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کارشناساقتصادی

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از عملكرد هيات مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار

ناکامی در ساماندهي
نظام مجوزها

وزیر اقتصاد پیشنهاد داد

بخش خصوصی برای خرید بنگاههای
اقتصادی،کنسرسیومتشکیلدهد

اقتصاد ایران در سال  ۹۸تصویر
نگرانکنن��دهای از خود به نمایش
گذاش��ته اس��ت .افزایش نقدینگی
س��رگردان ،تورم افسارگس��یخته،
رش��د اقتص��ادی منف��ی ،افزایش
بی��کاری ،ناام��ن ش��دن فض��ای
کسبکار ،تنها گوشهای از شرایط
پیچیده و سردرگم اقتصاد ایران در
چند ماه گذشته هستند.
روند صع��ودی تورم که باالترین
رکورد چند دهه اخی��ر را به ثبت
رس��انید ،موجب نگران��ی مردم و
افزایش تبعات سیاسی و اجتماعی
ب��وده اس��ت .ب��ه گفت��ه یک��ی از
اقتصاددانان غرب��ی ،تورم مصیبت
ی��ا بیماری نیس��ت ک��ه همچون
ب�لای طاعون بر س��ر م��ردم نازل
شود ،تورم سیاستی است عامدانه
از س��وی کسانی که به آن متوسل
میشوند.
امروز به جرأت میتوانیم بگوییم
ک��ه اکثر سیاس��تمداران ما با علم
اقتص��اد و واقعیته��ای آن بیگانه
هستند و به گواه تجارت تلخ چند
دهه گذش��ته ،سیاستگذاریها و
برنامههای ذهنی سیاسیون تقریبا
در اکث��ر موارد تلخ و فاجعهبار رقم
خورده است.
تصمیمات خلقالس��اعه و بدون
پش��توانه کارشناسی که
2
تنها به پشتوانه...

فرصت امروز :مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش خود به بررس��ی موانع تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در ایران
و گزارش نظارتی عملکرد هیات مقرراتزدایی پرداخت .نهاد پژوهشی مجلس معتقد است مهمترين دليل ناكامي در انجام فرآيند
ساماندهي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار ،فقدان متولي ستادي و با قدرت نفوذ كافي براي هماهنگي و يكپارچگي دستگاههاي
صادركننده مجوزها بوده اس��ت .در این گزارش که با عنوان «موانع تس��هيل صدور مجوزهاي كس��ب وكار در ايران» منتشر شده،
آمده است :وظايف و اختيارات برشمردهشده براي هيات مقرراتزدايي طبق قوانين جاري ،وظايف و اختياراتي مختص به نهادي با
ويژگيهاي ستادي و داراي قابليت هماهنگكنندگي و انسجامبخشي به نهادهاي متعدد مسئول صدور مجوز در كشور است و به...
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جزییات تصمیم جدید دولت برای افزایش قدرت خرید مسکن مردم

«وام مسکن» به کمک بازار آمد
3

بوکار
مدیریت و کس 
زیر و بم دنیای ناشناخته استارتآپها

زیستبوم نوآوری ایران بازارهای جهانی را تسخیر میکند
بوکارهای آنالین موفق شویم؟
چگونه در راهاندازی کس 
آیا اینستاگرام برای کسب و کار شما مناسب است؟

 ۹روش بازاریابی دیجیتال که به کسب و کار شما رونق میبخشند
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برندسازی و ضرورت خلق معنا

 8تا 16

توضیح تسال درباره احتمال
نقض قوانین آلودگی هوا در
کارخانهفریمانت

تحلیل اقتصاددانان از چشمانداز اقتصاد ایران در ادامه سال 98

دلیل کاهش قیمت ارز و خودرو چیست؟
چش��مانداز اقتصاد ایران در  ۹ماه باقی مانده سال  ۱۳۹۸چگونه خواهد بود؟
آی��ا این روند نزول��ی قیمتها در بازار طال ،ارز و خ��ودرو ادامه پیدا کرده و قرار
است مردم ایران سالی بهتر از سال  ۱۳۹۷را تجربه کنند؟ آیا چشمانداز مثبتی
وجود دارد؟ اینها پرس��شهای مهمی است که این روزها در افکار عمومی مطرح
شده است.
به گزارش ایس��نا ،از یک س��و در ابتدای امس��ال و پایان سال  ۱۳۹۷کشور با
تهدیدهای خارجی روبهرو شد و ایاالت متحده آمریکا فشار تحریمها را به ایران
بیش��تر کرده و از س��وی دیگر در داخل کش��ور نیز بینظمی ،بیبرنامگی ،عدم
درک ش��رایط و… مش��کالت را مضاعف کرد ،اما به اعتقاد برخی از کارشناسان
اقتصادی ،تأثیر اخبار سیاس��ی بر قیمتها ،خالی ش��دن حبابها ،بهتر ش��دن
انتظارات مردم از آینده کش��ور موجب ش��ده اس��ت که این روزها بوی امید در
فضای کشور استشمام شود.
در همین زمینه ،علیرضا ش��کیبایی ،رئیس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر
کرمان با اشاره به روند نزولی قیمت ارز ،طال و خودرو معتقد است :عمده مسائلی
که در حال رخداد است به دلیل جو سیاسی و روانی است .به اعتقاد وی ،با توجه
به اینکه باب مذاکره به صورتغیرمس��تقیم بین ایران و برخی از کش��ورها آغاز
ش��ده ،این موارد خبرهای مثبتی در بازار منتش��ر میکند که براس��اس آن روی
قیمت دالر و سکه تأثیر میگذارد و باعث کاهش قیمتها میشود.
تأثیر اخبار سیاسی بر قیمتها
رئیس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان با تاکید بر اینکه اخبار مثبت
سیاس��ی باعث روند کاهشی قیمت دالر ش��د ،به بازار خودرو اشاره کرد و گفت:
افزایش عرضه خودرو توسط شرکتهای خودروساز به بازار و اینکه این عرضه در
روزهای آینده افزایش بیش��تری خواهد داشت؛ باعث کاهش قیمت خودرو شده
و قیمت خودرو را واقعیتر خواهد کرد.
او در پاس��خ به این سوال که آیا این روند کاهش قیمتی تداوم خواهد داشت؟
تاکید کرد :اگر مذاکرات و مراودات سیاسی نتیجهبخش باشد تصور میکنم روند
کاهشی قیمتها ادامه خواهد یافت.
ای��ن دکترای اقتصاد درخصوص وضعکردن مالیات بر ارز و س��که عنوان کرد:
این یک راهکار درس��ت اس��ت ک��ه میتواند باعث کاهش تقاض��ا و در نهایت بر
کاهش قیمت این دو کاال مؤثر باشد.
وی علت اصلی کاهش قیمت ارز و س��که را مراودات سیاس��ی دانست و بیان
کرد :بازار بورس ،ش��اخص مثبت و خوبی در چند روز اخیر تجربه کرده اس��ت و
این به سبب اخبار مثبت سیاسی است که منتشر شده و امیدواریم بحث سیاسی
ادامه یابد و باعث آرامش بازار شود.
حبابها در حال خالیشدن هستند
زینالعابدین صادقی ،دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان به بازار
ارز اش��اره کرد و گفت :حبابی که در بازار ارز که از زمس��تان سال گذشته ایجاد
شده بود ،بس��یار بزرگ بود ،بهطور مثال براساس آمارها روزی یک میلیون دالر
از هرات افغانس��تان به ایران میآمد و به ریال تبدیل میش��د ،یعنی ارزش پول
ایران در هرات باالتر از ارزش پول ما در تهران شده بود و این نشاندهنده حباب
بزرگ در این بازار در کش��ور بود و همین امر س��بب شده بود که آربیتراژورهای
ارزی از این انتقال سود کالنی به دست آوردند .از طرفی چون بحث تحریمهای
بانکی مطرح بود بس��یاری از تقاضاکنندگان ارز تقاضای ارزشان به صورت بانکی
نبود بلکه تقاضا برای اس��کناس دالر را داش��تند و خود این عامل باعث افزایش
قیمت دالر میشد.
او بخش��ی از کاهش کنونی قیم��ت دالر را به دلیل درصدی کاهش در حباب
بزرگ در این بازار دانس��ت و در ادامه امید به آینده را از دیگر دالیل برش��مرد و

بیان کرد :انتظارات مردم به آینده نس��بت به قبل بهتر شده و این موضوع باعث
کاهش قیمت ارز شده است.
این دانش��یار بخش اقتصاد دانشگاه ش��هید باهنر کرمان از تحریمهای آمریکا
نسبت به ایران سخن به میان آورد و اظهار داشت :تحریمها آنطوری که آمریکا
تص��ور میکرد و مردم هم به صورت انتظارات بد نس��بت به اث��رات آنها ،انتظار
داشتند ،روی اقتصاد ،تأثیر نگذاشته و ایران راهکارهای مناسبی برای رفع برخی
از مش��کالت پیدا کرده اس��ت .وی ادامه داد :ایرانیانی خارج از کش��ور داریم که
صاحبان س��رمایه هس��تند و ارتباطات مالی که با ایران دارند ،میتواند بخشی از
مش��کالت ارزی کش��ور را حل کند .صادقی ارتباط بازار طال و دالر را مستقیم و
آنها را داراییهای جایگزین یکدیگر دانس��ت و تصریح کرد :زمانی که در بازار ارز
حباب وجود داش��ته باشد بهتبع آن در بازار طال نیز حباب به وجود خواهد آورد
و اکنون این حبابها در حال کوچک شدن هستند.
بازی باخت ،باخت
وی علت وجود حباب در برخی از بازارها را به دلیل پیشبینیهای بس��یار بد
از وضعی��ت اقتصاد ایران پس از تحریمها ذکر ک��رد و افزود :این عامل از طریق
افزای��ش عدم اطمینان ،نرخ تنزیل را افزایش میدهد و افزایش نرخ تنزیل باعث
ارزشمندشدن حال نس��بت به آینده نزد مصرفکنندگان میشود .به طور مثال
بخش��ی از تقاضای دالر در کش��ور از طرف عوام ص��ورت میگیرد و تقاضای ارز
فقط منجر به کاهش قدرت خرید مردم میشود و خود آنها نیز بهنوعی در حال
تضرر هس��تند ،ولی کاهش ارزش پول ملی باعث میش��ود این افراد برای حفظ
ارزش پ��ول خود ب��از تقاضای ارز خویش را افزایش دهند که خود این عامل دور
و تسلسل باطل است.
ای��ن دکترای اقتصاد عنوان کرد :قش��ری متقاضی دالر هس��تند و این قش��ر
تش��خیص نمیدهند که چ��ه مواردی روی قیمت دالر تأثیرگذار اس��ت ،لذا اگر
رس��انههای جمعی خصوصاً رس��انه ملی سطح س��واد اقتصادی و فرهنگ مردم
را در ای��ن زمین��ه افزایش دهند و مردم متوجه ش��وند که ای��ن بازی یک بازی
باخت ،باخت برای ابتدا خودش��ان است ،شاید بهنوعی بتوانیم تقاضای این افراد
را مدیریت کنیم.
وی اضافه کرد :در کش��ورهای مختلفی این مش��کل وج��ود دارد ولی به این
ش��دتی که در کش��ور ما اس��ت در هیچ جای دنیا وجود ندارد ،بهطور مثال؛ در
کش��ور س��وریه با وجود اینکه دو یا سه گروه در این کشور در حال جنگ بودند،
اما ارزش پول آنها از کشور ما بیشتر بود؛ این در حالی است که کشور سوریه به
لحاظ قدرت اقتصادی ،سیاسی و امنیتی قابل قیاس با کشور ایران نیست و این
مهم نشان از وجود حباب میدهد.
سوداگران خودرو
صادق��ی ب��ه بازار خودرو اش��اره کرد و گفت :اکث��را ً بنگاهداران با نش��انهای
جعلی در س��ایتهای مجازی نامنویسی و قیمتگذاری میکنند و وقتی بررسی
میکنیم درمییابیم اکثر آنها بنگاهداران ش��هرهای بزرگ هستند که به زور یک
قیمتی را ب��ه بازار خودرو القا میکنند .از طرف��ی تولیدکنندگان داخلی خودرو
نیز نیمنگاهی به این قیمتها دارند و خود این عامل باعث افزایش پلهای قیمت
خودرو میشود.
وی ب��ا بی��ان این مطلب که س��ایتهای معامالتی مج��ازی و انحصار در بازار
خودرو باعث افزایش س��وداگران قیمت خودرو شده اس��ت ،تصریح کرد :پلیس
برخوردهایی با این فعاالن س��ایتهای مج��ازی که قیمت خودروها را به صورت
غیرمنطق��ی افزایش داده بودند ،انجام داد؛ که بای��د انصافاً عنوان کرد این اقدام
نیز مؤثر بوده اس��ت؛ گفتنی است که قیمتهایی که در سایتها برای خودروها
اعالم میشد خیلی بیشتر از ارزش واقعی خودرو بود که این افزایش قیمت برای

شرکتهای بیمه که تأمینکننده خسارت مردم بودند نیز مشکل ایجاد کرد.
این دانش��یار دانشگاه شهید باهنر کرمان با تاکید بر آنکه در مجموع انتظارات
مردم نس��بت به آینده بهتر ش��ده اس��ت ،اظهار داشت :از س��وی دیگر نیز باید
عن��وان کرد که بخش��ی از پیشبینیها در مورد تأثیر اقتص��اد ایران از تحریمها
جنگ روانی بود.
تأثیر عملکرد بانک مرکزی در بازار
وی سیاس��تهای نادرست بانک مرکزی در پاییز و زمستان  ۱۳۹۷را از دیگر
دالی��ل افزایش نرخ ارز اعالم کرد و در ادامه با اش��اره به ب��ازار بورس افزود :اگر
ش��اخص بورس در حال افزایش اس��ت به این دلیل است که داراییهای آنها در
حال گرانش��دن است و خود به خود روی سودآوری آنها تأثیر دارد و این عامل
میتواند با ورود س��رمایههای س��رگردان به این بازار جلوی ایجاد حباب در بازار
ارز و طال را بگیرید.
این دکترای اقتصاد افزود :ش��اید عملکرد غیرش��فاف و غی��رکارای تخصیص
ح��دود  ۱۴میلیارد دالری ارز برای واردات و تأمین کاالهای اساس��ی مردم نیز
خودش یکی از عوامل افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی در کش��ور ش��د
و به نظر من دستگاههای نظارتی با ورود به این بحث باید پیگیر جریان انحراف
تخصیص ارز باشند.
وی ادامه داد :شاید بد نباشد نیمنگاهی به بازار دارو و تجهیزات پزشکی داشته
باش��یم برای مثال داروهای خارجی که اکنون در ش��بکه داروخانههای کشور در
حال توزیع اس��ت ،برخ��ی از این کاالها با تاریخ تولی��د  ۲۰۰۶ ،۲۰۰۲و ۲۰۰۸
میالدی به قیمت چهار برابر قیمت یکسال پیش به مردم فروخته میشود ،سوال
این اس��ت این دارو اوالً با چه نرخ دالری وارد ش��ده و تاکنون در کجا انبارداری
شده است که مصرفکننده مجبور به پرداخت هزینه چهار برابر میشود!؟ شاید
یکی از اجزای اصلی این پازل بعد ضعیف نظارتی دس��تگاه مرتبط اس��ت که به
نظر بنده باید در این زمینه برخوردهای مناسبی صورت گیرد و این مسائل ربطی
به تحریمها ندارد ،باید یک عزم ملی برای حل چند صد مش��کل اینچنینی در
کشور به وجود آید.
این عضو هیات علمی دانش��گاه ش��هید باهنر کرمان مطرح کرد :پایین بودن
به��رهوری ب��ه دلیل فرهن��گ کار پایین و کهنه بودن فناوری تولید باعث ش��ده
بخش تولیدی کش��ور هم به دلیل افزایش قیمت تمامشده نتواند از این افزایش
رقابتپذی��ری مصنوعی کاهش ارزش پول ملی اس��تفاده کن��د و به تبع آن نیز
صادرات کشور افزایش قابل توجهای پیدا کند.
عدم وجود بازار کارا و رقابتی در کشور
صادقی بس��یاری از مش��کالت اقتصادی کش��ور را در عدم وجود ب��ازار کارا و
رقابتی در کش��ور دانس��ت و ادامه داد :اگر دولت بتواند قانون مالیات بر س��که و
ارز را اعمال کند ،اقدام بس��یار خوبی در این حوزه انجام داده ضمن آنکه دولت
میتواند روی معامالت سوداگران خودرو نیز مالیات وضع کند.
وی از انحصاریب��ودن ب��ازار خ��ودرو انتقاد ش��دید ک��رد و گف��ت :اگر ورود
خودروهای دس��ت دوم خارجی به کشور آزاد ش��ود ،باعث شکستهشدن انحصار
بازار خودرو خواهد ش��د ،همچنین کیفیت بس��یاری از خودروهای دس��ت دوم
خارجی از خودروهای مونتاژ چینی باالتر است.
ای��ن دکترای اقتصادی روند کاهش��ی قیمت ارز ،طال و خودرو را وابس��ته به
ش��رایط آینده دانس��ت و بیان کرد :اگر در مذاکرات برجام تعهداتی که طرفین
به ایران دادهاند ،اجرایی ش��ود و بدنه نخبگان کش��ور اع��م از نخبگان مذهبی و
دینی ،سیاسی ،فکری و اقتصادی مذاکرات منطقی با غرب داشته باشند و بتواند
به توافق معقولی برس��ند ،قطعا روند کاهش��ی قیمتها ادامه خواهد داشت زیرا
بسیاری از این قیمتها حباب است.

مردم ایران تثبیتکننده بازار نیستند
وی خاطرنش��ان کرد :ما کش��ور بزرگ و پرپتانس��یلی هس��تیم اما متأسفانه
م��ردم در برخی موارد رفتار اقتصادی معقولی نمیکنند ،متأس��فانه مردم ایران
تثبیتکننده بازار نیستند بهطوریکه وقتی قیمت کاالیی افزایش مییابد بهجای
آنکه کمتر بخرند ،بیشتر میخرند و این باعث واگرایی قیمت و سبب عدم ثبات
بازار میشود ،بنابراین رسانههای جمعی باید این رفتار مردم را اصالح کنند.
صادقی افزود :این رفتار مردم در سالهای اخیر افزایش یافته که بخشی از این
رفتارها ،به دلیل عدم اعتماد اس��ت و این بیاعتمادی میتواند ناش��ی از کاهش
سرمایه اجتماعی در جامعه باشد.
وی خاطرنش��ان کرد :اگر به تاریخ برگردیم کش��ورهایی مثل آلمان و ژاپن با
 ۱۲س��اعت کار و دریافت چهار س��اعت دستمزد توانس��تند به مشکالت خویش
بعد از جنگ جهانی دوم فائق آیند .در بس��یاری از کشورهای اشغالشده توسط
آلمانه��ای ن��ازی مردم از طریق ب��ه وجود آمدن ارتشهای س��ری و مردمنهاد
توانس��تند کمکهای شایانی در شکس��ت آلمانهای نازی کنند .شاید در چنین
ش��رایط ما میتوانیم از طریق استفاده از سرمایه اجتماعی و سرمایههای نمادین
جامعه با کمک هم به صورت تش��کالت مردمنهاد بس��یاری از این مشکالت را با
هزینههای اندک مدیریت کرد.
سیاستهای بانک مرکزی؛ اصلیترین دلیل کاهش قیمتها
نوراله صالحی ،اس��تادیار بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز درباره
وضعیت اقتصاد کش��ور گفت :عرضه و تقاضا ،بازیگران اصلی بازار طال ،مسکن و
خودرو هستند و اگر عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر باشند ،قیمتها افزایش پیدا
نمیکن��د .وی کاهش تقاضا را یکی از دالیل کاه��ش قیمت در برخی از بازارها
برشمرد و ادامه داد :اکنون به دلیل اتفاقاتی که در سه ماه اخیر در بازار ایران رخ
داد شاهد کاهش تقاضا در بخش مسکن ،خودرو و ارز بودیم.
این دکترای اقتصاد از وابس��تگی اقتصاد ایران به انتظارات س��خن گفت و این
موض��وع را یکی دیگر از دالیل کاهش قیمت در بازار ارز ،طال و خودرو دانس��ت و
عنوان کرد :انتظارات اقتصاد ایران از عقالیی پیروی نمیکند و معموالً روند تعدیلی
و تکثی��ری دارد ،بهطوری که بنگاههای اقتصادی ،مردم و در کل مصرفکنندگان
در زمین��ه روند انتظ��ارات قیمتی و پیشبینیهای آینده تأثیرگذار هس��تند .وی
سیاستهای بانک مرکزی را یکی از تاثیرگذارترین موارد در زمینه کاهش قیمتها
عنوان کرد و افزود :رئیس کل بانک مرکزی سیاس��تهای اقتصادی درستی بهکار
برد و لذا سیاستهای کالن پولی بانک مرکزی و مالی دولت اوضاع اقتصاد ایران را
بهبود بخشیده است .صالحی با بیان این مطلب که بانک مرکزی توانسته همافزایی
بی��ن بازار ارز و بازار پ��ول ایجاد کند ،تصریح کرد :کاهش قیمت ارز و طال موقتی
است و تصور میکنم ظرف دو یا سه ماه آینده تغییراتی در بازار ارز و طال خواهیم
داشت و متأسفانه شوکهای ارزی روی اقتصاد خودش را نشان میدهد و اقتصاد
را به س��مت داللبازی و سفتهبازی خواهد برد .وی تاکید کرد :سیاستهای کالن
بانک مرکزی توانست خلق پول سیستم بانکی را کنترل و اضافهبرداشت و ذخایر
بانکها را نیز کنترل و مدیریت کند.
به سمت پیمانهای پولی دوجانبه حرکت کنیم
این اس��تادیار دانش��گاه ش��هید باهنر کرمان با بیان این مطلب که وابس��تگی
اقتصاد ایران به دالر مهمترین مش��کل اقتصاد کش��ور است ،عنوان کرد :در سال
 ۱۹۴۴میالدی بعد از جنگ جهانی دوم پش��توانه کش��ورها از طال به دالر تغییر
داده ش��د و ای��ن اقدام آمریکا یک کار غیرعلم��ی ،غیرقانونی و غیراخالقی بود و
اکنون دنیا این موضوع را متوجه شده و از سمت حاکمیت دالر فاصله میگیرد،
لذا سیاس��تگذاران اقتصادی کشور ما نیز باید تدابیری بیندیشند که ارزش پول
کشور به دالر وابسته نباشد و به سمت پیمانهای پولی دوجانبه حرکت کند.
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رکود تورمی چه میکند؟
مجیدسلیمیبروجنی
کارشناساقتصادی

اقتصاد ایران در سال  ۹۸تصویر نگرانکنندهای از خود به نمایش گذاشته
اس��ت .افزایش نقدینگی س��رگردان ،تورم افسارگس��یخته ،رشد اقتصادی
منفی ،افزایش بیکاری ،ناامن شدن فضای کسبکار ،تنها گوشهای از شرایط
پیچیده و سردرگم اقتصاد ایران در چند ماه گذشته هستند.
روند صعودی تورم که باالترین رکورد چند دهه اخیر را به ثبت رس��انید،
موجب نگرانی مردم و افزایش تبعات سیاسی و اجتماعی بوده است .به گفته
یکی از اقتصاددانان غربی ،تورم مصیبت یا بیماری نیست که همچون بالی
طاعون بر سر مردم نازل شود ،تورم سیاستی است عامدانه از سوی کسانی
که به آن متوسل میشوند.
امروز به جرأت میتوانیم بگوییم که اکثر سیاس��تمداران ما با علم اقتصاد
و واقعیتهای آن بیگانه هس��تند و به گواه تجارت تلخ چند دهه گذش��ته،
سیاس��تگذاریها و برنامههای ذهنی سیاسیون تقریبا در اکثر موارد تلخ و
فاجعهبار رقم خورده است.
تصمیمات خلقالس��اعه و بدون پشتوانه کارشناس��ی که تنها به پشتوانه
برنامهه��ای پوپولیس��تی و هدر دادن منابع عمومی ب��وده ،نهتنها کمکی به
رش��د اقتصاد کش��ور نکرده ،بلکه زندگی میلیونها هموطن با درآمد بسیار
پایین را هم تحتتاثیر قرار داده است.
باالترین رکورد تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران به اردیبهشت ۱۳۷۴
با نرخ ۵۹.۱درصدی بازمیگردد .نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین
 ۱۳۹۸به رقم کمس��ابقه ۵۱.۴درصد رس��یده و به نظر میرس��د که رکورد
اردیبهش��ت  ۱۳۷۴به زودی شکس��ته خواهد شد .به همین دلیل است که
کارشناس��ان نگران تکرار فشارهای تورمی دهه  ۷۰و بروز تبعات سیاسی و
اجتماعی ناشی از آن در جامعه هستند.
ت��ورم به معن��ای واقعی کلمه یک موضوع سیاس��ی اس��ت ،محصولی از
سیاس��تگذاری عمومی است که به ش��دت بازار ،عرضه و تقاضا ،صنعت و
تولید را تحتتاثیر قرار میدهد .فضای سیاسی ایران طی چند ماه آینده به
س��مت و سوی انتخابات مجلس شورای اسالمی خواهد رفت و این میتواند
شرایط را برای ظهور دوباره پوپولیسم بر سیاست و اقتصاد کشور آماده کند.
ای��ن زنگ خطر را باید به صورت جدی و هوش��مندانه مورد توجه قرار داد،
چراکه اگرچه در چند سال قبل حاکمیت پوپولیسم بر کشور ،اقتصادمان را
در میانمدت دچار گرفتاریهای بس��یاری کرد ،اما شرایط امروز به گونهای
اس��ت که اقتصاد حتی برای م��دت زمان کم نیز ت��وان خنثیکردن اثرات
تخریبی این سیاستها را نخواهد داشت.
آثار احتماعی سیاس��تهای اقتصادی آنقدر باالس��ت ک��ه میتوان گفت
سیاستگذاری اقتصادی در واقع همان سیاستگذاری اجتماعی است .یکی
از موضوعات مهم ناش��ی از رکود اقتصادی ،ارتباط مستقیم بین آسیبهای
اجتماعی و موقعیت اقتصادی اس��ت .تحقیقاتی که در جوامع مختلف انجام
ش��ده ،نش��ان داده که در دوران رکود و فش��ار اقتصادی ،جرایم مختلف از
جمله س��رقت ،فحش��ا ،دعوا و ...افزایش چش��مگیری پیدا کرده است .این
یعنی گسترش و افزایش فقر منجر به افزایش آسیبهای اجتماعی میشود.
در واق��ع فقر پایدار به وجود آم��ده ،خانواده را در یک چرخه فقر منتهی به
تشدید آسیبهای اجتماعی قرار میدهد.
در ش��رایط آش��فته اقتصادی معموال تمایل م��ردم و به خصوص طبقات
ضعیفتر به ش��عارهای پوپولیس��تی افزایش مییابد و بسیاری از سیاسیون
از این ش��رایط سوءاس��تفاده میکنند .در همین اوضاع و احوال چنانچه به
صحبته��ای برخی دولتم��ردان با دقت گوش کنیم ،به گونهای مش��خص
میگویند که تنها راهکار حل معضالت اقتصادی ،حضور گس��ترده دولت در
تمامی ابعاد اقتصاد اس��ت .در حالی که اگر یک مطالعه اجمالی به تجربیات
سایر کشورها بیندازیم ،خواهیم دید که صرفا کشورهایی در این شرایط به
سمت دولتیشدن مقطعی میروند که از سیستمهای توزیع قوی و مویرگی
برخوردار باشند .متاسفانه اقتصاد دولتی ما فاقد این سیستم است.
در یک سیس��تم توزیعی که فروش��گاههای بزرگ وجود دارد ،دسترسی
افراد به کاالها میسر است و دولت هم میتواند نسبت به اجرای برنامههایی
که دارد ،اقدام کند.
یکی از بزرگترین هزینههای رکود تورمی ،زیانی اس��ت که با هیچ برنامه
و بودجه و بس��ته و س��امانهای قابل جبران نیس��ت و آن ،عمری اس��ت که
ش��هروندان میان رکود و تورم ،دو سنگ سنگین آسیاب از دست میدهند.
به طور طبیعی در چنین ش��رایطی بس��یاری از جوانان تحصیلکرده ناامید
ش��ده و به اجبار مهاجرت را انتخاب میکنند .نتیجه این کار ،خالیش��دن
کشور از باارزشترین و غیرقابل جبرانترین سرمایهها است.
ایرانیان در طول یکس��ال گذشته با افت فاحش سرمایههای خود مواجه
بودهاند و درآمد واقعیش��ان به ش��دت کاهش یافته است .با کمبود برخی
کااله��ا در مقاطع مختلف مواجه ش��دهاند و دغدغه این کمبود و یا افزایش
قیمت ناگهانی کاالهای مصرفی آنها را رها نکرده است.
پیشبین��ی از روند اقتصاد ،تداوم رکود و انقباض اقتصاد اس��ت که باعث
میشود نهتنها مشاغل جدیدی ایجاد نشود که تعدیل نیرو هم در بنگاههای
اقتصادی اتفاق بیفتد و کمتر شدن قدرت خرید مردم همچنان ادامه داشته
باش��د .تورم فزاینده در ایران نیز در حال آماده ش��دن برای نواختن تیش��ه
به ریشههاس��ت .تورم در کنار آثار اقتصادی ،تبع��ات اجتماعی قابل تاملی
دارد که به طور معمول نادیده گرفته میش��ود .در چنین فضایی که س��یل
نقدینگی ناغافالنه ،گاه به بازارهای دارایی همچون طال و ارز هجوم میشود
و گاه به بازارهای فیزیکی همچون مس��کن ،خودرو و ...حمله میکند .مردم
ب��ه دنبال پناهگاهی مطمئن هس��تند که ارزش پول خ��ود را حفظ کنند؛
چراکه دمای پول در دستش��ان به قدری باال رفته که اگر به همین ش��کل
آن پول را در دست خود نگه دارند ،نهتنها دست میسوزد ،بلکه آن پول نیز
اندک اندک ذوب خواهد شد.
کاهش درآمد خانوار لزوما با از دس��ت دادن ش��غل یا دریافت دیرهنگام
دس��تمزدها نیس��ت .درآمد حقیقی فردی که حتی افزای��ش حقوق و مزایا
داش��ته ،به دلیل افزایش ش��دید قیمتها کاهش یافته اس��ت .یعنی نقش
تورم در این موضوع بس��یار مهم است .درآمد حقیقی در واقع بیانگر قدرت
خرید درآمد فرد اس��ت .هنگام کاهش درآمد حقیقی چه به دلیل از دست
دادن ش��غل و چه به دلیل افزایش قیم��ت خانوارها مجبور به تغییر الگوی
مخارج خود میش��وند .خالصه مطلب اینکه با شرایط رکود اقتصادی فعلی
که افق بهبود تولید نیز دیده نمیش��ود و با توجه به کاهش سرمایهگذاری
در سالهای گذشته و رشد سریع قیمتها ،درآمد حقیقی ایرانیان به شدت
در حال کاهش اس��ت .با توجه به شرایط موجود و محدودیتهای درآمدی
دولت ،به هیچوجه به سراغ ابزارهایی همچون چاپ پول و استقراض از بانک
مرکزی نروند .تکرار تجارب اش��تباه گذش��تگان تنها به حادتر شدن شرایط
موجود منجر خواهد شد.

ناکامی در ساماندهي نظام مجوزها

فرص��ت امروز :مرک��ز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش خود به بررس��ی
موانع تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در ایران و گزارش نظارتی عملکرد هیات
مقرراتزدایی پرداخت .نهاد پژوهش��ی مجلس معتقد است مهمترين دليل ناكامي
در انجام فرآيند س��اماندهي و تس��هيل صدور مجوزهاي كسبوكار ،فقدان متولي
ستادي و با قدرت نفوذ كافي براي هماهنگي و يكپارچگي دستگاههاي صادركننده
مجوزها بوده است.
در این گزارش که با عنوان «موانع تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار در ايران»
منتشر شده ،آمده است :وظايف و اختيارات برشمردهشده براي هيات مقرراتزدايي
طبق قوانين جاري ،وظايف و اختياراتي مختص به نهادي با ويژگيهاي س��تادي و
داراي قابليت هماهنگكنندگي و انسجامبخشي به نهادهاي متعدد مسئول صدور
مجوز در كشور است و به همين دليل است كه قابليت انجام آن وظايف و اختيارات
براي هيات مقرراتزدايي وجود ندارد.
براس��اس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس ،تحلی��ل قانونی ترکیب و جایگاه
«هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» و عملکرد این هیات،
حاک��ی از خطایی راهبردی در تعیین هی��ات مقرراتزدایی بهعنوان متولی حذف
مجوزهای غیرضرور و تسهیل صدور آنهاست و بهاین معنا که جایگاه قانونی هیات
مقرراتزدای��ی ،ترکیب اعضا و ارزش مصوبات آن در سلس��لهمراتب نظام حقوقی،
تأمینکننده نهادی عالی برای نیل به هدف مجوززدایی بهنظر نمیرسد.
به گفته بازوی کارشناسی مجلس ،مهمترین دلیل اجرایینشدن مصوبات هیات
مقرراتزدایی تاکنون ،بهرس��میت شناختهنشدن هیات مقرراتزدایی در مصوبات
نهادهای مقرراتگذار و مقاومت دس��تگاهها در براب��ر مصوباتی با امضای وزیر امور

اقتصادی و دارایی ب ه عنوان رئیس هیات مقرراتزدایی است.
نهاد پژوهش��ی مجلس در این گزارش جهت بهبود روند مجوززدایی ،پیشنهادی
برای استفاده از ظرفيت اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي و تعيين نماينده
ويژه توسط رئيسجمهور را مطرح کرده است« :با توجه به اين واقعيت كه بر حسب
تجربيات مكرر ،نهادهاي ستادي دولت (براي مثال ،سازمان امور اداري و استخدامي)
از قابليت ايفاي تكاليفي همچون مجوززدايي برخوردار نيس��تند ،پيشنهاد ميشود
اين كارويژه برعهده نماينده ويژه رئيس جمهور قرار گيرد».
ب��ه اعتقاد مرکز پژوهشها ،آنچ��ه در ادبيات حقوقي ،اقتص��ادي ايران با عنوان
مقرراتزدايي از آن ياد ميشود و هياتي نيز با همين عنوان ،متولي اصلي ساماندهي
و حذف مجوزهاي دس��توپاگير براي کس��بوكارها فعالي��ت دارد ،در واقع نوعي
مجوززدايي اس��ت كه واجد كاركرد و اهداف��ي محدودتر از مقرراتزدايي به معناي
مرسوم اس��ت .مصوبات هيات مقرراتزدايي از بدو ش��كلگيري تاكنون و كيفيت
اجراي آنها ،نش��انگر آن است كه اين هيات در انجام مأموريت خود توفيقي حاصل
نكرده است .بدين شرح كه مصوبات هيات در ادغام يا حذف برخي از مجوزها ،اوال
توسط برخي از دستگاهها مالک عمل قرار نگرفته است و ثانياً ،تأثيري ملموس در
كاهش فرآيند دستوپاگير صدور مجوزها براي كسب وكار نداشته است.
در بخش��ی از گزارش مرکز پژوهشها به می��زان حذف و اصالح مجوزها در این
هیات اش��اره شده اس��ت« :طبق گزارشهاي دبيرخانه هيات مقرراتزدايي ،مباني
قانون��ي و ضرورت وجودي تع��داد زيادي از مجوزها ( 809مج��وز از  2111مجوز
احصاشده تا شهريورماه  )1396در جلسات كميته تخصصي هيات مقرراتزدايي و
تس��هيل صدور مجوزهاي كسب وكار ،مورد بررسي قرار گرفته است .بدین ترتیب،

تاكنون 38درصد كل مجوزهاي شناساييش��ده ،مورد بررس��ي ق��رار گرفتهاند ،اما
حاصل كار هيات مقرراتزدايي براساس نتايج حاصلشده در كميته تخصصي ،ادغام
 134مجوز در قالب  32مجوز ،اصالح 30مجوز و حذف  391مجوز(تا پاييز )1396
است .در حال حاضر پس از فعاليتهاي هيات مقرراتزدايي ،تعداد مجوزهاي نهايي
مصوب 340 ،مورد اس��ت ،اما ادغام مجوزها و كاهش عددي آنها ،در واقعيت منجر
به بهبود محيط كسبوكار و زدودن موانع مربوط به اخذ مجوزهاي متعدد و زمانبر
براي فعاالن اقتصادي نشده است».
همچنین در ادامه این گزارش به تجربیات کش��ورهای موفق در مقرراتزدايي،
اش��اره شده و آمده است« :تجربه كش��ورهاي موفق در مقرراتزدايي (به معناي
مجوززدايي) از جمله كره جنوبي و گرجس��تان نيز حاكي از آن اس��ت كه ايجاد
و بهرهبرداري مؤثر از س��امانههاي دولت الكترونيكي ،از جمله سامانههاي مربوط
به كسب وكار و بالطبع ،دستيابي به توسعه اقتصادي ،با اراده قوي رئيس جمهور
ب��راي اصالحات در دولت و از طريق تش��كيل نهادهايي با عضويت وزراي مربوط
و البته با مش��اوره نمايندگان بخش خصوصي انجام ش��ده است .در حال حاضر،
مناس��بترين نهاد براي انجام فرآيند س��اماندهي مجوزها و مجوززدايي در ايران،
نماين��ده ويژه رئيس جمهور از طري��ق نهادي مانند مركز ملي مطالعات ،پايش و
بهبود محيط كسب وكار به نظر ميرسد .پس از ناكاميهاي متعدد در ساماندهي
نظام مجوزها در كش��ور ،اكنون زمان آن فرا رسيده كه رئيس جمهور با استفاده
از اختيارات مندرج در قانون اساس��ي ،اين تكليف مهم را به انجام رساند و از اين
طريق ،بار اداري ناش��ي از پيچيدگي و پُرهزينه بودن و زمانبر بودن فرآيند صدور
مجوزها را كاهش دهد».

بلومبرگ مدعی شد

احتمال تحریم اینستکس توسط آمریکا

اقدام آمریکا در تحریم ساز و کار مالی ویژه تجارت با ایران میتواند تنشهای این
کشور با اتحادیه اروپا بر سر ایران را بیش از پیش افزایش دهد.
به گزارش ایس��نا ،یک مقام آگاه آمریکایی در گفتوگو با بلومبرگ ،مدعی شده
آمریکا در حال ارزیابی اعمال تحریمهای جدیدی بر ضد ایران است که یکی از این
اقدامات ممکن است شرکت ایرانی متناظر با اینستکس را هدف قرار دهد .به گفته
این منبع ،اینس��تکس ایرانی نهادی موازی با بانک مرکزی ایران اس��ت که پیشتر
در فهرس��ت تحریم آمریکا قرار گرفته اس��ت .وی همچنین ادعا کرده اس��ت بانک
مرکزی ایران اس��تانداردهای جهانی در مبارزه با پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم
را رعایت نکرده است.
ژانویه امس��ال کشورهای اروپایی به منظور محافظت از تجارت محدودشده خود
با ایران در برابر تحریمهای آمریکا از س��از و کار مالی ویژه خود به نام اینس��تکس
رونمایی کردند که در فرانس��ه مس��تقر است و یک شرکت متناظر با خود در ایران

دارد .اگر تحریمهای جدید آمریکا اعمال ش��وند ،احتماالً تالشهای اروپاییها برای
تجارت با ایران از طریق دور زدن استفاده از دالر و نظام مالی آمریکا بیش از پیش
با مشکل مواجه خواهند شد.
بلومبرگ در ادامه افزوده است که چنین اقداماتی باعث گستردهتر شدن شکاف
بین اروپاییها با دولت ترامپ که معتقد به کمپین فش��ار حداکثری بر ایران است
خواهد شد .دولت آمریکا تالش دارد تا ایران را برای رسیدن به یک توافق جامعتر
به پای میز مذاکره بکشاند.
الی گرانمایه ،از کارشناسان ارشد شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت :اگر
دنبال تحریم اینس��تکس ایرانی باش��ید در واقع در تالش برای کشتن اینستکس
هستید .اگر آمریکا این کار را انجام دهد به نظرم حمایت سیاسی بیشتری در اروپا
برای مخالفت با اقدامات آمریکا صورت خواهد گرفت.
هرچند که اروپاییها برای راضی ساختن واشنگتن اعالم کردهاند که اینستکس

تنها محدود به مبادالت بشردوس��تانه خواهد بود ،اما به نظر میرس��د این تضمین
نیز واش��نگتن را راضی نکرده اس��ت .بررس��ی تحریمهای جدید تنها یک روز پس
از آن اعالم میش��ود که هایکو ماس ،وزیر خارجه آلمان برای گفتوگو درخصوص
چگونگی بهرهمندی ایران از مزایای اقتصادی توافق هس��تهای با مقامات ایرانی به
تهران آمد.
هرچند که مکانیزم اینس��تکس احتماالً در موارد محدودی استفاده خواهد شد،
اما آمریکاییها نگرانند که زنده ماندن اینستکس به تدریج آن را به ابزاری قدرتمند
برای مبادالت مالی در س��طح جهان تبدیل کند ک��ه کارایی تحریمهای آمریکا را
ش��دیدا ً کاهش دهد .اما اشفورد ،محقق مؤسسه «کاتو» در واشنگتن گفت :توسعه
اینس��تکس یک نگرانی واقعی برای سیاس��ت تحریمی آمریکا در درازمدت اس��ت.
اینستکس چارچوبی را ایجاد کرده است که کشورهای دیگر نیز میتوانند در آینده
از آن استفاده کنند.

