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اقامت 5 ساله، حضور سرمایه گذاران خارجی را در ایران تقویت می کند؟

پیش شرط های جذب 
سرمایه خارجی

مع��اون اول رئیس جمه��ور به منظور تحقق یکی از مهم ترین برنامه های دولت در راس��تای جذب س��رمایه گذاری، مجوز اقامت 
پنج ساله به سرمایه گذاران خارجی را ابالغ کرد؛ هیات وزیران در جلسه ۹ تیرماه امسال، وزارت کشور را موظف کرد تا حداکثر ظرف 
یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل ۲۵۰ هزار دالر یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک ها و موسس��ات اعتباری س��پرده گذاری 
بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت پنج ساله صادر 
کند. س��رمایه گذاری عالوه بر دالر ش��امل معادل ارزی سایر ارزهای مورد قبول بانک مرکزی نیز می شود و سپرده گذاری در بانک، 
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سرمایه گذاری در حوزه مسکن، مطابق ضوابط این آیین نامه و با رعایت قوانین و مقررات کشور...

مهلت 60 روزه ایران به اتحادیه اروپا به پایان رسید

گام  دوم کاهش تعهدات  ایران در برجام 
برداشته شد

1

2

3

به گفته وزیر راه و شهرسازی، افزایش وام خرید خانه منتفی شده است

6 چالش افزایش قیمت آپارتمان های نوساز

چگونه با استرس های شغلی مقابله کنیم؟
مردم در دهه  90 چه تصوری درباره  آمازون داشتند

رهبری برند و نیاز به رهبران قدرتمند
فریلنسرهایی که نباید برای پروژه تان استخدام کنید

نکات کلیدی درباره معماری استراتژی برند
استراتژی های تبلیغاتی نامنظم در بازاریابی گوریال

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

کناره گیری هارالد کروگر از 
مدیرعاملی ب ام و قطعی شد 

7

معـاون وزیر صنعت، معدن و تجـارت از اعالم قطعی قیمت 
تمام شده خودرو های ساخت داخل تا ماه آینده خبر داد.

به گزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان، عباس تابش 
درخصوص ورود سازمان بازرسی کل کشور...

قیمت تمام  شده خودروهای 
داخلی به زودی اعالم می شود

یادداشت
استفاده از کوپن، بازگشت به 

عقب نیست

این روزها بحث تغییر سیاس��ت 
حمایت��ی در کااله��ای اساس��ی و 
استفاده یا عدم اس��تفاده از کوپن 
مطرح اس��ت. این وضعیت موجب 
ش��ده که برخی با یادآوری تجربه 
دهه ۶۰ با اس��تفاده از روش کوپن 
یا همان جیره بندی مخالفت کنند 
و آن را نوعی عقب رفت به سه دهه 
گذش��ته قلمداد کنن��د. حال آنکه 
کوپن روشی اس��ت که محاسن و 
در عین ح��ال معایب خود را دارد 
و وجود این معایب به تنهایی برای 
نفی آن کافی نیست، بلکه باید آن 
را با ش��یوه های حمایتی رقیب در 
امر کاالهای اساس��ی مقایسه کرد 
و آن��گاه به قبول یا رد این ش��یوه 

نظر داد.
تنه��ا س��ه روش حمایت��ی در 
دارد.  وج��ود  اساس��ی  کااله��ای 
بهتری��ن روش حمای��ت نقدی یا 
همان پرداخت یارانه نقدی اس��ت 
که یا به ش��کل هدفمند پرداخت 
می ش��ود که ای��ده آل اس��ت یا به 
ش��کل فراگیر پرداخت می ش��ود. 
در این روش دول��ت هیچ مداخله 
قیمتی انجام نمی دهد یا هیچ نوع 
جیره بندی انجام نمی دهد. بدترین 
شیوه، شیوه متعارف و رایجی است 
که هم اکنون دولت انجام می دهد؛ 

با  یعنی تالش می ش��ود 
2اختصاص ارز ارزان یا...
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دی��روز مهل��ت ۶۰ روزه ایران ب��ه اتحادیه اروپا به پایان رس��ید و همزمان 
ب��ا پایان این ضرب االجل، نشس��ت اعالم اقدامات ای��ران در گام دوم کاهش 
تعهدات برجامی با حضور علی ربیعی سخنگوی دولت، عباس عراقچی معاون 
سیاس��ی وزارت خارجه و بهروز کمالوندی س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی 
برگزار ش��د. آنها در این نشست خبری از برداشته شدن گام دوم ایران سخن 

گفتند. در گام دوم درصد غنی سازی ایران از 3.۶7 عبور خواهد کرد. 
ب��ه گزاش خبرآنالین، علی ربیعی در این نشس��ت گفت: رس��انه ها و افکار 
عموم��ی دنیا به نح��وی نگران رفتار آمریکا در قبال برجام هس��تند. امروز از 
میزان 3.۶7 غنی س��ازی اورانیوم عبور خواهیم کرد و میزان غلظت براس��اس 

نیاز ما خواهد بود.
ربیع��ی با بی��ان اینکه از ابتدای برج��ام دو طیف وجود داش��تند که یکی 
می گفت بی جهت وارد مذاکره ش��دید، برجام فایده ای نداشت و از ابتدا نباید 
وارد می شدیم، گفت: در واقع یک پوچ انگاری نسبت به برجام ابراز می کردند 

و االن هم معتقدند برجام نباید باشد.
س��خنگوی دولت تصری��ح کرد: عده ای دیگر ه��م می گفتند که باید تحت 
هر ش��رایطی در برجام بمانی��م، اما به رغم همه تنوع نظرات در کش��ورمان 
که الزم هم هس��ت، تصمیمی که ما گرفتیم به نفع صلح جهانی بوده اس��ت 
و س��ازوکارهای امنیتی جهان را تامین می کرد و آمریکا اش��تباه استراتژیکی 

انجام داد که از برجام خارج شد.
به هر قیمتی حاضر نیستیم در برجام بمانیم

ربیع��ی ادامه داد: برجام منافع هم��گان را تامین می کرد، اما به هر قیمتی 
هم حاضر نیس��تیم در برج��ام بمانیم، ولی همانطور ک��ه گفتم به رغم همه 
تنوع دیدگاه ها در کش��ور، تصمیمی که دولت می گی��رد در چارچوب منافع 
ملی است و پشتیبانی انسجام همگانی را هم در آن تصمیم در نظر می گیرد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه ما در زمینه تصمیم گیری در قبال برجام، در 
س��ایه اجماع حرکت می کنیم، گفت: هرچند که خروج آمریکا از برجام برای 
به هم زدن نظم و انسجام جامعه ایرانی بوده و این را هم اعالم کرده اند، ولی 

در نظر داریم که انسجام جامعه را در این زمینه حفظ کنیم.
ربیعی همچنین با اش��اره به اقدام انگلیس در توقف تفتکش ایرانی، تصریح 
کرد: انگلیس این کار نه همس��و با اتحادیه اروپا، بلکه همس��و با سیاست های 
آمری��کا انجام داد. آنان ادعا می کنند که ای��ن کار را با همراهی اتحادیه اروپا 
انجام داده اند، اما ما شاهد بوده ایم که کشورهای مهم عضو اتحادیه اروپا مثل 
اس��پانیا به این مسئله اعتراض کردند و سایر کشورهای اروپایی هم بابت این 

اتفاق اعالم نگرانی کردند.
وی افزود: این شواهد نشان می دهد که این موضوع مرتبط با اتحادیه اروپا 
نیس��ت، بلکه این دزدی دریایی ناش��ی از همس��ویی انگلیس با سیاست های 

آمریکاست.
س��خنگوی دول��ت در مورد توقی��ف نفتک��ش ایرانی توس��ط انگلیس در 
جبل الط��ارق گف��ت: آنطور که انگلی��س می گوید این تصمی��م اتحادیه اروپا 
نیس��ت، زیرا کش��ورهای مهم اروپا مثل اس��پانیا به این کار انگلیس اعتراض 

کرده و سایر کشورهای اروپایی نیز ابراز نگرانی کردند.
کاهش تعهدات ایران در برجام ادامه خواهد یافت

همچنین عراقچی عضو تیم مذاکره کننده کشورمان در  این نشست گفت: 
ام��روز پای��ان گام اول کاهش تعه��دات برجام را اعالم می کنی��م. از آنجا که 
خواسته های ما در برجام و بازگشت فروش نفت ایران به قبل از خروج آمریکا 
از برج��ام اجرایی نش��د، امروز گام دوم را برمی داریم. در گام دوم نس��بت به 
تعهدات خودمان در میزان درصد و غلظت غنی س��ازی تجدیدنظر می کنیم و 

عدم پایبندی خود را اعالم می  کنیم. این اقدام در نامه ای از س��وی ظریف به 
موگرینی اعالم شده است.

عراقچ��ی تاکید کرد: این روند مهل��ت ۶۰ روزه و کاهش تعهدات ایران در 
برجام ادامه خواهد داش��ت. ما خواهان ادامه برجام هستیم ولی خواسته های 
ما باید از این س��ند برآورده شود. اگر کشورهای اروپایی نتوانند خواسته های 

ما را برآورده کنند روند کاهش تعهدات ادامه می یابد.
وی گف��ت: آن بندهایی از برجام را که متعهد نیس��تیم امروز به موگرینی 
اع��الم می کنیم و باز فرصت ۶۰روزه می دهیم. این حرکتی برای حفظ برجام 
اس��ت نه از بین بردن آن. فرصت برای پیدا کردن راه حل اس��ت که اگر اجرا 

نشود جمهوری اسالمی ایران در این زمینه جدی است.
عراقچ��ی گفت: برجام س��ند معتبر بین المللی اس��ت. خواهان ادامه برجام 
هس��تیم ولی خواس��ته های مان باید ب��رآورده ش��ود. اگر اروپایی��ان نتوانند 

خواسته های ما را اجرا کنند این روند را ادامه می دهیم.
حرکت ایران مشروع بوده و نقض برجام نیست

معاون ظریف گفت: طنزی اتفاق افتاده که آمریکا خواستار جلسه اضطراری 
شورای حکام به دلیل کاهش تعهدات ایران در برجام شده است، اما مهم این 
است که بقیه اعضای برجام از آنها پیروی نکردند. شورای حکام منطق ایران 
را خواهد ش��نید و حق خواهند داد. یکس��ال اس��ت فرصت دادیم. حرکت ما 
مشروع است و نقض برجام نیست و از حق مان داریم استفاده می کنیم. ما هم 
به خاطر نقض برجام در شورای حکام شکایت می کنیم و باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: تماس رئیس جمهوری کشورمان و مکرون سازنده بود. پیدا 
کردن راه حل مشهود است. در رفت و آمد تمایل برای داشتن راه حل مشهود 
اس��ت و اراده آن وجود دارد. دور جدید گفت وگوها برای رس��یدن به راه حل 

منطقی آغاز شده است.
معاون ظریف درباره انتظار ایران از اینستکس گفت: اگر اروپایی ها از طریق 
اینس��تکس ی��ا غیر از آن انتظ��ارات ما را برآورده کنن��د، االن در این مرحله 
نبودی��م. به خصوص در حوزه فروش نفت و دسترس��ی ب��ه درآمدهای نفتی 
کاری نتوانستند انجام دهند. اینستکس رسما عملیاتی شده و طرف ایران آن 
هم  اکنون عملیاتی شده و این دو نهاد با هم در ارتباط هستند و قواعد کاری 
خ��ود را تنظیم کرده اند و یکی دو کار را انجام داده اند، ولی تا وقتی اعتباری 
ب��رای آن در نظر نگیرند فایده ای ن��دارد. تا وقتی که به لحاظ اقتصادی برای 
ایران منافعی نداش��ته باش��د برای ما قابل قبول نیست. تعداد کشورهایی که 
قرار است به عنوان سهامدار به اینستکس ملحق شوند قرار است افزوده شود.
وی در ادام��ه گفت:  گفت وگوهای رس��می و غیررس��می بین ما در جریان 
اس��ت و امیدواری��م که به نتیجه برس��یم وگرنه بعد از ۶۰ روز گام س��وم را 

برخواهیم داشت.
اگر رفت وآمدها نتیجه ندهد پس از 60 روز گام سوم را آغاز می کنیم

عراقچ��ی با بیان اینکه طرف ه��ای اروپایی تالش می کنند خوب اس��ت و 
امیدواریم راه حل هایی پیدا ش��ود، گفت: این روند واقع بینانه است، از این رو 
رفت و آمدها بین ما جریان دارد و ان ش��اءاهلل به نتایجی برس��یم در غیر این 

صورت بعد از ۶۰ روز گام سوم را هم برمی داریم.
وی درباره بازطراحی راکتور اراک گفت: بحث اراک متفاوت اس��ت اما اگر 
کشورهای باقی مانده در برجام روند بازطراحی را اصالح نکنند برمی گردیم به 
راکتور قبلی اما در دو ماه گذش��ته پیشرفت های خوبی انجام شده و جلسات 
کاری متعدد داش��تند و برخی قراردادها امضا و برخی در حال انجام است از 
این رو کما کان رصد می کنیم روند پیش��رفت امور در اراک را و اگر به جدول 
زمان��ی مطلوب ما برگردد ادامه می دهیم و االن چون خوب بوده به این روند 

زمان می دهیم.
عراقچی درباره نفتکش حامل نفت ایران نیز گفت: این نفتکش حامل نفت 
ایران بوده و یک س��وپرتانکر بوده و چون ظرفیت��ش باال بوده از جبل الطارق 
رفته و برخالف ادعای انگلیس مقصد س��وریه نبوده و از آبراه بین المللی عبور 
می کرده و هیچ قانونی اجازه نمی دهد که دولت انگلیس آن را متوقف کند و 
خواستار آزادی آن هستیم. در تماس مستمر با دولت انگلیس هستیم دیروز 
مجدد سفیر انگلیس به وزارت خارجه آمد و پیگیری حقوقی هم داریم. برای 

استیفای حقوق مان از همه امکانات استفاده می کنیم.
وی گفت: ما به صدای واحد در برخورد با موضوعات مهم کشور نیاز داریم 
و ب��ه اعتقاد من این صدای واحد وجود داش��ته اس��ت، هرچند که صداهای 
مختل��ف هم برکات خ��ود را دارد. اختالف نظرها را ت��ا جایی که منافع ملی 
کشور را هدف قرار ندهد، منفی نمی بینم. وقتی ایران تصمیم گرفت که وارد 
روند کاهش تعهدات ش��ود هم از طرف مردم و هم از طرف جناح ها حمایت 
شد. اینکه اروپایی ها هنوز نتوانستند خواسته های ما را از برجام برآورده کنند 
و م��ا مجبور ش��دیم گام دوم کاهش تعهدات برجامی خ��ود را آغاز کنیم به 
این معنا نیس��ت که رایزنی های دیپلماتیک تعطیل ش��ده است و یا ابتکاری 

وجود ندارد.
عراقچ��ی ادامه داد: رفتارهای دیپلماتیک رس��می و غیررس��می و علنی و 
غیرعلنی بین ایران و کش��ورهای مختلف وج��ود دارد. دیدگاه ها و ابتکاراتی 
نیز وجود دارد. تماس هایی بین مقامات ایران و دیگر کش��ورها برقرار اس��ت 
که نمونه آن گفت وگوهای تلفنی اخیر رئیس جمهور فرانسه و آقای روحانی 

است.
امیدی به اینستکس نداریم

عراقچی افزود: ایران هیچ امید و اتکایی به هیچ کش��وری نبسته چه برسد 
به اروپایی ها و اینستکس. ما در این معرکه و جنگ اقتصادی که ترامپ علیه 
ایران ش��روع کرده، هر مسیر و معبری که بتوانیم باز خواهیم کرد. ما با همه 
شرکا و همسایگان ابتکار و مسیر داریم. یکی از این ابتکارات و مسیرها اروپا 
و یکی اینستکس است. ما نه امیدی داریم و نه دل بسته ایم و به دستگاه های 

کشور گفته شده که امیدی به اینستکس نداشته باشند.
وی گفت: معطل اینستکس نمی مانیم و با اتکای به خود حرکت می کنیم. 
ایران برجام را با حسن نیت اجرا کرد و بعد از خروج آمریکا با صبر راهبردی 
در تواف��ق ماند و فرصت ایج��اد کرد. این ایران را در موقعیت باالتر اخالقی و 
سیاس��ی قرار داد. ما در سیاس��ت خارجی تا االن بسیار خوب عمل کرده ایم 
و ش��رکای خوبی داریم. در حوزه همسایگی کارهای بسیار خوبی انجام شده 
اس��ت. اجازه نخواهیم داد آمریکا در اجرای سیاس��ت فشار حداکثری موفق 
ش��ود و آنها را مأیوس خواهیم کرد. با اتکایی که به توانمندی خود، نیروهای 

دفاعی خود داریم، آنها را مجبور خواهیم کرد که کوتاه بیایند.
مع��اون وزیر خارجه ایران درباره چگونگی برداش��تن گام س��وم ایران نیز 
توضیح داد: ما نه تنها درباره گام سوم، بلکه درباره گام های بعدی هم بررسی 
و مطالعه کرده ایم. گام س��وم را ترجی��ح می دهیم که دو ماه دیگر و در پایان 

۶۰ روز اعالم کنیم. معموال دو گام را با هم اعالم کرده ایم.
عراقچی درباره رفت و آمدهایی که در پیش اس��ت و همچنین س��فر آقای 
مکرون و اجالس وزرای خارجه نیز گفت: ما در روزهای آینده رفت و آمدهای 
دیپلماتیک��ی را خواهیم داش��ت از جمله اجالس وزرا. ما خواهان س��فرهای 
نمایش��ی نیس��تیم، مگر اینکه این س��فرها منجر به نتیجه ای شوند، نه اینکه 

بخواهیم فقط به جر و بحث و دعوا ختم شوند.
عراقچ��ی همچنین در پاس��خ به س��وال دیگری در مورد وج��ود برخی از 

اختالفات در کش��ور در ارتباط با موضوع هس��ته ای تصریح کرد: ما به صدای 
واحدی در کش��ور در موضوعات مهم کش��وری احتیاج داریم باید این صدای 
واحد وجود داش��ته باش��د البته اختالف نظر نیز ب��رکات خاص خود را دارد. 
وقت��ی دیدگاه های مختلف مطرح می ش��ود این زمینه فراهم می ش��ود که ما 
نقاط ضعف را بشناس��یم و در صدد رفع آنه��ا برآییم. من وجود اختالف نظر 

را منفی نمی دانم البته تا جایی که منافع ملی کشور را هدف قرار ندهد.
عراقچی خاطرنش��ان کرد: در ارتباط با تحریم کشور در مورد تحریم کشور 
برای کاهش تعهدات برجامی شاهد این هستیم که یک حمایت قابل توجهی 

از سوی مردم و جناح های مختلف کشور به وجود آمده است.
دیگر به 4 رکن هسته ای برجام پایبند نیستیم

معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه ادامه داد: قسمت هسته ای برجام دارای 
چهار رکن  اساس��ی است که ش��امل میزان ذخایر، درصد غنی سازی و تعداد 
س��انتریفیوژها و تحقیق و توس��عه غنی سازی اس��ت و در این موارد ایران به 
منظور اعتمادسازی، برخی محدودیت ها را بین ۸ تا ۱۵ سال قبول کرده که 
یکی از آنها این بوده که درصد غنی س��ازی از 3.۶7درصد باالتر نرود. در گام 

اول این ارکان را گفتیم و دیگر پایبند نیستیم.
وی اظهار داش��ت: به نظرم اصاًل در بخش فنی اعداد خیلی مهم نیس��ت. 
آنچه اهمیت دارد تعهدات ایران اس��ت. اینکه میزان غنی سازی اورانیوم 3۰۰ 
یا 3۵۰ کیلو ش��ود، تا این اندازه اهمیت ن��دارد که ایران االن اعالم کرده در 
این دو مقوله دیگر پایبند نیس��ت و این مس��ئله اهمیت سیاسی و راهبردی 

خودش را دارد.
وی خاطرنش��ان کرد: میزان و عدد دیگر مهم نیست و بستگی به نیازهای 
س��ازمان انرژی اتمی دارد و خیلی مته به خش��خاش گذاشتن چیزی را ثابت 
نمی کن��د. بنابراین پایبن��د به این محدودیت نیس��تیم و از این به بعد بنا به 

تشخیص و نیاز خودمان عمل می کنیم.
از مرز غنای 3.67درصد اورانیوم عبور می کنیم

همچنین س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی کش��ورمان در این نشس��ت به 
پرسش خبرنگاران درباره مسائل فنی گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران 
پاس��خ داد. بهروز کمالوندی گفت که مس��ائل فنی افزایش درصد غنی سازی 
اورانیوم انجام ش��ده و تا س��اعاتی دیگر درصد غنی سازی ایران از 3.۶7 عبور 

خواهد کرد.
س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی ادامه داد: امروز پایان ۶۰روز مهلت داده 
شده به اروپا بود که براساس دستور رئیس جمهوری گام دوم کاهش تعهدات 

برجامی خود را باید برمی داشتیم که این کار را انجام دادیم.
وی افزود: امروز رونوش��ت تغییرات را به نماین��ده آژانس در ایران تحویل 
دادیم و تا س��اعاتی دیگر مراحل غنی س��ازی 3.۶7درصدی ش��روع می شود. 
پیش بینی ما این اس��ت که فردا اول صبح که گزارش ما به آژانس داده شود، 
ما از 3.۶7درصد فراتر رفته ایم و این اقدامی بوده که جمهوری اسالمی ایران 
اعالم کرده و در وضعیتی که ما قرار داریم گفته شده که همه نیازهای کشور 
باید مدنظر باش��د. نیازی که در کشور وجود دارد یک نیاز نیروگاه های قدرت 
اس��ت و در بلندم��دت هم نیاز برای پیش��ران اتمی که ه��ر کدام درصدهای 

مختص خود را دارند.
وی اف��زود: آنچ��ه امروز در مورد آن تصمیم گرفته ش��ده تأمین س��وخت 
برای نیروگاه های قدرت اس��ت که مورد نیاز کش��ور اس��ت. همچنین شیب 
غنی سازی ما براساس دستوری که می گیریم می تواند به سمت باال باشد. در 
واقع ش��یب ذخایرمان با توجه به اقدام گام اول رو به باال اس��ت و سرعت آن 

افزایش پیدا می کند.

مهلت 60 روزه ایران به اتحادیه اروپا به پایان رسید

گام  دوم کاهش تعهدات  ایران در برجام برداشته شد

علی سرزعیم
اقتصاددان



مع��اون اول رئیس جمهور به منظور تحقق یکی از مهم ترین برنامه های دولت در 
راس��تای جذب سرمایه گذاری، مجوز اقامت پنج س��اله به سرمایه گذاران خارجی را 
ابالغ کرد؛ هیات وزیران در جلس��ه ۹ تیرماه امس��ال، وزارت کشور را موظف کرد تا 
حداکث��ر ظرف یک ماه برای اتب��اع خارجی که حداقل ۲۵۰ هزار دالر یا معادل آن 
به ارزهای دیگر در بانک ها و موسسات اعتباری سپرده گذاری بلندمدت یا به همان 
میزان در ایران س��رمایه گذاری کنند، پس از تایی��د وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

مجوز اقامت پنج ساله صادر کند.
س��رمایه گذاری عالوه بر دالر ش��امل معادل ارزی سایر ارزهای مورد قبول بانک 
مرکزی نیز می ش��ود و س��پرده گذاری در بانک، سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و 
س��رمایه گذاری در حوزه مس��کن، مطابق ضوابط این آیین نامه و با رعایت قوانین و 

مقررات کشور، از جمله انواع سپرده گذاری موضوع این آیین نامه است.
پیش از این مصوبه براساس قانون، سرمایه گذاران خارجی که 3۰۰ هزار دالر در 
کشور س��رمایه گذاری می کردند تنها برای سه سال اقامت داشتند، اما اکنون برای 
تش��ویق بیشتر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران، این مدت زمان تا پنج 

سال افزایش یافته است.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، از زمان مطرح شدن این پیشنهاد از سوی وزیر امور 
اقتصاد و دارایی، اظهار نظرهای مختلفی درباره اجرایی شدن آن شده است. فعاالن 
اقتصادی بر این باورند که این مصوبه تنها می تواند بخشی از مشکالت سرمایه گذاران 
خارج��ی را ح��ل کند. عالوه بر این،  برای س��رمایه گذار، چه داخلی و چه خارجی، 
مهمترین فاکتورها، امنیت و ثبات قانون است؛ دو مولفه ای که با صدور بخشنامه های 

متعدد و عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی در کشور ما کامال در تضاد است.
در همین زمینه حس��ین س��الح ورزی نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه با 
اجرای مصوبه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی و ارائه اقامت پنج ساله در صورت 
س��رمایه گذاری خارجی ۲۵۰ هزار دالری قطعا بخش��ی از مشکالت سرمایه گذاران 
خارجی به واس��طه اقامت پنج ساله در ایران حل خواهد شد و دیگر در پیچ و تاب 
موانع سطحی و پیش پا افتاده گرفتار نمی شوند، گفت: اما سوال اصلی این است که 
آیا اساسا فضای کسب و کار در ایران آنقدر مناسب هست که سرمایه گذار خارجی 
را برای ورود به کش��ور وسوس��ه کند؟، آن هم در مقابل شرایطی که دیگر کشورها 
به ویژه کشورهای همسایه همچون ترکیه، برای جذب سرمایه گذاران خارجی در نظر 
گرفته اند. عالوه بر باالبودن ریسک سرمایه گذاری در ایران در مقایسه با کشورهای 
همس��ایه، اصالح و اجرای قوانین مرتبط با سهولت فضای کسب و کار از مهم ترین 
موضوعاتی هس��تند که فعاالن اقتصادی معتقدند باید در اولویت دستور کار دولت 
قرار بگیرند. از جمله این قوانین، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است که 
به گفته رئیس اتاق ایران در شرایطی که اقتصاد ایران در شرایط حاضر بیش از هر 
زمانی نیازمند بهبود فضای کس��ب وکار مخصوصاً مواد ۲، 3 و ۲4 این قانون اس��ت 
و تأکی��د رئیس دولت بر اج��رای آن بیش از هر زمانی ضرورت ت��ام دارد، اما تنها 

۲۰درصد آن اجرایی شده است.
ایران در رتبه 128 سهولت کسب و کار

براس��اس گزارش doing business که هر س��اله منتش��ر می ش��ود، محیط 
کس��ب وکار جهانی طی س��ال های گذش��ته تغییرات حائز اهمیتی را پش��ت سر 

گذاش��ته اس��ت. اولین نس��خه این گزارش در سال ۲۰۰3 منتشر ش��د و از همان 
زمان تاکنون بانک بین المللی بازسازی و توسعه وابسته به بانک جهانی هر ساله به 
مطالعه فضای کسب وکار کشورها از نظر شاخص های »شروع کسب وکار«، »شرایط 
صدور مجوز ساخت«، »دسترسی به برق«، »ثبت مالکیت«، »اخذ اعتبار«، »حمایت 
از س��رمایه گذاران اقلی��ت«، »پرداخت مالی��ات«، »تجارت برون م��رزی«، »اجرای 

قراردادها« و »رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون« می پردازد.
 ایران س��ال گذش��ته در میان ۱۹۰ کشور با کسب ۵۶.۹۸  امتیاز از ۱۰۰ امتیاز 
ممکن، جایگاه ۱۲۸ جهان را به خود اختصاص داده اس��ت. در این میان، ش��اخص 
»شروع کسب وکار« که شامل کلیه فرآیندهایی است که الزم است به لحاظ زمانی و 
هزینه ای طی شود تا کارفرما به طور رسمی کار خود را آغاز کند؛ در مقایسه با سال 
گذشته عملکرد بسیار ضعیفی را از خود نشان داده است. رتبه ایران در این شاخص 
که در سال گذشته ۱۰۲ بود، امسال به ۱73 تنزل پیدا کرده است. شاخصی که در 
فضای بین المللی و تجارت فرامرزی نقش حائز اهمیتی در جذب سرمایه گذاری های 

خارجی دارد.
براس��اس نتایج پایش ملی کسب وکار در فصل زمستان ۹7 هم فعاالن اقتصادی 
مش��ارکت کننده در این پایش، به ترتیب س��ه مؤلفه »غیرقابل پیش بینی بودن و 
تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت«، » بی ثباتی سیاس��ت ها، قوانین و مقررات 
و رویه ه��ای اجرایی ناظر بر کس��ب وکار« و »دش��واری تأمین مال��ی از بانک ها« را 
نامناس��ب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی 

کرده اند.

اقامت 5 ساله، حضور سرمایه گذاران خارجی را در ایران تقویت می کند؟

پیش شرط های جذب سرمایه خارجی

در چند روز اخیر دو نفتکش با دو س��ناریو متفاوت توسط عربستان و انگلستان 
متوقف ش��دند که طبق گفته های دبیر انجمن صنفی دریان��وردان  تجاری ایران، 
امید اس��ت تا چند روز آینده مش��کل نفتکش توقیفی در عربستان برطرف شود و 
پیگیری ها برای تعیین تکلیف بار نفتکش توقیف ش��ده توسط انگلستان نیز ادامه 

دارد.
سامان رضایی در گفت وگو با ایسنا، گفت: در چند ماه گذشته به دالیل سیاسی، 
شرکت های کشتیرانی ایرانی را به طرق مختلف تحت فشار قرار می دهند به گونه ای 
که در معدودی از موارد در بنادر کش��ورهای مختلف دو کشتی به بهانه های واهی 

توقیف شدند یا در ادامه سفر قانونی این کشتی ها مانع تراشی شد.
وی ادامه داد: از شواهد و قرائن چنین برمی آید چنین برخوردهای خارج از عرف 
دریانوردی تنها ریش��ه در مسائل و تحوالت سیاس��ی اخیر دارد که با روح آزادی 

کشتیرانی و برخورداری تمامی ملت ها از دریاها منافات دارد.
دبی��ر انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران گف��ت: در حال حاضر با توجه به 
کارکرد و وظایف مش��خص شده اولویت تشکیالت تابعه ما منافع ملی با تمرکز بر 
مس��ائل دریانوردان به عنوان سربازان خط مقدم نبرد اقتصادی است که با جدیت 

آن را پیگیری می کنیم.
به گفته رضایی در چند مورد توانسته ایم با بهره گیری از ظرفیت های بین المللی 

و هماهنگ با ارگان ها و سازمان های متولی داخلی این  مشکالت را برطرف کنیم.
او ب��ا اش��اره به مصاحبه اخیر وزیر نفت درخص��وص بازگرداندن نفتکش ایرانی 
از بندر جده عربس��تان، اظهار داش��ت: در این موضوع یک عزم ملی وجود دارد و 
نهادهای دولتی مختلف و سازمان های مردم نهاد تخصصی این موضوع را به صورت 
هماهن��گ پیگیری می کنند تا دریانوردان ایرانی به س��المت به میهن بازگردند و 

امیدواریم در روزهای آینده شاهد خبرهای خوبی در این مورد باشیم.
دبیر انجمن صنفی دریانوردان  تجاری ایران با اشاره به توقیف غیرقانونی نفتکش 
GRACE۱ در جب��ل الطارق، عن��وان کرد: هیچ یک  از پرس��نل نفتکش، ملیت 
ایرانی ندارند، اما انجمن صنفی دریانوردان ضمن محکومیت این اقدام غیرقانونی، 
نگران ترویج و تکرار چنین برخوردها و رفتارهای غیرمتعارف در دریاها و آبراه های 

بین المللی و دریاهای آزاد است.
رضایی ضمن اش��اره به حوادث اخیر و شرایط امروز از دریانوردان و شرکت های 
کشتیرانی خواست تا هوشیارتر و آماده تر از گذشته و با پیش بینی تمهیداتی ویژه 

برای چنین ش��رایطی آماده شوند و در عرصه دریا و تجارت دریایی به عنوان خط 
مقدم این جنگ و فشار اقتصادی نابرابر از منافع ملی، دفاع کنند.

ب��ه گفته وی برای این منظ��ور به کارگیری روش های علم��ی پدافند غیرعامل 
ضروری به نظر می رسد، بنابراین توجه به این مهم اهتمام ویژه می طلبد.

گفتنی است حدود دو ماه پیش نفتکش ایرانی که در حال عبور از دریای سرخ 
بود، دچار نقص فنی و براس��اس قانون بین الملل در نزدیک ترین بندر یعنی بندر 
جده متوقف می شود، تعمیرات این کشتی در این مدت انجام شد و عربستان اوایل 
به نوعی به آنها کمک می کرد اما در چند هفته اخیر عربستانی ها برای تعمیر این 
نفتکش کمکی انجام نداده اند. اکنون با وجود برطرف شدن نقص، سعودی ها اجازه 
ترخیص این کش��تی را هم نمی دهند و روزانه ۲۰۰ هزار دالر هزینه اضافی بابت 
نگهداری برای ش��رکت ملی نفتکش منظور می کنن��د. در این رابطه بیژن زنگنه، 
وزیر نفت به تازگی در حاش��یه هیأت دولت گفت: مقامات ایرانی از طریق شرکت 
ملی نفتکش دنبال این موضوع و بازگرداندن کش��تی به ایران هستند، زیرا عالوه 
ب��ر هزینه های مالی، حضور نیروهای ما در آنجا و احتمال فاجعه زیس��ت محیطی 

نیز مطرح است.

نشس��ت اخیر اوپک تقریباً بدون مش��کل خاصی به نتیجه رسید و مطابق 
پیش بینی ها، اعضای اوپک توافق پیش��ین خود برای کاهش تولید نفت را به 
مدت ۹ ماه دیگر تمدید کردند، اما تحلیلگران نش��ریه اکونومیس��ت معتقدند 
چالش های پیش روی اوپک باعث خواهد ش��د که در نشست های آتی اوپک 

شرایط به گونه ای متفاوت رقم بخورد.
اگرچه اعضای اوپک و متحدان جدید این سازمان نفتی تقریباً راحت بر سر 
تمدید طرح فریز نفتی به توافق رسیدند و بقای این طرح را حداقل برای ۹ ماه 
دیگر تضمین کردند اما این توافق راحت و قابل پیش بینی نباید باعث شود که 

آنها مشکالت بزرگ بازار نفت و خود اوپک را فراموش کنند.
تنش ه��ا بین آمریکا و یکی از اعضای مهم اوپک یعنی ایران ش��دت گرفته 
است؛ تولید نفت ونزوئال از ابتدای سال جاری میالدی به شدت کاهش یافته و 
شرکت نفت این کشور )PDVSA( از سوی آمریکا تحریم شده است؛ تشدید 
درگیری ه��ای داخلی لیبی نی��ز می تواند به افت تولید نفت در این کش��ور و 

متعاقباً کاهش تولید نفت اوپک منجر شود.
عالوه بر این، تولیدکنندگان نفت بیش از آنکه نگران سطح تولید باشند، از 
روند ضعیف رش��د تقاضای نفت احساس نگرانی می کنند. در اواخر ماه آوریل 
)اوایل اردیبهش��ت( پس از آنکه دولت ترامپ اعالم کرد معافیت کش��ورهای 
واردکننده نفت ایران را از اجرای تحریم ها تمدید نمی کند، قیمت نفت برنت 
در بازارهای جهانی حتی تا مرز 7۵ دالر هم افزایش یافت اما در هفته های بعد 
با توجه به افزایش موجودی انبارهای نفت و همچنین نگرانی س��رمایه گذاران 
از تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین، قیمت نفت رو به کاهش نهاد. در 

شرایطی که شاخص های کالن اقتصاد جهانی متزلزل به نظر می رسند، اوپک 
نمی خواهد اجازه دهد که بازار از نفت اشباع شود.

