البت��ه ط��رح این تناقض ها برای نخس��تین بار نبود؛ رئیس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس نیز در تش��ریح گزارش کمیس��یون اقتصادی درخصوص 
ط��رح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پاالیش��گاه کرمانش��اه به بخش 
خصوصی در مصاحبه ای در تابس��تان سال گذشته گفته بود که این طرح 
براس��اس نام��ه  ای که تعدادی از نماین��دگان که عمدتا مربوط به اس��تان 
کرمانشاه بودند به کمیس��یون اقتصادی ارجاع شد که براساس ماده ۲14 
آیین نامه داخلی مجلس، در جلس��ه  ای مورد بررس��ی قرار گرفت. به گفته 
محمدرضا پورابراهیمی، بر این اساس در جلسه برگزار شده بیست و پنجم 
تیرماه 96 و مذاکره های صورت گرفته و پیش��نهادهای ارائه ش��ده از سوی 
نمایندگان و همچنین پاسخ رئیس سازمان خصوصی سازی، در نهایت طرح 
تحقیق و تفحص تصویب شد. اکنون بعد از گذشت حدود 17 ماه از تصویب 
ط��رح تحقیق و تفحص از پاالیش��گاه نفت کرمانش��اه، مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارشی به بررسی روند واگذاری شرکت پاالیش نفت کرمانشاه 

پرداخته است که نشان می دهد که این واگذاری غیرقانونی بوده است.
منتقدان مستندات ارائه کنند

در مقاب��ل، میرعل��ی اش��رف عبداهلل پوری حس��ینی، رئیس س��ازمان 
خصوصی سازی با اشاره به اینکه حدود یک ماه قبل در جلسه نمایندگان 
کرمانش��اه حضور داش��تم، گفت: »در آن جلسه از نمایندگان پرسیدم که 
مبنای واگذاری ارزان چیس��ت؟ در پاس��خ به این سال اعالم شد که چند 
س��ال قبل از این واگذاری، دولت س��هام خود در این پاالیشگاه را بابت رد 
دیون یک هزار و 800 میلیارد تومان واگذار و بعد سازمان خصوصی سازی 
این قیمت را لغو و 180 میلیارد تومان واگذار کرده اس��ت.« وی ادامه داد: 
در همان جلس��ه از نمایندگان خواستم تا مستندات این ادعا را ارائه کنند 

اما چیزی ارائه نشد.
پوری حس��ینی افزود: حقیقت ماجرا این اس��ت که دولت ۵۵درصد از 
س��هام پاالیش��گاه نفت کرمانش��اه را به قیمت 90 میلیارد تومان بابت رد 
دیون واگذار کرده بود که آن رد دیون هم محقق نشد و دو سال بعد هیات 

واگذاری 60درصد سهام این پاالیشگاه را 180 میلیارد تومان یعنی دو برابر 
قیمت گذاری برای رد دیون عرضه کرد و در نهایت 60درصد سهام پاالیش 

نفت کرمانشاه با قیمت ۲10میلیارد تومان به فروش رسید.
به گفته رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی، اگر مبنای قضاوت مصوبات 
دولت برای رد دیون س��هام خودش به بانک ه��ا بوده قیمت پایه و قیمت 

فروش دو برابر شده است.
با این حال وی صحبتی از اهلیت خریدار نکرد. 

واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه روی میز قوه قضاییه
احمد صفری، نماینده کرمانش��اه اما با بیان اینکه در گزارش تحقیق و 
تفحص مغایرت قانونی واگذاری تحقیق و تفحص مش��خص ش��ده و این 
گزارش نیز به قوه قضاییه و سازمان بازرسی ارائه شده است، گفت: با این 
حال، هیچ برخوردی در این مورد با رئیس سازمان خصوصی سازی صورت 
نگرفته و اقدامی نش��ده است. وی به واگذاری های پرحرف و حدیث اشاره 
ک��رد و گفت: یکی از واگذاری هایی که مش��کل دارد واگذاری پاالیش��گاه 
کرمانش��اه است که بابت رد دیون در س��ال 93 به ارزش یک هزار و 800 
میلیارد تومان به 9 بانک داده ش��ده، اما در سال 9۵ بدون هیچ دلیلی رد 
دیون لغ��و و با قیمت 180 میلیارد تومان دوب��اره روی میز واگذاری قرار 
گرفت. صفری با اش��اره به اینکه این واگ��ذاری از طریق مزایده و بین دو 
شرکت صورت گرفته، گفت: قیمت پایه 179 میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده بود که در نهایت یکی از این شرکت ها، پاالیشگاه کرمانشاه را به قیمت 
۲10 میلیارد تومان خریده است.  وی افزود: فقط 10درصد این مبلغ - به 
عنوان پیش  پرداخت - پرداخت شده و به جز آن، تاکنون حتی یک قسط 
آن پرداخت نش��ده اس��ت و هیچ پولی نیز برای خوراک دریافتی پرداخت 
نکرده اند. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه پاالیشگاه کرمانشاه از زمان 
واگذاری تاکنون ۵00 میلیارد تومان فروش داش��ته است، گفت: مشخص 

نیست پاالیشگاهی که زیان ده بوده چطور به سود باال رسیده است. 
صفری تاکید کرد: درخواس��ت ما این اس��ت که قیمت گذاری مجدد به 

قیمت روز صورت گیرد و یا ابطال واگذاری انجام شود.

۲ روی سکه واگذاری پاالیشگاه نفت کرمانشاه

پرونده پرهیاهوی خصوصی سازی باطل می شود؟
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قیمت شکالت تا پایان سال افزایشی ندارد
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت گفت با وجود 
افزایش هزینه های تولید، انجمن تا پایان س��ال برنامه ای برای افزایش 

قیمت بیسکویت و شکالت ندارد.
جمشید مغازه ای در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نحوه 
توزیع ش��کر مورد نیاز به تولیدکنندگان صنعت اظهار کرد: براس��اس 
هماهنگی های صورت گرفته، ش��رکت بازرگانی دولتی ش��کر مورد نیاز 
صنایع ش��یرینی و ش��کالت را با قیمت مصوب 3 هزار تومان تأمین و 
عرضه می کند. وی با اشاره به اینکه قیمت شکر طی هفته های اخیر در 
بازار آزاد با نوساناتی روبه رو بود، افزود: هم اکنون شکر مورد نیاز صنایع 
براساس درخواست کارخانه ها به صورت کتبی توسط انجمن دریافت و 
حواله مورد تقاضا با قیمت دولتی صادر می ش��ود، هیچ گونه مشکلی در 
تأمین شکر مورد نیاز کل کشور وجود ندارد. مغازه ای با اشاره به اینکه 
تولید ش��یرینی و شکالت طبق روال معمول در حال انجام است، بیان 
کرد: اگرچه در ش��رایط کنونی، مش��کالتی به واسطه تحریم دست به 
گریبان بخش های مختلف تولید اس��ت، اما در شش ماهه دوم سال به 
ویژه ماه های بهمن و اسفند تولید به سبب ازدیاد تقاضا همانند سال های 
گذش��ته انجام می شود. دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی 
و ش��کالت ادامه داد: صنعت شیرینی و ش��کالت به عنوان بزرگ ترین 
مصرف کننده شکر به سبب حضور دالالن و واسطه گران با مشکالتی در 
تأمین مواجه شده بود که با همکاری و توافقات صورت گرفته با بازرگانی 
دولتی امکان تأمین کل شکر مصرفی اعضای تحت پوشش وجود دارد 
و پیش بینی می ش��ود شرایط به زودی به روال سابق بازگردد. این مقام 
مسئول در پایان درباره آخرین تحوالت بازار شیرینی و شکالت در شب 
عی��د تصریح کرد: با وجود مش��کالت تولید و افزایش هزینه ها، انجمن 

برنامه ای برای افزایش قیمت بیسکویت و شکالت تا پایان سال ندارد.

واردات دام سنگین با ارز 4۲۰۰ تومانی برای 
تنظیم بازار عید

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی 
وزارت جهاد کش��اورزی از واردات دام س��نگین برای تنظیم بازار عید 
خبر داد. به گزارش تس��نیم به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد 
کش��اورزی، مسعود بصیری افزود: دام س��نگین قرار است با ارز 4۲00 
تومانی وارد کشور شود و ما مجوزهای آن را به بخش خصوصی داده ایم. 
بصیری درباره برنامه تنظیم بازار گوشت قرمز در ایام عید اذعان داشت: 
ما برای توزیع گوشت قرمز بازار شب عید تدابیری اندشیده ایم و منتظریم 
دولت جامعه هدف را برای دریافت گوش��ت قرمز با قیمت تنظیم بازار 
برای ما از طریق وزارت رفاه یا دهک های مورد نظر مش��خص کند. وی 
ادامه داد: در این راستا در وزارت جهاد کشاورزی سامانه ای برای توزیع 
گوشت قرمز طراحی شده و جامعه هدف در آن سامانه تعریف می شود. 
بصیری با بیان اینکه گوشت تنظیم بازار ایام عید در استان های تهران، 
البرز و اس��تان های تعیین ش��ده از طریق فروشگاه های منتخب عرضه 
خواهد ش��د، تصریح کرد: فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف 
و میادین میوه و تره بار در این س��امانه دیده خواهند ش��د تا در طول 
س��اعات روز بتوانند گوش��ت کافی داشته باش��ند و آن را عرضه کنند. 
وی افزود: در مناطقی که فروش��گاه های زنجیره ای وجود ندارد، توزیع 
گوش��ت های تنظیم بازار از طریق اصناف انجام می گیرد. مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم ب��ازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد 
کشاورزی با اشاره به اینکه براساس بخشنامه دولت قرار است گوشت با 
ارز نیمایی و سود بازرگانی صفر نیز وارد شود، اظهار داشت: ما منتظریم 
سازوکارها برای این واردات مشخص شود. وی گفت: گوشت وارداتی با 
ارزی نیمایی وارد چرخه تنظیم بازار نمی شود، اما قیمت آن از گوشت 
داخلی کمتر است و به دست جامعه هدف خود می رسد. بصیری تصریح 
کرد که مجوز واردات گوش��ت قرمز با ارز نیمایی توس��ط وزارت جهاد 

کشاورزی صادر می شود.

دالیل گرانی مجدد سیگار
قیمت سیگار در چند روز گذشته دوباره روند صعودی به خود گرفته 
که فعاالن این بازار معتقدند کاهش حجم توزیع و افزایش قیمت دالر 
دلیل آن بوده است. به گزارش ایسنا، چند روز گذشته شایعاتی در رابطه 
با افزایش قیمت سیگار مطرح شده بود که بررسی های میدانی نشان از 
آن دارد که قیمت انواع س��یگار، توت��ون و تنباکو در بازار افزایش یافته 
اس��ت. این افزایش قیمت در حالی رخ داده که عرضه س��یگار از سوی 
واحدهای صنفی س��طح شهر و دکه های روزنامه فروشی کاهش یافته و 
مسئوالن این واحدها مدعی اند که شرکت های توزیع کننده و واردکننده 
سیگار حجم توزیع خود را به شدت کاهش داده اند. نیما، فروشنده یکی 
از واحدهای صنفی عرضه دخانیات در این  باره اظهار کرد: در چند روز 
اخیر ش��رکت های توزیعی که محصوالت وارداتی و تولیدی س��یگار را 
در س��طح شهر عرضه می کنند، پاسخگوی سفارش گذاری ها نیستند و 
عرضه قطره چکانی سیگار را در سطح شهر در پیش گرفته اند و این در 
حالی اس��ت که میزان تقاضا از سوی مصرف کننده و واحدهای صنفی 
بیش از میزان عرضه اس��ت. وی تاکید کرد: قیمت سیگارهای وارداتی 
مستقیماً با قیمت دالر تعیین می شود. یکی دیگر از فروشندگان سیگار 
در رابط��ه با دلی��ل افزایش دوباره قیمت آن می گوی��د: در حال حاضر 
شرکت پخش برای آنکه دست دالل از بازار دخانیات کوتاه شود، حجم 
عرضه را کاهش داده تا محصوالت بازار و دالل به اتمام برس��د. در این 
رابطه علیرضا رضایی - رئیس اتحادیه عطار و سقط فروش - در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد: قیمت سیگار از حدود چهار ماه پیش روند صعودی 
به خود گرفته ک��ه در روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت دالر، بار 

دیگر گران شده است.
وی با بیان اینکه س��یگار از قاچاق مستثنی نیست، تاکید کرد: آمار 
دقیقی از میزان قاچاق سیگار به کشور وجود ندارد و متأسفانه در زمینه 
واردات رس��می و تولید سیگار، س��ازمان های مرتبط همچون سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، ش��رکت دخانیات و واردکنندگان آمار دقیقی 
از میزان تولید و واردات در اختیار اتحادیه قرار نمی دهند و این موضوع 
عاملی شده تا قیمت گذاری و نظارت به درستی و بر پایه اصول اقتصادی 

انجام نشود.
رئی��س اتحادیه عطار و س��قط فروش تاکید کرد: توزیع س��یگار در 
اختیار افراد انگشت شماری است که این موضوع گرانی و قیمت گذاری 
نامتعارف را به دنبال داشته؛ در حالی که باید سیستم تولید به گونه ای 

باشد که دالل و واسطه توان دخالت در بازار سیگار را نداشته باشد.

اخبـــار

عضو هیات علمی دانش��گاه علم و فناوری مازندران با انتقاد از عملکرد 
مس��ئوالن در مواجهه با مش��کالت اقتص��ادی و صادرات نش��دن برخی 
محص��والت به دلی��ل کنترل و فش��ار قیمت ها در جه��ت جلب رضایت 
مصرف کنندگان گفت متاس��فانه در س��ال های اخیر، ب��رای کنترل بازار 
و قیمت ه��ا، تصمیمات��ی محدودکننده اتخاذ ش��ده ک��ه در میان مدت و 
بلندمدت، کارایی ندارند و نمونه عینی آن تصمیمات مسئوالن در ماجرای 

قیمت گذاری خودرو در ماه های اخیر بوده است.
حاج��ی آقایی به بخش��نامه اخیر گمرک ای��ران در رابطه با ممنوعیت 
صادرات مرغ تا پایان ماه مبارک رمضان اش��اره کرد و افزود: بی شک، این 
ام��ر حت��ی در زمان کوتاه، موجب ضربات مهلک ب��ه صنایع و به خصوص 
اشتغال زایی می شود چرا که مجوز صادرات مرغ تنها برای چهار دهم درصد 
کل تولیدات کشور اس��ت که رقمی بی نهایت ناچیز بوده و آثاری در بازار 

برای کنترل قیمت ایجاد نخواهد کرد.
وی در ادامه اضافه کرد: شرکتی که پس از سال ها مطالعه و سرمایه گذاری، 
مش��تریان اروپایی جذب کرده و هزاران دالر در نمایش��گاه های خارجی با 
آخرین متدلوژی برندینگ و بازاریابی سرمایه گذاری کرده است اکنون پس 
از صدور این بخش��نامه که ناش��ی از عدم کارایی مدیران مربوطه اس��ت، 

چگونه خود را در بازار بین المللی حفظ کند.
مدیر امور بین الملل دانشگاه علم و فناوری مازندران از دیگر معایب این 
بخش��نامه سخن گفت و اظهار کرد: چنانچه مشتری خارجی منبع تامین 
خود را عوض کند دیگر س��راغ گزینه قبلی نخواهد رفت و این به معنای 

پایان اشتغال در بلندمدت، پایان ورود ارز و همچنین ورشکستگی صاحبان 
صنای��ع تخصصی و مادر در این حوزه ب��وده که محصول تصمیمات غلط 

مشابه سال های گذشته است.
حاجی آقایی با اشاره به اینکه کشورهای همسایه و مجاور ایران، مرغ را 
از برزیل، روسیه و اوکراین تامین می کنند، تاکید کرد: این فرصتی مقتضی 
است تا با تولید و صادرات مرغ، نه تنها مصرف داخل تامین شود، بلکه کل 
بازار منطقه در اختیار ایران قرار گرفته و موجبات اشتغال و نشاط اقتصادی 

در این حوزه برای کشورمان به وجود آید.
عضو انجمن صنایع غذایی و دارویی اس��تان مازندران، پیامدهای ناشی 
از ص��ادرات نکردن مرغ را گس��ترده توصیف و تصری��ح کرد: این تصمیم 
منجر به افزایش قیمت مرغ در ماه های آتی خواهد شد، چراکه هزینه های 
صادرات از دست رفته، روی قیمت تمام شده تاثیر گذاشته و در کنار آن نیز 
باعث کاهش ظرفیت و کیفیت تولید و نیز ناامیدی تولیدکننده از ناامنی 

تصمیمات اقتصادی می شود.
وی در ادام��ه افزود: حضور نداش��تن صنایع غذایی کش��ور در بازارهای 
بین المللی تا س��الیان طوالنی و اوضاع نابس��امان وضعیت اشتغال کشور 
که خروجی یک فرآیند مملو از تصمیمات اش��تباه اقتصادی است نه تنها 
موجبات فلج کردن صنعت مرغ در کش��ور را فرآهم آورده بلکه آتش این 
بی تدبیری، دامن دیگر صنایع غذایی و غیر غذایی را خواهد گرفت و بازار 

منطقه را از دست خواهیم داد.
حاج��ی آقای��ی بر صحت انج��ام وظای��ف وزارتخانه ه��ای اقتصادی در 

جلوگی��ری از قاچاق، تامین مناس��ب و حمای��ت از تولیدکنندگان برتر و 
شایس��ته تاکید کرد و افزود: بهتر اس��ت به جای تصمیمات خلق الساعه، 
ضمن کنترل قاچاق کاالهای غذایی، کانال صادرات کش��ور برای هیچ نوع 
محصول غذایی و غیرامنیتی بسته نشده و نیز به تولیدکنندگان برتر برای 

ایجاد رقابت، مجوز صادرات در مواقع بحرانی داده شود.
عض��و هیات علمی دانش��گاه علم و فناوری مازندران با اش��اره به اینکه 
نباید چوب گرانفروشی دالالن را تولیدکنندگان بخورند، خاطرنشان کرد: 
شایس��ته اس��ت که عدم توانایی کنترل بازار را با تصمیماتی این چنینی، 

توجیه نکنیم.
حاجی آقایی، صادرات بر مبنای ذائقه مش��تری را خواستار شد و تاکید 
ک��رد: بال های مرغ صادراتی را قطع نکنیم، در عوض به مرغ های مرغوب، 
پرواز را بیاموزیم تا اقتصاد این صنعت به اوج برس��د و همگان از کیفیت و 

قیمت رقابتی آن در سطح بین المللی بهره مند شوند.
بیس��ت و چهارمین دوره نمایش��گاه گلف��ود از تاریخ 17 ت��ا ۲1 فوریه 
۲019 )۲8 بهمن تا ۲ اسفند 1397( در مرکز تجارت جهانی شهر بندری 
توریس��تی دوبی برقرار بوده و یک نمایشگاه صنایع غذایی در چهار شاخه 
مختلف مواد غذایی، انواع نوشیدنی ها، هتلداری، رستوران و کافه داری است 
که در آنجا محصوالت و نوآوری های کش��ورهای شرکت کننده در معرض 
دید عموم قرار می گیرد، اما متاس��فانه محصوالت ایران و به ویژه مازندران 
به دلیل چرخه معیوب صادراتی در این فستیوال بزرگ جهانی دیده نشد 

و بازار مناسبی پیدا نکرد.

وقتی تولیدکنندگان چوب گرانفروشی دالالن را می خورند

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اعالم اینکه ما 
مطلقاً کمبود در بخش پوشاک برای تأمین نیاز بازار نداریم، گفت آقایانی 
که مجوز واردات پوش��اک از طریق گروه کاالیی 4 را مصوب کرده اند به 

صورت روشن بگویند ما در کدام بخش پوشاک کمبود داریم؟
س��عید قدیری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری تس��نیم، با انتقاد از 
اینکه براساس کدام استدالل قرار است واردات 140میلیون دالر کاالهای 
گروه 4 به مناطق آزاد انجام ش��ود، اظهار داش��ت: با نگاهی به لیس��ت 
کاالهای گروه 4 مشاهده می شود برخی از این کاالها مواد غذایی و مابقی 
آنها پوش��اک و تعدادی لوازم خانگی اس��ت. وی با بیان اینکه ارزیابی ها 

نشان می دهد یک سوم این کاالهای گروه 4 پوشاک و کفش است، افزود:  
در حال حاضر بازار هیچ کمبود در بخش پوشاک و کفش ندارد، به نحوی 
که تولیدکنندگان محصوالت خ��ود را با تخفیف های ۵0 تا 70درصدی 
به فروش رسانده و حتی تمایل زیادی به برگزاری نمایشگاه برای عرضه 
مس��تقیم کاالهای خود دارند. آقایانی که مجوز واردات پوشاک از طریق 
گ��روه کاالیی 4 را مصوب کرده اند به صورت روش��ن بگویند ما در کدام 
بخش پوش��اک کمبود داریم؟ دبیر اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و 
پوشاک ایران با اعالم اینکه ما مطلقاً کمبود در بخش پوشاک برای تأمین 
نیاز بازار نداریم، گفت: چرا به جای آنکه ارز متقاضی به تأمین مواد اولیه 

واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کند باید کاالهای س��اخته ش��ده وارد 
کش��ور شود؟ چرا با صدور مجوز اختصاص سهمیه برای گذرهای مرزی 

فضا را برای واردات پوشاک به کشور مهیا می کنید؟
وی اضاف��ه کرد: امروز تولیدکنندگان به س��ختی فعالیت کرده و برای 
فروش محصوالت تالش بس��یاری می کنند چرا بای��د به جای مبارزه به 
کاالهای قاچاق باز پوشاک وارد کشور کنید؟ آقایان باید به صورت روشن 
دلیل صدور مجوز واردات 140 میلیون دالر کاالی گروه 4 را اعالم کنند 
م��ا در کدام بخش کمبود داریم که باید کاال وارد کنیم چرا در این میان 

واردات پوشاک هم درج شده؟ مگر ما در این بخش کمبودی داریم؟

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو 
زعفران 6 میلیون و ۵00 و حداکثر 11میلیون تومان است.

غالمرضا می��ری، نایب رئیس ش��ورای ملی زعف��ران در گفت وگو با  
باش��گاه خبرنگاران جوان، از ثبات نرخ طالی س��رخ در بازار خبر داد 
و گف��ت: هم اکن��ون حداقل نرخ هر کیلو زعف��ران 6 میلیون و ۵00 و 

حداکثر 11 میلیون تومان است.
وی قیم��ت زعفران را تاب��ع عرضه و تقاضا دانس��ت و افزود: قیمت 
زعفران در برخی روز ها تحت تاثیر تقاضا با نوسان ۵0 تا 100 تومانی 

در بازار روبه روست.
میری با اش��اره ب��ه اینکه صادرات طبق روال ع��ادی در حال انجام 
اس��ت، بیان کرد: با توجه به تغییر ن��رخ تعرفه های گمرکی، گمرک از 
آبان ماه آمار جدیدی اعالم نکرده اس��ت، از این رو امکان ارائه آمار در 

این زمینه وجود ندارد.
نایب رئیس ش��ورای ملی زعف��ران ادامه داد: اگرچه ب��ه اعتقاد بنده 
صادرات زعفران نس��بت به مدت مشابه سال قبل روند افزایشی دارد، 

اما درصدی را نمی توان برای آن اعالم کرد.
به گفته وی، با توجه به کاهش نقدینگی پیش بینی می شود که روند 
کنونی قیمت و صادرات ادامه دار شود، اما رقم و عددی نمی توان برای 

آن اعالم کرد.
این مقام مس��ئول از رکود حاکم بر بازار زعفران خبر داد و گفت: با 
توج��ه به آنکه قیمت تمامی کاال ها از جمله زعفران افزایش پیدا کرده 
اس��ت، از این رو در وضعیت کنونی اقتصاد مص��رف زعفران به عنوان 

کاالی لوکس در سبد خانوار کاهش می یابد.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش عرضه زعفران در ایام پایانی س��ال 

از س��وی کشاورزان پیش بینی می شود که نوسان خاصی در بازار شب 
عید اتفاق نیفتد.

میری با اش��اره ب��ه اینکه خرید توافقی زعفران از س��وی س��ازمان 
مرکزی تعاون روس��تایی متوقف ش��ده اس��ت، بیان ک��رد: هم اکنون 
س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی فکر می کند ک��ه قیمت های فعلی 
زعفران در بازار منطقی است و به همین دلیل در بازار ورود نمی کند.

نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران در پایان خری��د توافقی زعفران را 
اهرم مناس��بی ب��رای جلوگیری از کاهش قیمت محصول برش��مرد و 
گفت: اگر خریداران زعفران با نرخ های پایین تر از آنچه مد نظر سازمان 
تعاون روس��تایی اس��ت، اقدام به خرید محصول کنند؛ آگاه باشند که 
س��ازمان تعاون روس��تایی به منظور جلوگیری از زیان کشاورزان وارد 

عمل خواهد شد.