نخستوزیر ژاپن امروز در تهران

شینزو آبه در سفر به ایران به دنبال چیست؟

شینزو آبه در حالی امروز چهارشنبه وارد تهران میشود که برخی مقامات ژاپنی
تأکید کردهاند او نه یک میانجی است ،نه حامل پیامی از جانب آمریکا است و نه
راهحلی فوری برای برونرفت از بحران هستهای اخیر در چنته دارد.
تهران از روز چهارشنبه  22خرداد به مدت سه روز برای اولین بار در  41سال
اخیر میزبان نخس��توزیر ژاپن خواهد بود .ش��ینزو آبه در حالی برای این س��فر
تاریخی آماده میش��ود که دیدار اخیرش با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا از
یک سو و شدت گرفتن تنشها بین آمریکا و ایران از سوی دیگر ،این تصور را برای
برخی رسانهها ایجاد کرده بود که وی حامل پیام مهمی از طرف آمریکا برای ایران
است یا اینکه میخواهد از شدت بحران ایجادشده بر سر برجام بکاهد.
روزنامه «ژاپن تایمز» اما نگاه دیگری دارد .دیپلماتهای ژاپنی در روزهای اخیر
تأکید کردهاند که شینزو آبه نه بهعنوان میانجی یا پیامآور عازم تهران میشود و
نه راهحلی فوری برای پایان بخشیدن به بحران هستهای در چنته دارد .به گزارش
اتاق بازرگانی ایران ،یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه ژاپن که نخواسته نامش
فاش ش��ود ،اخیرا ً به ژاپن تایمز گفته اس��ت« :هدف اصلی نخستوزیر این است
ک��ه تنشها را کاهش داده و از بدتر ش��دن اوضاع جلوگیری کند .ما هیچ برنامه
غافلگیرکنندهای نداریم .نخس��توزیر بهعنوان یک میانج��ی یا پیامآور به تهران
نخواهد رفت .از طرفی ژاپن حامی هیچیک از طرفین [ایران و آمریکا] نیست».
ب��ا توجه به این اظهارات محتاطانه مقامات ژاپنی ،به نظر میرس��د آنها تالش
میکنند توقعات ایجادش��ده حول سفر ش��ینزو آبه به تهران و دیدارش با حسن
روحان��ی را کاهش دهند تا از این طریق ریس��ک مأموریت دیپلماتیک وی را به
حداقل برسانند.
بس��یاری از تحلیلگران مس��ائل خاورمیانه در ژاپن هش��دار دادهاند که ممکن

است شینزو آبه در نهایت دست خالی از تهران به توکیو بازگردد .آنها خاطرنشان
میکنن��د ک��ه نفوذ دیپلماتیک ژاپن به حدی نیس��ت که بتوان��د آمریکا را برای
بازگش��ت به توافق هستهای متقاعد کند و متعاقباً از شدت تحریمهای اقتصادی
آمریکا علیه ایران بکاهد.
یاسویوکی ماتسوناگا ،استاد روابط بینالملل دانشگاه مطالعات امور خارجه توکیو
و از کارشناس��ان صاحبنام ژاپن در زمینه مس��ائل خاورمیان��ه ،در این خصوص
ش موجود بود ،آنگاه منطقی بود که
میگوید« :اگر ایران در حال دامنزدن به تن 
آبه به تهران برود و از ایران بخواهد که مواضعش را تغییر دهد ،اما این آمریکاست
که با خروج از توافق هس��تهای ،تنش را آغاز کرده اس��ت .آبه چیزی برای ارائه به
ایران ندارد (مش��خصاً برای کاهش مش��کالت اقتصادی) و به همین دلیل من در
مورد دستاوردهای احتمالی وی در این سفر تردید دارم».
به گفته این کارشناس ژاپنی ،ایران از سفر آبه استقبال خواهد کرد زیرا این سفر
گویای این واقعیت است که ژاپن ،ایران را کشوری بسیار مهم قلمداد میکند ،اما
در عین حال وی میگوید آبه قادر نیست کاری برای حل مشکالت بنیادی پیش
روی ایران انجام دهد.
کویچیرو تاناکا ،اس��تاد دانش��گاه کیو ( )Keioو کارشناس مسائل ایران نیز در
رابطه با سفر نخستوزیر کشورش به تهران میگوید« :برای اینکه ژاپن بتواند بین
ایران و آمریکا میانجیگری کند و یا به شکلگیری یک توافق هستهای جدید کمک
کند ،باید ابتدا آمریکا را وادار کند که به موقعیت قبلی یعنی به توافق هس��تهای
س��ال  2015بازگردد ،اما این کار غیرممکن است بنابراین کاری که آبه میتواند
در سفرش به تهران انجام دهد این است که برای مدتی از شدت تنشها بکاهد».
تاناکا همچنین هشدار میدهد که اگر طرف ایرانی فکر کند ژاپن در هر صورت

پیامآوری در خدمت منافع آمریکاست ،روابط دوجانبه ژاپن با ایران آسیب خواهد
دید.
ژاپن اگرچه یکی از متحدان نزدیک آمریکا در منطقه آسیا  -اقیانوسیه محسوب
میش��ود اما همواره روابط خوبی با کش��ورهای خاورمیانه مانند ایران و عربستان
داش��ته اس��ت .اگرچه ژاپن خود جزو طرفهای برجام نبوده ،اما برخالف آمریکا
همواره از این توافق بینالمللی حمایت کرده است ،با این حال ژاپن اخیرا ً به دلیل
تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران ،وارد نفت از ایران را متوقف ساخته است.
یک مقام ژاپنی با اشاره به تحوالت اخیر که موجب تشدید تنشها بین آمریکا
و ایران ش��ده خاطرنش��ان میکند« :هم ایران و هم آمریکا میخواهند بحران را
بهصورت مس��المتآمیز حل و فصل کنند .آنها میدانند که ش��رایط کنونی اص ً
ال
خوب نیست .از این لحاظ میتوان گفت که سفر آبه به تهران برای کاهش تنشها
منطقی است».
در واق��ع خود دونالد ترامپ نیز روز  27مه ( 6خرداد) در جریان س��فر خود به
توکیو ،در همان ابتدای نشس��ت خود با نخس��توزیر ژاپن اعالم کرده بود« :من
میدانم که نخستوزیر آبه و کشور ژاپن روابط بسیار خوبی با ایران دارند ،بنابراین
منتظر میمانیم تا ببینیم که چه پیش میآید».
با این حال کویچیرو تاناکا ،رویکرد نامناسب برخی اعضای تندرو کابینه ترامپ از
جمله «جان بولتون» مشاور امنیت ملی و «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه دولت
ترامپ در قبال ایران را دردسرس��از خوانده و میافزاید« :ژاپن نباید تنها از ایران
بخواهد که خویشتندار باشد .اگر ژاپن قادر نیست که رفتارهای آمریکا را اصالح
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جزییات تصمیم جدید دولت برای افزایش قدرت خرید مسکن مردم

«وام مسکن» به کمک بازار آمد

«منتظر اتفاقات مهم در حوزه مسکن باشید»؛ این خبر را ابتدای هفته رئیسکل
بانک مرکزی در جریان بررسی گزارشی از طرح ملی مسکن در صحن علنی مجلس
اع�لام کرد و حاال پس از ی��ک روز ،معاون اقتصادی بانک مرک��زی ،به رونمایی از
جزییات افزایش تسهیالت مسکن پرداخته است.
به گزارش خبرآنالین ،تالطمهای بازار مسکن و رشد عجیب و غریب قیمتها ،در
حال حاضر وضعیت را به جایی رسانده که تقریبا اکثریت جامعه قدرت خرید خود
را از دس��ت دادهاند؛ به طوری که براساس گزارشهای رسمی ،قیمت یک مترمربع
زیربنای واحد مس��کونی در ش��هر تهران به میانه کانال  ۱۲میلیون تومان رس��یده
است که حاکی از رشد سهبرابری (۲۰۰درصدی) در مقایسه با بهار سال  ۹۲است.
در این میان ،گزارشها نش��ان میدهد که معامالت مسکن شهر تهران به عنوان
شهر پیشتاز در رونق و رکود مسکن ۳۷درصد کاهش یافته و به تبع آن کالنشهرها
نیز در حال ورود به دوران رکود قرار دارند .هرچند در شهرهای کوچک هنوز جریان
خرید خانه به ش��کل مناسب اس��تمرار دارد ،اما وزن این شهرها در بازار مسکن به
قدری نیس��ت که رش��د معامالت بتواند خود را در کارنامه کل بازار مسکن یا بازار
پرداخت تسهیالت اعتباری منعکس کند و نشان دهد.
اتفاق مهم در بخش مسکن
در کل فضایی که در طول یکسال گذشته در بازار مسکن حاکم شده و افزایش
ناگهانی قیمتها ،خرید منزل مسکونی برای بسیاری از مردم را تبدیل به آرزو کرده
و برای برخی نیز آرزوی محال! براس��اس همین موض��وع ،رئیسکل بانک مرکزی
از تصمیمات جدید دولت برای افزایش توان خرید مس��کن خبر داده اس��ت .بنا به
گفت��ه عبدالناصر همتی ،رئیسکل بانک مرکزی ،افزایش قیمت مس��کن به دلیل
قیمتهای نسبی و تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش داراییها بود ،بنابراین
با سیاستهای اخذشده برای تثبیت اقتصادی و با اجراییکردن طرح ملی مسکن و
پشتیبانی سیستم بانکی ،شاهد کنترل قیمت مسکن در سال  ۹۸هستیم.
وی درباره حمایت از تولید مس��کن تاکید کرد :بانک مسکن به تنهایی نمیتواند

از تولید مسکن حمایت کند ،اقدامات الزم برای تعیین سهم هر یک از بانکها برای
پشتیبانی از طرح ملی مسکن ،آغاز شده است.
همتی متذکر شد :اعتباراتی که سیستم بانکی برای ساخت مسکن در سال ۹۷
اختصاص داد ،نس��بت به س��ال  ۹۶افزایش 100درصدی داشت .در واقع مجموعه
اعتبارات مربوط به ساخت و ساز مسکن در سال  ۹۶در حدود  ۵۶هزار میلیارد بود
که این رقم در سال  ۹۷به  ۱۰۳هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد .البته در سال
گذش��ته ۱۳.۵درصد از اعتبارات در بخش مسکن هزینه شد که امسال این رقم به
۲۰درصد افزایش مییابد.
رئیسکل بانک مرکزی یادآور ش��د :اواخر س��ال گذشته شورای پول و اعتبار وام
ساخت مسکن را افزایش داد .این وام قابلیت تبدیلشدن به وام خرید را نیز داراست،
بدین معنا که فردی که این تسهیالت را دریافت میکند ،میتواند آن را به خریدار
منتقل کند .این سیاست ابالغ شده است.
وی با ذکر این نکته که سقف تسهیالت وام مسکن در گذشته برای زوجین ۱۰۰
میلیون تومان بود که این رقم در حال حاضر به  ۱۶۰میلیون تومان در ش��هرهایی
مانند تهران افزایش یافته است ،تاکید کرد :سقف وام مسکن ۶۰درصد افزایش پیدا
کرده است که با پیگیری مجلس و دولت شاهد اتفاقات مهمی در سال  ۹۸در بخش
مسکن خواهیم بود.
جزییات افزایش تسهیالت مسکن
در این میان ،پیمان قربانی ،معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعالم جزییات افزایش
تسهیالت س��اخت مسکن ،گفت :ش��ورای پول و اعتبار در اسفندماه سال گذشته
براس��اس گزارش بانک مرکزی ،سقف تسهیالت س��اخت مسکن با قابلیت فروش
اقساطی بلندمدت برای بانکهای تجاری و بانک مسکن را حدود ۶۰درصد افزایش
داده اس��ت .به عنوان مثال ،در تهران سقف قبلی تسهیالت انفرادی ساخت مسکن
 ۶۰میلیون تومان و برای زوجین  ۱۰۰میلیون تومان بود که هر یک به  ۱۰۰و ۱۶۰
میلیون تومان به ترتیب افزایش یافت.

به گفته وی ،در مراکز اس��تان و شهرهای باالی  ۲۰۰هزار نفر نیز این سقف ۵۰
و ۸۰میلیون تومان بود .به ترتیب برای تس��هیالت انفرادی و زوجین بود که به ۸۰
و  ۱۲۰میلیون تومان افزایش یافت .در سایر مناطق شهری نیز این ارقام  ۴۰و ۶۰
میلیون تومان بود که به ۶۰و  ۱۰۰میلیون تومان برای تسهیالت انفرادی و زوجین
افزایش پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه این اقدام به دنبال تحلیلهای صورتگرفته در بانک مرکزی
و بانک مسکن بود ،متذکر شد :به دنبال مطالعات و بررسیهای انجامشده ،بیشترین
مشکالتی که اکنون در حوزه مسکن کشور وجود دارد ،در بخش عرضه است ،زیرا
با نگاهی به آمار معامالت در تهران از خرداد سال گذشته حجم معامالت نسبت به
گذش��ته کاهش و قیمتها افزایشی بود که نشان از مشکالتی در طرف عرضه این
بخش دارد .به همین دلیل اولویت با س��اخت مسکن قرار داده شد تا هم به بخش
عرضه و هم تقاضا اثر داشته باشد و وامها نیز قابل استطاعت باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی یادآور شد :سال گذشته از  ۷۷۳هزار میلیارد ریال
تسهیالت بانکها ،حدود  ۱۰۳هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت.
به گفته قربانی ،در سالهای اخیر به دلیل افزایش قیمت مسکن ،تسهیالت بانکی
به طور میانگین ۳۵درصد قیمت خرید مس��کن را در کل کشور پوشش میدهد و
سرمایهای بودن مسکن از جمله علل گرانی مسکن است.
وی تاکید کرد :بانکها هیچ مانعی برای پرداخت تسهیالت برای ساخت مسکن
ندارند ،اما در سال  ۹۶تقاضا برای دریافت این تسهیالت کاهش یافت و به ۸درصد
کل تس��هیالت بانکی رسید که این رقم در سال گذشته ۱۳.۴درصد افزایش یافت.
البته ۲۵.۲درصد مانده تسهیالت بانکها در سال  ۹۷مربوط به بخش مسکن است.
در س��ال  ۹۴تسهیالت مس��کن اولیها ۸۰درصد قیمت مسکن بود ،اما اکنون این
تسهیالت ۵۳.۶درصد آن را پوشش میدهد.
قربانی خاطرنش��ان کرد :پرداخت تس��هیالت به بخش مسکن مشروط به تعادل
منابع و مصارف محدودیت ندارد.
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چرخ تولید مسکن نمیچرخد
بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرس��ازی۹۰ ،درصد سرمایهگذاری حوزه مسکن
از طریق بخش خصوصی انجام میشود؛ این در حالی است که سازندگان با حداقل
ش��ش مانع برای فعالیت مواجهاند؛ موانعی ش��امل نوس��ان نرخ ارز ،ابهام در آینده
اقتصاد ،نامشخص بودن بازده ،مشکل در پیشفروش ،مالیات ،عوارض و بیمه.
به گزارش ایسنا ،تولید و عرضه مسکن توسط بخش خصوصی به عنوان مهمترین
اقدام برای رونقدهی و شکستن قیمتها با چالشهایی مواجه شده که هدفگذاری
برای تولید س��الیانه یک میلیون واحد مس��کونی را دچار وقفه کرده اس��ت .طبق
برآوردها براس��اس پروانههای س��اختمانی در حال حاضر بی��ن  ۳۰۰تا  ۳۵۰هزار
مسکن در کشور ساخته میشود و این در حالی است که اقدامات دولتی جوابگوی
نیاز بازار نیست.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ،سالیانه  ۲۰تا  ۲۵هزار
میلیارد تومان منابع برای بخش مس��کن الزم اس��ت ،با این وجود بررسیها حاکی
از آن اس��ت ک��ه بخش خصوصی به ح��دود  ۱۰برابر این ارقام نی��از دارد که البته
قسمت اعظم آن توسط خود سازندگان میتواند تأمین شود؛ مشروط بر اینکه موانع
هفتگانه از جلوی پای آنها برداشته شود.
انبوهسازان ،نوسانات گاه به گاه در بازار ارز ،نبود چشمانداز روشن در اقتصاد کالن،

عدم امکان محاس��به دقیق از عایدی س��رمایه ،ایرادات قانون پیشفروش ،مالیات،
عوارض و بیمه کارگران ساختمانی را مهمترین مشکالت حوزه کاری خود میدانند.
با اینکه عرضه  ۹۰۰هزار واحد مس��کونی تا س��ال  ۱۴۰۰که توسط وزارت راه و
شهرسازی ارائه شده برنامهای مهم تلقی میشود ،اما آنچه هدف محمد اسالمی برای
تعادلبخش��ی به بازار را محقق خواهد کرد ،آمدن بخش خصوصی پای کار اس��ت؛
بخش خصوصی که دبیر کانون انبوهس��ازان معتقد اس��ت در حال ترک این حوزه
هس��تند .فرشید پورحاجت با اش��اره به کاهش ارزش پول ملی به یک سوم معتقد
است این مساله سبب شده نقدینگی تولیدکنندگان به خصوص سازندگان به یک
سوم کاهش پیدا کند ،بنابراین وقتی قدرت خرید متقاضیان مسکن کاهش مییابد،
تولیدکنندهها نیز رغبتی برای ورود به عرصه ساخت و ساز از خود نشان نمیدهند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز گفته است که براساس تحقیقات کمیسیون
عمران طبق آمارهای رس��می کش��ور مشخص شد که کش��ور با کمبود 4میلیون
واحدی مس��کن مواجه است .محمدرضا رضایی کوچی با بیان اینکه «در سالهای
گذش��ته کاهش تولید مسکن از س��الی  ۸۰۰هزار واحد به  ۳۰۰هزار واحد ،موجب
ایجاد یک نیاز انباشتهش��ده است» تاکید کرد :این اتفاق منجر به افزایش قیمتها
شد و باید در نظر داشت که نمیتوان در کوتاهمدت به این نیاز انباشته پاسخ داد.

از س��وی دیگر معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر
سیاست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ساخت مسکن ،رونق تولید و ایجاد مشوق
برای بخش خصوصی گفته اس��ت :بیشترین تقاضا برای واحدهای مسکونی  ۴۰تا
 ۸۰متری است و سیاست تولید مسکن نیز در همین چارچوب است.
حس��ینی تصریح کرد :این یک واقعیت اس��ت که ۹۰درصد سرمایهگذاریهای
بخش مسکن توسط بخش خصوصی انجام میشود و باید با تقویت این بخش زمینه
را برای تولید مسکن در کشور فراهم کنیم که خوشبختانه در این دوره مشوقهای
خوبی برای س��ازندگان ارائه ش��ده است .وی با تاکید بر اینکه تصمیم گرفته شد تا
سهم تسهیالت خرید مس��کن در نظام بانکی از 8درصد به ۲۰درصد افزایش یابد،
اعالم کرد :برای ساخت  ۴۰۰هزار واحد مسکونی کمترین اتکا را به نظام بانکی داریم
و منابع مالی این طرح براساس مشارکت تأمین میشود.
حسینی خاطرنشان س��اخت ۹,۵۰۰ :میلیارد تومان برای تکمیل مسکن مهر و
5هزار میلیارد تومان بازگشت سرمایه بانک مسکن است که به این طرح اختصاص
یافته اما هنوز روی کاغذ است و باید تأمین شود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ،ساالنه به  ۲۰تا  ۲۵هزار میلیارد تومان منابع
برای تولید مسکن نیاز است.

ورود به دوره رکود تورمی در بخش مسکن

شرایط برای مستاجران سختتر میشود؟

عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران،
گفت افزایش قیمت مس��کن که خارج از قدرت مالی خریداران است باعث شده
در بخش اجاره تقاضا زیاد ش��ود و همزم��ان قیمت اجاره به دلیل کاهش ارزش
پول ملی باال برود.
ب��ه گزارش ایرن��ا ،تعداد قراردادهای خرید و فروش مس��کن در ش��هر تهران
۳۶درصد نس��بت به س��ال قبل کمتر ش��ده که حاک��ی از ورود ب��ه دوره رکود
تورمی در بخش مس��کن هستیم که کار را برای مستاجران سختتر میکند .به
اعتقاد کارشناس��ان ،کس��ادی خرید و فروش مسکن ،به اثر تورمی در بازار اجاره
منجر میش��ود چرا که وقتی مردم توان خرید خانه را نداش��ته باشند به سمت
ی پیش میروند و افزایش تقاضا در بازار اجاره باعث باال رفتن نرخهای
اجارهنشین 
اجاره میشود.
به گفته برخی بنگاههای مشاور امالک ،نرخهای اجاره در دو هفته اخیر روند

صعودی داشته و همزمان شاهد افت معامالت مسکن بودهایم.
حسن محتشم ،عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان
استان تهران در این باره گفت :هماکنون  3میلیون مسکن خالی در کشور وجود
دارد و به دلیل اینکه این واحدهای مس��کونی در مناطق متوسط به باال ساخته
ش��ده است از توان مستاجران و خریداران مسکن خارج است و متقاضی مسکن
قدرت خرید این خانهها را ندارد.
او به موضوع توزیع نامناس��ب مسکن در کشور اشاره کرد و گفت :این خانهها
طبق ضوابط ش��هرداری طوری ساخته شده که مش��اعات زیادی دارد و قیمت
نهایی آن گران تمام میشود.
محتشم به افزایش قیمتها اشاره میکند و ادامه میدهد :واحد مسکونی که
در ابتدای س��ال گذش��ته  ۵۰۰میلیون تومان قیمت داشته اکنون دو برابر شده
اس��ت و از آنجایی که اجاره برمبنای قیمت ملک تعیین میش��ود شاهد افزایش

قیمت در بخش اجاره بها نیز هستیم.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوهس��ازان مسکن استان تهران ،گفت :این
ارقام برای مس��تاجران ایرانی زیاد است چرا که درآمدها آنچنان باال نرفته و نرخ
فعلی اجاره بخش اعظم س��بد اقتصاد خانواده را دربر میگیرد .حقوق کارمندان
۲۰درصد افزایش داشته و تورم و کاهش درآمد سرانه ملی مردم را فقیر و قدرت
خرید آنها را کاهش داده است.
این کارش��ناس بخش مسکن ادامه داد :در این شرایط نرخ اجارهبها به صورت
دس��توری پایین نمیآید و در صورت فش��ار بر مالکان قراردادهای زیرزمینی و
مخفی ش��کل میگیرد؛ ضمن اینکه افزایش قیمت مس��کن که خارج از قدرت
مالی خریداران است باعث شده در بخش اجاره تقاضا زیاد شود و همزمان قیمت
اجاره به دلیل کاهش ارزش پول ملی باال رفته اس��ت؛ در این شرایط دولت باید
برنامههای خود را در راستای حمایت از مستاجران قرار دهد.
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راه و مسکن
رئیس سازمان برنامه و بودجه:

قطعه یک آزادراه تهران -شمال امسال
بهرهبرداری میشود

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه ب��ه دلیل ترافیکهای طوالنی و اتالف
وقت در جاده چالوس از مردم عذرخواهی کرد و گفت متعهد میشوم که
قطعه یک آزادراه تهران -شمال امسال افتتاح شود.
او همچنین از تخصیص اعتبار  ۳۰۰میلیارد تومانی برای تکمیل فاز یک
پروژه آزادراه تهران-شمال خبر داد و گفت :امسال عالوه بر بهرهبرداری از
قطعه اول آزادراه تهران-شمال ،شاهد بهرهبرداری از  ۳۰۰کیلومتر آزادراه
جدید در کشور خواهیم بود.
به گزارش مهر ،محمدباقر نوبخت صبح سهش��نبه در حاشیه بازدید از
قطعه یک آزادراه تهران ش��مال در جمع خبرنگاران ،با بیان اینکه ۶۰۰
میلیارد تومان با همکاری بنیاد مستضعفان برای تکمیل قطعه اول آزادراه
تهران ش��مال در نظر گرفته شده است ،گفت ۶۰ :کیلومتر از این آزادراه
احداث میش��ود که با راهاندازی آن ،مسیر تهران تا چالوس به دو ساعت
کاهش خواهد یافت.
او با بیان اینکه به دلیل ترافیکهای طوالنی و اتالف وقت آنها در جاده
چالوس عذرخواهی میکنم ،گفت :اگر قطعه اول احداث شود ،وقت مردم
کمتر تلف میشود همچنین در نظر داریم تا پایان امسال  ۳۰۰کیلومتر
آزادراه دیگر احداث کنیم.
معاون رئیسجمهور با اش��اره به اتصال دو اس��تان گیالن و آذربایجان
غربی به ش��بکه ریلی در سال گذشته ادامه داد :امسال نیز در نظر داریم
قطعه ریلی میانه بس��تانآباد راهاندازی شود و به دنبال آسایش و امنیت
مردم هستیم .از این رو تا پایان امسال قطعه یک آزادراه تهران-شمال به
بهرهبرداری میرسد.
وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که چ��را علیرغم وعده مع��اون اول
رئیسجمهور مبنی بر افتتاح قطعه یک آزادراه تهران-ش��مال در س��ال
گذشته ،این اتفاق رخ نداد؟ گفت :به آرشیوهایتان مراجعه کنید و ببینید
آیا من چنین قولی داده بودم یا نه؟ هر وعدهای که من دادم مانند اتصال
دو استان گیالن و آذربایجان غربی به شبکه ریلی در سال گذشته محقق
شد .من از وعدههای جهانگیری بیخبرم؛ در حال حاضر نیز وعده میدهم
و متعهد میشوم که قطعه یک آزادراه تهران-شمال در سال جاری افتتاح
شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره قطعات دوم و سوم آزادراه تهران-
ش��مال ،تصریح کرد :اجازه دهید قطعه یک تکمیل ش��ود ،پس از اتمام
قطعه یک ،درباره جزییات قطعات دوم و سوم نیز توضیح داده خواهد شد.
نوبخت درب��اره آزادراه همت-کرج گفت :بخش زیادی از این آزادراه تا
پایان امس��ال به بهرهبرداری میرسد با این اقدامات ،بار سنگین ترافیک
خودروهای عبوری که از مسیر استان البرز و کرج به سایر استانها تردد
میکنند ،کاهش خواهد یافت.
رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه همچنین درباره برنام��ه دولت برای
رونق بخش مس��کن گفت :اجرای برنامه دولت برای رونق بخش مسکن
با س��اخت  ١٠٠هزار واحد مس��کونی در بافت فرسوده و تامین مالی آن
آغاز شده است.
نوبخت افزود :غیر از طرحی که برای اصالح س��اختار بودجه داریم در
طرح دیگری برای رونق تولید و اشتغال برنامهای هشت بندی داریم که
براس��اس آن بیش از ٩٨٨هزار فرصت ش��غلی ایجاد خواهد شد و بخش
اعظمی از این اشتغالزایی در بخش مسکن ایجاد خواهد شد.
به گفته وی ،عالوه بر ساخت  ١٠٠هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده؛
ساخت  ٥٠هزار واحد مسکونی روستایی و  ٥٠هزار واحد مسکونی شهری
را نیز در برنامه داریم.
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد :با تمام دستگاهها برای عملیاتیشدن
این هشت برنامه هماهنگی شده است .از جمله با وزارت راه و شهرسازی
ب��رای تأمین مالی س��اخت خانه در بافت فرس��وده تفاهمنامهای مبادله
ش��ده است و در این تفاهمنامه اینکه سهم مالی دولت برای ساخت این
خانهها چقدر باشد و در عین حال وزارت راه موظف به تحویل چند واحد
مسکونی باشد مشخص شده است.
نوبخت تاکید کرد :در حوزه تولید و اشتغال برنامههای همه وزارتخانهها
مشخص است و ٢٠درصد پیشپرداختها برای پیشبرد این هشت برنامه
داده شده است که وزارت راه و شهرسازی هم جزئی از آن است.

مدیرعامل شرکت توسعه زیربناهای حمل و نقل:

آزادراه همت -کرج شهریور زیر بار ترافیک
میرود

مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل گفت
پیشرفت فیزیکی ادامه آزادراه همت -کرج به ٨٥درصد رسیده و تا پایان
شهریور به صورت موقت زیر بار ترافیک میرود.
به گزارش ایرنا ،خیراله خادمی روز سهشنبه در حاشیه بازدید از آزادراه
همت-کرج در جمع خبرنگاران خادمی با اشاره به طول ١٤.٥کیلومتری
این آزادراه ادامه داد :س��اخت ای��ن آزادراه ،یکی از مهمترین پروژههایی
اس��ت که در روانسازی ترافیک به سمت کرج تأثیرگذار خواهد بود .در
حال حاضر پنج کیلومتر از این آزادراه زیر بار ترافیک رفته و ۱۰کیلومتر
باقیمانده در دست ساخت است.
به گفته خادمی ،تاکنون ٤٦٠میلیارد تومان برای ساخت آزادراه شهید
همت هزینه ش��ده که س��هم دولت از تأمین این رقم ٧٠درصد و سهم
بخش خصوصی٣٠درصد است.
او یکی از مهمترین دالیل افتتاح نش��دن بهموقع این پروژه را مشکل
تملک اراضی دانس��ت و گفت :معارضان مش��کل اصلی هستند زیرا ۶٠
واحد مسکونی در این مسیر باید تملک میشد که کار بسیار سختی بود.
همچنین در انتهای این پروژه مراکز گردشگری و چند واحد تجاری وجود
دارد که باید خریداری شود.
ب��ه گفته وی ،تملک این اراضی ب��ه اعتبار٣٠میلیارد تومانی نیاز دارد
که امروز درخواس��ت تخصیص این اعتبار را از رئیس س��ازمان برنامه و
بودجه داشتیم.
او به آخرین وضعیت قطعه یک آزادراه تهران -شمال اشاره کرد و گفت:
قطعه یک به پیش��رفت فیزیکی ٩٥درصدی رسیده و البته پیشرفت این
پروژه در طول  ٢٠سال کمتر از ٢٠درصد بود.
خادمی درخصوص قیمت عوارضی ای��ن آزادراه افزود :با توجه به رقم
س��رمایهگذاری باالی��ی که در این پروژه صورت گرفت��ه قیمت  ٣٠هزار
تومان منطقی به نظر میآید ،اما تعیین نهایی قیمت بلیت عوارضی آزادراه
تهران -شمال به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور محول شده است.
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بانک جهانی گزارش داد

خبر جدید همتی درباره عوامل موثر بر نرخ ارز:

قیمت ارز منطقی میشود

رئیسکل بانک مرکزی درباره نوس��انات ن��رخ ارز گفت «آمد و رفتهای
دیپلماتی��ک در ش��رایط خاص سیاس��ی و روان��ی مهم اس��ت ،لیکن آن را
تعیینکننده اصلی روند بازار ارز نمیدانم».
عبدالناصر همتی در آخرین پس��ت اینستاگرامی خود درخصوص عوامل
تاثیرگذار در بازار ارز اعالم کرد« :قبال نیز تاکید کردم در اجرای سیاستهای
جدید ارزی در قبال صادرکنندگان و نقش��ی که در تامین ارز سامانه نیما و
واردات در مقابل صادرات و اسکناس صرافیها خواهند داشت و نیز مدیریت
و راهبری بازار اس��کناس ارز خصوصاً آماده ش��دن برای عملیاتیکردن بازار
متشکل ارزی شاهد منطقیتر شدن قیمت ارز در بازار خواهیم بود.
از اول س��ال تاکنون میزان تامین ارز برای واردات به رقم قابل توجه ۹.۴
میلیارد دالر رس��یده است که حدود  ۵میلیارد دالر آن تامین شده است در
مورد بازار ارز این نکته را بارها تاکید کردهام که عوامل سیاسی و بینالمللی
در شرایط تحریمی در نوسانات بازار ارز بیتاثیر نیست .اخبار به ظاهر مثبت
و منفی هر کدام سهم خود تا حدودی میتوانند بازار ارز را متاثر سازند.
ب��ا اطالعاتی ک��ه از تواناییه��ا و امکانات و ذخایر ارزی کش��ور ،روابط و
ساختار جدید در حال شکلگیری تجاری و کانالهای مالی دارم ،تاثیر آمد
و رفتهای دیپلماتیک را در ش��رایط خاص سیاسی و روانی مهم ،لیکن آن
را تعیینکننده اصلی روند بازار ارز نمیدانم.
بانک مرکزی امروز در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد .وقتی واضعان
حداکثر فشار تحریمی ،به تدابیر بانک مرکزی در خنثیکردن توطئه اعتراف
میکنند انصاف نیس��ت صحبت از دستکاری در نرخ ارز ،برای توجیه آمد و
ک مرکزی تداوم مقاومت در شرایط
رفتها و مذاکرات بشود .افتخار مهم بان 
تحریم ،برای تقویت ارزش پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی است».

گشایش سپرده ویژه معامالت آنالین سهام
در بانکپاسارگاد

با افتتاح س��پرده ویژه معامالت آنالین س��هام در بانکپاسارگاد ،عالوه بر
برخورداری از سود این سپرده ،از طریق آن میتوان بدون مراجعه حضوری
و بهص��ورت کام ًال اینترنتی ،در سیس��تم معامالت آنالی��ن کارگزاری بانک
پاسارگاد نیز ثبتنام کرد .به گزارش روابط عمومی بانکپاسارگاد ،مشتریان
میتوانند با مراجعه به یکی از نزدیکترین شعبههای بانکپاسارگاد نسبت
به افتتاح س��پرده س��رمایهگذاری کوتاهمدت «ویژه معامالت آنالین سهام»
اقدام کنند .سپس با استفاده از نام كاربری و رمز عبور به سیستم بانكداری
مجازی خود وارد شده و فرآیند ثبتنام را تکمیل کنند .فرمهای تکمیلشده
و تصویر مدارک هویتی مورد ارزیابی کارشناسان کارگزاری قرار گرفته و در
صورت تأیید ،ثبتنام قطعی انجام خواهد شد.
براس��اس این خبر ،ش��رکت کارگزاری بانک پاس��ارگاد بهعن��وان یکی از
کارگزاران پیشرو در ارائه خدمات بهروز ،مبتنی بر فناوریهای نوین کشور،
ارائهدهن��ده خدمات نوین معامالت برخط ( )Online Tradingاس��ت تا
دسترسی سریع ،آسان و مطمئن را برای سرمایهگذاران به سیستم معامالتی
فراهم کند .با بس��ط و گس��ترش بازار س��رمایه و تمایل س��رمایهگذاران به
ابزاره��ای نوین معامالتی ،این کارگزاری ارائهدهنده یکی از پیش��رفتهترین
سیس��تمهای معامالتی به کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی معامالت برخط
است تا با بهرهگیری از آن ،امکان خرید و فروش سهام را به صورت اینترنتی
و آنالین برای خود فراهم کنند .از مزایای به کارگیری این سیس��تم ،حذف
هرگون��ه مراجعه حضوری به بان��ک و کارگزاری و انجام کلیه مراحل فرآیند
معامالت از طریق سیستم آنالین در کمترین زمان ممکن است.

سکه  ۴میلیون و  ۴۸۵هزار تومان شد

قیمت سکه باال کشید

قیمت س��که تمامبهار آزادی در بازار تهران با افزایش��ی اندک تحت تاثیر
توقف ریزش قیمت دالر افزایش یافت .بر این اساس ،دیروز سهشنبه نرخ هر
قطعه س��که طالی بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به 4میلیون و
 ۴۸۵هزار تومان به فروش رسید.
ب��ه گزارش ایرنا ،همچنین هر قطعه س��که طالی تم��ام بهار آزادی طرح
قدیم در بازار به قیمت 4میلیون و  ۳۸۰هزار تومان فروخته شد.
نیم س��که نیز 2میلیون و  ۴۰۰هزار تومان ،ربع سکه یک میلیون و ۶۲۰
هزار تومان و هر قطعه س��که گرمی  ۹۹۰هزار تومان فروخته شد .همچنین
در ب��ازار آزاد تهران هر گرم ط�لای خام  ۱۸عیار ۴۱۰ ،هزار تومان فروخته
شد و هر مثقال طال نیز یک میلیون و ۷۸۰هزار تومان به فروش رسید.
ن��رخ خرید دالر در صرافیه��ای بانکی نیز در این روز به  ۱۲هزار و ۸۵۰
تومان و ف��روش  ۱۲هزار و  ۹۵۰تومان افزایش یافت .بهای فروش هر یورو
نیز به  ۱۴هزار و  ۸۵۰تومان رسید .میانگین بهای هر یورو در روز دوشنبه
در سامانه سنا  ۱۴هزار و  ۷۱۸تومان و هر دالر  ۱۲هزار و  ۸۲۸تومان بود.
همچنین حواله فروش در سامانه نیما برای هر یورو  ۱۲هزار و  ۳۹۱تومان
و دالر  ۱۰هزار و  ۷۱۷تومان ارزشگذاری شد.
کارنامه صندوق توسعه ملی تا پایان سال گذشته

سرمایهگذاری  41میلیارد دالری از ذخایر
ارزی

صندوق توس��عه ملی تا پایان سال گذش��ته حدود  41میلیارد دالر برای
سرمایهگذاری در طرحهای مختلفپذیر و در دستور کار قرار داده است.
ب��ه گزارش ایس��نا ،بخش عمده تس��هیالت ارزی پرداختش��ده از منابع
صندوق توس��عه ملی براساس اساسنامه و با عاملیت بانکهای طرف قرارداد
پرداخت میش��ود .این در حالی اس��ت که بررس��ی آخرین گزارش عملکرد
صندوق توس��عه ملی از ابتدای تأسیس ( )۱۳۹۰تا پایان سال گذشته نشان
میدهد که مبلغ کل تس��هیالت ارزی پذیرش ش��ده توسط صندوق (اعالم
وصولش��ده) ،تا حدود  ۴۱میلیارد و  ۱۸۳میلیون دالر بوده اس��ت؛ از این
مقدار معادل  ۳۹میلیارد و  ۷۳۶میلیون دالر ،به مرحله تخصیص ارز (صدور
نامه مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است.
همچنین از مجموع تس��هیالت ارزی مسدودش��ده در بانک مرکزی مبلغ
 ۲۳میلی��ارد و ۷۰۴میلیون دالر به طرحه��ای بخش خصوصی ۹۶ ،میلیون
دالر ب��ه طرحهای بخ��ش تعاونی ،معادل  ۱۵میلی��ارد و  ۳۶۸میلیون دالر
ب��ه طرحهای بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسس��ات عمومی غیردولتی و
معادل  ۵۶۹میلیون دالر به سایر موارد ،اختصاص یافته است.