اما در عین حال تصمیم اوپک برای تمدید کاهش تولید نفت، نااطمینانی های 
بیش��تری را برای این سازمان نفتی رقم خواهد زد. اولین مسئله این است که 
اوپک تا کی قصد دارد سهم بیشتری از بازار نفت خود را به آمریکا واگذار کند. 
در سال ۲۰۱4 زمانی که تولید نفت آمریکا به سرعت در حال افزایش بود، اوپک 
به این امید که سقوط قیمت نفت درس بزرگی به تولیدکنندگان نفت شیل در 
آمریکا خواهد داد، از کاهش سطح تولید خودداری کرد. با کاهش شدید قیمت 
نفت، هم کشورهای اوپک و هم تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا از کاهش 
قیمت نفت ضربه خوردند. روند صعودی تولید نفت شیل در آمریکا برای مدتی 
متوقف ش��د، اما دیری نپایید که تولیدکنندگان نفت ش��یل بار دیگر افزایش 
تولید را از سر گرفتند. در سال گذشته میالدی آمریکا به بزرگترین تولیدکننده 
نفت جهان تبدیل شد، در حالی که اوپک دیگر تمایلی نداشت که اجازه دهد 
قیمت نفت دوباره س��قوط کند. در نتیجه سهم اوپک از بازار نفت که در سال 
۲۰۱۶ بیش از 4۲درصد بود، در پایان سه ماهه نخست سال جاری میالدی به 
3۹.۲درصد رسید. این در حالی است که سهم آمریکا از بازار نفت طی همین 

مدت از ۱۰.۹درصد به ۱4.۵درصد افزایش یافته است.
مسئله دوم این است که آیا عربستان و روسیه باالخره درد کاهش تولید را با 
شدت بیشتری حس خواهند کرد یا خیر. در حال حاضر کاهش اجباری تولید 
نفت در ایران و ونزوئال باعث ش��ده است که حتی با وجود افزایش تولید نفت 
آمریکا، عرضه جهانی نفت رش��د چندانی نداشته باشد. بدین ترتیب عربستان 

س��عودی توانس��ته اس��ت به رغم کاهش تولید خود در قیاس با سال ۲۰۱۶، 
سهمش از بازار را تقریباً در همان رقم قبلی تثبیت کند.

برای روس��یه اوضاع حتی از این هم بهتر پیش رفته اس��ت. این کش��ور که 
امسال نیز برای کاهش تولید نفت با اوپک همراه شده، طی سال های اخیر هم 
نقشی تأثیرگذار در تصمیمات بزرگ و کوچک اوپک پیدا کرده و هم نفوذ خود 
را در خاورمیانه افزایش داده اس��ت. اعالم توافق سران روسیه و عربستان برای 
تمدید طرح فریز نفتی در فاصله دو روز مانده به نشس��ت اوپک در وین عماًل 
نتیجه این نشس��ت را تا حد زیادی مشخص کرد. روسیه در برابر دستیابی به 
این جایگاه، بهای نسبتاً کمی پرداخته و حتی سهمش از بازار نفت در مقایسه 

با سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.
اوپک و روس��یه تصمی��م دارند همکاری های خ��ود را ادامه هند و حتی در 
نشست اخیر اوپک در وین چارچوبی برای رسمیت بخشیدن به همکاری های 
اوپک با کش��ورهای غیرعضو مش��خص ش��د، اما نباید فراموش کرد که برای 
کاه��ش تولید نفت ایران و ونزوئال حد و مرزی وجود دارد و کاهش تولید آنها 
باالخره در نقطه ای متوقف خواهد ش��د. پس از رس��یدن به این نقطه، کاهش 
تولید نفت عربس��تان و روسیه به معنای کاهش سهم آنها از بازار نفت خواهد 

بود.
اگر قیمت نفت پایین بماند، عربستان و روسیه سرانجام بر سر یک دوراهی 
ناخوشایند قرار خواهند گرفت؛ اینکه اجازه دهند قیمت نفت سقوط کند و یا 
اینکه تولید نفت خود را به ش��دت کاهش دهند و بخشی از سهم خود از بازار 

نفت را به تولیدکنندگان آمریکایی نفت شیل واگذار کنند.

هیچ کدام از دریانوردان ایرانی نیستند

آخرین خبرها از دو نفتکش توقیفی ایران

اکونومیست پاسخ می دهد

تاثیرگذاری اوپک در بازار نفت تا کجا ادامه خواهد داشت؟

یادداشت

استفاده از کوپن، بازگشت به عقب نیست

ای��ن روزها بح��ث تغییر سیاس��ت حمایتی در کاالهای اساس��ی و 
اس��تفاده یا عدم اس��تفاده از کوپن مطرح اس��ت. این وضعیت موجب 
ش��ده که برخی با یادآوری تجربه دهه ۶۰ با استفاده از روش کوپن یا 
همان جیره بندی مخالفت کنند و آن را نوعی عقب رفت به س��ه دهه 
گذش��ته قلمداد کنند. حال آنکه کوپن روش��ی است که محاسن و در 
عین حال معایب خود را دارد و وجود این معایب به تنهایی برای نفی 
آن کافی نیس��ت، بلکه باید آن را با ش��یوه های حمایتی رقیب در امر 
کاالهای اساسی مقایسه کرد و آنگاه به قبول یا رد این شیوه نظر داد.
تنها س��ه روش حمایتی در کاالهای اساس��ی وج��ود دارد. بهترین 
روش حمایت نقدی یا همان پرداخت یارانه نقدی است که یا به شکل 
هدفمند پرداخت می شود که ایده آل است یا به شکل فراگیر پرداخت 
می ش��ود. در این روش دولت هیچ مداخله قیمت��ی انجام نمی دهد یا 
هیچ نوع جیره بندی انجام نمی دهد. بدترین ش��یوه، ش��یوه متعارف و 
رایجی اس��ت که هم اکنون دولت انجام می دهد؛ یعنی تالش می شود 
ب��ا اختصاص ارز ارزان یا نهاده ه��ای ارزان مثل وام ارزان، انرژی ارزان 

و امثال آن قیمت کاالهای اساسی موردنظر پایین نگه داشته شود.
سیاس��ت جیره بندی یا اعط��ای کوپن )اعم از هدفمن��د یا فراگیر( 
گزینه ای بینابینی اس��ت؛ یعنی نه به خوبی یارانه نقدی اس��ت و نه به 
بدی سیاس��ت یارانه قیمتی فراگیر؛ لذا اگر سیاس��ت گذار به اشتباه و 
به هر دلیلی از اجرای یارانه نقدی خودداری می کند، گزینه جایگزین 
تداوم سیاس��ت یارانه قیمتی فراگیر نخواهد بود بلکه اجرای سیاست 

جیره بندی یا کوپن سیاست قابل قبول و قابل دفاعی خواهد بود.
برخ��الف آنچ��ه در تبلیغ��ات گفته می ش��ود، اس��تفاده از کوپن 
بازگش��ت به عقب نیس��ت یا اگر هم هس��ت، تداوم سیاست یارانه 
قیمتی فراگیر سیاس��تی عقب مانده تر اس��ت. اگر قرار است روزآمد 
رفتار کنیم باید سیاس��ت یارانه نقدی را اتخاذ کنیم! تابوس��ازی از 
اجرای سیاس��ت یارانه نقدی است که ما را به عقب می کشاند و اگر 
قرار اس��ت عقبگردی نباشد باید سیاس��ت گذار را به اتخاذ سیاست 

یارانه نقدی سوق داد.
ممکن اس��ت این س��وال برای خواننده ایجاد شود که با چه مالکی 
می توان رتبه بندی مذکور را توجیه کرد؟ پاس��خ در دو معیار متعارف 
در اقتصاد بخش عمومی اس��ت ک��ه عبارتند از کارایی و برابری. وقتی 
دولت سیاس��ت یارانه قیمت��ی فراگیر را اتخاذ می کن��د، هم در نظام 
تولی��د اق��الم مذکور ناکارایی ایجاد می ش��ود و ه��م عدالت مخدوش 
می ش��ود. مثاًل وقتی دولت خود را متعهد می کند که قیمت گوش��ت 
پایی��ن بماند، معموالً یک��ی از این روش های پرخط��ا رخ می دهد. یا 
دولت افزایش قیمت گوشت را ممنوع می کند که این امر انگیزه تولید 
گوشت )یعنی دامداری( را مخدوش می کند و معموالً موجب قاچاق یا 
رشد بازار سیاه و غیررسمی می شود و بی دلیل مواجهه ای میان دولت 
و مردم ایجاد می کن��د و بی دلیل پرونده های قضایی به وجود می آورد. 
این سیاس��ت چون معموالً ج��واب نمی دهد معم��والً اعتبار دولت را 
مخدوش می کند و یک شکست به لیست شکست های سیاست گذاری 
می افزاید. به این مش��کالت این عیب را نیز اضافه کنید که معموالً با 
فس��اد گسترده همراه می شود و در شرایطی که کشور با کمبود منابع 
مواجه است، رش��د فساد نارضایتی را بیشتر کرده و اعتماد عمومی را 

زایل می کند.
اینها اش��کاالتی اس��ت که ناکارایی این سیاس��ت را نشان می دهد. 
اش��کال بزرگ دوم آن ناعدالتی اس��ت، زیرا بیش��تر در خدمت اقشار 
برخوردار اس��ت زی��را وقتی قیمت اقالم اساس��ی پایین نگه داش��ته 
می ش��ود انگیزه مصرف را بیشتر می کند و کسانی که درآمد بیشتری 
دارند مصرف ش��ان از کاالهای اساس��ی را افزای��ش می دهند و به این 
ترتیب س��هم اقش��ار ضعیف از کاالهای اساس��ی و یارانه ای که به آن 
اختصاص یافته کمتر از اقش��ار برخوردار می شود. به این ترتیب هدف 

برابری و عدالت نیز تامین نمی شود.
پرداخت کوپن یا جیره بندی موجب می ش��ود که مشکل بی عدالتی 
حل و تضمین شود که بهره مندی اقشار مختلف از یارانه اختصاص یافته 
مس��اوی باشد. این روش چون سیستم دو نرخی یعنی نرخ آزاد و نرخ 
کوپن را به رس��میت می شناس��د، ناکارایی کمتری دارد و انگیزه های 
تولید برای فروش به نرخ آزاد را سرکوب نمی کند. در عین حال چون 
بخش��ی از کاال که به نرخ آزاد فروخته می شود معموالً بزرگ تر است. 
فساد ناشی از دو نرخی بودن کمتر از سیاست مربوط به یارانه قیمتی 

فراگیر است ولی این فساد کماکان وجود دارد و صفر نمی شود.
یک اش��کال بزرگ تر کوپن این اس��ت هزینه معامل��ه ای را به افراد 
تحمی��ل می کن��د؛ یعنی کس��ی که گوش��ت کمتر و برنج بیش��تری 
می خواهد ناچار می ش��ود کوپن گوشت خود را بفروشد تا کوپن برنج 
بخرد و به این ترتیب ش��غل داللی کوپن ایجاد می شود. چون در این 
خری��د و فروش قیمت فروش افت و قیمت خرید افزایش پیدا می کند 
تا دالل نیز س��ود کند، هزینه ای به مردم تحمیل می شود. گاه خرید و 
فروش کوپن ممنوع می شود و مردم مجبور می شوند گوشت و برنج را 
خریداری کنن��د و آنگاه در کنار خیابان آنها را با هم معامله کنند که 
نوعی هزینه معامله و تحقیر در حق آنهاس��ت. امروزه با بهره گیری از 
سیستم فناوری اطالعات و کارت های هوشمند می توان این مشکل را 
به کلی حل کرد و فرد را مخیر کرد تا از س��همیه کوپن خود استفاده 
کن��د و یا معادل نقدی آن را دریافت کند. ب��ه این ترتیب این هزینه 

معامله منتفی می شود.
بهترین نظام، پرداخت یارانه نقدی اس��ت. در این نه نظام انگیزشی 
تولید مختل می ش��ود و نه نظام دو نرخی فس��ادآمیز وجود دارد و نه 
نابرابری در مصرف و استفاده از یارانه کاالهای اساسی وجود دارد و نه 
هزینه معامله ای به آنها تحمیل می ش��ود. اگر دولت بتواند یارانه نقدی 
را به ش��کل هدفمند پرداخت کند که ایده آل خواهد بود و حمایت از 
اقش��ار ضعیف موثرتر خواهد ش��د، اما اگر تش��خیص افراد مستحق از 
غیرمس��تحق دشوار باشد و هزینه سیاس��ی زیادی را به سیاست گذار 
تحمیل کند پرداخت یکس��ان و فراگیر، گزین��ه مرجع و قابل توصیه 
خواهد بود. در هر دو حالت، یارانه نقدی از یارانه قیمتی و جیره بندی 

بهتر است.
با این توضیحات مش��خص می شود که در شرایطی که توزیع یارانه 
نقدی مورد تایید سیاس��ت گذار نیس��ت اجرای سیاست توزیع کوپن 

گزینه بهتری از تداوم وضع موجود است و باید از آن دفاع کرد.
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در حالی که قرار بود طرح بانک مس��کن برای تعیین سقف تسهیالت 
خرید مس��کن بسته به توانایی بازپرداخت افراد، در شورای پول و اعتبار 
مطرح ش��ود، اما وزیر راه و شهرسازی صراحتا گفته که سقف وام خرید 
مسکن افزایش نخواهد یافت و بر این اساس باید گفت ماجرای افزایش 

وام خرید خانه منتفی شده است.
به گزارش ایس��نا، با توجه به افزایش قیمت مس��کن در سال گذشته 
و کاهش قدرت خرید مردم، چندی پیش بانک مس��کن از ارائه طرحی 
به ش��ورای پول و اعتبار برای افزایش س��قف تس��هیالت خرید مسکن 
بس��ته به توانایی بازپرداخت افراد مختلف خبر داد که گفته می شد این 
طرح منتظر تأیید ش��ورای پول و اعتبار است و در صورت تأیید، نهایی 

می شود.
در حال حاضر همه متقاضیان دهک های س��ه ت��ا هفت درآمدی که 
گروه هدف بانک مس��کن برای پرداخت تس��هیالت مس��کن هستند، از 
سقف ۸۰ میلیون تومانی وام استفاده می کنند. اما بانک مسکن پیشنهاد 
داده بود که براس��اس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، س��قف های 
تس��هیالتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد براساس قدرت خرید و 
بازپرداخت اقس��اط خود بتوانند از تس��هیالت متناس��ب با شرایط خود 
اس��تفاده کند. مدیرعامل بانک مس��کن گفته بود که اجرایی شدن این 

پیشنهاد، نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است.
این در حالی اس��ت که با گذشت حدود دو ماه از این ماجرا، محمد 
اس��المی، وزیر راه و شهرسازی صراحتاً اعالم کرده که مبلغ وام خرید 
مس��کن افزایش نمی یابد، چراکه اعتقادی ب��ه افزایش مبلغ وام خرید 
مس��کن ندارد. او به تازگی با حضور در یک برنام��ه تلویزیونی، درباره 
افزایش قیمت مس��کن، گفت: بررس��ی ها نش��ان می دهد تحوالت در 
بخش مسکن و التهابات قیمتی هیچ تناسبی با تقاضای مسکن ندارد، 
بلکه نوس��انات ارزی س��بب ش��ده مردم کاالی خود را ب��ه قیمت ارز، 
تجدی��د ارزیابی کنند ک��ه عمدتاً برای حف��ظ ارزش دارایی های خود 
آن را ب��ه ملک تبدیل کرده اند و همین موضوع، س��بب افزایش قیمت 

مسکن شده است.
طبق اعالم وزیر راه و شهرسازی، قرار نیست وام مسکن افزایش یابد. 
بلکه مسئوالن به وام عرضه مسکن معتقد هستند تا زمین را در اختیار 
س��ازنده بگذارند و بانک نیز ۸۰درصد رقم س��رمایه گذاری سازنده را به 
صورت تس��هیالت پرداخ��ت کند و زمانی که توانس��ت واحد خود را به 

فروش برساند، این وام به خریدار منتقل خواهد شد.
به این ترتیب، به نظر می رس��د که فع��اًل برنامه ای برای افزایش مبلغ 
تس��هیالت خرید مسکن وجود ندارد و ممکن است شورای پول و اعتبار 
نیز با آن موافقت نکرده باش��د، با این حال بانک مسکن طرح دیگری را 
برای کاهش قیمت س��اخت مسکن از طریق ایجاد یک زنجیره اعتباری 
تأمین مصالح مورد نیاز این بخش در دست اجرا دارد که رحیمی انارکی، 

مدیرعامل بانک مس��کن در سال گذشته اجرایی شدن این موضوع را تا 
پایان ش��هریورماه امس��ال اعالم کرده بود، اما به نظر می رسد که هنوز 

اقدام جدی مشخصی در این باره صورت نگرفته است.
به گفته وی، قرار اس��ت با اجرای این طرح، قیمت تمام ش��ده ساخت 
مس��کن تا 3۰درصد کاهش یابد، اما باید دید که در ش��رایط فعلی، این 

بانک موفق به اجرای صحیح این طرح خواهد بود؟
کمبود آپارتمان های نوساز در پایتخت

از س��وی دیگر، ش��ش چالش در بازار مس��کن ش��هر تهران منجر به 
کمبود واحدهای نوس��اِز عرضه شده و ایجاد فاصله قیمتی بین این گروه 
از آپارتمان ه��ا با واحدهای پنج س��ال به باال ش��ده اس��ت، با این حال 
کارشناسان معتقدند در ماه های آینده شکاف قیمتی واحدهای نوساز با 

میانسال ها کمتر می شود.
ب��ا وجودی که حدود 4۹۰ هزار واحد مس��کونی خال��ی عمدتاً کلید 
نخورده در تهران وجود دارد هنوز بخش��ی از این واحدها به دلیل پایین 
بودن توان طرف تقاضا، جذب بازار نش��ده اس��ت، اما شش عامل جهش 
قیمت آپارتمان های نوس��از و ایجاد فاصله قیمتی بین آنها با واحدهای 
باالی پنج س��ال در بازار مسکن ش��هر تهران عبارتند از: افزایش قیمت 
مصالح ساختمانی در یک سال و نیم گذشته، چشم انداز تورمی در بازار 
مصالح، رش��د قیمت زمین، افزایش هزینه عوارض س��اختمانی، امتناع 
برخی س��ازندگان از ارائه واحدهای کلید نخورده و رکود س��اخت و ساز 

در فاصله سال های ۱3۹۲ تا ۱3۹7.
مش��اهدات میدانی نشان می دهد مالکان آپارتمان های نوساز به دلیل 
رکود س��ال های ۱3۹۲ تا ۱3۹۶، حد نرمال قیمتی که معموالً بین این 
گ��روه از آپارتمان ها با واحدهای دو تا پنج س��اله به ب��اال وجود دارد را 
رد کرده ان��د. در منطق��ه تهرانپارس فاصله 3 ت��ا ۵ میلیون تومانی بین 
واحدهای نوس��از و باالی دو سال ایجاد شده است. در پونک این فاصله 
ب��ه ۵ تا ۸میلیون تومان و در منطقه یک ب��ه حدود ۱۰ میلیون تومان 
رس��یده اس��ت. یک آپارتمان ۸۰ متری نوس��از در محدوده آهنگ طی 
روزهای اخی��ر متری ۱۱.۵ میلیون تومان به فروش رس��یده، در حالی 
که قیمت پیشنهادی مالکان رقم هایی به مراتب باالتر را نشان می دهد. 
بررس��ی های میدانی از کمبود فایل های نوساز به قیمت در بازار مسکن 

حکایت دارد.
نگرانی عمده س��ازندگان این اس��ت که ب��ا نقدینگی حاصل از فروش 
مجتمع ه��ای کلید نخورده خود نتوانند پ��روژه جدید با همین مقیاس 
تعریف کنن��د. با این وجود کاهش ۶۰درص��دی معامالت این انتظار را 
ایجاد کرده که مالکان به تدریج واحدهای کلید نخورده را با قیمت های 

متعارف وارد بازار کنند.
جهش قیمت مس��کن ش��هر تهران، متقاضیان را به سمت واحدهای 
قدیمی س��وق داده است. خردادماه ۱3۹4 سهم واحدهای کمتر از پنج 

س��ال از معامالت مس��کن ش��هر تهران ۵4درصد بود. خردادماه ۱3۹۸ 
این س��هم به 4۰درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر هم اکنون سهم 
واحدهای میانس��ال و قدیمی س��از از خرید و فروش ها س��نگین تر شده 
اس��ت. واس��طه های ملکی می گویند با توجه به کاه��ش قدرت خرید و 
فاصله ایجادش��ده بین قیمت آپارتمان های نوس��از و میانس��ال، عمده 
مراجعه کنن��دگان به دنبال خرید واحدهای باالی پنج س��ال هس��تند. 
قراردادهایی هم که در گروه نوسازها منعقد می شود یا از نوع سفته بازی 

و یا از نوع تبدیل به احسن است.
مالکان مجبور به کاهش قیمت مسکن می شوند

در همین حال، رئیس اتحادیه مش��اوران امالک معتقد است: کاهش 
۶۰درص��دی معامالت این پیام واضح را به طرف عرضه می دهد که باید 
قیمت های پیش��نهادی را پایین بیاورد و معتقدم در ماه های آینده این 

اتفاق می افتد.
مصطفی قلی خسروی ادامه داد: شرایط فعلی بازار مسکن بسیار مشابه 
س��ال ۱3۹۱ اس��ت که قیمت خانه به دنبال جهش قیمت ارز، سه برابر 
ش��د. در آن فضا عده ای نیز روی توهمات قیمتی مانور دادند ولی نهایتاً 
ب��ا توجه به افت معامالت، به ثبات قیمت رس��یدیم. در حال حاضر نیز 
این گونه اس��ت و معتقدم نرخ هایی که باال می رود توهمی بیش نیست؛ 
زیرا توان خرید مردم نمی رس��د و معامالت حدود ۶۰درصد نس��بت به 
خرداد پارس��ال افت کرده است. شاید مالکان از قیمت اسمی خانه خود 
خوشحال باشند ولی اصل قضیه رقمی است که معامله صورت می گیرد، 

نه آنچه از سوی مالک اعالم می شود.
شیب رشد مسکن مالیم می شود

همچنین به گفته یک کارشناس اقتصاد مسکن، انتظار بازار این است 
که شیب افزایش قیمت ها متوقف یا مالیم شود.

مه��دی س��لطان محمدی گفت: با وجودی که رش��د قیمت مس��کن 
ش��هر تهران در خردادماه کمتر از اردیبهش��ت بود ام��ا همین افزایش 
۵درصد ماهیانه هم بسیار باالست، چراکه میزان افزایش سالیانه بیش از 
۱۰۰درصد را نش��ان می دهد. انتظار این است که رشد قیمت ها کاهش 
پی��دا کند ام��ا با توجه به نبود ابزارهای کاف��ی در اقتصاد، اینکه در چه 
ماهی این اتفاق می افتد یا از روند افزایش��ی به یک آرامش برسد دقیقاً 

قابل پیش بینی نیست.
او ادام��ه داد: در دوره جدی��د که افزایش ش��دید قیم��ت اتفاق افتاد 
متأس��فانه رشد ساخت و ساز را شاهد نبودیم. این نشان می دهد که در 
دوره رکود بع��دی، مازاد عرضه در بازار باقی نمی ماند و رکود نمی تواند 
لزوماً با کاهش قابل توجه قیمت ها همراه باش��د، ولی با توجه به رش��د 
منفی تولید ناخالص داخلی و درآمد منفی خانوارها برای یک چشم انداز 
طوالنی چند ساله، توان خرید خانوارها برای خرید مسکن کاهش یافته 

و باید انتظار رکود نسبتاً سنگینی را در بخش مسکن داشته باشیم.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، افزایش وام خرید خانه منتفی شده است

6 چالش افزایش قیمت آپارتمان های نوساز
یادداشت

اندر مصائب راه های تکراری در اقتصاد

س��ال ۱3۹7 اقتص��اد ای��ران گرفتار تورم فزاینده، رش��د منف��ی اقتصادی، 
نوس��ان های شدید ارزی و تحریم های سنگین شد؛ ورطه ای که جامعه هنوز با 
تبعات آن دست و پنجه نرم می کند. بسیاری از سیاست های تجاری و ارزی وضع 
شده در این سال به جای کاستن از مشکالت خانواده ها و بنگاه های اقتصادی، 
نه تنها به محدود شدن دامنه بحران اقتصادی پیش آمده نینجامید، بلکه در عمل 
زمینه های توزیع رانت های ارزی و تعمیق فساد را فراهم کرد و در نتیجه جامعه 
ایران عالوه بر دست و پنجه نرم کردن با انواع مشکالت ناشی از تورم و بیکاری، 

هر روز شاهد گسترش فساد و شنوای اخبار باور نکردنی از توزیع رانت بود.
واقعیت این است که طی چند ماه گذشته شاهد اجرای یکی از سنگین ترین 
تحریم های چند ده��ه اخیر بر علیه ایران و اقتصادش بوده ایم. تحریم هایی که 
هنوز هم کسی به درستی نمی داند که آیا در روزها و هفته های پیش رو باز هم 
تشدید می ش��وند و یا برعکس. در حقیقت ما هنوز مسیر مشخصی نداریم که 
بگوییم ما االن کجای این مسیر ایستاده ایم. اگر دولتمردان و سیاسیون نتوانند 
شرایط را به خوبی تحلیل کرده و مدیریت کنند، تحریم ها این توانایی را دارند 
که باز هم فشار خود را بر پیکره اقتصاد ایران و سفره ایرانیان بیشتر کنند و اگر 
مدیریت درست و منطقی عملیاتی شود و به نوعی تحریم ها کاهش یابد، ممکن 

است وضعیت بهتر شود.
متاسفانه دولتمردان عادت کرده اند که با روش های آزمون و خطا و هزینه های 
چند برابری، به دنبال حل مشکالت بروند. موضوع مهم این است که راه حل های 
حاصل از آزمون و خطا منجر به یک مس��اله هس��تند و قابلیت تعمیم ندارند. 
همان گونه که هیچ فرمانده ای از روی مسیر باز شده در میدان مین اول نمی تواند 
راه امن را در میدان دوم کشف کند. سوال اینجاست که آیا تحمیل هزینه های 
سنگین و تکراری بر اقتصاد و مردم، اثر یادگیری با کشف راه حل های سیاستی 
بدیع و تجربه نش��ده در یک س��ازوکار و آزمون و خطاست یا تنها تکرار خطای 

سیاستی؟
پاس��خ به این س��وال بیش از آنکه دالیل اقتصادی یا تکنیکی داشته باشد، 
در بستر نظام سیاس��ی و قدرت و ظرفیت حکمرانی دولت نهفته است. انگیزه 
سیاستمدار از تکرار خطای آزمون شده، کشف یک راه حل اقتصادی بهینه اول 
یا دوم نیست، بلکه هزینه فردی این رویکرد برای سیاستمدار پایین و منفعت 
بالفاصله آن باالس��ت. در نتیجه مطلوبیت فردی سیاست گذار به دلیل ساختار 

سیاسی و بوروکراتیک کشور با منافع بلندمدت هم راستا نمی شود.
به جرأت می توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق مردم طی یک سال گذشته 
فشارهای اقتصادی را با پوست و گوشت و استخوان احساس کرده اند و همچنان 
نگران رسیدن روزهای سخت تر هستند. آمار و ارقام می گویند که رشد اقتصادی 
سال ۱3۹7 نزدیک به منفی ۵درصد بوده و مردم حداقل 7درصد فقیرتر شده اند. 
با توجه به رشد نرخ تبدیل دالر به ریال ایران و با توجه به پیروی نرخ و قیمت 
کاالها از رش��د قیمت دالر، به نظر می س��د که نرخ تورم امسال از نرخ تورم در 
س��ال ۱374 هم س��بقت بگیرد. به نظر می رسد که آمریکا همه جور تحریم را 
علی��ه ایران امتح��ان می کند و مواردی که قبال نمی دانس��تند را هم به صورت 
پشت سر هم اضافه می کنند، بنابراین نمی توان انتهایی برای تحریم های موجود 
متصور بود. به نظر می رسد بهتر این است که مسئوالن دولتی به مردم بگویند 
که ایران و اقتصادش در شرایط دشواری قرار گرفته اند و تالش کنند که مردم 

را امیدوار نگه دارند.
تجربه نش��ان داده ک��ه حرف های دولتمردان زمان��ی می تواند مورد پذیرش 
مردم ق��رار گیرد که بتوانند مصداقی از آن را در زندگی ش��ان از نزدیک لمس 
کنند. واقعیت های اقتصاد قابل تغییر نیس��تند و این ما هستیم که باید خود را 
با آن تطبیق دهیم. بس��یاری از مش��کالت اقتصاد ایران داخلی است و با اتخاذ 
سیاست های اصالحی علمی و درست اصالح خواهند شد. سیستم بانکی و پولی، 
مالیاتی، گمرکی و بس��یاری از قوانین باید اصالح ش��وند تا شرایط کسب وکار 
داخلی تس��هیل شود. اگر که گفته ش��ود تحریم ها باعث کاهش صادرات نفت 
ش��ده، ولی بس��یاری از مصائب اقتصاد ایران داخلی و س��اخته و پرداخته چند 

دهه اخیر است.

استان های خوش مصرف برق مشخص شدند
دریافت برق رایگان با رعایت الگوی مصرف

سخنگوی صنعت برق از رایگان شدن تعرفه برق مشترکانی که کمتر 
از الگوی مصرف، برق مصرف کنند خبر داد.

مصطفی رجبی مش��هدی با اش��اره به اینکه وزارت نیرو مشوق های 
متنوع��ی در بخش خانگی برای کاهش مصرف در نظر گرفته اس��ت، 
گفت: مشترکان پرمصرفی که امسال میزان مصرف خود را به کمتر از 
الگوی مصرف کاهش دهند، می توانند به حدی از وزارت نیرو بستانکار 

شوند که تعرفه برق آنها رایگان شود.
وی گفت: اگر مشترکی کم مصرف کند وزارت نیرو به صورت خودکار 
میزان برق کمتر مصرف شده را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
آن مش��ترک محاس��به خواهد کرد و آن را در تعرفه برق ضرب و عدد 
به دس��ت آمده را برای دوره های بعدی صدور قبض مش��ترک منظور 
می کند، بنابراین مشترکان پرمصرف اگر زیر الگوی مصرف برق مصرف 
کنند، می توانند رقم بستانکاری خود را به حدی برسانند که تعرفه برق 

آنها رایگان شود.
او ب��ا اش��اره به تعیین افزای��ش تعرفه ۱۶درصدی برای مش��ترکان 
پرمصرف ادامه داد: این عدد قابل مالحظه ای برای صنعت برق نیست، 

اما می تواند مشترکان را به کاهش مصرف برق ترغیب کند.
همچنین آخرین پایش نقش��ه برق نش��ان می دهد که ۱4 استان از 
نظر مصرف برق در منطقه سبز قرار دارند، درحالی که وضعیت مصرف 
در تنها دو اس��تان قرمز بوده و س��ایر استان های کشور از نظر مصرف 
ب��رق در منطقه زرد قرار گرفته اند. بر این اس��اس، خراس��ان جنوبی، 
خراس��ان شمالی، گلستان، اس��تان مازندران و مناطق غرب مازندران، 
گیالن، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، البرز، قم، اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و فارس در منطقه س��بز 
قرار دارند. منطقه س��بز، مناطقی را با مصرف متعادل و عادی نش��ان 
می دهد و بیانگر آن اس��ت که مشترکان در این مناطق با صنعت برق 
همکاری بیش��تری دارند. رنگ قرمز نیز نشان دهنده مناطقی است که 
میزان مصرف برق شان به بیش از حد مجاز رسیده است. در حال حاضر 
کالنش��هر مشهد و استان س��منان در منطقه قرمز قرار دارند. اما بقیه 
نقاط کشور در منطقه زرد قرار دارند که نشان دهنده مناطقی است که 
مصرف برق آنها رو به افزایش بوده و مشترکان در این مناطق می توانند 
با کاهش حداقل ۵درصد از میزان برق مصرفی خود، در وضعیت سبز 

و پایدار قرار گیرند.
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مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی

در ش��رایطی که بازار مسکن با جهش قیمت های شدید رو به رو شده 
اس��ت و میانگین قیمت مس��کن در تهران به عن��وان پایتخت از کمی 
بیش از 4 میلیون تومان در یک سال و نیم گذشته به حدود ۱3 و نیم 
میلیون تومان رس��یده اس��ت؛ دولت به دنبال اجرای طرحی به منظور 
کنترل قیمت ها در بازار مسکن و ساختمان و رهن و اجاره است، اقدامی 
که به نظر کارشناس��ان بس��یار دیر کلید خورده است. مسئوالن وزارت 
مسکن و شهرسازی اعالم می کنند که »مسکن تدریجی« را برای اقشار 
کم درآم��د دنبال می کنند که در آن واحد مس��کونی به تدریج تجهیز و 
آماده می ش��وند و پایان پاییز سال جاری به عنوان موعد اجرای این طرح 

در نظر گرفته  شده است.
در س��ال های اخیر، افزایش قیمت مسکن باعث شده تا بخش مهمی 
از متقاضی��ان واقعی از خرید ج��ا بمانند و حتی در تمدید اجاره و رهن 
خانه  های خود هم با مش��کل رو به رو ش��وند در مقابل روند سفته بازی 
و داللی در بازار مس��کن تا جایی پیش رفته اس��ت که قیمت خانه های 
کلنگ��ی ) ۸۰ تا ۹۰ متری( در جنوب ش��هر ته��ران هم از یک میلیارد 
تومان گذش��ته است. همچنین افزایش چند برابری قیمت رهن و اجاره 
در شهر تهران باعث شده تا بخشی از افراد مجبور باشند به حاشیه های 
ش��هر و حتی ش��هرهای دیگر کوچ کنند. در این بین مس��ئوالن وزارت 

مس��کن و شهرسازی حدود یک ماه پیش از بسته ای رونمایی کردند که 
طبق اعالم آنها قرار است »رونق را به بازار مسکن« بیاورد و حامی اقشار 

کم در آمد در روزهای توفانی بازار باشد.
مجتبی عزیزیان، عضو هیأت مدیره بانک مس��کن درباره جزییات این 
طرح گفته اس��ت: »پیش فروش تضمینی مسکن یکی از راه های کاهش 
قیمت تمام شده مسکن است. به همین دلیل سازوکارهایی برای دستیابی 
متقاضیان به مس��کن با قیمت تمام ش��ده را در پیش گرفته اس��ت. این 
راهکار می تواند کمک کند تا مس��کن با قیمت تمام شده ساخته و بدون 
حاشیه س��ود در اختیار متقاضیان قرار گیرد. البته اصالحاتی در قانون 
پیش فروش الزم اس��ت ک��ه انجام این اصالحات توس��ط وزارت اقتصاد 
در حال پیگیری اس��ت. پیش ف��روش تضمینی به متقاضی این امکان را 
می دهد که پول س��اخت را در هنگام دوره س��اخت ب��ه بانک بپردازد و 
بانک این پول را به پیمانکار )سازنده( بپردازد. تضامین الزم به متقاضی 
نیز توس��ط بانک داده می ش��ود و پیمانکار هزینه ساخت را متناسب با 
پیش��رفت پروژه از بانک دریافت می کند. بر همین اس��اس، بانک، واحد 
مس��کونی را به قیمت تمام شده ساخت در اختیار مشتری قرار می دهد. 
ب��ا توجه به اینکه رویک��رد تأمین منابع پیمان��کار از طریق بانک انجام 
می ش��ود حاشیه س��ود س��ازنده که در بهترین حالت به صورت متوسط 

4۲درصد در دوره س��اخت اس��ت از قیمت تمام شده مسکن کم خواهد 
ش��د. کما اینکه این کاهش متناسب با نوع ملک ساخته  شده و محل آن 
متفاوت است، اما حداقل منافع متصور از این رویکرد 3۰درصد ارزان تر 
از قیمت فروش نقدی خواهد بود.« او با اشاره به اینکه در شرایط تورمی 
4۰درصد تقاضایی که وارد بازار مسکن می شود، سفته بازانه است، گفته 
اس��ت: »در واقع خریداران برای نیاز واقعی خرید نمی کنند و این کار را 
برای کس��ب سود یا حفظ ارزش دارایی خود انجام می دهند.« مسئوالن 
وزارت مس��کن و شهرس��ازی اعالم کرده اند که برای اجرایی ش��دن این 

طرح حاضر هستند تا زمین رایگان در اختیار پیمانکاران قرار دهد.
البته در این بین بخش مهمی از کارشناس��ان حوزه مسکن معتقدند 
که طرح مس��کن تدریج��ی نمی تواند اثرات مش��خصی را روی کاهش 
قیمت ه��ا بگذارد و عمال به حاشیه نش��ینی دامن می زن��د، زیرا در حال 
حاضر زمین های خالی در شهرهای بزرگ برای ساخت و سازهای جدید 
وج��ود ن��دارد و از طرف دیگر اقش��ار کم درآمد هم مناب��ع الزم را برای 
خرید مسکن های تدریجی و پرداخت به پیمانکاران ندارند و عمال شاهد 
ش��کل گیری مدل جدیدی شبیه مسکن مهر در شهرها خواهیم بود. به 
اعتقاد کارشناسان در دو سال گذشته که دولت طرح بازسازی بافت های 
فرسوده را شروع کرده هم عمال با استقبال چندانی رو به رو نشده است.