تولیدکننده لَنگ مواد اولیه و تقاضاست

 چرا پوشاک وارد کشور می کنید؟

ثبات نرخ طالی سرخ در بازار

 خرید تواقفی زعفران متوقف شد

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

قطعات و لوازم یدکی تقلبی در بازار
 فقط از نمایندگی های مجاز قطعه بخرید

رئی��س اتحادی��ه صنف ل��وازم یدک��ی و نمایندگی های مجاز 
خودرو اهواز گفت تامین قطعات و لوازم یدکی اصل و مطمئن را 
در بازار نمی توان به طور کامل تضمین کرد زیرا قیمت قطعات و 
لوازم یدکی چند نرخی است و همچنین در تحریم ها قرار داریم 
و این موضوع باعث می ش��ود تا لوازم یدکی و قطعات تقلبی در 

بازار مشاهده شود.
محم��ود بازرگان با اش��اره ب��ه افزایش تقاضا ب��رای تعمیر و 
س��رویس خودروها در ایام پایانی سال اظهار کرد: متاسفانه در 
بحث میزان قطعات و لوازم یدکی وضعیت و ش��رایط خوبی در 
بازار حکمفرما نیس��ت و در این زمینه از مردم درخواست داریم 
تا قطعات مورد نیاز ماش��ین های خود را از نمایندگی های مجاز 

تهیه کنند.
وی ب��ا بیان اینکه برای خودروه��ای داخلی نمایندگی های 
مجاز متعهد هستند تا قطعات مجاز و اصلی را برای خودروها 
تهی��ه کنند، گفت: ب��رای خودروهای خارج��ی هیچ معیار و 
کانال مش��خصی ب��رای تهیه و توزیع قطع��ات و لوازم یدکی 

وجود ندارد.
رئی��س اتحادی��ه صنف ل��وازم یدک��ی و نمایندگی های مجاز 
خودرو اهواز تصریح کرد: متاس��فانه برای تهیه و تامین قطعات 
موردنیاز ماش��ین های خارجی با مشکالتی مواجه هستیم و در 
ای��ن زمینه کمب��ود وجود دارد، اما در بح��ث قطعات مورد نیاز 
ماشین های داخلی مشکلی نیست و نمایندگی های مجاز موظف 

هستند تا این قطعات را تامین کنند.
ب��ازرگان عن��وان ک��رد: خودروه��ای ایران��ی اگ��ر از طریق 
نمایندگی های مجاز تعمیر ش��وند، قطعات و لوازم یدکی به کار 
گرفته ش��ده در آنها باید مطمئن و اصل باشد زیرا نمایندگی ها 
نس��بت به این موض��وع مکلف ش��ده اند و مورد بازرس��ی قرار 

می گیرند.
وی ادام��ه داد: تامی��ن قطع��ات اص��ل و مطمئن در ب��ازار را 
نمی ت��وان به طور کامل تضمین کرد زیرا قیمت قطعات و لوازم 
یدکی چندنرخی است و همچنین در تحریم ها قرار داریم و این 
موضوع باعث می ش��ود تا لوازم یدک��ی و قطعات تقلبی در بازار 

مشاهده شود.
رئی��س اتحادی��ه صنف ل��وازم یدک��ی و نمایندگی های مجاز 
خودرو اهواز با بیان اینکه نمی توان عرضه قطعات و لوازم یدکی 
تقلب��ی در بازار را انکار کرد، خاطرنش��ان ک��رد: عرضه این نوع 
قطعات به ص��ورت مخفیانه و خارج از مأل عام انجام می گیرد و 
در این زمینه اگر کس��ی شکایت کند، قطعا موضوع را با جدیت 

پیگیری خواهیم کرد.

آخرین قیمت خودروهای داخلی و علت 
افزایش قیمت 

اگر مش��کالت عرضه خودرو توسط خودروسازان و دولت را به 
هر دلیلی کنار بگذاریم، روی س��خن با برخی مردم اس��ت که با 
افزایش تقاضا برای حفظ ارزش پول خود و کس��ب سود بیشتر 

به این افزایش قیمت دامن می زنند.
 به گزارش ش��مانیوز، استاد دانش��گاه آزاد اسالمی آذربایجان 
غربی با اش��اره به دالیل افزایش حباب گونه قیمت خودرو گفت: 
از عرضه قطره چکانی، فروش آزاد خودرو توس��ط خودروسازان 
و مش��کل تامین قطعه گرفته تا وجود دالالن خودرو و مش��کل 

فرهنگی به افزایش قیمت خودرو دامن زدند.
وی ادام��ه داد: در حال��ی که باید این موض��وع را درک کنیم 
که اقتصاد مانند چرخه دایره وار به هم تنیده ش��ده و هر عاملی 
که با افزایش تقاضای مردم و دالالن برای کس��ب س��ود بیشتر 
به افزایش قیمت منجر ش��ود، منجر به افزایش قیمت ها در کل 

اقتصاد جامعه می شود و ضرر آن نصیب کل جامعه می شود.
سلیمی با بیان اینکه باید خود مردم این موضوع را درک کنند 
که در ش��رایط های مش��ابه به جای افزایش تقاضا برای کس��ب 
س��ود، با تحریم و کاهش تقاضا، قیمت ها را کنترل کنند، اظهار 
کرد: مگر همین مردم چند س��ال قبل با تحریم نخریدن خودرو 
به اعطای امتیازاتی توس��ط خودروسازان و دولت منجر نشدند، 
پس همین مردم می توانند بدون توجه به مشکالت طرف عرضه 

و بی کفایتی خودروسازان، حباب قیمت ها را کنترل کنند.
وی با ابراز تاسف از اینکه اگر نظارتی بر بازار وجود داشت، در 
طول چند ماه قیمت خودرو بیش از سه برابر افزایش نمی یافت، 
تصریح ک��رد: طمع خودروس��ازان در عرضه نک��ردن و نظارت 

نکردن به این افزایش چندین باره دامن زد.
سلیمی ادامه داد: اعالم آزادسازی قیمت ها و تفاوت ۵درصدی 
زی��ر قیمت ب��ازار با افزایش مداوم قیمت ه��ا در بازار به افزایش 
قیم��ت کارخانه منجر می ش��ود ک��ه در هیچ ک��دام از برند های 

معروف خودروسازی، این چنین قیمت گذاری وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در اقتصاد ایران به دلیل نبود ثبات اقتصادی 
و وجود نوس��انات بیش از حد، پیش بینی کردن هیچ جایگاهی 
ن��دارد، اظه��ار کرد: راه��کار کاهش قیمت، افزای��ش عرضه در 

تولیدات خودرو های ملی داخلی و آزادسازی تجاری است.
این اس��تاد اقتصاد با تاکید ب��ر اینکه انحصار در هر صنعت به 
کاهش کیفیت و کاهش رقابت منجر می شود، خاطرنشان کرد: 
اگر صنعت خودروس��ازی ایران که از سال 1347 شروع به کار 
کرده اس��ت را در نظ��ر بگیریم؛ آیا این فرصت ۵0س��اله کافی 
نب��ود که حداق��ل از نظر کیفیت و رقابت بتوان��د وارد بازار های 

جهانی شود.
وی عنوان کرد: آیا بهتر نبود بعد از ۵0 س��ال انحصار، حداقل 
در بخش صنایع خودروسازی سیاست تغییر می کرد و با کاهش 
نرخ تعرفه های وارداتی یکبار هم از این طریق به افزایش رقابت 
خودروس��ازان داخلی با خودروسازان بین المللی کمک می شد؟ 
در حالت کلی نه تنها در این دوره، بلکه در اکثر دوره ها، عملکرد 
در کنترل بازار کش��ور ضعیف بوده و طبق تجربه های گذش��ته، 
چیزی که گران شد، دیگر ارزان نشده و متاسفانه ما خیلی زود 

عادت می کنیم.

ش��وک افزای��ش مجدد و ناگهان��ی قیمت ها در بازار خ��ودرو این روزها 
ابهام��ات زیادی را در باب تصمیم دولت مبنی بر آزادس��ازی قیمت ها آن 
هم در ش��رایط انحصاری و غیررقابتی صنعت خودرو به وجود آورده است. 
هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند که قضاوت های زودهنگام در مورد 
تبعات آزادس��ازی می تواند مانعی در روند اجرایی آن باشد با این حال اما 
خبر می رسد که شرکت های خودروساز هنوز در این زمینه اقدامی نکرده 
و قیمت های تعیین ش��ده توسط این شرکت ها براس��اس مصوبه سازمان 

حمایت و ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است. 
پادزهر داللی در بازار 

 طبق مصوبه ش��ورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قیمت گذاری 
خ��ودرو پ��س از ش��ش س��ال از ش��ورای رقاب��ت ب��ه س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان منتقل شد. در راستای این تصمیم وزارت 
صنعت قیمت گذاری خودرو براس��اس حاشیه بازار از بهمن سال جاری به 
خودروسازان ابالغ شد، به طوری که خودروسازان از ابتدای ماه جاری مقید 
بودند که قیمت خودرو را با کمتر از ۵درصد حاش��یه بازار تعیین کنند. با 
این حال خودروس��ازان در اعالم فروش های ف��وری خود به قیمت گذاری 
براساس حاشیه بازار پایبند نبودند و قیمت برخی خودروها کمتر از حاشیه 

بازار تعیین شده بود با این شرایط این سوال مطرح می شود که شرکت های 
خودروس��از طبق چه مکانیزمی به رصد ب��ازار می پردازند و چگونه قیمت 
حاش��یه بازار شناسایی می شود؟ کشف قیمتی بازار از آن جهت از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت که خودروس��ازان مطابق آن باید به قیمت گذاری 
محصوالت ش��ان بپردازند به این ترتیب با وجود اینکه در ش��رایط کنونی 
ب��ازار در اختیار دالالن و واس��طه گران قرار گرفته، خودروس��ازان چگونه 
می توانند قیمت واقعی بازار را کشف کرده تا براساس آن به قیمت گذاری 
محصوالت ش��ان بپردازند.  در این زمینه بس��یاری از دست اندرکاران بازار 
معتقدند که تعیین قیمت حاشیه بازار با توجه به حضور دالالن و واسطه ها 

و تنش قیمتی که در بازار وجود دارد این روزها مشکل به نظر می رسد. 
مکانیزم قیمت گذاری خودروسازان 

آنچه مش��خص است خودروسازان باید از نقطه ای به رصد بازار بپردازند 
تا قیمت ها را براس��اس حاش��یه بازار تعیین کنند. حال این سوال مطرح 
است که خودروسازان دقیقا قیمت خودرو را از چه نقاطی رصد می کنند؟ 
در این زمینه عبداهلل بابایی نماینده ویژه مدیرعامل س��ایپا در امور فروش 
و بازاریاب��ی خ��ودرو در گفت و گو با خبرنگار م��ا در ارتباط با نحوه تعیین 
قیمت براساس حاش��یه بازار در این شرکت می گوید: برای تعیین قیمت 

حاشیه بازار محصوالت این شرکت، به طور مشخص میانگین قیمت ها را در 
ش��هرهای بزرگ به دست می آوریم.  وی ادامه می دهد میانگین کل تعداد 
فروش خودروساز و همچنین تعداد فروش مدل هر خودرو در تعیین قیمت 
حاش��یه بازار نیز نقش اساسی بازی می کند. این مقام مسئول در پاسخ به 
این س��وال که چرا برخی از قیمت های تعیین ش��ده توسط این شرکت در 
فروش های فوری با قیمت های بازار مطابقت ندارد، عنوان می کند که این 
ش��رکت هنوز محصوالت خود را براساس حاشیه بازار عرضه نکرده است. 
این مقام مس��ئول در ارتباط با نحوه قیمت گذاری محصوالت این شرکت 
در فروش های فوری می گوید: قیمت گذاری صورت گرفته در فروش فوری 
این ش��رکت براساس قیمت های اعالم شده توسط سازمان حمایت حقوق 
مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان در تاریخ دهم بهمن ماه اس��ت. بابایی 
دلیل این مساله را جهش غیرمنطقی قیمت در بازار عنوان می کند و ادامه 
می دهد خودروسازان به دنبال این هستند تا قیمت را در بازار کنترل کنند. 
این اظهارنظر نماینده ویژه مدیرعامل در امور فروش شرکت سایپا گویای 
این مس��اله اس��ت که بازار بیش از آنکه تحت تاثیر مکانیزم عرضه و تقاضا 
باش��د، از حضور دالالن و واسطه ها در بازار تاثیر پذیرفته و افزایش قیمت 

خودروها در بازار را می توان در همین ارتباط تحلیل کرد.

قیمت گذاری خودرو براساس حاشیه بازار هنوز اجرایی نشده است

نایب رئیس اتحادیه فروش خودرو اصفهان گفت متاس��فانه برخی از 
مردم نیز با هر طرح جدیدی که از س��وی خودروس��ازان داخلی ارائه 
می ش��ود، برای خرید صف می کشند که همین امر از دالیل مهم برهم 

خوردن نظم بازار است.
مه��دی قن��دی در گفت وگو با خبرنگار ایمن��ا، درباره طرح »فروش 
خ��ودرو ۵درصد ارزان تر از ب��ازار« اظهار کرد: ثبت نام به صورت نقدی 
اس��ت و قرار اس��ت یک ماهه این خودروها را به مردم تحویل دهند. 
حال سوال اینجاست که چرا با این وجود، عده ای حتی پس از گذشت 

یکسال هنوز خودرو خود را تحویل نگرفته اند؟
وی افزود: در اتحادیه فروش��ندگان خودرو اصفهان سه جلسه برای 
بررس��ی طرح »ف��روش خودرو ۵درص��د ارزان تر از بازار« که توس��ط 
خودروس��ازان داخلی تدوین ش��ده اس��ت برگزار ش��د تا به نتیجه و 

راهکاری منطقی برای کنترل بازار دست یابیم.  
نایب رئی��س اتحادی��ه فروش خ��ودرو اصفه��ان خاطرنش��ان کرد: 
خودروس��ازان داخلی هر روز با یک طرح جدید به دنبال س��ودآوری و 
فروش بیش��تر خودرو هستند. »طرح فروش خودرو ۵درصد ارزان تر از 

بازار« نیز  ایده جدید آنها برای افزایش فروش و قیمت خودرو داخلی 
بود و همانطور که ش��اهد هس��تیم در چهار ماه اخیر با ارائه طرح های 

متنوع بازار خودرو را با مشکالت متعددی مواجه کرده اند.
قندی گفت: ش��رکت های خودروساز به کس��انی که یک سال است 
در انتظار دریافت خودرو هستند، می گویند »خودرویی وجود ندارد«، 
این در حالی اس��ت که در حاش��یه بازار، پرای��د ۲۲ میلیون تومانی را 
ب��دون هیچ تغییری از لحاظ کیفیت، ت��ا 37 میلیون تومان به فروش 
می رس��انند. وی افزود: به گفته افرادی که برای ثبت نام »طرح فروش 
خ��ودرو ۵درصد ارزان تر از بازار« به س��ایت ها مراجع��ه کرده اند، این 
س��ایت به راحتی باز نمی شود، حتی اگر باز شود نیز با پیام ثبت نام به 
پایان رس��یده، مواجه می شوند. از طرفی با نمایندگی  خودروسازان نیز 
که صحبت می شود، تاکید دارند هر روز در کمتر از نیم ساعت ثبت نام 

به پایان می رسد اما همچنان این طرح ادامه دارد.
نایب رئی��س اتحادیه فروش خ��ودرو اصفهان تصریح ک��رد: در یکم 
بهمن ماه امس��ال، قیمت پراید تا 37 میلی��ون تومان صعود کرد و در 
یکم اس��فند ماه همین س��ال این قیمت به 4۵ میلیون تومان رسید. 

دلیل این همه بی تدبیری از سوی مسئوالن نامشخص است. آیا مشکل 
در تدوین قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت یا سوء مدیریت 
در سطح کالن وجود دارد که هر روز یک چالش جدید برای خریداران 

خودرو به وجود می آید.
قن��دی اضافه کرد: عده ای با اس��تفاده از رانت در ش��ش ماهه اخیر 
قیم��ت خ��ودرو را از ۲۵ میلی��ون توم��ان ت��ا 4۵ میلی��ون به فروش 
رسانند و متاس��فانه هیچ کدام از مسئوالن پاسخگو نیستند، از طرفی 
سیاس��ت های نادرست بانک مرکزی باعث شد که مردم پول های خود 
را از بانک ه��ا خ��ارج کرده و  ط��ال، ارز و خودرو بخرن��د بنابراین این 
س��وال مطرح می شود که اقتصاد ایران با مشکل روبه رو است یا مسئله 

سوء مدیریت مسئوالن است؟
وی اف��زود: اتحادیه صنف فروش خودرو ش��رمنده مردم اس��ت که 
توانایی مبارزه با این مش��کالت را ندارد. البته متاسفانه برخی از مردم 
نیز با هر طرح جدیدی که از سوی خودروسازان داخلی ارائه می شود، 
ب��رای خرید صف می کش��ند که همی��ن امر نیز از دالی��ل مهم برهم 

خوردن نظم بازار است.

رنج��ی که امروز واردکنندگان خودرو می برند نتیجه عدم هماهنگی 
در اجرا و تصمیم گیری در بدنه دولت است.

به گزارش پرش��ین خودرو، ترخیص خودروهای وارداتی دپوشده در 
گمرک متاس��فانه به گره کوری تبدیل ش��ده و با گذشت بیش از 1,۵ 
ماه از ابالغ مصوبه دولت همچنان هیچ گام عملی از سوی بدنه اجرایی 
دولت برای ترخیص این خودروها برداش��ته نشده است؛ به طوری که 
این موضوع موجب شد هفته گذشته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
ایران طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری ضمن اشاره به گذشت 
40 روز از مصوب��ه هی��ات دولت برای آزادس��ازی خودروهای وارداتی 

خواستار اجرای هرچه سریع تر این مصوبه شود.
نام��ه انجمن واردکنندگان خطاب به معاون اول رئیس جمهوری در 
حالی هفته گذشته منتشر شد که 10 روز قبل مدیرکل دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، از باز ش��دن سایت 
ثب��ت  س��فارش واردات خودرو، برای ترخی��ص خودرو های در گمرک 
مانده خبر داده بود این موضوع در حالی منتش��ر شد که به گفته دبیر 
انجمن واردکنندگان این خبر تنها یک ش��و آف غیرواقعی بود که هیچ 

نتیجه ای در ترخیص خودروها به دنبال نداشت.
به گفت��ه مهدی دادفر، رنجی که امروز واردکنندگان می برند نتیجه 

عدم هماهنگی در اجرا و تصمیم گیری در بدنه دولت است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اش��اره به فش��ار ناش��ی از انواع 
هجمه ها در دو س��ال گذش��ته ب��ه واردکنندگان به خبرنگار پرش��ین 
خودرو گفت: از اوایل س��ال گذش��ته با تصمیمات خ��الف قانونی که 
توس��ط وزیر وقت گرفته ش��د، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد 
در حالی که بنا به اظهارات دکتر ش��ریعتمداری وزیر س��ابق صمت در 
برنام��ه ای تلویزیون��ی »ممنوعیت واردات خ��ودرو برخالف قانون و به 
دنب��ال تصمیم غلط و ناصحیح جناب آق��ای نعمت زاده صورت گرفته 
اس��ت.« دادفر با توجه به این اقدام دولت، اظهار داش��ت: هنگامی که 
وزی��ری خالف قانون عمل می کند و مردم را دچار مش��کل می کند به 

طور قطع مسئول آن مردم نیستند و دولت باید پاسخگو باشد.
وی تصری��ح کرد: پس از این اقدام خالف قانون ممنوعیت واردات و 
سنگ اندازی های بسیار در ترخیص خودروهای متوقف در گمرکات با 
مصوبه اخیر دولت می رفت تا گره گشایی در ترخیص خودروها صورت 
گیرد که مجدد این مصوبه توس��ط مرجع تقنینی و قانون گذار غلط و 
ناصحیح تش��خیص داده ش��د در حالی که اگر اشتباهی صورت گرفته 

باید در کار کارشناسی و در نوشتار مصوبه جست وجو شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به گذشت بیش از یک ماه 

و نی��م از مصوبه ترخیص خودروها به خبرنگار پرش��ین خودرو، یادآور 
ش��د: عدم اجرای این مصوبه توسط دولت از دو حالت خارج نیست یا 
مصوبه دولت به دلیل عدم کارشناس��ی دقیق اشتباه تنظیم شده و یا 
دستگاه هایی که مجری هستند به وظایف شان عمل نمی کنند و در هر 
دو حالت مسئول شرایط فعلی مردم یا فعالین حوزه اقتصادی نیستند.
سنگ اندازی ها و عدم همراهی بدنه اجرایی دولت در ترخیص 

خودروها
به گفت��ه دادفر، وضع موجود و عدم اجرای مصوبات نش��ان از عدم 
آش��نایی بدنه کارشناس��ی دولت با مقررات است و همه این جریان از 

عدم مشارکت افراد و انجمن های تخصصی نشأت می گیرد.
دادفر بدنه اجرایی دولت و عدم مسئولیت پذیری دولتمردان را مانع 
اصلی اجرای مصوبه ترخیص خودروها دانس��ت و تاکید کرد: متاسفانه 
بدن��ه اجرایی با دولت همراه نیس��ت و با وج��ود عالقه مندی دولت به 
گره گش��ایی از کار مردم و حل مش��کالت ام��ا زیرمجموعه ها و دیگر 

دستگاه ها با هزار و یک مانع، مصوبات را اجرایی نمی کنند.
وی در ادامه با طرح یک س��وال از آقای جهانگیری عنوان کرد: چرا 
مصوباتی ابالغ می ش��ود و باید به هر شکلی ش��ده اجرایی شود، هنوز 

اجرایی نشده است.

استقبال مردم از طرح های خودروسازان نظم بازار را برهم می زند

شوآف غیرواقعی دولت در ترخیص خودروهای وارداتی
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گروهی از جوانان صاحب اندیش��ه در قالب استارتاپی در مجتمع خدمات 
فناوری دانش��گاه صنعتی ش��ریف محصول��ی را تولید کرده ان��د که داخل 
خ��ودرو قرار می گیرد و ب��ا اتصال به اینترنت اطالعات خودرو را به س��رور 

منتقل می کند؛ این ایده ضریب نفوذ بیمه بدنه 
خودرو را افزایش می دهد و باعث می ش��ود که 
ش��رکت های بیمه سرمایه بیش��تری را جذب 

کنند.
گروه��ی از جوانان صاحب اندیش��ه در قالب 
استارتاپی در مجتمع خدمات فناوری دانشگاه 
صنعتی شریف دور هم جمع شده اند تا امنیت 
خودرو و سرنش��ینان، بیمه، سرگرمی و موارد 
کالن مرتبط همچون ناوبری و شهر هوشمند را 

در این حوزه به افراد جامعه هدیه دهند.
این اس��تارتاپ محصولی را تولید کرده است 
ک��ه داخل خودرو قرار می گی��رد و با اتصال به 
اینترن��ت اطالعات خودرو را به س��رور منتقل 

می کند. پس از آن نیز این اطالعات تحلیل می شود.
پس از تحلیل اطالعات ارسال ش��ده به س��رور امتیازدهی به راننده انجام 
می ش��ود. البته تعیین ریسک رانندگی نیز از دیگر کاربردهای این محصول 

دانش بنیان است. از سویی ضریب نفوذ بیمه بدنه خودرو با این اقدام فناورانه 
ارتقا می یابد.

ضریب نفوذ بیمه یکی از نش��انه های توس��عه یافتگی کشورها محسوب 
می ش��ود، چرا که در نهایت رف��اه مردم را در 
نظر دارد. در کش��ور ما نیز طبق برنامه ششم 
توس��عه پیش بینی افزایش ضریب نفوذ بیمه 

رخ داده تا شاهد رشد اقتصادی باشیم.
این ای��ده ضریب نفوذ بیم��ه بدنه خودرو 
را افزای��ش می ده��د و باع��ث می ش��ود که 
شرکت های بیمه س��رمایه بیشتری را جذب 

کنند.
مجتم��ع خدمات فناوری ش��ریف با هدف 
حمایت، گرد آوری و هم افزایی میان واحدهای 
خدمات فن��اوری دی ماه س��ال 9۲ با حضور 
س��ورنا س��تاری، مع��اون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهوری افتتاح ش��د. با توجه به تأثیر 
آن در ترویج فرهنگ کسب و کارهای دانش بنیان با حمایت صورت گرفته از 
س��وی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فاز دوم آن نیز در دی ماه 

سال 1394 به بهره برداری رسید.

رئیس مرکز تعام��الت بین المللی علم و فناوری معاون��ت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، تحقق اقتصاد دانش بنیان را در اولویت این معاونت دانست و 
گفت در همین راستا یک هزار و 100 متخصص و کارآفرین ایرانی مقیم خارج 

به همت این معاونت به کشور بازگشته اند.
به گروه علمی ایرنا از معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، علی مرتضی بی رنگ در جمع 
هی��ات عالی رتب��ه از زنان فع��ال در حزب های 
سیاس��ی و اجتماعی کش��ور لبن��ان در بازدید 
از پ��ارک فن��اوری پردی��س، اف��زود: مهم ترین 
اولویت معاونت علمی در کش��ور، تحقق اقتصاد 
دانش بنیان است که این مهم در تمام بخش های 
معاونت علمی به صورت جدی پیگیری می شود.

وی بی��ان کرد: اصلی تری��ن ماموریت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، تحقق اقتصاد 
دانش بنیان در کش��ور اس��ت که ای��ن کار را در 
محورهای مختلف از جمله توس��عه فناوری های 

پیشرفته، توس��عه اکوسیستم کارآفرینی و حمایت از شرکت های دانش بنیان 
انجام می دهد. بی رنگ تصریح کرد: در زمینه توسعه فناوری های پیشرفته در 
کش��ور دستاوردهای خوبی داش��ته ایم، به نحوی که در حوزه نانوتکنولوژی از 

رتبه ۵8 به رتبه 4 در دنیا رسیده ایم که این موضوع موفقیت بزرگی برای ایران 
است، اکنون حدود ۲00 شرکت دانش بنیان ایرانی در حوزه نانو فعال است و 

محصوالت نانوی ایران به حدود ۵0 کشور صادر می شود.
وی ادامه داد: این موفقیت ها تنها محدود به 
حوزه نانو نیست بلکه در سایر حوزه های فناوری 
پیشرفته همچون بیوتکنولوژی هم ایران رشد 
خوبی یافته اس��ت و در زمینه تولید داروهای 

بیوتکنولوژی جایگاه خوبی در جهان داریم.
بی رنگ افزود: در زمینه توس��عه اکوسیستم 
کارآفرینی نیز معاونت علمی از راه اندازی مراکز 
نوآوری و شتاب دهنده ها حمایت کرده و فضا را 
برای توسعه استارتاپ ها و شرکت های نوپا مهیا 
کرده اس��ت که یک��ی از موفق ترین برنامه ها با 
مدیریت مرکز شتاب دهی نوآوری پارک فناوری 

پردیس به پیش می رود.
وی با اش��اره به راه ان��دازی مراکز نوآوری در 
بیشتر دانشگاه های کش��ور با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: 
این مراکز به دانشجویان و فارغ التحصیالن کمک می کند که شرکت های خود 

را راه اندازی کنند.

بیش از هزار متخصص و کارآفرین ایرانی مقیم خارج به کشور بازگشتندافزایش ضریب نفوذ بیمه بدنه خودرو با ایده ای فناورانه

آمار فروش آیفون در سه ماهه  پایانی سال ۲018، بیشتری کاهش را در سه 
سال گذشته داشته و نگرانی کوپرتینویی ها را افزایش داده است.