چشمانداز اقتصاد جهانی در افق 2021

ایمان ولیپور

ایمیلIvanKaramazof@yahoo.com :

بان��ک جهانی در آخری��ن گزارش خود از چش��مانداز اقتص��اد جهان،
پیشبین��ی کرده رش��د اقتصادی جه��ان در س��الهای  2020 ،2019و
 2021به ترتیب به 2.6درصد2.7 ،درصد و 2.8درصد خواهد رسید که در
مقایسه با رشد اقتصادی دو سال گذشته در سطح پایینتری قرار دارد .در
منطقه خاورمیانه نیز با وجود اینکه انتظار میرود رش��د اقتصادی در سال
 2019کاهش یابد و به 1.3درصد برس��د ،اما در سالهای  2020و 2021
ش��اهد افزایش رش��د این منطقه به حدود 3درص��د خواهیم بود .افزایش
رشد اقتصادی در این منطقه تا حدودی متاثر از بهبود انتظارات نسبت به
فعالیتهای اقتصادی ایران در نتیجه کاهش اثر تحریمهای آمریکا خواهد
بود؛ بهطوریکه انتظار میرود رش��د اقتصادی ای��ران از منفی 4.5درصد
طی س��ال  2019به 0.9درصد و یک درصد در سالهای  2020و 2021
افزایش یابد.
رشد اقتصادی تا 2.6درصد ضعیف میشود
طب��ق گ��زارش اخیر بانک جهان��ی در ژوئن س��ال  2019تحت عنوان
«چش��مانداز اقتص��اد جهان��ی :تنشهای ش��دید ،س��رمایهگذاری کند»
پیشبینی میش��ود رش��د اقتصادی جهان در سال  2019به کمتر از حد
انتظار 2.6درصد برس��د و پس از آن در سال  2020به 2.7درصد افزایش
یابد .با وجود اینکه برخی کشورهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه،
در دوران پس از بحران مالی قرار دارند ،اما رش��د اقتصادی آنها همچنان
ضعیف اس��ت؛ از این رو انتظار میرود رشد اقتصادی این منطقه در سال
آینده بدون تغییر بماند.
رش��د اقتص��ادی کش��ورهای در ح��ال توس��عه و نوظهور ب��ا توجه به
سرمایهگذاری ضعیف این منطقه محدود بوده و ریسکها در مسیر نزولی
قرار دارند .با توجه به پیشبینی بانک جهانی ،این ریسکها شامل افزایش
موان��ع تجاری ،فش��ارهای جدید مالی و کاهش بیش از حد انتظار رش��د
اقتصادی در برخی از اقتصادهای مهم این منطقه است .مشکالت ساختاری
که موجب تخصیص نامناسب و کاهش سرمایهگذاری میشوند نیز در این
چشمانداز تاثیرگذار هستند.
طبق گفت��ه دیوید مالپس ،رئی��س بانک جهانی« ،رش��د اقتصادی
قویتر برای کاهش فقر و بهبود اس��تانداردهای زندگی ضروری است».
رش��د اقتصادی کنونی ضعیف بوده و س��طح باالی بدهی و رش��د کند
سرمایهگذاری در اقتصادهای در حال توسعه ،مانع دستیابی این کشورها
به پتانسیلهای پیشرفتشان میشود .ضروری است کشورها اصالحات
س��اختاری قابل توجهی را در دستور کار قرار دهند تا به بهبود محیط
کس��ب و کار و جذب س��رمایهگذاری دس��ت یابند .آنها همچنین باید
مدیریت صحیح بدهی و ش��فافیت را به عن��وان باالترین اولویت کاری
خود قرار دهند تا بدهیهای جدید ایجادشده به رشد و سرمایهگذاری
منجر شود.
پیشبینی میش��ود در سال  2019با توجه به صادرات و سرمایهگذاری
ضعیف ،رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته ،به خصوص در منطقه یورو،
کاهش یابد .انتظار میرود رش��د اقتصادی ای��االت متحده آمریکا در این
س��ال به 2.5درصد برسد و در سال 2020به 1.7درصد کاهش یابد .طبق
پیشبینیها ،رش��د اقتصادی منطقه یورو در س��الهای  2020تا 2021
حدود 1.4درصد ثابت خواهد ماند.
طبق پیشبینیها ،رش��د اقتصادی بین بازارهای نوظهور و اقتصادهای
در حال توس��عه در سال  2019به پایینترین سطح چهار سال اخیر خود
(4درصد) خواهد رس��ید و پس از آن در سال  2020به 4.6درصد افزایش
خواه��د یافت .تعدادی از اقتصادها با فش��ارهای مال��ی و نااطمینانیهای
سیاس��ی مواجه هس��تند .انتظار میرود از پیامدهای منف��ی این اتفاقات
کاس��ته شده و رشد تجارت جهانی که پیشبینی میشود در سال 2019

به ضعیفترین سطح ممکن خود پس از بحران مالی  10سال پیش برسد
تا حدودی بهبود یابد.
طبق گفته س��یال پازارباس��ی اوغلو ،معاون رئیس بانک جهانی با اینکه
تقریباً تمامی اقتصادها با کندتر ش��دن رش��د اقتصادی روبهرو هس��تند،
اما فقیرترین کش��ورها به دلیل ش��کنندهبودن ،ان��زوای جغرافیایی و فقر
مستحکم ،در معرض چالشهای شدید قرار دارند و تا زمانی که آنها نتوانند
به مسیر رشد سریعتر برسند ،هدف کاهش سهم فقر شدید به زیر 3درصد
در سال  2030غیرقابل دسترس خواهد بود.
نکات تحلیلی گزارش بانک جهانی
* بدهیهای دولت در اقتصادهای در حال توس��عه و نوظهور به میزان
باالیی افزایش یافته اس��ت .این کشورها نیاز به برقراری دقیق تعادل بین
اعطای تسهیالت به منظور ایجاد رشد و جلوگیری از ریسکهای ناشی از
قرض گرفتن بیش از حد دارند.
* انتظار میرود نرخهای رشد در کشورهای با درآمد پایین از 5.4درصد
در س��ال  2019به 6درصد در س��ال  2020برسد ،با این حال این میزان
رشد هنوز برای کاهش قابل توجه فقر کافی نیست .بین سالهای 2000
تا  2018تعدادی از کشورهای با درآمد پایین به سطح کشورهای با درآمد
متوسط پیشرفت کردهاند ،با این حال در حال حاضر ،مابقی کشورهای با
درآمد پایین برای رس��یدن به این هدف ،با چالشهای شدیدتری مواجه
هستند .بسیاری از این کشورها نسبت به کشورهایی که به سمت سطوح
درآمدی باالتر جهش داش��تهاند ،فقیرتر و آس��یبپذیرتر بوده و به لحاظ
جغرافیایی محروم و به شدت به کشاورزی وابسته هستند.
* پیشبینی میشود رشد سرمایهگذاری در اقتصادهای در حال توسعه و
نوظهور ،ضعیف و کمتر از سطح میانگین تاریخی آن باقی بماند و همچنین
تحت تاثیر رشد کند اقتصاد جهان ،فضای مالی محدود و محدودیتهای
ساختاری قرار گیرد .برای رسیدن به اهداف کلیدی توسعه ،نیاز به افزایشی
پایدار در رشد سرمایهگذاری وجود دارد .اصالحات محیط کسب و کار نیز
میتواند به تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی کمک کند.
* کاهش ارزش پول ملی در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور نسبت
به کشورهای توسعه یافته رایج تر است و بانکهای مرکزی اغلب نیاز دارند
که به این نوس��انها واکنش نش��ان دهند تا بتوانند ثبات قیمتی را حفظ
کنند .زمانی که بانکهای مرکزی مستقل هستند ،اهداف تورمی معتبری
را دنبال میکنند و رژیم نرخ ارز از انعطافپذیری الزم برخوردار است ،در
این شرایط عبور نرخ ارز به تورم و تاثیر آن بر افزایش تورم ،جهشی نبوده
بلکه محدودتر خواهد بود.
* طب��ق گفته آیهان کوس��ه ،مدیر گروه چش��مانداز بانک جهانی «در
ش��رایط فعلی با وجود نرخ بهره پایین در جهان و رشد اقتصادی ضعیف،
ممکن است دریافت بیش��تر وامهای دولتی ،گزینهای جذاب برای تامین
مالی پروژههای تقویت رشد باشند ».اگرچه همانطور که تاریخ بحرانهای
مالی تاکنون نشان داده ،بدهیهای ایجادشده نمیتواند همانند یک خدمت
رایگان در نظر گرفته ش��ود و الزم اس��ت هزینه تخصیص وامهای دولتی،
پیشبینی و بازپرداخت آنها پیگیری شود.
چشمانداز اقتصادی شرق آسیا و اقیانوس آرام
پیشبینی میش��ود رش��د اقتصادی در ش��رق آس��یا و اقیانوس آرام از
6.3درصد در س��ال  2018ب��ه 5.9درصد در س��الهای  2019و 2020
کاهش یابد .پس از بحران مالی آس��یا در س��الهای  1997و  ،1998این
نخس��تین بار است که رش��د اقتصادی این منطقه به زیر 6درصد رسیده
است .در چین انتظار میرود رشد اقتصادی از 6.6درصد در سال  2018به
6.2درصد در سال  2019کاهش یابد که این امر متاثر از افت رشد تجارت
جهانی ،قیمتهای پایدار کاالها ،پش��تیبانی شرایط مالی جهانی و توانایی
دولت برای کالیبراسیون سیاستهای حمایتی پولی و مالی متناسب با بروز
چالشهای خارجی و س��ایر موانع است .در عین حال ،طبق پیشبینیها،
در سایر کشورهای این منطقه ،رشد اقتصادی در سال  2019به 5.1درصد

خواهد رس��ید و ب��ا توجه به ثبات تجارت جهانی ،در س��الهای  2020و
 2021این رشد معادل 5.2درصد باقی خواهد ماند.
چشمانداز اقتصادی اروپا و آسیای مرکزی
انتظ��ار میرود رش��د این منطقه ب��ا توجه به بهبود ش��رایط ترکیه ،از
رقم 1.6درصد که پایینترین س��طح رش��د طی چهار سال اخیر بوده ،به
2.7درصد در س��ال  2020برسد .انتظار میرود رشد اقتصادی این منطقه
به اس��تثنای ترکیه ،با توجه به رشد آرام تقاضای داخلی و افزایش جزئی
خالص صادرات ،در س��ال  2020به 2.6درصد برس��د که نس��بت به رقم
2.4درصد در  2019باالتر است .در اروپای مرکزی ،استفاده از محرکهای
مال��ی و افزایش مص��رف بخش خصوصی در برخ��ی از اقتصادهای بزرگ
این منطقه کاهش خواهد یافت؛ در عین حال رش��د اقتصادی در اروپای
ش��رقی به 2.7درصد و در آسیای مرکزی به 4درصد بهبود خواهد یافت.
همچنین پیشبینی میشود رشد اقتصادی در بالکان غربی در سال 2020
به 3.8درصد افزایش یابد.
چشمانداز اقتصادی آمریکای التین و دریای کارائیب
انتظار میرود رش��د اقتصادی این منطقه در سال  2019به 1.7درصد
کاهش یابد که بازتابی از شرایط چالشبرانگیز برخی از اقتصادهای بزرگ
این منطقه اس��ت .در عین حال ،با توجه به بهبود س��رمایهگذاری ثابت و
مص��رف بخش خصوصی ،رش��د اقتصادی این منطقه در س��ال  2020به
2.5درصد میرس��د .در برزیل ،انتظار م��یرود یک بهبود دورهای ضعیف
در جریان باش��د؛ به طوریکه نرخ رش��د از 1.5درصد در س��ال  2019به
2.5درصد در س��ال آتی برس��د .همچنین پیشبینی میش��ود آرژانتین
با توجه به کاهش تاثیرات ناش��ی از فش��ار بازار مالی در س��ال  2020به
رش��د مثبت خود ادامه دهد .این در حالی است که انتظار میرود کاهش
نااطمینانیهای سیاس��ی در مکزیک به افزایش رش��د آرام 2درصدی این
کشور در سال آینده کمک کند.
چشمانداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا
انتظار میرود رش��د اقتصادی این منطقه در سال  2019به 1.3درصد
کاه��ش و در س��الهای  2020و  2021به حدود 3درص��د افزایش یابد؛
انتظار از افزایش رشد اقتصادی این منطقه در دو سال آتی عمدتاً به دلیل
رش��د اقتصادی صادرکنندگان نفتی اس��ت که آن نیز تحت تاثیر افزایش
فعالی��ت اقتصادی ایران به دلی��ل کاهش اثر تحریمهای آمریکا و رش��د
انتظاری سرمایهگذاری زیرساختی در اقتصادهای شورای همکاری خلیج
فارس خواهد بود .طبق پیشبینیها ،رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده
نف��ت در س��ال  2020به 2.9درصد افزایش خواه��د یافت که تحت تاثیر
سرمایهگذاری در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و رشد اقتصادی
باالت��ر عراق قرار دارد .در میان اقتصادهای واردکننده نفت نیز با توجه به
پیشرفت اصالحات ساختاری و چشمانداز مثبت گردشگری ،انتظار افزایش
رشد اقتصادی میرود.
چشمانداز اقتصادی ایران و جنوب آسیا
چش��مانداز اقتصادی جنوب آس��یا ثابت اس��ت و انتظار میرود رش��د
اقتصادی آن از 7درصد در سال  2020به 7.1درصد در سال  2021برسد
طب��ق پیشبینیها با توج��ه به حمایت از سیاس��تهای مالی و پولی ،به
خصوص در هند ،رش��د تقاضای داخلی این منطقه باال خواهد بود .انتظار
میرود رشد اقتصادی هند در سال مالی  2019الی  2020که از اول آوریل
شروع میشود ،به 7.5درصد افزایش یابد .در عین حال ،پیشبینی میشود
رش��د اقتصادی پاکستان نیز در همین سال مالی که از  16جوالی شروع
میشود ،با کاهش بیشتری مواجه شده و به 2.7درصد برسد.
رش��د اقتصادی ایران نیز براساس آمارهای بانک جهانی ،در سال 2019
معادل منف��ی 4.5درصد خواهد بود ،با این حال انتظار میرود با توجه به
کاهش اثرات تحریم آمریکا بر اقتصاد ایران و تثبیت تورم ،طی س��الهای
 2020و  2021نرخ رشد اقتصادی این کشور به صورت جزئی بهبود یابد و
به ترتیب به 0.9درصد و یک درصد طی این سالها برسد.

درآمد  ۱۰۰۰میلیاردی دولت از مالیات سکههای پیشفروشی

۶میلیون سکه مشمول مالیات شد
سرپرست پیشین سازمان امور مالیاتی پیشبینی کرد؛ از طرح مالیات بر سکههای
پیشفروششده حدود ۱۰۰۰میلیارد تومان درآمد عاید دولت خواهد شد.
محمدقاس��م پناهی در گفتوگو با تس��نیم ،ب��ا بیان اینکه در ط��رح مالیات بر
سکههای پیشفروششده پیشبینی میش��ود حدود  1000میلیارد تومان درآمد
کسب شود ،گفت 50 :هزار نفر کمتر از  200سکه خریده بودند و ما به این نتیجه
رس��یدیم که ممکن است این افراد با ضوابط و تکالیف مالیاتی آشنا نبوده و ممکن
اس��ت اگر در یک س��ال اظهارنامه ارائه نکنند با جرائم مالیاتی روبهرو شوند ،به این
ترتیب شیوهای در بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی مطرح شد.
بهگفته پناهی؛  7.6میلیون سکه از سوی بانک مرکزی فروخته شده که بیش از
6میلیون س��که پیشفروششده مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود .یک میلیون
س��که زیر  20عدد بوده و معاف از مالیات خواهد بود .به هر حال محاس��بات نشان

میدهد در این طرح درآمدی حدود  1000میلیارد تومان وصول خواهد شد.
وی ب��ا ابراز اینکه «از جزیی��ات مالیات بر اخاللگ��ری در فعالیتهای اقتصادی
اطالعی ندارم و این الیحه در وزارت اقتصاد پیگیری ش��ده اس��ت» ،گفت :سازمان
امور مالیاتی با کلیات الیحه مالیات بر عایدی سرمایه موافق بود و کلیات آن تقدیم
وزیر اقتصاد شده است.
مشاور وزیر اقتصاد گفت :الیحه مالیات بر امالک در مجلس طرح شده بود همان
زمان به کمیسیون اقتصادی اطالع دادیم که «با کلیات آن موافق هستیم اما از آنجا
که این طرح محدود و یکبعدی اس��ت اجازه دهید الیحه جامع مالیات بر عایدی
سرمایه به مجلس ارائه شود ».در حال حاضر یک پیشنویس اولیه غیرقابل استناد
از سوی سازمان آماده شده و به هیات اندیشهورزی رفته است.
وی در پاسخ به زمان تعیینشده از سوی کمیسیون اقتصادی به دولت جهت ارائه

الیحه جامع مالیاتی ،گفت :در حال حاضر مسئولیتی در سازمان مالیاتی نداشته و
زمان ارائه الیحه به مجلس از سوی وزیر اقتصاد تعیین میشود.
قابل توجه سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاري
مشترك اندیشه فردا
طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ  1398/02/31و تائیدیه
سازمان بورس و اوراق بهادار ،مفاد بند  3-10امیدنامه صندوق مبنی
بر هزینه هاي قابل پرداخت از محل دارایی هاي صندوق تغییر یافت.
براي آگاهی از جزئیات بیشتر به وب سایت
 www.andishefardafund.comمراجعه فرمایید.

بــــورس

تلفن مستقیم86073290 :

www.forsatnet.ir

رکوردشکنیهای بورس تهران ادامه دارد

جهش  ۳۵۰واحدی شاخص بورس

ش��اخص کل بورس تهران در چهارمین روز هفته نیز با رش��د مواجه شد و با باال
رفتن از کانال  230هزار واحدی ،رکورد جدیدی به ثبت رس��اند .از آنجایی که روز
دوشنبه شاخص بورس برای اولینبار وارد کانال  ۲۳۰هزار واحدی شد ،از این لحظه
به بعد هر مقداری که نماگر اصلی بازار س��رمایه «رش��د بدون وقفه» داشته باشد،
میتوانیم مدعی شویم این شاخص یک رکورد جدید ثبت کرده است.
به گزارش ایسنا ،شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران روز
سهش��نبه  ۳۵۰واحد رشد کرد و به رقم  ۲۳۰هزار و  ۶۱۷واحدی رسید .سه گروه
خودرویی ،بانکی و شیمیاییها گروههایی بودند که بیشترین ارزش معامالت را در
این روز به خود اختصاص دادند.
ش��اخص کل هموزن نیز با  ۳۹۲واحد رش��د مواجه ش��د و رقم  ۵۷هزار و ۲۵۹
واحدی را تجربه کرد .شاخص آزاد شناور اما با  ۲۵۵واحد کاهش رقم  ۲۶۱هزار و
 ۱۷۳واحد را تجربه کرد .همچنین شاخص بازار اول با  ۹۹واحد رشد تا عدد ۱۷۰
هزار و  ۸۹۲پایین رفت .در عین حال شاخص بازار دوم به رشد خود ادامه داد و با
افزایش  ۲۳۴۶واحدی در تراز  ۴۵۴هزار و  ۳۷۶نشست.
مخابرات ایران ،ش��رکت ارتباطات س��یار ایران ،گروه مپنا و خدمات انفورماتیک
هر کدام به ترتیب  ۱۶۲ ،۲۶۶ ،۲۹۶و  ۱۰۷واحد تأثیر افزاینده روی ش��اخصهای
بازار س��رمایه داشتند .اما فوالد مبارکه اصفهان ،فوالد خوزستان ،معدنی و صنعتی
چادرمل��و و پتروش��یمی مبین هر کدام به ترتی��ب  ۸۵ ،۹۷ ،۱۲۰و  ۷۵واحد تأثیر
کاهنده روی شاخصهای بازار سرمایه داشتند.
خودروییها ،بانکیه ا و شیمیاییها در صدر
گروه خودرو در روز سهشنبه ارزش معامالت نسبتاً باالیی را تجربه کرد ،به طوری
که این رقم به  ۲۴۱میلیارد تومان رس��ید .در این گروه در بخش��ی از سهمها صف
خرید مش��اهده میشد و به طور کلی بیشتر س��همهای این گروه کمتر از 3درصد
نوسان قیمت را تجربه کردند.
گ��روه دیگری که ارزش معامالت نس��بتاً باالیی را تجرب��ه کرد بانکیها بودند به
طوری که با دست به دست کردن بیش از یک میلیارد سهم و اوراق مالی به ارزش

معامالت ۱۱۵میلیارد تومانی رس��ید ،اما در عین حال به جز نماد بانک پارس��یان
و مؤسس��ه اعتباری ملل که بیش از 4درصد رش��د کردند بیشتر نمادهای بانکی با
کاهش قیمت مواجه شدند.
از دیگر گروههایی که ارزش معامالت باالیی را نس��بت به دیگران داشتند فلزات
اساسی ،سیمان ،کانههای فلزی و گروه مواد دارویی بود.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم  ۱,۷۴۰میلیارد تومان رسید و حجم معامالت
عدد 5هزار میلیارد س��هم و اوراق مالی را پشت سر گذاشت .همچنین در فرابورس
ایران ارزش معامالت به رقم  ۷۲۷میلیارد تومان رس��ید و حجم معامالت عدد ۱.۴
میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز در روز گذشته بیش از  ۱۴واحد رشد داشت و بر روی کانال
 ۲هزار و  ۹۳۷واحد ثابت ماند .در این بازار یک میلیارد و  ۴۷۲میلیون برگه سهم
به ارزش بیش از 7هزار و  ۲۷۴میلیارد ریال داد و ستد شد.
نماد پتروش��یمی مارون (مارون) ،گروه س��رمایهگذاری میراث فرهنگی (سمگا)،
تولی��د نیروی برق دماون��د (دماوند) ،مدیریت انرژی امید تاب��ان هور (وهور) ،نفت
پاسارگاد (شپاس) بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند .در مقابل نیز
س��نگآهن گهرزمین (کگهر) و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) مانع از
رشد بیشتر این شاخص شدند.
تحریم پتروشیمی از قبل تاثیر خود را گذاشته بود
اما چند روز پیش بود که آمریکا صنعت پتروشیمی ایران را تحریم کرد و اثرات
این تحریم بر بازار س��رمایه به موضوع گمانهزنی بسیاری از کارشناسان تبدیل شد.
در همین خصوص ،س��ید رضا فاطمی ،کارشناس بازار سرمایه معتقد است :شایعه
تحریم پتروشیمی از قبل ،تاثیر خود را بر روی بازار سرمایه گذاشته بود و حاال که
این موضوع به حالت اجرا در آمده است نتوانست تاثیر چندانی بر بازار بگذارد.
او در گفت و گو با ایرنا ،گفت :طبق پیشبینیهای صورتگرفته روند بازار سرمایه
از ابت��دای هفته جاری به دلیل تحریم پتروش��یمیها باید منفی میش��د ،اما بازار

سرمایه از جمله بازارهایی است که به سرعت با شایعه حرکت میکند و با وقوع خبر،
اثر آن از بین میرود و بازار نسبت به اتفاق رخداده بیتفاوت میشود.
به گفته وی ،اکنون وضعیت فعلی اقتصاد کش��ور به سمت ثبات در حال حرکت
است و اقدامات به کار گرفته شده از سوی رئیس بانک مرکزی برای متعادلکردن
قیمت ارز اصولی است.
فاطمی ادامه داد :با توجه به تحریم آمریکا و تصورها برای ایجاد جو روانی ،قیمت
دالر برخالف پیشبینیها روند کاهشی را در پیش گرفت ،بنابراین وضعیت اقتصاد
کالن میتواند به سمت ثبات در حرکت باشد ،اما بازار سرمایه به دلیل پتانسیلهایی
که هنوز دسترس��ی پیدا نکرده از دیگر بازارها عقب و به سمت افزایشی در حرکت
است ،ریزشهایی که گاهی اوقات در بازار شاهد هستیم چندان جدی نیست بلکه
فقط یک اصالح جزئی را تجربه میکند.
چرایی اقبال خودروییها و بانکیها در بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه به اقبال سهام گروه خودروییها در بازار سرمایه اشاره
کرد و گفت :با مطرحش��دن بحث افزایش س��رمایه از محل تجدید ارزیابی سهام و
گمان اجرای قطعی آن ،سهام ایران خودرو با اقبال همراه شد و همچنین گروه سایپا
با توجه به اینکه چند سال گذشته یکبار اقدام به افزایش سرمایه کرده بود با سهام
ایران خودرو هم مسیر شد و مورد توجه سهامداران قرار گرفت.
فاطمی گفت :قیمت دالر که اکنون ش��رکتها برای محاسبات معامالت خود در
نظر میگیرند بسیار پایین است .قیمت ارز نیمایی در حد قابل توجهی افزایش پیدا
کرده و هنوز بازار چنین مسالهای را در محاسبات خود در نظر نگرفته است.
به گفته وی ،احتمال پیدا کردن یک راهکار برای خروج از شرایط موجود و توافق
در زمینه برجام میتواند راه حلی برای خروج اقتصاد کشور از شرایط بحرانی باشد.
او در پایان به اقبال گروه بانکیها در بازار سرمایه اشاره و تاکید کرد :نرخ تسعیر
ارز به شدت در معامالت گروه بانکیها در بازار سرمایه تاثیرگذار است و این موضوع
در طول چند روز گذشته باعث مثبتشدن روند معامالت بانکها و شفافیت سهام
این گروهها شد.
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نماگر بازار سهام
وزیر اقتصاد پیشنهاد داد

بخش خصوصی برای خرید بنگاههای
اقتصادی ،کنسرسیوم تشکیل دهد

وزیر اقتصاد در نشس��ت با فعاالن اقتصادی ،از واگذاری باقیمانده س��هام
دولت در  ۱۸شرکت بورسی در آینده نزدیک و واگذاری سه شرکت بورسی
ت��ا اواخر هفته آینده خبر داد و گفت با توجه به بزرگی بنگاههای اقتصادی
قابل واگذاری ،بهتر است بخش خصوصی به دنبال تشکیل کنسرسیوم برود
تا از این طریق بتواند این بنگاهها را خریداری کند.
به گ��زارش ایرنا ،فرهاد دژپس��ند عصر دوش��نبه در «نشس��ت توجیهی
واگذاریهای بزرگ» با اش��اره به مشکالت خصوصیس��ازی افزود :مقامات
عالی کش��ور بر ضرورت خصوصیس��ازی تاکی��د دارند .وی ب��ا بیان اینکه
واگذاری بنگاههای اقتصادی ،معادل خصوصیسازی نیست ،اضافه کرد :باید
به گونهای واگذاریها را انجام داد که کمترین حواش��ی برای آن ایجاد ،اما
بیش��تر اهداف محقق ش��ود .وزیر اقتصاد همچنین ب��ه مقاومتها در مقابل
خصوصیسازی اشاره کرد و ادامه داد :همه این مقاومتها به منظور مقاومت
در مقابل تغییر نیست بلکه برخی به دلیل وجود آسیبها مقاومت میکنند.
او ب��ا بیان اینکه ه��دف از واگذاریها تامین منابع دولت نیس��ت ،افزود:
در روشهای واگذاری باید تجدیدنظر ش��ود تا عالوه ب��ر باال بردن کارایی،
کمترین حاش��یه را به دنبال داش��ته باش��د .دژپس��ند با بیان اینکه قیمت
بنگاهها در بورس تعیین خواهد ش��د ،گفت :پول فروش س��هام قرار نیست
ب��ه طور کامل به بودجه دولت برود بلکه برای افزایش س��رمایه ش��رکتها
اختصاص مییابد .به گفته دژپس��ند ،باقیمانده س��هام ش��رکتهای دولتی
بورس��ی را واگذار میکنیم و هیچ س��همی برای دول��ت باقی نخواهند ماند.
م��ا اصرار داریم که واگذاریها در اتاق شیش��های انجام ش��ود تا حاش��یه و
ش��بههای در آن رخ ندهد .وزیر اقتصاد از آغاز واگذاری سه شرکت در اوایل
هفته آینده خبر داد و گفت :همه ش��رکتهای غیربورسی را نیز دیر یا زود
واگذار خواهیم کرد .وی با بیان اینکه رئیس جمهوری پیگیر طرح واگذاری
بنگاهه��ای اقتص��ادی گف��ت :در دولت به نظ��رات و پیش��نهادات به بخش
خصوصی توجه میش��ود و بر این اساس نشس��تهای مشترک گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی برگزار میشود.
دژپس��ند از بخش خصوصی خواست تا مش��کالت و مسائلی را که پیش
روی فعالیته��ای اقتصادی و گردش کار وجود دارد را به دولت اعالم کنند
تا دولت نسبت به رفع آنها اقدام کند.
وی از معافیت مالیاتی سهام توزیعنشده شرکتهای بورسی به عنوان یک
اقدام مهم دولت برای حمایت از ش��رکتهای بورسی و حل مشکالت پیش
روی بنگاههای اقتصادی و بخش خصوصی نام برد.
دژپس��ند در ادامه این نشس��ت و در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت
اس��تفاده از شیوههای متنوع در انجام واگذاریها اظهار داشت :ممکن است
ش��رکتهای خصوصی نتوانند یک ش��رکت را به طور کامل خریداری کنند
و بنابراین در این جلس��ه قرار ش��د تا فعاالن بخ��ش خصوصی بروند و یک
کنسرسیوم برای خریدهای خود تشکیل دهند.
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اخبـــار
ادعای انجمن مرغداران؛ قیمت تمامشده مرغ
 ۱۳۵۰۰تومان است

نایبرئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت با در نظر گرفتن
فاکتوره��ا و مولفههای موثر بر تولید ،قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده حدود ۹
هزار و  ۵۰۰تومان و مرغ گرم حدود  ۱۳هزار و  ۵۰۰تومان است.
حبیب اس��داهللنژاد ،نایبرئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی
کش��ور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم ،اظهار داشت:
براس��اس آنالیز تصویب ش��ده در جلس��ه کارگروه برنامهریزی تولید وزارت
جهاد کشاورزی با حضور نمایندگان تشکلها ،قیمت تمامشده هر کیلو مرغ
زنده  9060تومان تعیین شد.
وی اف��زود :این قیمت با لحاظ تامین کلیه نهاده��ا و هزینههای تولید با
ارز  4200تومان��ی ص��ورت گرفت .در حالی که ح��دود 30درصد نهادهها و
هزینهها از جمله ریزمغذیها ،واکسنها ،دارو و ...با نرخ آزاد تامین میشود.
نایبرئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی ادامه داد :این تفاوتها
قیمت تمامشده هر کیلو مرغ زنده را به  9500تا  9600تومان و قیمت مرغ
گرم را باالتر از  13هزار و  500تومان میرساند.
اس��داهللنژاد با انتقاد شدید از تاخیر کارگروه تنظیم بازار مرغ در تصویب
و ابالغ قیمت جدید براس��اس قیمت موافهه��ای تولید افزود :قیمت اعالمی
وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید تشکلها نیست و تصویب آن موجب زیان
مرغداران است ،اما دستهایی در کار است تا تصویب همین قیمت حداقلی
که منافع تولیدکنندگان را هم تامین نمیکند به هر دلیل به تاخیر بیفتد.
وی ب��ا بیان اینک��ه تولیدکنندگان نباید تاوان اش��تباهات دس��تگاههای
مس��ئول در تامی��ن و توزیع نهادهه��ا به نرخ مصوب را بدهن��د ،گفت :وزیر
جهاد کشاورزی باید پاسخگوی قصور و اشتباهات انجامشده در تامین توزیع
نهادهها در کشور و سودجوییهای کالن در توزیع نهادهها باشد.
وی افزود :در شش ماهه دوم سال  97حدود  3.7میلیارد دالر ارز 4200
تومانی برای تامین نهادهها اختصاص داده ش��د که هیچگاه نهاده با این ارز
به دس��ت تولیدکننده نرسید و به جیب دالالن و واسطهها رفت و هنوز هم
نهاده به نرخ مصوب به دس��ت مرغداران نمیرسد و مشکل جدی در تامین
بهموقع نهادهها وجود دارد.
نایبرئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی کشور تاکید کرد که
متوس��ط قیمت هر کیلو دان آماده از مبدأ کارخانجات خوراک دام و طیور
کش��ور برای واحدهایی که دان آماده استفاده میکنند حدود 3250تومان
است ،افزود :قیمت تمامشده هر کیلو مرغ برای این مرغداران باالی 10هزار
تومان است و این مرغداران حداقل 30درصد تولید کشور را در اختیار دارند.
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کاهش  ۵۰هزار تومانی قیمت سکه نسبت به روز گذشته

حباب سکه به  ۴۲۰هزار تومان رسید

کشتیآرای از کاهش  ۵۰هزار تومانی قیمت سکه نسبت به روز گذشته و
همچنین رسیدن حباب سکه به  ۴۲۰هزار تومان خبر داد.
محمد کش��تیآرای ،رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر اتاق اصناف
کش��ور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،گفت :قیمت سکه نسبت به
روز گذشته کاهش  ۵۰هزار تومانی را در بازار تجربه کرده است و امیدواریم
که این روند ادامه داشته باشد .رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر اتاق
اصناف کش��ور با اش��اره به کاهش نرخ جهانی طال گفت :قیمت جهانی طال
 ۱۵دالر کاهش پیدا کرده است و برآوردها از خرید و فروشهای روز گذشته
نشان میدهد که معامالت در بازار کم بوده است.
کشتیآرای با اش��اره به اینکه روند کاهشی نرخ دالر منجر شده است تا
میل به خرید طال در بازار کاس��ته شود ،تصریح کرد :انتظار میرود که روند
کاهشی بازار تا پایان هفته ادامه داشته باشد.
رئیس کمیس��یون تخصصی طال و جواهر اتاق اصناف کش��ور با اشاره به
اینکه حباب س��که به  ۴۲۰هزار تومان رسیده اس��ت ،اظهار داشت :حباب
سکه نسبت به دیروز ۲۰هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است.
کش��تیآرای از مردم درخواست کرد تا زمانی که بازار آرام است به خرید
و فروش طال و س��که اق��دام کنند چرا که س��ودجویان و دالالن از این امر
سوءاستفاده میکنند .گفتنی است که امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی
طرح جدید  ۴میلیون و  ۴۳۰هزار تومان ،سکه طرح قدیم  ۴میلیون و ۳۵۰
هزار تومان ،نیم س��که  ۲میلیون و  ۴۲۰هزار تومان ،ربع سکه یک میلیون
و  ۶۲۰هزار تومان و سکه گرمی  ۹۸۰هزار تومان داد و ستد شد .هر اونس
طال در بازارهای جهانی به یک هزار  ۳۲۶دالر  ۳۴س��نت رس��ید .هر گرم
طالی  ۱۸عیار با قیمت  ۴۰۷هزار و  ۹۱۲تومان داد و ستد شد.

حفر ۱۶۷هزار متر از زمین برای اکتشافات
معادن

ح��دود  ۱۶۷هزار متر حفاری با س��رمایهگذاری یکهزار و  ۷۰۰میلیارد
ریال برای اکتشاف مواد معدنی صورت گرفته است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،به نقل از پایگاه اطالعرسانی وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت ،کل ذخایر معدنی قطعی شناساییش��ده کش��ور
براس��اس آخرین آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت  ۵۰میلیارد تن اس��ت
که در سال  ۱۳۹۶به میزان  ۳۸۲میلیون تن استخراج واقعی توسط فعاالن
معدنی کشور انجام شد.
س��ازمان زمینشناس��ی و اکتش��افات معدنی کشور و س��ازمان توسعه و
نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در سال  ۹۶به شکل مشترک حدود
 ۱۶۷هزار متر حفاری با س��رمایهگذاری یکهزار و  ۷۰۰میلیارد ریال انجام
دادهاند.
بر پایه این گزارش ،حوزه اکتش��اف منابع معدنی کشور نیازمند تحوالت
اساس��ی در تامین مالی ،اصالح س��اختارها و تخصیص بودجه متناس��ب با
نیازهای کشور و برنامههای راهبردی در بخش معدن و صنایع معدنی است.
ارتقای جایگاه س��ازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور و تبدیل
ش��دن این س��ازمان به مرجع فعالیتهای اکتش��افی ،تامی��ن مالی بخش
اکتش��اف کشور با فراهم کردن امکان تش��کیل کنسرسیومهای اکتشافی با
همراه��ی فعاالن حوزه مع��دن و صنایع معدنی و ...از جمل��ه الزامات ایجاد
تحول در اکتشاف منابع معدنی کشور است.
ایجاد پایگاه جامع اطالعات علوم زمین هوشمندس��ازی این بخش با یک
پارچهس��ازی نهادهای دخیل در بخش اکتش��اف و تعیی��ن مرزهای دقیق
فعالیت هر س��ازمان یا نهاد در قالب تش��کیل کارگروه ملی اکتش��اف منابع
معدنی میتواند تا اندازه زیادی زمینه را برای حضور جدی بخش خصوصی
در توس��عه معادن و صنایعمعدنی کشور فراهم س��ازد .تجمیع فعالیتهای
اکتشافی در سازمان زمینشناس��ی و اکتشافاتمعدنی کشور میتواند گام
مهمی در ارتقای جایگاه اکتشاف در کشور باشد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران ممنوعیت
واردات در صنعت مبل را به دلیل حجم باالی تولید ،در رشد این صنعت
بیتاثیر دانس��ت و اظهار داشت که تس��هیالت  ۱.۵میلیارد دالری وعده
دادهشده به کارگاههای مبل تاکنون پرداخت نشده است.
ش��هریورماه سال گذش��ته صادق نجفی  -مدیرعامل س��ازمان صنایع
کوچک و ش��هرکهای صنعتی ایران  -اعالم کرد که تولیدکنندگانی که
کارگاههای کوچک مبل و منبت دارند میتوانند از تسهیالت  ۱.۵میلیارد
دالری به��ره ببرند .وی همچنین از ممنوعیت واردات مبل خبر داده بود
که به گفته وی باعث میشود تولیدکنندگان داخلی خوشه و کارگاههای
خود را برای بازار فروش تقویت کنند.
در ای��ن رابطه رئیس اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان مبلمان
ای��ران در گفتوگو با ایس��نا ،گفت ک��ه وعده دولت مبن��ی بر پرداخت
تسهیالت  ۱.۵میلیارد دالری به کارگاههای کوچک مبل و منبت تاکنون

عملی نشده است.
حس��ن احمدیان همچنین ممنوعیت واردات مبلمان را در رش��د این
صنعت بیتأثیر دانس��ت و گفت :بین سالهای  ۸۰تا  ۹۰واردات مبلمان
ب��ه حدود  ۵۰۰میلیون دالر رس��ید ،اما بعد از س��ال  ۹۰با انتقال دانش
فنی ،ورود اس��تادکارهای ترکیه به ایران و تولید به صورت مش��ارکتی با
تولیدکنندگان خارجی ،تولید مبلمان منزل در کشور رشد خوبی داشت.
وی با بیان اینکه پیش از اعمال ممنوعیت واردات مبل ،کمتر از 5درصد
حجم معامالت صنعت مبل به واردات اختصاص داشت ،تصریح کرد :نظر
م��ا این بود ک��ه واردات مبل با تعرفههایی که وجود داش��ت میتواند در
جهت ارتقای دانش فنی و استفاده از طراحیهای روز دنیا مؤثر واقع شود.
ب��ه گفته این فعال اقتصادی ،مبلهای وارداتی کاالهای خاص و گرانی
هستند که در دستهبندی تولید ایران قرار ندارد.
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رئیس اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان مبلمان ایران در ادامه
از ممنوعیت واردات ام دی اف روکش ش��ده خبر داد و اظهار داشت :این
ممنوعیت با عنوان حمایت از تولید داخل اعمال شده ،اما با توجه به اینکه
بی��ن  ۱۰ت��ا ۲۰درصد از ام دی اف روکش ش��ده از طریق واردات تأمین
میشود ،تأثیر منفی در تولید داخل ندارد.
ب��ه گفته وی ،واردات این کاال نیز تنه��ا در جهت ارتقای محصوالت و
توسعه رویکرد صادراتی مفید بوده است.
احمدی��ان از رون��ق ص��ادرات مبلمان ب��ه قطر خب��ر داد و گفت :قطر
میخواهد مبلمان برخی از هتلها و منازل مسکونی را از ایران وارد کند
و در حال حاضر مذاکراتی در این زمینه بین دو کشور در جریان است.
وی خاطرنشان کرد که با توجه به حجم باالی تولید در صنعت مبلمان،
ممنوعیت واردات برای تولیدکننده کارایی ندارد و تنها باعث میش��ود از
آشنایی با طرحهای روز دنیا عقب بمانیم.