آیا طرح جدید دولت که از آن به عنوان »مسکن تدریجی« یاد می شود، به نتیجه می رسد؟

نوشداروی مسکن بعد از استیصال مستاجران
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سوداگری در بازار سکه به کمترین میزان 
ممکن رسید

محمدکشتی آرای، تحلیلگر بازار سکه
در هفته گذش��ته قیمت ارز کاهش یافت و قیمت جهانی طال رش��د کرد. 
ای��ن هفته قیم��ت ارز در داخل افزایش یافت و قیمت جهانی طال افت کرد. 
حرکت معکوس این دو عامل اثرگذار در قیمت سکه در بازار داخل یکدیگر 
را طی دو هفته گذش��ته پوشش داده و باعث نوس��اناتی شده که شاهد آن 
هس��تیم. از روز پنجشنبه گذشته، عامل متغیر، عامل ارز بود که افزایش آن 
به نوس��ان جزئی قیمت طال و س��که انجامید. از آنجایی که نوسانات کنونی 
بازار سکه و طال در اندازه یک تا ۲ درصد است، باتوجه به شوک های قیمت 
در ماه ها و هفته های گذش��ته، می توان گفت بازار دچار ثبات قیمت شده و 

نوسانات بسیار ناچیز است.
نکته قابل توجه دیگر این اس��ت که تقاضا در بازار س��که به شدت کاهش 
یافته اس��ت. کاهش تقاضا به نوعی عامل ثبات قیمت یا عدم افزایش قیمت 
است. حباب سکه هم به دلیل تقاضا کوچک شده است. چند عامل تقاضای 
س��که را کاهش داده که اولین آن، رکود اقتصادی، دومی کاهش درآمدهای 

مردم و سومی افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم است.
فعالیت های س��وداگرانه در بازار س��که و طال هم اکنون به کمترین میزان 
ممکن رس��یده است. میل به سرمایه گذاری به دلیل عدم پیش بینی بازدهی 
مناس��ب و ثبات نسبی بازار کمتر شده اس��ت در نتیجه سرمایه ها کمتر به 

سراغ بازار سکه می آید.
ب��ازار متش��کل ارزی که اکنون در جریان اس��ت می تواند روی قیمت ارز 
واردات و صادرات اثر بگذارد، اما مش��خص نیست که چه اثری بر بازار سکه 
ب��ر جای بگ��ذارد چراکه نرخ طال و س��که تابعی از قیمت ارز آزاد اس��ت و 
نمی دانیم بازار متش��کل ارزی به ایجاد نرخ واح��د می انجامد یا خیر. به هر 
حال هر نوع نوسان قیمت ارز در بازار آزاد است که می تواند بر قیمت سکه 

و طال اثر بگذارد.

کاهش 60 هزار تومانی نرخ سکه در بازار آزاد
سکه در مسیر کاهش قیمت

بازار آزاد تهران در دومین روز هفته شاهد کاهش ۶۰ هزار تومانی قیمت 
س��که بود و هر قطعه س��که طالی بهار آزادی طرح جدید با کاهش بیش از 
۶۰ هزار تومانی نس��بت به روز قبل ب��ه ارزش 4میلیون و ۵۸۰ هزار تومان 

فروخته شد.
به گزارش ایرنا، همچنین هر قطعه سکه طالی بهار آزادی طرح قدیم نیز 
4 میلیون و 4۰۰ هزار تومان فروخته ش��د. نیم س��که نیز ۲ میلیون و 3۵۰ 
هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۵3۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 
۹۹۰ هزار تومان معامله شد. عالوه بر این در بازار آزاد تهران هر گرم طالی 
خام ۱۸ عیار 43۰ هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طال نیز یک میلیون 
و ۸۶7 هزار تومان به فروش رس��ید. اونس جهانی طال نیز یک هزار و 3۹۹ 
دالر بود و این در حالی است که بازارهای جهانی در تعطیلی به سر می برد.

همچنین صرافی های بانکی هر دالر را بدون تغییر نس��بت به روز قبل به 
قیم��ت ۱۲ هزار و ۸۵۰ تومان خریداری و به نرخ ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان به 
فروش رساندند. بهای خرید هر یورو نیز به ۱4 هزار و ۸۰۰ تومان و فروش 

آن به ۱4 هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

از سوی بانک مرکزی
دستورالعمل جدید پرداخت وام تولید ابالغ 

شد
بانک مرکزی در بخش��نامه ای به ش��بکه بانکی، دستورالعمل تأمین مالی 
بنگاه های کوچک و متوس��ط سال ۱3۹۸ را به شبکه بانکی ابالغ کرد که بر 
این اس��اس بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند با تسهیالت یا موارد امهال 
مصوب در کارگروه تس��هیل، حداکثر ظرف م��دت یک ماه موافقت کنند یا 
دالیل مخالفت خود را همراه با مستندات به هیأت خبرگان قانون رفع موانع 

تولید ارجاع کنند.
در راس��تای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه 
به نامگذاری امسال به نام »رونق تولید« از سوی مقام معظم رهبری   و پیرو 
ابالغ دس��تورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوس��ط در س��ه سال 
گذش��ته و اتخاذ رویکرد مس��اعدت مقرراتی، زمینه مناس��ب تری به منظور 

تأمین مالی واحدهای یادشده فراهم شد.
براس��اس اطالعات دریافتی از س��امانه ثبت نام واحده��ای تولیدی، آمار 
عملکرد اجرای این طرح طی س��ال گذش��ته، حاک��ی از تأمین مالی تعداد 
۲3.3۲۸ بن��گاه کوچک و متوس��ط با تخصیص مبلغی مع��ادل ۱۸۹.۲۶۲ 
میلیارد ریال توس��ط شبکه بانکی است که به بنگاه های اقتصادی اختصاص 
داشته اس��ت. این عملکرد نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای 
تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت برای حمایت هرچه بیشتر 
از واحدهای تولیدی کوچک و متوس��ط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت 
بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد 

اقتصادی در کشور فراهم شود.
در س��ال جاری نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم های 
ظالمانه علیه کش��ور، بانک مرکزی جهت هموارس��ازی مس��یر تولید ملی و 
حمایت از بنگاه های اقتصادی در راس��تای تحقق شعار رونق تولید، هدایت 
نقدینگ��ی جامعه به س��مت بخش های مولد و تأمین مال��ی تولیدکنندگان 
داخلی، دستیابی به نسبت حداقل ۶۵درصد از کل تسهیالت پرداختی برای 

تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی را هدف گذاری کرده است.
بر این اس��اس بانک های عامل با توجه به حساس��یت ش��رایط اقتصادی، 
بیش��تر از گذش��ته و با احس��اس مس��ئولیت افزون تر، موضوع تأمین مالی 
بنگاه های کوچک و متوس��ط را مورد توج��ه جدی خود قرار دهند و به رغم 
محدودی��ت مناب��ع و مش��کالت و تنگناه��ای اعتباری موجود، نس��بت به 
اولویت بندی تس��هیالت به گونه ای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف 

تعیین شده در سال رونق تولید میسر شود.
در این راس��تا بانک مرکزی »دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک 
و متوس��ط در س��ال ۱3۹۸« را ابالغ کرد که در این دستورالعمل هدف این 
است که با بهره گیری از نتایج طرح مذکور در سه سال گذشته، نظر داشت 
ش��رایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کش��ور و به منظور اس��تفاده بهینه از 
مناب��ع محدود نظام بانک��ی، نواقص اجرایی طرح رونق تولید در س��ال های 

گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصالح شود.

یادداشت

فرص��ت امروز: تازه ترین گزارش »اس��پوتنیک« نش��ان می دهد س��رمایه گذاران 
استخراج ارز دیجیتالی به فعالیت در کشورهای ارزان تری همانند ایران می اندیشند. 
این گزارش براس��اس توییت اخیر وزیر ارتباطات ایران، به امکان س��نجی استخراج 
ارز دیجیتال در ایران پرداخته و از نگاه ویژه چین به اس��تخراج بیت کوین در ایران 
خبر داده است. به گفته »اسپوتنیک« چین قصد دارد به استخراج ارز دیجیتال در 

ایران ورود کند.
همچنین عالوه بر خبرهای اخیر درباره رونق اس��تخراج رمزارزها در ایران، چند 
روز پیش با اش��اره به برآوردهای موجود، خبرهایی از احتمال تبدیل ش��دن ایران 
به قطب جدید س��رمایه گذاران در این حوزه منتشر شد. چین هم اکنون بزرگترین 
سیس��تم های اس��تخراج و مدرن تری��ن پردازنده ها را برای اس��تخراج ارز دیجیتال 
بیت کوین در اختیار دارد. با این حال، وجود برخی مشکالت از جمله افزایش بهای 
انرژی و احتمال غیرقانونی اعالم ش��دن این اقدام، چش��م انداز روش��نی پیش روی 
س��رمایه گذاران در این کش��ور قرار نمی دهد، با این حال کشوری که بیش از همه 
توجه س��رمایه گذاران را به خود جلب کرده، ایران است، چراکه از جمله مزیت های 

استخراج ارز دیجیتال در ایران، ارزان بودن بهای برق مصرفی است.
»اس��پوتنیک« در پایان این گزارش همچنین از »لیو فنگ« به عنوان نخستین 
فعال بیت کوین نام برد که توجه هم قطاران خود را به استخراج ارز دیجیتال در ایران 
جلب کرده است. در همین حال، بهای جهانی بیت کوین باال رفت و این ارز دیجیتال 
ک��ه این روزها در جهان طرفداران زیادی را به خ��ود جلب کرده، در معامالت روز 

شنبه به کمتر از ۱۱ هزار و ۵۰۰ دالر رسید.
از استخراج ارز دیجیتال در مزارع کشاورزی تا مسجد

اما بهای ارزان برق مصرفی برای اس��تخراج ارز دیجیتال در ایران، پاشنه آشیلی 
اس��ت که مسئوالن وزارت نیرو را حس��ابی نگران کرده و آنها خواستار اعالم تعرفه 
مشخصی برای فعالیت های این چنینی هستند. این درحالی است که در سوی مقابل، 
وزارت ارتباطات و وزارت صمت از استخراج ارز دیجیتال در کشور استقبال کرده اند، 
بنابراین س��وال مهم این است: آیا ماینینگ خطری جدی متوجه صنعت برق ایران 
کرده است؟ پاسخ این سوال البته پاسخی مستقیم و سرراست نیست چرا که عده ای 

به این سوال پاسخ مثبت می دهند و عده ای پاسخ شان منفی است.
به گزارش خبرآنالین، در حالی که وزیر نیرو ماینینگ یا به عبارت دیگر استخراج 
ارز دیجیتال یا معروف ترین ش��ان بیت کوین را نوعی قاچاق سوخت اعالم کرده و از 
تصمیم وزارتخانه تحت تصدی اش برای اعالم تعرفه ویژه این کار خبر داده اس��ت، 
برخی معتقدند استخراج ارز دیجیتال بحران اصلی صنعت برق نیست و اتفاقا صنعت 

برق ایران بحران هایی بسیار جدی را بر دوش می کشد.
بررس��ی ها نش��ان می  دهد یارانه متعلق به برق، اس��تخراج ارز دیجیتال را به 
اقدامی س��ودآور تبدیل کرده اس��ت، ای��ن نکته را نه فقط مقام��ات وزارت نیرو 
که وزیر ارتباط��ات نیز تایید می کند. حاال محمدجواد آذری جهرمی تاکید کرده 
است: استخراج رمزارز نیازمند تجهیزات و برق است، برق ایران برای کسانی که 
به دنبال اس��تخراج رمزارز هستند بس��یار جذاب است این در شرایطی است که 
برای تولید برق باید حجم زیادی از آب پش��ت س��دها که حق مردم و کشاورزان 

است را مصرف کنیم.
تدوین مقررات در حوزه ماینینگ، در دستور کار دولت

آذری جهرمی معتقد است: اگر عده ای بخواهند از این برق بدون ضابطه استفاده 
کنند و با نرخ مصرف خانگی اس��تخراج رم��زارز کنند و پول کالنی را هم به جیب 
بزنن��د مطلوب نیس��ت اما این واقعیت را هم نباید نادی��ده گرفت که بخش زیادی 
از ش��بکه برق کشور و منابع تولیدی ما در س��اعات غیرپیک آزاد است و استخراج 
رمزارز به نوعی صادرات ارز به صورت مجازی محس��وب می شود یعنی اینکه بدون 
س��رمایه گذاری و راه اندازی شبکه کالن انتقال برق، می توان با استفاده از استخراج 

رمزارز این برق را به صورت مجازی صادر کرد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه این موضوع نیازمند سیاست گذاری و تدوین مقررات 
است، گفت: تدوین مقررات در دولت در حال انجام است و قرار است که مکان هایی 

را در کشور در نزدیکی نیروگاه ها برای این کار در نظر بگیرم.
مصرف برق هر بیت کوین برابر مصرف 24 سال یک خانه 

در دیگر سوی حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق، افزایش مصرف برق را ناشی 
از اس��تخراج ارزهای دیجیتال می داند و دامن��ه انتقاد به این موضوع بیش از پیش 
گس��ترده شده است، در غیاب یک ابزار مهم یعنی»قانون«. برآوردها نشان می دهد 
تولید هر بیت کوین معادل مصرف ساالنه ۲4 خانه در تهران برق مصرف می کند یا 
معادل مصرف برق یک خانه در تهران به مدت ۲4 س��ال اس��ت. یارانه هر کیلووات 
برق ۵ هزار ریال است یعنی تولید یک واحد بیت کوین حدود 3۵۰ میلیون ریال با 
یارانه دولتی هزینه می برد یا حدود ۲7۰۰ دالر. حال آیا استخراج بیت کوین بحران 

کنونی صنعت برق در ایران است؟
در همی��ن زمین��ه، حمیدرضا صالح��ی، از فعاالن حوزه تولید ب��رق، با رد نقش 
ماینینگ و بیت کوین در بحران تولید برق در کشور گفت: ماینینگ سهم باالیی در 
مصرف این نوع از انرژی در کشور ندارد و برای توضیح مشکالت فعلی در این بخش 

باید به معضالت اقتصاد انرژی بپردازیم.

او با استفاده از عباراتی متفاوت ادامه داد: با این وضعیت تولید برق شانس آوردیم 
که در رکود صنعتی قرار داریم وگرنه اکنون کشور درگیر خاموشی های گسترده بود.

به گفته وی، ماینینگ در مصرف برق تاثیر داشته ولی سهم آن کمتر از ۵درصد 
بوده که در ش��رایط رکود صنعتی تا حدودی کاهش مصرف از این محل را تامین 
کرده است. البته در مورد ماینینگ و بیت کوین مساله اصلی سوءاستفاده آنها است، 
چراکه بسیاری با مصرف برق بخش کشاورزی، صنعت و حتی مساجد با استفاده از 

برق ارزان دست به این کار زدند که البته باید جلوی سو ءاستفاده را گرفت.
عضو کمیس��یون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی با تایید خبر تعیین تعرفه 
برای عملیات ماینینگ تاکید کرد: همان طور که تاکید کردم باید جلوی سو ءاستفاده 
را گرفت ولی در این بخش هم تا حدودی مساله حل خواهد شد. مانند ماجرای ارز، 
در این بخش هم ابتدا قیمت گذاری می ش��ود و سپس با بخشنامه فضا برای برخی 

افراد کنار گذاشته می شود.
برق ماینینگ باید بدون یارانه باشد

دبیر سابق سندیکای برق تاکید کرد: با این همه انتظار می رود تعرفه برق در این 
بخش به اندازه تولید برق بدون یارانه باشد. در حال حاضر هر کیلووات برق در سطح 

جهانی شش تا هفت سنت قیمت دارد .
ای��ن فع��ال حوزه تولید برق، ضمن اش��اره به مش��کالت کنونی اقتصاد کش��ور 
گفت:حاال باید بررس��ی کرد بحران اصلی برق کجاس��ت؟ بررسی ها نشان می دهد 
تولید انرژی در ایران از میزان مصرف عقب مانده است، وسایل جدیدی که به برق 
نیاز دارند رو به افزایش است اما تولید برق متناسب با این روند افزایش نیافته و در 

نتیجه بازنگری ساختاری در این حوزه ضرورت دارد. 
 صالحی در توضیح این مطلب ادامه داد: الگوی مصرف ایران باید با سرمایه گذاری 
بر وسایلی با مصرف استاندارد تغییر کند، همین حاال میانگین مصرف برق در ایران 
سه تا چهار برابر میانگین جهانی است در حالی که با منطقی شدن مصرف هم امکان 
سرمایه گذاری در حوزه های جدیدی مانند ماینینگ بیش از پیش فراهم می شود و 

هم واقعی شدن قیمت برق فشار مضاعفی به مردم وارد نمی کند .
او با اشاره به قیمت هزار تومانی به ازای هر کیلو وات برق در ارمنستان گفت: در 
ایران با وجود اینکه تولید برق بدون محاس��به قیمت گاز مصرفی در آن کیلو واتی 
۱۱۰ تومان است، اما نرخ فروش آن به مصرف کنندگان 7۰ تومان است. البته قبول 
دارم که مردم با مشکل درآمد مواجه هستند ولی انتظار می رود سیاست گذاری ها به 
سمتی نروند که تولیدکنندگان برق نیز آسیب ببینند و امکان ورود سرمایه گذاران 

به این حوزه فراهم نشود.

کارشناسان معتقدند ماینرها عامل اصلی بحران صنعت برق نیستند

ایران قطب جدید استخراج بیت کوین در جهان 

در پ��ی انصراف دول��ت از ح��ذف ارز 4۲۰۰ تومانی، قرار ش��د پرداخت ارز 
ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی ادامه یابد، اما این ارز برای برخی کاالها 
از جمله گوشت حذف و قرار شد به مردم برگردد، اما پس از گذشت ماه ها هنوز 
مشخص نشده این سود کالن چگونه خرج شده و اگر خرج معیشت مردم شده، 

به چه نحوی بوده است؟
به گزارش ایسنا، طبق قانون بودجه سال ۱3۹۸، دولت مکلف به تأمین ۱4 
میلیارد دالر برای کاالهای اساس��ی با نرخ ترجیحی )4۲۰۰ تومان( شد، با این 
حال با توجه به رانتی که در نتیجه اختصاص ارز 4۲۰۰ تومانی به واردات کاال 
ایجاد ش��ده بود، مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس برنامه خود را بر اصالح 
روند قبلی قرار دادند، چرا که در همین راس��تا اعالم ش��د »با حذف ارز 4۲۰۰ 
تومانی برای واردات، راهکارهای دیگری جایگزین آن می شود که منافع آن به 

طور حتم به خود مردم می رسد.«
به هر صورت بین دالر 4۲۰۰ تومانی و دالر نیمایی که در حال حاضر حدود 
۱۰ هزار تومان اس��ت، اختالف قابل توجهی وجود دارد که موجب شده کاالی 

وارداتی با ارز 4۲۰۰ تومانی با نرخ باالتری محاسبه شود و به دست مردم برسد. 
در ای��ن بی��ن دولت که عدم نظارت دقیق را علت ای��ن رانت و تخلف می داند، 
معتقد اس��ت دالر 4۲۰۰ تومانی نمی تواند روش مناس��بی برای تأمین کاالی 
اساس��ی باش��د و باید با اصالح این رویه و راهکارهای جایگزین، به معیش��ت 
م��ردم کمک کرد و در صورت حذف ارز 4۲۰۰ تومانی، منابع حاصل ش��ده را 
به آنها برگرداند. با اینکه قرار بود طی جلساتی بین دولت و مجلس تکلیف ۱4 
میلیارد دالر کاالی اساس��ی در قانون بودجه مشخص شود، این اتفاق نیفتاد و 
اعالم دولت از این حکایت داش��ت که به روال قبلی خود ادامه می دهد. این در 
ش��رایطی اس��ت که با توجه به اختالف قیمت ارز 4۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی، 
حداقل ۵.۸۰۰ تومان در هر دالر سود ایجاد می شود که برای ۱4 میلیارد دالر، 

حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت دارد.
اکن��ون با وجود تمام ابهاماتی که در این رابطه وج��ود دارد، یک مورد قابل 
توجه است و آن هم اینکه دولت در زمانی که در حال بررسی راهکار جایگزین 
ارز 4۲۰۰ تومان��ی بود و قب��ل از اتخاذ تصمیم نهایی در ای��ن رابطه، اقدام به 

حذف برخی از کاالها از جمله گوش��ت از لیس��ت دریافت کنندگان ارز 4۲۰۰ 
تومانی کرد.

فارغ از درستی یا نادرستی این تصمیم، سوال اینجاست که با توجه به وعده 
برگشت یارانه ارزی به مردم، سود ناشی از بابت مابه التفاوت عدم پرداخت دالر 
4۲۰۰ تومانی به برخی کاالها در مدت چهار ماه اخیر آیا به مردم رسیده و به 
چه نحوی برگشته است؟ آیا نمایندگان مجلس و دولت توافقی برای خرج یارانه 

ارزی کاالهای حذف شده از مشموالن ارز ترجیحی داشته اند؟
در عین حال، تاکنون به طور روش��ن توضیح داده نش��ده که چرا فقط چند 
مورد کاالی اساسی از دریافت ارز با نرخ ترجیحی کنار گذاشته شده و پرداخت 

آن برای بقیه کاالها ادامه دارد؟
به هر حال ابهامات در رابطه با حذف یا ادامه پرداخت ارز 4۲۰۰ تومانی بین 
اظهارات برخی نمایندگان مجلس یا تجار و حتی اذهان عمومی وجود دارد که 
به نظر می رسد باید مسئوالن مربوطه از دولت گرفته تا مجلس پاسخی شفاف 

در مورد آن ارائه کنند.

افت درآمدها در س��ال جاری موجب شده اس��ت معادالت بودجه ای 
امس��ال دچار بهم ریخت��ه و دولت تصمیم به کاه��ش بخش هزینه ای 

بودجه تا ۶۲ هزار میلیارد تومان بگیرد.
به گزارش ایسنا، اعالم اخیر نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- 
بیانگ��ر آن بود که منابع و مصارف دولت در بودجه س��ال جاری باید به 

3۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
وی شرایط سخت و بحرانی پیش روی کشور را مورد اشاره قرار داده و 
گفته که با توجه به افت شدید درآمدها در سال جاری باید دخل و خرج 

کشور تنظیم شود و در این رابطه اقداماتی انجام شده است.
این در حالی اس��ت که طبق قانون بودجه دولت باید منابع و مصارف 
خ��ود را ب��ا 44۸ هزار میلیارد تومان منابع عموم��ی تنظیم می کرد، اما 
ب��ا توجه ب��ه کمبودهایی که در مناب��ع دارد آن را ب��ا کاهش ۶۲ هزار 
میلی��ارد تومان��ی به 3۸۶ هزار میلیارد تومان رس��انده که در نتیجه آن 
باید صرفه جویی هایی انجام ش��ود. منابع دولت را در س��ال جاری، ۲3۸ 
ه��زار میلیارد تومان درآمدها، ۱۵۸ هزار میلی��ارد تومان فروش نفت و 
فرآورده های آن و همچنین ۵۱ هزار میلیارد تومان فروش اوراق تشکیل 

می دهد که باید در س��ه بخش هزینه های جاری ب��ا ۱۵۲ هزار میلیارد 
توم��ان، بودجه های عمرانی ۶۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد و تملک دارایی های 
مالی با ۲۹ هزار میلیارد تومان مصرف شود. با این حال شرایط تحریمی 
و مس��ائل بین المللی که در کاهش درآمدهای دولت به ویژه بخش نفت 
تأثیرگذار بوده اس��ت موجب ش��ده ب��ا افت درآمدها دول��ت به کاهش 
هزینه ه��ای خود روی آورد. از این رو کاه��ش حدود ۶۰ هزار میلیاردی 
در دس��تور کار قرار گرفته که ۲3 هزار میلیارد تومان آن از بودجه های 

جاری کم شده و به 43 هزار میلیارد تومان رسیده است.

یارانه دالر 4200 تومانی به چه کسانی رسید؟

62 هزار میلیارد از دخل و خرج امسال کم شد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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شاخص بورس بیش از هزار واحد رشد کرد
بازگشت بورس به روند صعودی

برخالف نخستین روز هفته، روند اصالحی قیمت ها در بورس تهران دیروز 
یکشنبه متوقف شد و بیشتر سهم ها با رشد قیمت مواجه شدند. این موضوع 

سبب شد نماگر اصلی بازار بیش از ۱۰۰۰ واحد رشد کند.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
۱۰۰۲ واحد رشد کرد و به رقم ۲4۶ هزار و 447 واحد رسید. همچنین شاخص 
کل هم وزن با ۵47واحد افزایش تا رقم ۶۰ هزار و ۵۵ واحدی باال رفت. شاخص 
آزاد ش��ناور نیز ب��ا ۱۱۵۲واحد افزایش رقم ۲7۶ ه��زار و ۶۹۵ را تجربه کرد و 
ش��اخص بازار اول و دوم ۸37 و ۱۵4۸ واحد رش��د کرد. پاالیش نفت اصفهان، 
پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت تهران سه نمادی بودند که بیشترین تأثیر 
افزاینده را روی شاخص های بازار سرمایه گذاشتند. در طرف مقابل پتروشیمی 
خارک، سایپا و معدنی و صنعتی چادرملو سعی کردند شاخص های بازار سرمایه 
را به س��مت پایین هدایت کند. روز یکشنبه در گروه خودرو و ساخت قطعات 
ارزش معامالت به بیش از ۱۰۱ میلیارد تومان رسید همچنین حجم معامالت 
رقم 4۹7 میلیون س��هم و اوراق مالی را پشت سر گذاشت. در این گروه بیشتر 
س��هم ها نوس��انی کمتر از ۲درصد را تجربه کردند. گروه محصوالت شیمیایی 
پس از خودرویی ها بیش��ترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند و اکثر 
نمادهای این گروه نوس��ان قیمتی کمتر ۲درصد را ش��اهد بودند. علی رغم روز 
شنبه که شاخص بازار سرمایه با شیب نسبتاً تندی کاهش یافت، روز یکشنبه 
بازار از حالت اصالحی خارج ش��ده و بیشتر سهم ها به روند رشد بازگشتند. در 
ب��ورس اوراق بهادار تهران ۲۱3 نماد با رش��د قیمت و ۱۱4 نماد با افت قیمت 
روب��ه رو بودند. در فرابورس ایران نیز تع��داد نمادهای مثبت ۱33 نماد و تعداد 
نمادهای منفی ۵.7 نماد بود. ارزش معامالت بورس تهران در مجموع به ۱.۲۲۶ 
میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۲.۶ میلیارد سهم 
و اوراق مال��ی بود. تعداد معامالت این ب��ازار رقم ۲۵۶ هزار و ۹۶ را تجربه کرد. 
آیفکس نیز با ۸.۵ واحد رشد مواجه شد و تا رقم 3۲۰۱واحدی باال رفت. ارزش 
معامالت فرابورس ایران عدد ۶۹۹ میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معامالت 

تا رقم ۱.۱ میلیارد سهم و اوراق مالی باال رفت.

نماینده شرکت ملی نفت ایران:
خارجی ها خریدار نفت بورسی می شوند

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس گفت اشخاص حقیقی و حقوقی 
از خارج از کشور برای حضور در معامالت نفت خام بورس انرژی ایران ابراز 

تمایل کرده اند و به دنبال اجرایی کردن این خواسته هستیم.
امیرحسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس در گفت و 
گو با ایرنا، با اشاره به اینکه در سیستم بورس امکان حضور مشتریان خارجی 
هم وجود دارد، ادامه داد: براساس اعالم بورس، تاکنون برای تعدادی از افراد 
حقیق��ی و حقوقی خارجی کد س��هامداری بورس نیز صادر ش��ده اس��ت و 
ع��الوه بر آن عده ای نیز برای حضور در این معامالت به ش��رکت ملی نفت 
ای��ران مراجعه کرده اند. وی افزود: س��از و کار الزم برای معامالت نفت خام 
در بورس ب��ا خارجی ها وجود دارد و در این زمینه محدودیتی نداریم. البته 
در گذش��ته الزام بر این بود که حتماً ش��رکت حقوقی خارجی ثبت سفارش 
انجام می داد زیرا نیاز بود تا تایید صالحیت ش��وند، اما با همکاری ش��رکت 
بورس، این کار برای اش��خاص حقیقی نیز امکان پذیر ش��ده است. به گفته 
نماینده ش��رکت ملی نفت ایران در بورس، با اقدام��ات صورت گرفته، برای 
ورود و خ��روج و انجام معامالت خارجی ها در بورس انرژی و خرید و فروش 
نفت خام محدودیتی وجود ندارد. وی تاکید کرد: از آنجا که این محموله ها 
با هدف صادرات در بورس انرژی عرضه می شوند بنابراین همواره یک طرف 
خارجی نیز وجود دارد، اما هنوز خریداران خارجی بدون واس��طه در بورس 
ب��رای خرید نفت اقدام نکرده اند. تبیانیان با اش��اره به عرضه مس��تمر نفت 
خ��ام و میعانات گازی در سه ش��نبه ه��ر هفته، ادامه داد: طبق روال س��ال 
۹۸ و براس��اس ش��یوه نامه ابالغی از س��وی وزیر نفت، هر هفته عرضه یکی 
از محموله های نفت خام س��بک، نفت خام س��نگین یا میعانات گازی را در 
دستور کار داریم و سه ش��نبه هفته جاری محموله ۲ میلیون بشکه ای نفت 

خام سنگین عرضه خواهد شد.

نماگربازارسهام

رئیس س��ازمان بورس، بورس کاال را مس��یری خوب برای ساماندهی 
اقتصادی دانست و از پسته و خرما به عنوان مشتری بعدی بورس کاالی 

ایران خبر داد.
شاپور محمدی در مراس��م راه اندازی معامالت گواهی سپرده کاالیی 
و قرارداده��ای آت��ی زیره س��بز در بورس کاالی ای��ران از وزارت جهاد 
کش��اورزی برای همکاری جهت عرضه و ورود کاالهای جدید به بورس 
کاال تش��کر کرد و گفت: با توجه به تجربه خوبی که برای عرضه زعفران 
در بورس داش��تیم امیدواریم این موضوع پس از زیره س��بز، برای پسته 

هم اتفاق بیفتد.
به گفته محمدی، در س��ال گذش��ته ۲۸ تن زعفران مورد معامله قرار 
گرفت که این رقم در س��ال جاری تاکنون به ۱۱ تن رس��یده است که 

آمار قابل قبولی است.
محم��دی ادامه داد: زعفران ی��ک تجارت ۸ میلی��ارد دالری در دنیا 
دارد ای��ن در حالی اس��ت که در ایران تنها 3۰۰ ت��ا 4۰۰ میلیون دالر 
س��هم کشاورزان می شود و در تالش هستیم با فعال کردن هرچه بیشتر 
معامالت این محصول در بورس، ش��رایط کشاورزان این حوزه نیز بهبود 

یابد.  
به گزارش س��نا، رئیس س��ازمان بورس گفت: یک��ی از اهداف عرضه 
محصوالت کش��اورزی و کاالها در بورس این اس��ت که کش��اورزان به 
حق خودش��ان برس��ند و قیمت عادالنه به آنها پرداخت شود؛ در همین 
راستا بورس در کشف عادالنه قیمت و رسیدن سود واقعی به کشاورزان 
موثر است که امیدواریم به زودی شاهد عرضه پرحجم سایر محصوالت 

کشاورزی در بورس باشیم.
به گفته محم��دی، روند پذیرش و عرضه محصوالت در بورس کاالی 
ایران به این گونه اس��ت که در گام اول معامالت گواهی س��پرده کاالیی 
راه اندازی می ش��ود و س��پس معام��الت قراردادهای آتی ش��روع به کار 
می کند. همچنین پس از تکمیل معامالت در بازار مشتقه، صندوق های 
کاالیی راه اندازی می ش��ود که سازمان بورس با جدیت به دنبال تسهیل 

اخذ مجوز صندوق های کاالیی در بورس کاالست.
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه بورس کاالی ایران همواره در بازار 
س��رمایه ایران پیش رو بوده اس��ت، گفت: ام��روزه یکی از مباحث مهم 
انجام معامالت در بس��تر بالک چین اس��ت که ب��ورس کاال می تواند در 

استفاده از بس��تر بالک چین نیز پیش رو باشد که در این صورت شاهد 
ارتقای جایگاه بورس کاال در اقتصادمان خواهیم بود.