به گزارش زومیت، مؤسس��ه  تحقیقاتی گارتنر در جدیدترین تحلیل خود 
از کس��ب وکار شرکت اپل، آمار فروش گوش��ی های هوشمند این شرکت را 
در س��ه ماهه  شامل تعطیالت س��ال ۲018، با بیشترین کاهش در سه سال 

گذشته بیان می کند.
اپل در س��ه ماهه  چهارم سال ۲018، 64 میلیون دستگاه آیفون فروخته 
اس��ت که نس��بت به 73 میلیون دستگاه در دوره  مش��ابه سال ۲017، یک 
کاهش قابل توجه محسوب می شود. البته، این آمار، با کاهش فروش جهانی 
کل گوشی های هوشمند در ماه های پایانی سال گذشته  میالدی، هماهنگی 
دارد. در آن مدت، رشد فروش گوشی های هوشمند تنها 0.1 درصد بود و در 

مجموع، 408.4 میلیون دستگاه به فروش رفت.
باوجود آنکه اپل جایگاه دوم خود را در بحث سهم بازار با 1۵.8درصد پس از 
سامسونگ با 17.3درصد حفظ کرد، کاهش شدیدی در همان بخش هم برای 
آنها رخ داد. کوپرتینویی ها در سه ماهه چهارم سال ۲017، حدود 18درصد از 

سهم بازار را در اختیار داشتند که در 
دوره  پایانی ۲018 به حدود 16درصد 

رسید.
مؤسس��ه  آنالی��زی منتش��رکننده  
گزارش، عنوان کرد که گوش��ی های 
آیفون، بیش��تری کاهش فروش را در 
چین تجرب��ه کرده اند. در آن منطقه، 
س��هم اپل از 14.6درصد در سه ماهه  
چهارم س��ال ۲017، به 8.8درصد در 
مدت مش��ابه سال گذش��ته  میالدی 
البته، سامس��ونگ  کاه��ش یاف��ت. 
نیز س��هم بازار کمت��ری را در دوران 
تعطیالت س��ال نوی میالدی تجربه 
کرد. آنها در سال ۲017، 18درصد از 
سهم بازار را در اختیار داشتند که در 
دوره  پایانی ۲018، به 17درصد رسید.

هوآوی در مقام س��وم فروش گوش��ی های هوش��مند در جهان قرار دارد. 
شرکت چینی، به نوعی سهم اپل را در بازار تصاحب کرده است و در سه ماهه  
پایانی سال ۲018، حدود 60 میلیون گوشی هوشمند فروخت. آنها در دوره  
مشابه سال قبل، 44 میلیون دستگاه فروخته بودند. این افزایش فروش، سهم 
آنها در بازار از 10.8درصد در سه ماهه  پایانی سال ۲017، به 14.8درصد در 

دوره  مشابه سال ۲018 رساند.
شرکت چینی دیگر یعنی اوپو، در جایگاه سوم فروش گوشی های هوشمند 
قرار دارد. آنها 7.6درصد از س��هم بازار را در سه ماهه پایانی ۲018 تصاحب 
کردند. ش��ایان ذکر است سهم آنها در دوره  مشابه سال قبل، 7.3درصد بود. 
شیائومی، بازیگر چینی بعدی در بازار گوشی های هوشمند است که سهمش 

از بازار، از 6.9درصد در سال ۲017، به 6.8درصد در سال ۲017 رسید.
آنشول گوپتا، مدیر ارشد تحقیقات در گارتنر می گوید:

تقاضا برای گوش��ی های هوش��مند میان رده و پایین رده، در تمامی بازارها 
باال بود. در مقابل، تقاضا برای گوش��ی های پرچمدار در ماه های پایانی سال 
۲018، به کاهش رشد ادامه داد. کاهش نوآوری های قابل توجه در گوشی های 

پرچمدار و افزایش قیمت آنها، تقاضا برای خرید را کاهش داده است.

در آمار کلی س��ال ۲018، فروش جهانی گوش��ی های هوشمند نسبت به 
سال قبل، افزایش 1.۲درصدی داشته است. در مجموع، 1.6 میلیارد گوشی 
هوش��مند فروخته شد. پیش��گام بازار یعنی سامسونگ، با کاهش سهم بازار 
به میزان 1.9درصد رو به رو شد، اپل نیز 0.6درصد از سهم بازار خود را از دست 
داد. درمقابل، بازیگران چینی یعنی هوآوی، شیائومی و اوپو به ترتیب افزایش 

سهم 3.۲ و ۲.1 و 0.3درصدی را تجربه کردند.
طبق ادعای گزارش گارتنر، برندهای چینی با حضور در بازارهای در حال 
رشد همچون هند و چین، سهم خود را از فروش گوشی های هوشمند افزایش 
دادند. درواقع، اکثر کاهش ها در فروش گوش��ی های هوش��مند، در مناطقی 

همچون آمریکای شمالی و مناطق پیشرفته  آسیا - اقیانوسیه رخ داد.
باوجود آنکه فروش کلی هر دو رهبر بازار گوش��ی های هوش��مند کاهش 
داشته اس��ت،  گارتنر تحلیل می کند که کاهش فروش اپل، به خاطر کاهش 
تمایل کاربران به روزرس��انی آیفون ها و همچنین رقبای قابل توجه از سمت 

چین بود. گوپتا می گوید:
اپ��ل باید ب��ا مقاومت کاربران خود ک��ه با هدف انتظار ب��رای پیدا کردن 
نوآوری ه��ای بیش��تر در گوش��ی ها، 
خرید نمونه های جدی��د را به تعویق 
می اندازن��د، مقابل��ه کن��د. به عالوه، 
ب��االرده  جایگزی��ن  انتخاب ه��ای 
و می��ان رده  زی��ادی نی��ز از س��وی 
تولیدکننده های چینی به بازار عرضه 
می شود که با آنها هم باید مقابله کرد. 
به هرح��ال، این دو چال��ش، موجب 
محدود شدن فروش گوشی های اپل 

می شود.
اپ��ل،  ماه گذش��ته اع��الم کرد که 
احتماال درآم��دی به ارزش ۵ میلیارد 
دالر کمت��ر از پیش بینی های داخلی 
مالی خ��ود تجربه خواه��د کرد. آنها 
عرضه دیرتر گوشیiPhone XR و 
همچنین کاهش فروش شدید در چین را به عنوان دالیل اصلی اعالم کردند. 
به عالوه، اپل قیمت لوازمی همچون باتری را برای گوشی های قدیمی خود در 
سال ۲018 کاهش داد که موجب کاهش تمایل کاربران وفادار آن شرکت به 

به روزرسانی آیفون شد.
آمار نهایی اپل از درآمد س��ه ماهه پایانی س��ال ۲018، حکایت از درآمد 
کلی 84.31 میلیارد دالری و س��ود 19.96۵ میلیارد دالری در آن داش��ت. 
درحالی که کوپرتینویی ها در مدت مشابه سال قبل، درآمد 88.3 میلیارد دالر 
و س��ود ۲0.1 میلیارد دالری را تجربه کرده بودن��د. البته، این دوره با وجود 
تمامی افت ها، دومین دوره  برتر درآمدی در تاریخ اپل بود. بهترین دوره، سه 

ماهه  اول سال مالی ۲018 است.
تیم کوک، مدیرعامل اپل چندی پیش اعالم کرده بود که احتماال تجدید 
نظری در قیمت گذاری گوش��ی های آیفون در خارج از ایاالت متحده  آمریکا 
داش��ته باش��ند و برای افزایش فروش، برخی از قیمت ه��ا را کاهش دهند. 
درحال حاضر، قیمت برای توزیع کننده های سوم شخص در چین کاهش نسبی 
داشته است و شاید این کاهش ها در مناطق دیگر همچون برزیل و هند نیز 
رخ دهد. در آن مناطق، آیفون محصولی بسیار گران قیمت محسوب می شود 

و به همین دلیل، فروش باالیی ندارد.

مجله  فست کامپانی ساالنه در فهرست معروف خود، نوآورترین شرکت ها را معرفی می کند؛ اپل که زمانی 
صدرنشین این فهرست بود، اکنون به پله  هفدهم سقوط کرده است.

به گزارش زومیت، طی فهرست ساالنه ای که توسط مجله  فست کامپانی در چهارشنبه  اخیر منتشر شد، 
 Bionic 1۲-A اپل به  لطف طراحی تراشـه جدیدش، توانسـت جایگاه هفدهم را از آن خود کند. تراشـه
مجهـز به 6.9 میلیارد ترانزیسـتور در یک بسـته بندی منحصر به فرد اسـت کـه در پردازش های مربوط به 
کاربردهـای هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و عکاسـی، عملکرد موثری دارد. هری مک کراکن، ویراسـتار 

بخش فناوری مجله  فست کامپانی در این خصوص نوشته است:
چشـمگیرترین محصول جدید اپل در سال ۲۰18، دیگر گوشی یا تبلت نیست. بلکه یک تراشه  است که 
A1۲ بایونیک نام دارد. در یک برهه  زمانی که شـرکت ها سـعی داشتند با ارتقای محصوالت خود مشتریان 
را بـه خریداری آنها تشـویق کننـد، اپل طی یک جهـش غافلگیرانه، کاهش درآمد حاصل از بازار کسـاد 
گوشی  های آیفون را به وسیله  طراحی مبتکرانه  تراشه  جدید خود جبران کرد. این تراشه، نسل کامال جدید 

از تجربه ای انکارنشدنی است.
سـال گذشـته، اپل گوشـی آیفون XS مجهز به تراشـه 7 نانومتری A1۲ بایونیک با طراحی فوق فشرده  
6 هسـته ای را وارد بازار کرد؛ بنا بر گزارش اپل، این تراشـه دارای دو هسـته   رده باال اسـت که در مقایسه 
با A11 بایونیک سـال ۲۰17،  1۵درصد سـرعت عملکرد بیشـتری دارد. ضمن اینکه تراشه  جدید 4۰درصد 
انرژی کمتری مصرف مصرف می کند. در این  میان، بنچمارک ها ضمن تأیید ادعاهای اپل نشـان داده اند که 

پردازنده  سیستم های دسکتاپ بعضی از سازندگان رقیب هم بهبود فوق العاده ای پیدا کرده است.
در فهرسـت فست کامپانی، شـرکت هایی مانند والت دیزنی و انجمن ملی بسکتبال )NBA( توانسته اند 
جایگاه های قبل از اپل را تصاحب کنند. شرکت های فعال در حوزه  فناوری مانند علی بابا )Alibaba(، اسکویر 
)Square(،توییچ)Twitch(، شـاپیفای)Shopify(،انکورفری )AnchorFree( و پلوتون)Peloton( هم 
موفق به پشـت سـر گذاشـتن این صدرنشین سابق شـده اند. نخسـتین و دومین جایگاه این فهرست هم 
مربوط  به شـرکت  چینی Meituan Dianping و شـرکت سنگاپوری Grab اسـت. این شرکت ها سوپر 

اپلیکیشن های مربوط  به تراکنش های مالی را ارائه می دهند.
سـال گذشـته، اپل رویکرد بلندپروازانه  خود را به صنعت مهندسـی نرم افزار و سخت افزار معطوف کرد. 
پردازنده هـای سـری A این شـرکت، مانند دیگـر پیشـگام های اپـل CareKit، Apple Music و AI با 

تحسین منتقدان رو به رو شده اند.

 اپل در پایان سال ۲۰18
سقوط اپل به پله  هفدهمبیشترین کاهش فروش آیفون را تجربه کرد

در فهرست نوآورترین شرکت ها

دریچــه

در حال حاضر، 4 هزار و 70 ش��رکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کند 
که از این تعداد 400 ش��رکت توس��ط بانوان تاسیس ش��ده است و مدیریت 
می ش��ود. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، زینب حمیدزاده 
مش��اور امور بانوان معاونت علمی در دیدار با هیات بانوان لبنانی، با اش��اره به 
حض��ور بانوان ایرانی در عرصه ه��ای مختلف علم، فناوری و نوآوری بیان کرد: 
ایران از نظر حضور زنان در توسعه اقتصاد دانش بنیان موفق عمل کرده است 

و کارنامه درخشانی دارد.
وی افزود: براساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درخصوص شاخص 
شکاف جنسیتی، میزان حضور زنان ایرانی در مقاطع مختلف آموزش عالی در 

کشور با مردان برابر است.

4۰۰ شرکت دانش بنیان توسط بانوان 
مدیریت می شود

دوشنبه
6 اسفند 1397

شماره 1268
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت نسل بعدی استارتاپ ها 
در حوزه فناوری های پیش��رفته حرکت می کن��د، اگرچه هنوز هزاران 
ایده استارتاپ خدماتی وجود دارد و پایه فروش محصوالت دانش بنیان 

اس��ت، اما جهت گیری استارتاپ های حوزه 
محص��ول  دارای  پیش��رفته  فناوری ه��ای 
فناورانه اس��ت. سورنا س��تاری در دیداری 
که حجت االس��الم والمسلمین دکتر حسن 
ب��ا ش��رکت های دانش بنی��ان و  روحان��ی 
اس��تارتاپی پارک فناوری پردیس داش��ت، 
اظهار کرد: بارور ش��دن نهال نوپای اقتصاد 
دان��ش بنی��ان، حاص��ل تالش ه��ای جدی 
دولت های یازدهم و دوازدهم اس��ت. اکنون 
بر ف��راز قله ای ایس��تاده ایم ک��ه بیش از 4 
هزار و ۲00 ش��رکت دانش بنیان و 6 هزار 
اس��تارتاپ در حوزه ه��ای گوناگون فناوری، 

افتخارآفرینی می کنند.
وی همچنین درباره متحول شدن مفاهیم مرسوم همچون آموزش به 
مدد ایجادشدن زیست بوم کارآفرینی و نوآوری، گفت: مفاهیم آموزش 
به معنای مرس��وم آن تحول یافته اس��ت؛ به س��مت و سویی حرکت 

می کنیم که مفهومی چون آموزش تا لحظه مرگ چهره نمایانده است.
ستاری به گام های بلند برای تحول آفریدن در زیست جامعه و شهر 
اش��اره و بیان کرد: تالش کردیم تا کارخانه های نوآوری و منطقه های 
نوآورانه در قلب فضای ش��هری پا بگیرد و 
شیرینی دانش و فناوری را جامه بچشاند.

روی��ش نهال های ن��وآوری و فناوری در 
کارخانه

رئیس بنیاد مل��ی نخبگان تصریح کرد: 
ایج��اد کارخان��ه ن��وآوری در دل پایتخت 
و ب��ا تغییر کارب��ری کارخانه ه��ا و اماکن 
مت��روک، نخس��تین گام مه��م در این راه 
بود. نخس��تین کارخانه نوآوری کشور در 
دل پایتخت اکن��ون 1۵00 نفر از جوانان 
خالق و تحصیلکرده را به اشتغال نوآورانه 
گمارده اس��ت و با تکمیل شدن فاز نهایی 
ای��ن کارخان��ه در اردیبهش��ت ماه س��ال 
98، حداقل 3 هزار و ۵00 نفر جوانان مش��غول کس��ب و کار نوآورانه 
می ش��وند. این روند نهال ه��ای خالقیت و نوآوری جوان��ان را بارور و 

تنومند می کند.

رئی��س بنیاد نخبگان فارس گفت ایجاد فرهن��گ کارآفرینی یکپارچه در 
دانشگاه بر پایه سازماندهی دانش و توسعه برنامه ها، راه برون رفت از وضعیت 

سنتی دانشگاه ها است.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخب��گان، کارگاه  خالقیت و کارآفرینی با هدف 
توسعه علم داده و نقش آن در ایجاد فرصت های 
شغلی با مشارکت بنیاد نخبگان استان فارس، 
دانشگاه شیراز و مجمع خّیران فارس برگزار شد.
در این کارگاه، حبیب شریف گفت: این بنیاد 
بنا بر ضرورت ایجاد اکوسیس��تم کارآفرینی در 
شیراز برنامه های متعددی با محوریت کارآفرینی 

و نو ارزش آفرینی طراحی و اجرا می کند.
وی افزود: ۲۵00 دانشگاه و مراکز آموزش عالی 
در کش��ور در حال فعالیتند که اکثر آنها از نوع 
نسل اول هستند. در چنین شرایطی نباید توقع 
داشت که زیست بوم کارآفرینی توسط خروجی 

این دانشگاه به راحتی شکل بگیرد.
ش��ریف با بیان اینکه اختالف معناداری میان تولید علم در دانش��گاه ها و 
جامعه و صنعت وجود دارد، ادامه داد: در دانشگاه های نسل اول، دانشجویان 

تنها درآزمایشگاه ها به فعالیت مش��غولند و مهارت های الزم برای راه اندازی 
کس��ب وکار نوپا را ف��را نگرفته اند، بنابرای��ن امکان راه اندازی ش��رکت های 
دانش بنیان و کسب و   کارهای استارتاپی را بعد از فراغت از تحصیل نخواهند 

داشت.
رئی��س بنیاد نخب��گان ف��ارس اضافه کرد: 
ایجاد فرهنگ کارآفرینی یکپارچه در دانشگاه 
بر پایه س��ازماندهی دانش و توسعه برنامه ها، 
فعالیت های فرا رش��ته ای، ایج��اد دفاتر انتقال 
فن��اوری و س��ازوکارهایی جه��ت گفتمان با 
محیط بیرونی دانش��گاه، تنوع در منابع مالی 
دانشگاه فراتر از بودجه دولتی و باالخره ایجاد 
رش��ته ها و انجام تحقیقات میان رشته ای، راه 
برون رفت از وضعیت س��نتی فعلی دانشگاه ها 

است.
الزم ب��ه ذکر اس��ت، ای��ن کارگاه با عنوان 
»کارگاه آموزش��ی توس��عه علم داده و نقش 
آن در ایجاد فرصت های ش��غلی« در راستای اجرای طرح جامع اکوسیستم 
کارآفرینی فارس و با هدف توانمندسازی دانشجویان به منظور ایجاد روحیه 

کارآفرینی و ایجاد دانشگاه نسل سوم برگزار شد.

سازماندهی دانش و توسعه برنامه ها؛ راه برون رفت از وضعیت سنتی دانشگاه نسل دوم استارتاپ ها فناورانه و محصول محور است

امروزه هر فردی به اینترنت و فضای مجازی دسترس��ی دارد و می تواند از 
طریق آن کسب درآمد کند. برای این منظور باید بتوانید مهارت های خود را 
شناس��ایی کنید و با کمی تالش درآمد خود را باال ببرید.  اخیراً افراد زیادی 
خود را با وسایل دیجیتالی در دنیای مجازی سرگرم می کنند. شاید بتوان لپ 
تاپ و موبایل را میز کار و وسیله کسب درآمد خیلی ها دانست. البته روز به روز 
به تعداد این افراد افزوده می شود. مطالعات چاپ شده در مجله  نیویورک تایمز 
نشان می دهد بیشتر کس��ب و کارها به دنبال استخدام افراد دورکار هستند. 
البته این به معنای آن نیست از شغل فعلی خود دست بکشید و به عنوان فرد 
دورکار مشغول کسب درآمد شوید؛ بلکه می توانید با حفظ شغل فعلی خود، در 
فضای مجازی هم به کسب درآمد بپردازید. خیلی از افراد دورکار بعد از اینکه 
با روند کار آشنایی پیدا می کنند و درآمد باالیی به دست می آورند، تمام وقت 
و ان��رژی خ��ود را روی این کار می گذارند. آنها همواره به دنبال این هس��تند 
مهارت های ش��ان را ارتقا دهند و درآمد بیش��تری به دست آورند. شاید انجام 
این کار خیلی هیجان انگیز و لذت بخش باشد، اما اگر کمی دقت کنید می تواند 
هولناک هم باشد. اگر فرد آزادکار نتواند مخارج خود را از این راه تأمین کند 
چ��ه اتفاقی می افتد؟ یا اگر لپ تاپ ی��ا موبایل خود را گم کند چه کاری باید 
انجام دهد؟ حقیقت این اس��ت آزادکاری همانند دیگر کارها با ریسک همراه 
است و نباید انتظار داشته باشید نسبت به دیگر مشاغل هیچ ریسکی نداشته 
باش��د. اگر از جمله افرادی هستید که زمان زیادی را صرف نشستن پای لپ 
تاپ و موبایل می کنید، هیچ چیزی لذت بخش تر از این نیس��ت از این طریق 
کسب درآمد کنید. شغل آزادکاری برای افرادی مناسب است که به دنبال یک 
زندگی ماجراجویانه و پرریسک هستند. در ادامه  مقاله، به شما می گوییم انجام 

چه کارهایی می تواند در دنیای مجازی سبب کسب درآمد شود.
چطور از دنیای مجازی کسب درآمد کنیم؟

آیا از جمله افرادی هس��تید که وقت زی��ادی در خانه دارید و می خواهید 
درآمدی برای خود دست و پا کنید؟ اکنون از خود می پرسید چطور می توان 
این کار را انجام داد؟ پاسخ این سؤال بسیار ساده است، اما قبل از هر اقدامی 

باید به دو مسئله توجه کنید:
خرج ها و بدهی ها

آیا اقس��اط زیادی دارید و باید هر ماه هزینه  زیادی بابت پرداخت بدهی ها 
انجام دهید؟ در این صورت ش��رایط تان کمی س��خت است، زیرا شما درآمد 
ثابتی ندارید و اگر یک ماه نتوانید خوب کار کنید دچار مشکل خواهید شد. 
پس قبل از هر چیزی این مس��ئله را لحاظ کنید و تا وقتی اقس��اط خود را 

پرداخت نکرده اید از شغل فعلی دست نکشید.
درآمد

بعد از اطالع از بدهی ها و اقساط خود به دنبال این باشید از چه راهی می خواهید 
کسب درآمد کنید؟ آیا می توانید کاری مطابق با مهارت های فعلی خود پیدا کنید؟ 
آیا برای پرداخت بدهی های خود پشتوانه  مالی دارید؟ بعد از مدیریت این مسائل 
برای خود هدفی در نظر بگیرید. باید برای ماندن در این مسیر چند ورودی کسب 
درآمد داشته باشید. پس تنها روی یک جریان کسب درآمد تمرکز نکنید. در ادامه 

چند راه عالی برای کسب درآمد از طریق اینترنت را معرفی می کنیم.
کتاب های الکترونیکی منتشر کنید

ام��روزه کتاب ه��ای الکترونیک��ی طرف��داران زی��ادی دارن��د و از طریق 
وب س��ایت های مختلف به فروش می رس��ند. ابتدا تخصص خ��ود را در نظر 
بگیری��د و موضوع موردعالقه تان را پیدا کنید. س��پس از طریق پلتفرم های 
موجود، کتاب الکترونیکی خود را عرضه کنید. شبکه های اجتماعی بهترین 
محل برای فروش و تبلیغ کتاب های الکترونیکی هستند. البته می توانید نسخه  

صوتی کتاب ها را تهیه و آن را در اپلیکیشن های کتاب صوتی ارائه دهید.

یک وبالگ اختصاصی بسازید
وبالگ ها محل خوبی برای کس��ب درآمد از فضای مجازی هستند. اگر با 
مهارت بازاریابی آنالین آشنا باشید، به راحتی می توانید از وبالگ خود کسب 
درآمد کنید. هر چقدر درباره موضوعات بیش��تری پس��ت بگذارید ترافیک 
ورودی وب سایت را باالتر برده و در نتیجه به درآمد بیشتری دست خواهید 
یاف��ت. پس موضوعات موردعالقه کاربران را پیدا کنی��د و با توجه به آن به 

تولید محتوا بپردازید.
پروژه های دیگران را با دریافت هزینه انجام دهید

امروزه سایت های برون سپاری پروژه رونق زیادی پیدا کرده اند و افراد زیادی 
به کسب درآمد می پردازند. اگر وارد این سایت ها شوید متوجه می شوید با هر 
مهارتی می توانید کس��ب درآمد کنید. پروژه های موجود در این س��ایت ها به 
قدری زیاد هستند که قطعاً همیشه سر کار خواهید ماند. البته در این سایت ها 
می توانید مهارت های پرطرفدار را شناسایی کنید و به سراغ یادگیری آنها بروید.

خدمات حرفه ای ارائه دهید
اگ��ر در انج��ام کاری تخصص دارید می توانید خدمات خ��ود را به صورت 
حرف��ه ای در اختیار دیگ��ران قرار دهید. از جمله ای��ن مهارت ها می توان به 
طراحی گرافیک، برنامه نویسی، حسابداری، نقاشی و ... اشاره کرد. در صورتی 
که یک س��ایت حرفه ای در زمینه آم��وزش مهارت های خود راه اندازی کنید 

درآمد قابل توجهی کسب خواهید کرد.
کالس های آنالین برگزار کنید

با برگزاری کالس های آموزشی آنالین می توانید به کسب درآمد بپردازید. 
در هر زمینه ای مهارت دارید قادر خواهید بود دوره های آموزشی برگزار کنید. 
حتی می توانید وب س��ایتی اختصاصی طراحی ک��رده و آموزش های خود را 
در این س��ایت قرار دهید یا از سرویس های شناخته شده و مطمئن بخواهید 
فیلم های آموزش��ی شما را در سایت ش��ان قرار دهند. البته در این سایت ها 
مبلغی از دستمزد شما کسر می شود، اما دیگر نگران مسائلی چون تبلیغات 

و بازاریابی نخواهید بود.
انگلیسی تدریس کنید

همیش��ه تقاضای باالیی برای یادگیری زبان انگلیسی وجود دارد و در هر 
جایی که هستید می توانید با آموزش انگلیسی به کسب درآمد بپردازید. این 
کار از طریق برگزاری دوره های آموزشی آنالین قابل انجام است یا می توانید 
کالس های خصوصی برپا کنید. البته نباید انتظار درآمد باالیی داشته باشید 
زیرا امروزه مؤسسات آموزش زبان انگلیسی بسیار زیاده شده و باید برای جلب 

نظر مشتریان کمی قیمت ها را کاهش دهید.
برای شبکه های اجتماعی بازاریابی کنید

امروزه تمام برندها به بازاریابی ش��بکه های اجتماعی نی��از دارند و اگر در 
این زمینه تجربه  کافی داشته باشید، می توانید درآمد خوبی به دست آورید. 
البته انجام این کار در ش��هرهای پرجمعیت ب��ه دلیل وجود افراد حرفه ای و 
آژانس های تخصصی کار مشکلی است، اما می توانید کار خود را از شهرهای 
کوچک ش��روع کنید و بعد از کسب تجربه به بازاریابی شبکه های اجتماعی 
شرکت های بزرگ تر روی آورید. بازاریابی برند و شبکه های اجتماعی از جمله 
تخصص هایی است که روز به روز نیاز بیشتری به افراد متخصص پیدا می کند.