کشاورزان ایران ،قربانی «آمار سوخته»
در حال��ی که آمار نق��ش مهمی در برنامهری��زی و تصمیمگیری برای تولید
محصوالت کشاورزی و سودآور شدن شغل کشاورزی دارد ،آخرین آمار موجود
در پایگاه اطالعرسانی وزارت جهاد کشاورزی مربوط به سال  ۱۳۹۶است.
به گزارش تس��نیم ،امنیت غذایی کش��ور در گرو افزایش تولیدات کشاورزی
اس��ت و تولیدات این بخش ماده اولیه بخشهای صنعتی مختلفی به حس��اب
میآید و سهم باالیی در اشتغال دارد و موجبات رفاه مردم را فراهم میکند.
اما این بخش کش��اورزی ایران از نبود آمار و اطالعات بهروز رنج میبرد ،به
طوری که اگر به پایگاه اطالعرس��انی وزارت جهاد کش��اورزی سری زده شود
آخرین آمار موجود مربوط به س��ال  1396اس��ت و مرکز آم��ار ایران نیز آمار
بهروزی در دسترس برای بهرهبرداران ندارد.
براس��اس آمار مرکز آمار ایران (در س��ال  )1392س��هم ارزش افزوده بخش
کش��اورزی از کل بخشه��ای اقتصاد معادل 11. 7درصد بوده اس��ت .بیش از

18درص��د از کل ش��اغالن کش��ور(حدود  4میلیون نفر) در بخش کش��اورزی
مشغول به کار بودهاند .این ارقامی است که همواره مورد توجه مسئوالن بخش
کش��اورزی قرار میگیرد ،اما خود آن مس��ئوالن نیز درباره درس��ت بودن این
اطالعات با توجه به قدیمی بودن آنها اطمینان ندارند.
بنابر این گزارش جدیدترین آمار مکتوبی که در پایگاه اطالعرس��انی وزارت
جهاد کش��اورزی وجود دارد مربوط به نتایج سرشماری زنبورستانهای کشور
در س��ال  1397است؛ هرچند مس��ئوالن و معاونین وزارت جهاد کشاورزی در
پاس��خ به پرسش رس��انهها هر از گاهی آمار برآوردی ارائه میدهند که ممکن
است خیلی دقیق نباشد.
صح��ت این آمار در مواقعی نیز توس��ط کارشناس��ان مورد نق��د قرار گرفته
اس��ت ،مثال قبال خودکفایی در تولید گندم مورد تشکیک قرار گرفته است که
این کنشها منجر به واکنش وزارت جهاد کش��اورزی ش��د و اعالم کرد« :آمار

تولیدات کش��اورزی دولت دهم براساس بررس��ی،مطالعات کارشناسی و طرح
راس��تیآزمایی آمار و تبیین وضع موجود بخش کش��اورزی مرکز پژوهشهای
مجلس ش��ورای اسالمی در سال  1392اصالح و مالک ارزیابیهای آماری قرار
گرفته است».
آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی مربوط به دو سال قبل است
علیخان محم��دی ،عضو هیات مدی��ره مجمع ملی خبرگان کش��اورزی در
گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم ،اظهار داشت :در هر کشوری
آمار و براس��اس آن برنامهریزی وجود داشته باش��د بالطبع پیشرفت نیز وجود
خواهد داشت اما در کشور ما آماری وجود ندارد که به آن دل ببندیم.
وی افزود :آخرین آماری که در پایگاه اطالعرس��انی وزارت جهاد کش��اورزی
مشاهده میش��ود مربوط به سال  96است در این شرایط چطور میتوان برای
آتی برنامهریزی کرد یا الگوی کشت داشت.

قانون برای محتکران چه خوابی دیده است؟
احتکار اتفاقی اس��ت که دو ماه گذش��ته به طور مکرر در اخبار مطرح شده و
توجه به آن و مقابله مردم به لحاظ روانی با آن مورد توجه است.
به گزارش ایسنا ،هر روزی که به خرید میرود در بازار از کمبود کاالیی سخن
میشنود و موردی را از لیست خریدش قلم میزند ،ولی برایش عجیب است که
کاالیی که تا چند روز قبل در بازار به فراوانی یافت میش��د امروز اینگونه نایاب
و گرانبها شده است.
از م��ادرش یاد گرفته که مواد غذایی را براب��ر با مصرف و به تعداد دفعات باال
خری��د کند ،ولی از وقتی که برای تحصیل به ای��ران آمده اتفاقات عجیبی را در
بازار و نحوه خرید مردم دیده و این مس��ئله باعث شده که او نیز به دلیل نگرانی
و ترس از کمبود کاال بیش از حد نیازش خرید و انبار کند.
احتکار در لغت از ریشه حکر گرفته شده که به معنای ظلم ،عسر ،سوءمعاشرت
آمده اس��ت و از نظر حقوقی احتکار ،عبارت اس��ت از اینکه کس��ی کاالی مورد

احتیاج و ضروری عامه را زیاد از مصرف خود داش��ته و برای جلوگیری از فروش
به دولت یا مردم ،پنهان کند.
پس از پیروزی انقالب اس�لامی و تصویب قانون «حدود صالحیت دادس��را و
دادگاههای انقالب» مصوب  11اردیبهشتماه  62رسیدگی به جرایم گرانفروشی
و احتکار ارزاق عمومی در صالحیت دادگاههای انقالب اسالمی قرار گرفت.
پس از هجوم ارتش عراق به خاک جمهوری اسالمی ایران و رواج بازار احتکار
و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار سیاه باعث شد که قانونگذار
در  23فروردینماه سال  ،67قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان را به
تصویب رس��اند .نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیرالذکر از تاریخ الزماالجرا
بودن ،پنج س��اله تعیین ش��ده بود ،لذا در  19آذرماه س��ال  69قانون «مجازات
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد.
طب��ق بند «ب» م��اده یک قانون مجازات اخاللگران اقتصادی کش��ور ،اخالل

در ام��ر توزی��ع مایحتاج عموم��ی از طریق گرانفروش��ی کالن ارزاق یا س��ایر
نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیشخرید
فراوان تولیدات کش��اورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور
ایجاد انحصار یا کمبود آنها ،جرم محس��وب شده و مرتکب به مجازاتهای مقرر
در این قانون محکوم میشود.
عمل مرتکب ،فعل مثبت مادی خارجی اس��ت که به صورت جمع و نگهداری
ارزاق م��ورد نیاز و ضروری به قصد افزای��ش قیمت و پیشخرید فراوان تولیدات
کش��اورزی و س��ایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار
یا کمبود در عرضه آنها تجلی مییابد .بدین ترتیب زمانی احتکار جرم اس��ت که
موجب آش��فتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه شده و موجب دشواری عامه
مردم ش��ود وگرنه در مورد فراوانی که عرض بیرویه کاال چهبس��ا موجب اتالف
مال شود ،نهتنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقالنی است.
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با توليد بيش از  61هزار دستگاه خودرو تثبيت شد:

رتبه نخست «ايران خودرو» در توليد
خودروی سواري كشور

گ��روه صنعتي ايران خودرو ب��ا توليد بيش از  61هزار دس��تگاه
خودروی س��واري و وانت از ابتداي امس��ال تا پايان ارديبهشت ماه،
همچنان در تامين خودرو بازار در اين بخش پيشتاز است.
ب��ه گزارش ايكوپرس ،ايران خودرو توانس��ته در ارديبهش��ت ماه
امس��ال تعداد  40هزار و  302دس��تگاه خودروی س��واري و وانت
توليد كند و مانند هميش��ه در تامين نياز مشتريان در بازار پيشتاز
و نخستين باشد.
برمبن��اي اين گزارش ،گروه صنعتي ايران خ��ودرو در مجموع از
آغاز س��ال كاري  98تا پايان ارديبهشت ماه تعداد  61هزار و 631
دستگاه خودروی سواري و وانت توليد كرده است.
توليد اين تعداد درحالي محقق شده كه ايران خودرو با مشكالت
متعددي در زمينه تامين و توليد روبهرو بوده ،اما در نهايت توانسته
با برنامهريزي ،همراهي و مش��اركت قطعهسازان با شرايط تحميلي
ناش��ي از تحريم مقابله كرده و س��بب رونق توليد در زنجيره توليد
خودروی كشور شود.
ايران خودرو در صدد اس��ت تا با بهرهگيري از توان ش��ركتهاي
دانشبنيان و س��ازندگان توانمند كشور ،تيراژ توليد را افزايش داده
و با عرضه مس��تمر خودرو به بازار ،در مسير متعادلسازي بازار گام
بردارد.
خودروییها دنده عقب گرفتند

کاهش 24درصدی تولید خودرو طی  2ماهه
امسال

«کاهش قیمت خودرو ادامه دارد؟» ،چند وقتی میش��ود که این سوال
توجه بس��یاری از رس��انهها را به خود جلب کرده است .رصد حال و هوای
ب��ازار از اوایل خردادماه تاکنون ،نش��ان میدهد که قیمت انواع خودرو در
بازار آزاد با روندی رو به کاهش مواجه شده تا جاییکه قیمت پراید حدود
 ۸۰۰هزار تومان تا یک میلیون تومان افت کرده است و براساس پیشبینی
فعاالن بازار ،این روند همچنان ادامه دارد.
هرچند با وجود این روند کاهش��ی ،به گفته دستاندرکاران بازار ،هنوز
فاصلهای 6میلیون تومانی بین قیمت این محصول سایپا با کارخانه ،وجود
دارد و همین موضوع باعث شده تا کمتر خریداری در این شرایط ریسک
کرده و به بازار برود .از س��وی دیگر ،قیمت خودروی  ۴۰۵نیز در روزهای
اخیر حدود  ۵میلیون تومان کاهش یافته است و به گفته فعاالن بازار ،باالتر
از  ۸۰میلیون فروخته نمیشود .در میان این اخبار اما ،نکته مهم ،کاهش
قابلتوجه قیمت برخی از خودروهای خارجی اس��ت که کاهش س��انتافه
بیشتر از همه خبرساز شد؛ به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاهداران در چند
روز گذشته قیمت سانتافه  ۲۶۰میلیون تومان کاهش یافته است .سانتافه
ک��ه در ماهه��ای اخیر به بیش از یک میلیارد رس��یده بود ،حاال با کاهش
قابلتوجهی که دارد خبرساز شده است.
ام��ا این رون��د رو به کاهش قیمتها در بازار نیس��ت که اینروزها همه
نگاهها را به س��مت خود برگردانده اس��ت ،بلکه نکته قابلتوجه ماجرا این
اس��ت که در چنین فضایی که هنوز وضعیت مس��ائل کشور در حوزههای

بینالمللی معلوم نش��ده ،آیا میتوان امیدوار بود که بازار در روزهای آینده
به ثبات برسد و قیمتها با رسیدن به سالهای گذشته ،دیگر دچار نوسان
نشوند.
اگرچه پاس��خ این س��وال را حتی افرادی که در زمینه مسائل اقتصادی
مطالعات کافی ندارند نیز اینطور میدهند که براساس اینکه اقتصاد ایران
به سادگی تحت تاثیر اتفاقات سیاسی قرار میگیرد ،نمیتوان به این روند
کاهش��ی امیدوار بود .به عبارت دیگر میتوان گفت که این روند کاهش��ی
قیمته��ا در بازار در حالی جریان دارد که بهنظر میرس��د قیمتها مثل
همیشه براساس دو دو تا چهارتای اقتصادی تعیین نشدهاند و تحت تاثیر
جریانات سیاسی و مسائل بینالمللی این اتفاق افتاده است.
بر همین اساس ،پاسخ بس��یاری از دستاندرکاران اقتصادی به روند رو
به افت قیمتها این است که هیچ اتفاقی در سیاستگذاری مسئوالن در
صنعت خودرو نیفتاده و بازار براس��اس اینک��ه ایران قصد مذاکره با دولت
آمریکا را دارد یا خیر ،معلق اس��ت و تا مش��خص شدن سیاست مقامات
ایران��ی در زمینه تصمیمات بینالمللی اقتصاد درگیر این جوس��ازیها و
نوس��انات پیش میرود .حسین ساس��انی ،تحلیلگر توسعه صنعتی ،یکی
از کارشناسانی اس��ت که بارها در زمینه سیاستگذاریهای نامناسب در
صنعت خودرو اظهار نگرانی کرده است.
او هر بار در گفت وگو با «همدلی» به این موضوع اش��اره کرده است که
صنعت خودرو در ایران درگیر دو دو تاچهار تای اقتصادی نیست و به دلیل

انحصار دو خودروس��از بزرگ کش��ور ،همواره شاهد افت کیفیت خودرو و
افزایش قیمتها بودهایم .آنطور که ساسانی به «همدلی» در اینباره توضیح
میدهد« :صنعت خودروی ایران درگیر انحصار است ،درهای کشور به روی
متخصصان خارجی و تکنولوژیهای روز بسته شده است و در این شرایط
خودروسازان فرصت دارند تا با هر کیفیتی و تنها با توجه به افزایش اشتغال
محص��والت خود را روانه بازار کنند ».اما این تمام انتقادهای این تحلیلگر
توسعه صنعتی بر این صنعت پرحاشیه ،نیست.
او بر این باور اس��ت که یکی از اش��تباهات دول��ت در زمینه حمایت از
خودروس��ازان بستن مرزهای کش��ور به روی واردات خودروهای خارجی
اس��ت که با اعمال تعرفههای باال ،همواره زمینه ب��رای گرانی قیمت این
خودروها فراهم ش��ده اس��ت و در مقابل مردم توان خرید خود برای این
محص��والت را ندارن��د ،تحت این ش��رایط مردم چگون��ه میتوانند مابین
خودروهای خارجی و داخلی یکی را انتخاب کنند؟
ساسانی در اینباره میگوید« :تا زمانی که مشکالت این صنعت را به طور
ریشهای حل نکنیم ،نمیتوانیم برای ساماندهی این بازار راهکار ارائه دهیم،
چراکه در ظاهر صنعت خودرو به بخش خصوصی سپرده شده است ،اما در
باطن دولت همواره بودجه زیادی را به این صنعت تخصیص میدهد و این
پول به جای استفاده در بخشهای مختلف این صنعت و به جای افزایش
توانمندی نیروها ،تنها به کمیت فکر کردهایم و از دانش افراد متخصص در
این زمینه بهره نبردهایم».

طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو از پایه غلط است
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه پس از
تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی س��رمایه مسکن در کمیسیون اقتصادی
مجلس برخی از نمایندگان تاکید داشتند که این طرح باید به حوزههای دیگر
از جمله طال و خودرو نیز تسری پیدا کند ،گفت :این طرح از اساس کارشناسی
نشده و نادرست بوده و نباید در کمیسیون تصویب میشد.
محمد حسننژاد در گفتوگو با خبرنگار خبرخودرو ،با تاکید بر اینکه با این
طرح مخالف اس��ت چراکه س��رمایه ارزش واقعی دارایی است نه ارزش ریالی و
اس��می آن که در اثر تورم ممکن است افزایش یابد ،گفت :آنچه که باعث شده
امروز ارزش ریالی اموال باالتر رود تنها افزایش نرخ تورم است .تورم به معنای
کمشدن قدرت خرید است چنانکه اگر سرمایه مردم را با طال بسنجیم جز زیان
چیزی عاید آنها نشده که بابت آن مالیاتی را اخذ کنیم.
وی افزود :به طور مثال ش��خصی که در س��الهای گذش��ته خودروی سراتو
را ب��ه مبل��غ  100میلی��ون خرید کرده اس��ت اگر امروز آن را ب��ا قیمت 250
میلی��ون تومان بفروش��د آیا منطقی اس��ت که از  150توم��ان اضافه دریافت،

مالیات بپردازد در صورتی که ش��خص در واقع زیان کرده اس��ت چرا که دیگر
قادر نخواهد بود با این مبلغ یک سراتو با همان مشخصات خریداری کند.
وی اضافه کرد :در مورد بورس نیز همین قضیه موضوع صادق است چراکه با
وجود س��روصداهای فراوان مبنی بر شکست رکورد شاخص در بورس ،در حال
حاضر ارزش کل آن تنها  80میلیارد دالر است که نسبت به 10سال قبل تنها
 30میلیارد دالر افزایش داشته است که با توجه به فرمولهای موجود این رقم
نصف رقم مورد انتظار است.
حس��ننژاد اذعان داشت :اینکه مردم پول بدهند در مقابل ماشین بخرند چه
عایدی نصیب آنها ش��ده که باید از قبل آن مالیاتی بدهند .مالیات تعریف دارد
یا باید روی خدمات باش��د یا روی کارمزد یا درآمد یا ارث .اینکه پول بدهی و
کاالیی بخری چه سودی عاید کسی میشود که از آن مالیات بپردازد.
وی تصری��ح کرد :برای جلوگیری از رانتخ��واری و فرار مالیاتی باید قوانین
س��ختگیرانهتر برای افراد متخلف اعمال ش��ود .این به معنای این اس��ت که ما
برای جبران اش��تباه گذشته ،اش��تباه بزرگتری بکنیم چرا باید برای جلوگیری

از فرار مالیاتی و رانتخواری موجود در کشور چنین مسائلی مطرح یا تصویب
ش��ود ،چراکه با وض��ع قوانین اینچنینی تنها فش��ار را بر مردم عادی بیش��تر
کردهایم.
عضو کمیس��یون اقتصادی در مجلس ش��ورای اسالمی در ادامه گفت :اینکه
با اعالم قیمتهای دس��توری برای ع��دهای فرصت رانتخواری ایجاد میکنیم
بع��د برای تس��کین درد و نارضایتی مردم با تعیین مالی��ات روی رانت حرام و
خالف قانون ،آن را حالل و قانونی جلوه دهیم و پایهگذار بدعت غلط ش��ویم،
نش��اندهنده این است که شایس��تگی و تخصص الزم را برای تصمیمگیری در
سطح کالن نداشتهایم.
به گفته حسننژاد زمانی که بانک مرکزی اعالم کرده است مردم میتوانند از
طریق خرید س��که نقدینگی خود را از افت ارزشی حفظ کنند چرا باید قانونی
وضع ش��ود که با پرداخت مالیات به نوعی جریمه شوند اگر خرید سکه خالف
قانون اس��ت که باید کل معامالت باطل شود اگه خالف قانون نیست چرا باید
به دالیل واهی بر مردم فشار اقتصادی بیشتر وارد کنیم.

واردات خودرو در شرایط تحریم ،صنعت خودروسازی کشور را تعطیل خواهد کرد
امیرحس��ن کاکایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم
و صنعت در گفت و گو با قدس آنالین ،گفت کش��ور در حال حاضر در وضعیت
جن��گ اقتصادی قرار دارد .جنگی جدی که ش��دت تحریمهای امروز آمریکا به
نسبت چند سال گذشته بسیار افزایش یافته ،به نحوی که آمریکا مراقب است تا
ایران تحریمها را دور نزند لذا پیگیریهای بیشتری را نسبت به تحریمهای قبلی
در دس��تور کار قرار داده اس��ت .آمریکا در جنگ اقتصادی با ایران چند هدف را
دنبال میکند که مهمترین آنها فروپاش��ی اقتصاد ایران ،اعتراض و خستهکردن
مردم اس��ت ،از این رو با اجرای چند طرح به دنبال تحقق اهداف و خواستههای
سیاسی و اقتصادی خود در ایران است.
وی در این باره بیان داشت :مانعتراشی درباره ورود ارز به کشور و اینکه تالش
میکند تا مانع تولیدات صنعتی ایران و کاهش درآمدهای مردمی شود .از سوی
دیگ��ر آمریکا موضوع مهم عرضه و تقاضا را مورد هدف قرار داده اس��ت ،به این
معنا که اگر عرضهای وجود نداشته باشد و مردم توانی برای خرید نداشته باشند
اهداف خود را بهتر محقق میکند .قطعاً افزایش توان خرید مردم نشأت گرفته
از افزایش درآمد کش��ور اس��ت .زمانی درآمد کشور بیشتر میشود که تولید در

آن رونق داش��ته باشد ،بنابراین آمریکا این دو مقوله را به شدت تحت فشار قرار
داده اس��ت .موضوع مهم دیگری که بس��یار ناراحتکننده اس��ت این اس��ت که
آمری��کا از راهه��ای مختلفی به ما پیام میدهد که ب��ا ارز محدودی که در ایران
وج��ود دارد امکان ص��ادرات خودروهای گرانقیمت به ایران فراهم اس��ت حتی
غذای س��گ وگربه به س��ادگی به ایران صادر میشود .نکته جالب پاسخ به این
پرسش است چرا موارد غیرضروری مانند ورود خودروهای خارجی یا غذای سگ
و گربه تحریم نمیش��وند؟ نکته جالبتر این اس��ت که آمریکا به دنبال افزایش
مصرفکنندگی ایرانیان است .وی اظهار داشت :متأسفانه صنعت خودروی ایران
قوی نیس��ت و نظر موافق مش��تریان و مصرفکنندگان را به هیچوجه نتوانسته
نس��بت به استانداردهای روز خودروس��ازان معتبر دنیا فراهم کند؛ موضوعی که
به هیچ وجه قابل کتمان نیست ،اما صنعت خودروسازی ایران در شرایط کنونی
یکی از مهمترین صنایع کشور به لحاظ تولیدی و اشتغالزایی به شمار میرود.
امیرحس��ن کاکایی کارش��ناس صنعت گفت :با آنکه خودروس��ازان بر تولید
۹۵درصدی داخلی پراید تأکید داش��تند ،اما متوجه شدیم این خودرو رقمی در
حدود  ۱۸۰۰تا  ۲۰۰۰دالر ارزبری دارد ،بنابراین عدم تولید برخی از خودروها

با آغاز تحریمها نش��اندهنده این اس��ت که آنها ملی نبودهاند! واقعیت این است
وقتی تأکید میشود خودرویی ۹۵درصد ایرانی است یعنی خودروساز ۹۵درصد
محص��والت خ��ودرو را از طرف ایرانی خریداری میکند ،اما به این معنا نیس��ت
که مواد اولیه یا تمامی قطعات خودرو در ایران تولید میش��ود بنابراین قطعاتی
حتی در خودروی پراید ،پژو  ۴۰۵و س��مند که ایرانیترین خودروی ما به شمار
میروند از خارج وارد میشوند.
وی اف��زود :موتوره��ای پراید و پژو  ۴۰۵که تولید دو دهه گذش��ته اس��ت در
س��الهای اخیر بهروز ش��ده و یورو  ۴دارد برای دریافت ی��ورو  ۴قطعاتی مثل
حسگرها بهروز شده است .برای خودروی سمند که قرار بود امسال یورو  ۵شود
آخری��ن ورژنهای آلمانی را روی آن گذاش��ته بودند هرچند ظاهر قدیمی دارد،
اما موتور بهروز ش��ده اس��ت بنابراین برخی قطعات از خارج از کشور حتی به نام
تولید ملی وارد میش��ود .عدم تحویل برخی خودروها در حال حاضر یا کاهش
آپش��نهای آنها به دلیل قدرت انحصاری آمریکا در قطعات لوازم خودرو اس��ت
که در یک س��ال و نیم گذش��ته صنعت خودروی کشور را با چالشهای بسیاری
رو به رو کرده است.

ب��ا وجود وعده وزیر صنع��ت برای افزایش تی��راژ تولید خودرو و
کاهش قیمتها ش��اهد کاهش 24درصدی تولید طی دو ماهه اول
امسال هستیم.
به گزارش فارس ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت اواخر سال گذشته
در حالی وعده متعادلش��دن قیمت خودروه��ای داخلی و افزایش
عرضه خودروس��ازان را به مردم داد که شاهد کاهش تولید خودرو
در کشور طی دو ماهه ابتدایی امسال هستیم.
طب��ق آمار مربوط به تولید خودرو ،طی دو ماهه ابتدایی امس��ال
 140هزار و  917دس��تگاه انواع خودرو در کش��ور تولید ش��ده که
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل 24درصد کاهش داشته است .در
این مدت تولید س��واری در کش��ور به  132هزار و  343دس��تگاه
رس��یده که نس��بت ب��ه دو ماه��ه ابتدایی س��ال گذش��ته کاهش
24.5درصدی را تجربه کرده است.
تولید انواع خودرو در اردیبهش��ت امس��ال نیز به  87هزار و 821
دس��تگاه رسید که نسبت به اردیبهش��ت  97افت 16.1درصدی را
نش��ان میدهد .در مورد تولید س��واری در اردیبهشت ماه نیز باید
ب��ه عدد  81هزار و  418دس��تگاه اش��اره کنیم که در مقایس��ه با
اردیبهشت سال گذشته 17.3درصد کاهش یافته است.
افت ۵۴درصدی تولید ایران خودرو
بررس��ی وضعیت تولید خ��ودرو در گروه ایران خودرو نیز نش��ان
میدهد طی فروردین و اردیبهشت امسال  40هزار و  541دستگاه
انواع خودرو در این گروه خودروسازی به تولید رسیده که نسبت به
مدت مشابه سال قبل 54درصد افت داشته است.
در این مدت تولید سواری ایران خودرو به  61هزار و  631دستگاه
رس��ید که نس��بت به دو ماهه ابتدایی س��ال گذش��ته 28.9درصد
کاهش داشته است.
همچنی��ن تولید انواع خ��ودرو در ایران خودرو طی اردیبهش��ت
امسال 25.2درصد کاهش داشته و به عدد  40هزار و  539دستگاه
ن خودرو نیز
رسیده است .بررسی وضعیت تولید سواری در گروه ایرا 
نش��ان میدهد تولید این محصول طی اردیبهشت امسال با کاهش
24.1درصدی نس��بت به اردیبهشت  97به  40هزار و  302دستگاه
رسیده است.

ساخت رادار داخلی خودرو برای بررسی
وضعیت سرنشینان

پژوهش��گران ش��رکت آمریکایی وایار برای اولینبار فناوری رادار
داخل��ی خودرو را برای بررس��ی رفتار راننده و سرنش��ینان معرفی
کردند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از اسپکتروم ،این فناوری منحصر به فرد
ع�لاوه بر پردازش وضعیت بیرونی خودرو به طور پیوس��ته حرکات
راننده و سرنشینان خودرو را به منظور حفظ ایمنی بیشتر پردازش
میکند.
مهمترین تمایز سیس��تم رادار داخلی خودرو با سیس��تم دوربین
داخلی در نوع کاربری و نحوه هشدار دادن به راننده است.
تراشه یا برد اصلی رادار وایار دارای  48میکرو رادار مجتمع است
که  40عدد از آنها دائما فعال اس��ت و هش��ت عدد باقیمانده برای
پشتیبانی و سایر فعالیتها در حالت استند بای قرار میگیرند.
کل مجموعه رادار در س��قف یا داش��بورد خودرو نصب میشود.
معموال پوش��ش خارجی رادار به گونهای طراحی میشود که تغییر
محسوسی در فضای داخلی خودرو ایجاد نکند.
مجموع  40میکرو رادار فعال بر روی برد ،پس از روش��ن ش��دن
خودرو به طور پیوسته فضای داخلی خودرو را رصد میکنند.
یکی از مهمترین وظایف سیس��تم رادار داخل��ی خودرو ،کنترل
ایربگها اس��ت ،مثال هنگامی که راننده در وضعیت مناس��بی قرار
ندارد ،وضعیت باز شدن ایربگ را اصالح میکند.
همچنین این سیس��تم با بررس��ی وضعیت نشس��تن کودکان در
صندل��ی جلو یا عقب و پس از پیشبینی احتمال وجود خطر ،از باز
شدن ایربگ جلوگیری میکند.
قیمت تمامش��ده این سیستم در مقایس��ه با دوربین بسیار کمتر
اس��ت ،همچنین سیس��تم رادار محدودیتهای بص��ری دوربین را
نداشته و هیچ جسمی مانع نفوذ امواج راداری نمیشود.
ویژگی دیگر سیس��تم رادار ،عدم تهیه تصاویر ویدئویی از صورت
سرنشینان خودرو است ،بنابراین امکان سوءاستفاده و نفوذ به حریم
شخصی در این سامانه وجود ندارد.
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اولین مجمع نوآوری آسیا -
اقیانوسیه (اسکاپ) آغاز به کار کرد
اولین مجمع نوآوری آسیا  -اقیانوسیه صبح روز گذشته با حضور معاون علمی و فناوری
رئیس جمهوری و رئیس مجمع نوآوری آسیا  -اقیانوسیه در سالن اجالس سران آغاز به کار
کرد .به گزارش مرکز ارتباطات و اطالعرسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
این مجمع با حضور س��ورنا س��تاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ،حجتاالسالم
س��عید رضا عاملی دبیر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و خانم آلیس جابانا رئیس مجمع
نوآوری آسیا  -اقیانوسیه و وزرا و نمایندگان  ۶۲کشور حوزه اسکاپ در سالن اجالس سران
در حالی آغاز به کار کرد که کشورمان با دارا بودن 4هزار و 400شرکت دانشبنیان 364 ،
شرکت خالق و  80مرکز نوآوری یکی از تاثیرگذارترین کشورهای جهان در حوزه فناوری به
شمار میآید .وجود  45پارک علم و فناوری190 ،مرکز رشد 80 ،مرکز نوآوری و 30صندوق
خطرپذیر ایران را به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای جهان و منطقه کرده است.
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پژوهش ،گذرگاه رفع چالشها
پژوهش و تحقیق گذرگاه اصلی توس��عه پایدار ،محور پیشرفت و شاهراه
رفع چالشها به شمار میرود و در این زمینه مراکز رشد و فناوری سالمت
جایگاه مهمی در بخش تقویت ایدههای خالق و پژوهش دارد.
پژوهش به عنوان اساس��یترین نیاز جوامع در راه رسیدن به پیشرفت،
توس��عه ،رف��اه اجتماعی و اس��تقالل واقعی ،میتواند جامعه را به س��مت
سعادت رهنمون سازد.
در این عرصه ،مراکز رش��د و فناوری س�لامت گام مهمی در راس��تای
تقویت خالقیت و پژوهش در کش��ور به ش��مار میرود و نهضت توجه به
فناوری در ایران نیز طی دهه  ۷۰آغاز ش��ده و در دهه  ۸۰توس��عه یافته
است ،به طوری که در ابتدا وزارت علوم ،فرهنگ و آموزش عالی مسئولیت
مس��تقیم آن را برعهده داش��ت و در ادامه مس��یر نیز وزارت بهداش��ت با
راهاندازی مراکز رشد و فناوری نقش مهمی را در رشد نهال نوپای پژوهش
ایفا کرد.
پژوه��ش و ایدههای خالق ،ضرورت��ی انکارناپذیر برای رفع مش��کالت
جامع��ه به ش��مار میرون��د ،لذا بدیهی اس��ت در جوامع پیش��رفته توجه
ویژهای به فعالیتهای پژوهش��ی شود زیرا گره بسیاری از مشکالت امروز
جوامع بشری به دست محققان و پژوهشگران باز میشود از این رو وزارت
بهداش��ت نیز با ایجاد مراکز رش��د و فناوری سالمت زمینه پرورش ایدهها
و طرحهای پژوهش��ی را با حمایتهای م��ادی و معنوی خود فراهم کرده
است.
هرچن��د خروجی دانش��جویان ط��ی دوران تحصیلی ،ارائ��ه پژوهش و
پایاننامه اس��ت ،اما ای��ن مهم در مقاطع تحصیلی متوس��طه و راهنمایی
کمرنگ بوده و همین موضوع باعث ش��ده نهادینهش��دن فرهنگ پژوهش
در س��نین پایین انجام نشود و محقق ش��دن پژوهش در مقاطع تحصیلی
باال ،بدون پایه باشد.
وزارت بهداش��ت نی��ز همچ��ون وزارت علوم در ام��ر پژوهش و حمایت
از ایدهه��ای خالق عقب ننشس��ته و دنبال برطرفکردن مش��کالت حوزه
س�لامت با حمایت از ایدهه��ا و پژوهشهای کابردی اس��ت که این مهم
از طری��ق مراکز رش��د و فناوری س�لامت رقم میخورد ل��ذا عالقهمندان
میتوانن��د ایدههای خالق خود را در بخشهای بهداش��ت و درمان جهت
مشاوره و حمایت مالی به این مراکز ارائه کنند.
پژوهشها باید کاربردی و در راستای رفع نیازها باشد
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی جیرفت ب��ا بیان اینک��ه پژوهشها باید
کارب��ردی و برای رف��ع نیازها باش��د ،گفت :بای��د دیدگاه دانش��گاهها از
مقالهمح��وری به تولیدمحوری تغییر کند و پژوهشها کارآمد ،تولیدمحور
و فناورانه باشد.
اصغر مکارم افزود :امروز ش��اهد نس��ل سوم دانشگاهها هستیم از این رو
زمینه تربیت دانش��جوی مس��تقل را باید فراهم کرد تا پ��س از فراغت از
تحصیل ،شاهد اشتغالزایی دانشجویان باشیم.
وی به ش��عار س��ال مقام معظم رهبری در زمینه رونق تولید اشاره کرد
و گف��ت :باید به س��مت رونق تولید حرکت کنیم ،لذا در راس��تای تحقق
ش��عار سال از طرحهایی که در راستای تقویت تولیدات نیاز داخل حرکت
میکنند ،حمایت میکنیم.
مکارم افزود :رهبر معظم انقالب اس�لامی با درک موقعیت کشور شعار
سال را به عنوان چراغ راه انتخاب میکنند از این رو با تمام توان در مسیر
تحقق شعار سال رهبری تالش میکنیم.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی جیرفت عملکرد مرکز رش��د و فناوری
سالمت علوم پزش��کی را مثبت ارزیابی کرد و گفت :مراکز رشد را تقویت

میکنیم تا شاهد تربیت دانشجویان خالق و پژوهشگر باشیم.
فعالیت  ۲۹شرکت فناورانه در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
معاون مرکز رش��د و فناوری سالمت دانش��گاه علوم پزشکی کرمان نیز
گف��ت :ای��ن مرکز با  ۲۹ش��رکت فناورانه ،وزنهای برای اس��تان کرمان به
شمار میرود.
علیاکبر اس��ماعیلی افزود :مرکز رش��د و فناوریهای سالمت دانشگاه
علوم پزش��کی کرمان در س��ال  ۸۹تأسیس ش��ده و هماکنون  ۲۹شرکت
فناورانه زیر نظر این ش��رکت فعالیت میکند که از این تعداد  ۱۲ش��رکت
مجوز دانشبنیانی دریافت کردهاند.
وی اظهار داش��ت :مرکز رش��د و فناوریهای س�لامت دانش��گاه علوم
پزش��کی کرمان در بین دانشگاههای کش��ور در سال  ۱۳۹۷رتبه ششم را
کسب کرده است.
اس��ماعیلی تصریح کرد :خدم��ات حمایتی ،مش��اورهای ،حمایت مالی،
خدمات اداری ،از جمله خدمات قابل ارائه به ش��رکتهای دانشبنیان در
مرکز رشد و فناوریهای سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمان است.
معاون مرکز رش��د دانشگاه علوم پزش��کی کرمان با بیان اینکه خالقیت
جایگاه بس��یار ویژهای در رفع مش��کالت دارد ،اظهار داشت :بر این باوریم
که برای رفع مشکالت جامعه باید از طرحهای پژوهشی و ایدههای خالق
حمایت کرد.
وی آم��وزش نمرهگرا را خالقیت ُکش برش��مرد و گفت :زمینه خالقیت
و ایدهپروری باید در دانش��جویان پرورش یابد تا ش��اهد افزایش طرحها و
ایدههای خالق باشیم.
بررس��ی هش��ت طرح پژوهش��ی در مرکز رشد دانش��گاه علوم پزشکی
جیرفت
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نیز از بررسی هشت طرح
پژوهشی در مرکز رشد و فناوری سالمت این دانشگاه خبر داد و گفت :از
میان این طرحها ،شش واحد فناور انتخاب میشود.
فاطمه سیدی افزود :برگزاری کارگاههای استارتآپ و درس کارآفرینی
برای دانشجویان به صورت ویژه در دستور کار است تا شاهد رشد خالقیت
و افزایش طرحهای پژوهشی باشیم.
وی همچنی��ن ب��ر لزوم ارائ��ه طرحهای کاب��ردی تاکید ک��رد و گفت:
طرحهای کاربردی باعث برطرف ش��دن مشکالت جامعه میشود ،لذا این
طرحها به صورت ویژه حمایت میشوند.
معاون پژوهش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی جیرفت از بررس��ی  ۱۰طرح
مش��ترک پژوهشی دانشگاه جیرفت با این دانش��گاه خبر داد و گفت :این
طرحها به صورت مشترک بین دو دانشگاه انجام میشوند.
وی افزود :طرحهای پژوهش��ی انتخابش��ده ،در کارگروههای تخصصی
مشترک اعضای هیأت علمی دو دانشگاه بررسی ،رفع ایراد و جهت انتشار
در مجالت علمی داخلی و خارجی ارائه خواهند شد.
س��یدی بر ادامه فعالیتهای پژوهش��ی مش��ترک بین این دانش��گاه و
دانشگاه جیرفت تاکید کرد و اظهار داشت :طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی
باید کاربردی و مبتنی بر نیازها و کمبودهای منطقه باشد.
وی از انعقاد تفاهمنامه همکاریهای مش��ترک علمی و پژوهش��ی بین
دانشگاه علوم پزش��کی و دانشگاه جیرفت خبر داد و گفت :این تفاهمنامه
به زودی منعقد میشود.
معاون پژوهش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی جیرفت ادامه داد :پژوهش و
تحقیقات کاربردی نقش مؤثری در روش��ن ش��دن ابعاد سالمت و ارتقای
شاخصهای سالمت و توسعه پایدار ایفا میکند.

ایجاد خط اعتباری برای حمایت از استارتآپهای صنایع خالق
س��یدمحمد حسین سجادی نیری گفت این ستاد به منظور توسعه زیستبوم
و اکوسیس��تم صنایع خالق و فرهنگی تالشهای بس��یاری انج��ام داده که یکی
از مهمترین آنها اختصاص خط اعتباری برای حمایت از فعالیت اس��تارتآپهای
صنایع خالق اس��ت .ب��ه گ��زارش معاونت علمی
و فناوری ریاس��ت جمهوری ،دبیر س��تاد توس��عه
فناوریه��ای نرم و هویتس��از معاون��ت علمی و
فناوری ریاست جمهوری درباره دلیل شکلگیری
برنامه صنایع خالق گفت :برنامه توسعه زیستبوم
خالق برآمده از تجربیات ش��رکتهای دانشبنیان
و برای حمایت از ش��رکتهایی است که در عرصه
صنایع خالق و فرهنگی فعال هستند که با دستور
معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ش��کل
گرفت.
وی ضمن اشاره به این موضوع که تاکنون حدود
 400ش��رکت خالق در این حوزه شناسایی شده
است،گفت :این شرکتها بودهاند و فعالیت داشتهاند
اما کس��ی به آنها توجه نداشته اس��ت .معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
با توجه به اهمیت توس��عه فعالیت شرکتهای خالق تالش کرده تا با شناسایی
ظرفیتها و پتانس��یلها ،آنها را مورد حمایت قرار داده و به دیگران معرفی کند.