محم��دی در پایان گف��ت: محصوالت خرما و پس��ته از اهداف بعدی 
بورس کاال هس��تند به طوری که این محص��والت نیز می توانند همچون 
زعف��ران و زیره در بورس کاال عرضه ش��وند تا ش��اهد س��اماندهی بازار 

داخلی و صادراتی این محصوالت در بستر بازار سرمایه باشیم.
مدیرعامل بورس کاال: انبارهای پذیرش زیره سبز افزایش می یابد

همچنین حامد س��لطانی نژاد در مراس��م راه ان��دازی معامالت گواهی 
س��پرده و قراردادهای آتی زیره س��بز در ب��ورس کاالی ایران گفت: به 
زودی تعداد انبارهای پذیرش ش��ده زیره س��بز در ب��ورس کاال افزایش 
می یابد تا با رونق معامالت گواهی س��پرده زیره ش��اهد کش��ف قیمت 

بهینه تر و توسعه تجارت این محصول باشیم.
مدیرعام��ل بورس کاالی ای��ران به راهبردهای این ب��ورس در حوزه 
محص��والت کش��اورزی اش��اره کرد و گف��ت: اقداماتی همچ��ون اوراق 
بهادارس��ازی محصوالت، توسعه ابزارهای مش��تقه، ایجاد و به کارگیری 
ابزارهای تامین مالی و معامالتی متناس��ب با نیاز مشتریان به گسترش 
اندازه و عمق بازار محصوالت کشاورزی در بورس کاال کمک می کند که 
در نتیجه کش��ف قیمت بهینه تر، تبدیل شدن به مرجع قیمتی و توسعه 
تجارت در بازار این محصوالت حاصل می شود. مدیرعامل بورس کاالی 
ای��ران افزود: هم اکنون در حوزه اوراق بهادارس��ازی و توس��عه ابزارهای 
مش��تقه امکان اس��تفاده از ابزارهایی همچون گواهی س��پرده کاالیی، 

قراردادهای آتی و اختیار معامله زعفران در بورس فراهم شده است.
او با اشاره به اینکه گواهی سپرده کاالیی یکی از بازارهای نوین مالی 
اس��ت، گفت: معامالت گواهی سپرده کاالیی در بورس کاال در سال ۹4 
با معامالت س��که طال راه اندازی شده که تا به امروز نماد گواهی سپرده 
سکه از نظر حجم و ارزش با رشد قابل توجهی روبه رو شده است. بعد از 
آن، گواهی سپرده زعفران و پسته راه اندازی شد و امروز شاهد راه اندازی 

گواهی سپرده زیره سبز هستیم.
به گفته سلطانی نژاد، گواهی سپرده کاالیی ابزاری برای انجام معامالت 
پیوس��ته، کش��ف بهتر قیمت و ابزاری برای تامین مالی است. همچنین 
ع��دم نیاز به تحوی��ل فیزیکی، ام��کان خرید و فروش مس��تمر، ایجاد 
اطمینان خریدار و فروشنده نس��بت به کیفیت محصول خریداری شده 

و ام��کان فروش محصول به قیم��ت واقعی از جمله مزای��ای راه اندازی 
معامالت گواهی سپرده کاالیی است.

 وی س��پس به بازار زیره سبز اشاره کرد و گفت: پس از تجربه موفق 
معامالت زعفران در بورس کاال و شفاف سازی قیمت و اطالع کشاورزان 
از نرخ های واقعی، از این پس فعاالن بازار زیره نیز می توانند با آمارهای 

شفاف و براساس کشف نرخ های عادالنه در بورس کاال مواجه شوند.
وی تصری��ح کرد: در دنیا بزرگترین بازار زیره مربوط به هند اس��ت و 
ایران در تجارت جهانی زیره س��بز بین رتبه س��وم تا شش��م در حرکت 
است که با توجه به اقلیم کشورمان می توان میزان تولید و صادرات این 

محصول را افزایش داد. 
مدیرعامل بورس کاالی ایران با بیان اینکه توس��عه نظام انبارداری به 
عن��وان یکی از الزامات بازار محصوالت کش��اورزی در برنامه های بورس 
کاال قرار دارد، عنوان کرد: بورس کاال در تالش اس��ت تا تعداد انبارهای 
پذیرش ش��ده زیره سبز را افزایش دهد؛ به طوری که پذیرش انبار کشت 
و صنعت زیره ایرانیان در دست اقدام است تا به جرگه دو انبار پذیرفته 

شده بپیوندد.
سلطانی نژاد در پایان، از همه مجموعه ها و افرادی که به راه اندازی این 
معامالت کمک کرده اند قدردانی کرد و گفت: با تالش های صورت گرفته 
طی چند س��ال اخیر، هم  اکنون اس��تان خراسان رضوی به عنوان قطب 
محصوالت کشاورزی قابل عرضه در بورس کاال تبدیل شده است که این 

اتفاق به سایر استان  های کشور نیز سرایت خواهد کرد.
اقدامات بورس به نفع کشاورزان است

همچنین میری، مدیرعامل ش��رکت تامین س��رمایه سپهر نیز در این 
مراس��م گفت: ب��ورس کاالی ایران همانطور که به ب��ازار زعفران کمک 
کرده اس��ت، می تواند به ساماندهی سایر محصوالت کشاورزی از جمله 
زیره نیز کمک کند که این موضوع به نفع کشاورزان و بخش کشاورزی 

کشور است.
مدیرعامل ش��رکت تامین سرمایه سپهر اعالم کرد: نقش ما به عنوان 
بازارگردان در کنار خریدار و فروشنده در بازار زیره به نقدشوندگی بازار 
و ایج��اد رونق در معامالت کمک خواهد کرد. همچنین تامین س��رمایه 
س��پهر در راستای راه اندازی قراردادهای جدید معامالت باز هم در کنار 

بورس کاالی ایران خواهد بود.

رئیس سازمان بورس در مراسم راه اندازی معامالت گواهی سپرده کاالیی و قراردادهای آتی زیره سبز خبر داد

پسته و خرما مشتری بعدی بورس کاال
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آخرین تحوالت بازار مرغ
قیمت مرغ به 14 هزار تومان رسید

عض��و هیات مدی��ره اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت ازدی��اد تقاضا در 
تابس��تان، کاهش وزن گیری جوجه ها و نوس��ان شدید ریزمغذی ها منجر به 

افزایش قیمت مرغ در بازار شد.
عظی��م حجت در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره آخرین 
تحوالت بازار مرغ اظهار داش��ت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب 
مرغداری ۹ هزار و 4۰۰ و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها ۱3 هزار و 

۵۰۰ تا ۱4 هزار تومان است.
وی افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که 
قیمت مرغ زنده به سطح حدود ۹ هزار و 7۰۰ تا ۹ هزار و ۸۰۰ و مرغ گرم 

برای مصرف کننده به ۱4هزار تومان برسد.
حجت ازدیاد تقاضا و کش��ش بازار در فصل تابس��تان، کاهش وزن گیری 
جوجه ها در واحد های مرغداری ناش��ی از گرمای هوا و نوسان شدید قیمت 
ریزمغذی ه��ا و اقالم دارویی مورد نیاز صنع��ت طیور را عامل اصلی افزایش 

نرخ مرغ در روز های اخیر اعالم کرد.
عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی ادامه داد: افزایش تلفات و 
تاخیر در وزن گیری مرغ های تولیدی موجب ش��د میزان عرضه و تقاضا در 
فصل تابس��تان به حالت خطی درآید که با ای��ن وجود، تولیدکنندگان مرغ 

تولیدی خود را براساس هزینه تمام شده در بازار عرضه می کنند.
وی ب��ا انتقاد از تاخیر در ابالغ قیمت مص��وب مرغ منجمد گفت: اگرچه 
پش��تیبانی امور دام طی ارسال نامه ای به اس��تان ها خبر از آغاز خرید مرغ 
منجمد از تولیدکنندگان را داده، اما قیمت مرغ منجمد در نامه قید نش��ده 

است.
حج��ت با بیان اینکه احتمال اعالم نرخ مص��وب مرغ منجمد ظرف چند 
روز آین��ده وجود دارد، اظهار داش��ت: این در حالی اس��ت که بررس��ی های 
کارشناس��ی های س��تاد تنظیم بازار برای اعالم نرخ مصوب مرغ زنده و گرم 

همچنان ادامه دارد.
این مقام مسئول در واکنش افراد به گرانی قیمت مرغ طی روز های اخیر 
در بازار گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید، باید اطالع رسانی دقیقی 
در ای��ن خص��وص صورت گیرد چراکه مرغداران ط��ی ماه های اخیر با زیان 
م��رغ تولیدی خود را در بازار عرضه کردن��د و به عبارت دیگر پروتئین مرغ 
در ماه های اخیر کمترین رش��د را در مقایس��ه با دیگر محصوالت پروتئینی 

داشته است.

توزیع تخم نوغان در 10 سال گذشته به باالترین سطح خود 
رسید

افزایش اتکا به تولید داخل در پیله  تر ابریشم
رئیس مرکز توس��عه نوغانداری کشور گفت امسال 3۹ هزار و 7۵۰ جعبه 
تخم نوغان در کش��ور توزیع ش��د که این میزان ب��ا افزایش ۵۵درصدی به 

بیشترین رقم در ۱۰ سال گذشته رسید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عدیل سروی درباره سابقه نوغانداری 
در کش��ور اظهار داش��ت: در حوزه پرورش کرم ابریشم سابقه تاریخی داریم 
و نوغان��داری و پرورش کرم ابریش��م یک فعالیت اقتصادی کهن در کش��ور 
محس��وب می ش��ود. دولت ها و حکومت ها امنیت جاده ابریش��م را به خاطر 

تجارت ابریشم تأمین می کردند.
وی افزود: صنعت ابریش��م در دوره صفویه نقش��ی هم تراز با نقش صنعت 
نفت در دوران معاصر کشور را داشته است. طبیعتاً پس از انقالب و در سال 
7۹ تولید کل کشور بالغ بر ۲۰3 هزار جعبه تخم نوغان بوده، اما بنابر دالیل 

متعدد دچار سیر نزولی شد.
رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور درخصوص میزان تولید گفت: امسال 
اتفاقات خوبی برای این صنعت افتاد و تعداد اس��تان هایی که در نوغانداری 

فعالیت می کردند از ۲۲ استان به 3۱ استان افزایش پیدا کرد.
وی افزود: همچنین میزان توزیع تخم نوغان در س��طح کشور به 3۹ هزار 
و 7۵۰ جعبه رسید که نسبت به سال گذشته که ۲۵ هزار و 7۱۰ جعبه بود 
معادل ۵۵درصد افزایش داش��ت و این میزان توزیع تخم نوغان در ۱۰ سال 

گذشته بیشترین رقم محسوب می شود.
س��روی در ادامه با اش��اره به میزان اش��تغال زایی در صنع��ت نوغانداری 
تصریح کرد: از لحاظ تولید حدود ۱4۰۰ تن پیله تر ابریش��م در کشور تولید 
ش��د که می��زان اتکا به تولید داخل��ی را از ۲۸درصد ب��ه 43درصد افزایش 
داد. کش��ور ما در زمینه صنایع دس��تی به ویژه صنعت ف��رش دارای جایگاه 
باالیی اس��ت و حوزه نوغانداری ضمن تأمین مواد اولیه این صنعت، اشتغال 
باالی��ی را در حوزه نوغانداری از تولید تخم تا پرورش کرم، صنایع دس��تی و 
ابریشم کشی ایجاد کرده اس��ت. رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور افزود: 
این صنعت ارزش افزوده بسیار باالیی دارد و با توجه به اقلیم کشور ما نهال 
توت در اکثر اس��تان های ایران قابل رویش و س��ازگار با محیط زیست است 
و به همین دلیل درآمد خوبی را برای کش��اورزان رقم می زند. امس��ال هم 
محصول نوغانداران از 7۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم پیله تر در خراسان 

تا ۹3هزار تومان به فروش رسیده است.

صادرات 11.5 میلیارد دالری ایران در 3 ماه 
نخست امسال

سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت از صادرات ۱۱.۵ میلیارد دالری در سه 
ماه نخست امسال خبر داد. به گزارش خبرنگار اقتصادی  تسنیم ،محمدرضا 
مودودی در همایش ملی صادرات، بیمه و سرمایه گذاری با رویکرد نوسانات 
نرخ ارز با اش��اره به آمار س��ه ماهه تجارت کشور اظهار داشت: آمارها نشان 
می دهد در س��ه ماه نخس��ت امس��ال ۱۱.۵ میلیارد دالر صادرات داشته ایم 
که در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل تغییر چندانی نداشته و در همین 
مدت معادل ۱۰.۲ میلیارد دالر واردات داشته ایم که نسبت به سال گذشته 
۸.7درصد کاهش داشت. سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه باید 
برای توس��عه تولید و گسترش اقالم صادراتی کشور تالش کرد، افزود: ایران 
معادل ۱.۲درصد جمعیت، گستره جغرافیایی و تولید ناخالص داخلی دنیا را 
دارد ولی متاس��فانه تنها ۰.3درصد صادرات دنیا را دارا هستیم و این نشان 

می دهد که در بخش صادراتی و ظرفیت تولید به درستی عمل نکرده ایم.
وی ادام��ه داد: در کش��ور ما، تع��داد اقالم صادراتی ب��ا ارزش بیش از ۵ 
میلی��ون دالر، کمت��ر از ۱3۰۰ قلم کاال اس��ت که 37 میلی��ارد دالر از کل 

صادرات ما یعنی ۸۱درصد کل صادرات را شامل می شود.
م��ودودی اضافه کرد: همچنی��ن تعداد اقالم صادراتی با احتس��اب اقالم 
صادراتی باارزش تر از ۱۰ میلیون دالر 4۰۰ قلم کاالست که این رقم نیز در 

مقایسه با هشت قلم انواع کاالی صادراتی، بسیار کم است.

اخبـــار

رئی��س هی��ات مدیره انجم��ن ش��رکت های صنعت پخش ای��ران با 
اع��الم مزیت های س��امانه مدیری��ت توزیع کاالی ش��رکت های پخش، 
ایجاد ش��فافیت در پخش و رصد توزیع کاالها در جهت کنار گذاش��تن 
ش��رکت های پخش بدون مجوز را مهمترین نتیجه اجرای این س��امانه 

بیان کرد.
به گزارش ایسنا، سهراب کارگر در همایش رونمایی از سامانه مدیریت 
توزیع کاال، اظهار داش��ت: از سال ۹4 با همکاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صم��ت( اجرای فاز اول طرح رصد کاال را آغاز کردیم. در فاز 
اول هم��کاری مربوط بود به صدور مجوزهای مج��زا به صورت مکانیزه 
که توانس��تیم به شرکت های پخش مجوز بدهیم. در فاز دوم این پروژه، 
به رصد کامل در تمامی مب��ادی تولیدکننده، توزیع کننده و واردکننده 
پرداخته شد. رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش ایران 
افزود: ش��رایط خاص کشور موجب شد که با شتاب بیشتری به فاز دوم 
بپردازیم. اهمیتی که برای رصد کاال وجود داشت، به ویژه برای کاالهای 
اساسی همچون قند، شکر، چایی و برنج باعث شد که بتوانیم با استفاده 

پیمانکارهای برون سازمانی، این پروژه را انجام دهیم.
وی تصری��ح کرد: یکی از دالیل اصلی و مزیتی که این پروژه را دارای 
اهمیت بیش��تری نس��بت به س��امانه های پیش��ین می کند، استفاده از 

صاحب نظران و متولیان اصلی استفاده کننده و پخش کاال است. اعضای 
این انجمن به صورت دقیق اطالعات را ثبت و در س��امانه درج می کنند 
که این استفاده از انجمن و تشکیل جلسات باعث شد بتوانیم با شرایط 

بهتری این سامانه را اجرا کنیم.
کارگر وجود کل اطالعات به صورت یکپارچه و منسجم را مزیت دیگر 
این س��امانه بیان کرده و گفت: در حال حاضر ش��رکت های پخش عضو 
انجمن ۱۰۰درصد دارو و ۸۵درصد غذا و محصوالت آرایشی، بهداشتی 
و ش��وینده ها را توزیع می کنند، تم��ام مبادی ورود و تولید را در اختیار 

داشته و اطالعات را درج می کنند.
وی ادامه داد: نکته دیگر این س��امانه که در دیگر س��امانه ها کمتر به 
آن پرداخته ش��ده است، این اس��ت که از آنجایی که شرکت های پخش 
دارای سیستم های مکانیزه مدون و یکپارچه ای هستند، با کمترین نیاز 
به تداخل و ثبت اطالعات دس��تی، انجام می ش��ود. در این س��امانه به 
دلیل اینکه اطالعات به صورت اتوماتیک از سیستم های نرم افزاری اخذ 

می شود، هیچ گونه ضریب خطای انسانی در آن وجود ندارد.
کارگر اظهار داش��ت: نقطه قوت این س��امانه این است که با ایجاد آن 
به س��مت پیش��گیری و حذف ش��رکت های پخش بدون مجوز می توان 
حرکت کرد. بدیهی اس��ت زمانی که مصوب می ش��ود باید تمام اعضایی 

ک��ه در چرخه عرضه هس��تند، بای��د اطالعات خ��ود را وارد کنند؛ باید 
مجوز داش��ته باشند. در سیس��تم غیردارویی و غذایی برخالف سیستم 
دارویی که تمام پروس��ه تولید، توزیع، توزیع کننده اولیه و توزیع کننده 
ثانویه کاماًل ش��فاف، شناخته شده و دارای مجوزهای رسمی است؛ این 

شفافیت وجود ندارد.
وی اعالم کرد: اما با برنامه ریزی س��امانه و قول مساعدی که دوستان 
در وزارت صمت داده اند؛ فاز به فاز، دنبال این هستیم که در روند توزیع 

کاال در سیستم غیردارویی هم شفافیت ایجاد شود.
رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش ایران ادامه داد: 
بحث بس��یار کمک کننده برای ما ارزش افزوده این سامانه است که این 
سامانه برای ما ایجاد می کند. اطالعاتی که در این سامانه وارد می شود؛ 
قابل پردازش هستند و می توان با بررسی و تحلیل این داده ها، به سرانه 

مصرف و سرانه های عمومی کاالها پی برد.
کارگر با بیان اینکه تعامالت خوب بین وزارت صمت و انجمن صنعت 
پخش باعث ش��ده که این س��امانه به لحاظ قابلیت اجرا و اس��تفاده در 
س��طح بس��یار قابل قبولی باش��د، ابراز امیدواری کرد: در فاز بعدی این 
س��امانه که تجزیه و تحلیل اطالعات، برنامه ریزی و بهینه سازی چرخه 

کاال است، بتوانیم گام های بیشتری برداریم.

افزایش شفافیت در توزیع کاالها

دبیرکل ات��اق بازرگانی مش��ترک ایران و عراق با اش��اره به صادرات 
۲.۵ میلیارد دالری ایران در ۱۰۰ روزه ابتدایی س��ال جاری، از افزایش 

۲۰درصدی صادرات به این کشور همسایه در سال ۹۸ خبر داد.
به گزارش ایسنا، حمید حسینی در گردهمایی صاحبان صنایع و تجار 
ایران و عراق اظهار داشت: خوشبختانه از ابتدای امسال روند تجارت به 
ع��راق مثبت بوده و ایرانی ها به طور میانگین روزانه ۲۵ میلیون دالر به 

عراق صادرات داشته اند.
وی ب��ا بیان اینکه امس��ال اولوی��ت همکاری ایران و ع��راق در حوزه 
صنع��ت و خدم��ات خواهد بود، توضیح داد: همانط��ور که تجارت میان 
طرفی��ن ادام��ه دارد ما به دنبال این هس��تیم ک��ه در حوزه های جدید 
نیز بیشترین ظرفیت ممکن فراهم ش��ود. خوشبختانه مقامات سیاسی 

دو کش��ور بر لزوم توس��عه همکاری ها تاکید دارند و همین مساله به ما 
کمک می کند که در بلندمدت س��طح فعالیت های اقتصادی مش��ترک 
را افزای��ش دهیم. دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق با اش��اره به خط 
اعتب��اری ۲۰۰ میلی��ون دالری پیمانکاران ایران��ی در عراق تاکید کرد: 
ای��ن خط اعتباری به ما کمک می کند که در پروژه های س��رمایه گذاری 
عراق حضور فعال داش��ته باش��یم. از این رو امیدواری��م دولت بغداد با 
تسویه حس��اب پروژه های قبلی منابع این خط اعتباری را تأمین کند تا 

امکان فعالیت در پروژه های جدید فراهم شود.
حس��ینی ادام��ه داد: همایش فعل��ی در جهت توس��عه همکاری های 
اقتصادی و آشنایی دو طرف با ظرفیت های موجود در اقتصادهای ایران 
و عراق اس��ت و به همین منظور هیأت عراقی پس از دو روز مذاکره در 

تهران ابتدا به اصفهان و س��پس به تبریز سفر خواهند کرد و در جریان 
این سفر با ظرفیت ها آشنایی بیشتری به وجود خواهد آمد.

وی ص��دور مجوز ویزای بلندمدت مکرر برای تاجران ایرانی را یکی از 
اولویت های اصلی طرف ایرانی دانست و گفت: خوشبختانه در این زمینه 
مذاکرات خوبی انجام شده و امیدواریم با پیگیری سفیر عراق و موافقت 

دو طرف شرایط برای اجرایی شدن این خواسته فراهم شود.
دبی��رکل اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطرنش��ان کرد: این اتاق برای 
حوزه ه��ای مختل��ف همکاری های اقتص��ادی طرح های ج��دی دارد و 
امیدواریم در جریان این س��فر و مذاک��رات یک برنامه ریزی جدی برای 
اجرایی ش��دن این طرح ها صورت گیرد ت��ا هدف گذاری تبادالت تجاری 

۲۰ میلیارد دالری دو کشور در آینده نزدیک اجرایی شود.

در هفته های اخیر نه تنها قیمت س��یب زمینی به طور غیرقابل قبول و 
بی ضابطه ای افزایش یافته بلکه از ترفندهای جدیدی برای گران فروشی 
و سودجویی  اس��تفاده می شود. به گزارش ایس��نا، از هفته های ابتدایی 
امسال تاکنون بازار س��یب زمینی نوسانات و تنش های قیمتی متعددی 
را تجربه کرد و حتی ممنوعیت و آزادس��ازی صادرات آن هم نتوانس��ت 
ثباتی در بازار این محصول زراعی پرمصرف ایجاد کند چرا که به عنوان 
مثال قیمت هر کیلوگرم س��یب زمینی که در روزهای پس از تعطیالت 
نوروزی حدود 4.۰۰۰ تومان بود، امروز به کیلویی حدود ۱۰ هزار تومان 
رسیده است. اما اتفاق دیگری که این روزها در بازار افتاده این است که 

توزیع س��یب زمینی با کیفیت های مختلف و کیفیت پایین )نو و کهنه( 
پررنگ تر از قبل ش��ده و با قیمت های متفاوت و در همه انواع، با قیمت 
باالیی عرضه می شود و با وجود اینکه قرار بود به گفته مسئوالن وزارت 
جهاد کش��اورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت این محصول 
کاهش یابد اما به گفته فروشندگان؛ نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه حجم 
س��یب زمینی های کهنه و با درجه کیفی پایین در بازار زیاد ش��ده، که 
قیمت گذاری و عرضه آن هم مالک و معیار مشخصی ندارد و در مواردی 

دیده شده که از کیلویی ۵.۰۰۰ تا 7.۰۰۰ تومان فروخته می شود.
اما س��یب زمینی نو و با کیفیت مناسب و معمول نیز در بازار همچنان 

به طور میانگین کیلویی ۹۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان قیمت دارد و علی رغم 
وعده های مسئوالن هنوز کاهش قیمتی نداشته است.

بازار این روزهای س��یب زمینی داس��تان های عجیب و غریبی دارد و 
نه تنها قیمت ها کاهش نیافته بلکه پدیده »چند نرخی« در آن پررنگ تر 
ش��ده به گونه ای ک��ه در یک میوه فروش��ی دو نوع س��یب زمینی عرضه 
می ش��ود که به عنوان مثال قیمت س��یب زمینی بی کیفی��ت 7هزار و با 

کیفیت ۱۰ هزار تومان است.
به نظر می رسد که کسی کاری با این بازار ندارد و همچنان جوالنگاه 

سودجویان و گران فروشان است.

افزایش 20درصدی صادرات به عراق در سال 98

سیب زمینی چندنرخی و ترفندهای جدید برای گران فروشی

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

17 تیر 1398

شماره 1346



اخبار

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از آزادشدن 
بیش از 4 هزار خودرو خبر داد

در دو هفت��ه گذش��ته، صمت گذری کوت��اه  بر تاریخ صنع��ت خودرو از 
جنبه ه��ای تولی��د و بازار ای��ن صنعت داش��ت؛ اینکه صنعت خ��ودرو چه 
مش��کالتی دارد و مس��ائل آن از کجا آغاز ش��ده اس��ت. در این گزارش هم 

مروری داریم بر وضعیت خودروهای وارداتی در چند سال گذشته.
به گزارش پ��دال نیوز، واردات خودرو موافقان و مخالفان بس��یاری دارد. 
به ط��ور معمول، فعاالن صنعت خودرو معتقدند با واردات نه تنها بازار رقابتی 
نمی ش��ود، بلکه بازار، وارداتی ها را جذاب تر می کن��د. در مقابل فعاالن بازار 
عنوان می کنند که ممنوعیت واردات، صنعت خودروی کش��ور را انحصاری 
کرده اس��ت و در ادامه هم مش��کالت مربوط به کیفیت محصوالت برطرف 
نمی شود و قیمت ها افزایش می یابد. در این راستا، استادان دانشگاه در حوزه 
اقتصاد و مهندس��ی خودرو هم نظرهای متنوعی با اس��تدالل های گوناگون 

دارند. 
از کارشناس��ان  اقتص��اددان و فرب��د زاوه  عل��ی خاکساری رفس��نجانی 
صنع��ت خ��ودرو از جمل��ه موافق��ان واردات خ��ودرو هس��تند. در این باره 
خاکساری رفس��نجانی معتقد اس��ت »تا زمانی که در صنعت خودرو انحصار 
حاکم است، نمی توان برای بازار آن منتظر اتفاق مثبتی بود. با شکسته شدن 
انحصار و رقابتی ش��دن بازار، خودروهای باکیفیت و با قیمت مناس��ب وارد 
بازار می ش��ود. ه��ر زمان افراد بتوانند با هزینه ای مع��ادل 4 تا ۶ ماه حقوق 
خود یک خودرو با استاندارد روز جهانی خریداری کنند، می توان گفت بازار 

خودرو اصالح شده است.« 
 زاوه ه��م ضمن اظهار مخالفت از حضور ش��ورای رقابت در قیمت گذاری 
خودروها، معتقد اس��ت »از وظایف شورای رقابت برخورد با برخی رفتارهای 
انحصاری اس��ت. این ش��ورا باید مانع ممنوعیت واردات می شد و با انحصار 

مقابله می کرد اما شورای رقابت اجازه داد فضا بسته و بسته تر شود.« 
برخی نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی حتی پیش��نهاد واردات برای 
تنظی��م بازار و خروج این بازار از الته��اب قیمتی را می دهند و در این باره با 
توجه به موضوع کیفیت و هزینه این گونه عنوان می کنند که به دلیل کمبود 
ارز می توان خودروهای دس��ت دوم با مدت زمان ۵ س��اله وارد کرد. عبداهلل 
رضیان یکی از اعضای کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی 
می گوی��د »اگر می خواهیم بازار آرام ش��ود، باید واردات آزاد و بازار از حالت 
انحصار خارج ش��ود. با واردات بازار اش��باع ش��ده و کیفیت تولیدات داخلی 
ارتقا پیدا می کند. این مسئله دغدغه مردم را در این  زمینه کاهش می دهد. 
عالوه بر این، در ادامه می توان با نظارت درس��ت، واردات خودرو را مدیریت 
کرد. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو نیز 
برای ساماندهی بازار در کنار عرضه، واردات خودروهای کارکرده را پیشنهاد 
می کند. وی معتقد اس��ت »اگر می خواهیم التهاب بازار بیش از این فروکش 
کند، باید اجازه دهیم خودروهای کارکرده وارد کش��ور ش��ود. به این ترتیب 
م��ردم در بازار خودروهای زیر ۱۰هزار دالری حق انتخاب خواهند داش��ت. 
این موضوع زمان جنگ تحمیلی هم تجربه ش��د و در س��ال های ۶3 و ۶4 
خودروهای کارکرده وارد کردیم. این یک رویکرد مرسوم در سایر کشورهای 
جهان اس��ت. ب��ا این روش می توان ب��ازار خودرو را تنظیم ک��رد. البته باید 
خودروهایی وارد ش��ود که به لحاظ نرخ بیش��تر مردم ق��درت خرید آنها را 

داشته باشند.«

2 راهکار برای رساندن خودروهای کارکرده 
وارداتی به مردم

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس درخصوص خودروهای کارکرده 
واردات��ی گف��ت: از طریق مناقص��ه خودروه��ای واردات��ی ادارات دولتی و 
همچنین خودروهای کارکرده وارداتی مورد اس��تفاده در بنادر می توان این 

نوع خودروها را به دست مردم رساند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«،  این روزها با توجه به بسته بودن 
واردات خودروه��ا به کش��ور صحبت های گوناگونی درخصوص آزادس��ازی 
واردات نمونه های صفر کیلومتر، کارکرده و حتی هیبریدی ها ش��ده است، با 
ای��ن وجود هنوز هیچ اتفاقی در زمینه ورود این خودروها به کش��ور پس از 
بس��ته ش��دن واردات خودرو صورت نگرفته است. در این رابطه گفت وگویی 
توسط خبرنگار گسترش نیوز با محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس صورت گرفته که در ادامه گزارش مشروح آن را می خوانید.

طرح ساماندهی بازار خودرو و مباحث آن
منص��وری ابتدا به ذکر نکات��ی درخصوص طرح س��اماندهی بازار خودرو 
پرداخ��ت: مهم ترین اصل طرح س��اماندهی بازار خودرو به خصوصی س��ازی 
مربوط می ش��ود که مقرر ش��د ظرف یک س��ال کارهای آن انجام شود. این 
بحث خصوصی سازی می تواند صنعت خودرو را نجات دهد و در صورتی که 
کارهای مربوط به آن انجام نشود در آینده می تواند عواقب بدی داشته باشد. 
از جمله مباحث دیگر می توان به ورود خودروهای خارجی یا وارداتی اشاره 

کرد که همچنان با این قضیه مخالفت می شود.
فروش خودروهای وارداتی ادارات دولتی

وی در رابطه با فروش خودروهای وارداتی کارکرده ادارات دولتی گفت: ما 
پیشنهاد دادیم که حداقل ادارات دولتی خودروهای خود را در مناقصات به 
مردم بفروشند و خودروهای دولتی بتواند به عنوان نمونه های خارجی دست 
دوم به مردم برس��د. خودروهای دست دوم بنادر هم می تواند به سایر نقاط 
کشور راه پیدا کند و از آنها نیز به عنوان نمونه های دست دوم استفاده کرد. 
در نتیجه با ورود خودروهای وارداتی کارکرده به بازار تا حدودی دالالن نیز 
از ای��ن قضیه خارج خواهند ش��د. این نکته را نی��ز باید گفت، خودرویی که 
نمون��ه صفر کیلومتر آن 4۰ هزار دالر قیمت دارد در نمونه کارکرده ممکن 
اس��ت قیمت آن حتی به 3هزار دالر برس��د. در صورت��ی که وضعیت منابع 
ارزی کش��ور مناسب بود می ش��د که خودروهای کارکرده با وضعیت سالم و 

منظم را به کشور وارد کرد.
صادرات خودروهای بنادر به اسم اسقاط

وی ادامه داد: نکته جالب اینجاست که خودروهای کارکرده بنادر ایران به 
خارج از کش��ور صادر می شود و این کار به اسم اسقاط صورت می پذیرد. در 
صورتی که اس��قاط انجام نمی شود و این خودروها ممکن است کارکردی در 
حدود ۵۰ هزار کیلومتر داش��ته باشد. چنین مواردی نشان دهنده این است 
که دست هایی در این کار وجود دارد و طرح ورود خودروهای کارکرده بنادر 
به کش��ور را ما نزدیک به یک س��ال و نیم است که پیش��نهاد دادیم. با این 
وجود همچنان اتفاقی در زمینه ورود این خودروها به بازار کش��ور رخ نداده 
اس��ت. اگر دولت تعرفه بگیرد و چنین خودروهایی در کش��ور توزیع ش��ود 
می تواند برای مردم بس��یار مفید باش��د. به عنوان مثال خودروهای بنز صفر 
کیلومتر که در کشور تنها ۵۰ هزار کیلومتر کارکرد دارند به راحتی می تواند 

در دسترس مردم قرار گیرد.

معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت از اعالم قطعی قیمت تمام ش��ده 
خودرو های ساخت داخل تا ماه آینده خبر داد.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، عباس تاب��ش درخصوص ورود 
س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور به قیمت خودرو گف��ت: صورت های مالی 
شرکت های خودروس��ازی تا پایان ماه جاری صادر می شود و این سازمان 
به اس��تناد قانون براساس این صورت های مالی، قیمت تمام شده تک تک 

خودرو ها را احصا می کند.
به گفته وی، قیمت های احصاش��ده خودرو ها به کمیته خودرو سازمان 
داده می شود و یکی از برنامه های سازمان است که با توجه به شیب نزولی 

هفته های جاری، قیمت خودرو به قیمت تمام شده نزدیک می شود.
تابش اظهار داش��ت: یکی از برنامه های سازمان در زمینه قیمت خودرو 
این اس��ت که خودروس��ازانی که قیمت تمام ش��ده آنها باالس��ت به طور 
حتم باید برنامه ریزی برای کاهش قیمت داش��ته باش��ند و در این زمینه 
چاره س��ازی کنند و حتی ممکن اس��ت پلتفرم جدیدی در زمینه قیمت 

خودرو به خودروسازان اعالم شود.
وی درخص��وص قیمت تمام ش��ده ب��رای مرغداران با توج��ه به واردات 
دانه های خوراکی مرغداری نیز به ایرنا، افزود: دانه ها و نهاده های مورد نیاز 
مرغداری کش��ور با ارز رسمی 4۲هزار ریالی است و با ارز نیمایی نیست و 

همه مرغداری ها براساس قیمت های تعیین شده مرغ خود را می فروشند.
تابش اظهار داش��ت: برای خرید مرغ از مرغداری به صورت استثنا برای 
افزایش ذخایر راهبردی و اس��تراتژیک این محصول ع��الوه بر ۱۱۵ هزار 
ریال قیمت مصوب مرغ، هزینه های پک ش��یرین و بسته بندی به شرکت 
پش��تیبانی امور دام داده ش��ده است تا بتوان از محل تولید داخلی ضریب 
ذخایر استراتژیک را باال ببرد و قیمت مرغ نیز بر همان قیمت قبلی است که 
اگر ادعا بر این است که قیمت تمام شده تولید مرغ برای مرغداران باالست، 
این مس��اله در س��ازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

بررسی می شود و اگر هم الزم باشد اعالم می شود.
معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان درخصوص افزایش قیمت سیب زمینی در ماه های اخیر نیز 
گفت: بحثی که در س��تاد تنظیم بازار در حال پیگیری می باشد این است 
که به جای ایجاد ممنوعیت و آزادسازی متعدد صادرات از بحث محدودیت 

و ایجاد عوارض صادراتی انجام شود.
تابش ادامه داد: صادرات محصوالت به گونه ای اس��ت که ابتدا تولیدات 
بای��د تامین کننده نیاز ۱۰۰درصد داخل باش��د و برای اینکه بازرگانان در 
این زمینه از بالتکلیفی رها شوند به جای ممنوعیت صادرات، بحث عوض 

عوارض صادرات در دستورکار قرار گرفته است.