موسیقی تدریس کنید
ام��روزه آموزش از طریق اینترنت به س��ادگی انجام می ش��ود. اگر در یک 
رش��ته موس��یقی تخصص دارید، هنر خود را از طریق س��رویس هایی چون 
اسکایپ به دیگران آموزش دهید البته می توانید ویدئوهای آموزشی خود را 

در وب سایت ها و شبکه های اجتماعی عرضه کنید.
entrepreneur/ucan :منبع

چطور از فضای مجازی درآمد باالیی به دست آوریم؟

یادداشـت

وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت برخی مهندس��ان نمونه بخش کش��اورزی با 
کارآفرین��ی خود در این بخ��ش تحول ایجاد کرده اند و می توانند با اس��تفاده 
از مهارت ها و دانش روز و همبس��تگی و پیوس��تی منجر به ارتقای این بخش 

شوند. 
محمود حجتی اظهار داش��ت: در صورتی که برای اس��تفاده از ظرفیت های 
طبیعی کش��ور دانش بنیان و منطبق بر دانش روز و س��ازگار با محیط زیست 

عمل کنیم، محدودیتی در به کارگیری این منابع نخواهیم داشت.
وی با اعالم اینکه در دوره گذار قرار داریم، افزود: در بحث دانش    محور، علم 
و فناوری کردن کشاورزی در دهه های اخیر در دستور کار دولت و کشاورزان 

قرار گرفته است. 

مهندسان بخش کشاورزی باید 
کارآفرین شوند



امروزه نمایشگاه های تجاری هنوز هم یکی از بهترین راه ها برای توسعه 
برند، جذب مش��تری تازه و بهبود وضعیت فروش محسوب می شود. بدون 
تردید برگزاری همایش های مس��تقل فقط در توان برندهای بسیار بزرگ 
اس��ت، بنابراین به عنوان یک برند تازه کار یا دارای بودجه ای اندک باید به 
س��راغ اجاره غرفه در همایش های عمومی باشیم. هدف اصلی بسیاری از 
برندها در غرفه های ش��ان در همایش جلب نظر مش��تریان و تعامل با آنها 
برای مدتی طوالنی اس��ت. اندیش��ه اصلی پشت این اقدام نیز بسیار ساده 
اس��ت: در صورت وقت گذرانی بیشتر با مش��تریان احتمال خرید افزایش 

خواهد یافت. 
بدون تردی��د صحبت پیرامون ویژگی های ی��ک میزبان همایش خوب 
بس��یار ساده است. مهم ترین ویژگی های یک مدیر همایش اجازه طراحی 
منحصر به فرد غرفه های به هر برند و ارائه کمک های جانبی است. با این 
حال کار اصلی برندها پس از س��اخت غرفه شروع می شود. در حقیقت، به 
عنوان یک برند باید توانایی کافی برای جلب نظر مشتریان را داشته باشیم. 

در غیر این صورت موفقیت چندانی کسب نخواهیم کرد. 
در این مقاله من به بررسی هفت توصیه عملی برای بهبود عملکرد برندها 
در همایش های تجاری خواهم پرداخت. هدف اصلی من اشاره به توصیه ها 
و روش های س��اده و کاربردی است، بنابراین از تکنیک های بیش از اندازه 

پیچیده و پرهزینه صرف نظر کرده ام.
1. توسعه غرفه پیش از شروع همایش

بس��یاری از برندها در زمان پیش از افتتاح همایش فقط روی س��اخت 
غرفه ای جذاب تمرکز دارند. اگرچه این اقدام بس��یار مناس��ب اس��ت، اما 
ضامن موفقیت قطعی نیس��ت. یکی از ایده های جذاب در این میان تالش 
برای توس��عه غرفه مان پیش از شروع نمایشگاه خواهد بود. شاید در ابتدا 
ای��ن توصیه اندکی عجیب به نظر برس��د. در هر ص��ورت چگونه پیش از 
حضور بازدیدکنندگان امکان توسعه غرفه وجود دارد؟ خوشبختانه اکنون 
شبکه های اجتماعی و نسل جدید آگهی های تبلیغاتی کار را برای برندها 
به شدت ساده کرده اند. اگر برند شما حضور فعالی در شبکه های اجتماعی 
دارد، پیش از شروع به کار همایش دست به کار شوید. نمایش روند ساخت 
غرفه و پیش  نمایش محصوالت تازه عرضه شده در نمایشگاه به اداره کافی 

برای کاربران و خبرگزاری ها جذاب خواهد بود. 
یک��ی از مزیت های اصلی تبلیغات ب��رای غرفه مان در همایش ها جذب 
مخاطب عالقه مند اس��ت. وقتی بدون هی��چ فعالیت جانبی در همایش ها 
حاضر می ش��ویم، در حقیقت نتیجه کار را به بخث و اقبال خواهیم سپرد. 
ب��ا این حال تالش برای جلب نظر مخاطب عالقه مند از طریق تبلیغات و 
شبکه های اجتماعی شانس فروش برندمان را افزایش می دهد. ماجرا بسیار 
ساده است، بازدیدکننده عالقه مند به برندمان تمایل بیشتری برای خرید 
خواهد داش��ت. این در حالی اس��ت که افراد عادی شاید فقط برای بازدید 

صرف قدم به غرفه مان بگذارند. 
یکی از تاثیرهای جال��ب در زمینه غرفه های برندها تحت عنوان »اثر 
بارش برف« ش��ناخته می شود. به این ترتیب وقتی غرفه یک برند شلوغ 
باش��د، س��ایر افراد نیز عالقه مند به حضور در آن بخش خواهند شد. در 
این زمینه تبلیغات وس��یع الزاما بهترین راه نیس��ت. ب��ه عنوان راهکار 
جایگزی��ن باید به س��راغ ارائه تبلیغ��ات به افراد مرتب��ط با صنعت مان 
بپردازیم. نتیجه بخش��ی این سنخ از تبلیغات بس��یار بیشتر از الگوهای 

توده ای خواهد بود. 
۲. ارسال دعوت نامه

اس��تفاده از این ش��یوه س��ابقه طوالنی دارد. از همان نخستین روزهای 
برگزاری همایش های تجاری دعوت نامه ها به صورت های مختلف برای افراد 
خاص ارس��ال می ش��د. به عنوان یک برند تازه کار، دعوت نامه های خود را 
برای مش��تریان فعلی ارسال کنید. این کار عالوه بر نمایش سطح احترام 
برندتان به مش��تریان باعث خلق ارتباطی عمیق میان ش��ما و مش��تریان 
خواهد شد. اگرچه در دهه های گذشته دعوت نامه به صورت فیزیکی ارسال 
می شد، اما اکنون دنیای دیجیتال بسیاری از فرآیندها را تغییر داده است. 
به این ترتیب دیگر نیازی به چاپ دعوت نامه نیست. ارسال پیام دعوت به 
ایمیل مخاطب یا اکانتش در شبکه های اجتماعی راهکار هوشمندانه تری 
محسوب می ش��ود. به هر حال وقتی مشتریان فعلی برندمان در همایش 
حضور داش��ته باشند، حداقل تا حدی غرفه مان شلوغ خواهد بود. بدترین 
اتف��اق برای برنده��ا در همایش تجاری مواجه با غرفه ای خالی اس��ت. به 

ویژه اگر برندی مش��هور در کنارمان غرفه داشته باشد. به این ترتیب عدم 
موفقیت ما بیش از هر زمان دیگری به چشم خواهد آمد. 

گاهی اوقات برندها دارای مش��تریان معدود و بسیار مهمی هستند. در 
چنین ش��رایطی دعوت س��اده آنها به همایش کافی نیست. برعکس باید 
تشریفات به بهترین شیوه رعایت شود، بنابراین چاپ کارت ویژه دعوت و 
حتی ارائه کارت عضویت در برندمان نیز ضروری خواهد بود. این کار بیانگر 
ارزش مشتری مورد نظر برای برند ماست. همچنین باید توجه داشت که 
بازدیدکنندگان در صورت مش��اهده غرفه ای که مشتریان معدود و دارای 
کارت دعوت بدان می روند، کنجکاوی بیشتری نشان خواهند داد. این امر 
برای جلب نظر مشتریان بیشتر نیز موثر است. به این ترتیب به ساده ترین 

روش مشتریان برندمان افزایش خواهد یافت. 
۳. استفاده بهینه از گزینه های تبلیغاتی

در هر همایشی گزینه های تبلیغاتی مختلفی از سوی میزبان به برندها 
عرضه می شود. این امر بسته به بودجه هر برند دامنه متفاوتی از انتخاب ها 
را پدی��د می آورد. اگر قصد اس��تفاده از آیتم ه��ای تبلیغاتی در همایش را 
دارید، باید سریع دست به کار شوید. چراکه رقبای شما نیز انگیزه باالیی 
برای تبلیغات دارند. به طور معمول پیش از شروع همایش و حتی ساخت 
غرفه ها تکلیف موقعیت های تبلیغاتی و فروش ش��ان به برندهای مختلف 
روش��ن می ش��ود. به این ترتیب باید س��رعت عمل باالیی در زمینه رزرو 
تابلوها و موقعیت های مختلف تبلیغاتی به خرج داد. مشکل اصلی بسیاری 
از برندها در زمینه تبلیغات جانبی در همایش ها عدم هماهنگی با میزبان 
است. به این ترتیب در میانه راه با پیام اخطار میزبان مواجه می شوند. هر 
همایش��ی قوانین خاص خود را دارد. به همین دلیل باید پیش از هر کار 
اضافه ای آن را با تیم مدیریتی نمایش��گاه در میان بگذاریم. به این ترتیب 

دیگر جایی برای نگرانی نخواهد بود. 
امروزه تبلیغات درون همایش ها بسیار فراتر از ارائه خودکار و دفتر رایگان 
اس��ت. اگر به دنبال جلب توجه در میان رقبای تان هس��تید، باید به سراغ 
گزینه های ارزش��مندتری مانند USB، اس��پیکر یا حتی پاور بانک بروید. 
اگرچه این گزینه ها هزینه بیش��تری روی دس��ت ما خواهد گذاش��ت، اما 
نتیجه بخشی به مراتب بهتری در مقایسه با گزینه های قدیمی دارد. نکته 
مهم در این میان عرضه خودکارهای تبلیغاتی در دوره ای بود که تنها امکان 
نگارش محدود به قلم و کاغذ بود، اما امروزه دستگاه های هوشمند نیاز به 
کاغذ و خودکار را به کلی از بین برده است، بنابراین گزینه های تبلیغاتی ما 
نیز باید اندکی تغییر کند. هماهنگی با تکنولوژی های جدید عالوه بر جلب 
نظ��ر بازدیدکنندگان، تصویر ویژه ای نی��ز از برندمان به نمایش می گذارد. 
به این ترتیب برند ما به عنوان یکی از پرچمدارهای توس��عه کس��ب وکار 

شناخته خواهد شد. 
4. طراحی غرفه به مانند محصول مان

توصی��ه این بخش مخصوص برندهایی با محصوالت فیزیکی اس��ت. به 
این ترتیب اگر در زمینه عرضه سرویسی خاص فعالیت دارید، به احتمال 
زیاد توصیه کنونی کاربرد چندانی برای شما نخواهد داشت. ایده اصلی در 
اینجا طراحی ظاهر غرفه  شبیه به شکل محصول مان است. به این ترتیب 
مخاطب توجه بیشتری به ما خواهد داشت. به عنوان مثال غرفه های برند 
س��ونی در نمایشگاه های مختلف را در نظر بگیرید. آنها برای همایش های 
مرتبط با صنعت بازی رایانه ای غرفه هایی ش��بیه به دستگاه پلی استیشن 
طراحی می کنند. به این ترتیب حتی افرادی که عالقه ای به پلی استیشن 

نیز ندارند، به غرفه شان سر می زنند. 
در همایش ه��ا یک��ی از مهم تری��ن اقدامات برندها طراح��ی جلوه های 
بصری غرفه به ش��یوه ای چشم نواز است. صادقانه بگویم، هیچ کس تمایلی 
به بازدید از غرفه ای ناهماهنگ و زش��ت ن��دارد. به همین خاطر عالوه بر 
موقعیت مکانی مناس��ب غرفه باید به ظاهرش نیز توجه ویژه  داشت. یکی 
از ایده های بس��یار ج��ذاب در این میان طراحی ظاه��ر غرفه هماهنگ با 
محصول تازه برندمان اس��ت. به این ترتیب مش��تریان هرچه بیشتری به 
سوی غرفه مان جذب می ش��وند. البته این کار ریسک باالیی دارد. چراکه 
استقبال بازدیدکنندگان مشروط به شناسایی ظاهر غرفه مان است، بنابراین 
اگر محصول مورد نظرتان تفاوت بس��یار آشکاری با نمونه های قبلی دارد، 

ایده کنونی را فراموش کنید. 
اگرچه در ابتدای مطلب در مورد برندهای عرضه کننده خدمات صحبتی 
نکردیم، ام��ا این به معنای ناتوانی قطعی آنها در اس��تفاده از ایده کنونی 
نیس��ت. به این ترتیب با اندکی خالقیت امکان بهره مندی از مزایای ایده 
فعلی وجود خواهد داش��ت. همیش��ه این نکته را به یاد داشته باشید که 

موفق ترین برندها خالق ترین آنها هستند. 

۵. اهمیت میزبانی از فعالیت های تفریحی
به طور معمول برداشت ما از همایش های تجاری مکانی برای سرگرمی 
نیس��ت. البته شاید برخی افراد برای سرگرمی و آشنایی با محصوالت تازه 
ق��دم به همایش بگذارند، اما دریافت اصلی برندها به کلی متفاوت اس��ت. 
به این ترتیب اغلب ش��رکت ها نمایش��گاه های تجاری را به عنوان فرصتی 
برای فروش بیش��تر ش��ناخته اند. همین امر نیز موجب رقابت شدیدشان 
ب��رای حض��ور در همایش های ب��زرگ و بین المللی می ش��ود. با این حال 
آیا نمایش��گاه های تجاری فقط برای اهداف کس��ب وکار و فروش ساخته 
شده اند؟ با اندکی تامل دقیق، پاسخ منفی خواهد بود، بنابراین همایش های 
تج��اری با اندکی خالقیت امکان خلق زمانی ش��اد و س��رگرم کننده برای 
بازدیدکنندگان را خواهد داش��ت. به ط��ور معمول برندها برای جلب نظر 
خریدارها اقدام به برگزاری مسابقات سرگرمی در غرفه شان می کنند. این 
کار بیتردید هیچ اشکالی ندارد. با این حال باید تا حدی مرتبط با فعالیت 
برندمان نیز باش��د. به عنوان مثال به غرفه مایکروس��افت در همایش های 
بازی ای رایانه ای اشاره می کنم. مایکروسافت همیشه در غرفه خود مسابقه 
کوچک��ی ترتیب می دهد. به این ترتیب بازدیدکنندگان مش��غول بازی با 
کنس��ول ایکس باکس می ش��وند. در نهایت نیز برنده نهایی یک کنسول 
ایکس باکس رایگان دریافت خواهد کرد. بدون تردید این مسابقات به اندازه 
کافی برای افراد هیجان انگیز اس��ت. به ویژه اگر طرفدار برند مایکروسافت 

و محصولش نیز باشیم. 
یک��ی از نکات مهم به هنگام برگزاری مس��ابقات توجه به ماهیت اصلی 
برندمان اس��ت، بنابراین گزینه س��رگرمی ما نباید مخالف ارزش های مان 
باش��د. یکی از اشتباهات برندها در این زمینه برگزاری مسابقه شرط بندی 
اس��ت. این کار از نظر اخالقی جایگاه برندها را به ش��دت کاهش می دهد، 
بنابراین باید به دنبال سرگرمی جذاب و در عین حال هماهنگ با ماهیت 

برندمان باشیم.
6. آماده تعامل و جلب نظر مشتریان باشید

یکی از مهم ترین بخش های فعالیت ما در هر همایشی تالش برای تعامل 
با مشتریان و جلب نظرشان است. شاید شما در این زمینه اهداف مشخصی 
را در ذهن داش��ته باش��ید )البته داش��تن این اهداف ب��ه نوعی ضروری 
اس��ت(: به عنوان مثال، جمع آوری تعداد مش��خصی از شماره تماس های 
بازدیدکنندگان به منظور بهینه سازی کمپین بازاریابی آتی برندتان. این کار 
به طور معمول در همایش های تجاری به صورت جدی پیگیری می ش��ود. 
البت��ه قالب تعامل با افراد نی��ز اهمیت باالیی دارد. بر این اس��اس امکان 
درخواست شماره تماس افراد بدون جلب نظر و صحبت با نها وجود ندارد. 
دلیل اصلی این امر تجربه ناگوار بسیاری از افراد در زمینه دریافت پیام های 

تبلیغات آزاردهنده و بی موقع است. 
وقت��ی غرف��ه ای را در ی��ک همای��ش اج��اره می کنیم، باید ب��ه دنبال 
برنام��ه ای دقیق برای تعامل با افراد باش��یم. نکته مهم در این میان تلقی 
بازدیدکنندگان به عنوان مش��تری بالقوه اس��ت. اشتباه بسیاری از برندها 
اعتقاد به فروش قطعی در همایش های تجاری است. به همین خاطر آنها 
تالش چندانی برای جلب نظر مشتریان نمی کنند. با این حال اگر نگاهی 
کوتاه به فهرست فروش برخی از همایش های بزرگ بیندازیم، شمار باالیی 
از برنده��ای ناموف��ق در زمینه فروش را خواهیم یافت، بنابراین اس��طوره 
ف��روش قطعی در همایش ها را باید فراموش ک��رد. در عوض، تالش برای 

جلب نظر بازدیدکنندگان و تعامل با آنها ایده جایگزین مناسبی است. 
7. خالق باشید

همانطور که پیش از این نیز اشاره کردم، حضور برجسته نسبت به سایر 
برندها در یک همایش تجاری اهمیت باالیی دارد. در راس��تای دس��تیابی 
ب��ه این هدف باید تا جای ممکن عملک��ردی خالقانه و منحصر به فرد از 
خ��ود ارائه کنیم. یکی از ایده های ج��ذاب در این زمینه طراحی منحصر 
به فرد غرفه اس��ت. متاس��فانه در بس��یاری از همایش ها غرفه های برندها 
تف��اوت چندانی با هم ندارد. این در حالی اس��ت که خالقیت در طراحی 
غرفه فرآیند جلب نظر مش��تریان را س��رعت خواهد داد. داستان در مورد 
آگهی های تبلیغات و استفاده از فضاهای تبلیغاتی نمایشگاه ها نیز یکسان 
اس��ت. اگر در این زمینه با مشکالت زیادی مواجه هستید، کمک گرفتن 
از یک آژانس تبلیغاتی ایده مناس��بی خواهد بود.  بس��ته به نوع برندمان، 
طنزپردازی یکی از راهکارهای بس��یار عالی برای جلب توجه مشتریان به 
شیوه ای خالقانه خواهد بود. با این حال توجه داشته باشید که خالق بودن 
بس��یار عالی است، اما خالقیت بیش از حد نیز تاثیر معکوس دارد. به این 
ترتیب شوخی و طنز بیش از حد نیز برند ما را دچار مشکل خواهد کرد. 
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بازهم تلویزیون در صدر تماشا
در تحقیقی از سوی مرکز تحقیقات »Pew«، تلویزیون همچنان 
در ص��در منابع اصلی خبر قرار دارد و ش��بکه های اجتماعی در این 

زمینه از روزنامه ها پیشی گرفته اند.
گذراندن یک روز تعطیلی با یک فنجان قهوه و روزنامه به سرعت 

به بخشی از گذشته همه ما تبدیل می شود.
مرک��ز تحقیق��ات Pew دریافت که ۲0درصد از افراد بزرگس��ال 
آمریکایی ش��رکت کننده در تحقیق اخیر آن، بنا بر گفته خود اغلب 
اوقات از اخبار به وس��یله رس��انه های اجتماعی مطلع می شوند. در 
ادامه این نخس��تین بار اس��ت که ش��بکه اجتماعی باالتر از روزنامه 
)با س��هم 16درصدی آن( از زمان ش��روع به انجام تحقیقات توسط 

Pew قرار می گیرد.
تلویزی��ون همچنان با س��هم 49درصدی در ص��در این رده بندی 
ج��ای دارد که البته این رقم در مقایس��ه با س��هم ۵7درصدی در 
س��ال ۲016 کاهش پیدا کرده اس��ت. پ��س از تلویزیون به ترتیب 
وب س��ایت های خبری )با سهم 33درصدی، بیشتر از رقم ۲8درصد 
در س��ال ۲016( و رادیو )با س��هم ۲6درصدی، کمی باالتر از رقم 

۲۵درصد در سال ۲016( جایگاه های بعدی را به دست آوردند.
Pew همچنین به این نتیجه رس��ید ک��ه دریافت اخبار از طریق 
ابزارهای پخ��ش در تلویزیون ها به عنوان یک گزینه برای اولین بار 
کاری است که 9درصد از پاسخ دهندگان بنا بر گفته خودشان اغلب 
اوق��ات به آن روی می آورند. در ادامه 73درصد از این جامعه هدف 
افزودند که اکثرا اخبار را نیز از رسانه های مخصوص پخش اخبار یا 

تلویزیون کابلی دریافت می کنند.
ای��ن ش��رکت تحقیقاتی همچنین ب��ه تفاوت ه��ای موجود میان 

گروه های سنی نگاه کرد:
• پاس��خ دهندگان 6۵ س��اله و مس��ن تر به احتمال زیاد پنج برابر 
بیشتر از 18 تا ۲9 ساله ها اخبار را از تلویزیون می بینند و می شنوند. 
ای��ن گ��روه از مخاطبان س��هم 81درص��دی را به خ��ود اختصاص 
می دهند. کنار آن، 6۵درصد از افراد ۵0 تا 64 س��اله نیز به وس��یله 
تلویزیون از اخبار آگاه می ش��وند. در همین حین، فقط 16درصد از 
افراد 18 تا ۲9 ساله و 36درصد از افراد 30 تا 49 ساله اکثر اوقات 

اخبار را از تلویزیون دریافت می کنند.
• این روند برای رسانه های اجتماعی معکوس است؛ پاسخ دهندگان 
18 تا ۲9 ساله تقریبا چهار برابر بیشتر از افراد 6۵ ساله و مسن تر، 

به وسیله سایت های رسانه های اجتماعی از اخبار اطالع می یابند.
• گروه س��نی 6۵ ساله و باالتر همچنین آخرین دژ محکمی است 
ک��ه به روزنامه عالق��ه دارد. در حالی 39درصد از آنه��ا اخبار را از 
روزنامه ها دریافت می کنند که این رقم در خصوص هیچ گروه سنی 

دیگری از 18درصد باالتر نمی رود.
• گروه س��نی 30 تا 49 س��اله بیش��ترین اخبار را از س��ایت های 
خبری آنالین دریافت می کنند. این رقم درخصوص آنها 4۲درصد و 

درخصوص پاسخ دهندگان 18 تا ۲9 ساله ۲7درصد است.
• نصف یا کمتر از ۵0درصد از افراد 18 تا 49 ساله اکثرا اخبار را 

از یک پلتفرم دریافت می کنند.
• در حوزه تلویزیون، 37درصد از پاسخ دهندگان اغلب اخبار را از 
تلویزیون محلی می بینند و می شنوند. در مقایسه با آن، 30درصد از 
اخبار تلویزیون های کابلی و ۲۵درصد از اخبار شبکه های عصرگاهی 

ملی سود می برند.
adweek/mbanews
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اگر ش��ما در ارتباط با نسل جوان مش��غول به فعالیت تجاری هستید، 
یافتن موارد تازه متعدد برای تمرکز بس��یار راحت خواهد بود. مفاهیمی 
نظیر نس��ل جدید، مش��تریان جدی��د و ایده های جدید فکر بس��یاری از 
کارش��ناس های حوزه بازاریابی و کس��ب وکار را به خود جلب کرده است. 
نکته مهمی که در میان هیاهوی توجه به نسل جدید مشتریان تقریبا به 
فراموشی سپرده شده، مشتریان فعلی برندهاست. به این ترتیب بسیاری 
از برندها در عمل مشتریان فعلی خود را فراموش می کنند. بهانه شرکت ها 
برای عدم توجه به مش��تریان فعلی ش��ان بسیار ساده اس��ت: آنها در هر 
صورت به برندمان وفادار خواهند ماند. چنین اس��تداللی ش��اید منجر به 
خدمت رسانی نامناسب نیز شود. در نتیجه مشتریان فعلی برندها نارضایتی 

عمیقی پیدا خواهند کرد. 
اگر به دنبال توس��عه کسب وکار و موفقیت در بازارهای مختلف هستید، 
باید فکر ماندگاری همیشگی مشتریان را فراموش کنید. در صورتی که به 
مش��تریان فعلی تان توجه الزم را نکنید، آنها را هم از دس��ت خواهید داد. 
ادامه روند مثبت خدمت رسانی به مشتریان فعلی به منظور حفظ  آنها بسیار 
ضروری است. امروزه اعتبار برندها براساس مشتریان وفادارشان سنجیده 
می ش��ود، بنابراین الگوی فعالیت برندها باید براس��اس حفظ مش��تریان 
ثابت و تبدیل شان به مش��تریان وفادار باشد. نکته مهم درخصوص جذب 
مش��تریان وفادار نگاه به آن تحت عنوان رابطه ای دوجانبه اس��ت. به این 
ترتیب در صورت عالقه به تبدیل مشتریان به نمونه وفادار باید برندتان نیز 
کس��ب وکاری وفادار برای آنها باشد. در غیر این صورت رابطه میان شما و 