نیری خاطر نش��ان کرد :یکی از شاخههای اصلی صنایع خالق حوزه اسباببازی
اس��ت و در این راس��تا ما در تالش��یم با همکاری بخشهای دیگر زیس��تبوم و
اکوسیستم حوزه اسباببازی رو توسعه دهیم ،قطعا راه بسیار سختی پیشرو است.
اگرچه کشور پتانس��یلها و ظرفیتهای الزم را
دارد اما مشکالت بر سر راه توسع ه این شرکتها
وج��ود دارد و باید با همکاریهای نهادهای دیگر
هم این اکوسیستم شکل گیرد .وی در ادامه گفت:
امیدوارم در آینده نزدیک بتوانیم با تمامی صنوف
همکاری داشته باشیم و با همراهی فعاالن بخش
خصوص��ی فضای حاکم بر حوزه صنایع خالق را
رون��ق دهیم .نیری در ادامه گزارش مختصری از
فعالیتهایی که معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری برای کمک به توسعه خالقیت در حوزه
اس��باببازی انجام داده ارائه ک��رد و گفت :چند
سالی است که تالش داشتیم تا شرکتهای فعال
در ح��وزه صنایع فرهنگی و خ�لاق ،حائز عنوان
دانشبنیان ش��وند و نگاهی که دولتمردان به این حوزه دارند یک نگاه همهجانبه
شود .یکی از شاخههای اصلی حوزه خالق حوزه اسباببازی است و در تالشیم تا
زیستبوم آن را توسعه دهیم به گونهای در تمامی بخشها موفق باشد.

باید ایدههای دانشبنیانی را تجاری کنیم
اح��د آزادیخواه ،نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی ،با اش��اره ب��ه اهمیت
ش��رکتهای دانشبنیان اظهار داشت ش��رکتهای دانشبنیان مقدمهای برای
تجاریسازی ایدهها و اندیشهها هستند؛ امروز ایران در تنگنا و نیازمندیهایی
ق��رار دارد که برای برطرف ک��ردن آنها باید از
شرکتهای دانشبنیان و جوانانفناور استفاده
کرد .به باش��گاه خبرنگاران ج��وان آزادیخواه
ادامه داد :ب��ه کمک ش��رکتهای دانشبنیان
میت��وان از تحریمهای س��خت اقتصادی عبور
کرد و مس��یر استقالل کش��ور را هموار ساخت
و در این بین بهره بردن از ظرفیت شرکتهای
دانشبنی��ان یک��ی از بهتری��ن و کوتاهتری��ن
مسیرهای رشد در این زمینه است.
وی در واکن��ش ب��ه چگونگ��ی ارزیاب��ی
ش��رکتهای دانشبنی��ان بیان ک��رد :به نظر
میرس��د ای��ن ش��رکتها در حوزههایی مانند
بهرهمن��دی از مناب��ع انس��انی و ایدهه��ای نو
پیشرفت چندان زیادی نداش��تهاند و عملکرد آنها رضایتبخش نبوده است ما
باید بتوانیم ایدههای دانشبنیانی را در کشور تجاری کنیم.
نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد :در یکی از جلس��اتی که با وزیر

علوم داشتیم بنا شد برنامهای برای حمایت از کشورهای دانشبنیان ،پارکهای
علمی و فناوری و مراکز رشد ارائه کند.
تقویت شرکتهای دانشبنیان با نهادهای واسط
آزادیخواه درباره برخی از نهادهای واسط
مانن��د صندوقه��ای خطرپذی��ر و صن��دوق
ن��وآوری و ش��کوفایی اظهار داش��ت :یکی از
نهادهای واسط و صندوقهایی که میتواند به
کمک ش��رکتهای دانشبنیان اقتصاد کشور
را متحول کند ،صندوق نوآوری و ش��کوفایی
است.
وی ادامه داد :در برنامه ششم توسعه بحث
تقوی��ت صندوق ن��وآوری و ش��کوفایی مورد
بررس��ی قرار گرفت و به دنبال این هس��تیم
این صندوق جای��گاه واقعی خود را پیدا کند
و بتواند به شکوفایی شرکتهای دانشبنیان
منجر شود.
نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی یادآوری کرد :ش��رکتهای دانشبنیان و
اس��تارتآپها وسیله شکوفایی کش��ور و گذر از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد
دانشبنیان هستند و باید زمینه فعالیت آنها گسترش یابد.
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فناوری استارتآپها و دانشبنیانهای
حوزه آتشنشانی را توانمند میکند

وضیح تسال درباره احتمال نقض قوانین
آلودگی هوا در کارخانه فریمانت

سال در بیانیهای ،درباره نقض قوانین در حوز ه مدیریت کیفیت هوای منطق ه خلیجی سانفرانسیسکو
ارخان ه فریمانت پاسخ داد.
ه گزارش زومیت ،ب�ه نقل از نش�ریه  ،The Driveکارخانه فریمانت تسلا از زمان عرضه خودرو
ریکی مدل  ،۳با افزایش مسائل مربوط به تجهیزات و انتشار گازهای گلخانهای روبهرو شده است.
و س�ال گذش�ته ،حوزه مدیریت کیفیت ه�وای منطق ه خلیجی سانفرانسیس�کو ()BAAQMD
ش تعداد تغییرات در این کارخانه ،بهویژه در کارگاه رنگآمیزی را ثبت کرده است.
ینحال InsideEVs ،پس از مطالعه برخی اسناد و سوابق مشابه کارخانه فریمانت ،سؤاالت زیادی
ح کرد ک�ه پیشازاین ،در گزارش اصلی  The Driveقرار نداش�تند .بنابراین InsideEVs ،برای
خگویی به سؤاالت بهسراغ مسئوالن تسال رفت.
شریه  The Driveمیگوید سوابق تعمیر و نگهداری برای سیستمهای اصلی کارخانه ناکافی است.
�ائل عمدهای بهدلیل ناکامی در زمین ه آزمایش صحیح سیس�تم  E-Scrubرخ داده که برای ذرات
رناک در کارگاه رنگ اس�تفاده میشود .ظاهرا این مس�ائل باعث شد کارخانه فریمانت در مه۲۰۱۸
یل ش�ود؛ درحالیکه سیس�تم فیلترخانه جدیدی نصب ش�ده ب�ود The Drive .همچنین اظهار
ند تسلا در چند مورد تجهیزاتی را بدون کس�ب مجوزهای الزم از مس�ئوالن منطقهای ،نصب و
دازی کرده است.
س دلیل این موضوع و س�ایر بیتوجهیها چیس�ت؟ ادوارد نیدرمییر ،نویسنده این گزارش گمان
ند افزایش س�ریع تولید تسلا مدل  ۳میتواند به این معنا باش�د که خودروساز آمریکایی ممکن
ت برای صرفهجویی از برخی امور سرسری گذش�ته یا از توجه به روشهای مهم چشمپوشی کرده
د.
أسفانه جزییات مهم در این گزارش نادیده گرفته شده است .آنطور که از نام حوزه مدیریت کیفیت
ای منطق� ه خلیجی برمیآید ،ازجمله اهداف آن میتوان به کاه�ش آلودگی هوا ،حفظ کیفیت هوا،
ش انتش�ار گازهای گلخانهای و اطمینان از مطابقت منطقه خلیج سانفرانسیسکو با قوانین فدرال
لتی و محلی اشاره کرد.
س�اس گزارش نش�ریه  The Driveدربار ه اثربخش�ی ،BAAQMDاین اداره نظارتی اغلب برای
یب مجوزها بسیار ُکند عمل میکند و حتی در اعمال جریمه برای نقض یا انحراف از قوانین ُکندتر.
امیکه این اداره جریمهای برای ش�رکتی در نظر میگیرد ،معموال درمقایسهبا درآمد ازدسترفته
ش�رکت هنگام انتظار برای تأیید نهایی ،مقدار ناچیزی تفاوت دارد .درنتیجه ،بسیاری از شرکتها
ق همین محاس�به ،تصمیم میگیرند تغییرات را اعمال یا مش�کالت را بدون گرفتن تأییدیه س�ریع
کنند و پس از پایان کار ،بهدنبال کس�ب مجوز بروند .گزارش نیدرمییر نیز نش�ان میدهد این کار
معمول نیست.
خنگوی تسال به  InsideEVsگفت:
خالف آنچه گزارش شده ،هیچکدام از این انحرافاتی که با شفافیت گزارش دادیم و بهعنوان بخشی
فتوگوی مداوم با  BAAQMDبرای بهروزرسانی مجوز هوا انجام گرفته ،به اثرهای زیستمحیطی
س�ازگاری با جامعه منجر نشده است .عالوهبراین ،میزان انتشار آالیندگی کارخانه فریمانت بسیار
ر از حد مجاز قرار دارد.
قعیت این اس�ت انحرافاتی که خود تسلا گزارش کرده ،در گزارش اصلی نشریه  The Driveذکر
ده و برای خوانند ه ناآشنا با کسب مجوز  Title Vآشکار نخواهد شد .پیش از اینکه تسال کارخانه
مانت را از ش�رکت  NUMMIبخرد ،صاحبان قبلی نیز گاه�ی کارهایی انجام میدادند و با جریمه
اداره هم روبهرو میش�دند .بااینحال ،جنرال موتورز و تویوتا ،ش�رکای مش�ترک  ،NUMMIدر
اب از مسائل بالقوه و آگاهکردن این اداره هنگام شناسایی موارد نقض ،فعاالنه مشارکت کردند.
س�ال  ،۲۰۰۰ش�رکت  NUMMIبرای جلب رضایت حوز ه مدیریت کیفی�ت هوای منطق ه خلیجی
طب�اق با مقررات ،همکاری تنگاتنگ با این اداره را ش�روع کرد .تسلا هم از س�ال گذش�ته ،برای
زرس�انی مجوز خود و اطمینان از رضای�ت  ،BAAQMDبا آن همکاری میکند ،اما طبق گزارش،
اداره به تصمیم نهایی دربار ه رضایت از تسال نرسیده است.

دومین شتابدهنده کیتهای تشخیصی راهاندازی میشود
با تالش س��تاد توس��عه زیس��تفناوری معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت
جمه��وری ،دومین ش��تابدهنده کیتهای تش��خیصی در کش��ور راهاندازی
خواهد ش��د .به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالعرس��انی معاون��ت علمی و
فناوری ریاس��ت جمه��وری ،کارگروه پزش��کی
س��تاد توس��عه زیس��تفناوری معاونت علمی و
فناوری با تش��کیل جلس��ات مختلف��ی با حضور
اعضای کمیته تخصصی کیتهای تش��خیصی و
خدمات آزمایش��گاهی ( ،)IVDمقرر کرده است
تا زیرس��اختهای الزم برای راهان��دازی دومین
شتابدهنده حوزه کیتهای تشخیصی در کشور
فراهم ش��ود .در این نشستهای علمی اطالعات
مرب��وط ب��ه تولیدکنن��دگان ایران��ی کیتهای
تش��خیصی و اطالعات مربوط به محصوالت قابل
تولید در واحدهای فعال این حوزه نیز ارائه شده
است تا از تمام توان موجود در کشور برای توسعه
صنعت کیتهای تشخیصی استفاده شود.
همچنین «اطالعرس��انی ظرفیته��ای موجود تولید محص��والت مرتبط با
کیتهای تش��خیصی»« ،ترغیب برای راهان��دازی واحدهای تولیدی کیتهای
آزمایش��گاهی» و «برگزاری نمایشگاههای اطالعرسانی از ظرفیتهای ستاد در
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حمایت از تولید کیتهای آزمایش��گاهی» از دیگر نتایج برگزاری نشس��تهای
علمی اعضای کمیته تخصصی کیتهای تش��خیصی و خدمات آزمایش��گاهی
است.
هر وس��یله پزشکی اعم از شناساگر ،محصول
شناس��اگر و ...که به صورت تنه��ا و یا ترکیبی
استفاده شود و تولیدکننده آن را برای آزمایش
نمونهها معرفی کند ،کیت تش��خیصی یا IVD
نام دارد.
«کاهش پرداخت مستقیم بیماران»« ،ارتقای
کمی و کیفی دسترس��ی بیم��اران به خدمات
آزمایشگاهی»« ،عدم ارجاع مستقیم بیماران به
خارج از مراک��ز درمانی»« ،کنترل دریافتهای
خارج از تعرفه» و «رش��د خدمات آزمایشگاهی
در مراکز درمانی و افزایش درآمد» از جمله آثار
مثبت اس��تفاده از این کیتها است .همچنین
از دیگر مزایای استفاده از کیتهای تشخیصی
میت��وان ب��ه «ارتقای آموزش و پژوه��ش در کنار ارتقای خدمات آزمایش��گاه
پزش��کی» و «تکمیل تدریجی نظام اطالعات س�لامت و نرمافزارهای مدیریت
اطالعات آزمایشگاهی» اشاره کرد.

همزم��ان با برگزاری هش��تمین نمایش��گاه بینالمللی ن��وآوری و فن��اوری(INOTEX
،)2019رویداد ارائه نیازهای فناورانه آتشنشانی برای توانمندسازی استارتآپهای این حوزه
برگزار میش��ود .به گزارش مرکز ارتباطات و اطالعرس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت
جمهوری ،سازمان آتشنش��انی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با هدف استفاده از ظرفیت
و توانمندی استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان در هشتمین نمایشگاه بینالمللی نوآوری
و فناوری( )2019 INOTEXاین رویداد را برگزار میکند .با توجه به برنامههای ش��هرداری
تهران مبنی بر استفاده از ظرفیت استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان و برای حل مشکالت
و چالشهای س��ازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی ش��هرداری تهران در هشتمین نمایشگاه
بینالمللی نوآوری و فناوری( )INOTEXتا  22خردادماه جاری در محل نمایشگاه بینالمللی
و در سالن خلیج فارس اقدام به برگزاری رویداد رفع نیازهای فناورانه این حوزه میکند.

یادداشـت

دانشگاه ،مسیر کارآفرینی دانشجویان را هموار میکند
نماین��ده وزی��ر علوم در اس��تان فارس ب��ا بیان اینکه بن��ا به برنامه
وزارت علوم برنامههای مهارتافزایی برای دانشجویان آغاز شده است،
ابراز داش��ت با س��ازمان فنی و حرفهای و دانش��گاه علمی و کاربردی
تفاهمنامههایی منعقد ش��ده است که دانشجویان بتوانند مهارتافزایی
کنن��د و عالوه بر دنبالکردن مس��ائل علمی و تحصیلی ،در حوزههای
علمی و فنی نیز توانمندیهایی کسب کنند.
ب��ه گزارش ایرنا ،حمید نادگران با اش��اره به فعالیتهای کارآفرینانه
در برج فناوری و نوآوری دانشگاه
شیراز ،گفت :تالش برای مشاوره
کس��ب و کار ،س��رمایهگذاری و
ایجاد اس��تارتآپها از اقداماتی
است که طی س��الهای اخیر در
دانش��گاه ش��یراز ص��ورت گرفته
است.
نادگ��ران ادام��ه داد :در ح��ال
حاضر ش��رکتهای دانشبنیانی
از دل ای��ن فعالیته��ا ش��کل
گرفتهان��د و در آنه��ا اس��تادان و
دانش��جویان بهص��ورت فعاالن��ه
ب��ه تولی��د و ارائ��ه محص��ول
میپردازن��د و فارغالتحصیالن��ی
نیز در زیرمجموعه این شرکتها
مشغول به کارند.
رئیس دانش��گاه ش��یراز با بیان
اینکه ب��رای ایجاد ش��رکتهای
دانشبنی��ان و راهان��دازی
استارتآپها تس��هیالتی در نظر
گرفته ش��ده اس��ت ،اضافه کرد:
مکان��ی در اختی��ار عالقهمندان
ب��ه فعالیته��ای کارآفرینی قرار
میگی��رد که از پرداخت وجوه به
دانشگاه معاف است و فعالیتهای
بس��یار خوب��ی نی��ز براس��اس
انگیزهبخشیها صورت گرفته که
هم دانش��جویان و هم استادان از
آنها استقبال کردهاند.
فرصت شغلی یکساله برای فارغالتحصیالن دوره دکترا فراهم است
رئی��س دانش��گاه ش��یراز همچنین به ایج��اد فرصت ش��غلی برای
دانشجویان دوره دکترا اشاره کرد و توضیح داد :برای آنکه دانشجویان
در ح��ال فارغالتحصیلی از دوره دکترا ،بالفاصله از اوج آکادمیک خود
س��قوط نکنند ،آنان را بهعنوان دستیار پژوهشی به کار گرفتیم و بعد
از دوره دکترا ،حداقل یک س��ال با این سمت با استاد خود و در حوزه
پژوهش��ی خود به فعالیت ادامه میدهند و درصورتی که کار ناتمامی
نیز داشته باشند به سرانجام میرسانند.
وی اضافه کرد :این فعالیت با وجود تنگناهای مالی دانشگاه پیوسته
ادام��ه دارد تا دانش��جویان پس از اتمام دوره دکت��را بتوانند با فراغت
فعالیتهای پژوهشی خود را پیش ببرند.
نماین��ده وزیر علوم در اس��تان فارس در ادامه پیش��روان عرصه علم
در دانش��گاهها را نخبگانی دانست که در حوزههای مختلف به مردم و

جامعه خدمات علمی و پژوهشی ارائه میکنند.
کمکاری برای معرفی نخبگان دانشگاهی به جامعه
نادگ��ران با بی��ان اینکه در معرف��ی نخبگان دانش��گاهی به جامعه
کمکاریهایی صورت گرفته اس��ت ،عنوان کرد :معرفی نخبگان ،امری
مبارک اس��ت که چندی است آغاز ش��ده ،اما هنوز بهصورت برجسته
مورد توجه قرار نگرفته اس��ت و توسعه آن نیازمند بحثهای تخصصی
است.
وی با اش��اره به اینکه معرفی
نخبگان دانشگاه شیراز از طریق
س��ایت ای��ن دانش��گاه صورت
میگیرد ،گف��ت :بنیاد نخبگان
اس��تان ف��ارس در س��الهای
گذشته با کمک دانشگاه شیراز
نخبگان ،پیشکسوتان و استادان
برجس��ته را معرف��ی کرده و در
مراس��می از آن��ان تجلیل کرده
اس��ت؛ گرچه ادامه این مس��یر
نیازمن��د روشهای تازهتری نیز
هست.
رئیس دانشگاه ش��یراز افزود:
الگوگی��ری و الگوب��رداری از
نخبگان برای همه اقشار جامعه
به وی��ژه جوانان ،دانش��جویان
و دانشآم��وزان ض��روری و
انگیزهبخش است.
نظرات کارشناس��ی استادان
دانش��گاه باید به گ��وش جامعه
برسد
وی همچنین گف��ت :نظرات
کارشناس��ی اس��تادان دانشگاه
باید به گوش جامعه برسد؛ برای
مث��ال گاه برخ��ی آزمایشهای
درجه یک در دانشگاهها صورت
میگیرد که نتایج آنها رسانهای
میش��ود ،اما معلوم نمیش��ود
درنهایت به کجا رسیده است.
نادگران بیان داش��ت :انج��ام آزمایشهای فاخر در آزمایش��گاههای
دانش��گاهی در س��طوح مختلف صورت میگیرد .برخی اوقات ممکن
اس��ت تیپنمونه انجام کاری باش��د که صرف��اً ارزشگذاری آکادمیک
و علم��ی دارد و چون مس��ائل تخصصی را بازگ��و میکند ،در خارج از
دانش��گاه بروز نمییابد و متعلق به ژورنالهای جهانی است و به مثابه
تولید علم درجه یک کشور شناخته میشود.
رئیس دانش��گاه ش��یراز ادامه داد :در س��طح دوم ،آزمایشها ممکن
اس��ت به تولید یک ماده یا محصول محدود به دانشگاه منتهی شود و
این بخش از کار رس��انهای میشود ،اما رس��یدن از این مرحله به گام
بعدی یعنی تولید انبوه زمانبر اس��ت و این وظیفه رسانههاست که در
این مرحله پیگیری کنند و مس��یر را برای تولید هموار س��ازند .ما نیز
تمهیداتی در نظر میگیریم که استادان چگونگی روند یک آزمایش را
به اطالع جامعه برسانند.

افتتاح اولین مرکز نوآوری صنعت بیمه ایران
اولین مرکز نوآوری در حوزه صنعت بیمه چهارشنبه این هفته
 ۲۲خردادماه افتتاح میش��ود .محمود کریمی ،مدیر ارشد شبکه
نوآفرین��ی پلنت با اعالم این خب��ر ،جزییات بهرهبرداری از اولین
مرکز نوآوری حوزه بیمه را اعالم کرد.
به گزارش ایس��نا ،مدیر ارش��د شبکه
نوآفرینی پلنت با بیان اینکه این مرکز با
عنوان «پلنت» کارش را آغاز خواهد کرد،
گفت :پلنت ،با این هدف راهاندازی شده
ت��ا چهار اقدام جدی اس��تقرار ،آموزش،
مش��اوره و در نهایت س��رمایهگذاری را
در حوزه استارتآپهای بیمهای و مالی
انجام دهد.
او با بیان اینکه مطالعات نشان میدهد
صنعت بیمه در کش��ور ما با دنیا فاصله
قابل توجه��ی دارد ،ادامه داد« :در حال
حاضر اس��تارتآپهای بیمهای در ایران
تقریباً خدمات مشابهی ارائه میکنند ،در حالی که میتوان دامنه
این فعالیتها را به خدمات جدیدی توسعه داد .به همین منظور
درهای پلنت روی همه کسانی که عالقهمندند با دغدغه نوآوری

ارزش افزودهای در صنعت بیمه ایجاد کنند باز است».
محمود کریمی ،ایجاد شبکه نوآفرینی صنعت بیمه را مأموریت
این مرکز دانست و خاطرنشان کرد :پلنت ،عالوه بر اینکه خدمات
رایج و تازه ش��رکتهای بیمه را توسعه
میده��د ،ای��ن خدم��ات را از دیدگاه
مش��تریان نیز بررس��ی خواهد کرد تا
دریچهه��ای ت��ازهای به صنع��ت بیمه
کشور باز کند.
کریم��ی تاکی��د ک��رد «پلن��ت»
محدودیت��ی در ارائ��ه خدم��ت ب��ه
استارتآپها و شرکتهای بیمه ندارد
و بناب��ر اس��تانداردهای مشخصش��ده
و باکیفی��ت ،نح��وه هم��کاری ب��ا
استارتآپها را تعیین خواهد کرد.
ش��بکه نوآفرینی پلنت ،چهارش��نبه
همین هفت��ه با حضور رئیس کل بیمه
مرکزی ایران ،جمعی از مدیران ارشد صنعت بیمه و فعاالن حوزه
کارآفرینی کش��ور در کارخانه نوآوری آزادی به صورت رس��می
افتتاح خواهد شد.
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برندسازی و ضرورت خلق معنا

فعالیتهای ترویج فروش چه محاسنی دارد؟

فعالیتهای ترویج فروش به تکنیکهایی گفته میش��وند که قرار
اس��ت مش��تری را به اقدامی خاص مانند خرید یا تقاضای اطالعات
بیشتر ترغیبکنند.
این فعالیتها معموال در دوره مش��خصی از زمان انجام میشوند
و قص��د دارن��د در مخاطب حس محدودیت زمان��ی و تعجیل را به
وجود بیاورد.
اما مزایای این کار چیست؟
جذب مخاطبان جدید با قیمت
ارائ ه قیمتهای کم میتواند مشتریان را از دور و بر رقبا دور کند
و ضمن وادار کردنش��ان به خرید از یک برن��د ،درنهایت آنها را به
ی آن برند تبدیل کند.
مشتریان دائم 
درستکردن اجتماعی کوچک برای یک برند
تخفیفها و فعالیتهای پیش��برد فروش میتوانند کمک بزرگی
برای تبلیغ دهانبهدهان برای برندها باشند .به عنوان مثال فروشگاه
کوروش با شعار «فروشگاههای همیشه تخفیف» طرفداران خودش
را دارد که همیشه از آن خرید میکنند و این کار را به دیگران نیز
توصیه میکنند.
ترغیب برای تکرار خرید
هتلها و شرکتهای هواپیمایی از برنامههای جایزه و تشویق برای
وفاداری مش��تری استفاده میکنند .به این ترتیب مشتریان ترجیح
میدهن��د از هتلی که تخفی��ف خوبی برای خریدهای مکررش��ان
میدهد ،اتاق رزرو کنند .همین مس��اله در م��ورد هواپیماییها نیز
صادق اس��ت .تکرار در تخفیف باعث میشود مشتری این امر را به
خاطر بسپرد و دوباره برگردد.
وسوس ه مشتریان نهچندان راغب
تحوی��ل محص��والت و خدم��ات رای��گان افرادی را که دلش��ان
نمیخواهد آن محصول یا خدمت را امتحان کنند ،وسوسه میکند
که برای یکبار هم که ش��ده از آنها اس��تفاده کنند و مزایایشان را
ببینند و احتماال به مشتری برند تبدیل شوند.
جمعآوری اطالعات
فای��د ه دیگر فعالیتهای پیش��برد فروش ،جم��عآوری اطالعات
دربار ه مش��تریان اس��ت .برندها میتوانند در بازههای تخفیفها یا
دیگر انواع فعالیتهای پیش��برد فروش رفتار مش��تریان را بررسی
کنند و در استراتژیهای بازاریابیشان از این دادهها استفاده کنند.
ب��ه عنوان مثال برگزاری یک س��مینار رایگان میتواند منبع خوبی
برای جمعآوری اطالعات باشد.
رانندگی درمانی با رنو
س��االنه  2/7میلیون راننده در روس��یه بر اثر تصادفات رانندگی
دچار آسیب میشوند .یک نفر از هر پنج نفر بازمانده ،دچار اختالل
(PTSDاخت�لال پ��س از حادث��ه) میش��ود .درباره ای��ن اختالل
صحبته��ای زیادی نش��ده بود؛ به همین دلیل م��ردم بدون اینکه
چیزی راجع به این اختالل و قابل درمان بودن آن بدانند ،ناامیدانه
دست از رانندگی میکشیدند .عالوه بر این ،مراجعه به روانشناس و
دریافت مش��اورههای روانشناسی در روسیه هنوز راه حلی جاافتاده
و مرس��وم نیس��ت و همین مردم را بیشتر و بیشتر متقاعد میسازد
تا مش��کالت روحی و روانیش��ان را با کسی در میان نگذارند .طبق
آمار ،فقط یک درصد از مردم روس��یه در شرایط بحرانی از مشاور و
متخصص روانشناس کمک میگیرند.
کمپانی رنو روس��یه ب��ا همکاری آژان��س تبلیغاتی  ،BBDOدر
کمپین اخیر خود به سراغ حل این اختالل رفت .با استناد به نتیجه
تحقیقات موسسه ملی سالمت پزشکی که در کتابخانه ملی آمریکا
به انتشار رسیده است25/22 ،درصد رانندگان بازمانده از تصادفات
رانندگ��ی در معرض ابتال به این اختالل هس��تند ک��ه یعنی از هر
پنج راننده یک نفر مبتال به این اختالل میش��ود که لطماتی نظیر
اضطراب ،حمله عصبی و ترس از رانندگی را به دنبال خواهد داشت.
آمارها نش��ان میدهند که تا س��ال  2020اختالل اضطراب پس از
حادثه ،به عنوان س��ومین دلیل اصلی منتهی به مشکالت روحی و
روانی شناخته خواهد شد.
هم��ه این آمار و ارقام تاملبرانگیز ،ش��رکت رنو روس��یه را بر آن
داش��ت تا کمپینی تحت عنوان «رانندگی درمان��ی رنو» را به اجرا
درآورد؛ کمپینی که موفق به کمک به افراد زیادی که سالها از این
اخت�لال رنج میبردند ،بدون آنکه خود از آن آگاه باش��ند ،را منجر
ش��د .در طول این کمپین ،افراد به شرکت رنو مراجعه میکردند و
ب��ا کمک یکی از اتومبیلهای رنو و متخصص درمانگر ،درمان چهار
ماهه خود را آغاز میکردند.
منبعmbanews :

تلفن مستقیم86073290 :

به قلم :ژروم ُکن ُلن کارشناس برندسازی
ترجمه :علی آلعلی

آی��ا تا به حال به تف��اوت میان متنی ادبی و مجموع��های بینظم از کلمات فکر
کردهاید؟ در حالت عادی ،کنار هم قرار دادن کلمات به صورت تصادفی هیچ معنایی
خل��ق نمیکند .در حقیقت بس��یاری از جمالت ما در ط��ول روز نیز به دلیل خلق
ناگهانی از کیفیت و معنای الزم برخوردار نیست ،با این حال اگر به همین کلمات
اندکی ذوق ادبی اضافه کرد ،نتیجه کار یک متن فوقالعاده تاثیرگذار خواهد بود .در
حقیقت ،نظم مشخص میان کلمات باعث ایجاد هویت متن ادبی و شعر میشود.
رابطه موازی و عمیق جالبی میان فرآیند آگاهانه ذهن ما در شکلدهی و ساخت
برداشتمان از واقعیت با س��اختار رویاهایمان وجود دارد .ساختار خلق سازههای
ذهنی و دس��تی مختلف از سوی انسان شباهت انکارناپذیری با فرآیند رویاپردازی
دارد .از نقطه نظر کسب و کار هر محصولی باید موردپسند مشتریان واقع شود .در
اینجا اهمیت نظر ما در مورد یک محصول چندان زیاد نیست .برعکس ،باید تا حد
امکان به س��لیقه مخاطب هدف نزدیک ش��ویم .نکته مورد توجه برای مشتریان به
هنگام خرید یک محصول مفهوم «جریان معنا» است.
بدون تردید پرداختن به مس��ئله جریان معنا پرسش مشخصی را ایجاد میکند:
کدام نوع از اطالعات در فرآیند جریان معنا برای مش��تریان اهمیت بیشتری دارد؟
اطالعات پیرامون برندها ،محصوالت و خدمات طیف گستردهای را شامل میشود.
نکته مهم عدم س��اختار عقالنی عالقهمندی مش��تریان به برخ��ی از این اطالعات
است .برخی از زمینههای عالقه مشتریان هدف ساختاری احساسی یا تجربهمحور
دارد .به این ترتیب چهبس��ا فرآیند برندس��ازی یک ش��رکت فاقد المان ضروری و
موردپس��ند مشتریان باشد .پیامهای متنی ،تصویری در داستانهای برند ما امکان
انجام کاری بس��یار فراتر از بیان مزیتهای محصوالتمان را دارد .در حقیقت آنها
توانایی نمادسازی هویت ارزش��ی یا فراهمسازی دیدگاهی ارزشمند از برندمان در
نگاه مخاطب را خواهند داشت.
دیوید بوهم ،به عنوان یکی از دانشمندان عرصه فیزیک ،اظهارنظر جالبی در حوزه
تخصصیاش دارد .به عقیده وی «معنا پل میان ذهن و فیزیک است».
امروزه برندهایی که به خوبی از ش��یوه نمادس��ازی معنایی استفاده میکنند ،راه

خود را به س��وی زبان رویاهای مش��تریان پیدا کردهاند .گاه��ی اوقات این زبان در
راستای نمایش گونهای ارتقایافته از زندگیهای معمولی کاربرد پیدا میکند .به این
ترتی��ب هدف برند موردنظر به جای ترس��یم یک زندگی کامال رویایی و غیرواقعی
بر روی بهبود زاویههای مختلف زندگی مخاطب به صورت آهس��ته و واقعی خواهد
بود .در این مقاله فرض اصلی من اهمیت بس��یار زیاد معنا و ضرورت نمادسازی از
معناهای موردپسند مشتریان است .مزیت چنین گونهای از انتقال معنا به مخاطب
هدف امکان تاثیرگذاری بسیار ساده و در عین حال عمیق بر روی مخاطب است.
مرکز اصلی مفهوم نمادسازی از معنا ابزاری کاربردی برای کشف دریافت شخصی
مخاطب از اطالعات اس��ت .در اینجا انس��جام رویاپردازی مدنظر اس��ت .به راستی
مفهوم انس��جام چه معنایی دارد؟ از نقطهنظر علمی ،انسجام به معنای راهکارهای
ایجاد هماهنگی و س��ازش میان رش��تههای مختلف علمی است .به ویژه در زمینه
س��ازگاری علم تجربی با انس��انی مفهوم انس��جام کاربرد دارد .با استفاده از مفهوم
انسجام ذهن انسان توانایی جمعبندی نکات مختلف و خلق نتیجهگیریهای معتبر
را پیدا میکند.
ت به عنوان کارشناس برندسازی شانس مشاهده فعالیت
من در طول دوران فعالی 
با کیفیت و موفقیتآمیز بس��یاری از برندها و همکاری با آنها را داشتهام .به عنوان
مث��ال ،در زمان تالش برای بهبود کیفیت فروش��گاههای قهوه اس��تارباکس من و
همکارانم دس��ت به بررس��ی تصور ایدهآل مردم آمریکا از یک محیط مطلوب برای
خرید و نوشیدن قهوه زدیم .نکته جالب تصور تقریبا مشترک تمام مردم از محیط
ایدهآل برای نوش��یدن قهوه است .به این ترتیب پس از بررسی  120فروشگاه قهوه
مختلف در سراسر آمریکا موفق به جمعآوری المانهای مشترک برای بهبود الگوی
کسب و کار استارباکس شدیم.
به مانند مثال استارباکس ،هر برندی توانایی بهبود وضعیت خود از طریق بررسی
ایدههای ذهنی و درونی مشتریان در مورد شیوه بهبود خدمترسانی خود را دارد.
این ایدههای درونی معموال کمتر به صورت آش��کار بیان میش��ود .به همین دلیل
نیازمند بررسی و واکاوی از سوی برندهاست.
امروزه بس��یاری از برندها در یک بازار خاص در تالش برای ارائه محصوالت بهتر
با استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا و الگوهای بازاریابی پیشرفته هستند .نکته مهم
وجود راهکارهایی بس��یار بیش��تر از الگوهای بازاریابی برای موفقیت در جلب نظر

مشتریان است .اگر شما به دنبال توسعه جایگاه برندتان هستید ،باید «پل موردنیاز»
برای جلب توجه مخاطب را ایجاد کنید .این پل ،همانطور که در س��طرهای قبلی
اش��اره شد ،تبدیل معنا به نمادهای جذاب برای مخاطب است .بدون تردید معنای
موردنظر هر برند براساس سابقه و سلیقه مشتریانش با دیگر رقبا متفاوت خواهد بود.
اجازه دهید برای وضوح بیش��تر بحث به مثالی در مورد استیو جابز توجه کنیم.
هنگامی که اس��تیو جابز در سال  1997به اپل بازگشت ،برند اپل بیش از  10سال
ناکامی را تجربه میکرد .به این ترتیب نخستین اقدام استیو جابز تالش برای تغییر
نمای کلی اپل بود .این امر مس��تلزم جستوجو برای ارزشها و اهداف تازه بود .در
آن زمان فرآیند بازاریابی برند اپل در چرخه قدیمی مقایسه محصوالت ما و دیگران
گیر کرده بود .استیو جابز به خوبی از عدم کفایت اشاره به دالیل جلوه ظاهری بهتر
سیس��تم عامل اپل در مقایسه با ویندوز برای جلب نظر مخاطب آگاهی داشت .به
جای چنین کاری ،اپل نیاز به ساخت پل ویژه خود داشت .درست همان کاری که
نایک یک دهه زودتر با استفاده از شعار «فقط انجامش بده» ترتیب داد.
راهکار موردنظر اس��تیو جابز برای تغییر ش��رایط در کمپین «متفاوت فکر کن»
نمایان ش��د .این کمپین نخستینبار برای کارمندان اپل مورد استفاده قرار گرفت.
عملکرد جابز در این زمینه با الهام الگوی نایک بود .در اینجا اشاره به برداشت وی
از عملکرد برند نایک مفید خواهد بود« :بهترین مثال تمام دوران و بهترین عملکرد
بازاریابی در سراس��ر جهان در برند نایک قابل مش��اهده است .نایک در حال فروش
محصوالت مختلفی است .از کفش گرفته تا تقریبا هر تجهیزات ورزشی که فکرش
را بکنی��م ،با این حال وقتی ما به نایک فکر میکنی��م ،به چیزی فراتر از یک برند
فروش کفش میاندیشیم .در تبلیغات آنها ،کمترین میزان اشاره و صحبت پیرامون
محصوالت وجود دارد .آنها حتی یکبار هم در مورد اینکه چرا از برندی مانند ریباک
بهتر هستند ،صحبت نمیکنند .پس نایک در تبلیغاتش چه کاری انجام میدهد؟
آنها به معرفی و ادای احترام به ورزش��کارهای بزرگ و موفق میپردازند .این دقیقا
هویت برند نایک است .معنای این برند در ذهن تمام ما براساس همین الگو شکل
گرفته اس��ت ».همینطور که استیو جابز اشاره میکند ،پل موردنیاز برای برندها به
منظور خلق نمادهای ماندگار در ذهن مخاطب دقیقا در نحوه فعالیت نایک نمایان
میشود .به این ترتیب برند ما دیگر حول یک محصول خاص شناخته نخواهد شد.
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 ۹روش بازاریابی دیجیتال که به کسب و کار شما رونق میبخشند