ب��ه گفته وی، روزانه می��زان مصرف و قیمت ۱۰۰ قلم کاال در کش��ور 
رصد می ش��ود که وضعیت قیمت کاال بر این تحلیل ها تعیین می ش��ود و 
درخصوص محصول سیب زمینی نیز هفته آینده مساله صادرات آن مورد 
ارزیابی قرار می گیرد و با نزدیک شدن به فصل تولید و برداشت، امید است 
دیگر نیاز به وضع عوارض گمرکی صادرات این محصول نباشد و چنانچه 
ای��ن قیمت ها روند کنونی را داش��ته باش��د، وضع ع��وارض گمرکی برای 

محصول سیب زمینی در نظر گرفته خواهد شد.
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
س��ازمان حمایت  حق��وق مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان درخصوص 
اظهارنظر برخی از خبرگزاری های خارجی مبنی بر افزایش قیمت های کاال 
پس از اعالم س��خنگوی دولت مبنی بر آغاز 3.۶7درصد اورانیوم غنی شده 
گفت:  عده ای بحث های سیاس��ی را ممکن اس��ت تا حدی قابل تعمیم به 
اقتصاد بدانند، ولی این اعداد و تحلیل ها نشان می دهد این مباحث معنادار 

نیست.
به گفته وی، اظهارات خبرگزاری های خارجی در این زمینه بار ها منتشر 
شده است چراکه رسانه های خارجی به دنبال برهم زدن نظم بازار و اقتصاد 
ایران هس��تند و این اظهارنظر ها در مصداق های نوعی در قبل نیز صادق 

نبوده است.

قیمت تمام  شده خودروهای داخلی به زودی اعالم می شود

مدیر دفتر پایش س��ازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اینکه یکی از 
راهکارهای کاهش آالینده ازن محدودس��ازی تولید خودروهای دیزلی و اجرای 
طرح »کهاب« در جایگاه های عرضه س��وخت است، گفت: در این شرایط وزارت 
نفت باید تس��هیالتی برای اجرای این طرح تخصیص دهد و سایر دستگاه ها نیز 

در این راستا همکاری کنند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، ش��ینا انصاری در یک برنامه رادیویی 
درباره نقش س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در مدیریت آلودگی هوا گفت: این 
س��ازمان ب��ه علت جایگاه حاکمیت��ی و نظارتی خود مطابق ب��ا قوانین برنامه ای 
و موضوعی به پایش و س��نجش آالینده ها در 3۱ اس��تان کش��ور و اطالع رسانی 

درخصوص آنها می پردازد.
مدی��ر دفتر پایش س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت کنت��رل، مدیریت و مهار 
آالینده را وظیفه دیگر این س��ازمان ذکر و اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط 
زیس��ت سیاس��ت های مختلفی از جمل��ه ارتقای خودروه��ا، از رده خارج کردن 
خودروهای فرسوده، بهبود کیفیت سوخت و معاینه فنی را در چارچوب کارگروه 

ملی آلودگی هوا پیگیری و اعمال می کند.
انصاری درباره ش��اخص حداکثری میزان ازن توضیح داد: س��امانه ملی پایش 

کیف��ی هوا در کل کش��ور وجود دارد. اینکه ش��اخص باالی ۲۰۰ در ایس��تگاه 
ش��هر ری را به کل ش��هر تهران تعمیم دهیم درست نیست و عمال باعث تبعات 
اجتماعی می ش��ود. به همین دلیل سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد کرد 
تا اندازه گیری ش��اخص ها به صورت منطقه بندی انجام گیرد تا اقدامات احتیاطی 

براساس آن انجام شود.
مدیر دفتر پایش س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ادامه داد: طرح های زوج و 
ف��رد، تعطیلی مدارس و محدودیت واحدهای صنعتی و برخی پروژه های عمرانی 
در ش��رایط اضط��راری و هش��دار آلودگی هوا اعمال می ش��ود اما ای��ن اقدامات 
عالج واقعی آلودگی هوا نیس��تند و رفع آلودگی ه��وا نیازمند اجرای برنامه ها و 

سیاست های بلندمدت است.
انص��اری ب��ا بیان اینک��ه عمده مناب��ع انتش��ار آالینده ها موتورس��یکلت های 
کاربراتوری و خودروهای دیزلی هستند، گفت: در صورت استمرار این آالینده ها 
و پیش بین��ی س��ازمان هواشناس��ی اقدام��ات مدیریتی انجام می ش��ود. یکی از 
راهکاره��ای بلندمدت پیش بینی ش��ده برای کاهش آالینده ه��ای هیدروکربنی 
محدودس��ازی تولید خودروهای دیزلی و اجرای ط��رح »کهاب« در جایگاه های 
عرضه سوخت است تا انتشار بخارات بنزین به عنوان منبع انتشار هیدروکربن ها 

محدود ش��ود، بنابرای��ن وزارت نفت باید تس��هیالتی را برای اج��رای این طرح 
تخصیص دهد و سایر دستگاه ها نیز در این راستا همکاری کنند.

در ادامه این برنامه رادیویی محمدصادق حسنوند - عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزش��کی ته��ران - درباره خطرات آالینده های هوا برای س��المتی انس��ان 
اظهار داش��ت: طبق مطالعات سازمان های معتبر جهانی از جمله سازمان جهانی 
بهداش��ت، آلودگی هوای ایران هفتمین عامل مرگ است و تعداد مرگ منتسب 

به کل آلودگی هوا در کل دنیا حدود 7میلیون نفر است.
وی اثرات آالینده ها بر س��المت انسان را به ش��دت متنوع دانست و گفت: این 
اثرات از حمالت آس��م و بیماری های تنفسی تا مرگ را شامل می شود. بیشترین 
صدم��ات آلودگی هوا مختص کودکان زیر پنج س��ال، زنان ب��اردار، افراد چاق و 
مبت��ال به دیابت نوع دو، افراد باالی ۶۰س��ال و مبتالیان به بیماری های قلبی و 

تنفسی است.
حس��نوند در پایان اظهار داش��ت: اگر مقدار هش��ت س��اعته آالین��ده ازن از 
اس��تاندارد خود باالتر رود اثرات بیشتری خواهد داشت. استاندارد قبلی ما برای 
ازن شاخص ۵۱ بود اما در حال حاضر براساس استاندارد سازمان حفاظت محیط 

زیست آمریکا این عدد به 7۰ رسیده است.

مقایس��ه خ��رداد امس��ال ب��ا اردیبهش��ت همین س��ال هم نش��ان از کاهش 
۸.3درصدی در تولید خودرو در دو خودروساز بزرگ کشور دارد.

خودروس��ازان مدام ضرر می دهند و با کاهش تولید مواجهند. در این آش��فته 
بازار، دولت هم قصد دارد س��هامش از ایران خودرو و سایپا را واگذار کند. کاری 

که به گفته برخی راه درمان و گروهی دیگر آن را بی نتیجه می دانند.
ام��ا اوض��اع خودروس��ازان به همین  ج��ا ختم نمی  ش��ود. براس��اس اطالعات 
شرکت های خودروساز در سایت کدال سازمان بورس، دو شرکت ایران خودرو و 
س��ایپا طی بهار ۹۸ در مجموع ۱۸4 هزار و ۹۰۲ دستگاه خودرو تولید کرده اند. 
این در حالی اس��ت که در سه ماه ابتدایی س��ال گذشته میزان تولید خودرو در 
این ش��رکت ها به ۲۸۸ هزار و ۸37 دس��تگاه رسیده بود، بنابراین با مقایسه این 
آمارها، تولید خودرو در بهار س��ال جاری به نس��بت بهار ۹7، با افت 3۶درصدی 

همراه بوده است.
طب��ق گزارش های منتشرش��ده، ایران خودرو به عنوان بزرگ ترین خودروس��از 
کش��ور در سه ماه ابتدایی سال ۹۸ به نس��بت مدت مشابه در سال ۹7، کاهش 
تیراژ 47.۵درصدی را ثبت کرده اس��ت. این خودروساز در شرایطی طی سه ماه 
ابتدایی س��ال گذشته توانس��ته بود ۱3۰هزار و ۶۱۲ دستگاه از انواع محصوالت 
خود را تولید کند که این تعداد در بهار ۹۸ به ۶۸هزار و ۵۶۹ دس��تگاه رس��یده 

است.
س��ایپا غول دیگر جاده مخصوص، هم در این مدت، ۹۱ هزار و 7۹۸ دس��تگاه 
خودرو تولید کرده اس��ت. این در شرایطی است که این خودروساز در بهار سال 
گذش��ته، ۱۰۸ هزار و ۹۰۱ دس��تگاه خودرو از خطوط تولیدی خود خارج کرده 
بود. مقایس��ه تولید امسال و پارسال سایپا نشان می دهد که این خودروساز افت 
۱۵.7درصدی در تولید داش��ته اس��ت. اوضاعش در کاهش تولی��د بهتر از ایران 

خودرو است.
ش��رکت پارس خودرو، به عنوان زیرمجموعه ش��رکت س��ایپا هم در این مدت، 
۲4 هزار و ۵3۵دس��تگاه خودرو تولید کرده اس��ت این در شرایطی است که این 
خودروساز در بهار سال گذشته تعداد 4۹ هزار و 3۲4 دستگاه خودرو تولید و به 
بازار عرضه کرده اس��ت، بنابراین مقایسه وضعیت آمار تولید شرکت پارس خودرو 
در به��ار ۹۸ با س��ه ماه ابتدایی س��ال ۹7 گویای افت تولی��د ۵۰.۲درصدی این 
خودروس��از اس��ت. به غیر از مقایس��ه بهار ۹۸ با ۹7، مقایس��ه خرداد امسال با 
اردیبهش��ت همین سال هم نشان از کاهش ۸.3درصدی در تولید خودرو در دو 

خودروساز بزرگ کشور دارد.
خصوصی سازی درمان است؟

چند وقت پیش خبری منتش��ر ش��د که باقیمانده سهام دولت در ۱۸ شرکت 

بزرگ از جمله ایران خودرو و س��ایپا از طریق بورس و فرابورس واگذار می شود. 
باقیمانده س��هام دولت در ایران خودرو ۱4درصد و در سایپا ۱7.3۱درصد است، 
اما خصوصی س��ازی دو خودروس��از بزرگ کش��ور چه کمکی ب��ه این صنعت و 

مشتری ها و قیمت ها می کند؟
به گ��زارش تجارت نیوز، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروس��ازان ایران، 
درب��اره خصوصی س��ازی دو خودروس��از ب��زرگ کش��ور و تاثیر آن ب��ر صنعت 
خودروس��ازی و بازار خودروی کش��ور گف��ت: اصوالً دولت ها بن��گاه داران خوبی 
نیستند و قطعاً اگر ان شاءاهلل این خصوصی سازی واقعی انجام شود و دولت به  جز 
سیاست گذاری، از دخالت در صنعت خودداری کند، به نفع صنعت خودرو خواهد 
بود و خیلی از مش��کالت ما رفع خواهد ش��د. اما خصوصی س��ازی خودروسازان 

قیمت ها را کاهش نمی دهد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران عنوان کرد: مدیران ایران خودرو و سایپا توسط 
وزیر صمت انتخاب می ش��وند و این آقایان از دولت حرف ش��نوی دارند. سازمان 
بورس اعالم کرد که هر کدام از این ش��رکت ها در س��ال گذش��ته بین هفت تا 
هش��ت هزار میلیارد تومان زیان کرده اند. وزیر صنعت دس��تور داد خودروسازان 
محصوالت خود را که نوبت تحویل آن تا دی ماه س��ال گذشته بود با قیمت های 

قبل بفروشند؛ یعنی تحویل هر دستگاه خودرو با زیان ۱۰، ۲۰میلیون تومانی.

محدودسازی تولید خودروهای دیزلی و اجرای طرح کهاب، راهکار کاهش آالینده ازن

36 درصد افت تولید خودرو در بهار سال جاری
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یک��ی از حوزه هایی که در ایران به کمک متخصصان داخلی رونق خوبی یافته 
اس��ت، طراحی و س��اخت پهپادهایی با کاربری های تجاری است؛ پهپادهایی که 
می تواند در بخش های مختلفی مانند پایش عبور و مرور زمینی و دریایی، مقابله با 

آتش سوزی و امدادرسانی مورد استفاده قرار گیرد. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، س��تاد توسعه 
فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری با هدف توس��عه طراحی و ساخت 
پهپادهای تجاری در کش��ور قصد دارد با مشارکت 
ش��رکت های دانش بنیان، خدمات پهپادی را برای 
رفع نیازهای اولیه کش��ور مانند سمپاش��ی آفات 
گیاهی، پایش مخاطرات طبیعی نظیر سیل و زلزله، 
توس��عه دهد. این پهپاده��ا در حوزه های مختلفی 
چون پایش عبور و م��رور زمینی و دریایی، مقابله 
با آتش سوزی، تجسس، نجات و امدادرسانی، پایش 
ش��رایط جوی و آب و هوا، پایش اقدامات مرتبط با 

بالیای طبیعی  زلزله، سیل، آتش سوزی، توفان و . . . ، حفاظت از محیط زیست، 
خدمات کش��اورزی، زمین شناسی و اکتش��اف معدن، فیلمبرداری، عکسبرداری 
و نقش��ه برداری، پایش خطوط آب و ب��رق و گاز، فعالیت های علمی و تحقیقاتی، 

حمل بار و پست و دیگر خدمات تفریحی، گردشگری، ورزشی مورد تایید سازمان 
تحقیقاتی کاربرد دارد. پهپادها هم اکنون به طور گسترده در زمینه های مخابرات، 
ناوبری جهانی، تحقیقات هواشناسی و جغرافیایی به کار گرفته شده اند. به گفته 
کارشناس��ان بازار، پهپادها ظرفیت گس��ترش و 
ش��کوفایی زیادی در س��ال های آین��ده خواهند 
داش��ت. امروز بازار پهپاده��ای تجاری به یکی از 
بازارهای پررونق در اروپا تبدیل شده است. بخشی 
که فرصت ه��ای فوق العاده ای ب��رای کارآفرینان 
فراهم ک��رده و دارای ظرفیت ایج��اد ده ها هزار 
شغل است. در ایران نیز شرکت های دانش بنیان 
و جوانان خالق زی��ادی وجود دارند که در حوزه 
طراح��ی و س��اخت پهپادهای تج��اری فعالیت 
می کنند. ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل 
و نقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با هدف ساماندهی فعالیت شرکت های 
دانش بنیان این حوزه و توس��عه خدمات تجاری 
پهپادی، اقدام به اجرایی سازی طرح افزایش به کارگیری این پهپادها کرده است. 
این طرح با مشارکت بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان در حال اجرا است 

و در سال جاری شتاب بیشتری خواهد گرفت.

رویترز گزارش کرده بود که س��ود سامس��ونگ در س��ه ماه دوم 
۲۰۱۹ احتماالً نصف خواهد ش��د. گفته ش��ده دلی��ل این موضوع 
کاهش قابل توجه فروش چیپ های حافظه این شرکت است. اکنون 

گزارش مالی تخمینی منتشرشده توسط 
سامسونگ خبر از ش��رایطی کمی بهتر 

می دهد.
ب��ه گزارش دیجیاتو، به نظر می رس��د 
ش��رایط هوآوی و تحریم هایی که بر آن 
اعمال شده به سامسونگ هم آسیب زده 
و بر کاهش س��ود اثر گذاش��ته؛ چراکه 
هوآوی از مشتریان چیپ های سامسونگ 
به حساب می آید. تحلیلگران اعالم کرده 
بودند که سامس��ونگ در دوره سه ماهه 
دوم )آوری��ل تا ژوئن( نس��بت به مدت 
مشابه س��ال قبل کاهش سود عملیاتی 
در ح��دود ۶۰درصدی )س��ود عملیاتی 

معادل با ۵.۱4 میلیارد دالر( و کمترین میزان درآمد در تقریباً سه 
سال اخیر را ثبت خواهد کرد، اما گزارش اخیر سامسونگ نشان داد 
که با ۵۶درصد کاهش اندکی بهتر از پیش بینی ها عمل کرده است. 

براساس این گزارش سامسونگ به سود عملیاتی حدود ۵.۶ میلیارد 
دالر دست یافته است.

سامس��ونگ بزرگترین تولیدکننده گوش��ی های هوش��مند و نیز  
تأمین کنن��ده چیپ ه��ای  بزرگتری��ن 
حس��اب  ب��ه   NAND و   DRAM
می آید. کس��ب و کار مرتبط با چیپ ها 
بیش از دو سوم از کل سود این شرکت 
را تش��کیل می دهد، اما بازار چیپ های 
حافظه از مشکل عرضه بیش از حد رنج 
می برد و تقاضا از س��وی دیتا س��نترها 
نیز کاهش یافت��ه. این موضوع موجب 
ش��ده در برخی از بازارها که با کاهش 
فروش مواجه بوده اند قیمت تراش��ه ها 
کاهش یاب��د. تحلیلگران باور دارند که 
بازگشت سامس��ونگ به شرایط عادی 
حداق��ل چندین ماه مالی طول خواهد 
کش��ید. با وجود شرایط نامس��اعد بخش تراشه ها اما احتمال میرود 
با کاهش 4۰درصدی فروش گوش��ی های هوشمند هوآوی در بازار 

بین المللی، سامسونگ موفق به فروش موبایل های بیشتری شود.

تخمین سامسونگ برای درآمدهای 3ماهه دوم 2019 منتشر شدپهپادهای تجاری نیازهای کشور را رفع می کنند

براساس برآورد تازه  ای از سوی پژوهشگران دانشگاه کمبریج، مصرف 
جهانی انرژی در ش��بکه  بیت کوین از میزان مصرف برق کل س��وئیس 

پیشی گرفته است.
هفته   گذش��ته یک ابزار آنالین با نام شاخص مصرف برق بیت کوین 
کمبریج یا CBECI در دسترس عموم قرار گرفت که با هدف برآورد 
میزان انرژی موردنیاز برای حفظ ش��بکه    بیت کوین به  صورت لحظه ای 
و نهایتا محاس��به   میزان کل مصرف س��الیانه این شبکه طراحی شده 
اس��ت. در حال حاضر، محاسبات CBECI نش��ان می  دهد که شبکه   
جهان��ی بیت  کوین بیش از 7 گیگاوات برق مصرف می  کند. این مصرف 
انرژی طی یک س��ال  به ۶4تراوات   ساعت می  رس��د. این میزان انرژی 
از کل مصرف برق کش��ور س��وئیس در همین بازه   زمانی )معادل  با ۵۸ 
تراوات  س��اعت( بیش��تر بوده اس��ت؛ بااین حال، هنوز به مصرف انرژی 

س��الیانه   کلمبیا )۶۸ تراوات  س��اعت( 
نمی رسد.

مص��رف ان��رژی س��الیانه    ش��بکه 
بیت کوی��ن از کش��ور س��وئیس نیز 

پیشی گرفته است
مس��ئله  یادش��ده بدان معنا است 
ک��ه بیت کوی��ن هم  اکنون مس��ئول 
۰.۲۵درص��د از مصرف ان��رژی برق 
کل جهان اس��ت. ای��ن انرژی معادل 
روش��ن   نگه  داش��تن تمام سماورهای 
برقی انگلس��تان برای مدت ۱۱ سال 
است. از س��وی دیگر، در یک برآورد 
عجیب و در عین   ح��ال تامل  برانگیز 
دیگ��ر عنوان ش��ده که می��زان کل 
الکترونیکی  تجهی��زات  ب��رق  تلفات 
غیرفعال ولی آماده  ب��ه  کار در آمریکا 
هن��وز از چه��ار برابر مصرف ش��بکه   
بیت  کوین بیشتر است. مایکل راچز، 
 CBECI یک��ی از هم  بنیان  گ��ذاران

طی اظهارنظری گفته است:
م��ا می  خواهیم از این مقایس��ه  ها 
ب��رای رس��یدن به ی��ک جمع  بندی 
بهره ببریم. بازدیدکنندگان از سایت 
می  توانن��د خود تصمی��م بگیرند که 
آم��ار و ارقام ارائه  ش��ده به  نظرش��ان 

بزرگ است یا کوچک.
کامال واضح است که بیت  کوین به 

مصرف مقادیر باالیی از انرژی نیاز دارد. استخراج  کنندگان )یا ماینرها( 
این انرژی را صرف محاس��بات دائمی در س��خت  افزارهایی کامپیوتری 
می کنن��د تا ش��بکه را حفظ کنند و اعتبار نقل  و  انتق��االت درون آن را 
تضمین کنند. با وجود این، مهم اس��ت که بدانید این آمار و ارقام تنها 
براس��اس تخمین ارائه شده  اند. مرکز سرمایه  گذاری جایگزین کمبریج 
که خود بر پروژه   CBECI نظارت داش��ته است، دیدگاهی متعادل  تر 

دارد. این مرکز می  گوید:
به  س��ختی می  توان یک برآورد مطمئ��ن در مورد میزان مصرف برق 

بیت  کوی��ن ارائه کرد. این برآوردها بیش��تر به ی��ک تصویر لحظه  ای از 
وضعیت بازار ش��باهت دارد و  اغلب اوقات اع��داد حاصل از یک مدل 

به  کلی با نتایج حاصل از مدل  های پیشین متفاوت است.
CBECI نی��ز این عدم  قطعیت را در قالب تعریف یک کرانه   باالیی و 
پایینی در برآوردهای خود گنجانده است. کرانه   پایینی این محاسبات، 
عددی حدود ۲۲ تراوات  س��اعت را نش��ان می  ده��د؛ درحالی که کرانه   
باالیی کمی کمتر از ۱۵۰ تراوات  س��اعت اس��ت )توج��ه کنید که این 
آمار و ارقام ممکن اس��ت از زمان انتشار مطلب حاضر کمی تغییر پیدا 
کرده باش��ند(. با توجه به فاصله  این کرانه ها، باید گفت با یک گستره   
واقعا وس��یع مواجه هس��تیم. این خود دلیلی است که چرا نباید دقت 
واقعی این برآوردها را چندان جدی بگیریم. به  عنوان مثال، یک برآورد 
دیگر از سوی Digiconomist، حکایت از مصرف 7۰ تراوات  ساعتی 
شبکه   بیت  کوین در هر سال دارد. 
این عدد، حدود ۶ تراوات  س��اعت 
 CBECI ب��رآورد  از  بزرگت��ر 

دانشگاه کمبریج است.
و  اع��داد  اینک��ه  از  صرف  نظ��ر 
ارق��ام واقع��ی چقدر باش��ند، باید 
اذع��ان ک��رد ک��ه مص��رف انرژی 
چش��مگیر  بیت کوی��ن  ش��بکه   
اس��ت. نکت��ه  تامل  برانگیزتر اینکه 
رش��د مص��رف انرژی این ش��بکه 
ش��تاب درخورتوجهی هم داشته؛ 
به  گونه  ای که گاه��ی اوقات حتی 
در بازه   زمانی ش��ش ماهه و کمتر 
نیز برق مصرفی ش��بکه توانس��ته 
ت��ا میزان دو برابر رش��د کند. این 
رش��د مص��رف در ان��رژی قطعا با 
آثار زیست  محیطی واضحی همراه 
خواهد بود. با این حال، باتوجه به 
نامش��خص  بودن نوع منابع تأمین 
انرژی ش��بکه   بیت کوی��ن، برآورد 
دقیق میزان کربن منتش��ر   شده و 
درنتیجه حجم آثار زیست  محیطی 
ناش��ی   از این ش��بکه بسیار دشوار 

خواهد بود.
متوسط مصرف انرژی این شبکه   
ارز دیجیت��ال در ازای هر تراکنش   
نی��ز مقادی��ر باالی��ی را ب��ه خود 
اختصاص داده اس��ت. الکی ِدوریس، یکی از کارشناسان شرکت مشاور 
سرمایه  گذاری PwC می  گوید در حال حاضر، تعداد تراکنش  های این 
ش��بکه به کمتر از ۱۰۰ میلیون واحد در هر سال می  رسد. این میزان 
در مقایسه با حجم ۵۰۰ میلیارد واحدی کل تراکنش  های مالی شبکه   
مالی سنتی واقعا ناچیز است. دوریس برآورد می  کند که میزان مصرف 
ان��رژی بیت کوی��ن در ازای هر تراکن��ش به  تنهایی بیش��تر از مجموع 

مصرف شبکه   جهانی بانک  ها است.
THEVERGE/zoomit :منبع

بیت کوین نسبت به سوئیس، برق بیشتری مصرف می کند

دریچــه

س��تاد توس��عه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص از برگزاری دوره های 
آموزش��ی و برنامه نویسی که توس��ط ش��رکت های دانش بنیان برگزار می شود، حمایت 

می کند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
یکی از مهم ترین اولویت های معاونت علمی و فناوری، تربیت نیروی انسانی و متخصص 
در حوزه های مختلف علمی و فناوری اس��ت. در همین راستا ستاد توسعه فناوری های 
ح��وزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
از برگزاری دوره های آموزش��ی برنامه نویس��ی، ش��بکه و مدیریت که توس��ط ش��رکت 

دانش بنیان سماتک برگزار می شود، حمایت می کند.

شرکت های خالق حوزه اقتصاد 
دیجیتال توانمند می شوند

دوشنبه
17 تیر 1398

شماره 1346
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رئیس دانش��گاه زابل، گفت دانشگاه ها در حال حاضر شناخت کافی 
از مش��کالت و نیازهای دولت در بخش های اقتصادی از جمله صنعت 

ندارند که این شناخت با توجه به شرایط تحریم باید صورت گیرد.
موس��ی بهلولی در گفت و گو با خبرنگار 
دانش��گاه و آم��وزش ایرن��ا، اظهار داش��ت: 
همایش روس��ای دانش��گاه ها و گردهمایی 
چند وزیر، ابتکار خوبی اس��ت و هم اندیشی 
با روس��ای دانش��گاه ها گره از مش��کالت و 

نیازهای دولت می گشاید.
وی اف��زود: کش��ور در بح��ث تولید یک 
سری نقاط ضعف دارد و مشکل دیگر، عدم 
ش��ناخت دانشگاه ها از مشکالت و معضالت 
کشور و دولت است. بسیاری از تحقیقات در 

دانشگاه ها هدفمند نبوده و پراکنده است.
رئیس دانش��گاه زابل، اظهار داشت: شاید 
برخ��ی دانش��گاه ها تنها ب��رای ژورنال های 

خارجی هدف گذاری کرده باش��ند، هرچند این هدف نباید در حاشیه 
ق��رار بگیرد و گس��ترش مرزه��ای دانش بای��د در گام های نخس��ت 
دانش��گاه ها باش��د، اما خدمات رسانی دانش��گاه  ها به کشور و دولت در 

اولویت قرار گیرد.
بهلولی، یادآور شد: نشست روسای دانشگاه ها در دانشگاه الزهرا )س( 
تلنگری برای مراکز آموزش عالی کش��ور اس��ت که در تمام حوزه های 
مورد نیاز کش��ور و دولت از جمله فناوری 
ورود موثرت��ری داش��ته باش��ند. در ای��ن 
نشس��ت، تحقیقات باید به سمت برآورده 

ساختن نیازهای داخل هدایت شود.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در بس��یاری از 
حوزه ها تولی��د علم ص��ورت می گیرد اما 
خدم��ات داخلی وجود ندارد. کارخانه های 
کشور با مشکالت زیادی مواجه هستند و 
دانشگاهیان به راحتی می توانند روی این 

نیازها تمرکز کنند.
رئیس دانش��گاه زاب��ل با بی��ان اینکه 
در هر ش��هر کشور یک دانش��گاه وجود 
دارد، تاکید کرد: دانش��گاه ها می توانند با 
شناس��ایی مشکالت و مس��ائل منطقه ای و اس��تانی، پایش علمی و 
پژوهش��ی داشته باشند و در ش��رایط تحریم با ایفای نقش محوری، 

دولت را یاری دهند.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی از آغاز ارائه تس��هیالت 
کارآفرینی به کتاب فروش��ی های روس��تایی خبر داد و اف��زود با در نظر گرفتن 
بند اصالحیه آیین نامه وام اضافه و س��همی برای کارآفرینی های فرهنگی، طرح 

آزمایش��ی چندین کتاب فروشی روستایی آغاز و 
در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی موسس��ه خانه کتاب، 
دیدار صمیمانه با انجمن های فعال حوزه اهل قلم 
به مناس��بت »روز قلم« با حضور محسن جوادی، 
مع��اون ام��ور فرهنگی وزی��ر فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی، نیکنام حس��ینی پور، مدیرعامل موسسه 
خانه کت��اب و جمعی از نمایندگان تش��کل ها و 
انجمن های اهل قلم، در س��رای اهل قلم موسسه 

خانه کتاب برگزار شد.
محس��ن جوادی در این نشس��ت ب��ا تاکید بر 
جای��گاه اهل قلم و تبری��ک روز قلم گفت: بعد از 
ورود به مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

متوجه ش��دم چندان نمی توان با بودجه های ای��ن وزارتخانه فعالیت ها را پیش 
 برد، بنابراین به دنبال مجاری پایدار مالی بودم.

وی ادام��ه داد: یکی از نکات این بود که از ظرفیت های قانونی موجود غفلت 

ش��ده بود؛ مثاًل در ح��وزه اعطای وام کارآفرینی روس��تایی، اس��می از وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی نبود و ی��ا فعالیت های فرهنگ��ی در آنها پیش بینی 
نش��ده بود. خوش��بختانه با تالش دوس��تان، بند اصالحیه آیین نامه وام اضافه 
و س��همی ب��رای کارآفرینی ه��ای فرهنگی در 
نظر گرفته ش��د، بنابراین طرح آزمایش��ی چند 
ده کتاب فروش��ی روستایی آغاز شده و در حال 

اجرا است.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی با اش��اره به جذب اعتب��ارات ارزی با 
تالش ش��خص وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
بی��ان ک��رد: در نتیج��ه هم��ه ای��ن تالش ها، 
ظرفیت های قابل توجهی ایجاد خواهد ش��د که 
با وجود همه اینها باید توجه داش��ته باش��یم تا 
زمانی ک��ه نتوانیم بازار خوبی برای فعالیت های 
فرهنگ��ی ایج��اد کنی��م، حمایت ه��ا حال��ت 

گلخانه ای پیدا خواهد کرد.
در ش��هرهای کوچک و روس��تاها توزیع کتاب خوب نیست درصورتی که در 
آنه��ا تعداد کتاب خوان ها زیاد اس��ت. همچنین در عرص��ه بین المللی نیز بازار 

کتاب قابل توجهی نداریم.

آغاز ارائه تسهیالت کارآفرینی به کتاب فروشی های روستاییدانشگاه ها مشکالت دولت را در شرایط تحریم شناسایی کنند

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به سرمایه گذاری ها 
در نمایش��گاه الکامپ ۲۵ گفت الکامپ امسال حداکثر یک و نیم 
درصد کمک دولتی دارد و باقی هزینه ها توسط بخش خصوصی و 
شرکت های بزرگ تر که از بستر نظام صنفی هستند انجام می شود.

به گزارش ایسنا، محمدباقر اثنی عشری روز گذشته در نشست 
خبری الکامپ که در سازمان فناوری اطالعات برگزار شد، با بیان 
اینکه الکامپ انعکاسی از جامعه است، گفت: روال حرکت الکامپ 
با یک ش��یب به س��مت باالس��ت. اپراتورها، ش��رکت های بانکی، 
FCPها بخش��ی از شرکت های س��خت افزاری و شرکت هایی که 
فکر می کنند الکامپ تأثیری در کس��ب و کارش��ان دارند، در این 
نمایش��گاه شرکت می کنند. حمایت های معنوی دولت هم در این 
زمین��ه تأثی��ر دارد؛ از جمله وزارت ارتباط��ات و معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی.
وی ادامه داد: سال گذشته ۱.۲درصد هزینه های الکامپ توسط 
دولت تأمین ش��د و امس��ال هم حداکثر ی��ک و نیم درصد کمک 
دولتی به الکامپ می ش��ود و باقی هزینه ها توسط بخش خصوصی 
انجام می ش��ود و ش��رکت های بزرگ تر س��رمایه گذاری می کنند. 
ش��رکت ها از بس��تر نظام صنفی رایانه ای به رش��د آی تی کشور 
کمک می کنند و مدل رویش��ی که در صنعت است جای تحسین 

دارد.
رئیس س��ازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه الکامپ ۲۵، 
پنجمی��ن الکامپ متوالی اس��ت که توس��ط این س��ازمان برگزار 
می ش��ود، افزود: علی رغ��م نگرانی های که در این ش��رایط وجود 
دارد و ممکن اس��ت ش��رکت ها به دلیل مش��کالت مالی نتواند از 
نمایشگاه اس��تقبال کنند، ما با رشد مواجه بودیم و تمام سالن ها 
تکمیل ش��د. امسال برای شروع شش سالن اختصاص داده بودیم 
که دو سالن هم اضافه کردیم. در الکامپ امسال الکامپ ترندز که 
س��ال گذشته برای اولین بار تشکیل ش��د؛ با فناوری های نوآورانه 
و نوظهور حضور دارد، همچنین بخش الکامپ جابز امس��ال برای 

اولین بار اضافه شده که موضوع اشتغال را هدف گرفته است.
اثنی عشری ادامه داد: ما در حال حاضر باالترین نرخ بیکاری را 
در حوزه فناوری اطالعات داریم و از طرفی کس��ب و کارهای آی 
تی نیازمند نیرو هس��تند. برای پر کردن این فاصله ما از شرکت ها 
و کس��ب و کارها و کارجویان دعوت کرده ایم در نمایشگاه شرکت 

کنند.
بخ��ش دیگ��ر الکامپ امس��ال الکامپ تاکز اس��ت که ش��امل 
گفت وگوها داخل نمایش��گاه می شود و سال گذشته که نخستین 
دوره آن برگزار شده بود، تمام ظرفیت ها پر شد و امسال هم فکر 
می کنیم بیش��تر از ظرفیت گفت وگو داشته باشیم. بخش دیگر در 
نمایش��گاه هم دولت هوشمند است که هزینه شان توسط سازمان 
فناوری اطالعات تأمین ش��ده اس��ت. الکامپ اس��تارز هم امسال 

مشابه سال های گذشته در نمایشگاه نقش پررنگی دارد.
وی درباره ش��عار نمایش��گاه الکامپ توضیح داد: س��ال گذشته 
شعارمان پیش به سوی اقتصاد دیجیتال با توان ایرانی بود. امسال 
ش��عار کلیدی ما آینده بهتر است؛ ترندز آینده بهتر با فناوری های 
نوآورانه، اس��تارز آینده بهتر با کسب وکارهای نوپا و هر بخش این 

شعار را به نحوی محقق می کند.
رئیس س��ازمان نظام صنفی رایانه ای در پاسخ به اینکه بزرگ تر 
کردن نمایش��گاه الکامپ چه تأثیری در پیش��رفت صنعت آی تی 

دارد، توضی��ح داد: هدف س��ازمان نصر برگزاری الکامپ نیس��ت، 
الکامپ ابزاری برای توسعه کسب وکارها و توسعه بازار است.