مشتریان تان دوام چندانی نخواهد داشت. 
ایجاد جدول زمانی

یکی از راهکارهای جالب برای تضمین تعامل مداوم برندمان با مشتریان 
ایجاد یک جدول زمانی دقیق است. در این جدول باید مقدار زمان تعامل 
متقابل مش��تریان و ما س��نجیده ش��ود. ایده اصلی این کار را جدول های 
فروش ماهانه به من داده اس��ت. اگر برندها برای فروش محصوالت ش��ان 
اینقدر اهمیت قائل هس��تند، پس چرا دلیلی برای عدم توجه به مشتریان 
وجود نخواهد داش��ت. به هر حال تا مش��تری جذب نشود، فرآیند فروش 
نیز پیش��رفت نخواهد کرد. بدون تردی��د راهکارهای زیادی برای تعامل با 
مش��تریان وجود دارد. در این بخش هدف من بررس��ی راهکارهای متنوع 
نیس��ت. نکته اصلی تهیه جدولی دقیق برای ارزیابی میزان تعامل ماست. 
به این ترتیب در هر زمانی امکان تجدید نظر و بهبود شرایط وجود خواهد 
داشت. متاسفانه بسیاری از برندها نسبت به این مقوله بی توجه هستند. به 
همین خاطر معموال مواجهه با ریزش شمار مشتریان برای آنها ناگهانی و 

شوکه کننده خواهد بود. 
معجزه گفت وگو

امروزه شمار هرچه بیشتری از شرکت ها در حال استفاده از نرم افزارهای 
چت با هدف جلب نظر مش��تریان هس��تند. اگر هنوز برند ش��ما اقدامی 
برای راه اندازی بخش گفت وگو خودکار و س��ریع نکرده اس��ت، باید هرچه 
س��ریع تر فکری به حال آن کنید. در حقیقت، امروزه بسیاری از مشتریان 

پش��تیبانی مبتنی بر نرم افزارهای پیشرفته چت را از جمله پیش نیازهای 
ه��ر برند حرفه ای می دانن��د. نکته مهم در این میان تف��اوت نرم افزارهای 
چت نس��ل جدید با نمونه های قدیمی اس��ت. به این ترتیب دیگر خبری 
از پاس��خ  های خودکار و س��ریع نخواهد بود. در عوض، پیام های مشتریان 
به صورت طبقه بندی ش��ده در اختیار اعضای تیم پشتیبانی امور مشتریان 
قرار می گیرد. به این ترتیب در زمان و هزینه های ش��رکت ها صرفه جویی 
صورت خواهد گرفت. از نظر روانشناختی، امروزه مشتریان احساس راحتی 
بیشتری نسبت به گفت وگو متنی دارند. به این ترتیب گفت وگوی تلفنی 
برای بس��یاری از افراد در سراسر جهان استرس آور تلقی می شود. با توجه 
به این نکته مهم، برند ما باید در راس��تای ارج نهادن به خواست مشتریان 
عمل کند. در غیر این صورت همیشه رقیبی آماده برای سرقت مشتریان 

فعلی ما وجود دارد. 
تا اینجا نس��بت به تاثیرگذاری نرم افزاره��ای چت صحبت کردم، اما به 
راستی پس از دریافت پیام های مشتریان چگونه باید به آنها واکنش نشان 
داد؟ نخس��تین نکته ای که باید مد نظر داشت، استفاده از لحن دوستانه و 
صمیمی اس��ت. به این ترتیب مشتریان اس��اس نزدیکی به ما را خواهند 
داش��ت. قدم دوم، پرداختن به پرس��ش یا گزارش ناکارآمدی محصول از 
سوی مشتری است. در این بخش هدف اصلی بیان شیوه استفاده درست 
از محصوالت یا در صورت لزوم عذرخواهی به دلیل خرابی محصول است. 
اگ��ر ایراد از جانب خط تولید اس��ت، بای��د آن را پذیرفت. در اینجا صرف 
عذرخواه��ی تاثیری ندارد. برند ما باید به س��راغ جب��ران ایراد پیش آمده 
نیز برود. تعویض محصول خراب با نمونه ای س��الم و در موارد امکان پذیر 

بازپرداخت هزینه خرید مشتریان اقدام مناسبی خواهد بود. 
برنامه ریزی برای زمان های خاص

اگرچ��ه در ابتدای مقاله به ای��ده ایجاد جدول زمانی برای ارزیابی مقدار 
زمان تعامل میان ما و مش��تریان مان اشاره ش��د، اما راهکارهای بیشتری 
نیز در دس��ترس برندها هست. یکی از ایده های جالب استفاده از سیستم 
اتوماس��یون ارسال ایمیل است. به این ترتیب در زمان مناسب ایمیل های 
مناسبی برای مشتریان ثابت مان ارسال خواهد شد. نکته مهم درخصوص 
استفاده از سیستم ارسال ایمیل دسته جمعی تمرکز روی زمان های خاص 
اس��ت. اگر به ط��ور روزانه ایمیل ارس��ال کنیم، در ان��دک زمانی با خیل 
مشتریان ناراضی مواجه خواهیم شد. در هر صورت هیچ کسی عالقه ای به 
مشاهده پیام های تبلیغاتی به صورت روزانه ندارد، حتی اگر متن آن پیام 
حاوی تبلیغ نباشد. وقتی در زمان های خاص ایمیل ارسال کنیم، دست مان 
برای غافلگیری مشتریان باز خواهد بود. یک ایده جالب در این میان ارائه 
کدهای تخفیف برای خرید است. به این ترتیب احترام برندمان به مشتریان 
فعل��ی را نمای��ش خواهیم داد. این کار از آنجای��ی اهمیت دارد که چنین 
کدهای تخفیفی معموال برای جلب نظر مشتریان جدید به کار می رود. با 
برعکس سازی این روند به خوبی از اهمیت و ارزش باالی مشتریان وفادار 

برندمان سخن خواهیم گفت. 
اگرچه سیستم ارسال ایمیل دسته جمعی به طور معمول برای جلب نظر 
مش��تریان تازه کاربرد دارد، اما در عمل تاثیرگذاری به مراتب بیشتری در 

رابطه با مشتریان ثابت خواهد داشت.
نمایش جلوه های پنهان و غیرمنتظره کسب وکار

انسان ها در طول روز با رویدادهای زیادی مواجه می شوند. به هر حال در 
طول فقط یک روز اتفاقات گوناگونی برای ما رخ می دهد. به همین دلیل 
پایان روز با ذهنی خسته و آکنده از تشویش های مختلف مواجه خواهیم 
ب��ود. وقتی ذهن ما در طول یک روز با حج��م باالیی از اطالعات مختلف 
سروکار داشته باشد، فراموشی مطالب اجتناب ناپذیر خواهد بود. به همین 
دلیل بسیاری از تبلیغات برندها به سرعت از ذهن مخاطب پاک می شود. 
تنها راه حل مناسب در این میان یادآوری مداوم برندمان و محصوالتش به 
مخاطب اس��ت. در غیر این صورت هزینه های مقطعی مان بازده مناسبی 

نخواهد داشت. 
یک ایده مناسب برای جلب توجه مداوم مشتریان نمایش پشت صحنه 
کس��ب وکارمان است. به عنوان مثال، ویدئویی کوتاه از پشت صحنه خطر 
تولیدتان به اشتراک بگذارید. چنین محتوایی معموال برای مشتریان بسیار 
جذاب است، چراکه شمار اندکی از برندها اقدام به نمایش خط تولیدشان 

می کنند. 
آیا ش��ما اخیرا قرارداد همکاری با یک ش��رکت بزرگ امضا کرده اید؟ یا 
ش��اید هم پروژه تحقیقاتی بزرگی را با موفقیت به پای��ان برده اید. در هر 
صورت به عنوان خوراک خبری باید مش��تریان تان را از جریان امور مطلع 

سازید. این کار موجب نزدیکی بیشتر مشتریان با برندمان خواهد شد. 
فراتر از وفاداری فکر کنید

ام��روزه افراد کمتر در مورد برندهایی که بدان وفادار هس��تند، صحبت 
می کنن��د. این امر حتی در ش��بکه های اجتماعی نیز به ندرت مش��اهده 
می ش��ود. در حقیقت، به عنوان یک اصل کلی مشتریان عالقه چندانی به 
صحبت در مورد برندها ندارند. مگر در مواردی که پای عملکرد نامطلوب 
ش��رکت ها در میان باش��د. با توجه به این حوادث به نظر دیگر زمان عبور 
از بحث وفاداری رس��یده اس��ت. رویکرد مناسب برای شرایط فعلی تالش 
در جهت ترغیب مش��تریان به بیان الگوی عالقه مندی و المان های مورد 
پسندش��ان خواهد بود. اجرای چنین استراتژی در ساده ترین الگو نیازمند 
استفاده از مشتریان در زمینه مدیریت صفحات مان در شبکه های اجتماعی 
اس��ت. به این ترتیب عالوه بر استفاده از نظرات و اعمال سلیقه مشتریان 
به محتوای مجانی نیز دست می یابیم. نظرخواهی برای جمع آوری دیدگاه 
مش��تریان در مورد برندم��ان هم یکی دیگر از راهکاره��ای خالقانه برای 

حرکت در فراسوی بحث وفاداری است.
جمع بندی

بدون تردید بحث وفاداری مشتریان برای هر کسب وکاری ضروری است. 
با این حال هیچ گاه نمی توان از حضور مش��تریان در کنارمان برای مدتی 
طوالنی مطمئن ش��د. به همین دلیل ابتدا باید راه را نشان ش��ان دهیم و 
س��پس انتظار دریافت پاسخ داشته باش��یم. این کار از طریق تالش برای 

تعامل دوجانبه با دیگر برندها صورت می گیرد. 
به عنوان آخرین کالم، همیش��ه ارتباط خود با مشتریان را حفظ کنید. 
همچنین اجازه دهید آنها از موفقیت های شما خبردار شوند. این کار تاثیر 
انکارناپذیری روی دیدگاه شان از برند شما خواهد داشت. همچنین عشق 
و عالقه به برندمان را نزد مخاطب تقویت می کند. به یاد داشته باشید که 

عشق و وفاداری همیشه دو روی یک سکه هستند.
noobpreneur  :منبع

11 فیلم و سریالی که هر بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
باید تماشا کند)۲(

یادگیری ایده های بازاریابی از دل فیلم و 
سریال

خانواده جونزها؛ خطرات پیش روی افراد تاثیرگذار و برندها
اگرچه این فیلم زمانی اکران ش��د که اینستاگرام حتی وجود خارجی 
هم نداشت، اما ارتباط غافلگیر کننده ای با دنیای کنونی ما دارد. داستان 
فیلم پیرامون خانواده جونز که مجموعه ای از بازاریاب های سارق هستند، 
می گذرد. شغل اصلی آنها استفاده از شهرت شان در دنیای اینترنت برای 
ترغیب دوستان و همسایه ها به خرید لوازم بازی گلف و انواع خوراکی های 

یخ زده است. 
اگر شما نیز تجربه خرید محصولی بی نهایت به درد نخور فقط به خاطر 
استفاده دوست تان از آن را دارید، به خوبی ایده کلی فیلم خانواده جونز را 
درک خواهید کرد. هدف اصلی این فیلم انتقاد از شیوه تصمیم گیری افراد 
در مورد خرید محصوالت است. به این ترتیب هدف سازنده تصمیم گیری 

مردم براساس سلیقه شخصی به جای تقلید از دیگران است. 
شکس��ت اصلی خانواده جونز زمانی رقم می خورد که خودش��ان نیز 
اعتمادش��ان را به محصوالت فروشی از دست می دهند. به این ترتیب با 
اتهام فروش محصوالت بی کیفیت تمام شهرت ش��ان بر باد می رود. نکته 
جالب این فیلم برای بازاریاب ها و افراد فعال در زمینه فروش محصوالت 
همکاری با افراد تاثیرگذار به صورت درست است. در حقیقت بسیاری از 
برندها به دلیل همکاری با افراد تاثیرگذاری که هیچ پیوندی با برندشان 

ندارند، متحمل ضررهای هنگفتی می شوند. 
به عنوان یک فرد تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی، درست این فیلم 
تالش برای آگاهی بیشتر پیرامون محصوالتی است که تبلیغ می کنیم. 
ب��ه این ترتیب خطر بر باد رفتن ش��هرت مان به دلیل تبلیغ محصوالت 
نامناسب از بین خواهد رفت. به طور کلی، در شبکه های اجتماعی جلب 
اعتماد افراد بس��یار دشوار است. از آن دش��وارتر، حفظ اعتماد است. به 
همی��ن دلیل با فعالیت های غیرحرفه ای نباید س��رمایه آنالین مان را به 

خطر بیندازیم. 
مانیبال؛ کاربرد آمار در بازاریابی

در اینجا ما با یک فیلم به ظاهر ورزش��ی مواجه هس��تیم. با این حال 
در پس پرده، مانیبال یک فیلم کامال هیجان انگیز در مورد علم آمار نیز 
هست. فیلم مانیبال براساس داستانی واقعی پیرامون بیلی بِین )با بازی 
برد پیت(، مربی تیم اوکلند اتلتیکس که بدون داش��تن بودجه ای کافی 
مجبور به ساخت یک تیم بیسبال عالی است، ساخته شده است. در این 
راس��تا بیلی همکاری با یک کارش��ناس آماری به نام پیتر برند )با بازی 
یوه��ان هیل( را آغاز می کند. در حقیقت بیلی به جای توصیه های مدیر 
برنامه های بیسبال برای خرید بازیکن به آمارهای درون زمین بازیکنان 
توجه می کند. این امر به آنها فرصت یافتن استعدادهای تازه را می دهد. به 

این ترتیب با کمترین بودجه بهترین بازیکنان جذب می شوند. 
اگرچه در این فیلم حتی یک سکانس نیز در مورد شبکه های اجتماعی 
وجود ندارد )خود برد پیت نیز تا به حال فعالیت رس��می در شبکه های 
اجتماعی نداش��ته است(، با این حال ایده ارزشمندی را برای بازاریاب ها 
دارد. بر این اس��اس همه ما باید به دنبال اس��تفاده بهینه از شبکه های 
اجتماعی باشیم. در این میان آمارهای دقیق کمک فراوانی به ما خواهد 
کرد. به عنوان یک بازاریاب، بدون داده های دقیق س��اخت کمپین های 
دقیق امکان پذیر نخواهد بود. متاسفانه امروزه بسیاری از برندها به جای 
تمرکز بر روی ایده های خالقانه به کپی صرف از دیگران مشغول هستند. 
بدون تردید این ابتدا تاثیر مناسبی روی جذب مخاطب دارد. با این حال 

در صورت اتکا صرف به آن اعتبار برندمان را دچار مشکل خواهد کرد. 
  اینگرید به فنا می رود؛ وقت بازنگری در فرآیند بازاریابی 

آنالین فرا می رسد
در این کمدی س��یاه، اینگرید )با بازی آوب��ری پالزا( که از نظر روانی 
وضعیت بی ثباتی دارد با تیلور )با بازی الیزابت اولسن( آشنا می شود. تیلور 
برخالف اینگرید یک فرد کامال سالم و دارای شهرت باال به دلیل فعالیت 

در اینستاگرام است. 
اینگرید به دلیل اخت��الل روانی اش به دنبال یافتن تیلور به کالیفرنیا 
می آید. سپس با تحت نظر گرفتن تیلور عادت های روزانه اش مانند خرید، 
پارک مورد عالقه و سینمای محبوبش را پیدا می کند. اگرچه اینگرید و 
تیلور موضوع اصلی این فیلم هس��تند، اما هرگز با هم دیدار نمی کنند. 
ب��ر این اس��اس اینگرید فقط به دنبال بهبود وضعی��ت زندگی تیلور در 
شبکه های اجتماعی است. به همین دلیل اوضاع را جوری پیش می برد 
تا تیلور از فعالیت تبلیغاتی در اینستاگرام پشیمان شود. نکته اصلی فیلم 
حاضر تاکید روی تفاوت میان زندگی واقعی و مجازی افراد است. به این 
ترتیب تیلور به عنوان یک فرد تاثیرگذار در اینستاگرام زندگی شخصی 
به ش��دت آش��فته ای را تجربه می کند. این فیلم برای اخطار به افراد در 
زمینه نگاه انتقادی به زندگی سلبریتی ها ساخته شده است. در سال های 
اخیر با توجه به توس��عه شبکه های اجتماعی شاهد افزایش تاثیرگذاری 
سلبریتی ها روی زندگی مردم هستیم. نوجوان ها به دلیل تجربه کمتر در 
زندگی به شدت تحت تاثیر افراد مشهور در شبکه های اجتماعی هستند. 
متاسفانه این تاثیرپذیری همیشه نتایج مثبتی به همراه ندارد. اگرچه فیلم 
اینگرید به فنا می رود از نظر منتقدان اثری هنری محسوب نمی شود، اما 

نکات بسیاری برای بازاریاب ها دارد. 
نکته محوری فیلم برای بازاریاب ها توجه به هماهنگی زندگی شخصی 
و حرفه ای اس��ت. به این ترتیب در صورت نمایش تصویری غیرواقعی از 
برند یا خودمان در پلتفرم های اجتمای به زودی لو خواهیم رفت. امروزه 
افراد بس��یار هوش��مندانه تر از هر زمان دیگری در شبکه های اجتماعی 
فعالیت دارند. یکی از س��رگرمی های کاربران ش��بکه های اجتماعی نیز 
یافتن دروغ های افراد به اصطالح مش��هور است. در صورتی که شانس با 
شما همراه نباشد و به سوژه آنها بدل شوید، تقریبا کارنامه تجاری شما و 
برندتان بسته خواهد شد. درست به همین دلیل بسیاری از افراد با دقت 

در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند. 
نکت��ه دیگر فیلم از نظر بازاریابی، توجه به س��لیقه دیگران اس��ت. بر 
این اس��اس اینگرید به هنگام فعالیت در شبکه های اجتماعی به انتشار 
پست های مورد عالقه خودش اقدام می کند. در این میان سلیقه دیگرام 
ب��رای وی کمترین اهمیتی ندارد. به همین دلیل هیچ گاه فالووری پیدا 
نمی کند. در زمینه بازاریابی اگر قصد جلب توجه مخاطب را داریم، باید 

ادامه دارد ...به سلیقه اش نیز احترام بگذاریم.
hootsuite :منبع

ایستگاهبازاریابی وقتی وفاداری مشتریان اهمیت پیدا می کند

چگونه مشتریان را دوباره نزد برندمان بیاوریم؟
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فیس بوک به ماجراجویی در دنیای ارزهای 
دیجیتال ادامه می دهد

فیس بوک به تازگی یکی از اس��تارتاپ های خوش آتیه  ارزهای 
دیجیت��ال را خری��داری کرده اس��ت، اما این خری��د، پایان راه 

بلندپروازی های فیس بوک نیست.
ب��ه گ��زارش The Information، فیس بوک پس از خرید 
اس��تارتاپ ح��وزه بالک چی��نChainspace، باز ه��م پیگیر 

بلندپروازی های خود در دنیای دارایی های دیجیتال است.
این گزارش با اش��اره به منابعی که نام آنها ذکر نشده، عنوان 
می کند که فیس بوک با قصد خرید، مش��غول بررس��ی چندین 
استارتاپ حوزه  بالک چین است. برخی از این شرکت ها عبارتند 

از الگورند، بیسیس و کی بیس.
ط��ی دو ماه گذش��ته، گزارش های زیادی مبن��ی بر مذاکرات 
فیس بوک و اس��تارتاپ ارز دیجیتال بیس��یس منتشر شده بود. 
این مذاکرات از  اواسط ماه دسامبر و زمانی آغاز شد که بیسیس 
اعالم کرد نظر به نگرانی های رگوالتوری، احتماالً شرکت خود را 
تعطیل می کند، اما گفت وگوهای فوق تا به این لحظه، به نتیجه  

ملموس و عملی نرسیده است.
آیا فیس بوک ارز دیجیتال خود را بر پایه دالر آمریکا توس��عه 

می دهد؟
نکته  جالب توجه این است که مذاکرات فیس بوک و بیسیس، 
 )stablecoin( ب��ا محوریت عرضه  ی��ک ارز دیجیتال باثب��ات

صورت گرفته که قرار بود با پیوند به دالر آمریکا توسعه یابد.
وب س��ایت CCN در تاریخ ۲1 دس��امبر ۲018، در حساب 

توییتر خود این خبر را تایید کرده بود:
فیس بوک قصد دارد در بحبوحه  رس��وایی های امنیتی خود، با 

انتشار یک ارز دیجیتال، واتساپ را متحول کند.
در آن زمان گفته می ش��د که فیس بوک ارز باثباتی را توسعه 
می دهد که در پرداخت های واتس��اپ، مورداستفاده قرار خواهد 
گرفت. هدف خاص فیس بوک، راه اندازی یک سیستم انتقال پول 
در کش��ور هند بود که بیش از ۲00 میلیون کاربر واتساپ را به 
خود جذب کرده است. هند یکی از اصلی ترین دریافت کنندگان 
پول ه��ای انتقالی جهان محس��وب می ش��ود، چنانکه در س��ال 

۲017 حدود 69 میلیارد دالر به این کشور ارسال  شده است.
عدم توافق فیس بوک با رویکرد بیسیس

فیس بوک با خریداری بیس��یس می توانس��ت به ارز دیجیتال 
باثباتی که پیش ازاین توس��عه یافته بود، دس��ت پی��دا کند، اما 
به نظر می رس��د ک��ه تأمل و تردید این ش��رکت، از نگرانی های 
قانونی و رگوالتوری ناش��ی می ش��ود. قابل ذکر اس��ت که ظاهراً 
رگوالتوره��ای بازار آمریکا، بیس��یس را باوج��ود فاندینگ 133 
میلیون دالری، وتو کرده بودند. بیس��یس برخالف سایر ارزهای 
دیجیتال باثبات مانند تتر، قصد داشت نسبت 1:1 با دالر آمریکا 

را با استفاده از الگوریتم ها حفظ کند:
بیسیس به شیوه ای طراحی  شده که ثبات قیمت ها را از طریق 
الگوریت��م حفظ کند، یعن��ی زمانی که تقاض��ا افزایش می یابد، 
 Basis الگوریتم ها عرضه را با آن مطابقت می دهند و بالک چین
بیش��تری تولید می کند. افزایش عرضه، با ه��دف پایین آوردن 
قیمت ارز بیس��یس صورت می گیرد. زمانی هم که تقاضا کاهش 
می یابد، بالک چین س��که های بیس��یس را خری��داری می کند. 
انقباض عرضه نیز با هدف احیای قیمت بیس��یس طراحی  شده 

است.
گرچه این رویکرد نوآورانه به نظر می رس��د، ولی ممکن است 
چالش های نظارتی و ارزیابی بیشتری برای رگوالتورها به وجود 

بیاورد.
ت��الش فیس بوک ب��رای نزدیکی ب��ه اس��تارتاپ هایی که به 

مقیاس پذیری پایه  کاربران کمک می کنند
کی بیس )Keybase( نیز در س��ال گذش��ته، یک��ی دیگر از 
اهداف خرید فیس بوک محس��وب می ش��د، اما باز هم مذاکرات 
نتیجه بخ��ش نبود. ای��ن اتفاق در خص��وص گفت وگوهای غول 

شبکه های اجتماعی با شرکت الگورند نیز تکرار شد.

فیس بوک از میلیاردها کاربر در سراسر جهان برخوردار بوده و 
به همین دلیل، یکی از تدابیر و مالحظات همیش��گی این رسانه 
اجتماعی، مقیاس پذیری کاربران هم زمان با خرید ش��رکت های 
دیگر اس��ت. شواهد نشان می دهد که فیس بوک نگاه ویژه ای به 
برخ��ی از ش��بکه های بالک چین دارد ک��ه می توانند به افزایش 
تعداد کاربران این شرکت کمک کنند. دقیقاً به همین دلیل هم 
فیس بوک از بیت کوین و اتریوم اجتناب کرد، زیرا این دو شبکه 
پ��س از باال رفتن تعداد کارب��ران و افزایش هزینه  تراکنش ها، با 
کاهش سرعت پردازش مواجه شدند. از میان تمام شرکت هایی 
که توس��ط فیس بوک بررسی  شده اند، فقط الگورند و چین بیس 

)Chainspace( ویژگی های موردنظر را دارا هستند.
CCN/zoomit :منبع

رهبری
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تمام��ی آمارها در زمین��ه ورزش تنیس حاکی از آن اس��ت که راجر فدرر 
سوئیس��ی، برترین بازیکن تاریخ در این رشته پرطرفدار است. برای مثال وی 
رکوردار بیشترین زمان قرار گرفتن در رتبه یک برترین تنیسورهای جهان و 
همچنین بیشترین برنده مسابقات گرند اسلم)مهم ترین مسابقه تنیس سال(، 
تنها بخشی از افتخارات دست نیافتنی وی محسوب می  شود. وی از همان سنین 
کودکی )شش سالگی( عالقه و استعداد خود را در رشته تنیس به اثبات رساند 
و همین امر باعث شد تا پدرش او را در هشت سالگی در کالس-های آموزش 
تنیس ثبت نام کند. اگرچه پیشرفت در این رشته چندین سال وقت را نیاز 
دارد، با این حال وی در همان س��ال های نخست شروع این ورزش موفق شد 
تا نگاه بس��یاری از افراد را به س��مت خود جلب کند. وی در سن 10 سالگی 
برای نخس��تین بار به عنوان آینده دارترین بازیکن تنیس معرفی شد و همین 
امر مسیر را برای پیشرفت وی هموارتر کرد. با این حال مسیر موفقیت وی و 
حضور در عرصه مسابقات حرفه ای با مشکالت بسیاری همراه بود. وی در 16 
سالگی تحت مصدومیت های متعددی قرار گرفت و حتی ممکن بود مجبور 
به کناره گیری از این رشته شود. با این حال در نهایت وی با مداوای مناسب و 
تاخیر دو ساله، در سن 18 سالگی نخستین حضور خود را در مسابقات حرفه ای 
تجربه کرد و همان سال عنوان قهرمانی مسابقات داخلی کشور سوئیس را به 
دست آورد. معرفی وی به عنوان برترین بازیکن سال کشور، توجهات جهانی را 
نسبت به این ورزشکار جوان به همراه داشت. وی پس از کسب این عنوان به 
مسابقات جهانی معرفی شد و همین امر قهرمانی های متعددی را تا به امروز 
برای وی به همراه داش��ته اس��ت. با توجه به این امر که وی در یک خانواده 
غیرورزشی متولد شده است، داستان موفقیت وی می تواند الهام بخش هر فردی 
باشد. در همین راستا و در ادامه به بررسی هفت قانون و راز موفقیت وی از زبان 

خود او، خواهیم پرداخت.
1-از شکست واهمه ای نداشته باشید 

اس��ترس بیش از حد به طور جدی عملکرد ش��ما را با مش��کل مواجه 
خواهد ساخت. درواقع شما برای قدم گذاشتن در مسیر پیشرفت و کسب 
موفقیت های مورد نظر خود الزم اس��ت تا از ذهنی آرام برخوردار باش��ید. 
همچنین فراموش نکنید که هیچ فردی همواره پیروز نخواهد بود. به همین 
خاطر الزم است تا نگرش خود را نسبت به این مقوله تغییر داده و تنها به 
اقدامات بعدی خود توجه داشته باشید. برای مثال در سال ۲011 فدرر در 
نیمه نهایی مس��ابقه تنیس آزاد استرالیا از نواک جوکوویچ شکست خورد. 
اگرچه رسانه ها این شکس��ت را پایان دوران درخشان وی تلقی کردند، با 
این حال این گفته ها و فشار رسانه ای تاثیری در وی نداشت و در سال بعد 
موفق شد تا همه چیز را جبران کند. به همین خاطر نیز وی عقیده دارد 

که شکست در هیچ مرحله ای از زندگی به معنای پایان کار نخواهد بود.