«بازاریابی دیجیتال»( ،)Digital Marketingنوعی بازاریابی برای محصوالت
و خدمات متنوع به حس��اب میآید که در آن از فناوریهای دیجیتال اس��تفاده
میش��ود .این نوع بازاریابی اغلب در فض��ای اینترنت صورت میگیرد .افرادی که
در ای��ن حوزه فعالیت میکنند همیش��ه به دنبال روشهایی هس��تند که میزان
بازدیدهای وبس��ایت خود و فروش محصوالتش��ان را افزایش دهند .روشهای
زیادی برای این کار وجود دارد .در این مقاله ،شما را با مفهوم بازاریابی دیجیتال،
اهمی��ت و انواع مختلف آن آش��نا خواهیم کرد .در نهایت ،میتوانید با ش��ناخت
روشهای مختلف این نوع بازاریابی و به کارگیری آنها ،استراتژی بازاریابی کسب
و کار را بهبود بخشید.
بازاریابی دیجیتال چیست؟
بس��یاری از اف��راد نمیتوانند یک تعریف صحیح و کام��ل از اصطالح بازاریابی
دیجیت��ال ارائه دهند .این اصطالح آنگونه که به نظر میرس��د ،پیچیده و مبهم
نیس��ت .در واقع ،به هر نوع بازاریابی در راس��تای به فروش رس��اندن محصوالت
و خدمات به وسیله دستگاههای الکترونیکی ،بازاریابی دیجیتال گفته میشود.
بازاریابی دیجیتال ،حرفه جدیدی نیست .این حوزه ،با ورود وسایل الکترونیک
به زندگی افراد ش��روع به شکلگیری کرد .اغلب افراد تصور میکنند که این نوع
بازاریاب��ی ،تنه��ا به بازاریابی محتوا و ش��بکههای اجتماعی محدود میش��ود .در
صورتی که این موارد فقط بخشی از بازاریابی دیجیتال به حساب میآیند و تمامی
زیرمجموعههای این حوزه را دربر نمیگیرند.
بازاریاب��ی دیجیتال ب��ه صورت آفالین و آنالین انجام میش��ود .در انتهای این
مقاله ،روشهای اش��ارهای به بازاریابی آفالین خواهیم داشت ،اما در بیشتر موارد
به انواع بازاریابی آنالین خواهیم پرداخت زیرا بازاریابی آنالین ،بخش گس��تردهای
از بازاریابی دیجیتال را دربر میگیرد .اگر قصد دارید که در کس��ب و کار خود به
ی��ک بازده فوقالعاده باال دس��ت پیدا کنید ،باید ه��ر دو روش آفالین و آنالین را
مدنظر قرار دهید.
اهمیت بازاریابی دیجیتال
ارتباط بین انس��ان و وس��ایل الکترونیکی ،روز به روز در حال افزایش است .در
واقع ،در برخی از کش��ورها ،کاربران بیش از  11ساعت از فعالیتهای روزانه خود
را به تعامل با دس��تگاههای الکترونیکی اختصاص میدهند .در آیندهای نزدیک،
اس��تفاده از این وس��ایل در تمام فعالیتهای روزانه انسان نقش خواهد داشت .از
اینرو ،اهمیت و تأثیر بازاریابی دیجیتال روز به روز افزایش مییابد .نادی دهگرفتن
این موضوع ،جذب مشتریان بیشتر را برایتان تقریباً غیرممکن و در نتیجه ،کسب
و کار شما از دیگر رقبا عقب میماند .در ادامه ،به معرفی انواع بازاریابی دیجیتال
میپردازیم .شما میتوانید با توجه به صنعت ،کسب و کار و مشتریان خود ،بهترین
روشهای بازاریابی دیجیتال را انتخاب کنید و از این روشها برای رشد و توسعه
کارتان بهره بگیرید.
 -1بهینهسازی موتور جستوجو
«بهینهسازی موتور جس��توجو» ( )Search Engine Optimizationیا
اصطالحاً «سئو» ( ،)SEOبه فرآیندی اطالق میشود که میزان بازدید وبسایت
ش��ما را از طریق موتورهای جس��توجوی رایگان و به ص��ورت ارگانیک افزایش
میدهد .در جس��توجوی ارگانیک ،محتوای تولیدی ش��ما بدون پرداخت هیچ
هزین��های ب��رای کاربران در «صفحه نتای��ج موتورهای جس��توجو» (Search
 )Engine Results Pageی��ا « »SERPب��ه نمایش درمیآید .زمانی که کاربر
کلمات کلیدی موردنظر خود را در موتورهای جستوجو از قبیل گوگل یا بینگ
وارد میکند ،نتایج مرتبط با این کلمات در  SERPظاهر میشوند.
هر کاربر ،با توجه به کلمات کلیدی مورد اس��تفاده ،موقعیت مکانی و تاریخچه
جس��توجوی خود ،نتایج منحصر به فردی را مشاهده خواهد کرد .معموالً نتایج
ارگانیک به صورت فهرس��ت نمایش داده شده و با استفاده از الگوریتم مخصوص
موتورهای جس��توجو ،رتبهبندی میش��وند .با تغییر الگوی جستوجو از طرف
کاربر ،تعامل او با محتوای اینترنتی و همچنین انتخاب هر یک از نتایج به دست
آمده ،الگوریتمها نیز تغییر میکنند .هرچه رتبه مطالب شما در یک  SERPباالتر
باش��د ،ترافیک بیشتری به سمت س��ایتتان هدایت خواهد شد .به این ترتیب،
احتمال افزایش بازدیدکنندههای منفعل و مشتریان فعال نیز بیشتر میشود.
عوامل متعددی در بهینهسازی موتور جستوجو دخیل هستند که میتوان آنها
را به دو دسته «سئوی داخلی» ( )On-Page SEOو «سئوی خارجی» (Off-
 )Page SEOتقسیمبندی کرد .سئوی داخلی ،به اعمالی اطالق میشود که برای
بهبود س��ئو در درون وبس��ایت صورت میگیرند .در طرف مقابل ،به اقدامات و
ارتباطاتی که در خارج از فضای وبسایت به منظور رشد سئو انجام شود ،سئوی
خارجی گفته میشود.
با تغییر الگوریتمهای موتورهای جس��توجو ،الزامات دستیابی به سئوی بهتر
نی��ز تغییر میکنند .این تغییرات به منظور تطبیق نتایج با نیازهای کاربر صورت
میگیرند .با توجه به این مس��ئله باید به خاطر داشت که مقصود از سئو ،ساخت
وبسایتی با قرارگیری در رتبه اول نتایج نیست بلکه هدف نهایی ،ایجاد بهترین
وبس��ایت ممکن برای کاربران مدنظر شما است .اگر همیشه در رتبههای باالی
س��ئو قرار داشته باشید ،دیده شدن وبسایت شما و ترافیک آن افزایش مییابد.
این موضوع ،رونق و پیشرفت سریعتر کسب و کارتان را به همراه خواهد داشت.
-2بازاریابی موتور جستوجو و تبلیغات کلیکی
«بازاریابی موتور جستوجو» ( )Search Engine Marketingیا اصطالحاً
« ،»SEMیک��ی از م��وارد نادیده گرفته ش��ده در س��ئو ،یعنی خری��د ترافیک
اختصاصی از موتورهای جس��توجو را پوش��ش میدهد .با اس��تفاده از ،SEM
میتوان در  SERPکاربران ،فضایی را به منظور تبلیغات وبسایت خریداری کرد.
متداولترین پلتفرمهای غیررایگان برای جستوجو»Google AdWords« ،
و « »Bing Adsهستند .در این روش ،بازاریاب باید مبلغ از پیش تعیینشدهای
را به موتورهای جستوجو پرداخت کند .با این کار ،در بخشهای مختلف SERP
حاصل از جس��توجوی کلمات کلیدی معین یا عبارات خاص ،تبلیغات موردنظر

بازاریاب به نمایش درمیآیند.
یکی از انواع« ،SEMتبلیغات کلیکی» ()Pay-Per-Click Advertising
یا اصطالحاً « »PPCاست .در این روش ،موتورهای جستوجو به ازای هر کلیک
بر روی تبلیغات یک ش��رکت ،مبالغ مش��خصی را دریافت میکن��د .اخیرا ً روش
 PPCدر پلتفرمهای مختلف ش��بکههای اجتماعی مانند اینستاگرام نیز در حال
اجرا است .در این روش ،تبلیغات به صورت اعالن برای مخاطبان موردنظر شرکت
به نمایش درمیآیند .این سیستم ،مثال بسیار خوبی از ترکیب روشهای مختلف
بازاریابی دیجیتال و به کارگیری آنها برای رسیدن به یک استراتژی کامل بازاریابی
است .به عنوان نمونه در اینجا SEM ،با بازاریابی شبکههای اجتماعی همپوشانی
پیدا کرده است.
-3بازاریابی شبکههای اجتماعی
در دنیای دیجیتالی امروزی ،ش��بکههای اجتماعی نقش مهمی را در بازاریابی
کس��ب و کارهای مختلف بازی میکنند و اهمیت آنها در ایجاد یک اس��تراتژی
بازاریابی مناسب بر کسی پوشیده نیست .با این وجود ،نکته اساسی در بهرهگیری
صحیح از ش��بکههای اجتماعی ،شناخت کافی ورودیها و خروجیهای بازاریابی
در ای��ن روش اس��ت« .بازاریاب��ی ش��بکههای اجتماع��ی« (Social Media
 ،)Marketingمحصوالت و خدمات شما را بیش از بیش در معرض دید کاربران
قرار میدهد و امکان برقراری ارتباط نزدیک با مشتریان را برایتان فراهم میکند.
در این روش تعامل ،شما میتوانید بازخوردهای ارزشمند مشتریان خود را دریافت
کنید و با اس��تفاده از اطالعات به دس��ت آمده ،کیفی��ت خدمات و محصوالت و
همچنین نحوه ارائه آنها را بهبود بخشید.
تمام اقداماتی که به منظور افزایش ترافیک یا مبادالت تجاری در ش��بکههای
اجتماعی انجام میش��وند ،در حوزه بازاریابی شبکههای اجتماعی قرار میگیرند.
ب��رای بهرهگیری از این ن��وع بازاریابی میتوانید فعالیتهای تج��اری خود را در
پلتفرمهایی نظیر فیسبوک ،توییتر ،یوتیوب یا لینکدین بیشتر کنید .استفاده از
بازاریابی ش��بکههای اجتماعی و تولید محتوای باکیفیت ،سرعت رشد و موفقیت
کسب و کار ش��ما را افزایش خواهد داد .اغلب شرکتها عالقه زیادی به استفاده
از بازاریابی ش��بکههای اجتماع��ی دارند اما آنهایی که دارای مدل کس��ب و کار
«ش��رکت به مش��تری» ( )Business to Consumerی��ا اصطالحاً «»B2C
هستند ،بیش��ترین بهره را از این روش میبرند .شرکتهایی با مدل کسب و کار
 ،B2Cمحصوالت یا خدمات خود را بدون هیچ واسطهای به دست مشتری نهایی
یا هدف میرسانند.
یکی از نکات اساسی در بازاریابی شبکههای اجتماعی ،دقت بر روی موضوعاتی
است که کاربران در مورد آنها گفت و گو میکنند .شما باید به نظرات مخاطبان
گوش دهید ،در بحثها شرکت کنید و با استفاده از بازاریابی شبکههای اجتماعی،
میزان جذابیت هر مطلب را براس��اس تعداد الیک و به اش��تراکگذاری آن مورد
ارزیاب��ی قرار دهید .به اش��تراکگذاری مطالب از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت
چراکه این کار به نوعی یک تبلیغ رایگان برای کسب و کار شما محسوب میشود.
از اینرو ،محتوایی را تولید کنید که میزان به اشتراکگذاری آن باال باشد.
 -4بازاریابی محتوا
«بازاریابی محتوا»( ،)Content Marketingروش��ی اس��ت که در آن شما
میتوانی��د با تولید محت��وای باکیفیت برای کاربران خود ،فروش بیش��تری را به
دست آورید .محتوای موردنظر را میتوان در هر پلتفرم اینترنتی ایجاد کرد .ارسال
پیام در توییتر ،آپلود ویدئو در یوتیوب و نوشتن مطالب مختلف در وبسایت ،از
مصادیق بازاریابی محتوا هستند .این روش دارای کارایی بسیار خوبی است چراکه
محتوای شما را با روشهای دیگری از قبیل بازاریابی سئو و شبکههای اجتماعی
ادغام میکند و در نتیجه ،بهرهوری کار افزایش مییابد.
برای اجرای صحیح بازاریابی محتوا ،توجه به چند نکته ضروری است .پیش از
تولی��د محتوا حتماً کارب��ران نهایی خود را در نظر بگیرید .به این منظور باید نوع
مخاطبان و عالیق آنها را شناسایی کنید .این مسئله ،حوزه موضوعات انتخابی را
برایتان مشخص خواهد کرد .به عالوه ،زبان و اصطالحات مورد استفاده مخاطبان
خود را در هنگام جس��توجوهای اینترنتی مدنظر داش��ته باشید .استفاده از این
اطالعات و بهکارگیری کلمات کلیدی مناسب ،سئوی شما را بهبود میبخشد.
توجه داش��ته باش��ید که باید محتوای تولی��دی خود را در تم��ام پلتفرمهای
ش��بکههای اجتماعی به اش��تراک بگذارید .این کار ،میزان بازدید و بازخوردها را
به حداکثر میرس��اند .بازاریابی محتوا ،یک فعالیت مداوم محسوب میشود .این
روش ،رابطه مس��تقیمی با فروش ندارد بلکه هدف اصلی آن ،تعامل و آموزش به
مش��تریان به منظور ایجاد اعتماد ،ش��ناخت و ارزش برند است .از تولید محتوای
نامربوط و غیرضروری خودداری کنید .به دنبال مطالبی باش��ید که کاربران را به
طور همیشگی با خود درگیر میکنند .با ایجاد محتوای باکیفیت و مرتبط با کسب
و کار خود میتوانید س��ئوی وبس��ایتتان را بهبود بخش��ید .استفاده از مطالب
موجود در وبالگهای دیگ��ر و ایجاد «بکلینک» ( )Backlinkنیز روش خوبی
برای افزایش ترافیک سایت است.
-5بازاریابی پورسانتی
«بازاریاب��ی پورس��انتی» ( )Affiliate Marketingیا هم��کاری در فروش،
روش��ی اس��ت که در آن به ازای جذب هر مش��تری ،مبلغی به فرد جذبکننده
پرداخت میشود .این نوع بازاریابی مانند استخدام کارمند برای فروش محصوالت
یا خدمات یک ش��رکت و پرداخت پورسانت به ازای هر فروش است .در بازاریابی
پورس��انتی ،تنها برای فروشهای صورتگرفته پول پرداخت میشود و هیچگونه
پیشپرداختی به فرد تبلیغکننده تعلق نمیگیرد .بس��یاری از وبالگنویس��ان یا
وبسایتهای فروش اینترنتی از این نوع بازاریابی استفاده میکنند.
نکته قابل توجه در بازاریابی پورس��انتی این اس��ت که باید پیش از جذب افراد
قوانین و مقررات مش��خصی را بین طرفین مش��خص کنید .فروشندگان ،معرف
برند ش��ما هستند و همیش��ه باید ش��عار برندتان را به گوش مشتریان برسانند.
از اینرو ،کلمات بخصوصی که میخواهید فروش��ندگان از آنها اس��تفاده کنند را

در اختیارش��ان قرار دهید .به عالوه ،حتماً باید یک ق��رارداد کاری نیز برای افراد
عالقهمند به همکاری در فروش تهیه کنید.
-6بازاریابی تأثیرگذار
یک��ی از جدیدتری��ن روشه��ای بازاریابی دیجیت��ال« ،بازاریاب��ی تأثیرگذار»
( )Influencer Marketingاس��ت .در ای��ن روش ،از افراد مش��هور یا دارای
دنبالکنندههای زیاد در ش��بکههای مجازی برای جذب کاربران بیش��تر و بهبود
فروش محصوالت اس��تفاده میشود .بازاریابی تأثیرگذار ،در کانالهای شبکههای
مجازی (اینس��تاگرام ،تلگرام و  )...از محبوبیت بس��یار زیادی برخوردار است .به
عن��وان مثال ،ش��رکتهای مختلف با اس��تخدام کارب��ران پرطرفدار و مش��هور
اینس��تاگرام ،از آنها میخواهند که با ارس��ال چند تصویر ،محصوالت یا خدمات
مشخصی را تبلیغ کنند.
در برخی از مواقع ،شرکتها کنترل حسابهای کاربری خود در فضای مجازی
را برای یک مدت مش��خص (معموالً یک روز) به افراد تأثیرگذار میس��پارند .این
افراد ،نظر کاربران را به کانالهای شما در شبکههای اجتماعی جلب میکنند .در
نتیجه ،تعداد دنبالکنندههای جدید و بازدید کانالها افزایش مییابد .توجه کنید
که همیش��ه باید پیش از انتخاب یک فرد تأثیرگذار و ش��روع همکاری ،به خوبی
تحقیق کافی را انجام دهید .شما میتوانید با استفاده از «»Google Analytics
از صحت تعداد دنبالکنندههای فرد موردنظر و جعلی نبودن حسابهای کاربری
او اطمینان حاصل کنید.
-7بازاریابی ایمیلی
در «بازاریاب��ی ایمیل��ی» ( ،)Email Marketingاطالعاتی از قبیل معرفی
محصوالت ،خدمات و تغییرات اخیر هر یک از آنها ،در بازههای زمانی مش��خص
توس��ط ایمیل برای مشترکین ارسال میشود .این روش برخالف روشهای دیگر
بازاریابی دیجیتال ،بر پایه ایجاد یک رابطه مخصوص بین مشتری و شرکت است.
ارسال ایمیلهای بهروزرس��انی ،باعث فراهمکردن ارزش برای مشتریان و کسب
اعتماد و وفاداری بیشتر آنها به برند میشود.
بهترین نتیجه در بازاریابی ایمیلی زمانی به دس��ت میآید که شما مشترکین
خود را نه با پرداخت پول بلکه از طریق تولید محتوای مناسب و اعتمادسازی برند
جذب کرده باشید .این روش بازاریابی نقش مهمی را در افزایش فروش محصوالت
و خدمات بازی میکنند زیرا کاربرانی که فرمهای ثبتنام در اشتراک ایمیلی را پر
میکنند ،به احتمال زیاد همان مشتریان فعال شما خواهند بود.
-8بازاریابی ویروسی
«بازاریابی ویروس��ی» ( ،)Viral Marketingروشی است که در آن از تولید
محتوای��ی جذاب ،طنز یا حتی عجیب برای افزایش به اش��تراکگذاری مطالب و
جذب بازدیدکنندههای بیش��تر اس��تفاده میش��ود .بازاریابی ویروس��ی ،ترافیک
وبس��ایت را در یک بازه زمانی کوتاه به طور قابل توجهی افزایش میدهد .انجام
این روش بس��یار دشوار است اما ارزش امتحانکردن را دارد .شرکتهایی با مدل
کسب و کار  B2Cبیشترین عالقه را به این نوع بازاریابی از خود نشان میدهند.
این ش��رکتها میتوانند با استفاده از حس��ابهای شبکههای اجتماعی خود در
پلتفرمهای مختلف ،بازدیدکنندههای بسیار زیادی را جذب کنند.
-9تبلیغات موبایلی
تم��ام روشهای تبلیغ��ات دیجیتال را میتوان بر روی تلف��ن همراه اجرا کرد.
ب��ا این وجود ،برخی از روشه��ای بازاریابی قابل اجرا ب��ر روی تلفنهای همراه،
ب��ا روشهایی باال همخوانی ندارند .به عنوان مث��ال« ،تبلیغات پیامکی» (SMS
 )Advertisingروش��ی اس��ت که به منظور بازاریابی محلی مورد استفاده قرار
میگیرد .شما میتوانید با ارائه خدمات پیامکی ،امکان دریافت پیشنهادهای ویژه،
کوپنهای تخفیف و اخبار جدید شرکت را برای مشتریان خود فعال کنید.
بازاریابی دیجیتال آفالین
بهتر اس��ت بدانید که استراتژیهای بازاریابی دیجیتال ،تنها به محیط اینترنت
محدود نمیش��ود .برای دستیابی به اهداف موردنظرتان ،باید برخی از روشهای
بازاریابی آفالین را در کنار روشهای آنالین در نظر داش��ته باش��ید .در بازاریابی
آفالین پیشرفته میتوان از وسایل الکترونیکی برای بهبود تجربه کاربران استفاده
کرد .به عنوان مثال ،برخی از رستورانها برای گرفتن سفارشهای مشتریان خود
از تبلتهای هوش��مند بهره میگیرند .بازاریابی رادیوی��ی ،بازاریابی تلویزیونی و
بازاریابی تلفن همراه نیز همگی در دسته بازاریابی دیجیتال آفالین قرار دارند.
سخن آخر
در این مقاله تالش کردیم شما را با انواع بازاریابی دیجیتال آشنا کنیم .یادگیری
نحوه اجرای صحیح روشهای بازاریابی دیجیتال ،باعث دیده شدن بهتر کسب و
کار شما و بهبود نحوه تعامل با مشتریانتان خواهد شد .دستاوردهای اشارهشده،
اهداف نهایی تمام روشهای بازاریابی دیجیتال هس��تند .شما میتوانید با ایجاد
یک تجربه مناسب برای کاربران نهایی و با توجه به اهدافتان ،در جهت توسعه و
پیشرفت برند خود حرکت کنید .به کارگیری روشهای بازاریابی باکیفیت ،رضایت
شما و مشتری را در پی خواهد داشت.
استفاده از روشهای بازاریابی آنالین ،تنها راه دستیابی به موفقیت نیست .با این
وجود ،سبک زندگی امروزی افراد ،بازاریابان را مجاب به پذیرش اهمیت بازاریابی
در فضای اینترنت کرده است .به خاطر داشته باشید که بهبود سئو ،از روشهای
اصلی در افزایش میزان بازدید وبسایت شما به حساب میآید.
بهرهگی��ری از بازاریابی به وس��یله تولید محتوای باکیفیت ب��ه همراه بهترین
روشهای سئو و به اشتراکگذاری مطالب در شبکههای اجتماعی میتواند شما را
با سرعت باالیی به اهداف مدنظرتان نزدیک کند .در نهایت به خاطر داشته باشید
که باید از شبکههای اجتماعی به عنوان ابزاری برای نظارت بر روی بازخوردهای
مشتریان بهره بگیرید .میزان جذابیت محتوای تولیدی خود را از طریق الیکها و
به اشتراکگذاریهای دیگران مورد ارزیابی قرار دهید و با استفاده از این اطالعات،
مطالب آتی وبسایت خود را در راستای رسیدن به موفقیت بیشتر تنظیم کنید.
منبعfaradars :
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ایستگاه بازاریابی
چرا اینستاگرام برای شرکتها ضروری است؟

آیا اینستاگرام برای کسب و کار شما مناسب
است؟

ش��بکههای اجتماعی ،یکی از جدیدتری��ن و بهترین ابزارهای بازاریابی در
دنیای دیجیتال اس��ت .با کمک این ابزار ،میتوانید با مش��تریان احتمالی و
مخاطبان خود ،ارتباط برقرار کنید .ش��بکههای اجتماعی متنوعی در اختیار
کس��بوکارها اس��ت تا از طریق آنه��ا بتوانند محص��والت و خدمات خود را
معرف��ی کنند .هر کدام از این ش��بکهها ویژگیه��ای خاصی دارند که باعث
میشود برای طیف متنوعی از محتوا ،مورد استفاده قرار بگیرند.
یک شبکه اجتماعی مبتنی بر محتوای تصاویر و انواع ویدئوها ،اینستاگرام
بصری است که جای انتشار محتواهای متنی بلند نیست .در واقع میتوانید
با افکتهای جذاب در اینس��تاگرام پست بگذارید .میتوانید برای محصوالت
خود لینک خرید بگذارید .میتوانید با کمک هش��تگها ،پس��تهای خود را
دس��تهبندی کنی��د ،محصوالت خود را به همه دنی��ا معرفی کنید و حتی با
کمک هشتگ ،مخاطبان خود را به تولید محتوا برای خودتان تشویق کنید.
برندهای بزرگ دنیا ،در این ش��بکه اجتماعی اکانت دارند و مرتب فعالیت
میکنن��د .باوج��ود همه این ویژگیها ،قبل از اینک��ه فعالیت خود را در این
ش��بکه اجتماعی شروع کنید ،باید بررسی کنید که آیا ساز و کار این شبکه،
برای معرفی کس��بوکار ش��ما مناسب اس��ت یا خیر .آیا اینس��تاگرام برای
کس��ب وکار شما مناسب است؟ با وجود اینکه اینستاگرام یکی از شبکههای
اجتماعی بسیار محبوب است و به سرعت رشد میکند ،راه حل اصلی برای
بازاریابی دیجیتال برای همه کس��ب وکارها نیس��ت .بازاریابی در یک شبکه
اجتماعی ،نیازمند هزینه ،وقت گذاش��تن و تحقیق و بررسی است .بنابراین،
صاحبان ش��رکتها باید قبل از ش��روع بازاریابی ،پلتفرم موردنظر را انتخاب
کنن��د و روی آن تمرکز کنند .باید پلتفرمی را انتخاب کنند که پاس��خگوی
نیازه��ای آنها باش��د ،ابزارهای الزم را برای بازاریاب��ی در اختیار آنها بگذارد
و اینک��ه مخاطبان هدف را بتوانند در آن ش��بکه ب��ه راحتی جذب کنند .از
آنجایی که بازاریابی در ش��بکههای اجتماع��ی مختلف ،هزینههای متعددی
دارد ،باید یکی یا دو مورد از آنها را برای تبلیغ انتخاب کنید.
اگر اینس��تاگرام را ب��رای این کار انتخ��اب کردهاید ،ابتدا به س��والهای
زیر پاس��خ دهید .با توج��ه به جوابهایی که دارید ،تصمی��م بگیرید که آیا
اینستاگرام برای تبلیغ کسبوکار شما مناسب است یا نه.
آیا میتوانید تصاویر و ویدئوهای جذاب منتشر کنید؟
مخاطبان اینس��تاگرام ،دنبال محتوای جذاب ،خالقانه و متفاوت هستند.
بای��د بتوانید تصاویر و ویدئوه��ای منحصربهفرد و باکیفی��ت تهیه کنید .به
هی��چ عن��وان نباید محت��وای کپی و تکراری داش��ته باش��ید .در واقع برای
انواعی مناس��ب اس��ت که میتوانید محصوالت و خدمات را در قالب تصاویر
و ویدئوهای جذاب معرفی کنید .بعضی از بیزینسهای خدماتی ،نمیتوانند
حضور موثری در اینس��تاگرام داشته باش��ند ،بنابراین باید بازاریابی خود را
در پلتفرمهای دیگر دنبال کنند؛ پلتفرمهایی که مبتنی بر تصاویر نیستند.
آیا مخاطب هدف شما در اینستاگرام فعالیت دارد؟
مشتریان فعلی و احتمالی خود را در نظر بگیرید .ببینید که در چه قشری
ق��رار دارند ،چ��ه عالیقی دارن��د و در اینترنت دنبال چه میگردند .بیش��تر
کاربران بین  ۳۳س��ال س��ن دارند و  ۲۹تا ۱۸درصد از آنها بین ۵۹درصد از
کاربران اینس��تاگرام را خانمها تش��کیل میدهند۶۸ .حدود سال سن دارند.
 ۴۹تا  ۳۰این آمار به ش��ما نش��ان میدهد که اگر مخاطب هدف شما جزو
قشر جوان است یا خانمها هستند ،در نتیجه ،اینستاگرام میتواند ابزار خوبی
برای معرفی محصوالت و خدمات شما باشد.
آیا رقبای شما در اینستاگرام فعالیت دارند؟
سوال س��ومی که باید بپرسید این است که آیا رقبای شما در اینستاگرام
حض��ور دارن��د؟ در اینس��تاگرام بگردی��د ،نام رقب��ا را جس��توجو کنید،
هش��تگهای مرتبط را بررس��ی کنید ت��ا ببینید آیا رقیبان در اینس��تاگرام
فعالیت میکنند یا نه .نحوه فعالیت آنها را بررس��ی کنید .اگر متوجه شدید
که اکثر رقبا در اینس��تاگرام حض��ور دارند و به طور مرتب فعالیت میکنند،
باید فعالیت خود را در اینس��تاگرام ش��روع کنید .نباید اجازه دهید که رقبا،
همه س��هم بازار اینس��تاگرام را در اختیار بگیرند .تبلیغ در اینستاگرام ،نیاز
به اس��تراتژیهای دقیقی دارد .اگر حضور موثر در اینستاگرام داشته باشید،
بدون شک نتیجه خوبی از بازاریابی خواهید گرفت.
آمار جالبی که شما را به تبلیغ در اینستاگرام وادار میکند
آماری که در ادامه مش��اهده میکنید ،نش��ان میدهد که چقدر این ش��بکه
اجتماعی برای تبلیغ و بازاریابی ،تاثیرگذار است .اینستاگرام به سرعت در حال
رش��د اس��ت و نهتنها در موبایل ،بلکه در پلتفرمهای دسکتاپ هم حضور دارد.
هیچ نش��انی از کمشدن محبوبیت این شبکه اجتماعی دیده نمیشود .با وجود
این ،هنوز بسیاری از بازاریابان ،از اینستاگرام برای تبلیغات استفاده نمیکنند.
این آمار احتماال شما را متقاعد میکند که در اینستاگرام حضور پیدا کنید.
اینستاگرام نزدیک به یک میلیارد کاربر فعال ماهانه دارد.
•  ۶۰میلیون عکس هر روز در اینستاگرام به اشتراک گذاشته میشود.
• پستهای اینستاگرام هر روز بیش از یک و نیم میلیارد الیک میگیرد.
• ۵۷درصد از کاربران اینستاگرام ،هر روز در این شبکه اجتماعی فعالیت میکنند.
• نرخ مش��ارکت در اینس��تاگرام  ۲۰برابر بیش��تر از فیسبوک و  ۱۵برابر
بیشتر از توییتر است.
• محبوبترین هشتگ در اینستاگرام هشتگ #loveاست.
• ۷۳درص��د از برندها ،در طول هفته حداقل یک عکس یا ویدئو ،در پیج
خود قرار میدهند.
• مشارکت در پستهای برندها روزبهروز در حال بیشتر شدن است.
• ۷۰درصد از کاربران اینس��تاگرام ،در این ش��بکه اجتماعی دنبال برندها
میگردند.
• ۸۰درصد از کاربران اینس��تاگرام ،حداقل یکی از برندها را در این شبکه
اجتماعی دنبال میکنند.
• ۶۰درص��د از کاربران ،از طریق اینس��تاگرام در م��ورد محصوالت جدید
برندها ،اطالعات کسب میکنند.
•  ۲۰۰میلیون کاربر اینستاگرام ،روزانه حداقل از یک پیج مرتبط با برندها
دیدن میکنند.
• پستهایی که لوکیشن دارند نرخ تعامل باالتری دارند.
ق��درت محتوای بصری را هرگ��ز نباید نادیده بگیرید .ای��ن نوع از محتوا
روزب��هروز محبوبت��ر میش��ود و اهمیت خاص��ی در مواقعی ک��ه کاربران،
محصولی را خری��د میکنند ،المانهای بازاریابی و تبلیغات دارد .تحقیقات
نش��ان میدهد که در بصری ،آنها را به خریدکردن وادار کرده اس��ت .درک
المانهای بصری و تصویری برای مغز انسان ،بسیار سریعتر و راحتتر است.
با محتوای تصویری جذاب میتوانید توجه بیش��تری را جلب کنید .تصاویر
میتوانند استراتژیهای بازاریابی و تبلیغات شما را رشد دهند و به موفقیت
برسانند یا برعکس ،به کلی یک استراتژی تبلیغاتی را نابود کنند.
منبعblogad :
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ستاری در اجالس نوآوری آسیا  -اقیانوسیه(اسکاپ):

بوکارهای آنالین
چگونه در راهاندازی کس 
موفق شویم؟
مترجم :ملیکا نصیر
از آنجایی که مردم سراس��ر جهان زمان بیشتری را در فضای مجازی
صرف میکنند ،کس��بوکارها نیز از تغییرات بزرگ دیجیتالی استقبال
کردند .امروزه تجارت الکترونیک توانس��ته اس��ت هزینه کسب و کارها
را در مقایس��ه با روشهای س��نتی به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
فروش تجارت الکترونیک در س��طح ملیوجهانی در س��ال  ۲۰۱۷به
۱۳درصد افزایش یافته اس��ت و معادل  ۲۹تریلیون دالر برآورد ش��ده
است .افزایش مشابهی در تعداد خریداران اینترنتی وجود دارد که تعداد
آنها ۱۲درصد افزایش یافته و به  ۱.۳میلیارد نفر رسیده است.
ب��ا این ح��ال ،فضایی که مملو از کس��بوکارهای تجارت الکترونیک
اس��ت قطعا دارای شدت رقابتی باالیی است و این امر کشش را دشوار
میکند .عالوه بر این ش��روع تجارت الکترونیک آسان نیست ،تداوم آن
نیز بسیار سختودشوار است .گفته میشود که کمتر از دوسوم کسب
و کاره��ای کوچک جهان وبس��ایت دارند .به ای��ن دلیل که مجموعه
فرآینده��ای پیچیدهای برای راهاندازی کس��ب و کارهای آنالین وجود
دارد.
قب��ل از راهاندازی کس��بوکار آنالی��ن ،این نکات را ب��رای تضمین
موفقیت خود در خاطر داشته باشید:
.۱شکافهای موجود در بازار :
بسیاری از پلتفرمهای فعال کسبوکارهای آنالین در تالشند با توجه
به محدوده خواس��ت و نیاز مشتریان به فعالیتشان ادامه دهند و روی
نیاز آنها تمرکز میکنند .کارآفرینان با دانس��تن و تمرکز روی این نکته
میتوانند راهی برای رشد کسبوکار خود در بازار رقابتی امروز بیابند.
کس��بوکارهای آنالین باید توجه داشته باشند که برای یک محصول
یا خدمت خاص ،حتی اگر نیاز بیشتر مشتریان باشد ،بازهم هر مشتری
با دالیل منحصر به خود از پلتفرم ش��ما اس��تفاده خواهد کرد ،بنابراین
برای شناسایی دالیل منحصر به فرد مشتری میتوان از تحقیقات کیفی
کسبوکارهای آنالین استفاده کرد .این امر میتواند سبب شود تا شما
به راحتی شکافهای بازار را شناسایی کنید.
.۲انطباق و پیروی از قوانین:
هر ش��رکت هنگام راهاندازی کسبوکار باید به مجموعهای از مسائل
قانونی اشراف داشته باشد .بهتر است که بهطور کامل از مراحل قانونی
برای ش��روع یک سرمایهگذاری آگاه باش��ید .عالوه بر آگاهی از مالیات
برای فروش کاالهای مختلف یا تحویل بار ،در تجارت الکترونیک باید به
قوانین س��ایبری نیز توجه کنید .قوانین سایبری شامل مجموعه کاملی
از قوانی��ن مربوط به قراردادهای آنالین ،ثب��ت اختراع نرمافزار تجاری،
مالیات الکترونیک ،حاکمیت الکترونیک و جرائم سایبری است.
الزم اس��ت که به شرایط وبس��ایت برای اجتناب از هرگونه مشکل
مرتبطی که ممکن است در آینده ایجاد شود ،توجه کنید.
.۳نمونهسازی و بازبینی محصوالت:
بزرگتری��ن عیب خرید آنالین این اس��ت که مش��تریان نمیتوانند
محصول��ی که میخواهند بخرند را لمس کنند .ای��ن امر اعتماد آنها را
نس��بت به محصوالت در معرض نمایش کاهش میدهد و حتی بهترین
تصاوی��ر محصول نمیتواند به آنها کمک کند .با این حال ،یک توصیف
جامع از مش��خصات محص��ول میتواند تا حدودی اعتماد مش��تری را
افزایش دهد.
عالوه بر این مهم است که محصوالت را تست کرده و مشخص کنید
آیا آنها واقعا آنچه که به مشتریان وعده میدهند را تحویل میدهند یا
خیر .مهمتر از همه ،با دادن حق بررس��ی محصول به مشتریان ،به طور
مثبت بر میزان اعتماد به برندتان تاثیر میگذارید .مش��تریان از نظرات
دیگر مشتریان و بررس��یهای آنها بازدید میکنند و تصمیم میگیرند
ک��ه آیا میخواهند محصول موردنظر را بخرن��د یا خیر .این امر فروش
آینده شرکت را افزایش میدهد.
در همین حال ،بس��یاری از ش��رکتهایی که امروزه بهصورت آنالین
فعالی��ت میکنند ،از آخری��ن کاربردهای واقعیت مج��ازی برای دادن
فرصت تجربه محصول در فروش��گاه به مش��تریان استفاده میکنند .به
منظور فراهم آوردن تجربه بهتر مش��تری و افزایش بیشتر فروش ،این
برنامهها را میتوانید روی پلتفرم کسبوکارتان پیاده کنید.
 .۴پشتیبانی از شبکه پرداخت:
بازارهای آنالینی وجود دارد که کسبوکارها میتوانند برای خدماتی
مانند جمعآوری و تدارکات پرداختاز آنها اس��تفاده کنند .این نش��ان
میده��د که میت��وان محصوالت را بهصورت آنالین به فروش رس��اند.
ای��ن امر میتواند ب��ه کارآفرین��ان کمک کند ت��ا روی محصول اصلی
تمرکز کنند .برخی از این بازارهای آنالینeBay.in، Amazon.in، ،
 Jabong.comو  . . .هستند.
برای فعالیت مس��تقل ،مهم اس��ت که گزینههای پرداخت چندگانه
(بانکداری خالص ،کارت اعتباری ،کیف پول همراه و  )...را در وبسایت
آنالین خود ادغام کنید که برای مش��تریان یک تجربه مناس��ب فراهم
شود.
در نهای��ت ،تم��ام مراحل را برای اطمین��ان از فرآیند پرداخت کامال
ایمن و سازگار با سیاستهای مربوط به امنیت اطالعات بررسی کنید.
.۵بازگشت محصول و هزینههای مربوطه:
توجه به بازگش��ت محصول مهم اس��ت چون آنها میتوانند به نوعی
س��ود خود را تضمین کنند .در هر س��ال ۳۰درصد از سفارشات آنالین
ارجاع داده میش��وند .این ارج��اع محصوالت میتوان��د به دالیل عدم
انطباق محصول با تصویر ذهنی مش��تری ،س��فارش نادرست خریداران
و ارائه اطالعات نادرس��ت (به عنوان مثال ،اندازههای مختلف پوشاک)،
آدرس اشتباه و  ...باشد.
کارآفرین��ان میتوانند با روشهایی مانند اس��تفاده از یک سیس��تم
کدگ��ذاری که صحت آدرس مش��تری را تضمین میکن��د ،از اینگونه
اشتباهات اجتناب کنند.
.۶توجه به  seoو تجزیهوتحلیل:Analytics
برای جذب مشتریان به یک وبسایت ،کارآفرینان باید استراتژیهای
بازاریابی دیجیتال مبتکرانه را اتخاذ کنند.
آنه��ا میتوانن��د از  ،SEO، SMM، SEMتبلیغ��ات آنالی��ن و . . .
بوکارها کمک
اس��تفاده کنند .این امر میتواند به دید گس��تردهتر کس 
کند ،که به نوبه خود به جایگاه برند آن کسب و کار در ذهن مشتریان
کمک میکند.
در راهاندازی کسبوکار ریسک وجود دارد ،اما کسی که ریسک نکند
سودی بهدست نخواهد آورد.
منبعentrepreneur/modirinfo :