اثنی عشری با اش��اره به نقش استارت آپ ها در برگزاری الکامپ 
بیان کرد: ما اطالعات غرفه های نمایشگاه را از ۱۰ روز پیش روی 
سایت و در اختیار کسب وکارها گذاشتیم و مسیریاب های نشان و 

بلد، مسیر رفتن به غرفه ها را نشان می دهند.
استارت آپ ها از الکامپ بیشتر استقبال می کنند

در ای��ن نشس��ت همچنی��ن امی��ر ناظم��ی - رئیس س��ازمان 
فناوری اطالعات - درباره  پررنگ ش��دن نقش استارت آپ ها بیان 
کرد: ش��رکت های بزرگ امروز، اس��تارت آپ های دی��روز بودند و 
استارت آپ ها از الکامپ استقبال بیشتری می کنند. همان طور که 
الکام اس��تارز سه سال پیش و الکام ترندز سال گذشته به الکامپ 

اضافه شدند، این اتفاق هم براساس تقاضا شکل می گیرد.
وی با اش��اره به س��الن دولت الکترونیک در نمایشگاه الکامپ، 
گفت: در س��الن دول��ت الکترونی��ک، 4۰ دس��تگاه در ۲۲ غرفه 
ش��رکت کردند و ما به ۱۰ دس��تگاهی که بیش��ترین رش��د را در 
ارزیابی دوره پنجم دولت الکترونیک داشتند اجازه دادیم که غرفه 
مس��تقل داشته باشند. همچنین رویدادهایی در حاشیه نمایشگاه 
ش��کل می گیرد و تفاهم نامه هایی بین سازمان های مختلف برگزار 

می شود.
رئیس س��ازمان فناوری اطالعات همچنین اظهار داشت: افرادی 
که از طرف دولت در نمایش��گاه حاضر می ش��وند، با رش��د الکام 
اس��تارز تمای��ل به بازدید دارن��د و این فرصتی ب��رای دولتی ها و 
استارت آپ هاس��ت ب��رای اینکه مس��ئوالنی که دورت��ر از فضای 
اس��تارت آپی هس��تند، با این فضا آشنا ش��وند. به همین دلیل ما 
میز کوچکی را برای افراد دولتی در الکام استارز در نظر گرفتیم.

رویکرد دولت، خدمت محور است
ناظم��ی با بیان اینکه رویکرد دولت خدمت محور اس��ت، گفت: 
ما از دس��تگاه ها خواستیم به جای معرفی س��ازمان خود، معرفی 
خدمات را داش��ته باش��ند و ش��عار خود را آینده بهتر با خدمات 
ش��هروندمحور قرار دادی��م. البته بعضی از دس��تگاه های دولتی و 
حاکمیتی ترجیح دادند که در س��الن های دیگر مس��تقر شوند، از 

جمله شهرداری تهران که در الکام استارز هم مکانی را دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: کاری که ما به عنوان دولت انجام 
دادی��م این بود ک��ه کاری نکنیم و اج��ازه دهیم بخش خصوصی 
خ��ودش تصمیم بگی��رد و کار را جلو ببرد. درواق��ع توان الکامپ 
هم در این اس��ت که ما نقش خود را در این نمایش��گاه به حداقل 
رس��اندیم. همچنین برای حفاظت از محیط زیست، ارائه بروشور 
کاغذی را در س��الن دولت و دس��تگاه ها ممنوع کرده و بخشی را 
در وب سایت خودمان ایجاد کردیم که خدمات دستگاه ها در آنجا 
آمده است. همچنین رضا حیدری - مدیر اجرایی الکامپ - در این 
نشست با بیان اینکه هدف از برگزاری الکامپ توسعه کسب وکارها 
و ارتقای محتوای درونی نمایش��گاه اس��ت، افزود: س��ال گذشته 
فضای اختصاص یافته به نمایش��گاه ۲۸ هزار مترمربع بود و امسال 
این عدد به 3۲ هزار رس��ید و همچنین شرکت های سخت افزاری 
و کس��انی که کاالهای خارجی دارند هم در این نمایشگاه حضور 
دارند. وی اظهار داش��ت: به شرکت هایی که مورد ارزیابی معاونت 
علم��ی و فناوری قرار گرفتند، ۲۹ تیر در جش��نواره فاوا، جوایزی 

اهدا می شود.

به نظر می رسد سال 2019 سال سختی برای خودروسازان آلمانی باشد، 
چراکـه پس از اعالم خبر کناره گیری دیتر زچه از مدیرعاملی مرسـدس 
بنز در ماه مه، حال خبر می رسـد هارالد کروگر مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره ب ام و نیز تصمیم مشابهی گرفته و قصد ندارد برای دوره ای دیگر 

سکاندار باواریایی ها باشد.
به گـزارش دیجیاتـو، آقای کروگر متولد شـهر فرایبورگ اسـت. وی 
دانش آموخته رشـته مهندسـی مکانیک بوده و از سال 1992 در کمپانی 
ب ام و فعالیت می کند. این مدیر 53 سـاله در ابتدا در بخش تولید ب ام 
و مشـغول به کار بود، اما با ارتقای رتبه شـغلی سـمت مهندس پروژه را 
برعهـده گرفته و بین سـال های 95 تا 97 میالدی  در سـاخت مجموعه 
تولیدی اسپارتانبورگ واقع در کارولینای جنوبی نقشی کلیدی ایفا کرد.
بـا ورود بـه قرن بیسـت و یکـم، آقای کروگـر به عنـوان مدیر بخش 
اسـتراتژی های تولید و ارتباطات ب ام و منصوب شده و سه سال بعد بر 
صندلی مدیریت کارخانه Hams Hall در انگلسـتان تکیه زد. در سال 
2008 و زمانی که هارالد کروگر 43 سـاله بود، او به هیات مدیره ب ام و 
راه پیدا کرده و مسئولیت مدیریت منابع انسانی را برعهده گرفت. در آن 

دوران وی جوان ترین عضو هیات مدیره به شمار می رفت.
رونـد طی کـردن پله های ترقی تا سـال 2012 ادامه یافـت و مدیریت 

برندهای رولزرویس، مینی و موتوراد به آقای کروگر سپرده شد.
 )Quandt( با اثبات شایسـتگی ها و حمایت های زیاد خانواده کواندت
که سهامدار بزرگ ب ام و محسوب می شوند، باالخره در سال 2015 آقای 
کروگر جانشـین نوربرت رایتهوفر شـده و از آن تاریـخ تاکنون در نقش 

مدیرعامل باواریایی ها انجام وظیفه کرده است.
درباره اینکه چرا آقای کروگر تصمیم گرفته دیگر در این سمت فعالیت 
نکنـد، فعـال جزییات دقیقی در دسـت نیسـت، اما وی رفتـن به دنبال 
تجـارب کاری جدید را دلیل اتخاذ چنین تصمیمی اعالم کرده اسـت. او 

در بیانیه ای گفته:
گروه ب ام و به مدت 27 سـال خانه حرفه ای من بوده؛ پس از یک دهه 
حضـور در هیـات مدیره و بعد از چهار سـال مدیرعاملی گـروه ب ام و، 
من دوسـت دارم در حوزه های کاری جدیدی فعالیـت کرده و از تجارب 
بین المللی گسترده خود برای پروژه ها و سرمایه گذاری های تازه استفاده 

کنم.
با وجود این صحبت ها، نشریه انگلیسی اتوکار مشکالت جسمانی را که 
از چند وقت پیش آقای کروگر را درگیر خود کرده، در گرفتن این تصمیم 
بی تاثیر ندانسـته است. این نشـریه عقب افتادن ب ام و از مرسدس بنز 
از لحاظ آمار فروش و همچنین عدم موفقیت در افزایش سـرمایه گذاری 
در برنـد الکتریکی i را دیگر علل احتمالی بی میلی آقای کروگر به ادامه 

فعالیت در سمت خود اعالم کرده است.
 Klaus مدیـر بخـش تولیـد و Oliver Zipse در زمـان کنونـی از
Fröhlich مدیر بخش تحقیق و توسـعه ب ام و بـه عنوان کاندیداهای 

احتمالی جانشینی آقای کروگر یاد می شود.

یک و نیم درصد هزینه های الکامپ دولتی است

تصمیمی درست یا شوک به باواریایی ها؟

کناره گیری هارالد کروگر 
از مدیرعاملی ب ام و 

قطعی شد 

یادداشـت

اس��ماعیلی هم گرایی و تعامل جامعه نخبگانی و کارآفرینی کشور با یکدیگر را از شروط 
اصلی توس��عه پایدار و همه  جانبه کشور برش��مرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی 
نخبگان، در راستای لزوم توسعه فضای کسب وکار و ایجاد زمینه مناسب برای تجاری سازی 
ایده های مس��تعدان برتر و پش��تیبانی از آنها برای تبدیل به کس��ب وکار نوآورانه و فناورانه، 
روی��داد کارآفرینی »ایده تا محصول« با هدف ارتقای س��طح آگاهی ش��رکت کنندگان در 
مباحث کارآفرینی، ترویج فرهنگ کارآفرینی، توسعه فضای همفکری و خالقیت و همچنین 
شبکه  سازی نخبگانی، به همت بنیاد نخبگان مازندران و همکاری دستگاه های اجرایی استان 
برگزار شد. این رویداد که به مدت سه روز در ساری برگزار شد، شامل کارگاه های آموزشی 
متعدد با موضوع خالقیت، نوآوری، کارآفرینی، مهارت های فردی، مالکیت فکری و تبدیل 

ایده به محصول و همچنین بازدید از صنایع تولیدی مبتنی بر نوآوری و کارآفرینی بود.

تقویت کارآفرینی؛ زیربنای توسعه 
اقتصادی و اجتماعی کشور است



موسسه Branding Strategy Insider در زمینه ارائه کمک های 
بازاریابی و راهنمایی به مدیران در راس��تای ساخت برندهایی قدرتمند 
فعالیت دارد. به طور معمول ما پاسخ برخی از پرسش های عمیق و مهم 
کاربران را در قالب نگارش مقاله می دهیم. امروز نیز قصد پاسخگویی به 
پرسشی از س��وی یکی از کاربران به نام رابرت، مسئول بخش بازاریابی 
یک شرکت در داالس، را داریم. پرسش وی در مورد معماری استراتژی 
برند اس��ت. به پرس��ش توضیحات رابرت در این مورد توجه کنید: »ما 
اخی��را یک موفقیت بزرگ دیگر را به دس��ت آورده ای��م. این یکی دیگر 
از موفقیت های پرش��مار برند ما در طول دو س��ال گذشته است. اکنون 
تیم ارش��د رهبری برند به فکر توجه به س��اختار برندمان و ایجاد تحول 
در اس��تراتژی برندمان به منظور پایداری موفقیت هاس��ت. هدف اصلی 
ما س��اخت نمایی ویژه از برندمان ب��رای مخاطب در عین توجه ویژه به 
نیازهای مش��تریان است. همچنین امیدواریم ساختار برندمان در آینده 
امکان تصمیم گیری های بهتر را نیز فراهم  کند. نکات مهم در این زمینه 
چیس��ت؟ بدون تردید توصیه های اساسی در این زمینه راهگشا خواهد 

بود.«
بدون ش��ک سوال رابرت بس��یار مهم و تاثیرگذار اس��ت. البته ما در 
موسس��ه Branding Strategy Insider مقاله ه��ای مناس��بی در 
زمینه معماری استراتژی برند به رشته تحریر در آورده ایم. در سال های 
اخیر موسس��ه ما در زمینه ارائه کمک های کاربردی به برندسازی بهینه 
در کس��ب و کارهای B۲B و B۲C فعالیت وسیعی داشته است. هدف 
اصل��ی م��ا در این پروژه تحت عن��وان »پروژه بلیک« ن��گاه متفاوت به 
مش��کالت و چالش های عرصه برندس��ازی و ساده سازی آنهاست. ما در 
طول تحقیقات مان بر روی این پروژه به س��ه نکته مهم در زمینه کسب 

موفقیت های بزرگ رسیده ایم:
• اهمیت ظرفیت و گنجایش استراتژی موردنظر

• شیوه پرداختن به کار
• می��زان تعهد تیم مدیریتی به تصمیم گیری هوش��مندانه و پایبندی 

به آن
همانطور که رابرت نیز در پایان سوال خود اشاره کرد، اشاره به نکات 
کلی��دی در زمینه معماری اس��تراتژی برند بدون پرداختن به ریش��ه ها 
و اصول اساس��ی امکان پذیر نیس��ت. بنا بر این در اینجا به بررس��ی این 

موضوع خواهیم پرداخت. 
معماری برند چیست؟

به طور خالصه و ساده، معماری استراتژی برند که گاهی اوقات تحت 
عنوان خالصه برندسازی نیز ش��ناخته می شود، سیستم ساخت برند با 
هدف تضمین افزایش ارزش آن در طول زمان اس��ت. از یک نقطه نظر 
بیرونی، این فرآیند باعث فهم درس��ت مشتریان هدف برندمان از ارزش 
و عمق فعالیت ما خواهد شد. به این ترتیب در زمینه مدیریت برندمان 
با مش��کالت کمتری مواجه می ش��ویم. از نقطه نظر داخلی، این فرآیند 
موجب همکاری بهتر اعضای ش��رکت و فعالیت مش��ترک آنها براساس 
نیازهای مشتریان خواهد شد. بی شک این فرآیند نیازمند توجه و دقت 
زیادی در زمینه اجراست. دلیل آن نیز واضح است: معماری برند هر دو 
وجه داخلی و خارجی یک برند را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد. 

مزیت های فرآیند معماری استراتژی برند چیست؟
بدون تردید معماری اس��تراتژی برند تاثی��ر زیادی بر روی فعالیت ما 

دارد، با این حال صرف بیان این نکته کافی نیس��ت. ما نیازمند ترغیب 
عملی برندها به سوی این فرآیند هستیم. بنابراین در اینجا به برخی از 

کمک های فرآیند معماری استراتژی برند اشاره خواهم کرد:
کم��ک به مدیریت اهداف اس��تراتژیک برندمان به منظور   •

پیگیری موثر اهداف کاری
• راهنمایی در زمینه معماری ظاهر بیرونی برندمان براساس ویژگی ها 

و ارزش های جاری در درون سازمان
• هم��کاری با س��اختار داخلی س��ازمان مان به معن��ای امکان خلق 
موقعیت ه��ا و ارزش های تازه و نه صرفا انع��کاس ترندهای برتر در این 

زمینه
• کمک ب��ه افزایش میزان برابری و انص��اف در همکاری با کارمندان 

شرکت براساس میزان تالش شان
• س��هولت تصمیم گیری در زمینه اف��زودن یا حذف برخی از ارزش ها 

براساس موقعیت برندمان در بازار
• تولید ارزش های اساسی در زمینه بازاریابی و فروش بهتر

• بهب��ود وضعیت ارتباط برندمان با مش��تریان هدف، س��هامداران و 
کارمندان شرکت در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک مان

نکته مهم در این میان توجه به س��اختار منحصر به فرد برند 
شرکت های بزرگ و موفق براساس ارزش های ویژه هر محصول 
یا سرویس شان است. همچنین به طور معمول برندهای موفق 
از اس��تراتژی دقیق و از پیش تعریف ش��ده ای س��ود می برند. 
به این ترتیب ارتباط موثر با مش��تریان و س��هامدارها تضمین 

می شود. 
به چه پرسش هایی در زمینه معماری استراتژی برند باید پاسخ داد؟

بدون تردید در هر زمینه ای از کسب و کار پرسش های زیادی مطرح 
اس��ت، با این حال پاس��خگویی به همه آنها در عمل غیرممکن خواهد 
بود. به همین دلیل باید به س��راغ برخی از پرس��ش های مهم رفت. در 
اینج��ا هدف اصلی من بررس��ی مهم ترین پرس��ش های موجود در این 
زمینه است. به این ترتیب برند ما با پاسخگویی به این پرسش ها امکان 
معماری درس��ت اس��تراتژی برند خود را خواهد داشت. به پرسش های 

ذیل توجه کنید:
۱. چ��ه چیزی هر کدام از محصوالت یا خدمات برند ش��ما را متمایز 
می سازد؟ در حقیقت، ارزش منحصر به فرد برند شما که به هر محصول 

اضافه می شود، چیست؟
۲. آیا برندهای متفاوت و برندهای زیرش��اخه شما در استراتژی تان به 

خوبی از یکدیگر قابل تمایز هستند؟
3. آیا مش��تریان شما به خوبی تفاوت های میان برند شما با دیگران و 

برندتان با زیرشاخه های خود را درک می کنند؟
4. محصوالت و خدمات مختلف برند ش��ما چگونه به یکدیگر مربوط 
می ش��وند؟ آیا آنها به خوب��ی همدیگر را مورد حمایت و پوش��ش قرار 

می دهند؟ 
۵. محصوالت مختلف شرکت شما چگونه به برندتان مرتبط می شوند؟ 
آیا مش��اهده این محصوالت به خوبی بیانگر حضور برندتان در پشت آن 

است؟
۶. ه��ر کدام از محصوالت و خدمات برندم��ان چگونه بر روی اهداف 

شرکت تاثیر می گذارند؟
7. چگونه برندهای موجود ما در بازار از شرکت اصلی حمایت می کنند؟
۸. آیا اهداف کلی برندتان از مجموعه اهداف زیرشاخه های بزرگتر است؟

۹. چه نوع اس��تراتژی و مسیر ساختاری بیشترین مزیت  را برای برند ما 

به ارمغان می آورد؟
بی شک پاسخگویی به پرسش های فوق تا حد زیادی اطالعات مورد نیاز 

برای معماری استراتژی برندمان را فراهم می کند. 
پرسش های استراتژیک اضافی

در بخش قبل به پرس��ش های اصلی در زمینه معماری اس��تراتژی برند 
پرداختیم. در این بخش من قصد ارائه برخی پرس��ش های اضافی را دارم. 
دلی��ل جداس��ازی این دو بخش ضرورت پاس��خگویی به این پرس��ش ها 
پس از س��واالت قبلی و جمع بندی آنهاس��ت. به این ترتیب پرسش های 
فعلی تاثیرگذاری بس��یار بیش��تری برای ما به ارمغان خواهد آورد. به این 

پرسش های اضافی توجه کنید:
۱. ریسک های اجرای استراتژی موردنظرتان در زمینه برندسازی بر روی 

وضعیت وفاداری مشتریان فعلی و سود ناشی از آن چقدر است؟
۲. ادراک عمومی از برندمان چگونه اس��ت؟ آیا آگاهی مناسبی پیرامون 
برندمان نزد مش��تریان وجود دارد؟ این آگاه��ی مطلوب چگونه از طریق 

اعمال یک استراتژی تازه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟
3. چه ریسک هایی متوجه برند مادر ما خواهد بود؟

4. آیا برند ما و نام آن به خوبی اهداف و ارزش های اصلی ما را منعکس 
می کند؟ 

۵. آیا معماری اس��تراتژی تازه برندمان به فه��م بهتر مخاطب هدف از 
اهداف ما کمک خواهد کرد؟ 

۶. آیا منطق استراتژی تازه ما موجب افزایش سود برندمان خواهد شد؟
7. آیا اس��تراتژی موردنظر نوعی نظم، س��اماندهی و مسیر روشن را در 

اختیار برندمان قرار می دهد؟
با پاس��خگویی به این پرس��ش های اضافی تا حد زی��ادی آماده ورود به 

مراحل پایانی معماری استراتژی برند خواهیم بود. 
چه زمانی باید اقدام به بازسازی معماری برندمان کنیم؟

ن��کات ذیل باید موجب عط��ف توجه ما به بازبین��ی وضعیت معماری 
برندمان شود:

• وقتی موفقیت یا پیروزی شگرفی به دست می آوریم.
• زمان��ی که رقابت بر س��ر یک بازار یا تولید محصولی مش��خص برای 

مشتریان به حداکثر می رسد.
• اس��راتژی فعلی برندمان با واکنش و بازخورد منفی مشتریان رو به رو 

می شود. 
• برندهای زیرشاخه ش��رکت دارای نام های مشابه و غیرقابل تشخیص 

از یکدیگر هستند.
• معنا و ارزش های برندمان به دلیل فعالیت برندهای تازه وارد دستخوش 

تغییر شده باشد.
اهمیت آگاهی از اینکه چه مشتریانی با برندمان تعامل دارند

ب��ه منظور آگاهی از نح��وه رقابت و موفقیت برندم��ان در بازار باید از 
مش��تریان در تعامل با برندمان اطالع کس��ب کنیم. به طور معمول یک 
برن��د از طریق نام خود توانایی ایجاد معنا برای محصوالتش و جلب نظر 
مشتریان تازه را دارد. به این ترتیب بازبینی در معماری استراتژی برندمان 
موجب ترغیب مشتریان تازه به سوی برندمان خواهد شد. برترین برندها 
توانایی تاثیرگذاری بر روی ذهن مش��تریان را نی��ز دارند. به این ترتیب 
مش��تریان همیش��ه برند موردنظر را به یاد خواهند داشت. بدون تردید 
تم��ام این فرآیندها ب��دون آگاهی از وضعیت مش��تریان فعلی برندمان 
امکان ناپذیر خواهد بود، بنابراین در مرحله نخس��ت باید به فکر شناخت 

بهتر مشتریان مان باشیم. 
brandingstrategyinsider :منبع

بیش از 100سوالی که باید هنگام طراحی 
وب سایت از خود بپرسید)5(

در چهار مطلب پیش��ین به 7۹ س��والی که بای��د هنگام طراحی 
وب س��ایت از خ��ود بپرس��ید اش��اره کردی��م و حال ب��ه ادامه آنها 

می پردازیم.
۸۰- آیا در سایت خود به تقویم )Events Calendar( احتیاج 

دارید؟
۸۱-آیا خدمات اشتراک ارائه خواهید کرد؟ مثل اشتراک خبرنامه 

سایت
۸۲-آیا برای هیچ یک از مراحل اش��تراک مثل ارس��ال محتوا و یا 

پرداخت حق اشتراک، از سایت ثالث استفاده می  کنید؟
۸3-آیا س��ایت ش��ما نیاز به گزینه  هایی برای کار آسان با پرینتر 

دارد؟
۸4-آی��ا می خواهید هیچ ی��ک از ویژگی ه��ای »محتوای مبتنی 
ب��ر تقاض��ا« )Content-On-Demand( را به کار ببندید؟ )به 
عنوان مثال عناصر پنهانی که با انجام عملی خاص ظاهر می  شوند.(

۸۵-آیا یک طراحی با عرض ثابت می خواهید یا عرض شناور؟
۸۶-چه اطالعاتی باید در صفحه اصلی )Home Page( باش��د؟ 
کلی��ه این اطالعات را با اس��تفاده از نیازهای خ��ود و الگوبرداری از 

سایر شرکت ها مشخص کنید.
۸7-چه اطالعاتی باید همیش��ه در دید )Visible( باشند؟ مثل 

لوگو یا شماره تماس شرکت.
۸۸-قصد دارید در س��ایت به چه ویژگی  ها، بخش ها یا اطالعاتی 

تاکید کنید؟
۸۹-قصد دارید آن را چگونه برجس��ته کنید؟ با فونت بزرگ تر یا 

رنگ مشخص و یا قرار گرفتن در مکان های خاص و ….
۹۰-آیا بخش های مختلف سایت ش��ما به طراحی، قالب  بندی یا 

رنگ متفاوت احتیاج دارند؟
۹۱-آیا هیچ موردی که نیاز به برنامه فلش داشته باشد در سایت 

خود دارید؟ مثل یک انیمیشن خاص.
۹۲-آیا آنها از قبل تهیه شده  اند یا باید آنها را بسازید؟

۹3-آیا به ویژگی امکان جس��ت وجوی داخلی در س��ایت احتیاج 
دارید؟

۹4-آی��ا می خواهید که ش��ماره  های تماس به ش��کل برجس��ته 
نمایش داده شوند؟

۹۵-آی��ا به پای��گاه داده یا همان دیتابیس نی��از دارید؟ منظور از 
دیتابیس مجموعه ای از داده ها با ساختار منظم است که می توان به 
کمک آن اطالعات را سازماندهی، جست وجو، گزارش دهی، ذخیره 

و … کرد.
۹۶-این پایگاه داده به چه قابلیت های ویژه  ای احتیاج دارد؟

۹7-آیا بر روی سایت تبلیغات قرار می دهید؟
۹۸-این تبلیغات باید چگونه اجرا ش��وند؟ با انیمیشن خاص یا به 

شکل یک گیف ساده یا عکس در کنار صفحه یا پاپ آپ یا ….
۹۹-آیا حس��اب کارب��ری Google Analytics دارید؟ اهمیت 
اس��تفاده از گوگل آنالیتیک را در بازاریابی اینترنتی با اس��تفاده از 

تحلیل های دیجیتالی که ارائه می کند، دست کم نگیرید.
۱۰۰-آیا امکان دسترس��ی به این حس��اب برای بازاریابان وجود 
دارد؟ بس��یاری از تحلیل های به دس��ت آمده از گ��وگل آنالیتیک 
به بازاریابان در تدوین اس��تراتژی ها و بررس��ی عملکرد وب سایت و 

برنامه های بازاریابی کمک می کند.
۱۰۱-آی��ا هیچ ویژگی ی��ا قابلیت خاصی س��راغ دارید که به آن 

نپرداخته باشیم؟
۱۰۲-بازه زمانی موردنظر شما برای اتمام پروژه چقدر است؟

۱۰3-آی��ا به دنبال س��ئو لغات کلیدی فرات��ر از دامنه طراحی و 
توسعه هستید؟

جلوگیری از هزینه  های تغییرات ناگهانی و اضافی
بدترین قسمت ساخت و ایجاد وب سایت زمانی است که مشتری 
به صورت ناگهانی خواس��تار تغییر یا توس��عه وب س��ایت شود. این 
زمانی اتفاق می افتد که مش��تری نمی داند که چه می خواهد و دائماً 
با جلو رفتن پروژه قس��مت هایی را به آن اضافه می  کند. هزینه این 
تغییر ناگهانی اغلب به توس��عه دهنده وب تحمیل می  ش��ود چراکه 
دامنه فعالیت را در وهله اول به وضوح مشخص نکرده است. زمانی 
که توس��عه دهنده وب این س��واالت را قبل از شروع مطرح کند به 
مش��تری کمک می  کند که به دقت هم��ه جوانب مورد نیاز خود را 
پیش از هر چیز تش��خیص دهد و اینگونه هزینه  های تغییر ناگهانی 
پروژه تقریبا به شکل کامل حذف خواهد شد. با این روش از آنجایی 
که بازاریابی در دل فرآیند توس��عه اس��ت، نیازی به اس��تخدام یک 
آژانس جدید برای اصالح اش��تباهات مرتبط ب��ا بازاریابی که طراح 
اصلی مرتکب شده نخواهد بود. تیم بیالود مارکتینگ با برخورداری 
از نیروه��ای متخص��ص در زمینه بازاریابی و طراحی وب س��ایت به 
ش��ما کمک می کند تا هنگام طراحی س��ایت خود در وقت و هزینه 

صرفه جویی کنید.
beloved.marketing :منبع
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تمام فریلنس��رها شبیه هم نیس��تند و کارفرماها به خوبی به این حقیقت پی 
برده اند. اگر به دنبال اس��تخدام یک فریلنسر هس��تید یا می خواهید با کسی که 
قبال به عنوان آزادکار استخدام کرده بودید، بازهم همکاری کنید، به برخی عالئم 
توجه داشته باشید. زیرا بی توجهی به آنها می تواند همکاری مابین شما را با مشکل 
مواجه کند. با ما همراه باشید تا به شما بگوییم هنگام استخدام فریلنسرها به چه 

عالئمی توجه کنید.
شواهدی از عملکرد خوب فریلنسر و رضایت کارفرمایان او 

بخواهید
به س��ادگی می توان در فضای مجازی ادعاهای کذب داش��ت، به همین خاطر 
تع��داد زی��ادی از افرادی که خ��ود را معلم زندگی می دانند بیکار هس��تند. برای 
جلوگیری از استخدام آزادکارانی که فاقد مهارت های ادعاشده هستند، به افرادی 
که می خواهید اس��تخدام کنید بگویید ش��واهدی از کارفرمایان راضی خود ارائه 
دهند. برخی اوقات آزادکاران برای عدم افشای اطالعات توافق می کنند و به عنوان 
مشاوران ناش��ناس مشغول کار می ش��وند، به همین خاطر ممکن است همیشه 
نتوانند تمام مواردی که تاکنون ارائه کرده اند را به شما نشان دهند. بهتر است به 

دنبال نمونه کار یا تحلیل های مثبت در شبکه اجتماعی لینکدین باشید.
اگر فریلنسری را می خواهید استخدام کنید که نمی تواند هیچ مدرکی مبنی بر 
الیق بودن خود ارائه دهد و به ش��ما ثابت کند کار قابل توجهی در زمینه  خاصی 

انجام داده است، حتما از استخدام این فرد صرف نظر کنید.
به نظرتان می آید فرد درخواست دهنده کار سواالت درستی 

نمی پرسد
اکثر افرادی که استخدام می کنید سواالتی می پرسند )مگر اینکه فرآیند دقیقی 
را برای آشنا شدن با شرکت طی کرده باشند(، حتی کسانی که آنقدر قابل اعتماد 
بوده تا یک کار به او واگذار شود و با موفقیت آن را به انجام برسانند. این افراد باید 

سواالت درست و هوشمندانه ای مطرح کنند.
شاید اکنون این سوال مطرح شود که منظور از سواالت درست چیست؟ برای 

مثال طراحان گرافیک باید از شما بپرسند به چه سبک یا نمونه  خاصی از لوگوها 
عالقه مند هس��تید؟ گزارش نویس ها می توانند در مورد سبک زبان سوال کنند و 

نویسندگان آزادکار نیز در مورد اهداف محتوا و مخاطبان شما سوال می  کنند.
اینکه فرد موردنظر ش��ما س��واالت درستی نمی پرسد، نش��ان دهنده  توانایی یا 
استقالل او نیس��ت، بلکه بی تجربگی خود را در معرض نمایش قرار می دهد. این 

بدین معناست که اصال سواالت درست را نمی داند.
وقتی ادعا می کند هر کاری را می تواند انجام دهد

ممکن است آژانسی را پیدا کنید که از عهده  انجام هر کاری برمی آید، اما معموال 
به س��راغ فریلنسرها می روید. شاید با فردی آشنا شوید که ادعا می کند همزمان 
کار سئو، تولید محتوا، کپی رایت و عکاسی شما را انجام می دهد، برای استخدام 
این فرد درایت بیشتری به خرج دهید، زیرا او کسی نیست که به دنبالش هستید.
الزم اس��ت بدانید، فردی ک��ه ادعا می کند در زمینه ه��ای مختلفی کار انجام 
می ده��د، قطع��ا در هیچ ی��ک از آنها تخصص کاف��ی ندارد. وقت��ی می خواهید 

فریلنسری را استخدام کنید، به دنبال تخصص حرفه ای هستید.
وقتی ارتباط خوبی برقرار نمی کند

ارتباط��ات نقش مهمی در رابطه  حرفه ای دارد، خصوصا وقتی خارج از دفترکار 
خود و بدون تیم کاری فعالیت دارید، اهمیت بیشتری هم پیدا می کند.

بای��د به دنبال عالئم��ی از مهارت های ارتباطی ضعیف باش��ید، زیرا این اتفاق 
زندگی را برای تان سخت می کند. آیا ایمیل های ضعیف ارسال می کند یا شما به 
پیگیری های زیادی برای دریافت پاس��خ نیاز دارید؟ آیا از پاسخ به سواالت طفره 
می رود یا فکر می کنید در چرخه  تکرارش گرفتار شده اید؟ شاید فرد موردنظرتان 
هیچ پایبندی به موعدهای تحویل نداش��ته باش��د، در این صورت باید بدانید از 

استخدام این فرد پشیمان خواهید شد.
فریلنسری که کار را یک سرگرمی می داند

برخی از آزادکارها برای کس��ب درآمد بیشتر و به عنوان سرگرمی به سراغ این 
شغل می روند. هیچ اشکالی در این باره وجود ندارد، اما ممکن است شما به دنبال 

استخدام این افراد برای انجام وظایف بزرگ نباشید. این قبیل فریلنسرها ممکن 
است هیچ مکان مشخصی برای انجام کار نداشته باشند، یا فرم های مالی و صورت 
حس��اب قانونی نیز تنظیم نکنند. این افراد در بهترین حالت بی نظم و در بدترین 
حالت بی تجربه هستند. اگر فریلنسری شغل تمام وقت دارد و اغلب ساعات روزانه 
خود را صرف این کار می کند، دیگر نباید به سراغ آزادکاری برود و این فرد کسی 
نیس��ت که شما بخواهید اس��تخدام کنید؛ زیرا هرگز کار شما برای این فریلنسر 
اولویت نخواهد داشت و در طول ساعات کاری نیز امکان ارتباط با او وجود ندارد.

اگر یک آزادکار به این شغل به عنوان یک کسب و کار نگاه نکند، ممکن است 
توجهی به آن نداش��ته باشد. وقتی چنین فردی وظیفه خود را جدی نمی گیرد، 

شما هم استخدامش نکنید.
فریلنسری که هیچ نظری ندارد یا به نظرات شما اهمیتی 

نمی دهد
آزادکاران در حوزه  کاری خود متخصص هس��تند. آنها باید اطالعاتی در اختیار 
شما قرار دهند که از آنها بی بهره هستید. این بدین معناست که روی چیزی مصر 
باشند که ممکن است به نفع شما نباشد، آنها باید بگویند: »من فکر می کنم یک 

پیشنهاد خوب برای شما به کارگیری این استراتژی به فالن دلیل باشد.«
فریلنسرها باید این واقعیت را قبول کنند که شما کارفرما هستید و شما هستید 
ک��ه حقوق آنها را پرداخت می کنید. پس همیش��ه، آنچه ش��ما می گویید، انجام 
می ش��ود. اگر بعد از یک بحث مختصر ش��اهد مقاومت زی��ادی از آنها بودید، به 

احتمال زیاد آنها برای انجام پروژه  شما مناسب نیستند.
الزم اس��ت هنگام استخدام فریلنسرها به موارد زیادی توجه داشته باشید، زیرا 
اس��تخدام آزادکارها صرف نظ��ر از نوع پروژه کار پیچیده ای اس��ت. اگر به دنبال 
استخدام فریلنسری هستید، از شبکه  خود درخواست معرف دهید و در سایت هایی 
مانند لینکدین به دنبال افرادی با رزومه  مناسب بگردید. شاید مجبور شوید برای 
استخدام فریلنسر مناسب هزینه  بیشتری کنید اما مطمئن باشید ارزشش را دارد.
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در عصر آنالین کنونی، مردم می خواهند به جای ارتباط برقرار کردن با نهادهای 
شرکتی با افراد ارتباط برقرار کنند. با استفاده از نام خود به عنوان یک برند تجاری 
بازاریابی کنید در این صورت کس��ب و کارتان از مزایای آن بهره مند خواهد ش��د. 
کارآفرینانی مانند ش��ما می توانند به طور مستقیم با ابزارها و تکنیک های آنالین با 
مشتریان بالقوه خود ارتباط برقرار کنند. برای آشنایی با این ابزار ها با ما همراه باشید.