۲-خود را با شرایط و موقعیت های مختلف وفق دهید 
زمین های تنیس در هر ورزش��گاه و هر مسابقه تفاوت هایی را با یکدیگر 
دارد. این امر در حالی اس��ت که در اکثر رشته های ورزشی کیفیت زمین 
ثابت اس��ت. برای مثال در رشته فوتبال همواره زمین ها پوشیده از چمن 
و با اس��تاندارد مشخصی هس��تند. با این حال در رش��ته تنیس زمین ها 
چهارنوع)چم��ن، خ��اک رس، فرش و کفپ��وش( هس��تند. درواقع وی با 
زمین های پوش��یده از خاک رس مشکالت زیادی را داشته است و همین 
امر باعث شد تا برای چندین سال رقیب دیرینه وی)رافائل نادال( در این 
زمین ها موفق به پیروزی شود. با این حال وی پس از تالش های مکرر در 
نهایت موفق ش��د تا به راز پیروزی در این زمین نیز دست پیدا کرده و به 
رون��د قهرمانی های خود بازگ��ردد. به همین خاطر نیز وی عقیده دارد که 
شرایط نباید به بهانه شما برای قبول شکست تبدیل شود و با تالش بیشتر 

و افزایش مهارت ها می توانید تغییردهنده اوضاع باشید.
۳-فراموش نکنید که بهترین دفاع حمله است

از جمل��ه ویژگی های بازی راجر فدرر که باعث خس��تگی حریفان وی 
می شود، حمالت سهمگین و مداوم وی در طول بازی است. درواقع بسیاری 
از ورزش��کاران در طول بازی تاکتیک های مختلفی از جمله تاکتیک های 
تدافعی و محتاطانه را مورد استفاده قرار می-دهند تا بازی را تحت کنترل 
نگه داش��ته و قوای جسمی خود را حفظ کنند. با این حال راجر فدرر در 
این زمینه کامال متفاوت عمل کرده و وی همواره ضرباتی قدرتمند و شیوه 
بازی رو به جلویی را ارائه می دهد. همین امر نیز باعث می ش��ود تا حرفان 
محکوم به ضربات دفاعی باش��ند. در نهایت برتری بدنی وی که ناش��ی از 
تمرینات فشرده است، باعث می شود تا در صورت طوالنی شدن مدت بازی 
وی بتواند س��بک بازی خود که فشار زیادی را روی حریف به همراه دارد، 
حفظ کند. به همین خاطر نیز شما باید برای تحت فشار قرار دادن رقبای 
خود، حتی در بهترین ش��رایط نیز به دنبال ضربه زدن و گیج کردن آنها 
باش��ید. بدون شک این امر که بتوانید سبک بازی خود را در زمین دیکته 

کنید، اختیار عمل را از رقبای شما خواهد گرفت.
4-هیچ چیز را بیش از حد جدی تلقی نکنید 

اگرچه بس��یاری از ورزش��کاران در صورت شکست خصوصا در مسابقه 
فینال تا چند وقت دچار افسردگی و ناامیدی هستند، با این حال این امر 
برای راجر فدرر کامال متفاوت اس��ت. در این رابطه دوس��تان نزدیک وی 
عنوان کرده اند که وی فردای هر شکست خود به مسافرت و گشت  وگذار با 
دوستان خود می پردازد. وی در این رابطه عقیده دارد که هیچ چیز در دنیا 
بیش از حد جدی نیست که بخواهید حال خود را به خاطر آن خراب کنید. 
همچنین وی عقیده دارد که او در طول هر مسابقه مشغول انجام ورزشی 
اس��ت که به آن عالقه دارد و به همین خاطر در صورتی که نتواند عنوان 
قهرمانی را نیز به دست آورد، احساس ناامیدی و ناراحتی نخواهد کرد. در 
این رابطه وی توصیه می کند که بیش از حد نتیجه گرا نباشید و سعی کنید 

تا در مسیری گام بردارید که نسبت به آن عالقه زیادی را دارید. 
۵- روی نقاط قوت خود تمرکز کنید 

هر فردی از برخی اس��تعدادها برخوردار اس��ت که جزو مزیت های آنها 
تلقی می ش��ود. با این حال هرگز نباید اس��تعدادهای خود را به حال خود 
رها سازید. درواقع این استعدادها نیاز به تالش و تمرین دارند تا به مهارتی 
درست و کامل تبدیل شوند. برای این امر وجود برنامه ریزی کامال ضروری 
به نظر می رس��د. راجر فدرر همواره پ��س از باخت های خود در کنفرانس 
خبری اعالم کرده اس��ت که تنها برنامه ریزی وی با مش��کل مواجه بوده و 
برای سال بعد تالش می کند تا برنامه ای متفاوت را برای آماده سازی خود، 
طرح ریزی کند. در نهایت این امر که روی نقاط قوت خود متمرکز باشید 
باعث خواهد شد تا در مسیری گام بردارید که از پیش زمینه های الزم آن 

برخوردار هستید و این امر شانس موفقیت شما را افزایش خواهد داد. 
6-بیشتر از بقیه تالش کنید 

در زمینه تالش کردن بس��یاری از افراد تا حد مرگ کار کردن را تصور 
می کنند. این امر در حالی اس��ت که ت��الش ثمربخش تنها زمانی صورت 
خواهد گرفت که با هدف و برنامه ای دقیق صورت گیرد. درواقع شما باید 
ه��دف از انجام ه��ر کار و تاثیر آن را به خوبی بدانی��د در غیر این صورت 
ممکن اس��ت زمان و انرژی خود را صرف کاری کرده باشید که بیش ترین 
نتیجه ممکن را برای ش��ما به همراه نداشته باشد. همچنین الزم است تا 
فراموش نکنید که مسیر موفقیت برای هر فردی به یک شکل رقم خواهد 
خورد. به همین خاطر نمی توانید از اقدامات سایر افراد کپی برداری کرده و 
تالش کنید تا زندگی و اقداماتی کامال مشابه آنها داشته باشید. بسیاری از 
کارشناس��ان راز موفقیت راجر فدرر در کسب عناوین قهرمانی مکرر را در 

تمرینات، تالش و خستگی ناپذیری وی عنوان کرده اند. 
7-در هر کاری تالش کنید تا بهترین باشید 

بهترین بودن به معنای رقابت با سایرین نیست. این امر تنها به این موضوع 
اشاره دارد که تالش کنید تا در رشته مورد عالقه خود به باالترین سطح ممکن 
دست پیدا کنید. به همین خاطر افراد موفق همواره با گذشته خود در رقابت 
هستند. بدون شک این امر شما را در مسیر رقابت درست قرار خواهد داد که 
نتیجه آن بهبود دائمی خواهد بود. امروزه از جمله آفت های ورزش��کاران این 
است که به طور دائم خود را با دیگران مقایسه می کنند و تنها می خواهند تا از 
آنها پیشی بگیرند. این امر بدون شک باعث روی آوردن به رفتارهای غیرورزشی 
و اخالقی نیز خواهد شد. در این رابطه فراموش نکنید که انسان ها با یکدیگر 
متفاوت هستند و هر فردی از نقاط ضعف و قدرت خاص خود برخوردار است. 
هنگامی که به این نگاه واقع بینانه از خود دست پیدا کنید، قادر خواهید بود تا 
برای بهتر شدن خود و رسیدن به هدف مورد نظر، برنامه ریزی کنید. در نهایت 
الزم است تا مرزی مشخص میان غرور و اعتماد به نفس ایجاد کنید تا هیچ گاه 

دچار غرور و نتایج منفی آن نشوید.
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اخبار

اصفهان - قاسـم اسـد- دکتر محمد رضا پورابراهیمی رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم کرمان 
و راور با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن بازدید از خط تولید ریل 
و تیرآهن بال پهن ، با مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل و جمعی 
از مسئولین این شرکت دیدار و گفتگو نمود. وی حمایت از واحدهای 
تولیدی کش��ور در شرایط کنونی را بیش از هر زمان دیگری مهم و 
ضروری دانست و اظهار داشت : ذوب آهن اصفهان اخیراً دستاوردها 
و موفقیت های خوبی حاصل کرده و در رفع نیاز کش��ور به مقاطع 
س��اختمانی و صنعتی بیش از وظیفه خود عمل کرده است . رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود : مشکل اصلی این 
شرکت مربوط به تامین مواد اولیه به ویژه سنگ آهن است که منجر 
به خالی ماندن نیمی از ظرفیت تولیدی این ش��رکت ش��ده و تولید 
اقتصادی این شرکت را متاثر ساخته است  . دکتر پورابراهیمی گفت 

: برای حل این مش��کل به دنبال راه حل های اساس��ی هستیم و در 
این راس��تا درکمیسیون اقتصادی مجلس ، جلسه ای با حضور وزیر 
صنعت ، معدن و تج��ارت و وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار 
می شود و به زودی شاهد اتفاقات خوبی در خصوص حل این مشکل 

خواهی��م بود . وی افزود : علی رغم تمام این مش��کالت ، ذوب آهن 
اصفه��ان در امر تولید ، ص��ادرات و صرفه جویی در انرژی ، عملکرد 
خوبی داشته است اما این شرکت باید با تمام ظرفیت خود کار کند ، تا 
شاهد تولیدی اقتصادی تر باشیم . رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد : برای تامین مالی پروژه های این شرکت 
نیز بر اس��اس بسته تامین مالی پیشنهادی ذوب آهن ، اقداماتی در 
دستور کار قرار می گیرد . دکتر پورابراهیمی با انتقاد از خام فروشی 
س��نگ آهن ، افزود : در صورت تامین این مواد اولیه ، صادرات ذوب 
آهن رش��د خوبی خواهد داشت و کشورهای منطقه خواهان جدی 
محصوالت این ش��رکت هس��تند . وی با تاکید بر ضرورت واگذاری 
معدن سنگ آهن به ذوب آهن گفت : بدون مواد اولیه ، این شرکت 
قادر به تامین نیازهای داخلی و حفظ شرایط موجود نخواهد بود که 

هزینه های بسیاری برای اقتصاد کشور دارد .

اهواز- شـبنم قجاوند- مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران 
خبر از ابالغ منش��ور اجرایی ش��رکت داد که با هدف حفظ  و بهبود 
جایگاه س��ازمان تدوین شده اس��ت. مهندس سید عبداهلل موسوی 
توضیح داد: این منشور در قالب 1۵ کارگروه تخصصی شکل گرفته 
که با همکاری نخبگان، کارشناس��ان، روسا و مدیران توانمند برنامه 
ریزی، بررس��ی نهایی و ب��رای اجرا ابالغ گردیده اس��ت. وی با بیان 
اینکه مدیران و روس��ای ادارات ستادی می بایست در چارچوب این 
منش��ور و مصوبات اعالم شده از سوی کارگروه ها در مجموعه تحت 
سرپرس��تی اقدام نمایند، تصریح کرد: از این پس ارزیابی عملکردها 
براساس میزان دس��تیابی به این اهداف سنجش می شود. موسوی 
صنعت حفاری را یکی از ارکان مهم زنجیره تولید نفت و گاز دانست 
و اف��زود: تحقق اهداف تولید بدون برنامه ریزی برای س��ازماندهی و 
توسعه این صنعت کلیدی امکان پذیر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت 
ملی حفاری ایران در پیوند با این مطلب گفت: این شرکت به عنوان 

بازیگ��ر اصلی و بازوی اجرای��ی وزارت نفت در صنعت حفاری نقش 
تعیین کننده ای برعهده دارد و توسعه و ارتقاء جایگاه آن در کسب و 
کار توجه ویژه به مدیریت هزینه ها می باشد. وی اظهار کرد: براساس 
تحقیقات، مطالعات میدانی و بازدیدهای به عمل آمده از بخش های 
مختلف شرکت، پس از حذف ساختارهای مجازی و موازی به منظور 

بکارگیری ظرفیت های موجود و بهبود شرایط سازمان منشور اجرایی 
ش��رکت تهیه و جامه عمل به خود گرفت.  موس��وی با اشاره به دو 
اصل اساس��ی در این منشور مبنی بر » افزایش درآمدهای عملیاتی 
و بهینه سازی هزینه ها« افرود: در این زمینه با تدوین 17 سرفصل، 
راهکارهای تخصصی و کارشناش��ی  مشخص و پی جویی آنها مورد 
تاکید قرار گرفته اس��ت. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: 
کارگروه های تعیین شده در این ارتباط شامل » مطالعات و تحقیقات 
بازار و تعیین  نرخ رقابتی«، » ارتقای بازس��ازی و تعمیرات اساسی«، 
»بهبود راندمان و کارایی عملیاتی«، سازماندهی اموال و دارایی ها و  
»بهینه س��ازی زنجیره تامین کاال و مواد« می باشد. وی ادامه داد: از 
دیگر کار گروه ها » رعایت انضباط مالی، تحقق درآمدها و بهینه سازی 
هزینه های تشکیالتی، » سیاستگذاری برون سپاری«، » ساماندهی 
و سیاستگذاری تامین مصرف سوخت« و » ساماندهی شعب و دفاتر 

شرکت« به شمار می آیند.

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصـت امـروز- مدی��رکل بنادر و 
دریان��وردی هرمزگان از تخلیه و بارگی��ری یک میلیون و ۵64 هزار 
تی.ای.یو کانتینر طی ده ماهه سال جاری در بندر شهید رجایی خبر 
داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "اله 
مراد عفیفی پور" با ارایه آخرین آمار و ارقام استخراج شده در خصوص 
کارنامه عملیات کانتینری بندر شهید رجایی طی ده ماهه سال 97، 
اظهار داشت: در این دوره زمانی، در مجموع یک میلیون و ۵64 هزار و 
TEU 841 کانتینر)هر تی ای یو معادل یک کانتینر بیست فوت( در 
بزرگترین و پیشرفته ترین بندر کانتینری ایران تخلیه و بارگیری شد. 
عفیفی پور اضافه کرد: از مجموع یک میلیون و 181هزار و ۲3۲ هزار 

 TEU 690 کانتینر پر تخلیه و بارگیری ش��ده، ۲97 هزار و TEU
مربوط به محموله های ترانزیتی بوده است. مدیرکل بنادر و دریانوردی 

هرمزگان تصریح کرد: حجمی بالغ بر ۲06 هزار و TEU 98۲ کانتینر 
طی هشت ماهه سال جاری از طریق اصلی ترین بندر کانیتنری ایران 
به سایر بنادر منطقه ترانشیپ شده است. وی از جابجایی ۲9۵ هزار 
وTEU ۵97 کانتینر حامل کااله��ای صادراتی و 3۲6 هزار و ۲67 
TEU کانتینر وارداتی طی ده ماه گذشته خبر داد. شایان ذکر است، 
بندر شهید رجایی با بهره مندی از پیشرفته ترین پایانه های کانتینری 
و برخ��ورداری از تجهیزات روز دنیا، به عنوان بزرگترین و پیش��رفته 
 TEU ترین بندر کانتینری ایران محسوب می شود که با ۵,8میلیون
کانتینر ظرفیت ساالنه، تخلیه و بارگیری بیش از 80 درصد کاالهای 

کانتینری درسطح بنادر کشور را پشتیبانی می کند.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- شهردار کرج از پاک سازی شش 
محور آلوده ش��هر به اغتشاش��ات بصری خبر داد و گفت: تاکنون 40 
تابلو تبلیغاتی غیرمجاز در سطح شهر شناسایی و قلع وقمع شده است. 
علی اصغر کمالی زاده در جلس��ه ش��ورای فرهنگ عمومی استان که 
در دفتر نماینده ولی فقیه برگزار ش��د، با اشاره به اهمیت ساماندهی 
تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، اظهار کرد: دستگاه های اجرایی به جز 
ش��هرداری ک��ه در این حوزه فعالیت می کنند منابعی که به دس��ت 
می آورند را در حوزه های فرهنگ و مذهب هزینه می کنند. وی با اشاره 
بر اهمیت سیما و منظر مناسب شهر که مورد تأکید امام جمعه کرج 
نیز اس��ت، گفت: لیست کامل تابلوهای تبلیغاتی شهر استخراج شده 
و مش��خص اس��ت که چه تعداد تابلو در اختیار نهادها و ارگان ها قرار 
دارد. شهردار کرج بابیان اینکه 304 پایه تابلو خارج از حیطه مدیریت 
شهرداری است، گفت: در حال حاضر ۲80 پایه تابلو تبلیغاتی در اختیار 
شهرداری است. کمالی زاده با تأکید بر اینکه تاکنون 40 تابلو تبلیغاتی 
غیرمجاز در س��طح شهر شناسایی و قلع وقمع شده است، گفت: این 
تعداد تابلوها 600 مترمربع فضا در شهر اِشغال و به نام اشخاص غیر 

بود که به اسم ارگان ها و نهادها مختلف فعالیت می کردند، شناسایی و 
جمع آوری شد. در برخی مناطق کرج به قدری تابلوهای تبلیغاتی زیاد 
اس��ت که استندهای مناسبتی شهرداری دیده نمی شودبه گفته وی 
شهرداری برای مناسب سازی فضای ش��هر اقدام به جمع آوری ۲00 
لمپوست بنر کرده است. شهردار کرج در ادامه به تابلوهای سه وجهی 
اش��اره کرد که در سطح شهر استفاده می شود و گفت: تابلوهای سه 
وجه��ی برای اینکه ابعاد بزرگ��ی دارد و در برابر باد مقاومت کند، در 
آزادراه ها مورد استفاده قرار می گیرد. کمالی زاده با تأکید بر اینکه برای 

تابلوهای تبلیغاتی یک الف مبنا وجود دارد، گفت: این الف مبنا بر اساس 
سرعت وسیله نقلیه متفاوت است. استفاده از تابلوهای سه وجهی برای 
آزادراه ها تعریف شده که سرعت خودروها 1۲0 کیلومتر بر ساعت است. 
این در حالی است که برخی ارگان ها از تابلوهای سه وجهی در چهارراه 
هفت تیر که س��رعت خودرو پشت چراغ قرمز صفر می شود، استفاده 
می کنند. وی بابیان اینکه تابلوهای دو و س��ه وجهی س��یما و منظر 
ش��هر را خراب می کند، گفت: اصوالً در ش��هر باید از استند استفاده 
شود. شهردار کرج با اشاره به اینکه تابلوهای تبلیغاتی در برخی نقاط 
شهر باعث اغتشاشات بصری شده اند، گفت: در برخی مناطق به قدری 
تابلوهای تبلیغاتی زیاد است که استندهای مناسبتی شهرداری دیده 
نمی شود. وی در ادامه بابیان اینکه اگر تابلوهای اضافی از سطح شهر 
جمع آوری شود به مناسب سازی سیما و منظر شهری کمک می شود، 
گفت: در بسیاری از مناطق اگر تابلوهای اضافی برداشته شود تابلوهای 
ترافیکی بهتر دیده می ش��وند. وی در پایان از اعضای شورای فرهنگ 
عمومی خواس��ت با پاک سازی ش��ش محور آلوده شهر از جمله بلوار 

جمهوری، بلوار دانش آموز  و غیره موافقت کنند.

ارومیه - رونق - مهندس رس��ول اکب��ری رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب ش��هری آذربایجان غربی ، در 
خصوص انش��عابات غیر مجازی که تبدیل به دائم و مجاز ش��ده اند 
اظهار کرد: با توجه به اس��تقبال مردم از تبدیل انشعابات غیرمجاز، 
تعداد 3 هزارو۲00 انشعاب غیر مجاز به انشعاب دائم و مجاز در طی 
سال 97 تبدیل شده است و طبق برآورد کارشناسان شرکت، تا پایان 
سال و در نهایت سال 98 این میزان تبدیل افزایش می یابد. وی  با 
اشاره به  خانوارهایی که در 11ماهه سال جاری از خدمات فاضالب 

بهره مند شدند ، بیان کرد : در 11 ماهه سال جاری و با تالش شبانه 
روزی نیروهای خدماتی شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی 
۲۲ هزار و ۵00 خانوار از خدمات فاضالب ش��هری بهره مند شدند. 
مهندس اکبری همچنین در خصوص خدمات آبرسانی شرکت افزود: 
در 11 ماهه س��ال جاری در بخش خدمات آبرس��انی شرکت آب و 
فاضالب شهری استان تعداد ۲1 هزار 800 خانوار جدید که عمدتا 
حاشیه نشین و یا ساخت و ساز جدید شده است، از خدمات آبرسانی 

بهره مند شده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در ذوب آهن اصفهان :

مجلس و دولت برای تامین مواد اولیه ذوب آهن اصفهان به زودی تصمیمات موثری می گیرند

با هدف حفظ  و بهبود جایگاه شرکت ملی حفاری ایران صورت گرفت؛

ابالغ منشور اجرایی از سوی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد:

جابجایی کانتینر در بندر شهید رجایی از 1.۵ میلیون تی.ای.یو فراتر رفت

شهردار کرج :

شش محور آلوده به اغتشاشات بصری در کرج پاکسازی شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی:

تبدیل ۳ هزارو ۲۰۰ انشعاب غیر مجاز به انشعاب دائم و مجاز 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- فرماندار گالیکش در جلس��ه 
توسعه فضای سبز شهرستان گفت: مسئله حفظ و صیانت از درخت ها 
و گل و گیاه های موجود درشهرستان مهمترین اصول توسعه فضای 
س��بز می باشد.حسین مایلی فرماندار شهرستان گالیکش در جلسه 
توسعه فضای س��بز شهرستان که صبح پنجشنبه )دوم اسفند ماه( 
با حضور بخش��داران مرکزی و لوه، شهردار، رؤسای منابع طبیعی و 
آبخیزداری، جهاد کش��اورزی و دیگر مسئوالن شهرستان در سالن 
جلسات فرمانداری برگزار شد اظهار کرد: هفته منابع طبیعی بهترین 
فرصت برای توس��عه فضای س��بز و ایجاد تنوع در کاشت درختان، 

گل و گیاه در س��طح شهرستان است لذا همه دس��تگاه ها و ادارات 
در این جهت تالش مضاعفی از خود به کار گیرند.مایلی با اش��اره به 
پوشش گیاهی مطلوب شهرستان گالیکش بیان کرد: علیرغم وجود 
جنگل های انبوه و پارک ملی گلس��تان در شهرستان، توسعه فضای 
س��بز باید به صورت هدفمند تداوم داشته باشد. وی کاشت درختان 
مثمر و غیرمثمر را از سیاست های مهم دولت تدبیر و امید برشمرد و 
افزود: توسعه فضای سبز نه تنها از جنبه روانی حائز اهمیت است بلکه 
به لحاظ بهداشتی و محیطی نیز نقش عمده ای در توسعه شهرستان 
ایفا می کند.فرماندار گالیکش در ادامه خاطرنشان کرد: منابع طبیعی 

باید در جهت حف��ظ اراضی ملی و نگهداری از آن تالش نماید و در 
راس��تای توسعه سبز و کاشت درخت از گونه هایی استفاده شود که 
با آب و هوا و محیط، س��ازگاری داش��ته باشد.وی با اشاره به اهمیت 
فرهنگ س��ازی در خانواده ها به منظور کاشت نهال گفت: با توجه به 
فرا رسیدن نوروز و به منظور نشان دادن چهره ای زیبا و خوشآیند از 
شهرستان، بحث زیباسازی در ورودی و خروجی شهرها بیش از پیش 
مورد توجه قرار گیرد.وی در پایان یادآور شد: در جهت حفظ درختان 
با قدمت باال نظیر س��رخدار که تعداد محدودی از آن در شهرستان 

وجود دارد باید تالش جدی صورت پذیرد.