زیستبوم نوآوری ایران بازارهای جهانی را تسخیر میکند
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه ش��رکتهای
دانشبنیان اس��تارتآپها ،زیس��تبوم نوآوری کشور را پرتحرک و پویا
کردهان��د ،گف��ت برخ��ی از موفقترین ای��ن اس��تارتآپها جای خالی
بازیگ��ران جهانی همچ��ون يوتيوب و آمازون را در ای��ران پر کردهاند و
اکنون به ش��رکتهای توانمندی تبدیل ش��دهاند که در جس��توجوی
حضور در بازارهای منطقه هستند.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالعرس��انی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری
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محور این اجالس را افزایش تالشها و همافزایی کشورهای منطقه برای
اس��تفاده از علم و فناوری و نوآوری در توس��عه فراگیر و پایدار دانست
و گفت :محور این اجالس« ،اس��تارتآپهای فناوری در مس��یر توسعه
پایدارمحور» تعیین ش��ده اس��ت که این موضوع برای کش��ور ما ایران
موضوعی فوقالعاده جذاب و مهم به شمار میرود.
وی ب��ا تأکید بر اینکه ایران ب��رای ایفای نقش در حوزه علم
و فناوری در میان کش��ورهای منطقه آسیا  -اقیانوسیه مصمم
اس��ت ،افزود :ایران بر این باور است که همکاریهای تنگاتنگ
منطقهای تنها راه حرکت به سمت حل مسائل مشترک منطقه
و در عی��ن حال ممانع��ت از یکجانبهگرای��ی و انحصارطلبی
برخی قدرتهاست.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،از رونق اقتصاد ایران
ب��ه کمک فعاالن زیس��تبوم کارآفرین و نوآوری گفت و افزود:
ش��رکتهای دانشبنیان و اس��تارتآپها ،زیس��تبوم نوآوری
کش��ور را بس��یار پویا و پرتحرک کردهاند ،برخی از موفقترین
این استارتآپها جای خالی بازیگران جهانی همچون يوتيوب،
آم��ازون و اوبر را در ایران پر کردهاند و اکنون به ش��رکتهای
توانمن��دی تبدیل ش��دهاند ک��ه در جس��توجوی حضور در
بازارهای منطقه هستند.
ستاری ،با اشاره به حرکت ایران به سوی توسعه با محوریت
نی��روی انس��انی جوان و خ�لاق گفت :هرچند ای��ران با منابع
زیرزمین��ی سرش��ار نفت و گاز در دنیا ش��ناخته میش��ود ،اما در واقع
این توصی��ف اکنون فقط بخش کوچک��ی از توانمندیهای اقتصادی و
اجتماعی کش��ور را نش��ان میدهد .در س��الیان اخیر توجه دولتها به
توسعه نیروی انسانی به عنوان منبع اصلی حرکت اقتصادی بوده است.
ب��ه گفته معاون علم��ی و فناوری رئیسجمهوری ،تع��داد زیاد مراکز
نوآوری ،صندوقهای س��رمایهگذاری خطرپذیر ،شرکتهای «هایتک»
و ش��رکتهای خالق در ش��هرهای بزرگ ،در حال تسری به حوزههای
اقتص��ادی و اجتماع��ی در ش��هرهای متوس��ط و کوچک اس��ت و این
نمودهایی از فراگیر شدن نوآوری در ایران است.
وی همچنی��ن به رونق اس��تارتآپهای ایران��ی در تمامی حوزههای
فناوری اش��اره کرد و افزود :این مهم فقط محدود به حوزه  ICTنبوده
است ،بلکه حوزههای بیوتکنولوژی ،س��لولهای بنیادی ،نانوتکنولوژی،
هوافضا و س��ایر حوزههای مهم فناوری را هم در بر میگیرد .حمایت از
بیش از  ۴۳۰۰ش��رکت دانشبنیان داخلی و رشد پی در پی رتبه ایران
در شاخص جهانی نوآوری نشانههایی از موفقیت در این مسیر است.
س��تاری با بیان اینکه ایران در س��ه دهه اخیر س��ه م��وج مهم را در
توسعه علمی و فناوری پشت سر نهاده است ،اظهار داشت :موج اول با
محوریت توس��عه علمی و آموزشهای دانشگاهی و تحصیالت تکمیلی
طی ش��د و نتیجه آن در تع��داد فراوان دانش��گاهها و مراکز تحقیقاتی،
داش��تن نزدیک به  ۵میلیون دانشجو و قرار گرفتن ایران در میان چند
کشور اول دنیا با بیشترین تعداد فارغالتحصیل مهندسی آشکار شد.
مع��اون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،ش��کلگیری مراکز رش��د و
پارکهای فناوری و سرمایهگذاری دولت در فناوریهای جدید و تشویق
به تحقیقات و تولید علم را موج دوم توس��عه علمی و فناوری کشورمان
عن��وان کرد و افزود :نتیجه این موج ،در رش��د علمی خیرهکننده ایران
آش��کار ش��د؛ ایران در سال  ۲۰۱۱بیشترین رش��د علمی دنیا را تجربه
کرد و اکنون نیز در غرب آس��یا جای��گاه اول و در دنیا جایگاه پانزدهم
را در اختیار دارد.
س��تاری ادامه داد :اکنون موج سوم تحوالت علمی و فناوری ایران با
محوریت نوآوری و توجه به نقش زیس��تبوم توس��عه نوآوری در کشور
در جریان اس��ت و تالش میش��ود نگرش��ی یکپارچه به نقش نهادها و
بازیگران مختلف علمی ،فناوری ،اقتصادی ،قانونی ،سیاس��ی و اجتماعی
شکل بگیرد.
رئی��س بنیاد ملی نخبگان ،از نوآوری و فناوری به مثابه موتور محرک
توس��عه فراگیر و پایدار جوامع بش��ری یاد کرد و گف��ت :باید با نگاهی
فراگی��ر به نوآوری ،مس��ائل پیش رو را دوب��اره صورتبندی کرده و در
طراح��ی راه حلهای جدید عالوه ب��ر فناوریهای نوین ،از ظرفیتهای
متنوع و توزیعش��ده نهادهای اجتماعی و بومی کش��ورها نیز اس��تفاده
موثر کنیم.
وی ادامه داد :در ن��وآوری فراگیر ،نیاز عموم مردم از طبقات مختلف
خصوص��ا طبقات کمتر برخوردار مورد توجه اس��ت و ب��ه جای نگرش
تکبعدی به پیش��رفت افراد و جوامع و تقس��یمبندی آنها به پیش��تاز و
عق��ب مانده ،تنوع جوامع و تفاوتهای منطقهای و فرهنگی مدنظر قرار
میگیرد ت��ا راهحلهای خالقان��ه بومی و مبتنی ب��ر واقعیتها و بافت
جوامع طراحی شود.
نقش راهبردی دولتها در توسعه زیستبوم نوآوری
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری گفت :دولتها در این مس��یر
جدید نوآوری مسئولیتی بسیار مهم بهعهده دارند؛ این مسئولیت فراتر
از حمای��ت از تولی��د علم و تحقیق و توس��عه و حت��ی فراتر از «تقویت
و تس��هیل پیوند میان بازیگران فعلی و ایجاد محیط توانمندس��از برای
آنها» است .دولتها موظف هس��تند «اهداف متنوع اجتماعی و زیست
محیطی» را نیز به طور همزمان و منسجم ،در سرلوحه برنامههای خود
برای تقویت زیستبوم نوآوری قرار دهند.
ستاری نقش باالدستی و حمایتی دولتها در توسعه فناوری و نوآوری
را ی��ادآور ش��د و افزود :دولته��ا میتوانند برای ارتق��ای نوآوریهای
اجتماعی و زیس��تمحیطی ،ابزارهای سیاستی ،چارچوبهای قانونی و
تنظیمگری مانند اس��تانداردهای حفظ حقوق مصرفکننده و ابزارهای
اقتصادی مانند دسترس��ی ش��رکتها به تامین مالی ریس��کپذیر برای
نوآوری ،تنظیم کنند.
وی اف��زود :دولته��ا همچنی��ن میتوانن��د ابزاره��ای مال��ی مانند

معافیتهای مالیات��ی مربوط به پذیرش نوآوریهای دوس��تدار محیط
زیس��ت ،حمایت از طرف تقاضا و بازارس��ازی برای ن��وآوری ،آموزش و
تربیت نیروی انس��انی و راهبردهای منطقهای و شبکهس��ازی از طریق
ایجاد خوشههای صنعتی را به کار ببندند.
ایجاد شبکه استارتآپها با محوریت ایران
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از ایجاد ش��بکه استارتآپها
با هدف تعامل و همافزایی بهتر فعاالن جهانی زیس��تبوم نوآوری گفت
و افزود :تصمیم به تاس��یس ش��بکه اس��تارتآپهای فناوری آس��یا -
اقیانوس��یه در اجالس امروز نویدبخش ایجاد مسیرهای جدید همکاری
میان کشورهای منطقه برای فعال کردن ظرفیتهای جدید در نوآوری
است.
به گفت��ه معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری ،این ش��بکه باید
بتواند دو دس��ته فعالیتها را تس��هیل کند .نخستین وظیفه این شبکه،

کمک به همتایابی میان اس��تارتآپهای منطقه از طریق تهیه و انتشار
نمایه شرکتها و پروپزالهای همکاری و کمک به سازماندهی جلسات
رودررو و پش��تیبانی و ارائ��ه اطالعات موردنیاز طرفی��ن برای همکاری
است.
س��تاری همچنی��ن فعالیتهای توانمندس��از برای معرفی ش��بکه و
خدم��ات آن در قالب تعامل با کمیس��یون اقتصادی اجتماعی آس��یا-
اقیانوسیه و س��ایر نهادهای مربوطه سازمان ملل ،راهاندازی وبسایت و
بستر ارتباطی موردنیاز ،شبکهس��ازی و تقویت ارتباطات فعالین شبکه
در قالب ش��رکت در نشستهای س��االنه را محور دوم فعالیتهای این
شبکه دانست.
س��تاری در ادام��ه بیان ک��رد :برنامهه��ای تبادل تجربه و آموزش��ی

نهادها و آژانسهای دولتی و خصوصی تسهیلگر و واسطه فناوری که با
اس��تارتآپها در مناطق مختلف کشورهای آسیایی و اقیانوسیه ارتباط
دارند ،میتوانند به فعالیت این شبکه کمک مهمی کنند.
وی ب��ه نقش همافزایی و ایجاد ش��بکه ارتباطی میان فعاالن نوآوری
اش��اره کرد و ادامه داد :شبکهس��ازی ،ضامن همافزایی تالشها به ویژه
در میان کشورهای منطقه برای حرکت جمعی به سمت نوآوری فراگیر
اس��ت .استارتآپها به عنوان بازیگران جدید و اثرگذار در فراگیر شدن
نوآوری و یافتن راههای خالقانه و استفاده از ظرفیتهای اجتماعی برای
پاسخ به نیازهای موجود ،به شبکهسازی با یکدیگر و همچنین همافزایی
با نهادهای اجتماع��ی و اقتصادی نیاز دارند .دولتها باید در این جهت
از آنها پشتیبانی کنند.
اقدامات مهم کشورهای اسالمی در تبادل فناوری
س��تاری با اش��اره به همکاری کش��ورهای اس�لامی با حمایت ایران
در ح��وزه نوآوری گفت :در س��الهای اخير ابت��كارات فناوری
و ن��وآوری متعددی با نقشآفرینی ایران در میان کش��ورهای
آسیایی ،کش��ورهای مسلمان و یا کش��ورهای در حال توسعه
آغاز شده است .شبکه انتقال و تبادل فناوری ( )TTENمیان
هش��ت کشور در حال توس��عه و جایزه علم و فناوری مصطفی
به عنوان نماد عالی علم و فناوری برای دانش��مندان مس��لمان
دو نمونه از این اقدامات هس��تند .همچنی��ن ایران در مجامع
منطقهای مهم دیگری نیز مش��ارکت داشته است که برگزاری
اجالس نوآوری آسیا  -اقیانوسیه ( )APIFاز آخرین نمونههای
آن است.
مع��اون علمی و فناوری رئیسجمه��وری با بیان اینکه ایران
پ��س از تجرب��ه موف��ق چندس��اله در شناس��ایی و حمایت از
شرکتهای مبتنی بر فناوری جدید ،اکنون شناسایی و حمایت
از ش��رکتهای خالق و صنایع فرهنگی را در دس��تور کار قرار
داده است ،افزود :صنایع خالق ،توان بهکارگیری ظرفیتهای
انس��انی و فرهنگی را حت��ی در ش��هرهای کوچکتری که به
فن��اوری جدید و امکانات ،دسترس��ی گس��ترده وجود ندارد با
استفاده از خالقیت افراد بومی امکانپذیر ساخته و فرصت بزرگی برای
کش��ورهای در حال توس��عه که غالبا ذخایر غنی فرهنگی دارند ،فراهم
ساخته است.
س��تاری اب��راز امیدواری ک��رد این اج�لاس فرصت خوب��ی برای به
اشتراکگذاری تجربیات و ایدههای ارزشمند شرکتکنندگان و سرآغاز
همکاریهای منسجمتر کشورهای آس��یا  -اقیانوسیه برای اهرم کردن
نوآوری فراگیر در توسعه پایدار است.
نخس��تین مجمع نوآوری آس��یا  -اقیانوس��يه  21تا  22خردادماه با
حض��ور بیش از 60کش��ور و به همت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت
جمهوری ،در س��الن اجالس سران کشورهای اسالمی در حال برگزاری
است.

ایرانزمـــین

تلفن مستقیم86073290 :

اخبار

دیدار با خانواده شهید صنعت برق خوزستان

اهواز -شبنم قجاوند :مشاور مدیرعامل و مسئول بسیج شرکت برق منطقه ای خوزستان با خانواده شهید حسن
حمیداوی از شهدای صنعت برق در دوران دفاع مقدس دیدار کرد.شهید حسن حمیداوی در دوران دفاع مقدس در
راه خدمت رسانی به رزمندگان اسالم و تامین برق مقرهای پشتیبانی جنگ به مقام شهادت رسیدند.در این دیدار که
با حضور مشاور مدیرعامل و مسئول بسیج شرکت در منزل این شهید واال مقام انجام شد به رسم یادبود لوح تقدیر و
هدایایی به خانواده شهید تقدیم شد.در مراسم معنوی دیگری نیز پرسنل شرکت برق منطقه ای خوزستان در مراسم
سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) شرکت کرده و با آرمان های بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی تجدید میثاق کردند.

خرید تضمینی  2میلیون و  558هزار تن گندم در گلستان

گرگان  -خبرنگار فرصت امروز :مهناز محمد زمانی-تاکنون در  20استان کشور بیش از  2میلیون و  558هزار
تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران ؛ از شروع عملیات
خرید تضمینی گندم تاکنون در  20اس��تان کش��ور بیش از 2میلیون و  558هزار تن گندم در قالب  371هزارو 34
محموله به نرخ تضمینی مصوب خریداری ش��ده است.براس��اس این گزارش؛ مراکز خرید تضمینی در اس��تان های
خوزستان  ،فارس و گلستان بیشترین مقدار گندم از کشاورزان را تحویل گرفته اند.این گزارش می افزاید :همچنین
تاکنون بیش از  234هزارو  619تن دانه ی روغنی کلزا در استان هایی که این محصول برداشت شده خریداری شده
است.براساس این گزارش تعداد محموله های تحویلی کلزا به مراکز خرید  48هزارو  866است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر:

مردم بوشهر  ۴,۵میلیارد تومان زکات فطریه پرداخت کردند

بوش�هر -خبرنگار فرصت امروز :مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر گفت :بر اساس
آمار اولیه ،مردم استان چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان زکات فطریه پرداخت کردند که
همه این فطریه جمع آوری شده در اسرع وقت به دست خانوارهای نیازمند رسید .به گزارش
سایت خبری کمیته امداد ،احمد لطفی ،مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اعالم اینکه تا
کنون چهار میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان زکات فطریه و کفارات توسط مردم هم استانی به
کمیته امداد پرداخت شده است گفت :زکات جمع آوری شده به حساب خانوار های نیازمند
پرداخت شده است.وی در ادامه افزود :ب ه منظور رعایت مسائل ،موازین و ظرافتهای شرعی
در هزینه کرد زکات فطره ،وجوهات جمعآوریش��ده در هر ش��هر و منطقه ،با محوریت ائمه جماعات و هیئتامنای
مساجد بین نیازمندان همان منطقه و محل توزیع شده است.دبیر شورای زکات استان بوشهر با تاکید بر ضرورت توجه
به اولویت هزینه کرد زکات فطره برای امور معیش��ت و گره گش��ایی از مشکالت نیازمندان گفت :در توزیع زکات فطره
به این موضوع مهم توجه ویژه ای ش��ده اس��ت.لطفی با اشاره به افزایش  ۵۰درصدی زکات فطره امسال نسبت به سال
گذشته گفت :در سال گذشته  ۲میلیارد و نهصد میلیون تومان زکات فطریه توسط دبیرخانه شورای زکات ثبت و بین
خانوارهای نیازمند توزیع ش��ده اس��ت.مدیرکل کمیته امداد استان با قدردانی از همکاری و تعامل سازمانهای دولتی و
نهادهای حمایتی در جمعآوری زکات فطره مردم ،خاطرنشان کرد :امسال نیز با سیاستگذاری درست در جلسه شورای
زکات اس��تان ،مؤسسات خیریه و حمایتی با س��ازماندهی و نظم خاصی زکات فطره مردم را با مجوز دبیرخانه شورای
زکات به خوبی جمعآوری کردند.وی در پایان با بیان اینکه کار جمع آوری زکات فطریه همچنان در پایگاههای مستقر
در ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری ادامه دارد ،خاطرنشان کرد :آن دسته از هم استانی هایی که هنوز فطریه خود
را پرداخت نکردهاند ،میتوانند این واجب الهی را در دفاتر کمیته امداد ،مراکز نیکوکاری و یا از طریق شماره گیری کد
دستوری * #۰۷۷*۸۸۷۷روی تلفن همراه خود پرداخت کنند.

تقدير فرمانده سپاه حضرت نبي اكرم (ص) از مديران شركت بهره
برداري نفت و گاز غرب

کرمانش�اه – منیر دشتی :سرتيپ پاس��دار بهمن ريحاني فرمانده سپاه حضرت نبي اكرم(ص) کرمانشاه به منظور
برگزاري موفق اردوي راهيان نور به ويژه مراسم گراميداشت عمليات غرور آفرين بازي دراز از مهندس ناصري پور مدير
عامل ،مهندس ش��يرزاديان رئيس مهندسي ساختمان و فرمانده بس��يج پايگاه رهروان واليت و آقاي وحيد طهماسبي
متصدي خدمات اداري و دفتري بسيج شركت بهره برداري نفت و گاز غرب قدرداني نمود.به گزارش خبرنگار حوزه نفت
و گاز غرب ،متن تقديرنامه اهدايي بدين شرح است :قدم برداشتن در مسير حق و حقيقت براي انسان هايي ميسر است
كه قلب هايش��ان را به حبل راس��خ ايمان ،به حق گره زده باشند .شهيدان بارزترين مظهر اين اعصارند كه گرامي ترين
مطاع زندگيش��ان را تقديم باورش��ان كردند .خدمت به فرهنگ ايثار و شهادت در حقيقت پاسداشت حرمت حريم حق
است كه همه انبياء و فرستادگان خداوند ماموريتي جز اين نداشته اند .شايسته ميدانم از جنابعالي كه خالصانه با تدبير
و فعاليت ارزشمند در راستاي تحقق فرامين مقام معظم رهبري كه ((نكته اصلي و كليدي در اردوهاي راهيان نور ،ايجاد
زمينه براي زيارت با معرفت)) را بيان فرمودند و براي برگزاري موفق اردوهاي راهيان نور به ويژه مراس��م گراميداش��ت
عمليات غرور آفرين بازي دراز تالش نمودهايد ،قدرداني و سپاسگزاري نماييم .از درگاه خداوند متعال توفيق روزافزون
شما را تحت لواي سبز علوي و زعامت رهبر انقالب ،امام خامنه اي(مدظله العالي) خواستاريم.

بازدید سرزده مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از مخابرات
شهرستان محالت

اراک -مینو رس�تمی :مهندس س��ید مجید صدری در این بازدید از قسمت های مختلف مخابرات محالت همچون
قسمت های فنی سالن شهید نظارت و قسمت اداری شهید محمد مهدی سروش بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان
کارها و عملکرد این قسمت ها قرار گرفت.بر اساس این گزارش مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ضمن تبریک روز جهانی
کارگر به تمامی همکاران به ویژه کارکنان مخابرات شهرستان محالت از امور مشترکین این مرکز نیز بازدید کرد و با تاکید
بر اهمیت پاسخگویی و جلب رضایت مشتریان در شرکت مخابرات ایران افزود :تعامل دو سویه با مشتریان وشفافیت در
پاسخگویی صریح وصحیح به همراه برخورد مناسب با مراجعه کنندگان از پایه های اصلی و رکن اساسی مشتری مداری
و همینطور تحقق رضایت مشتریان می باشد.در پایان کارکنان حوزه های مختلف مخابرات شهرستان محالت در دیدار با
مهندس سید مجید صدری به بیان مسائل و مشکالت شغلی خود پرداخته و از توجه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به
کارکنان رسمی ،قراردادی و پیمانکاری در جهت رفع مشکالت ودغدغه های خود تشکر و قدردانی کردند

خرید تضمینی  ۱۴۲هزار تن کلزادراستان گلستان

گرگان -خبرنگار فرصت امروز :مهناز محمد زمانی-مدیر کل شرکت غله و خدمات بازر گانی استان گلستان مقدار
خرید تضمینی دانه ی روغنی کلزا را  142هزار تن اعالم کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت غله وخدمات بازرگانی استان
گلستان ؛ حمیدرضا علی محمدی با اشاره به کسب رتبه نخست خرید تضمینی کلزا توسط این استان از خرید تضمینی
 142هزار تن کلزا در استان گلستان خبر داد.علی محمدی گفت :تاکنون مبلغ  ۳۱۵میلیارد تومان به حساب کلزا کاران
استان واریز شده است.وی در ادامه به خرید تضمینی  263هزار تن گندم در استان اشاره کرد و افزود :با بت خرید تضمینی
گندم  ۷میلیارد و  ۲۴۰میلیون تومان به کشاورزان استان پرداخت شده است

در تعطیالت خرداد امسال؛

مازندران رتبه سوم پر تردد ترین استان کشور را به خود اختصاص داد

س�اری – دهقان  :مدیر کل راهداری و حمل و نقل ج��اده ای مازندران گفت :برابر
آمار بدست آمده از  102سامانه تردد شماری منصوب در محورهای استان مازندران طی
ایام تعطیالت عید سعید فطر به طور متوسط در هر روز حدود دومیلیون تردد در سطح
محورهای استان مازندران به ثبت رسیده است که مازندران رتبه سوم پر تردد ترین استان
را پس از اس��تان های البرز و تهران در کش��ور به خود اختصاص داد .به گزارش خبرنگار
مازن��دران و ب��ه نقل روابط عمومی اداره کل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای مازندران
عباسعلی نجفی اظهار داشت :درتعطیالت عید فطر بیش از 12میلیون تردد در جادههای
استان مازندران به ثبت رسید  .این میزان از تردد در مقایسه با متوسط تردد در دوره مشابه سال قبل حاکی از افزایشی حدود  12درصد
می باشد .دلیل افزایش تردد در تعطیالت سال جاری به نسبت سال قبل به طور عمده می تواند ناشی از الگوی مناسب تعطیالت طی سال
جاری باشد زیرا ایام تعطیالت عید فطر امسال چهار روزه و ایام تعطیالت سال گذشته  2روزه بوده است ..وی در ادامه افزود  :پرترددترین
محورهای استان  :ساری-قائمشهر ،بابل –آمل  ،بابلسر-بابل و محمود آباد  -نور و اوج ترافیک روز چهارشنبه  15خرداد از ساعت  18الی
 19بود .گفتني است :طول جاده های اصلی و فرعی و روستایی مازندران بیش از ده هزار و چهارصد کیلومتر است.

اجرای مرحله غربالگری بسیج ملی کنترل فشار خون در مخابرات
منطقه گیالن

رش�ت -زینب قلیپور  -طرح بس��یج ملی کنترل فشار خون در  78پایگاه سالمت ثابت در مراکز غیردرمانی و
ادارات و همچنین  78پایگاه س�لامت در ش��هرهای گیالن در حال اجرا می باشد .در این طرح که با استقبال پرشور
همکاران مخابرات منطقه گیالن مواجه ش��د ،پس از اندازه گیری فش��ار خون افراد،پرونده الکترونیکی سالمت برای
آنها در سامانه سالمت استان ایجاد می گردد که در صورت ابتال به فشار خون،برای درمان به مراکز تخصصی درمان
ارجاع داده خواهد شد.
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رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز ایالم عنوان کرد:

انجام تعمیرات اساسی و راه اندازی توربوژنراتور پاالیشگاه گاز ایالم
با استفاده از توان شركتهای داخلی

ایالم-هدی منصوری :رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز ایالم
از تعمیر اساسی و راه اندازي توربوژنراتور  25مگاواتی پااليشگاه
گاز ايالم در س�ال جاری توس�ط ش�رکتهای داخلی خبر داد و
گفت :با انجام تعمیرات اساس�ی این توربین امکان بهره برداری
صددرصدی از ظرفیت تولید برق نیروگاه این پاالیشگاه پس از
حدود چهار سال مجددا محقق گردید.
مهندس"مسعود مرشدی" با اش��اره به اینکه توان نامی نیروگاه این
پاالیش��گاه با برخورداری از سه دستگاه توربوژنراتور حدود  75مگاوات
اس��ت،افزود :ه��دف اصلی از اح��داث این نیروگاه تامی��ن برق مصرفی
پاالیش��گاه بوده ولی با توجه به ظرفیت مازاد نیروگاه ،در فصل تابستان
و نیز س��ایر مواقع حسب اعالم نیاز مدیریت شبکه برق کشور به تامین
بخشی از کسری برق شبکه استان کمک های شایانی نموده است .وی
اظهار داشت :توربين شماره يك پااليشگاه گاز ايالم كه بر اثر اشكال در
سيستم روغن كاري از حدود چهار سال قبل دچار خرابي شده و نیاز به
تعمیرات اساسي داشت با سياست گذاري مناسب در فرایند برون سپاري
به ش��ركتهاي داخلی متخصص و حائز صالحی��ت در زمینه تعمیرات
تجهی��زات دوار واگذار گردید .وی تصریح کرد :اين توربين از نوع فريم

 5س��اخت شركت  GEآمریکا و با توان نامي  25مگاوات مي باشد كه
تعميرات آن در داخل کشور و در عین حال تامين و رفع اشکال تمامی
قطعات آس��یب دیده توسط شرکت های توانمند داخلی از اهميت ويژه
اي برخوردار بود .رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز ایالم به بخش های
آسیب دیده مجموعه این توربين اشاره و تصریح کرد:خرابي ياتاقانهاي
تراست و ژورنال توربين و گيربكس ،آسیب بخش هایی از روتور و تیپ
پره هاي ثابت و متحرك كمپرس��ور محوری ،تنها بخش��ی از مشکالت
و خرابی این توربین بود که همگی توس��ط متخصصان داخلی ،مرتفع
گردید .مهندس مرش��دی به اقدامات مهم انجام شده برای رفع اشكال

توربين اشاره و خاطرنشان کرد :انجام عمليات حرارتي و ترميم و تعمیر
بخش های آس��یب دیده روتور ،ساخت و بابیت ریزی ياتاقانها ،باالنس
سرعت باالي مجموعه روتور در محل كارگاه شركتهاي متخصص داخلي
و رفع اش��كال ارتعاش��ات توربين پس از نصب روتور از جمله مهمترین
آیتم های تعمیراتی قابل توجه این توربین بوده است .مهندس مرشدی
با اشاره به اینکه بومی سازی قطعات یدکی مورد نیاز پاالیشگاه گاز ایالم
بخصوص در بخش تجهیزات حس��اس از سیاس��ت های مسئوالن این
شرکت است،گفت :پاالیش��گاه ایالم تالش می کند در راستای اقتصاد
مقاومت��ی و حمایت از تولید کنن��دگان داخلی ،زمینه ای فراهم کند تا
از اتکا به خارج از كش��ور در زمینه تامین و ساخت قطعات کاسته شده
که در اين راس��تا تعدادي از قطعات مهم مورد نیاز در تعمیرات اساسی
این توربين در داخل كشور و با بکارگیری ظرفیت های موجود شرکت
های تولید کننده داخلی طراحی و ساخته شود .رئیس تعمیرات شرکت
پاالیش گاز گفت :خوش��بختانه ،با انجام تعمیرات اساسی توربین گازی
مذکور در مدت یک ونیم س��ال و تح��ت نظارت كامل متخصصان این
ش��رکت ،نهایتا در ارديبهشت ماه س��ال جاری و پس از گذراندن تست
های عملیاتی ،این تجهیز حساس با موفقيت در مدار توليد قرار گرفت.

رئیس گنجینه ملی آب ایران در بازدید خانه فرهنگ آب اصفهان :

موزه آبفای استان اصفهان باید با نگاه ملی راه اندازی شود

اصفهان -قاس�م اس�د :رئیس گنجینه ملی آب ایران گفت:
موزه صنعت آب و فاضالب استان اصفهان باید با نگاه ملی و در
شان پایتخت فرهنگی جهان اسالم ایجاد شود.چرا اصفهان تنها
شهری در کشور است که دارای خانه فرهنگ آب می باشد
مهن��دس رضا راعی در جریان بازدید از خانه فرهنگ آب اصفهان بر
انتخاب مکانی مناس��ب برای راه اندازی گنجینه صنعت آبفای اس��تان
اصفهان تاکید کردو گفت :استان اصفهان ظرفیت داشتن موزه تخصصی
آب و آبفا را دارد و گنجینه ملی آب ایران از این حرکت های س��ازنده
فرهنگی حمایت می کند.مهن��دس راعی گفت :هم اکنون کار احداث
موزه یا پارک موزه آب در استان های مرکزی ،آذربایجان شرقی(تبریز)
و خوزستان در حال انجام است و در شهر شاهرود نیز بخش خصوصی
اق��دام به راه ان��دازی موزه آب کرده که  70درصد آن مربوط به صنعت
آب و فاضالب اس��ت.وی ب��ا تاکید بر آموزش مص��رف بهینه در خانه
فرهنگ آب اع�لام کرد:در حال حاضر اصفه��ان دارای مرکزی تحت
عنوان خانه فرهنگ آب می باشد انتظار می رود در این مرکز که اقشار
مختلف جامعه تحت آم��وزش مصرف بهینه قرار میگیرند این فعالیت
مهم فرهنگی با قوت ادامه یابد و در این راستا موسسه گنجینه ملی آب
نهایت همکاری را یا خانه فرهنگ آب در دستور کار قرار می دهد وی
تجهیزات و وسایل کمک آموزش��ی در خانه فرهنگ آب را قابل توجه
دانست وعنوان کرد:شواهد حاکی است که در خانه فرهنگ آب با توجه
به اس��تقرار تجهیزات کاهنده مصرف و کارگاههای متنوع آموزشی در
راس��تای مصرف بهینه آب این مرکزدر ترویج مصرف بهینه آب موفق
عمل می کند رئیس گنجینه ملی آب ایران تاس��یس موزه آب را در
اصفهان ضروری دانست و خاطر نشان ساخت:با توجه به اینکه بیش از
نیم قرن از فعالیت صنعت آب و فاضالب در اصفهان می گذردو قدمت
صنعت آبفا در اصفهان بیش از س��ایر نقاط در کش��ور است به نظر می
رس��د تاسیس موزه آب در اصفهان بس��یار حائز اهمیت می باشدوی
ادامه داد:تاسیس خانه فرهنگ آب و کارکرد آن نیز بعنوان الگوی مفید
پیرامون ترویج مصر بهینه آب باید در س��طح ملی اطالع رسانی شود
تا از این تجربه س��ایر اس��تانهای دیگر بهره مند شوند راعی اعالم کرد:

س��ازمان گنجینه ملی آب نهایت همکاری را با شرکت آبفا در راستای
تاسیس موزه آب در اصفهان را در دستور کار قرار می دهد مدیر روابط
عمومی و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان نیز در این بازدید گفت:
هدف شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از راه اندازی این موزه ،حفظ
و نمایش اسناد ،مدارک ،تجهیزات ،دستاوردها و پیشرفت های صنعت
آب و فاضالب در نیم قرن اخیر است .وی با اشاره افزود :با توجه به نقش
موزه به عنوان یک واحد فرهنگی آموزش��ی ،این مرکز می تواند نسبت
به معرفی آثار و س��وابق ارزشمند تاریخی -فنی مهندسی آب کشور و
نیز ارائه پیش��رفت های ش��گرف در شاخه های مختلف مهندسی آب
بعد از انقالب شکوهمند اسالمی ایران در این دوران و ایجاد خودباوری
در نس��ل حاضر و آینده بسیار موثرباشد .سید اکبر بنی طباء افزود :در
عین حال آبفای اس��تان اصفهان به دنبال ارائه آموزش های عمومی و
تخصصی به عالقه مندان در کنار بازدید از موزه اس��ت.وی گفت :به
همین دلیل ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان در صدد استقرار و
افتتاح گنجینه و مرکز آموزش��ی تخصص��ی نظیر خانه فرهنگ آب در
یک مکان وس��یع و در دسترس شهروندان اس��ت.مدیر روابط عمومی
و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان به نقش خانه
فرهنگ آب در نهادینه ک��ردن مصرف بهینه آب در جامعه پرداخت و
اظهار داشت :هم اینک خانه فرهنگ آب اصفهان نقش بارزی را در امر
آموزش مدیریت مصرف ایفا می کند .درواقع تاسیس خانه فرهنگ آب
که در نوع خود در کش��ور بی نظیر می باشد راهبرد فرهنگسازی را در
مسیر واقعی خود قرار داده است.مدیرروابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه صرفه جویی یکی از
عناصر بارز فرهنگی جامعه اصفهان اس��ت گفت :به منظور پاسداشت
آب و فرهنگ سازی مصرف ،تاسیس و راه اندازی خانه فرهنگ آب را
اصفهان دردس��تور کار قرار دادیم .بنی طبا با بیان اینکه از بدو تاسیس
خانه فرهنگ آب اقش��ار مختلف جامعه ازاین مرکزدیدن کردند گفت :
طی سالهای اخیر جمع بسیاری ازاساتید دانشگاه ،جمعی از فرهنگیان
و مدیران دبیرستان ها  ،امور بانوان فرمانداری اصفهان ،مدیران فرهنگ
س��رای ش��هرداری ،کارکنان آموزش و پرورش استان اصفهان واعضای
پایگاههای بسیج ش��هر اصفهان و شهرستانهاهمچنین دانش آموزان
در مقاطع مختلف از خانه فرهنگ بازدید وباروندفعالیتهای آموزش��ی
وکارگاهی مصرف بهینه آب برای چهارمین س��ال متوالی آشنا شدند
 .وی ه��ر رفتاری ک��ه در جامعه صورت می گیرد را ب��از تاب آموزش
و فرهنگ آن جامعه برش��مرد و خاطر نشا ن س��اخت :یکی از اهداف
خان��ه فرهنگ اب اموزش راهکارهای مصرف بهینه آب به گروه س��نی
مختلف بوده و تالش بر این ش��ده تا با رس��وخ در بی��ن دانش اموزان
بتوان رعایت الگوی مصرف و فرهنگ صحیح مصرف آب را برای این
دس��ته از گروه س��نی نهادینه نمود.بنابراین با اقدامات و پیگیری های
خانه فرهنگ آب از اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان وسازمان
بهزیس��تی و همچنین با به کارگیری مربیان مجرب هنری زمینه های
فرهنگس��ازی در سنین مهدکودک تا نوجوان دردس��تور کارقرار دارد.
مدیرروابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره
ب��ه راه اندازی کارگاه مدیریت مصرف آب درخانه فرهنگ گفت:کارگاه
مدیریت مصرف آب راه اندازی ش��ده تا در این کارگاه بازدید کنندگان
به صورت عملی و مس��تقیم با لوازم و تجهیزات کم مصرف در محیط
منزل و محل کار آش��نا ش��وند و تفاوت مصرف را در شیرآالت قدیمی
و شیرآالت کم مصرف مش��اهده نمایند.کارگاه مجهز به نمایش اجزاء
مختلف مصرف مثل س��رویس بهداشتی،حمام ،روش��ویی ،آشپزخانه
و س��ایر (باغچه ،کولرهای آبی و گازی ،و وس��ایل آب بر مثل ماش��ین
لباسشویی و ظرفشویی می باشد به این ترتیب مراجعه کنندگان با نحوه
صحیح مصرف در بخشهای مختلف آشنا می شوند.

برگزاری مرحله مقدماتی چهل و دومین دوره مسابقات قرآن قم با حضور  ۵۰۰نفر
قم -خبرنگار فرصت ام�روز :مرحله مقدماتی چهل و دومین
دوره مس�ابقات قرآن اوق�اف قم با حضور  ۵۰۰نف�ر از حافظان،
قاری�ان ،مرتالن ،اذانگویان و دعاخوان�ان در دو بخش آقایان و
بانوان برگزار خواهد شد.
رئی��س اداره قرآن ادارهکل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم گفت :مرحله
مقدماتی چهل و دومین دوره مس��ابقات قرآن اوقاف قم روزهای  ۲۴و ۲۵
خردادماه در امامزاده ابراهیم(ع) قم برگزار میشود.سیدمحمد صالحنژاد ،با
بیان اینکه ثبت نام از عالقهمندان از بهمنماه س��ال قبل آغاز ش��د و تا ۲۰
فروردینماه ادامه داشت و  ۲۰روز نیز تمدید شد ،افزود :امسال با مشورت با
سازمان اوقاف و کسب مجوز ،مسابقات قرآن که طبق روال چندسال اخیر به

صورت ناحیهای برگزار میشد ،تجمیع شد.صالحنژاد اظهار کرد :بر این اساس،
مسابقاتهردوناحیهتبدیلبهمسابقاتمقدماتیاستانیشدهکهدرروزهای

یادشدهبرگزارمیشودوبرگزیدگانمرحلهمقدماتیبهمحلهنهاییکههفتم
و هشتم تیرماه برگزار خواهد شد راه مییابند.رئیس اداره قرآن اوقاف قم با
بیان اینکه مسابقات برادران روز  ۲۴خردادماه و مسابقات خواهران روز ۲۵
خردادماه در امامزاده ابراهیم(ع) برگزار میشود ،تصریح کرد :در رشتههای
آوایی این دوره یعنی قرائت تحقیق و ترتیل ،اذان ،دعاخوانی ،حفظ ،۵ده و
 ،۲۰و حفظ کل ،تعداد ۵۰۰نفر و در رشته معارفی نیز هزار و ۵۰۰نفر شرکت
کردهاند.وی افزود :مس��ابقه رشته معارفی امسال همزمان با آزمون حفظ و
مفاهیم برگزار شد و مرحله نهایی آن نیز  ۲۰تیرماه برگزار میشود.صالحنژاد
تصریح کرد :مسابقات قرآن اوقاف ویژه افراد باالی  ۱۸سال است و زیر ۱۸
سال به آموزش و پرورش واگذار شده است.

جلسه هم اندیشی مدیرمنطقه  9با مدیرعامل شرکت گاز مازندران

س�اری – دهقان  :جلس�ه هم اندیشی رس�ول داودی نژاد با
جعفر احمدپور مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران در سالن
کنفرانس ستاد منطقه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی منطقه  9عملیات انتقال گاز ،در این جلس��ه
رسول داودی نژاد با اشاره به اتفاقات اخیر در رودخانه های مینودشت ،سپید
رود و فاضل آباد اظهار کرد :با توجه به ش��رایط جغرافیایی و وس��یع بودن

منطقه در سه استان شمالی مسائلی در اثر سیالب ایجاد شده که زیرساخت
های خطوط لوله در منطقه تحت تاثیر قرار گرفت.وی با بیان اینکه منطقه
در حال بازسازی زیرساخت های خطوط لوله است با قدردانی از همکاری
گاز مازندران خاطرنشان کرد :ما توانستیم بدون قطع مشترکین گاز ،حادثه
س��پید رود را مدیریت کنیم و همچنان نیز اقدامات برای تحقق ماموریت
سازمانی انتقال پاک ،ایمن ،پایدار و بهره ور گاز طبیعی در منطقه ادامه دارد.

حسن خیراندیش سکاندار روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی شد

مش�هد  -صابر ابراهیم بای  :مدیرعامل ش�رکت گاز خراسان
رضوی در حکمی حسن خیراندیش را به عنوان سرپرست روابط
عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی منصوب کرد.
س��یدحمید فانی در این حکم نوش��ت" :با استعانت از حضرت حق،
نظر به تجربه  22س��اله جنابعالی در واح��د روابط عمومی و همچنین
تخصص تحصیلی شما در حوزه ارتباطات ،به موجب این حکم به عنوان
«سرپرس��ت روابط عمومی» منصوب می شوید .از آنجا که واحد روابط
عمومی در حکم چشم بینا و گوش ش��نوای سازمان است ،انتظار دارد
ضمن ادامه فعالیت های مفید و سیستمی جاری ،در جهت تحقق اهداف
و برنام��ه های زیر ت�لاش جدی صورت گی��رد-1 :تقویت حس تعامل

دوس��ویه بین س��ازمان و مردم  -2تکریم حداکثری کارکنان و خانواده
های آنان  -3بسترس��ازی برای ایجاد حسرضایتمندی ذی نفعان از

طریق احصای نظرات و پیش��نهادات آنان  -4برقراری ارتباط دوسویه و
مفید با دیگر مجموعه های دولتی و خصوصی در مسیر تعالی سازمان -5
ارتقای رضایتمندی درون سازمانی و برون سازمانی از طریق پاسخگویی
مناس��ب و مش��ورت با نخبگان  -6تعامل منطقی ،شفاف و به موقع با
اصحاب رسانه در جهت تنویر افکار عمومی  .امید است با اتکال به نیروی
الیزال الهی در انجام شایسته این مسئوولیت موفق و موید باشید .فرصت
را مغتنم ش��مرده از خدمات و زحمات ارزش��مند جناب آقای علوی در
طول دوران تصدی مس��ئولیت ایشان قدردانی می گردد .گفتنی است؛
حسن خیراندیش دارنده مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت تبلیغات و
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی است.