شما چهره کسب و کارتان هستید و شرکت شما، مشتریان تان، کارمندان و جامعه 
صنعتی باید به ش��ما به عنوان یک رهبر و همچنین کسب و کارتان اعتماد داشته 
باشند. از فرصت های جدیدی که رسانه های اجتماعی ارائه می دهند استفاده کنید 
و خود را به مشتریان موجود، مشتریان بالقوه و جامعه ناظران که می خواهند شما و 

کسب و کارتان را بشناسند معرفی کنید. 
 چگونه تجربیات خود را برای شخص دیگری تعریف می کنید؟ به آنها می گویید 
چه احساسی دارد که جای شما باشند. چگونه مزایای کسب و کارتان را به مشتریان 
بالقوه خود انتقال می دهید؟ مخاطبان خود را از مزایای مش��تری ش��ما بودن آگاه 
می کنید.  از بازاریابی رس��انه های اجتماعی به صورت اس��تراتژیک برای ایجاد یک 
جهان که در آن مخاطبان تان می توانند طعم و مزه مش��تری شما بودن را بچشند 
استفاده کنید. کارآفرینانی مانند شما در موقعیتی مناسب برای فروش محصوالت 
خود به صورت ش��خصی از طریق رس��انه های اجتماعی هس��تند. ش��ما اکنون به 
مخاطبانی از مشتریان بالقوه در سراسر جهان دسترسی دارید. رسانه های اجتماعی 
به شما کمک می کنند که به طور مستقیم با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید. از 
طریق این تعامالت، شما به بازار هدف خود می گویید که کسب و کارتان چه کاری 

می تواند برای آنها انجام دهد.
تعامل کلیدی است

قبل از اینکه وارد ش��وید و ش��روع به برقراری ارتباط کنید، تصمیمی بگیرید که 
هویت نام تجاری ش��خصی ش��ما چیست. آیا شما متخصص صنعت یا یک شخص 
مردمی )فروتن و خاکی( هس��تید؟ تصمیم گی��ری در مورد اینکه مخاطب در مورد 
شما و کسب و کارتان پس از تعامل چه احساسی پیدا کند اولین گام است. پس بعد 
از اینکه هویت شخصی و تجاری تان را تعیین کردید، باید سعی کنید مخاطب تان 

را درگیر کنید.
 به همین منظور پنج قانون مشارکت در رسانه های اجتماعی را دنبال کنید:

1.    از نام یکسانی استفاده کنید
از یک نام خاص در تمام پروفایل های رس��انه های اجتماعی خود استفاده کنید. 

این گونه پیدا کردن تان برای مخاطبان کار آسان تری خواهد بود.
2.    در فضای مجازی فعال باشید

فقط به روز رسانی وضعیت کسب و کار خود را پست نکنید. در توییتر ری توییت 
کنید، پس��ت های دیگران را در فیس بوک الیک کنی��د، در انجمن ها نظر بگذارید، 
مقاالت خود را در لینکدین به اشتراک بگذارید، در اینستاگرام افراد را در پست های 
مختلف تگ کنید، به نظرات وبالگ تان پاس��خ دهید. از پس��ت های مداوم در مورد 
به روز رس��انی وضعیت آخرین فروش و یا محصول جدید کسب و کار خود اجتناب 

کنید. با مخاطبان خود صحبت کنید.
3.    یک کارگردان باشید

مخاطبان خود را به وب س��ایت تان هدایت کنید. تعامالت ش��ما در رس��انه های 
اجتماعی باید در نهایت مشتریان بالقوه را به وب سایت تان منتقل کند تا بتوانید در 
آن فضا کاالها یا خدمات خود را به فروش برسانید. مشتریان بالقوه خود را به آنچه 
که می گویید عالقه مند کنید؛ در این صورت آنها به آنچه که به فروش می رس��انید 
هم عالقه مند می شوند. یک مخاطب آنالین که به طور فعال با شما صحبت می کند 
و ش��ما را دنبال می کند، مایل خواهد بود روی لینک وب س��ایت تان که به صورت 

هوشمندانه در پست خود قرار داده اید کلیک کند.
4.    به اشتراک بگذارید

محتویات ارزشمندی را برای به اشتراک گذاری پست کنید و محتوای دیگران را 
نیز به اشتراک بگذارید. چیزی خنده دار بگویید، مشاوره رایگان در قالب ۱۰ فهرست 
برت��ر در وبالگ خود قرار دهید و یا  ویدئو پش��ت صحنه ای که می دانید مخاطبان 
شبکه تان دوس��ت دارند ببیند را پست کنید. از مخاطبان تان بخواهید محتواهایی 
که منتش��ر می کنید را به دوستان شان هم معرفی کنند. هرچه مخاطبان بیشتری 
مطالب شما را به اشتراک بگذارند، چشمان بیشتری به سمت شما هدایت می شوند. 

5.    شبکه سازی کنید
هر پلتفرم رس��انه  اجتماعی عملکرد متفاوتی دارد، خواهان مکالمات و محتویات 
مختلفی اس��ت و از مخاطبان متفاوتی استقبال می کند. با کاربران در انواع مختلف 
پلتفرم ها ارتباط برقرار کنید. درباره افراد در هر ش��بکه اطالعاتی بیاموزید و سپس 
بازاریابی خود را به اعضای مخاطب مورد نظرتان هدایت کنید. با مردم محلی، کسب 
و کار صنایع مرتبط، رقبا، فروشندگان و تامین کنندگان تعامل داشته باشید. در مورد 

خودتان و درباره کسب و کارتان صحبت کنید. 
بین حضور از پیش تعیین ش��ده و ناگهانی در رس��انه های اجتماعی تعادل برقرار 

کنید
اکنون که به طور کامل در بازاریابی رسانه های اجتماعی مشغول به کار هستید، 
ش��اید ترجیح می دهید برنامه های ارسالی تان را به طور منظم پیش ببرید مثال یک 
روز در هفته را صرف برنامه ریزی برای تمام پست هایی که قرار است در طول هفته 
بگذاری��د بکنید، ام��ا توصیه می کنیم این کار را انجام ندهید. بازاریابی رس��انه های 
اجتماعی فرصت منحصربه فردی اس��ت که به عنوان یک کارآفرین دارید. از طریق 
رس��انه های اجتماعی مردم می توانند با شما شخصا ارتباط برقرار کنند. مزیت شما 
در برابر نهادهای شرکتی، واکنش تان به صورت آنالین است. بهتر است ترکیبی از 
پست های برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده را امتحان کنید. یک فرمول ویژه برای 
ایجاد تعادل بین حضور از پیش تعیین شده و ناگهانی در رسانه های اجتماعی وجود 

دارد که در ادامه آن را توضیح خواهیم داد.
1.    زمان سنجی کنید

 در مورد اینکه در کدام روز هفته بهتر اس��ت بیش��ترین فعالیت در کدام پلتفرم 
ص��ورت بگی��رد تحقیقاتی انجام دهید. تحقیقاتی از این دس��ت که مثال چه روزی 
کارب��ران فیس بوک فیدهای خود را بررس��ی می کنند؟ ک��دام روز کاربران توییتر 
بیش��ترین ری توییت را انجام می دهند؟ چند بار در ماه کاربران لینکدین ارتباطات 
جدیدی ایجاد می کنند؟ با توجه به بهترین زمان های یافت ش��ده در تحقیقات تان 

برای پست های خود برنامه ریزی کنید.
2.    غیرمنتظره باشید

هنگامی که چیزی جدید یا هیجان انگیز رخ می دهد آن را در رسانه های اجتماعی 
خود اعالم کنید. رویدادها را در حین اتفاق افتادن به اشتراک بگذارید. در بحث هایی 
که داغ هستند شرکت کنید، در این صورت می توانید به اعضای جدیدی از مخاطبان 

دسترسی داشته باشید که در غیر این صورت متوجه آنها نخواهید شد.
3.    هدف و حضور

 به یاد داش��ته باش��ید هدف ش��ما این است که مش��تریان خود را به سایت تان  
یا فروش��گاه هایی که محصول تان را می فروشید هدایت کنید. محتوای شما باید با 
دقت انتخاب ش��وند و استراتژیک باش��ند. از بمباران افراد با پست های بی شمار یا 
محتوای نامناسب در طول روز اجتناب کنید. اگر چیزی برای گفتن یا به اشتراک 
گذاشتن در یک روز ندارید، مشکلی نیست. همواره به یاد داشته باشید هنگامی که 

در سایت های رسانه های اجتماعی ظاهر می شوید، باید حضورتان خوشایند باشد. 
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روش استفاده از رسانه های اجتماعی برای بازاریابی کارآفرینان

استراتژی های تبلیغاتی نامنظم در بازاریابی 
گوریال یا چریکی

بازاریابی گوریال یا چریکی از این جهت نام گذاری ش��ده است که 
روش های تبلیغاتی در این روش کاماًل نامنظم است.

درس��ت مانند جنگ های چریکی که ش��امل گروه��ی محدود با 
اس��تراتژی های مبارزه متغیر و نامنظم اس��ت. از این جهت بهترین 
ن��ام برای این نوع بازاریابی همان بازاریابی گوریال یا چریکی اس��ت. 
ش��اید برای بسیاری از افراد به ویژه کسانی که به تازگی وارد عرصه 
بازاریابی ش��ده اند جالب باش��د که چطور اس��تراتژی های پراکنده 
و نامنظ��م می توانند ب��ه موفقی��ت در بازاریابی منجر ش��وند. خبر 
شگفت انگیزتر برای این افراد این است که این نوع بازاریابی با وجود 
اینکه سرمایه گذاری کمتری نیاز دارد و غالباً از اعتبار سایرین برای 

بازاریابی خود استفاده می کند در عین حال بسیار موثر است.
از نظر مش��اوره بازاریابی  اثرگذاری این روش در حدی اس��ت که 
در ابتدای مطرح ش��دن این روش بازاریابی انتظار می رفت این روش 
بیش��تر در کس��ب و کارهای کوچک و نوپا به دلیل نداشتن سرمایه 
و  منابع مالی کافی برای تبلیغات مورد اس��تفاده قرار بگیرد، اما در 
کمال تعجب طولی نکش��ید که اثرگذاری این روش عماًل ثابت کرد 
که روش ه��ای تبلیغاتی نامنظم در بازاریاب��ی چریکی قادرند نقش 
مهمی در جلب مشتریان داشته باشند. همین دلیلی شد تا بسیاری 
از برندهای بزرگ و شناخته ش��ده نیز از این اس��تراتژی اس��تقبال 
کنند و در تبلیغات خود از آن بهره مند ش��وند. برای اینکه این همه 
موفقی��ت و جذابیت در روش بازاریاب��ی چریکی را درک کنیم الزم 
است استراتژی های آن را بشناسیم تا بدانیم دلیل این همه موفقیت 
چیست؟ حال به استراتژی های بازاریابی چریکی اشاره خواهیم کرد 

که عامل مهم موفقیت این روش تبلیغاتی شده است.
۱- اولویت با مشتریان کنونی

در اغل��ب روش ها و اس��تراتژی های بازاریابی به این مس��ئله مهم 
توجه دارند که روش هایی را مورد اس��تفاده قرار دهند که مشتریان 
جدی��د و بیش��تری را جذب کنند، اما اس��تراتژی اصل��ی بازاریابی 
چریکی تمرکز بر مش��تریان کنونی اس��ت. آنها تالش چندانی برای 
جذب مش��تریان جدید نمی کنند؛ بلکه سعی می کنند با مشتریانی 
ک��ه در حال حاضر دارن��د به گونه ای رفتار کنند ک��ه آنها را وفادار 
به برند خود س��ازند. در این استراتژی مش��تری ها از اولویت باالیی 
برخ��وردار هس��تند و تمامی تالش برندها بر این اس��ت که رضایت 

حداکثری مشتریان را بتوانند جلب کنند.
۲- انتخاب مشتریان خاص

در استراتژی های تبلیغاتی چریکی توده ها ارزش زیادی ندارند. در 
این اس��تراتژی توده های مختلف م��ردم مورد هدف قرار نمی گیرند. 
بلکه گروه خاصی که جزو مش��تریان اصلی این برند هس��تند مورد 
هدف هس��تند و س��عی می ش��ود تمامی تبلیغ ها برای همین گروه 
اندک و کوچک طراحی ش��ود. در این اس��تراتژی ب��ه خوبی درک 
کرد ه ان��د که صرف انرژی و س��رمایه برای توده ه��ای مختلف مردم 
ممکن اس��ت در مواقعی نتایج مطلوب نداشته باشد. به این معنا که 
طراحی تبلیغات��ی که بتواند همه گروه ها را پش��تیبانی کند تقریباً 
غیرممک��ن اس��ت. پس چرا به ج��ای صرف انرژی و س��رمایه برای 
تبلیغات��ی که نتیجه دلخ��واه را ندارد به گ��روه خاصی که مطمئن 
هستیم نس��بت به تبلیغات ما حساس تر هستند و نتیجه مطلوب را 

خواهیم گرفت تمرکز نکنیم؟
3-  توجه به سودآور بودن یک روش

در بازاریاب��ی چریک��ی معیاری متفاوت برای س��نجیدن موفقیت 
دارن��د. برعکس بس��یاری از روش های بازاریابی ب��ه ویژه روش های 
سنتی که میزان موفقیت خود را با میزان فروش شان می سنجند، در 
روش تبلیغاتی چریکی بر این اس��اس که تا چه اندازه با پیاده سازی 

این روش سود کرده اند پی به میزان موفقیت خود می برند.
4- کسب رضایت مشتریان به عنوان اولین هدف

اس��تراتژی بازاریابی چریکی بر این مبنا اس��توار است که رضایت 
مشتریان هدف اصلی آنها باشد. همه روش هایی که در این بازاریابی 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد با هدف جلب رضایت مش��تریان شکل 

می گیرد.
4 اس��تراتژی گفته ش��ده در ب��اال را می توانی��م ج��زو مهم ترین 
اس��تراتژی های بازاریاب��ی نام ببریم که موج��ب موفقیت این روش 

بازاریابی چریکی شده است.
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رهبری برند و نیاز به رهبران قدرتمند

برندهای همیشه برنده به منظور دستیابی به هدفی بزرگتر از تولید 
محصوالت باکیفیت و نکته ای معنادارتر از تبلیغاتی س��رگرم کننده 
در دنیای کس��ب و کار حضور دارند. ش��اید تولی��د محصول بهتر و 
تبلیغ��ات جذاب تر برای بس��یاری از برندها کافی به نظر برس��د، با 
این حال برندهای بس��یار مش��هور و جهانی هیچ گاه به این سطح از 
فعالیت راضی نمی ش��وند. به مرور زمان اغلب کارشناس های کسب 
و کار از حض��ور رهبران تجاری موفق و قدرتمند در برندهای بزرگ 
اطالع کس��ب کرده اند. رهبرانی که به خوبی توانایی متقاعدس��ازی 
کارمندان، طراحی الگوی مدیریتی روش��ن، واضح و همراه با اهداف 
مش��خص را دارند. به طور معمول رهبری قدرتمند در یک ش��رکت 
احتم��ال وقوع اختالل ها را کاهش می ده��د. همچنین هماهنگی و 
فعالیت مش��ترک تیم های ش��رکت در راستای دس��تیابی به اهداف 
را نی��ز تقوی��ت خواهد کرد. به طور کلی، ی��ک رهبر تجاری ماهر با 
طراحی برنامه ای دقیق و کاربردی به توس��عه جایگاه برندش کمک 
می کن��د. این تاثیرگذاری در همه عرصه ه��ای فعالیت برند از قبیل 
بازاریابی، تبلیغات، فروش و تعامل با کارمندان مش��هود خواهد بود. 
همچنین س��طح تاثیرگذاری رهبران تجاری فقط محدود به سطح 
روابط بیرونی برند نیس��ت. از نقطه نظ��ر درونی نیز چنین رهبرانی 
توانایی مثال زدنی در متقاعدسازی کارمندان و ترغیب شان به سوی 
نوع خاصی از فعالیت دارند. به این ترتیب آنها به خوبی برندشان را 

رهبری خواهند کرد. 
امروزه اغلب برندها از س��رمایه گذاری ناموفق ش��ان در زمینه های 
مختلف کس��ب و کار ناراضی هس��تند. به عنوان مثال، یک برند با 
صرف هزینه نس��بتا باال بر روی فرآین��د تبلیغاتی نتیجه مطلوب را 
دریافت نمی کند. در این زمینه یک رهبر تجاری ماهر توانایی بهبود 
فرآیندهای موجود در برند به منظور حداکثرسازی بازگشت سرمایه 

را خواهد داشت. 
اگ��ر بخواه��م واضح تر صحبت کن��م، موضوع م��ورد بحث ما در 
اینجا مرب��وط به رهبری کاریزماتیک نیس��ت. ام��روزه چالش های 
پیش روی برندها بس��یار متنوع است، بنابراین رهبری کاریزماتیک 
توانایی پاسخگویی به تمام این چالش ها را ندارد. به طور سنتی، در 
زمینه رهبری کاریزماتیک انگاره ای مبنی بر موفقیت افراد برون گرا 
وجود دارد. بر این اس��اس افراد درون گرا به دلیل ویژگی های روانی 
و ش��خصیتی خاص ش��ان ش��انس چندانی برای موفقیت در عرصه 
مدیری��ت و رهبری تجاری ندارند، با این ح��ال پژوهش های جدید 
به طور کامل خالف این تصور قدیمی را اثبات کرده اس��ت. به این 
ترتیب افراد درون گرا نیز به اداره س��ایر تیپ های ش��خصیتی امکان 
دستیابی به موفقیت در زمینه رهبری تجاری را دارند. چه بسا امروزه 
بس��یاری از رهبران تجاری موفق دارای شخصیت درون گرا هستند. 
در حقیق��ت توانایی های مورد نیاز برای رهب��ران تجاری به منظور 
موفقیت در عرصه مدیریت برند خیلی بیشتر از نوع شخصیت است. 
ب��ه این ترتیب توانایی خلق چش��م اندازی دقیق و واضح نس��بت به 
ام��ور داخلی و بیرونی ش��رکت اهمیت باالی��ی دارد. به این ترتیب 
ما توانایی ارزیابی واقع گرایانه پدیده ها را خواهیم داش��ت. متاسفانه 
یکی از مشکالت اصلی بس��یاری از برندها ناتوانی در زمینه ارزیابی 
واقع گرایانه پدیده هاس��ت. به این ترتیب اس��تراتژی برندش��ان نیز 
براساس چشم اندازی نادرست و غیرواقعی تنظیم می شود. بی تردید 
بهره من��دی از توانایی ه��ای مدیریتی و رهبری عال��ی بدون توانایی 
تعامل سازنده با اعضای برندمان بی فایده خواهد بود. به همین دلیل 
تمام رهب��ران تجاری موفق دارای توانایی برقراری ارتباط س��ازنده 
با اعضای ش��رکت هس��تند. این امر در زمینه روابط بیرون برند نیز 
نم��ود دارد. در حقیقت رهبران تج��اری موفق به منظور مدیریت و 
رهبری بهینه برندشان نیازمند توانایی ایجاد ارتباط سازنده با افراد 
مورد نیاز هس��تند. همچنین آنها باید توانایی ساماندهی رفتارهای 
خاصی در ش��رکت را داشته باش��ند. به این ترتیب فرآیند مورد نیاز 
برای س��اماندهی فعالیت ها به سوی دستیابی به اهداف موردنظر به 

خوبی پیش خواهد رفت. 
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امروز آمازون به عنوان بزرگ ترین ش��رکت تج��ارت الکترونیک جهان 
ش��ناخته می شود. آیا مردم در س��ال های ابتدایی چنین آینده ای برای 

غول تجارت الکترونیک متصور بودند؟
آمازون در پنجم ژوئیه ۱۹۹4 تأس��یس ش��د و فروش��گاه آنالین آن 
در س��ال ۱۹۹۵ به صورت رسمی کار خود را ش��روع کرد. در ابتدا تنها 
محصول آمازون، کتاب بود. امروز و پس از گذش��ت ۲۵ سال از فعالیت 
این س��رویس تجارت الکترونیک، تقریبا هر محصولی که تصور کنید در 
آن به فروش می رس��د. به عالوه ش��هرت آمازون امروز به حدی است که 

تقریبا همه  مردم جهان آن را می شناسند.
مردم در روزهای ابتدایی فعالیت آمازون چه تصوری از آن داش��تند؟ 
پیش از آنکه جف بزوس و سازمان عریض و طویلش به شهرت امروزی 
برسند، چه تصویری از آنها در ذهن مردم شکل می گرفت؟ در ادامه  این 
مطلب زومیت به تصویر س��ال های میان��ی دهه  ۱۹۹۰ از آمازون، یعنی 

زمانی می پردازیم که جف بزوس هنوز میلیاردر نشده بود.
نوامبر س��ال ۱۹۹۵، شرکت رس��انه ای Knight-Ridder مقاله ای 
منتش��ر کرد ک��ه در آن به توضی��ح فعالیت های آم��ازون پرداخته بود. 
مقال��ه  مذکور در انواع روزنامه های آمریکا چاپ ش��د و موضوع آن یک 
»فروشگاه اینترنتی« با قابلیت خرید انواع کتاب موجود در بازار بود. در 

بخشی از مقاله نوشته شده بود:
یک کتاب فروش��ی بزرگ و جدید در ش��هر وجود دارد که قابل توجه 
اس��ت. البت��ه آن را در هیچ نقش��ه ای از ش��هر س��یاتل نمی بینید. اگر 
می خواهید در میان قفسه ها و عناوین آن گردش کنید، باید از اینترنت 

کمک بگیرید.
بهره گرفتن از اینترنت، اصطالحی جالب و جدید در س��ال های پایانی 
دهه  ۱۹۹۰ محس��وب می ش��د. به هرحال اگر در آن سال ها یک اتصال 
اینترنت داش��تید، )قابلیتی ک��ه میلیون ها آمریکایی داش��تند( توانایی 
دسترسی به بیش از یک میلیون عنوان کتاب در برابر شما قرار داشت.

مقاله  نایت ریدر نکاتی داشت که شاید برای یک مخاطب سال ۲۰۱۹ 
عجی��ب و حتی خنده دار به نظر برس��د. کاربر برای خرید از فروش��گاه 
آنالین جدید آن س��ال ها می توانس��ت با کارت اعتب��اری خود به صورت 
آنالین پرداخت انجام دهد یا در تماس رایگان با یک ش��ماره  مشخص، 
مش��خصات کارت خود را برای برداشت اعالم کند. حتی قابلیت فاکس 
کردن اطالعات کارت اعتباری هم در آمازون دهه  ۱۹۹۰ وجود داش��ت. 
به عالوه، هزینه  حمل ونقل برابر با سه دالر برای هر سفارش و ۹۵/۰ دالر 
ب��رای هر کتاب بود. امروز آمازون برای همه  س��فارش های بیش از ۲۵ 
دالر ارس��ال رایگان انجام می دهد. همچنین همه  اعضای سرویس پرایم 

از خدمات ارسال رایگان بهره مند می شوند.
مردم��ی که در جری��ان اخبار دس��تاورد جدید دنی��ای اینترنت قرار 
می گرفتن��د، واکنش های جالبی داش��تند. آنها در م��رز رخدادی به  نام 
ش��کل گیری اتوب��ان اطالعات بودن��د و بیش از همه از گس��تره  عظیم 
کتاب ه��ای قابل انتخاب هیجان زده می ش��دند. ۲۲ اکتبر س��ال ۱۹۹۵ 
مقاله ای در روزنامه  تاالهاس��ی دموکرات چاپ ش��د ک��ه بازیگر جدید 

دنیای اینترنت را این گونه توصیف می کرد:
برای آزمایش قابلیت های شرکت، جست وجویی برای یک کتاب کمتر 
شناخته شده از جان اشتاینبک به نام The Sea of Cortez انجام شد. 

در عرض چند ثانیه Amazon.com جس��ت وجو را انجام داد و کتاب 
برای خرید آماده بود.

ش��اید توصیف ب��اال امروز خن��ده دار به نظر برس��د، اما پی��دا کردن 
کتاب ه��ای کمیاب واقعا پیش از ظهور آمازون دش��وار بود. درواقع تنها 
انتخاب کاربران، سفارش کتاب مورد نظر به کتاب فروشی محلی بود که 
آن هم در صورت توقف چاپ کتاب، فایده ای برای کاربر نداشت. از نگاه 
عاش��قان دنیای کتاب، یکی از جذاب ترین قابلیت ه��ای آمازون، امکان 

خرید کتاب های دست دوم بود.
وال اس��تریت ژورنال در ۱۶ مه سال ۱۹۹۶ مقاله ای پیرامون آمازون 
چ��اپ کرد و »جفری بزوس« را »ج��وان برنامه نویس خوش آتیه از وال 
استریت« خواند. افرادی که در مقاله   مذکور مورد مصاحبه قرار گرفتند، 
از آس��انی سفارش از همه  نقاط جغرافیایی بسیار خشنود بودند. به عالوه 
مش��تریان اولیه نیز بس��یار وفادار توصیف شدند. در بخشی از مقاله وال 

استریت ژورنال نوشته شده بود:
آق��ای ب��زوس می گوید که ۶۰درصد از س��فارش هایش از مش��تریان 
تکراری وصول می شوند. دان پیرستورف، استاد ۶۰ ساله  دانشگاه کاستا 
مس��ا کالیفرنیا، تاکنون ۱۲ س��فارش از آمازون داشته است و درباره  آن 
می گوید: »من ش��خصیت ساختارش��کن و مد روزی ندارم، اما به نظرم 

آمازون بهترین کتاب فروشی است که تاکنون دیده ام.«
در روزهای ابتدایی فعالیت آمازون، بزوس ادعا می کرد که به هیچ وجه 
به دنب��ال ازبین بردن کس��ب وکارهای س��نتی فروش کتاب نیس��ت. او 
 Christian Science در مصاحب��ه ای در م��اه س��پتامبر ۱۹۹۶ ب��ا

Monitor گفته بود:
ما به هیچ وجه با فروشگاه های فیزیکی کتاب رقابت نمی کنیم. درواقع 
مردم دوس��ت دارند که برای خرید از خانه های خود خارج ش��وند. من 
هن��ور به کتاب فروش��ی های فیزیکی س��ر می زنم و ای��ن کار را متوقف 
نخواهم ک��رد. من حتی از آنجا کتاب می خرم چون از تجربه  لمس آنها 

لذت می برم.
امروزه بس��یاری از مردم ب��ا نگاه به صحبت های ب��اال از جف بزوس، 
احتماال با او مخالفت می کنند. کاربران کنونی ش��اید حتی تمایل خروج 
از خانه برای خرید را از دس��ت داده باش��ند و آم��ازون در چنین تغییر 

ذائقه ای بی تأثیر نبوده است.
سال ۱۹۹7 بس��یاری از کاربران و کارشناسان موفقیتی برای آمازون 
متصور نبودند. در ۱۵ مه ۱۹۹7 سهام شرکت به صورت عمومی در بازار 
بورس عرضه ش��د و منتقدان تمام تالش خود را برای پیدا کردن نقاط 
ضعف عملکردی به کار گرفتند. از مقاله های مشهوری که در آن سال ها 
حمله به آمازون را در دس��تور کار خود قرار دادند، می توان به مقاله ای 
Amazon. و Forrster Research در Amazon.toast ب��ا ن��ام
bomb در وال اس��تریت ژورنال اشاره کرد. مقاله  دوم در سال ۱۹۹۹ و 

زمان سقوط ارزش سهام شرکت چاپ شد.
رس��انه  Slate در سال ۱۹۹7 مقاله ای به نام Amazon.con منتشر 
کرد و به نقد جدی از فروش��گاه اینترنتی جدید پرداخت. موضوع اصلی 
مقاله، دش��واری خرید از آمازون نسبت به فروش��گاه های محلی کتاب 
بود. نویس��نده های آن مقاله از مش��هورترین ژورنالیست های آمریکایی 
محس��وب می شدند. به هرحال با نگاهی امروزی به مقاله مذکور می توان 

استدالل های آنها را در همان نگاه اول ساده لوحانه خواند:
درواقع »انبار عظیم« آمازون در مرکز س��یاتل تنها حدود ۲۰۰ عنوان 
کتاب دارد. هر کتاب دیگر باید از عمده فروش کتاب یا توزیع کننده های 
متفرق��ه خریداری ش��ود. چنین رویکردی توس��ط همه  فروش��گاه های 
فیزیکی س��نتی هم اجرا می ش��ود. البته فروش��گاه های فیزیکی قطعا با 
بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب کار خود را شروع می کنند. درواقع شاید بهتر 
باشد به جای اس��تفاده از عنوان »بزرگ ترین کتاب فروشی روی زمین«، 
از لقب »کوچک ترین کتاب فروشی« برای این وب سایت استفاده کنیم.

ایراد دیگری که نویسنده های مقاله مذکور به آمازون داشتند، مراحل 
متع��دد مورد نیاز برای خرید کتاب از آن بود. در بخش دیگری از مقاله 

می خوانیم:
»پ��س از آنک��ه محصوالت مورد نظر خود را به »س��بد خرید« اضافه 
کنید، به یک »س��رور امن نت اس��کیپ« هدایت می  شوید که اطالعات 
کارت اعتباری ش��ما را رمزنگاری می کن��د. پس از این مرحله با عبارت 
»به آس��انی خرید خود را نهایی کنید« روبه رو می شوید که واقعا به دور 
از حقیقت اس��ت. آمازون در این بخش عبارت های متعددی را استفاده 
می  کند تا خرید را آس��ان جلوه دهد. به عنوان مثال در بخشی از صفحه 
می خوانیم: »ما تمام تالش خود را به کار گرفتیم تا مراحل خرید آسان 

باشند، اما احتماال مرتبه اول کمی گمراه کننده خواهد بود.«
کاربران آمازون برای نهایی کردن خرید خود باید در صفحات متعدد، 
جزییات��ی را درباره  هزینه  ارس��ال، قوانین بازگش��ت وجه و گواهی های 
س��لب مس��ئولیت مطالعه کنند. آنها سپس باید بین س��ه تا هفت روز 
منتظر تحویل کاال بمانند. در بخش دیگری هم تأییدیه  سلب مسئولیت 
 Next Day با این مضمون دیده می ش��ود: »ارتقای حس��اب به حالت

Air لزوما به معنای تحویل کتاب در روز بعد از خرید نخواهد بود.«
مجم��وع زمانی که از ورود به وب س��ایت آمازون تا نهایی کردن خرید 
طول کش��ید، 37 دقیقه و ۱۲ ثانیه بود. البته پس از آشنایی با مراحل، 

زمان سفارش کوتاه تر می شود.«
به هر ح��ال ب��ا وجود تم��ام انتقاده��ا و چالش هایی که در س��ال های 
اولیه برای آمازون ایجاد ش��د، بزوس امروز ش��ادترین ف��رد آن نبردها 
محس��وب می ش��ود. اکنون او با حدود ۱۵۵ میلیارد دالر دارایی، نه تنها 
ثروتمندتری��ن فرد جهان اس��ت، بلکه آمازون 4۲درص��د از بازار کتاب ، 
۹/۸۸درص��د از بازار کتاب الکترونیکی و 4۲درصد از بازار فروش آنالین 
را در آمری��کا در اختی��ار دارد. به عالوه جدیدترین آمار نش��ان می دهد 
ک��ه غول تج��ارت الکترونی��ک 7/7درصد از کل صنعت خرده فروش��ی 
)آنالی��ن و آفالین( آمریکا را تحت س��لطه دارد. پس از خرید هول فودز 
در سال ۲۰۱7، آمازون به پنجمین فروشنده مواد غذایی در آمریکا هم 
تبدیل شد. بخش خدمات ابری شرکت هم که نیازی به معرفی ندارد و 

4۰درصد از بازار خدمات ابری را کنترل می کند.
آم��ازون امروز دیگ��ر تنها یک فروش��گاه آنالین کتاب نیس��ت بلکه 
سرویس��ی بزرگ با گستره  جهانی اس��ت که هرگونه نیاز کاربران دنیای 
فن��اوری را با س��ریع ترین روش برآورده می کند. ش��اید منتقدان اولیه  
ش��رکت تحت مدیریت بزوس، سخت از صحبت های خود پشیمان شده 

باشند.
GIZMODO :منبع

مردم در دهه  90 چه تصوری درباره  آمازون داشتند
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باحکماستاندارقم:
سرپرستمعاونتسیاسی،امنیتیواجتماعیاستاندارقممنصوبشد

قم-خبرنگارفرصتامروز: استاندار قم در حکمی دکتر محمدرضا گروسی را به عنوان 
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم  منصوب کرد . متن حکم دکتر 
بهرام  سرمست استاندار قم بدين شرح است :باعنايت به تعهد و تجارب جنابعالی به موجب اين 
ابالغ با حفظ سمت بعنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی منصوب می گرديد. 
امید اســت با استعانت از خداوند متعال و تحت توجه عنايت خاصه حضرت ولي عصر)عج( و 
منويات مقام معظم رهبري مدظله العالی و فرامین دولت تدبیر و امید با بهره گیري از فرصت 

ها و توانمنديها در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسالمي و مردم متدين و شريف قم موفق و مؤيد باشید.

مدیرکلدفترامورآبوزارتجهادکشاورزیخبرداد:
جایگاههفتماستانمرکزیدرراستایاجرایعملیاتآبوخاکواجرای

سیستمنوینآبیاری
اراک-مینورستمی: مديرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: 
استان مرکزی در راستای اجرای عملیات آب و خاک و اجرای سیستم نوين آبیاری در جايگاه 
هفتم کشــور قرار دارد. مديرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی صبح امروز در بازديد از 
پروژه ها و منابع آبی و قنوات و تعاونی های بخش کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: در راستای 
اجرای عملیات آب و خاک و اجرای سیستم نوين آبیاری استان مرکزی در جايگاه هفتم قرار 
دارد. وی با اشاره به کمبود منابع آب در اکثر استان های کشور و از آنجا که بخش کشاورزی 
بیشــترين مصرف استحصال آب در کشــور را دارد افزود: ۹۲ درصد تولید محصوالت کشاورزی وابسته به منابع آب و آب های آبیاری و 
آشــامیدنی اســت. مديرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اينکه ۶۰ درصد آب استحصالی در بخش کشاورزی وابسته 
به منابع آب های آبیاری است تصريح کرد: يکی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی افزايش بهره وری در واحد سطح زير کشت است. 
سرافرازی از افزايش بهره وری تولید محصوالت زراعی باغی و دامی استان طی چند سال اخیر در کشور خبر داد و بیان داشت: چهارمین 
سالی است که کشور در تولید گندم خودکفا شده است و از سیاست های وزارت کشاورزی است که تا حد امکان وضعیت منابع آبی را در 
راستای سیاست امنیت غذايی با استفاده از عملیات زيرزمینی و عملیات تحت فشار و آبیاری قنوات و ساخت استخر و تجهیز و نوسازی و از 
طريق عملیات غیر سازه ای در زمینه بذر اصالح شده و کشاورزی حفاظتی و کشت نشايی تأمین و تقويت کند. وی افزايش کشت گلخانه ای 
را از ديگر سیاست های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت: در استان ۴ هزار رشته قنات فعال وجود دارد که از امنیت بااليی 

برخوردار هستند و به منظور استفاده از اين منابع آبی قنوات، عملیات اجرايی در استان در حال انجام است.

استقرارسامانهحسابداریبهایتمامشدهمبتنیبرالگویABCدر
شرکتگازاستانگلستان

گرگان-خبرنگارفرصتامروز:  رئیس امور مالی شرکت گاز استان گلستان  در مصاحبه با پايگاه اطالع رسانی شرکت   از استقرار 
سامانه حسابداری بهای تمام شده مبتنی بر الگوی ABC  در اين شرکت  خبر داد. وی با اشاره به اينکه  اين اقدام در راستای   تحقق 
اهداف دولت الکترونیک  صورت پذيرفته   اســت گفت:جهت ارتقاءکنترل های داخلی و محاســبه بهای تمام شــده  خدمات و فعالیت 
ها ، اداره امور شــرکت در قالب بنگاه اقتصادی وفق اساســنامه و همچنین رعايت الزامات قانونی مندرج در قانون بودجه و برنامه ششم 
توسعه،سامانه حسابداری بهای تمام شده طبق اصول و استانداردهای حسابداری راه اندازی و مستقر شد .محمد روحی با تقدير از حمايتهای 
ارزشــمند مديرعامل و همکاری امور و و احدها  و همچنین  شــرکت ملی گاز  و گاز اســتان هرمزگان بعنوان شرکت عامل و طراح اين 
سیستم،گفت:خوشبختانه اين شرکت  بعنوان دومین شرکت پیشرو در استفاده از قابلیتها و مزايای  اين سیستم برای محاسبه بهای تمام 
شده گاز فروش رفته و خدمات 18 گانه فرعی در بین شرکتهای گاز استانی می باشد وی تصريح کرد: حسابداری صنعتی يا بهای تمام شده 
ابزار بسیار مهم در اختیار مديريت بوده  تا مديران را در برنامه ريزی ،کنترل،نظارت و بررسی نتايج فعالیتها به منظور بهبود کیفیت خدمات 
و افزايش تولید ياری رساندرئیس امور مالی شرکت گاز استان گلستان درپايان گفت: سامانه های زيادی را در بخشهای مختلف  شرکت 
بويژه امور مالی  با همکاری امور فناوری اطالعات و ارتباطات  نصب و راه اندازی شده و تالش داريم در انجام فرآيندهای مالی و محاسباتی 

شرکت از سیستمهای  نوين الکترونیکی و نرم افزارهای کاربردی استفاده نمائیم.