فرمانداری گالیکش در جلسه توسعه فضای سبز : 

هفته منابع طبیعی بهترین فرصت برای توسعه بوستانهای روستایی و فضای سبز هست

پیام شهردار قم به مناسبت گرامیداشت روز مهندس
قم- خبرنگار فرصت امروز- دکتر س��قائیان نژاد با صدور پیامی پنجم اسفند ماه زادروز 
خواجه نصیرالدین طوس��ی و روز ملی مهندسی را گرامی داشت. متن پیام شهردار قم به این 

شرح است:
بسمه تعالی

بدون شک تاریخ پرافتخار ایران اسالمی مدیون دانشمندان و مهندسانی است که در عرصه 
پایه گذاری تمدن بزرگ اسالمی و ایرانی تالشی وافر به خرج داده اند و در طول سالیان طوالنی 
این تالش های ارزنده نس��ل به نسل منتقل ش��ده و امروز ایران اسالمی در آغازین روزهای ورود به پنجمین دهه انقالب در عرصه 
مهندسی رشته های گوناگون حرف های بسیاری برای گفتن دارد. نامگذاری پنجم اسفند ماه زادروز خواجه نصیرالدین طوسی دانشمند 
و مهندس برجسته و به نام ایرانی فرصتی است که ضمن ارج نهادن به جایگاه و خدمات ارزشمند جامعه مهندسی، نگاهی جامع و ژرف 
به مسیرهای طی شده و آینده پیش رو داشته و با تبیین و بازشناسی اهداف متعالی، وظایفی که مهندسان بر عهده دارند را بازخوانی 
کرد. یکی از مسائل مهمی که مقام معظم رهبری در بیانیه »گام دوم انقالب« نسبت به آن هشدار دادند تالش غرب برای ترویج سبک 
زندگی غربی در ایران بود و در این راستا قطعاً مهندسان در عرصه های مختلف به ویژه مقوله مهم ترویج سبک معماری ایرانی اسالمی 
که دارای سابقه ای کهن و تاریخی است می توانند ایفای نقش کرده و به دغدغه های معظم له پاسخ دهند. اینجانب ضمن پاسداشت یاد 
و نام 1400 مهندس شهید دوران دفاع مقدس، فرارسیدن روز مهندس را به پیشگامان عرصه توسعه، پیشرفت و سازندگی در کشور و 
به ویژه جامعه بزرگ مهندسین خدوم و فعال حوزه مدیریت شهری که با تکیه بر استعداد و خالقیت مثال زدنی خود سنگرهای پیش 

روی انقالب اسالمی را یکی پس از دیگری فتح می کنند تبریک عرض می نمایم.
دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد - شهردار قم

حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در جمع 
نمازگزاران روز جمعه شهرستان آزادشهر

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آزادشهر، در آستانه 
فرارسیدن هفته منابع طبیعی مدیرکل منابع طبیعی گلستان روز جمعه 3 اسفند  در جمع نمازگزاران این شهرستان حضور یافته و 
در بین دو نماز سخنانی ایراد نمود.ابوطالب قزلسفلو بابیان اینکه طبیعت و منابع آن متعلق به همه ی مردم است افزود: "سیل های 
ده های اخیر حاکی از دستبرد به عرصه های طبیعی است." وی خاطر نشان ساخت:" احداث سازه های سنگی مالتی در قالب طرح 
های آبخیزداری منابع طبیعی در روستاهای فاضل آباد،قشالق و نراب از اهم طرح های پیشگیری از سیل در این شهرستان بوده و لذا  
از مردم خواستاریم تا در صیانت از منابع طبیعی با نیروهای منابع طبیعی همکاری های الزم را داشته باشند."گفتنی است در حاشیه 
نماز جمعه این هفته آزادشهر با حضور مدیرکل منابع طبیعی گلستان و رئیس و کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان 
میزخدمت برپا و نمازگزاران سئواالت و درخواستهای خود در حوزه منابع طبیعی را چهره به چهره با مسئولین مطرح و پاسخ خورا 
دریافت نمودند.در پایان نماز جمعه امروز آزادشهر هم بمناسبت فرارسیدن هفته منابع طبیعی، نهال رایگان بین نمازگزاران توزیع شد.

در هشتمین دوره مسابقات بین المللی "جام فجرانقالب" به دست آمد:
هشت طال، سه نقره و هفت برنز حاصل تالش بانوان کاراته کای شهرداری سمنان 
سمنان - حسین بابامحمدی - در هشتمین دوره مسابقات بین المللی "جام فجرانقالب" کاراته 
کاران شهرداری سمنان 18 نشان رنگارنگ را کسب کردند. سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی ش��هرداری سمنان از کسب 18 نشان رنگارنگ تیم بانوان کاراته کای شهرداری سمنان در 
هش��تمین دوره مسابقات بین المللی "جام فجرانقالب" خبر داد. عباس بابایی با اشاره به اینکه این 
رقابت ها ویژه بانوان از پنج شنبه ۲۵ بهمن ماه در مجموعه ورزشی تختی تهران آغاز شده و تا جمعه 
۲6 اسفند ماه ادامه داشت، بیان کرد: تیم بانوان کاراته کای  شهرداری سمنان توانست در پایان این 
رقابت ها 18 مدال رنگارنگ شامل 8 مدال طال، 3 نقره و 7مدال برنز را از آن خود کند. وی اعالم کرد:  در رده سنی نونهاالن سایدا 
شاهورانی در وزن منفی ۲۵ کیلوگرم، سایدا شاهورانی در وزن منفی ۲۵ کیلوگرم، مهال جاللی در وزن منفی ۲۵ کیلوگرم، مونا عمادی 
در وزن منفی 40 کیلوگرم، یگانه نجفی در وزن منفی 3۵ کیلوگرم، یگانه متین در وزن منفی 4۵ کیلوگرم،الینا صفاجو در وزن منفی 
۵0 کیلوگرم و در رده سنی نوجوانان مبینا علی پوردر وزن منفی 4۲ کیلوگرم  بر سکوی اول این رقابت ها ایستادند و توانستند 8 مدال 
طال را در این رقابت ها را کسب کنند. همچنین نگار اصغری در رده سنی نونهاالن در وزن منفی ۲۵ کیلوگرم ،زهرا رستمی در رده 
سنی بزرگساالن  در وزن منفی ۵۵ کیلو گرم و الهام شرفیه در رده سنی نوجوانان در وزن منفی ۵9 کلیوگرم3  مدال نقره این رقابت 
ها  را کسب کردند. بابایی در ادامه اظهار داشت : 7 مدال برنز این رقابت ها دینا دانشی در وزن منفی ۲۵ کیلوگرم،سیده مبینا نبوی  در 
وزن منفی ۲۵ کیلوگرم، آناهیتا جعفری چاشمی در وزن منفی 30 کیلوگرم،ثنا محمد زاده در وزن منفی ۲۵ کیلوگرم ، فاطمه سادات 
سیادتی در وزن منفی ۲۵ کیلوگرم را در رده سنی نونهاالن ،ام البنین جعفری در رده سنی بزرگساالن در وزن منفی 67 کیلوگرم 

و مریم معصومیان در رده سنی جوانان در وزن منفی 48 کیلو گرم را از آن خود کردند و بر سکوی سوم این رقابت ها ایستادند.

مدیران شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب با خانواده معظم شهید 
کوهسار حیدري دیدار و گفت و گو نمودند

کرمانشاه - منیر دشتی - مهندس ناصري پور مدیر عامل شرکت با همراهي جمعي از مدیران و روساي شرکت )مدیر مالي، 
مدیر منابع انساني، رئیس مددکاري، رئیس حراست و امور حقوقي و سرپرست روابط عمومي( به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر 
بنا به رسم هر ساله با خانواده معظم شهید کوهسار حیدري دیدار و گفتگو کردند.  مهندس ناصري پور در ابتدا هدف از این دیدارها 
را تجدید پیمانی دوباره با آرمان های شهدا و تجلیل از خانواده های معظم شهدا دانست و گفت: امنیت و آرامش کنونی کشور مدیون 
خون پاک شهدا است و بحق شهدا حق بزرگی بر گردن تک تک ما دارند و احترام به خانواده های معظم شهدا وظیفه همه ماست.
مدیر عامل شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب شهدا را چراغ هدایت جامعه اسالمی ذکر کرد و بر انتقال پیام شهدا در راستای حفظ 
انقالب و ایجاد امنیت در جامعه به نوجوانان و جوانان نسل امروزی تاکید نمودند . وي با بیان اینکه شهدا مظهر عزت و اقتدار ایران 
اسالمی هستند، اظهار داشت: یاد و نام شهدا تا ابد در تاریخ زنده و جاودانه می ماند، زیرا آنان با نثار جانشان حماسه های به یادماندنی 
در دفاع از اسالم و انقالب آفریدند. مهندس ناصري پور در ادامه بر رفع مشکالت خانواده شهدا تاکید کرد و گفت: رفع مشکالت خانواده 
شهدا از اولویت های کاری همه مجموعه شرکت ملي نفت و باالخص نفت و گاز غرب است و بدون شک خانواده شهدا و ایثارگران 
مایه مباهات و افتخار همه ملت ایران به شمار مي روند و بر لزوم ارتباط مستمر مسئوالن با خانواده معزز شهدا و ایثارگران تاکید کرد. 

رئیس سازمان نظام مهندسی قزوین خبر داد
وجود 1۵۰ کیلومتر شبکه تأسیساتی فرسوده در بافت قدیمی قزوین

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان نظام مهندسی قزوین گفت: بالغ بر 1۵0 کیلومتر شبکه تأسیساتی فرسوده در 
بافت فرسوده داریم که باید اصالح می شده است. رئیس سازمان نظام مهندسی قزوین در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار کرد: 
انتخابات دوره هفتم هیئت مدیره در مهرماه برگزار شد و هیئت مدیره جدید از آبان کار خود را آغاز کرد. وی افزود: مشارکت اعضا در 
تمام کشور کم بود اما در همین شرایط، استان قزوین جزو ۵ استان برتر در میزان مشارکت محسوب می شد این در حالی است که این 
میزان مشارکت کم، یک دغدغه جدی برای ما محسوب می شود. وی با اشاره به اینکه حضور مهندسین در زمان بهره برداری پررنگ تر 
است ادامه داد: دخل و تصرف افراد غیرمتخصص باعث کاهش عمر ساختمان و بروز خطر می شود. رئیس سازمان نظام مهندسی 
اضافه کرد: اجرای مقررات ملی ساختمان حقوق سازندگان و بهره برداران را بر عهده دارد و نظام مهندسی مدافع حقوق هر دو است. 
وی افزود: در خصوص سازندگان در بحث کیفی سازی و کاهش هزینه ها سعی کردیم نقش ایفا کنیم اما هنوز با ایده آل فاصله داریم؛ 
به طور مثال در حوزه نظارت هنوز نتوانسته ایم نظارت را در قالب نظارت مقیم داشته باشیم. مجابی با بیان اینکه در بخش بهره بردار 
نیاز است مطالبات مردم را پررنگ کنیم و مردم نیز در این قسمت مطالبه کنند، ادامه داد: در همین راستا تالش کردیم دفتر مشاوره 

شهروندان را راه اندازی کنیم و امیدواریم تا پایان امسال راه اندازی شود.

مدیرعامل شرکت شهرک  های صنعتی استان مرکزی:
راه اندازی ناحیه صنعتی چوب در سمقاور کمیجان مدنظر قرار دارد

اراک- مینو رستمی- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی گفت: با توجه به 
پتانس��یل هایی که در روستای سمقاور شهرستان کمیجان در صنعت چوب وجود دارد، راه اندازی 
ناحیه صنعتی چوب در این محدوده مدنظر اس��ت. مصطفی آمره اظهار داش��ت: توسعه و گسترش 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان مرکزی با هدف توسعه و رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در دستور 
کار ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان مرکزی قرار گرفته است. مدیرعامل شرکت شهرک  های 
صنعتی استان مرکزی افزود: هم اکنون 3۲ شهرک و ناحیه صنعتی در استان مرکزی فعال هستند. در 
سال جاری هم، ایجاد، توسعه و گسترش چند ناحیه صنعتی دیگر در حال پیگیری است. وی ادامه داد: پیگیری ایجاد ناحیه صنعتی 
سمقاور مورد نظر است که پس از تصویب در ستاد اقتصاد مقاومتی مطالعه مکان سنجی آن انجام و در جلسه توسعه و برنامه ریزی 
استان هم مصوب شده، هم اکنون در حال تملک زمین هستیم و مطالعات فاز یک نیز در دست اجرا است. مدیرعامل شرکت شهرک  
های صنعتی استان مرکزی خاطرنشان کرد: سمقاور از پتانسیل خوبی در حوزه صنعت چوب ازجمله منبت و مبل برخوردار است، که 
با ایجاد ناحیه صنعتی در روستای سمقاور صنعت چوب در یک منطقه ساماندهی می شود. چرا که صنعتگران چوب در روستا پراکنده 
هستند و با ایجاد این ناحیه صنعتی صنعتگران در یک مکان مناسب متمرکز می شوند و می توانند فعالیت خود را توسعه دهند و با 

شکل گرفتن این ناحیه و استقرار صنعتگران چوب، زمینه توسعه کسب و کار در روستا فراهم می شود.
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بازار فروش آنالین لباس به شکل قابل توجهی رونق پیدا کرده است و 
راه های کس��ب درآمد اضافی از این طریق، از همیشه بیشتر شده است، 
بنابراین افرادی که س��ریع تر از این فرصت اس��تفاده کنند چون فرصت 
بیش��تری برای گس��ترش کسب وکارش��ان دارند، احتمال موفقیت شان 
بیش��تر اس��ت. اگر ش��ما نیز قصد فروش آنالین لباس دارید، در ادامه 
این مقاله با ما همراه باش��ید تا توصیه های��ی درباره چگونگی این کار و 

نتیجه بخش شدن فعالیت های حاصل از آن، در اختیارتان قرار بدهیم.
1. برای فروشگاه خود اسمی انتخاب کنید

پیش از هر چیز توصیه می ش��ود درباره آنچه قصد فروش��ش را دارید 
به خوبی فکر کنید و برای فروش��گاه کوچک خود اس��می انتخاب کنید 
که با آن س��ازگاری داشته باشد. می توانید برای این کار از اسم خودتان 
اس��تفاده کنید: مثال فروشگاِه مینا؛ یا اینکه به صالحدید و سلیقه خود 
اس��م دیگری انتخاب کنید. اگر لباس هایی که قصد فروش آنالین ش��ان 
را داری��د، متعلق به برند بخصوصی باش��ند، می توانید از نام آن برند،  یا 

ترکیبی از آن هم برای این کار استفاده کنید.
۲. به فروش یکی دو نوع بخصوص از لباس بسنده کنید

ب��ه هنگام فروش آنالین لباس نمی توانی��د نیازهای تمامی خریداران 
را برطرف کنید. در حقیقت اگر چنین قصدی داش��ته باش��ید، احتماال 
میزان موفقیت تان کمتر می شود. به جای این کار بهتر است یکی دو نوع 
بخصوص از لباس��ی که قصد فروش آنالینش را دارید انتخاب کنید و تا 
حد امکان به همان انواع لباس پایبند باشید. برای نمونه می توانید اقدام 
به فروش لباس های سایز بزرگ یا لباس های شب زنانه کنید و کار خود 
را ب��ا یکی دو نوع لباس پیش ببرید. اگر احیانا نوع س��ومی اضافه کنید 
یا فروش دو نوع یادشده را متوقف کنید، برای تان سودمند نخواهد بود، 
چراکه امکان خریدهای مکرر از س��وی مش��تری های ثابت دیگر وجود 

نخواهد داشت.
۳. منبع لباس هایی را که می فروشید مشخص کنید

برای فروش آنالین لباس نیازی نیس��ت خودتان تولیدکننده باش��ید. 
می توانید از عمده فروش��ان لباس خرید کنید یا پیشنهاد همکاری خود 
را به تولیدی های لباس ی��ا برندها ارائه دهید. فراموش نکنید به هنگام 
فروش نام آن را درج کنید. مهم ترین نکته این است که در دنیای آنالین 

به بهترین شکل حضور پیدا کنید.
4. از لباس ها عکس های خوب و باکیفیت بگیرید

پس از آنکه لباس هایی که قصد فروش آنالین شان را دارید گردآوری 
کردید، توصیه می ش��ود کار عکس برداری از آنها را ش��روع کنید. بهتر 
اس��ت برای این کار از ی��ک دوربین باکیفیت اس��تفاده کنید. لباس ها 
را جایی آویزان کنید، تا کنید یا به س��لیقه خود مدل بدهید و ش��روع 
ب��ه عکس گرفتن کنید؛ فراموش نکنید ک��ه باید از جلو، عقب، هرگونه 
جزییات، برای مثال جیبی به رنگ متفاوت از لباس یا طرحی بخصوص، 

مارک یا لیبلی روی لباس هم عکس بگیرید.
بس��یاری از برنده��ا و تولیدکننگان لباس، بخش��ی از تولیدات ش��ان 
ایرادات��ی دارد که حاضر می ش��وند آنها را با قیم��ت کمتر عرضه کنند. 
اگ��ر تصمیم گرفتید این گونه لباس ها را هم بفروش��ید، از پارگی و لک 

لب��اس هم به دقت عکس بگیرید. برای اینکه اندازه پارگی یا لک لباس 
را مشخص کنید، می توانید سکه ای نزدیک آن بگذارید.

۵. جدول سایزبندی و اندازه ها را تهیه و ضمیمه عکس های 
لباس کنید

نکت��ه دیگری که به هنگام فروش آنالین لباس باید به خاطر داش��ته 
باشید، مشخص کردن برخی اندازه های لباس هاست. دور سینه، دور کمر 
و قد، اندازه هایی هس��تند که معموال مش��تری ها تمایل به دانستن شان 
دارند. زمانی که در حال نوش��تن توضیحات مربوط به لباس ها هس��تید 
بهتر اس��ت این اندازه ها را هم درج کنید. اگر لباس قابلیت کش آمدن 
هم داشته باش��د، برخی مش��تری ها احتماال می خواهند بدانند در این 
هنگام اندازه لباس چقدر بزرگ تر می ش��ود، بنابراین بهتر است اندازه ها 
را در این حالت هم بگیرید و یادداشت کنید )برای اینکه همزمان لباس 
را ک��ش بیاورید و اندازه بگیرید، احتماال به کمک ش��خص دیگری نیاز 

خواهید داشت(.
6. در اینترنت به دنبال عکس هایی از لباس هایی که می فروشید، 

بگردید
ف��رض کنید قصد فروش ژاکتی را دارید که دور یقه آن از جنس خز 
اس��ت و دقیقا همین مدل در س��ایت آن برند یا یکی از فروش��گاه های 
اینترنت��ی عرضه می ش��ود. می توانید به هنگام معرف��ی لباس خود، آن 
عکس ه��ا را ه��م ضمیمه کنی��د. این یکی دیگ��ر از راهکاره��ای مؤثر 
برای فروش آنالین لباس اس��ت و خریداران، ع��الوه بر اینکه می توانند 
چند عکس حرفه ای از لباس ش��ما مش��اهده کنند، ایده ای کلی درباره 

لباس های دیگری که می توانند با آن ِست کنند پیدا خواهند کرد.
7. هر چیزی را که برای فروش دارید معرفی کنید

توصیه می شود به هنگام درج اطالعات مرتبط با لباس، عبارتی نظیر 
»اینجا می توانید س��ایر لباس هایی را که برای فروش گذاشته ام مشاهده 
کنید.« ه��م جایی لحاظ کنید تا در معرض دید خریداران باش��د. آنها 
ممکن اس��ت قصد خرید همزمان چند تکه لباس مختلف داشته باشند 
یا ش��اید هم به محصوالت شما عالقه مند شده باشند و در این صورت، 

امکان دسترسی بیشتری به شما و محصوالت تان خواهند داشت.
8. مشتریان احتمالی را پیدا و خودتان را به آنها معرفی کنید

روش ه��ا و ابزاره��ای مختل��ف تبلیغات آنالی��ن را بررس��ی کنید و 
مناس��ب ترین آنها را به کار بگیرید. به عنوان مثل اگر از طریق شبکه های 
اجتماعی فروش محصوالت تان را انجام می دهید، بهتر اس��ت در همان 
ش��بکه ها تبلیغات کنید. صفحات و کانال های مرتبط با مد و زیبایی را 
پی��دا کنید. بازدهی آنها را از نظر میزان بازدید،  میزان تعامل کاربران و 
…. بررسی و بهترین آنها را برای تبلیغات تان انتخاب کنید. اینفلوئنسر 
مارکتین��گ را هم در صورتی که درس��ت ب��ه کار بگیرید بازدهی خوبی 

برای تان خواهد داشت.
اما اگر وب سایت دارید،  به تبلیغات کلیکی فکر کنید. در بین تبلیغات 
کلیکی، تبلیغات همسان موضوعی، گزینه  مناسبی است. شما می توانید 
با اس��تفاده از گزینه های هدفمندس��ازی،  تبلیغات ت��ان را تنها به بازار 
هدف تان نشان بدهید. ورودی های این تبلیغات به وب سایت تان را رصد 

کنید و با توجه به نرخ تبدیل شان تبلیغات کلیکی خود را بهبود دهید.
9. توضیحات جامع و کاملی درباره لباس ها ارائه کنید

زمان��ی که قصد داری��د توضیحات محصول خ��ود را درج کنید، بهتر 
اس��ت فرض کنید که خریداران تنها با اتکا ب��ه همین توضیحات برای 
خرید لباس های ش��ما اقدام خواهند کرد؛ فرض کنید نمی توانند عکس 
محصول شما را مشاهده کنند )توضیحات تا این حد باید متقاعدکننده 
باش��د(. تمامی جزییات لباس��ی را که می فروش��ید توضی��ح دهید. اگر 
به فرض نمی دانید اس��م نوع آستین لباس تان چیست، می توانید با کمی 
تحقیق و جس��ت وجو در گوگل اطالعات کافی را در این مورد به دست 

بیاورید.
1۰. به هنگام قیمت گذاری روی لباس ها واقع بین باشید

کمترین قیمتی که حاضری��د در ازای لباس های خود دریافت کنید، 
چقدر اس��ت؟ اگر قصد عمده فروشی تعدادی لباس را دارید، بهتر است 
قیمت خرده فروش��ی ها را برای آنها در نظ��ر بگیرید )یا کمی پایین تر(. 
اگ��ر قصد فروش لباس های باکیفیت��ی را دارید که از حراجی خریداری 
کرده اید، بسته به هزینه ای که بابت آنها داده اید، می توانید قیمت فروش 

را تا دو الی سه برابر قیمت خرید اصلی در نظر بگیرید.
شاید تجربه ناموفقی از فروش آنالین لباس در گذشته داشته باشید و 
نتوانسته باشید چیزی به فروش برسانید؛ در این صورت بهتر است کمی 
قیمت های خود را پایین تر بیاورید. می توانید ببینید دیگر فروش��ندگان 
چ��ه قیمت هایی برای لباس های خود در نظر می گیرند و براس��اس آنها 

کار قیمت گذاری را انجام دهید.
11. هزینه پست را هم در نظر داشته باشید

این هزینه ش��امل بس��ته بندی محصول، به عالوه هزینه ارسال آن است. 
می توانید به هنگام مشخص کردن قیمت، هزینه پست را هم به قیمت کلی 
اضافه کنید. راه دیگر این است که این هزینه را جدا از قیمت اصلی لباس ها 
در نظر بگیرید و در مناسبت های مختلف یا به ازای خرید بیش از مقداری 

مشخص، پیشنهاد ارسال رایگان را به مشتریان تان ارائه دهید.
1۲. با مشتری ها تعامل داشته باشید

نکت��ه دیگری که به هنگام فروش آنالین لباس باید به خاطر داش��ته 
باشید، داشتن تعامل با مشتری هاست. آنها سؤاالت زیادی می پرسند؛ با 
خوش خلقی به تمامی سؤال های ش��ان جواب بدهید. حتی اگر این بار از 

شما خرید نکنند، ممکن است دفعه بعدی این کار را بکنند.
1۳. قسمت توضیحات را با توجه به سؤاالت مشتریان به روز کنید

فرض کنید کس��ی از شما درباره اندازه قس��متی غیرمعمول از لباس 
س��ؤال کرد، یا درباره جایی که لباس را از آن خریده اید، یا درباره دیگر 
لباس هایی که امکان پوشیدن ش��ان با لباس شما وجود دارد. بهتر است 
جواب این گونه س��ؤال ها را در قس��مت توضیح��ات درج کنید. حاال که 
زحمت جواب دادن به س��ؤال را به خود داده اید، بهتر اس��ت سودی هم 

از این کار ببرید.
14. پس از دریافت وجه پرداختی، مشتری را از مسئله مطلع 

کنید
پ��س از آنک��ه کار فروش آنالی��ن لباس به پایان رس��ید و وجه آن را 

دریافت کردید، بهتر است مشتری را از مسئله مطلع کنید و از او تشکر 
کنید. این کار در وب س��ایت می تواند به صورت خودکار انجام ش��ود و 
پس از هر تراکنش، ایمیل مربوط به موفقیت این فرآیند و تش��کر شما 

برای او ارسال شود.
1۵. اطالعات مربوط به ارسال محصول را در اختیار مشتری 

بگذارید
اگر برای ارس��ال از پیک کم��ک گرفته اید، می توانید قبل از ارس��ال 
با مش��تری هماهنگ کنید تا آماده دریافت بس��ته باش��د. اگر محصول 
را پس��ت می کنی��د، پس از آنک��ه محصول مورد نظر را برای مش��تری 
ارسال کردید، آنها را در جریان بگذارید. اگر پس از پست محصول، کد 
رهگیری دریافت کرده اید، آن را هم در اختیار مش��تری بگذارید. گاهی 
اوقات کار ارس��ال و پس��ت محصوالت با تأخیر مواجه می شود، بنابراین 

با چنین تدابیری می توان مشتری را از ارسال محصول مطمئن کرد.
16. لباس ها را بسته بندی کنید

پس از مش��خص شدن سفارش مش��تری، حتما محصول مورد نظر او 
را پیش از ارس��ال بس��ته بندی کنید. نایلون های حبابدار و کیس��ه های 
پالس��تیکی برای این کار ایده آل هس��تند. به این ص��ورت، اگر احتماال 
بسته ارسالی شما در راه زمین بخورد یا خیس شود، برای لباس مشکلی 

پیش نخواهد آمد.
17. کاری کنید که مشتری ها شما را به خاطر بسپرند

می توانید در تمامی بس��ته هایی که برای مش��تری ها ارسال می کنید، 
ی��ک کارت ح��اوی اطالعات تماس و هدیه ای ناچیز ق��رار بدهید. برای 
نمونه می توانید گوش��واره ای ارزان قیمت یا چیزی شبیه به این به تعداد 
زیاد خریداری کنید و به کارت خود بچسبانید. برای کارت ها هم نیازی 
نیست زیاد هزینه کنید و درج لوگوی مخصوص شما و آدرس وب سایت 

اینترنتی تان در آن کفایت می کند.
18. مشتری های را به ثبت بازخوردشان تشویق کنید

از مش��تری ها بخواهید نظرات شان را در وب س��ایت، کانال یا صفحه 
ش��ما ثبت کنند. حتی برای کسانی که این کار را می کنند کد تخفیفی 
برای خریدهای بعدی در نظر بگیرید. نظرات ش��ان در مورد نحوه س��ت 
ک��ردن لباس هایی که به تازگی از ش��ما خریده اند، تجربه خریدش��ان از 
ش��ما و اشاره به مواردی که نظرشان را جلب کرده مانند رفتار دوستانه 
یا س��رعت پاسخگویی شما، تحویل سالم و به موقع کاال، تطابق لباس با 