بازدید فرماندار بندرعباس از مرکز نگهداری  ،درمان و کاهش آسیب معتادین

بندرعباس -خبرنگار فرصت امروز :فرماندار بندرعباس گفت:
اعتياد ب�ه مواد مخدر یک�ی از مهمترین معضلات اجتماعی ،
اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی
برای جامعه محسوب شده و موجب مشکالت مختلف می گردد .
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرس��تان بندرعباس  ،عزیزاله
کناری فرماندار شهرستان بندرعباس با همراهی آقای فرهادی نیا دبیر
ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اس��تان  ،آقای رنجبر مدیر کل
بهزیستی اس��تان  ،فرزاد ابراهیمی معاون سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی

فرماندار و سرکارخانم دریاپیما سرپرست بهزیستی شهرستان بندرعباس
از مرکز نگهداری  ،درمان و کاهش آس��یب معتادین بازدید بعمل آورد.
فرماندار بندرعباس در این بازدید اظهار داشت :الزم است مسائل مربوط
به بهداش��ت  ،بیشتر در این مرکز رعایت گردد.وی در ادامه افزود :باید
به گون��ه ای حرکت کنید که معتادین پ��س از ترک اعتیاد تبدیل به
انسانهای مثبتی در جامعه شوند.این مقام مسئول در پایان بیان داشت:
باید نظارت مستمری از مرکز مذکور صورت گیرد تا در چهار چوب قانون
به کار خود ادامه دهد.
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تلفن مستقیم86073290 :

زیر و بم دنیای ناشناخته استارتآپها

با توجه به نوپا بودن فعالیتهای «استارتآپی» در کشورمان ،وجود پارکهای
علم و فناوری به عنوان ش��بکهای با دسترسی جهانی و خارج از محدودیتهای
تحریمی ،بس��تر مناسبی برای کمک به رش��د جهشی «استارتآپ»ها محسوب
میشود.
ب��ه گ��زارش ایرنا ،در ای��ن میان قرار گرفت��ن آذربایجان ش��رقی در موقعیت
درگاه بینالملل��ی ورودی اینترنت به کش��ورمان و پهنای باند مازاد ۳۰درصدی،
همراه با س��ابقه طوالنی تبریز در حوزه صنعت میتواند این خطه را به پیشروی
فعالیتهای «استارتآپی» در حوزههای مختلف با اولویت صنعت تبدیل کند.
بدیهی اس��ت که فعالیتهای «اس��تارتآپی» به دلیل کمتر ش��ناخته ش��ده
ب��ودن آن هنوز با مش��کالتی در ابعاد مختلف سیاس��تگذاری ،علمی ،فناوری،
حمایتهای مالی و به ویژه فرهنگی مواجه اس��ت که رفع آنها مس��تلزم گذشت
زمان در عین توجه به ضرورت عقب نماندن از رقباست.
مش��کل اصلی در بحث فناوری و اس��تارتآپها بحث بستر فرهنگی است به
طوری که زمینههای فرهنگی برای فعالیت اس��تارتآپها در سطوح مختلف از
جمله مردم عامه ،سیاس��تگذاری ،دس��تگاههای اجرایی و مدیران صنایع فراهم
نیست.
البته در تبیین اهمیت فعالیتهای استارتآپی نباید از این نکته نیز غافل شد
که با وجود اینکه بودجه س��ال جاری در اکثر بخشها انقباضی است ،اما بودجه
پارکهای علم و فناوری به طور متوسط ۷۳درصد و ردیف حمایت از شرکتهای
فناور نیز ۴۱۷درصد افزیش یافته است.
ناشناختهبودن حوزه فعالیتهای «استارتآپی» در جامعه
سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری آذربایجان شرقی گفت :متأسفانه اداره
کل ارتباطات در جامعه و حتی در بین مس��ئوالن به خوبی شناخته نشده است
و ب��ا بخش مخابرات در جامعه معرفی ش��دهایم و دیگ��ر بخشها و فعالیتهای
گسترده این اداره کل معرفی نشده است.
مهدی خرام��ش افزود :در آذربایجان ش��رقی ادارات کل ارتباطات و فناوری،
تنظی��م مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی منطقه آذربایجان ،زیرس��اخت ،پس��ت،
مدیریت شعب پستبانک و پژوهشکده رانش��گرهای فضایی زیرمجموعه وزارت
ارتباطات و فناوری فعالیت میکنند.
وی ادام��ه داد :وظیف��ه اداره کل ارتباطات و فناوری آذربایجان ش��رقی ایجاد
هماهنگ��ی بین واحدهای مختلف زیرمجموع��ه وزارت بوده و همچنین کنترل،
نظارت و بازرسی این واحدها از طریق این اداره کل انجام میشود.
خرامش اظهار کرد :پنج ش��رکت بخش خصوصی از جمله مخابرات ،مدیریت
شمالغرب ایرانس��ل ،مدیریت ش��مالغرب رایتل ،نمایندگی شرکتهای وب و
همچنین  ۱۸شرکت ( )FCPارتباطات ثابت در استان فعالیت میکنند.
مدیرعامل ش��رکت ایدههای نوین پارس��یان نیز گفت :فعالیت اصلی مجموعه
م��ا در حوزههای مختل��ف از جمله تولید برنامههای تح��ت وب ،ایجاد و اداره و
بهروز رس��انی س��ایتهای تجارت الکترونیکی و همچنین در حوزه پرداختهای
الکترونیکی است.
حس��ن اطاعت با اش��اره به فعالیت این مجموعه از س��ال  ،۱۳۷۶افزود :اولین
شرکتی هستیم که اینترنت را در آذربایجان شرقی معرفی کردیم و در شرایطی
که در استان اینترنت وجود نداشت ،ما آموزش اینترنت را به صورت شبیهسازی
آغاز کردیم .وی ادامه داد :با توجه به عالقه ش��خصی که به حوزه اس��تارتآپها
داش��تم ،از حدود پنج س��ال پیش با هزینه ش��خصی به این حوزه ورود و تالش
کردم در اکثر رویدادهای بینالمللی که در این حوزه برگزار میشود حضور یابم
تا اطالعاتم را بهروز کنم.
اطاعت اظهار داش��ت :به دنبال این هس��تیم تا از تج��ارب موجود در دنیا در
راس��تای تأثیرگذاری بر روی فضای فعالیت اس��تارتآپها در اس��تان و کش��ور
بهرهمند شویم و به همین منظور فضای کار رایگان برای استارتآپها در مجموعه
فعالیتی خود فراهم کردهایم.

وی اضافه کرد :توانستهایم فضای آموزشی ،انتقال تجارب و برگزاری میزگردها
برای استارتآپها را در استان فراهم کنیم.
رئی��س پارک علم و فناوری آذربایجان ش��رقی نی��ز در این خصوص گفت :در
دنیا به طور معمول ۶۰درصد شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری در
حوزه «آی تی» (فناوری اطالع��ات» فعالیت میکنند ،ولی به دلیل اینکه تبریز
قطب صنعتی اس��ت حوزه فعالیت ش��رکتهای دانشبنیان در تبریز متفاوت با
نرم جهانی است.
عبدالرضا واعظی با اش��اره به اس��تقرار  ۹۸ش��رکت در پارک عل��م و فناوری
افزود :از این تعداد  ۴۹ش��رکت در حوزه مکانیک و فقط  ۱۶ش��رکت در حوزه
آی تی فعالند.
وی ادامه داد :پارکهای علم و فناوری کش��ور به صورت ش��بکهای از فناوران
اس��ت ،به طوری که  ۷۲۰۰ش��رکت مستقر در پارکهای کشور با هم در ارتباط
هس��تند و عالوه بر این عضو اتحادیه بینالمللی پارکهای علم و فناوری جهانی
هستیم و در ارتباط این شرکتها هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.
واعظی گفت :در  ۱۷سال گذشته توسط پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
از ۴۴۰استارتآپ حمایت مالی به مبلغ  ۵میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان در قالب
حمایتهای مالی بدون بهره انجام گرفته است.
زیرساختها برای فعالیت استارتآپها در آذربایجان شرقی فراهم است
سرپرس��ت اداره کل ارتباطات و فناوری آذربایجان ش��رقی گفت :حرکت در
حوزهه��ای «آی تی» (فناوری اطالعات) و «آی س��ی تی» (فناوری ارتباطات و
اطالعات) در دنیا به صورت جهشی است ولی در کشور ما به دلیل فراهم نبودن
بس��تر کار ،حرکت به صورت الکپش��تی اس��ت ،با این وجود در سالهای اخیر
شاهد فعالیت چشمگیر شرکتهای فعال در این حوزه هستیم.
مهدی خرامش با تاکید بر اینکه بس��تر فعالیت برای اس��تارتآپها در استان
فراهم اس��ت ،افزود :پهنای ورودی بینالمللی که وارد آذربایجان شرقی میشود،
 ۵۲۰گیگ اس��ت و استان ما به عنوان «گیت وی» (دروازه) عمل کرده و پهنای
باند را به سایر استانها همچون اصفهان ،شیراز ،تهران و مشهد سوئیچ میکند.
وی ادامه داد :پهنای باند در آذربایجان ش��رقی کام ًال فراهم اس��ت و در حدود
۳۰درصد پهنای باند مازاد نیاز در اس��تان وجود دارد ،به طوری که نیاز استان تا
 ۱۵سال آینده به این مقوله فراهم است.
خرامش اظهار داشت :ضریب نفوذ تلفنهای همراه در آذربایجان شرقی حدود
۱۱۰درصد اس��ت و فقط در ش��هر تبریز چند نقطه کور وج��ود دارد که آن هم
به دلیل مس��ائل فنی اس��ت که نمیتوانیم نفوذ کنیم؛ همچنین ساختمانهای
خش��تی و گلی بیش��تر از س��اختمانهای بتنی از نفوذ س��یگنالهای مخابراتی
جلوگیری میکنند.
وی اضافه کرد :ش��رایط فعالیت اپراتورهای تلفن همراه در آذربایجان ش��رقی
فراهم اس��ت و سه اپراتور خواهان س��رمایهگذاری حدود  ۵۰میلیارد تومانی در
این استان هستند.
سرپرس��ت اداره کل ارتباطات و فناوری آذربایجان ش��رقی گفت :بیش از ۱۴
ه��زار کیلومتر در اس��تان فیبر نوری وجود دارد که ح��دود  ۵۰۰کیلومتر آن در
سطح شهر تبریز است.
وی ادامه داد :متأس��فانه شهرداری این کالنش��هر در بحث مدیریت هوشمند
شهری از این پهنای باند فقط برای دوربینهای نظارتی استفاده میکند.
خرام��ش افزود :با توجه به اینکه آذربایجان ش��رقی ،درگاه ورودی اس��ت ،از
زیرساخت 3هزار و  ۵۰۰کیلومتری بین استانی برخوردار است.
وی با بیان اینکه تعداد مشترکان اینترنت متحرک روز به روز در حال افزایش
اس��ت ،اظهار داشت :در حدود  ۲میلیون و  ۵۳۳هزار مشترک اینترنت متحرک
و بیش از  ۲هزار و  ۵۰۰سایت در استان وجود دارد.
مدیرعامل ش��رکت ایدههای نوین پارس��یان نیز گفت :زمینههای مورد توجه
اس��تارتآپها در آذربایجان شرقی بیش��تر در حوزه «آی تی» و «آی سی تی»

است.
حس��ن اطاعت افزود :این بدین معنا نیس��ت که به سایر زمینهها توجه نشده
اس��ت ،برای مثال در حوزه خدمات اتفاقات بسیار بزرگی رخ داده ،به طوری که
مبنای واحدی برای انتخاب خدمات براساس مقایسه وجود دارد.
وی ادام��ه داد :در حوزهه��ای کش��اورزی و مواد غذایی ،پزش��کی و صنعت،
استارتآپها ایجاد شدهاند و فعال هستند.
اطاع��ت با بیان اینکه مزیت نس��بی یک مفهوم کالن اقتصادی اس��ت ،افزود:
مزیت نس��بی اس��تارتآپها این اس��ت که به هر حوزهای که ورود پیدا کنند،
مجموع��های از دانشه��ای جدی��د مبتنی ب��ر روشهای نوی��ن و آی تی ایجاد
میکنند.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی نیز در این خصوص گفت :مشکل
اصلی در بحث فناوری و اس��تارتآپها بحث بستر فرهنگی است ،به طوری که
زمینههای فرهنگی برای فعالیت اس��تارتآپها در سطوح مختلف از جمله مردم
عامه ،سیاستگذاری ،دستگاههای اجرایی و مدیران صنایع فراهم نیست.
عبدالرض��ا واعظی با تاکید بر نقش والدین برای تربیت کودکان خالق و فناور،
افزود :متأسفانه بیشتر خانوادههای ایرانی تمایل دارند فرزندانشان پزشک شوند
یا شغلی اداری داشته باشند و کمتر خانوادهای فرزند خود را به سمت کارآفرینی
و خلق ایدهها سوق میدهد.
وی ب��ا بیان اینکه در بحث سیاس��تگذاریها مش��کالتی وج��ود دارد که در
راس��تای حمایت از شرکتهای فناور نیس��ت ،ادامه داد :در دانشگاهها نیز توجه
بیش��تر بر مقالهنویسی است به طوری که حتی در شیوهنامه آزمون دکترا آثاری
از بحث فناوری وجود ندارد.
واعظی با اش��اره به اینکه مدیران صنایع نیز به شرکتهای دانشبنیان اعتماد
ندارند ،اضافه کرد :حمایت از پژوهش یعنی اینکه از توس��عه فناوری نیز حمایت
کرد و در این اس��تان هر مدیری ادعای حمایت از ش��رکتهای فناور دارد ،باید
محصول شرکتهای دانشبنیان را خریداری کند.
فرصتها و تهدیدهای شرکتهای دانشبنیان
سرپرس��ت اداره کل ارتباط��ات و فن��اوری آذربایجان ش��رقی ب��ا بیان اینکه
در حوزه اس��تارتآپها جای کار بس��یار اس��ت ،گفت :تا زمان��ی که محصوالت
شرکتهای دانشبنیان خریداری نشوند ،با شکست روبهرو خواهیم شد.
مهدی خرامش با بیان اینکه فضای رایگان برای فعالیت استارتآپها در استان
فراهم است ولی این کافی نیست ،افزود :این شرکتها نیازمند حمایتهای مالی
و معنوی هستند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه یکی از روشهای حمایت از ش��رکتهای دانشبنیان،
حمایته��ای مالی اس��ت ،ادامه داد :متأس��فانه صندوق خطرپذی��ری برای این
شرکتها در استان وجود ندارد.
خرام��ش گف��ت :در منطقهای ق��رار گرفتهایم ک��ه بازار خوبی ب��رای فروش
محصوالت شرکتهای دانشبنیان وجود و باید از این فرصت بهرهمند شد.
مدیرعامل ش��رکت ایدههای نوین پارس��یان نیز با تاکید ب��ر اینکه انکار تأثیر
تحریمها درس��ت نیست ،ولی میزان تأثیرگذاری و مدیریت تحریمها مهم است،
گفت :یک جوان تبریزی موفق به ایجاد اپلیکیشنی شده که توانسته  ۵۰هزار نفر
عضو جذب کند ،ولی برای اینکه این اپلیکیشن توسعه یابد ،ضروری است که در
«اندروید» و «آی او اس» قابل عرضه ش��ود؛ وقتی به واسطه تحریمها نمیتوان
بهروزرسانی کرد پس توسعه آن نیز ناموفق خواهد بود.
حس��ن اطاعت با اش��اره به اینکه تحریمه��ا در عین حال فرصت��ی برای این
شرکتهاس��ت ،افزود :وقتی نهاد نوپایی دچار اس��ترس میش��ود ،اگر بر اثر این
استرس دچار مرگ نشود ،به طور حتم باعث شکوفایی این نهاد خواهد شد.
وی ادامه داد :نمونههای عینی موفقی وجود دارد که توانستهاند بر اثر استرس
در جه��ت ارتقا ،ن��وآوری و تضمین بقا قدم بردارند و از دیدگاه دیگر و تازهای به
موضوع نگاه کنند ،به طوری که مورد قبول جامعه جهانی قرار گیرند.

اطاعت اضافه کرد :باید دقت داش��ت حتی اگر ابتکار و نوآوری وجود داش��ته
باشد ،ولی محصول جهانی نشود ،باز با شکست روبهرو خواهد شد.
وی تاکید کرد :اس��تارتآپهای مختلفی از تبریز توانستهاند محصوالت خود
را جهان��ی کنن��د و حتی در کش��ورهای اروپایی دفاتری ایجاد ک��رده و فعالیت
میکنند.
مدیرعامل ش��رکت ایدههای نوین پارسیان گفت :س��رمایهگذاران خارجی در
ح��وزه ایدههای ن��و و فناوریهای جدید بس��یار عالقهمند هس��تند و در برخی
موارد شاهد این هس��تیم که به دنبال دور زدن تحریمها برای خرید محصوالت
ش��رکتهای دانشبنیان هس��تند و ایده و محصول برایش��ان بس��یار مهمتر از
موضوع تحریم بوده است.
رئی��س پارک علم و فناوری آذربایجان ش��رقی نیز گفت :س��الها اس��ت که
میخواهیم اقتصاد را از س��لطه نفت خارج کرده و به اقتصاد دانشبنیان تبدیل
کنیم ولی موفق نشدهایم.
عبدالرضا واعظی افزود :تحریمها باعث بروز مشکل در فروش نفت و به تبع آن
توجه به داشتهها و پتانسیلهای داخلیمان شده و این فرصت بسیار خوبی برای
گام بلند برداشتن اقتصاد دانشبنیان است.
وی ادامه داد :خوش��بختانه دولت به این نتیجه رس��یده که پارکهای علم و
فناوری و شرکتهای دانشبنیان تنها راهکار برونرفت از این وضعیت است.
واعظی گفت :بودجه س��ال جاری در اکثر بخشها انقباضی اس��ت ،اما بودجه
پارکهای علم و فناوری به طور متوس��ط ۷۳درصد افزایش یافته اس��ت و ردیف
حمایت از شرکتهای فناور نیز ۴۱۷درصد افزیش یافته است.
وی اظهار داش��ت :ای��ن یعنی اینکه دولت در ش��رایطی که کش��ور به خاطر
تحریمها دچار مش��کالت است ،نمیخواهد شرکتهای فناور ضربه ببینند و این
تغییر نگرش در راستای اقتصاد درونزا به برکت تحریمهاست.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی افزود :فضای تحریم به شکوفایی
ش��رکتها کمک میکن��د ،به طوری که در ای��ن فضا ،حمای��ت از تولید داخل
ضروری شده و صنایع مجبور به خرید و استفاده از محصوالت داخلی هستند.
ضرورت همافزایی نهادهای مسئول در حوزه فعالیتهای دانشبنیان
سرپرس��ت اداره کل ارتباط��ات و فناوری آذربایجان ش��رقی گفت :به دنبال
ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال در تبریز هس��تیم و فضای  ۲هزار متر مربعی برای
آن فراهم شده است.
مهدی خرامش افزود :براساس آمار کافه بازار یک هزار و  ۱۰۰توسعهدهنده از
آذربایجان ش��رقی فعال است که از لحاظ طرحها و اپلیکیشنهای ارائهشده رتبه
 ۸کشوری ولی از نظر تجاریسازی رتبه  ۱۴را داریم.
وی گف��ت :ای��ن اداره کل در راس��تای حمای��ت از ش��رکتهای دانشبنیان
تسهیالت پرداخت میکند.
مدیرعام��ل ش��رکت ایدههای نوین پارس��یان گفت :فضای نظ��ری و آماری و
دیدگاه ابالغی با آنچه که در عمل اتفاق میافتد ،متفاوت است.
حس��ن اطاعت افزود :گاه شرایط اقتصادی داخل کشور و هم شرایط تحریمی
و برخی محدودیتهای دیگر باعث میش��ود تمام سیاستگذاریها و حمایتها
عملیاتی نش��ود که برای رفع ایرادات نیازمند ایج��اد فضای گفت و گوی بخش
خصوصی و بخش دولتی هستیم.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر ضرورت همافزایی
تمامی بازیگران عرصه فناوری گفت :سیاست پارک خروج از حالت انتزاعی است
و تالش میکنیم برای حل چالشهای موجود در استان ورود کنیم.
عبدالرض��ا واعظی افزود :پارکهای علم و فناوری نباید رویدادمحور باش��ند و
بایس��تی تالش کنند محصول به دس��ت آمده را در اختیار صنایع و جامعه قرار
دهد.
وی ادامه داد :موفقیت یک اس��تارتآپ در فروش محصول اس��ت و برای این
منظور به دنبال راهاندازی دپارتمان بازاریابی در داخل پارک هستیم.
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مدرسه مدیریت
 ۷توصیه مهم برای افزایش مهارت کار گروهی

یکی از ارزشمندترین چیزهایی که یک کارفرما ممکن است در شما ببیند ارزشی است که برای کار گروهی و مهارت گروهی
قائل هستید .بله! این یکی از چیزهایی است که آنها از شما در اکثر مصاحبههای شغلی میپرسند« :آیا کار کردن به تنهایی را
دوست دارید یا در کنار تیم؟» اکثر اوقات ،پاسخی که به دنبالش هستند کار گروهی است .آنها میخواهند کسی را استخدام
کنند که مانع راهش��ان نباش��د ،برای شنیدن ایدههای تیمی گوش شنوا داشته باش��د و مایل باشد با دوستانش برای به انجام
ی باشید ،به فهرست توصیههای
رساندن کاری ایدهآل همکاری کند .اگر احساس میکنید ممکن است فاقد مهارت کار گروه 
زیر توجه کنید که میتوانند به شما کمک کنند به مسیر درست برگردید و روی رئیس و تیمتان تاثیر خوب و مثبتی بگذارید.
 .۱نق نزنید و شکایت نکنید
نقزدن و ش��کایت کردن بدترین کار ممکن اس��ت .هیچکس دلش نمیخواهد با یک آدم نقنقوی ش��اکی کار کند،
حتی اگر شکایتهای او درست باشند ،چرا؟ چون شکایت و گلهکردن چیزی را تغییر نمیدهد .اگر میخواهید شاهد
تغییری باش��ید ،گاهی باید با مش��کالت کنار بیایید .همیشه چیزی وجود دارد که بشود از آن گله و شکایت کرد .همه
ما از آن دسته آدمهایی که تا پا به اتاق میگذارند کل جمع را مأیوس میکنند در محل کارمان داریم« .آه ،خدای من
باز این اومد! امروز میخواد از چی گله و زاری بکنه باز؟…»
شبیه چنین آدمی نباشید .همیشه روی نقاط مثبت تمرکز کنید ،حتی اگر کل اداره در یک آشفتگی به سر میبرد
یا گروه ممکن اس��ت روز بدی را داش��ته باش��د .اگر کسی شروع به ش��کایت و گل ه و زاری کند ،آن وقت بقیه هم فکر
میکنند این کار درس��تی اس��ت و پیش از آنکه خودتان هم باخبر شوید ،میبینید از کل تیم آدمهای نقنقوی شاکی
ساختهاید و دیگر هیچکس کاری انجام نمیدهد .مثبتاندیش بمانید ،آن وقت نتیجه کارهایتان نیز مثبت خواهد بود.
 .۲بر سر اینکه پاداش و اعتبار نصیب چه کسی بشود بحث نکنید
برد تیم فقط معنایش این است :برد تیم! بحث و مشاجره با همکاران بر سر اینکه چه کسی بابت خوب انجام شدن
کار باید تشویق شود برای کسی نان و آب نخواهد شد و باعث میشود شما پرخاشگر و مشاجرهطلب به نظر برسید.
وقتی عضوی از یک تیم هس��تید ،هیچ رقابتی وجود ندارد .وقتی کس��ی کاری را خوب انجام میدهد ،باعث میشود
کل تیم خوب به نظر برس��ند .درس��ت مثل اینکه وقتی کس��ی کاری را بد به انجام میرساند ،پرچم کل تیم را پایین
خواهد آورد و آخرین چیزی که انجام خواهید داد از دست دادن فرصتی بزرگ است یا جا ماندن از پروژهای خوشآتیه
چون تیم نتوانس��ته اس��ت اختالفاتش را حل کند .تیم و گروه مثل ازدواج اس��ت .باید خوب و بد را با هم بپذیرید .در
بردها و باختها شریک شوید .اینکه شما «بیشت ِر کار را انجام دادهاید» تا چنین موفقیتی کسب شود بیمعنا و نامربوط
اس��ت .اگر ش��ما فقط با تالشتان باعث ش��دهاید تیم خوب به نظر برسد ،پس این یک برد برای کل تیم است و نگران
نباشید – احتمال آن هست که رئیس خودش بداند عامل اصلی موفقیت تیم چه کسی بوده است!
 :۳ارتباط ،ارتباط ،ارتباط برقرار کنید
این هم رکن اصلی و هم نقطه ضعف هر رابطهای اس��ت ،چه آن رابطه ریش��ه در کس��ب و کار داش��ته باش��ید چه از
ماهیتی ش��خصیتر برخوردار باش��د .اگر به روش��نی با دیگران ارتباط برقرار نکنید ،آن وقت همه چی از هم فرو خواهد
پاش��ید .به همین س��ادگی .گروههای خوب با یکدیگر ایدههایشان را به اش��تراک میگذارند و اغلب از بازخوردها – چه
تعریف چه انتقاد – اس��تقبال میکنند .آنها ممکن اس��ت همیش��ه با هم موافق نباشند ،اما توفان فکری را برای این جور
مواقع گذاش��تهاند .مهم اس��ت که در ارتباطتان شفاف باشید و باید مایل باش��ید وقتی دیگران برای تشریک تجربیات و
ایدههایشان رجوع میکنند مشتاقانه گوش فرا بدهید .از وسیلهای که با آن تیمتان به بهترین شکل ارتباط برقرار میکند
نهایت اس��تفاده را ببرید .اگر صحبتکردن رو در رو اس��ت ،چه عالی! اما ،بعضی از تیمها و گروهها وقتی برای همفکری
کردن زمان داش��ته باشند بهتر ارتباط برقرار میکنند ،پس در نتیجه در این مواقع ایمیل و برنامههای پیامرسان بهتر به
نظر میرسند .ببینید کدام بهتر جواب میدهد ،به همان بچسبید! راه عالی دیگر برای تقویت ارتباط اصال ربطی به کسب
و کار ندارد .برای ناهار با هم بیرون بروید .با هم بازی کامپیوتری آنالین انجام دهید .زمانی را صرف انداختن حلقه روی
قالب کنید یا در فعالیتهای اجتماعی یا ورزشهای گروهی ش��رکت کنید .همین که ش��روع میکنید به شناخت بیشتر
یکدیگر ،احتمال آنکه به حرف هم گوش کنید و از کار با یکدیگر استقبال کنید بیشتر خواهد بود.
 .۴در مورد بعضی قواعد و قوانین اصلی و مهم عامرانه تاکید کنید
این نکته ممکن است در ابتدا احمقانه به نظر برسد ،اما به طور باورنکردنی موثر است .تاکید عامرانه بر انجام بعضی
از قواعد و قوانین برای جلس��ات گروه میتواند تاثیر بس��زایی در پیش��گیری از جنگ و مرافعههای احتمالی در آینده
داش��ته باش��د .به عنوان مثال ،آیا از اینکه وقتی س��عی دارید ایده مهمی را مطرح کنید اعضای گروه مدام گوشیها یا
لپتاپش��ان را چک میکنند خس��ته شدهاید؟ قانون جدید :در طول جلسات اس��تفاده از هیچ ابزار الکترونیکی مجاز
نیست! همه باید در لحظه حاضر و آماد ه گوش کردن باشند.
 .۵از اینکه هیجان خود را نشان بدهید واهمه نداشته باشید
ی��ک ایده عال��ی امروز صبح موقع دوش گرفتن برای پروژهای که با گروه هفته گذش��ته روی آن کار میکردهاید به
ذهنتان خطور کرده اس��ت .آنچنان ایده بینظیری اس��ت که صادقانه نس��بت به آن احس��اس وجد میکنید ،تا جایی
که مایه غرورتان اس��ت .خب چه خوب! این ش��ادی غرورآفرین را با اعضای گروهتان در میان بگذارید .اگر قادر نباشید
هیجان گروه را کنترل کنید ،اعضای تیمتان هم ممکن اس��ت هیجانزده ش��وند و یک گروه که همه درباره یک ایده
مشعوف و هیجانزده باشند؟ همین برای جابهجا کردن کوهها کفایت میکند!
 :۶فقط قهرمان کار با صفحهکلید نباشید
اگ��ر وضعی��ت خودش را به نحوی ارائه میکند که باید به آن پرداخته ش��ود ،مثال رفتار اعضای گروه یا انتقال اخبار
حساس ،چنین چیزهایی را همیشه باید به شخصه انجام داد .تنها چیزی که باید برای آن از ایمیل استفاده کرد تعیین
وقت خوب و مناس��ب برای زمانی اس��ت که هر دو ش��ما بتوانید با هم مالقات کنید و آن را به تقویم کاری خود اضافه
کنید .فراموش نکنید :همچنان مجبور خواهید بود به هر طریقی با این آدمها روبهرو شوید .نگذارید به عنوان ترسوی
اداره شناخته شوید چون به جای گفتن آنچه باید رودررو بیان میکردید از ایمیل استفاده کردهاید .دل و جرأت انجام
ریس��کهای الزم را داشته باشید ،تصمیمهای س��خت بگیرید و جایی که الزم است بازخوردهای سازنده ارائه دهید و
ل کردن به عکس آن میتواند به
همیش��ه رفتاری محترمانه داشته باش��ید .اگر همگروهیتان نتواند انتقادی را که عم 
بهبود عملکردش کمک کند مدیریت کند ،در آن صورت میتواند با رئیس در میان بگذارد و ش��ما میتوانید از اینکه
آنچه را باید انتقال میدادید انتقال دادهاید احساس اطمینان و رضایت کنید.
 .۷دستاوردهای گروه را با هم جشن بگیرید
اگر رئیستان از آن نوع آدمهایی نیست که به اعضای گروه به خاطر حسن انجام کار پاداشی بدهد ،چرا خودتان این
مس��ئولیت را به عهده نگیرید؟ با یک «بزن قدش!» س��ریع دور میز به خاطر انجام موفق کار ،شروع کنید! یا به عنوان
راهی برای تشکر از همکارانتان به خاطر کمک به تکمیل آن پروژه عظیم که به خوبی به انجام رسیده است برای ناهار
روز بعد با خودتان پیتزا بخرید و به محل کار بیاورید .شما هرگز بدون آنها نمیتوانستید کار را به سرانجام برسانید.
تش��خیص کار خوب��ی که تیمتان انجام داده اس��ت به همان اندازه اهمیت دارد که اش��اره ک��ردن به حوزههایی که
میتوانند در آن پیش��رفت کنند .اخالق خوب نقش فوقالعاده موثری در تش��ویق گروه برای حفظ توانایی خوب انجام
کارشان و پیشبرد آن دارد و به آنها دلیلی میدهد که هر روز بخواهند از خواب بلند شوند و به سر کار بیایند .هیچکس
دلش نمیخواهد برای یک رئیس یا با همکارانی کار کند ،که قدر او را نمیدانند .به اعضای گروهتان نش��ان بدهید که
قدردان زحماتشان هستید – حتی اگر رئیستان این کار را نمیکند – و شاهد نتایج مثبتی که اغلب از نتایج منفی
بیشتر هستند خواهید بود.
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مسیرموفقیـت

 7عالئم فرسودگی و راه مقابله با آن
فرسودگی میتواند برای هر کسی رخ دهد و اثر مستقیم محیط
کاری سمی باشد .همچنین میتواند زمانی که همه انرژی خود را
برای انجام کاری که دوس��ت داریم ،مصرف میکنیم اتفاق بیفتد.
در هر صورت ،هنگامیکه عالئم فرس��ودگی عنوان میش��ود ،آنها
معموالً یکسان هستند .عالوه بر این ،بایستی تنظیمات الزم برای
معکوس کردن اثر فرس��ودگی و جلوگی��ری از رخ دادن دوباره آن
در آین��ده صورت گیرد .رفتارها و عادتهایی که میتواند منجر به
فرسودگی شغلی شود عبارتند از :بیدار ماندن تا دیروقت برای کار
بر روی پروژهها ،گفتن بله به هر درخواست یا فرصت ،گرفتن کار
اضاف��ی از همکاران و کاهش ارتباط با خانواده و دوس��تان بیرون
از مح��ل کار .نیروهای خارجی از قبیل رهب��ری بیاثر ،انتظارات
نامتعارف ،فرهنگ کار س��می ،حجم کاری باال و بدون هیچ مکانی
برای رش��د ،میتواند باعث فرسودگی شود .برای آشنایی با عالئم
کلیدی فرسودگی با ما همراه باشید.
 .1عملکرد ضعیف و از دست دادن اعتمادبهنفس
اف��ت قابل مالحظ��های در عملک��رد کاری و اعتماد به نفس در
توانایی شما برای تکمیل وظایف ،نشانههایی از فرسودگی هستند.
س��رعت محیط کار میتواند سریعتر از همیشه به نظر برسد .شما
حتی ممکن است فکر کنید که رئیستان به زودی از عملکرد شما
شکایت خواهد کرد.
استراتژی مقابله:
به انگیزهای که در هنگام اس��تخدام ی��ا زمانی که کار خود را با
س��هولت انجام میدادید داشتید فکر کنید .به افکار و اقداماتی که
باعث میش��ود خ��وب کار کنید فکر کنید .توانای��ی انجام در این
سطح هنوز هم دس��ترس است .برای از بین بردن حواسپرتی در
مح��لکار ،برنام��های ایجاد کنید .همچنین ،قب��ل از آمدن به کار
مطمئن شوید که به خوبی استراحت کردهاید.
 .2بدبینی
چش��مانداز ش��ما در زندگی ،بهویژه در کار ،منفی است و بیان
جمالت مثبت در مورد کار برایتان امری دشوار تلقی میشود.
استراتژی مقابله:
حتی در میان فرس��ودگی ،وقت ش��ما باید صرف اندیش��ههای
حرک��ت به جلو باش��د .نحوه نگاه کردن ب��ه وضعیت فعلی خود را
تغییر دهید .بدن شما هرچه در توان خود دارد را انجام خواهد داد
تا اطمینان حاصل کند که اقدامات ش��ما در هماهنگی با ذهنیت
و افکارتان است.

 .3احساس عدم تحقق
گاه��ی اوقات ،محل کار با داش��تن س��رعت ب��اال و محیطی با
استرس شناخته میشود .احساس بخشی از تیم بودن و مشارکت
در تیم واقعاً میتواند به افزایش سطح آمادگی شما کمک کند.
هم��ه م��ا چیزهایی داریم ک��ه در آن خوب هس��تیم یا به آن
عالقهمندی��م .هنگام��ی که اس��تعدادها و نقاط ق��وت ما در یک
محیط برجس��ته میشود ،ما پیش��رفت میکنیم .هنگامیکه دائماً
از مکالمات حیاتی خارج میشویم ،احساس ناخوشایندی خواهیم
کرد.
استراتژی مقابله:
با فرد مس��ئول صحبت کنید و نگرانیه��ای خود را مورد بحث
ق��رار دهید .اعتم��اد به یک همکار معتم��د و آگاه قبل از دیدار با
رئی��س ،کمک خواهد ک��رد که ارتباط خود را ب��ا رئیس منصفانه
و هدفمن��د حفظ کنید .اهدافی هم��راه با رئیس یا رهبر تیم برای
کم��ک به افزایش حس تحقق خود تعیین کرده و طرح خود را با
دست به اقدام زدن پیگیری کنید.
 .4کیفیت خواب ضعیف
بی��دار ماندن تا اواخر ش��ب ،نگرانی در م��ورد کار فردا میتواند
کیفیت خواب شما را تحت تأثیر قرار دهد .مطالعات نشان دادهاند
که فقط چند ساعت خواب ازدسترفته به عملکرد و توانایی ذهنی
ما آسیب میرساند.
استراتژی مقابله:
س��عی کنید یک روال خواب تنظیم کنید و از آن پیروی کنید.
اطمین��ان حاصل کنید که محیط اتاق خواب مناس��ب یک خواب
است .رس��انههای اجتماعی هرگز نمیخوابند و بهتر است قبل از
رفتن به رختخواب ،وقت خود را صرف رسانههای اجتماعی نکنید.
 .5تنفر
تفک��ر در م��ورد کار ش��ما را ب��ه یک تلنگ��ر از اف��کار منفی و
احساس��ات بد میفرستد .شما به این فکر میکنید که چه زمانی
این احساس��ات تمام میش��ود .احس��اس تنفر میتواند شما را از
فعالیته��ای روزان��ه خود باز دارد و وقت گرانبهای ش��ما را هدر
میدهد.
استراتژی مقابله:
ی��ک روال ب��رای آرامش و تمری��ن تنفس عمی��ق ایجاد کنید.
تمرین تنفس��ی کنید و در هنگام احساسات شدید از آن استفاده
کنید .به اتاق خالی یا حمام بروید ،چش��مان خود را ببندید و 10

نفس عمیق بکش��ید .تنفس خود را همانطور که دم و بازدم انجام
میدهید کنترل کنید .توجه داش��ته باش��ید که چه زمانی از روز
نیاز به قدم زدن برای نفس کش��یدن دارید و شروع به برنامهریزی
روال خود کنید.
 .6عصبانیت بیشتر
ش��ما متوجه ش��دهاید که بیش از حد معمول س��ر دوس��تان و
عزیزان خود عصبانی میش��وید .هنگامیکه در معرض فرسودگی
قرار میگیرید ،ممکن اس��ت در مورد چیزهای خاص زود از کوره
در بروید .ش��ما میدانید که آنها شایس��تگی این رفتار را ندارند و
میخواهی��د این رفتار را از بین ببرید تا بتوانید به محیط حمایتی
و دوست داشتنی بازگردید.
استراتژی مقابله:
آگاه باش��ید که عزیزان شما ممکن است درک نکنند که چگونه
محیط کاری بر ش��ما تأثیر میگ��ذارد .وضعیت خود را با اعضای
خانوادهت��ان در میان بگذارید .همچنی��ن ،از طریق کار خود یا به
طور مس��تقل به منظور حفظ روابط ،خدمات بیابید .عزیزانتان از
شما حمایت خواهند کرد.
 .7خستگی
خس��تگی ذهنی کام ًال آشکار اس��ت و کار تأثیرات زیادی روی
ش��ما گذاشته اس��ت .ناتوانی جس��می برای انجام کارهای خانگی
س��اده یا ش��رکت در رویدادهایی ک��ه قب ًال از آن ل��ذت میبردید
نشانهای از خستگی است.
استراتژی مقابله:
اه��داف کوچک به طور روزانه در لیس��ت اولویتهای خود قرار
دهید .اگر اولویت شما شامل نگه داشتن یک منطقه تمیز یا بیرون
رفتن با دوس��تان خود یک بار در هفته اس��ت آن را عملی کنید.
شما خواهید دید که خلقوخویتان بهبود مییابد و مانند گذشته
احساس خستگی نمیکنید.
کالم آخر
فرس��ودگی میتواند ناش��ی از رفتارهای ش��خصی ،عادتها یا
محیط کار سمی باشد .صرف نظر از عواملي كه منجر به فرسودگي
شغلي میشود ،نش��انههای فرسودگی شغلي يكسان است .آگاهی
اولین گام در برطرف کردن این وضعیت اس��ت .در گام بعدی شما
باید براس��اس عالئم خاصی که در خود احس��اس میکنید دست
به اقدام بزنید.
منبعLifehackucan :