عکس و....
19. مشتری هایی را که از شما خرید کرده اند فراموش نکنید

پس از به پایان رس��یدن کار فروش، بهتر اس��ت به فعالیت خود ادامه 
دهید و اطالعات مربوط به مش��تری هایی را که از ش��ما خرید کرده اند 
در پای��گاه داده خ��ود نگه دارید. امکان خرید مجدد آنها از ش��ما وجود 
دارد، بنابراین بهتر اس��ت در محصوالت بع��دی ای که برای فروش قرار 
می دهی��د، برای آنها هم چیزی در نظ��ر بگیرید و این محصوالت را در 

زمان مناسب به آنها معرفی کنید.
فروش خوبی داشته باشید.

chetor :منبع
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مدیر امور بین الملل و حقوقی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
گفت با توس��عه فناوری ها زمینه ای برای حمای��ت و حفاظت از میراث 
فرهنگی فراهم ش��ده است که از آن جمله می توان به دیجیتالی کردن 

آثار موزه ای، نقشه های معماری و باستان شناسی و اسناد اشاره کرد.
منی��ر خلقی گف��ت: ورود به این حوزه عالوه ب��ر موضوعات فرهنگی 
و طرح حقوق س��نتی در میراث با توجه به آث��ار اقتصادی آن ضرورت 

شناخت و آگاهی از حقوق مالکانه در این عرصه را نیز می طلبد. 
وی در ادام��ه با بی��ان اینکه میراث فرهنگی و تجلی��ات آن در قالب 
آثار مادی و معنوی با آنچه مالکیت فکری تعبیر می ش��وند ارتباط دارد، 
تصری��ح ک��رد: هر اخت��راع و تکاملی که در عرصه حیات بش��ری اتفاق 
می افتد وام گرفته از اندیش��ه ای است که ریشه در تاریخ و تمدن بشری 

دارد.
خلقی گفت: چنانچه بر این باور باشیم که مالکیت فکری تولید ثروت 
از عل��م یا هنر را مورد توجه دارد ش��اید به جرات بتوان گفت که ایران 
یکی از کم نظیرین ترین کش��ورهایی اس��ت که از دیرب��از، از علم تولید 

ارزش کرده است.
وی افزود: ش��اهد این مدعا را باید در میراث فرهنگی فاخر کشورمان 
یافت که از موزه های باستان شناس��ی تا مردم شناس��ی و بازار و زندگی 

روزمره مان به خوبی رخ می نماید.
خلقی در عی��ن حال تصریح کرد: حمایت از میراث فرهنگی، محدود 
به زمان و ش��خص نیست چرا که میراث فرهنگی حاصل اندیشه و تفکر 
گذش��تگان و سلف بش��ر اس��ت که اینک به امانت در دست ما است و 

بنابراین با رعایت امانت باید آن را به آیندگان و خلف خود بسپاریم. 
وی اظهار داشت: به این ترتیب حمایت از میراث فرهنگی را نمی توان 
برای یک محدوده زمانی نهایتا ۵0 ساله یا فقط در زمره اموال و مالکیت 
آفریننده یا وراث آن قرار داد چرا که گاهی خالق و آفرینده اثر ناشناخته 
و مجه��ول اس��ت و یا اینک��ه اثر و مال در مرتبه ای اس��ت که به تملک 

اشخاص محدودی نمی تواند درآید.
وی در ادامه با طرح پرسش هایی تصریح کرد: برای نمونه آیا می توان 
دریافت چه کسی آفریننده جام مارلیک یا نقش برجسته بیستون بوده 
اس��ت یا طرح نقش و پ��الن بنای عظیم تخت جمش��ید را می توان به 

هنرمند یا آفریننده شناخته شده ای نسبت داد؟
وی گفت: البته این موارد و ده ها سوال دیگر از مسائلی است که شاید 
ذه��ن پژوهش��گران و فعاالن حوزه میراث فرهنگی را به خود مش��غول 

کنند. 
میراث فرهنگی و حوزه های مرتبط با آن تنها حفاظت از گذشته 

نیست 
مش��اور ریاس��ت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردش��گری با اشاره به 
مفهوم خالقیت و کاربس��ت آن تصریح کرد: ایران در گذشته سرزمینی 
بوده که به لحاظ دسترسی به منابع مانند اروپا تمام منابع را در اختیار 
نداش��ته و ساکنان آن با همت توانسته اند این سرزمین را قابل زیست و 

یکی از شاخص ترین تمدن ها را در آن به وجود آورند.
س��ید احمد محیط طباطبایی با ذکر این مطل��ب که بدون خالقیت 
امکان زندگی در ایران وجود نداش��ت، تصریح کرد: از این رو ایرانیان با 
مدیریت منابع آبی، ایجاد سکونتگاه ها و به کارگیری فناوری ها توانستند 

در این نقطه از جهان زندگی کنند.
وی در ادامه با مهم دانستن بازگشت به ویژگی های فرهنگی و تاریخی 
افزود: میراث فرهنگی و حوزه های مرتبط با آن تنها حفاظت از گذشته 
نیس��ت بلکه تکیه بر می��راث فرهنگی حتی در ح��وزه قانون گذاری به 
عنوان بخش حافظه خالقیت راهگشا و پاسخگوی مشکالت و نیازهایی 

است که جامعه امروز با آن مواجه است.
او در ادامه با اش��اره به مفهوم و مصداق های مالکیت مادی و معنوی 
میراث فرهنگی تصریح کرد: به عنوان نمونه مالکیت فکری ساخت بنای 

مسجد امام به علی اکبر اصفهانی تعلق دارد و باید همواره باقی بماند.
طباطبایی با اش��اره به اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردش��گری از میراث معنوی و مادی و تفکری که در سیر تاریخ وجود 
داش��ته حفاظت می کند، تصریح کرد: افکار و اندیشه های جدید نیز در 
معاونت کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری حمایت 

می شوند.
حقوق و دستاوردهای میراث فرهنگی در کارآفرینی و علوم فناورانه 
معاون فناوری و کاربردی س��ازی پژوهشگاه نیز با اشاره به عرصه های 
دانش��ی جدید در میراث فرهنگی گفت: س��از و کارهایی که در تعریف 
امروزی می��راث فرهنگی به وجود آمده این ح��وزه را جزو علوم جدید 

قرار داده است.
علیرضا قلی نژاد افزود: در گذش��ته های نه چن��دان دور مفهوم میراث 
فرهنگ��ی تنه��ا به بناه��ا و محوطه ه��ای تاریخی معطوف می ش��د، اما 
ام��روز موضوعات جدید منظر فرهنگی، می��راث معماری مدرن، میراث 
صنعتی و میراث طبیعی به این حوزه وارد ش��ده که دامنه فعالیت ها و 

مسئولیت  های ما را تغییر داده است.
وی گفت: اش��اره امروزه علومی نظیر تجاری س��ازی، عل��وم فناورانه، 
کارآفرینی و... وارد متن جامعه ش��ده اند که پرس��ش هایی را با خود به 
همراه می آورند و یک از پایه هایی که می تواند به این پرس��ش ها پاس��خ 

دهد حقوق است.
قلی نژاد تصریح کرد: اگر بخواهیم حقوق میراث فرهنگی را در تمامی 
حوزه ه��ا از جمله حقوق مربوط به مالکی��ت معنوی معنی کنیم باید از 
حقوق و دس��تاوردهای میراث فرهنگی در کارآفرینی و علوم فناورانه به 
میراث فرهنگی س��خن بگوییم که در مباح��ث قدیم میراث فرهنگی با 

آنها روبه رو نبوده ایم.

هدف مالکیت فکری اقتصادی است
سرپرس��ت معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری در ادامه با بیان 
مواردی درخصوص مبانی و مفاهیم مالکیت فکری هدف مالکیت فکری 
را اقتص��ادی خواند که در حوزه رقابت ش��کل می گی��رد و تصریح کرد: 
ابزار تولید ثروت از علم و دانش که بخش خصوصی به دنبال آن اس��ت 
مالکیت فکری است. محمود حکمت نیا با بیان این نکته که اموال فکری 
محدودیت اموال فیزیک��ی را ندارند، گفت: در این زمینه اعطای حقوق 
انحص��اری به دارایی های فکری باید توجیه و مبتکر طرح باید بداند که 

در ازای افشا ایده ، چه چیزی نصیبش می شود.
وی با اش��اره به حقوق مالکیت فکری در حوزه میراث فرهنگی افزود: 
در دوره های قبل مالکیت را حق استفاده انحصاری تعریف می کردند که 
مانع دیگران در تصرف شود، اما امروز مالکیت را ضمن حفظ آن تعریف 

از دو جهت توسعه داده اند. 
مالکیت فکری دارایی متعلق به افراد جامعه 

منش سرپرس��ت مرک��ز ملی آموزش مالکیت فکری ب��ا مرور کلی بر 
سیس��تم مالکیت فکری در ایران به بررس��ی وضعیت حاضر و بررس��ی 
آم��اری مالکیت فکری پرداخ��ت و گفت: تا زمانی ک��ه مالکیت معنوی 
)قانون( نداش��ته باش��یم صاحبان اختراع تمایلی به افشا ندارند زیرا که 

اثرشان مورد کپی قرار می گیرد.
محمدحس��ین عرف��ان تصری��ح کرد: در ص��ورت وجود ای��ن قوانین 

می توانیم زمینه خالقیت های بعدی را به وجود آوریم .
وی ب��ه اهمی��ت بحث مالکیت فکری اش��اره کرد و ب��ا نگاهی آماری 
به وضعیت جهان افزود: ش��رکت های بزرگ استراتژی عالوه بر مالکیت 

فکری به تجاری سازی برند ها پرداخته اند.
عرف��ان من��ش در ادامه با طرح این پرس��ش که مالکی��ت فکری در 

کش��ورهای در حال توسعه چگونه اس��ت، گفت: هر کشوری با توجه به 
توسعه یافتگی و ش��رایط اقتصادی باید از مالکیت فکری حمایت کند و 
این در حالی است که مالکیت فکری به اختراع محدود نمی شود و عالئم 

تجاری، آثار ادبی و طرح های صنعتی را نیز شامل می شود.
وی در ادامه به کارکردهای مالکیت فکری اشاره و آن را یک سرمایه 
دانس��ت و تصریح ک��رد: مالکیت فکری در کن��ار کاال و خدمات دارای 

ارزش است و همزمان ارزش آن افزایش یا کاهش پیدا می کند.
وی با بیان این نکته که فلسفه مالکیت فکری یعنی اینکه بتوانیم بهره 
اقتصادی ببریم، افزود: کنش��گران مالکیت فکری در این اندیشه هستند 

که بحث مالکیت فکری را تجاری کنند.
شناسایی مصادیق میراث فرهنگی که جنبه مالکیت فکری دارد 
عضو هیأت علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی م��واردی را درخصوص 
آش��نایی با روش ها و ش��یوه های ثبت مالکیت فک��ری میراث فرهنگی 
مطرح کرد و گفت: ابتدا باید مصادیق میراث فرهنگی که جنبه مالکیت 

فکری دارد را شناسایی و به ثبت آنها بپردازیم.
محمدهادی میرشمس��ی ب��ا بیان اینک��ه حقوق مالکی��ت فکری به 
دوش��اخه ادبی هنر و صنعتی تقسیم می شود، تصریح کرد: ثبت یکی از 
الزاماتی اس��ت که در تمامی نظام های حقوقی دنیا به عنوان یک شرط 
الزامی برای حقوق مالکیت صنعتی ذکر شده و اکثر ثبت برای مالکیت 

ادبی هنری موضوعیت ندارد.
وی با اش��اره به تعری��ف و موضوع ثبت، گفت: ش��خصی که تقاضای 
حمایت دولت از آفرینش ذهنی اش را دارد باید در فرموالس��یون دولت 
حرک��ت کرده و طبق قوانین و راه های موجود مال فکری اش را به ثبت 

برساند.
irna :منبع 

کسب و کارهای نوین و اهمیت مالکیت فکری

دوشنبه
6 اسفند 1397

شماره 1268



بعضی عادت های س��اده  روزانه، تأثیر شگفتی روی مسیر 
زندگی تان دارند. تحقیقات نش��ان می دهد بیش��تر مدیران 
و کارآفرین��ان موف��ق، عادت های خاصی دارند که س��بب 

می شود در زندگی خود به پیشرفت برسند. 
آیا تاکنون از خود پرسیده اید چه عاملی افراد موفق را از 
دیگ��ران متمایز می کند؟ در ادامه نقل قول هایی از چندین 
کارآفری��ن موفق را بیان می کنیم ک��ه از عادت های روزانه  

خود خبر داده اند:
کارهای تان را زودتر به انجام برسانید

تاد کریزلم��ن، مدیرعام��ل کمپانی تبلیغات هوش��مند 
مدیا رادار: »برای اینکه بهره وری بیش��تری داش��ته باشید، 
سررس��ید کارهای تان را زودتر از زمان مشخص شده، برای 
خود تعریف کنید. البته نیاز نیس��ت در این کار زیاده روی 
کنی��د. اگر از قبل مس��یر کارتان را مش��خص کنید، بهتر 
می توانید میزان پیش��رفت تان را بسنجید. این عادت باعث 
ایجاد پروس��ه ای می شود که در آن کارها ضروری و روشن 

است و در هیچ زمینه ای ابهامی وجود ندارد.«
زمان بیشتری را در فضای آزاد سپری کنید

جاش س��واین، مدیرعامل کمپان��ی برین جولت: »بیرون 
آمدن از خانه به ش��ما کمک می کند ذهن تان را آزاد کنید 
و برنامه ت��ان را با نگ��رش بهتری ببینید. من همیش��ه در 
فضای آزاد می نش��ینم و در حال��ی که زیبایی های طبیعت 
را تحس��ین می کن��م، تمام کارهایی که بای��د در طول روز 
انجام دهم را می نویسم. همیشه از چهار مسئله  مهم شروع 
کنید و بعد تمام کارهای تان را بنویسید، حتی کارهایی که 

روز قبل نتوانس��تید انج��ام دهید. بعد از آن، فکر کنید چه 
کارهایی قابل ادغام هستند یا بهترین روش برای انجام هر 

کار چیست.«
شرکت برین جولت در حوزه بازاریابی محتوا فعالیت دارد 
و همواره مقاالت و ویدئوهایی برای انتش��ار در ش��بکه های 
اجتماعی تولید می کند که هر ماه مورد اس��تفاده نیمی از 
کاربران آمریکایی و 300 میلیون نفر در سراس��ر دنیا قرار 

می گیرد.
در زمان ورزش کردن، تجسم های خالق داشته 

باشید
ست آو، مدیرعامل کمپانی مالی دورادو: »وقتی مشغول 
ورزش کردن هس��تید، ذهن تان به کجا سر می زند؟ ورزش 
یکی از عادت های روزانه است که نقش مؤثری در موفقیتم 
دارد، ام��ا من ای��ن موفقیت ها را از قبل در ذهنم تجس��م 
می کنم. من همیشه سعی می کنم کارایی و بهره وری خود 
را باال ببرم، در این راستا متوجه شدم وقتی ورزش می کنم، 
می توانم اس��تفاده  مفیدتری از ذهنم داش��ته باشم. قبل از 
آن ذهنم به طور ناخودآگاه به س��مت کارهایی می رفت که 
انجام نداده بودم یا به مس��ائل بی معنا و بی مورد مش��غول 
می ش��د، اما اکنون متوجه شدم می توانم از این زمان، برای 
تجس��م اتفاقات مثبت اس��تفاده کنم. اکنون ورزش برایم 

لذت بخش تر و هیجان انگیزتر از قبل شده است.«
شرکت دورادو، یک شرکت سرمایه گذاری است که ثروت 
مشتریان را از طریق سرمایه گذاری روی پروژه های امالک 

و مستغالت باال می برد.

روح تان را دریابید
جی اسکات اشتاینر، مدیرعامل مرکز پزشکی دیترویت، 
بیمارستان دیترویت و هارپر هازل: »من هر روز با مشتریان 
خ��ود در ارتباط هس��تم. به عن��وان مدیر بیمارس��تان، با 
بیماران، همکاران و پزش��کان روابط نزدیکی دارم و اطالع 
از بهبودی آنها و ش��نیدن صحبت های شان درباره مراقبت 
و همدل��ی، روح مرا تغذیه می کند. گ��وش دادن به حرف 
بیم��اران به من کمک می کند تا بیمارس��تانم را برحس��ب 
نیازه��ای آنها بهبود دهم. وقتی با بیم��اران حرف می زنم، 
بهتر می توانم الهام بخش همکاران و دیگر پزش��کان باشم. 

این عادت روزانه باعث موفقیت من شده است.«
به دیگران کمک کنید

لئون��ا هیرائوکا، مدیرعامل کایرو، موسس��ه ای که در زمینه 
نگه��داری و بهبود کیفیت زندگی س��المندان فعالیت دارد و 
در خدمات مردم ژاپنی-آمریکایی لس آنجلس، اورنج و ونتورا 
است: »همیشه با کسانی که زمانی به شما یا کسب و کارتان 
کمک کرده اند در ارتباط باش��ید و در عوض آنچه گرفته اید، 
خدمت بهت��ر به افراد دیگری ارائ��ه دهید که نیازمند کمک 
هس��تند. من چند سال قبل با آدام گرنت، پروفسور دانشکده  
وارتون آشنا شدم. او کتابی با نام »دادن و گرفتن: چرا کمک به 
دیگران باعث موفقیت هرچه بیشتر ما می شود« دارد که کتاب 
بسیار ارزشمندی است. باید بیشتر از آنچه دریافت می  کنید، 

به دیگران خدمت کنید و قدردان آنها باشید.«
ادامه دارد ...
inc/ucan :منبع
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ویژگی های مشترک زنان موفق کارآفرین
برای موفقیت در کسب و کار و آغاز فعالیت های کارآفرینی به غیر از عالقه و اشتیاق پیش شرط های دیگری هم نیاز است 
که به شما در مسیر رشد و ترقی کمک کند. حال اگر شما به عنوان یک زن کارآفرین قدم به دنیای پر راز و رمز کسب و 
کار بگذارید با چالش ها و گاهی مرارت های متفاوت تری نسبت به مردان روبه رو می شوید. از این رو برای موفقیت در دنیای 
کسب و کار باید به ابزار دانش مجهز باشید و از ویژگی های اخالقی، رفتاری و اجتماعی زنان کارآفرین آگاه باشید. در ادامه 

این نوشتار با ما همراه باشید تا ویژگی های مشترک زنان موفق کارآفرین را بدانید.
1. عاشق رسیدن به موفقیت هستند

شما به اندازه  هر شخص دیگری در این دنیا حق دارید رشد کنید، موفق شوید و شاد باشید. هرگز به خاطر موفق بودن 
عذرخواهی نکنید. بلکه باید موفقیت های تان–هر موفقیت کوچکی- را با آغوش باز بپذیرید و بدانید اگر همان زن موفق و 
بالنده ای هستید که همیشه می خواستید باشید، دارید به دنیا لطف می کنید، بنابراین پاسخ این پرسش که موفقیت یعنی 

چی؟ کامال به شما بستگی دارد.
۲. اعتماد به نفس باالیی دارند

یکی از چیزهایی که همیش��ه برای زنان کارآفرین مهم اس��ت اعتماد به نفس باالی آنان است. اینکه شما سرتان را باال 
بگیرید و در جامعه ای که به مردها امتیازات بیش��تری داده می ش��ود کار و فعالیت کنید به شما کمک می کند کم کم این 

روحیه را به زنان دیگر نیز انتقال دهید.
۳. به دنبال ثابت کردن خود به دیگران نیستند

برخی از زنان بدون داش��تن مطالعات امکان س��نجی و براساس وابستگی های شخصی و قدرت نمایی برای اثبات خود به 
دیگران تصمیماتی می گیرند. این کار اصال درست نیست. شما برای حمایت کردن از انتخاب بازار خود باید از حقایق بهره 

بجویید.
4. از قوانین و مقررات جامعه پیروی می کنند

شما هرگز نباید از هیچ قانونی- هرچه که باشد- تخطی کنید. یک وکیل خبره استخدام کنید تا به هنگام راه اندازی یک 
کس��ب و کار جدید از حقوق ش��ما دفاع کند. شما نباید هزینه های قانونی را بیهوده بدانید بلکه آنها را برای خودتان نوعی 

سرمایه گذاری در نظر بگیرید.
۵. انتخاب های غیراحساسی و از روی آگاهی انجام می دهند

چه در زندگی شخصی باشد چه در فضای کسب و کار مخصوصا حوزه های مرتبط با کارآفرینی همیشه زنان را مجبور 
به انتخاب می کند و زنان کارآفرین موفق همواره از هدف شان مطلع هستند و از این برای هدایت هدفمند تصمیمات شان 

استفاده می کنند. این روش هدفمند و عاقالنه استفاده می کنند و دست به انتخاب های احساسی نمی زنند.
6. هیچ وقت از مطالعه و تحصیل دست نمی کشند

خواندن کتاب های بسیار زیاد در حوزه  کاری تان، کمک می کند آگاه و باسواد باشید، تا بتوانید خوب کار کنید و شما را 
جدی بگیرند. دانشگاه تمام مسیر موفقیت نیست، اما چیزی به نام تفکر آکادمیک و منطقی در شما پرورش می دهد که 

برای پیمودن مسیر کارآفرینی بسیار به آن نیاز دارید.
7. اطراف خود را با کارشناسان خبره و ماهر پر می کنند

اداره یک کسب و کار موفق کار سختی است. بیشتر زنان کارآفرین که مدیریت کسب و کاری را برعهده دارند، ترجیح 
می دهند که افرادی را استخدام کنند که آنها را می شناسند. در بیشتر موارد، این کار غلطی است. شما باید تجربه را معیار 

انتخاب خود قرار دهید و افرادی را در مجموعه خود داشته باشید که می توانند تاثیرگذار باشند.
8. افکار منفی و احساس گناه را دور می ریزند

خودتان را رها کنید. احساس گناه و نگرانی بارهایی هستند که زنان بی جهت به دوش می کشند. این هیجانات توأم، اغلب 
به افکار منفی درباره  فردی که می توانستید باشید یا کاری که می توانستید انجام دهید، منجر می شود.

9. هرگز از تالش برای رسیدن به هدف نمی ترسند
در گذش��ته، مردان هدف زندگِی زنان را تعیین می کردند، ولی امروزه، خوش��بختانه با افتخار باید بگویم دیگر این گونه 
نیست. هدف زنان در زندگی فقط توسط خودشان تعیین می شود و نه هیچ شخص دیگر و هیچ کسی هم نمی تواند آنها را 

از راه شان برگرداند، بنابراین زنان کارآفرین موفق همیشه به هدف شان چشم دارند و برایش تالش می کنند.
1۰. از فناوری روز دنیا بهره  می برند

فناوری مقیاس گذاری سریع را برای استارتاپ ها راحت تر می کند. هیچ دلیلی مبنی بر این وجود ندارد که چرا نباید در 
کسب و کار خود از فناوری استفاده کنید. شما باید برای عملیات خود در فناوری مناسبی سرمایه گذاری کنید.

11. زنان کارآفرین موفق از چیزی دلخور نمی شوند
آنها می فهمند نظر شما متعلق به شما است نه آنها. با اینکه، آنها برای احساسات شما ارزش قائل هستند، اگر با تصمیمات 

آنها موافق نیستید، کار خودشان را می کنند، ولی همچنان شما را دوست دارند.
1۲. آنها شکست ها را باخت در نظر نمی گیرند

حقیقت این است که زنان کارآفرین آدم هایی هستند که معموال می توانند به شما بگویند قبل از اینکه هنری فورد موفق 
شود چند بار ورشکست شده است )3 بار! (. آنها متوجه هستند در مسیر موفقیت، همیشه دست اندازهایی در جاده وجود 

دارد. آنها با آرامشی خود را بازمی یابند که به آنها اجازه می دهد با شیوه ای مصمم به جلو پیش روند.
1۳. قیمت های محصوالت و خدمات خود را به درستی تعیین می کنند

قیمت گذاری نادرست محصوالت شما ممکن است مشتری های تان را از اطراف کسب و کار شما پراکنده سازد. همواره 
باید سطوح قیمت گذاری خود را مورد ارزیابی قرار دهید. باید تغییرات بازار و همچنین اقدامات رقبای خود را مطالعه کنید.

14. به خوبی از خودشان دفاع می کنند
نیاز به گفتن نیست برای غلبه بر آدم های شکاک، دلسردکننده، کینه جو، باید اول یاد بگیرید از خودتان دفاع کنید. اغلب 
اوقات، والدین یا نزدیک ترین دوستان تان نیستند که دست تان را بگیرند. برای همین باید یاد بگیرید دست خودتان را بگیرید.

1۵. به سالمت فیزیکی خود اهمیت می دهند
سالمت فیزیکی تقریبا همیشه با سالمت روانی در ارتباط است و با یک ذهن قوی و سالم بسیاری از چیز های خوب از 

آن شما خواهد بود.
16. به دنبال افزایش سود از بازار هستند

به عنوان یک بانوی کارآفرین، باید از رویکردهایی جدید و نوین برای ارتقای سود کسب و کارتان بهره مند شوید. می توانید 
در یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری کنید و از خدمات آنها استفاده کنید یا با استفاده از اینترنت رویکردهای دلخواه خود 

را پیدا کنید.
17. احساسات بر عملکردشان حاکم نمی شود

هرچند بیان احساسات اشکالی ندارد، ولی کنترل کردن این احساسات به همان اندازه مهم است. احساسات یک مکانیسم 
انس��انی قوی اس��ت، که اگر کنترل نشود، می تواند کامال بر عملکرد شخص حاکم ش��ود و او را مغلوب کند. هرچند مهار 
کردن احساسات برای بعضی ممکن است دشوارتر باشد، ولی این قابلیتی است که هر آدمی می تواند پرورش بدهد و برای 

پیش گیری از خیلی مشکالت و اندوه های  آینده به کار ببرد.
18. به همه هشدارهای بازار توجه می کنند

استمرار بر بازاریابی و تبلیغ محصوالت برای شما امری ضروری و حیاتی است. استراتژی هایی موثر و کارآمد برای حل 
بزرگترین مس��ئله خود طراحی کنید. ش��ما باید درد موجود در بازار و موضوعات تاثیرگذار بر مشتریان خود را بشناسید و 
businessinsider/bazdeh :هدف تان پیدا کردن راهکارهایی درست برای آنها باشد.                                     منبع