استاندارهمدان:محیطزیستیکمسئلهجهانیاست
فاطمهصنیعیوحید: در مراسمی که با حضور معاون رئیس جمهور،شوراهای اداری استان ،اعضای شورا های اسالمی شهر و  همدانـ
روستا و دهیاران برگزار شد استاندار همدان بیان کرد: فلسفه تشکیل جلسه با حضور اين اعضا به دلیل اين است که حافظان محیط زيست 
هستند ؛استان همدان با پويايی کامل عالرغم همه مشکالت ،به سمت پیش روی حرکت میکند که به خاطر وحدت ،همدلی و مطالبه گری 
يک دست و يک صدايی است که در استان برای رسیدن به توسعه وجود دارد و ديگری هم به خاطر ويژگی های دولت است. شاهرخی عنوان 
کرد : در حال حاضر همدان شاه راه ،راه آهن غرب کشور است و برقی کردن قطار به دلیل باال بردن سرعت است و انتقال ايستگاه مسافربری 
به داخل شهر با رعايت همه استانداردها زيست محیطی و ضوابط شهر سازی است که مردم در داخل شهر بتوانند از ايستگاه ها با استاندارد 
های بین الملل استفاده کنند. در ادامه کالنتری افزود : درحیطه محیط زيست دو موضوع مطرح است ،دستورات مقام معظم رهبری و توسعه 
پايدار که تمامی صحبت هاو دستورهای مقام معظم رهبری در غالب توسعه پايدار است. محیط زيست يک مسئله جهانی،فرامرزی وفراملیتی 
است يک کره زمین کوچک داريم با هشت میلیارد جمعیت و مصرف باال که به شدت در حال تهديد است و با توجه به تغییرات اقلیمی و 
تخريب محیط زيست که باعث مهاجرت های بزرگ در دنیا شده است . وی گفت: در خصوص حفظ محیط زيست دو وظیفه وجود دارد 
؛حفظ بهبود وضعیت زيستن انسان ها ،جانوران و حفظ حقوق نسل های بعد که اگر حقوق نسل بعد ی در نظر گرفته نشود به توسعه پايدار 
عمل نکرديم. وی در ادامه: متاسفانه شاخص زيست محیطی در دنیا در رده های پايین قرار دارد،ما به عنوان يک ملت متوسط تولید زباله هر 
نفر 8۰۰ گرم است که در روز ۶۴ هزارتن میشود. فرسايش مواد ژنتیکی خیلی بیشتر از متوسط جهانی است که بیشتر مواد ژنتیکی خود 
را فرسوده کرده ايم ؛مناطق حفاظت شده برای حفظ و نگهداری مواد ژنتیکی است به شرطی که مواد ژنتیکی جمع آوری شده را مردم هم 
بتوانند استفاده کنند . وی در خصوص آب بیان کرد : آب را بايد در داخل استان جستجو کرد بیرون از استان برای شما آبی وجود ندارد و با 

توجه به افزايش جمعیت ،تقاضا و مصرف بايد صرفه جويی کردو به تجديد نظر کلی در خصوص نظام کشتی نیاز است  .

مدیرگردشگریشهرداریسمنانخبرداد:
برگزاریجشنوارهسمنانشهریدرباغبامحوریتجشنانجیر

سمنان-حسینبابامحمدی: جشنواره سمنان شهری در باغ با محوريت جشن انجیر 
اواخر مردادماه در سمنان برگزار می شود . محمودرضا دارايی با بیان اين مطلب ، اظهار داشت: 
برگزاری جشن در هنگام برداشت محصوالت در همه جای دنیا رواج دارد در بسیاری از مناطق 
مختلف ايران ساالنه شاهد برگزاری آيین های مختلفی هستیم که دقیقاً تحت تأثیر وضعیت 
معیشتی آنجا قرار دارند. »انجیر« در شهر سمنان يکی از محصوالت باغی است که ريشه در 
اقتصاد و فرهنگ و وضعیت درآمدی مردم  داشــته و با توجه به اقلیم مناســب امسال ، اين 
محصول از جايگاه ويژه ای در نزد کشاورزان و مصرف کنندگان قرار دارد. مدير گردشگری شهرداری سمنان در ادامه با اشاره به رقم منحصر 
به فرد کشت انجیر در سمنان که به »انجیر زرد« معروف است  گفت:  هدف از برگزاری اين جشنواره معرفی ظرفیت های گردشگری شهر 
سمنان ، احیای محصوالت باغی فراموش شده و توسعه کشت انجیر می باشد . وی در ادامه افزود: در اولین جشنواره انجیر سعی می شود 
تا انواع انجیر ، فرآورده های انجیر، صنايع تبديلی و تکمیلی انجیر، محصوالت فرآوری شده زراعی و باغی شهر در کنار برگزاری مراسم 
های آئینی و غرفه های  صنايع دســتی و میراث فرهنگی شهرســتان عرضه  شود . ارائی  يادآور شد: اين جشنواره با حمايت و مشارکت 
شهرداری سمنان ، جهاد کشاورزی شهرستان سمنان ، میراث فرهنگی ، گردشگری و صنايع دستی و صندوق احیای محصوالت کشاورزی 

و کشاورزان شهرستان سمنان در سی و يکم مردادماه سال جاری در سمنان  برگزار می شود.

600مترازشبکهتوزیعآباسالماصالحشد
رشت-مهنازنوبری:  مدير امور آبفای تالش از اصالح و بازسازی ۶۰۰ متر از شبکه توزيع آب شهر اسالم خبر داد.سیدمحمدتقی اصلح 
نژاد مدير امور آبفای تالش با اعالم اين خبر افزود: با هدف کاهش هدررفت آب نسبت به اصالح شبکه های توزيع آب فرسوده اقدام شد و 
۶۰۰ متر از شبکه توزيع آب شهر اسالم در اقطار ۹۰ و ۶3 میلیمتر با هزينه ای بالغ بر ۶5۰ میلیون ريال از محل اعتبارات جاری و مشارکت 
مردمی اصالح و بازسازی شد.مدير امور آبفای تالش با اشاره به لزوم ارائه خدمات مطلوب به شهروندان گفت: در اين پروژه تعداد 1۶ رشته 
انشعاب بازسازی شد و 3۰ خانوار از فشار آب متعارف در خیابان مذکور بهره مند شدند.وی در پايان افزود: با اصالح شبکه موجود  تعداد 5 

فقره انشعابات غیر مجاز شناسايی که تمامی اين انشعابات تعیین تکلیف و به انشعاب مجاز تبديل شدند.

شهردارکرج:ساختوسازهایغیرمجازدرکرجکاهشمییابد
کرج-خبرنگارفرصتامروز: شهردار کرج گفت: مديران مناطق بايد به دنبال کسب درآمد پايدار 
و جذب مشــارکت بخش خصوصی برای اجرای طرح ها و پروژه های مختلف شهری باشند تا بتوانند به 
مطالبات به حق شــهروندان پاســخ دهند.علی کمالی زاده  اظهارداشت: ساخت وساز غیر مجاز يکی از 
مهمترين معضل کالنشهرهای امروزی از جمله کرج است.وی توضیح داد: بايد از هر راهی جلوی گسترش 
ساخت وسازهای غیر مجاز در مناطق مختلف شهر گرفته شود که به نظر می رسد جلوگیری از انتقال 
مصالح ســاختمانی به محدوده هايی که اين نوع ساخت و ساز در آنها رواج دارد، يکی از اين راه ها باشد.
شهردار کرج گفت: با جلوگیری از فعالیت مصالح فروشی های بزرگ در محدوده هايی که ساخت وساز غیر 
مجاز رواج دارد، می توان تا حدودی از انتقال مصالح ساختمانی برای ساخت و سازهای جديد جلوگیری کرد.وی با بیان اينکه نبايد اجازه 
دهیم طرح بازآفرينی شهری ابتر بماند، افزود: دولت با صرف هزينه زياد طرح بازآفرينی شهری را در کالنشهرهای کشور اجرايی کرده و اگر 

بنا باشد جلوی ساخت وسازهای غیرمجاز گرفته نشود، عمال اين طرح ابتر می ماند.
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اخبار

تبریز–فالح:مدیرعاملسازمانمنطقهآزادارسگفت:با
وجودتحریمها،درسال۹۷درمنطقهآزادارسشاهدرشد5
درصدیصادراتبودیم.محسننریمانبااشارهبهشرایطخاص
کشورطی1۴ماهگذشتهکهباتحریمهایاستکبارجهانیایجاد
شدهاست،اظهارکرد:درسالجدیدروندتحریمهاادامهداشته
وشکلجدیدیبهخودگرفتهاستوحتیتعامالتاقتصادیما
کهدرنقطهصفرمرزیهستیمبانخجوان،ارمنستان،آذربایجان
وترکیهتحتالشعاعهمینتحریمهاوتصمیماتقرارمیگیرد.

تصویب 79 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی با 
اشتغال زایی ۶ هزار نفر در ارس

وی در خصــوص فعالیت های منطقه آزاد ارس در ســال ۹۷ گفت: 
با وجود تمام تالطمات در ســال گذشــته مبلغ ۲۲۷1 میلیارد تومان 
ســرمايه گذاری داخلی و ۷۹ میلیون دالر ســرمايه گذاری خارجی در 
کمیســیون اقتصادی اين ســازمان مصوب شده اســت که پتانسیل 
اشتغال زايی ۶ هزار نفر با بهره برداری از اين طرح ها فراهم خواهد شد. از 
مجموع سرمايه گذاری های داخلی مبلغ 1۲۴۷ میلیارد تومان در بخش 
صنعت، مبلغ 1۴۹۷ میلیارد تومان در بخش گردشــگری، مبلغ ۴55 
میلیارد تومان در بخش کشاورزی و ۷۲میلیارد تومان در بخش خدمات 

سرمايه گذاری شده است.
طرح ۲۸۰۰ میلیارد تومانی چینی ها برای سرمایه گذاری 

در ارس
مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به شرايط جذب سرمايه گذار 

در سال ۹8 پرداخت و گفت: در ۷۰ روز ابتدای امسال 35۰۰ میلیارد 
تومان طرح به کمیســیون اقتصادی ما پیشــنهاد شده که در حال 
بررســی اســت؛ حدود ۲8۰۰ میلیارد تومان از ايــن طرح ها که در 
رابطه با ديتاســنتر و فروکروم هستند از سوی سرمايه گذاران چینی 
به کمیســیون اقتصادی ما پیشنهاد شــده اند که نشان دهنده اقبال 

خارجی ها به منطقه آزاد ارس است.
تالش داریم شیوه برد - برد را در منطقه انجام دهیم

نريمان با تاکید بر اينکه تالش داريم شیوه برد - برد را در منطقه انجام 
دهیم، تصريح کرد: بايد در تعامــالت اقتصادی هم برای ما و هم برای 
طرف مقابل منافــع را در نظر بگیريم تا طرف مقابل بداند در تعامالت 
دوطرفه ســود و زيان، مشــترک خواهد بود. در اين شیوه بايد براساس 
ضوابط دو طرف، قوانین و مقرراتی در نظر بگیريم تا در نهايت برای اين 

کشورها و مناطق آزاد ما منفعت اقتصادی در پی داشته باشد.
ارس قطب تولید محصوالت گلخانه ای در کشور

وی در ادامه به اقدامات صورت گرفته در حوزه کشــاورزی منطقه 
آزاد ارس پرداخــت و گفت: با اقدامات صورت گرفته در حال حاضر 
ما قطب تولید محصوالت گلخانه ای در مناطق آزاد کشــور هستیم. 
بزرگ ترين گلخانه کشور با نام مجموعه گلخانه ای 5۰ هکتاری تارال 
امین با تولید و صادرات ساالنه 13 هزار تن محصوالت گلخانه ای به 
کشــورهای قفقاز را دراين منطقه داريم که به دلیل عملکرد مثبت 
اين شــرکت در حوزه محصوالت گلخانه ای و اتصال زنجیره تولید و 
توزيع در بازار هدف، خواهان توســعه آنها هســتیم. وی با اشاره به 
ســرمايه گذاری 85۰ میلیارد تومانی در اين طرح گلخانه ای تصريح 
کرد: به همین دلیل 8۰ هکتار زمین را با عنوان تارالامین در اختیار 
آنهــا قرار داده ايم که قرار اســت بخش عمده ای از اين 8۰ هکتار در 

سال جاری به بهره برداری برسد.
برنامه ریزی ارس برای نقش آفرینی در بازار 3۰۰ میلیون 

نفری اوراسیا
مديرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس با تاکیــد بر ضرورت تعامالت 
بین المللی گفت: با تصويب مجلس شورای اسالمی، هماهنگی های الزم 
با سفیر ايران و سرکنســول ايران در اين کشور انجام داده ايم تا اليحه 
موافقت نامه بین ايران و ارمنستان وارد اقدامات اجرايی شود. بايد بدانیم 
ورود به اوراسیا به منزله يک بازار 3۰۰ میلیون نفری است که می توانیم با 
وجود اشتراکات فرهنگی بیشترين بهره را از اين تفاهم نامه داشته باشیم.

اهواز-شــبنمقجاوند:مدیرعاملشــرکتبرقمنطقهای
خوزســتانگفت:باهدفتامینبرقپایداربرایشهررامین،

قطعهاولخطانتقالبرق1۳۲کیلوولتشهیدهاشمی–غدیر
بهطول۳۴کیلومترمداربهبهرهبرداریرسید.

محمود دشت بزرگ اظهار داشــت: اين خط حد فاصل پست 13۲ 
کیلو ولت مالثانی تا پســت 13۲ کیلوولت غدير بصورت ۲ مداره باندل 
1 ســیمه کرلو به تعداد 51 دستگاه دکل فلزی است.وی ارزش سرمايه 
گذاری اين پــروژه را ۲5۰ میلیارد ريال اعالم و افــزود: اعتبار طرح از 

محل اعتبارات شرکت برق منطقه ای خوزستان تأمین و پرداخت شده 
است.مدير عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصريح کرد: هدف از 
اجرای اين پروژه عالوه بر تامین برق پايدار شــهر رامین، برقدار نمودن 
پست موبیل 33/13۲ کیلو ولت غدير، امکان انتقال بخشی از بار پست 
13۲ کیلو ولت مالثانی به پست 13۲ کیلو ولت غدير و افزايش ظرفیت 

و قابلیت اطمینان شبکه برق در شهرهای رامین و مالثانی اعالم کرد.

تبریز-ماهانفالح:استاندارآذربایجانشرقیومعاونصنایع
دستیوهنرهایسنتیمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
ازغرفهمنطقهآزادارسدرنهمیننمایشــگاهملیصنایعدستی

ایرانونخستیننمایشگاهگردشگریتبریزبازدیدکردند.
اســتاندار آذربايجان شرقی و معاون صنايع دستی و هنرهای سنتی 
میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری در جريان برگزاری نهمین 
نمايشگاه ملی صنايع دستی ايران و نخستین نمايشگاه گردشگری تبريز 
بــا حضور در غرفه منطقــه آزاد ارس از نزديک در جريان فعالیت های 
صورت گرفته در حوزه های گردشــگری و صنايع دستی قرار گرفتند.
در اين بازديد، جديدترين اقدامات صورت گرفته در زمینه ارسال پرونده 
ژئوپارک ارس به يونسکو به اطالع استاندار آذربايجان شرقی رسید.دکتر 
ژئوپارک ارس را اقدامی بزرگ در زمینه توســعه گردشــگری استان و پورمحمدی استاندار آذربايجان شرقی در جريان اين بازديد، ثبت جهانی 

منطقه آزاد ارس عنوان کرد.معاون صنايع دستی و هنرهای سنتی میراث 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری نیز با ابراز رضايت از اقدامات مهم 
صورت گرفته در حوزه صنايع دســتی منطقه آزاد ارس، ثبت ژئوپارک 
ارس را در توســعه هنرهای ســنتی و صنايع دستی بومی منطقه مهم 
ارزيابی کرد.عالوه بر ســازمان منطقه آزاد ارس، برخی از فعاالن بخش 
خصوصی از جمله هتل ها، فعاالن صنايع دســتی و گردشگری نیز در 
غرفه های مجزا در اين نمايشــگاه حضور دارند.نهمین نمايشگاه ملی 
صنايع دستی و نخستین نمايشگاه گردشگری از 11 الی 15 تیر ۹8 در 
معرض ديد عموم مردم و متخصصان حوزه صنايع دستی و گردشگری 
قرار دارد و عالقمندان می توانند هر روزه از ساعت 1۶ الی ۲۲ در محل 
دائمی نمايشــگاه های بین المللی تبريز از غرفه های متنوع نمايشگاه 

ديدن کنند.

اصفهان-قاسماســد:بزرگترینرویدادشهرخورشیدیبا
حضوردکترعابدیوخانمدکترتاجالدیننمایندگاناصفهان
درمجلسشورایاسالمی،حجهاالسالمالرگانیرییسمجلس
نمایندگاناصفهان،مهندسپیرپیرانمدیرعاملشرکتتوزیع
برقاصفهان،دکترنوروزیشــهرداراصفهــان،دکترقاضی
استانداری اقتصادی امور هماهنگی معاونت عسگرسرپرست
اصفهان،دکترخسرویرییسمرکزپژوهشهایشورایشهر
اصفهانکهدرارگجهاننمایاصفهانمشرفبهمیدانامام
حسینعلیهالسالمبرگزارشدباهدففرهنگسازیوترویج
فرهنگاســتفادهحداکثریازانرژیخورشیدیودرراستای
اجرایسیاســتکالناســتفادهازمنابعوامکاناتوبهکار
گیریتوانمندیهایموجودبینشرکتتوزیعبرقاصفهانو

شهرداریاصفهانصورتگرفت.
در اين مراســم تفاهم نامه ای بین شــرکت توزيع برق شهرستان 
اصفهــان با شــهرداری اصفهان در جهت برقــرای ارتباطات و تعامل 
سازنده در زمینه های مختلف بهینه سازی مصرف انرژی و بهره وری 
امضا گرديد  .در اين نشست مهندس حمید رضا پیر پیران مدير عامل 
شرکت توزيع برق شهرســتان اصفهان به 3 ديدگاه در حوزه صنعت 

برق اشــاره کرد و گفت نگاه صنعت برق با سه شاخص برق برای همه 
،برق برای جامعه ديجیتال و برق با کربن کم وجود دارد که شــرکت 
توزيــع برق اصفهان درگزينه اول توانســته برقی بــا کیفیت را برای 
تمام شــهروندان ايجاد نمايد و دوم برق ديجیتال که شــرکت توزيع 
برق اصفهان با ايجاد اســتراتژی توانسته اين مهم را محقق کند و در 
شــاخص ســوم که تولید برق با کربن کم است را مورد توجه و مداقه 
قرار داده اســت. پیر پیران خاطر نشــان کرد : کشور ژاپن از  نیمی از 
تابش خورشــید که در کشــور ما وجود دارد بهره مند است و کشور 
اســپانیا نزديک به 8۰ درصد اين تابش را شامل می باشد و اگر کالن 

شهر اصفهان را نســبت به دنیا و کشور بررسی کنیم میزان تابش در 
جهان 3/۹ و در کشــور 5/1 و در اصفهان 5/8 می باشــد که نشــان 
دهنده شــرايط بسیار مناسب در شــهر اصفهان می باشد  . اين مقام 
مســئول تاکید کرد : امید است با ايجاد سلولهای خورشیدی در کنار 
مباحث مديريت مصرف بتوانیم تابســتان ۹8 را بدون خاموشی پشت 
سر بگزاريم به طور قطع فرهنگ ســازی در توسعه استفاده از انرژی 
های پاک به همراه آگاهی بخشی به مردم در خصوص درست مصرف 
نمودن گام های اساسی برای داشتن برق پايدار و با کیفیت خواهد بود  
.وی ارتباط و تعامل با سازمانها و ارگانهای استانی را يکی از مهمترين 
راههای برون رفت از خاموشی مطرح نمود و گفت :اين تفاهم نامه که 
با شــهرداری اصفهان صورت گرفت بستر مناسبی را به منظور امکان 
سنجی ،تعريف و تدوين راهکارهای استراتژيک ،چارچوب ها ،قوانین 
و مقررات فراهم نمود تا سرعت و سهولت بیشتری در پیشبرد اهداف 
تعیین شده حاصل شود . وی در پايان نیز از تالش و همراهی شهردای 
اصفهان در توسعه سلولهای خورشیدی و مديريت مصرف و همچنین 
شرکت گاز استان اصفهان ،اداره کل بهزيستی ،شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان و اداره فنی و حرفه ای و در نهايت دانشــگاه اصفهان 

تشکر و قدر دانی نمود .

ارومیه-رونــق:مدیرکلراهداریوحمــلونقلجادهای
آذربایجانغربیبااعالماینخبرگفت:درحالحاضربیشاز
۴۲00نفربعنوانرانندهدربخشحملونقلجادهایمســافر
فعالیتدارندکهازاینتعداد56نفردرسالجاریبهمجموع

کلرانندگانمسافریاستانافزودهشدهاست.
ارسالن شکری گفت: ناوگان حمل و نقل مسافر استان يکی از امن 
ترين ناوگانهای حمل و نقل مســافر در سطح کشور است و بازرسین 
و کارشناســان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربايجان 
غربی همواره لزوم رعايت قوانین و مقررات ايمنی اين وسايط نقلیه را 
در دستور کار خود قرار داده اند بطوريکه متخلفین بصورت جدی و 

بی اغماض جهت رسیدگی و صدور حکم به کمیسیون های ماه 11 و 
1۲ معرفی میشوند.وی در بخش ديگری از سخنان خود عنوان کرد: 
طبق مصوبه از ابتدای امسال کرايه وسايط نقلیه حمل و نقل مسافر 
اعم از اتوبوس، مینی بوس و سوارينســبت به مدت زمان مشابه سال 
گذشــته ۲۰ درصد افزايش داشته است که البته صاحبان شرکتها و 
موسسات حمل و نقل مســافر و نیز رانندگان موظف به رعايت اين 
نرخ بوده و در ازای اين افزايش می بايســت در تکريم هر چه بیشتر 
مســافرين بکوشند و مسافران هم در صورت بروز هر گونه شکايت و 
مشــکلی مراتب را به سامانه 1۴1 جهت رسیدگی اداره کل راهداری 

و حمل و نقل جاده ای استان اطالع دهند. 

ایمنیشرکت واحد فرآیندممیزی ایالم-هدیمنصوری: 
توزیعنیرویبرقاســتانایالمباحضــوردوتنازممیزان
منتخبشرکتتوانیرازصبحامروزدرمعاونتبهرهبرداری

اینشرکتآغازشد.
معاون بهره برداری و ديسپاچینگ شرکت توزيع برق ايالم در اين باره 
گفت: بنا بر هماهنگی های به عمل آمده و ابالغ زمان ممیزی، دوتن از 
ممیزان منتخب توانیر فرآيند تطبیق عملکرد واحد HSE اين شرکت را 
با دستور العمل ها و بخشنامه های ابالغی شرکت توانیر بررسی خواهند 
کرد.مجتبی صیدی در ادامه به اهتمام ويژه اين شرکت به حفظ و صیانت 

از جان همکاران به ويژه کارکنان عملیاتی اشاره کرد و گفت: صنعت برق 
يک صنعت پیچیده و حساس است و برای کارکردن در اين صنعت می 

بايست پرســنل تحت آموزش های مداوم و مدون قرار گیرند تا شاهد 
کمترين آسیب باشیم.وی روی ديگر سکه را محافظت ازجان شهروندان 
در مقابل خطرات احتمالی برق عنوان کردو خاطر نشان نمود: برای اين 
مهم آموزش به مردم با استفاده از زبان هنر و تبلیغات نوين در اين واحد 
انجام شده است.صیدی ازجمله اين فعالیت ها به آموزش مداوم و برنامه 
ريزی شده پرسنل اشاره کرد و گفت: با کمک و همراهی واحد آموزش 
شرکت برنامه های آموزشی و کارگاه های عملی متعددی در طول سال 
برای پرسنل به ويژه کارکنان عملیاتی برگزار می شود و به صورت مداوم 
عملکردايشان از لحاظ ايمنی مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرا می گیرد.

نریماندرگفتوگوبافرصتامروزخبرداد؛

برنامه ریزی ارس برای نقش آفرینی در بازار 300 میلیون نفری اوراسیا

مدیرعاملشرکتبرقمنطقهایخوزستانخبرداد:

بهرهبرداریازخطبرق1۳۲کیلوولت
شهیدهاشمی-غدیر

درنهمیننمایشگاهملیصنایعدستیایرانونخستیننمایشگاهگردشگریتبریز؛
بازدیداستاندارآذربایجانشرقیومعاونصنایعدستیمیراثفرهنگیازغرفهارس

بزرگترینرویدادشهرخورشیدیباتفاهمنامهشرکتتوزیعبرقاصفهانوشهرداریاصفهانکلیدخورد؛
توزیعبرقاصفهانهمراهباتابشسخاوتمندانهخورشیدطرحینودرانداخت

مدیرکلراهداریوحملونقلجادهایآذربایجانغربی:
اشتغالزایی56نفریدربخشحملونقلجادهایمسافر،درسالجاریطرحینودرانداخت

آغازفرآیندممیزیشرکتتوزیعنیرویبرقاستانایالم
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کارمن��دان در مح��ل کار با اس��ترس، عصبانیت، خس��تگی و از دس��ت دادن 
انرژی مواجه می ش��وند که به دلیل عوامل اس��ترس زا چ��ون کار طوالنی مدت، 
مش��کالت م��داوم و کار با منابع محدودتر از نیاز نمود پی��دا می کنند. تحقیقات 
حاکی از آن است، عوامل استرس زا به اضطراب، عصبانیت، رفتارهای غیراخالقی، 
تصمیم گیری نادرس��ت، خس��تگی مزمن و فرسودگی ش��غلی منجر می شود که 
در نهایت بهره وری فرد و ش��رکت را کاهش می دهد. همچنین تحقیقات نش��ان 
داده یادگی��ری مهارت ها یا موضوعات جدید، بیش از هر راهکار دیگری س��بب 
کاهش اس��ترس شغلی می ش��ود. با ما همراه باشید تا راهکارهایی را برای مقابله 

با استرس یاد بگیرید.
معموال افراد به دو طریق با استرس محل کار مقابله می کنند. 

دست به اقدام زدن
راه اول، دس��ت وپنجه نرم کردن با مشکالت اس��ت، یعنی روی کار استرس زا 
تمرکز می کنند تا آن را به سرانجام برسانند. کارمندان موفق و حرفه ای، معموال 
تاکی��د دارند دس��ت به اقدام بزنند. آنها می خواهند هرچ��ه زودتر راه حلی برای 
مشکالت شان پیدا کنند، پس خود را در معرض مشکالت و سختی ها قرار داده و 

با وجود احساس استرس و خستگی، به مسیر خود ادامه می دهند.
عقب نشینی و کناره گیری

راه��کار دیگر، عقب نش��ینی و کناره گرفتن اس��ت. اینکه فرد ب��ه طور موقت 
موقعیت را ترک می کند و از محل اس��ترس زا دور می شود. جدیدترین مطالعات، 
اس��تراحت بین س��اعات کاری را مفید تلقی می کند و نش��ان می دهد وقفه های 
کوتاه و آرامش بخش، سبب تقویت اعصاب و بازیابی و تقویت سطح انرژی کاری 
می ش��ود. به همی��ن خاطر برخی ش��رکت های بزرگ، امکاناتی چ��ون اتاق های 
استراحت و وس��ایل سرگرمی و ورزشی برای کارمندان خود در نظر گرفته اند تا 

امکان تجدید انرژی آنها را فراهم کنند.
البت��ه ه��ر دو راهکار با مش��کالت عدی��ده ای همراه هس��تند. از نظر علمی و 
روانش��ناختی، انسان ها در مدیریت کارهای سخت، با محدودیت مواجه می شوند 
و نمی توانند همیش��ه س��خت کار کنند. ادامه تالش در اوج خس��تگی، انرژی ما 
را می گی��رد و درنهایت به عملکرد ضعیف منجر می ش��ود. هرچند دوری از کار، 
روحیه و انرژی مان را برمی گرداند، اما مش��کالت پایه ای اس��ترس زا به قوت خود 
باقی اس��ت. وقتی بعد از اس��تراحت به کارمان ادامه می دهی��م، نه تنها با همان 
مسائل و مشکالت مواجهیم، بلکه ممکن است احساس گناه و اضطراب بیشتری 

به سراغ مان بیاید.
پس چطور می توانیم از تاثیر نامطلوب استرس بکاهیم؟

جدیدتری��ن مطالع��ات، راهکار س��ومی را پیش��نهاد می ده��د و آن تمرکز بر 
یادگی��ری اس��ت. یادگی��ری می تواند ب��ه معنای انتخ��اب مهارت ه��ای جدید، 

جمع آوری اطالعات جدید یا جست وجوی چالش های فکری باشد.
در ی��ک پ��روژه  تحقیقاتی، دو گ��روه مورد مطالع��ه قرار گرفتن��د؛ یک گروه 
کارمندان صنایع مختلف و س��ازمان ها و گروه دیگر رزیدنت های پزشکی بودند. 
این پژوهش نتایج جالبی را برای کارشناس��ان به ارمغ��ان آورد. نتیجه این بود، 
پرداخت��ن به فعالیت ه��ای یادگیری، کارمندان را از تاثیرات مخرب اس��ترس از 

جمله احساسات منفی، رفتارهای غیراخالقی و فرسودگی شغلی دور می کند.
در این راستا، محققان یادگیری را به عنوان عامل جلوگیری از استرس در نظر 
گرفتند؛ چراکه یادگیری به کارمندان کمک می کند منابع روان ش��ناختی مفید 
و ارزش��مندی ایجاد کنند. یادگیری از یک جهت، اطالعات و دانش جدیدی در 
اختی��ار ما قرار می دهد که برای حل مش��کالت اس��ترس زا در کوتاه مدت مفید 
هس��تند. از سوی دیگر، ما را با مهارت ها و توانایی های جدیدی آشنا می کند که 

برای جلوگیری از عوامل استرس زای آینده کاربرد دارند.
از نظر روانشناسی، وقتی آموخته های خود را در اختیار دیگران قرار می دهیم، 
احساس شایستگی و کارآمدی بیشتری داشته و به این باور می رسیم که توانایی 
الزم برای رسیدن به اهداف را داریم. عالوه بر آن، یادگیری ما را به اهداف اصلی 
رش��د و توسعه می رس��اند. بدین ترتیب به جای اینکه فکر کنیم در قابلیت های 
فعلی، گرفتار ش��ده ایم، مدام خود را در حال پیش��رفت و توس��عه می بینیم. این 
مناب��ع روان ش��ناختی، انعطاف پذیری ما را در مقابل عوامل اس��ترس زا بیش��تر 

می کنند.
شواهد یادگیری به عنوان ابزاری برای کاهش استرس

چن ژانگ، استادیار رهبری و مدیریت سازمانی دانشگاه چینهوا و دیوید مایر، 
استاد مدیریت دانشگاه میشیگان در دو تحقیق اخیر خود، بیش از 3۰۰ کارمند 
از سازمان ها و صنایع مختلف را زیر نظر گرفته و در مورد عوامل استرس شغلی 
آنه��ا تحقیق کرده اند. تحقیقات قبلی حاک��ی از آن بود، کارمندان در مواجهه با 
عوامل اس��ترس زا، تمایل بیش��تری به کارهای غیراخالقی چون سرقت، تحریف 
اطالعات و بی احترامی به همکاران خود دارند. در این راستا، محققان »استراحت 
موقت« و »یادگیری« را برای بهبود اس��ترس به کار گرفتند و کارمندان را مورد 

آزمایش قرار دادند. در ابتدا احساسات و فعالیت های کارمندان هر روز و به مدت 
دو هفته زیر ذره بین برده شد. در مطالعه  دوم نظر کارفرمایان این کارمندان نیز 
در مورد آنچه از آنها مش��اهده می کردند، بررس��ی شد. در این مطالعه کارمندان 
گفتند تا چه اندازه به فعالیت های یادگیری در محل کار )کارهایی برای گسترش 
زاوی��ه دید، یافتن چالش های فکری یا یادگی��ری چیزهای جدید( پرداخته اند و 
چق��در به فعالیت ه��ای آرامش بخش در محل کار )مانند اس��تراحت، پیاده روی، 

وبگردی( مشغول بوده اند.
تحقی��ق اول نش��ان می داد در روزهای��ی که کارمندان به دنب��ال فعالیت های 
یادگیری بودند، در مواجهه با اس��ترس، احساس��ات منفی و اضطراب و پریشانی 
کمتری را تجربه می کردند. برای مثال، کمتر دوست داشتند به ابزارهای شرکت 
آسیب بزنند یا با همکاران خود بدرفتاری کنند. تحقیق دوم هم نتیجه  مشابهی 
داش��ت. کارفرمایان رفتار کارمندان را زیر نظ��ر گرفتند و در روزهای یادگیری، 

رضایت بیشتری از آنها داشتند.
این تحقیق نش��ان داد، انجام فعالیت های آرامش بخش، عواقب ناگوار استرس 
را از بی��ن نبرده بود. کارمندان در روزهایی که اس��تراحت بیش��تری داش��تند، 
همان اندازه احساسات و رفتارهای منفی را از خود نشان می دادند که در روزهای 
بی وقفه کار کردن بروز می دادند. درنهایت این نتیجه به دست آمد که استراحت 

برای مقابله با استرس، به اندازه  فعالیت های یادگیری کاربرد ندارد.
کریس��توفر جی میرز، استادیار دانش��گاه جانز هاپکینز نیر تحقیقاتی در زمینه 
تاثیر یادگیری در غلبه بر اس��ترس انجام داد. میرز، رزیدنت های پزش��کی را زیر 
نظر گرفت که وظیفه آنها نیازمند کار پراس��ترس مراقبت از بیماران با ش��رایط 
وی��ژه بود. عالوه ب��ر آن، افراد تحت مطالعه باید س��اعات زیادی کار می کردند و 
فرصت ناچیزی برای اس��تراحت داش��تند. به دلیل اینکه میزان خستگی مزمن 
پزش��کان بسیار باالس��ت، میرز و همکارانش تعداد ۸۰ رزیدنت پزشکی دانشگاه 
جانز هاپکین��ز را تحت پژوهش ق��رار دادند تا به نتیج��ه ای پیرامون روابط میان 

رفتارهای کاری و فرسودگی آنها دست یابند.
نتیج��ه بررس��ی ها ای��ن ب��ود، رزیدنت هایی که فک��ر می کردند تیم ش��ان در 
فعالیت های یادگیری بیش��تری چون جس��ت وجوی اطالعات جدی��د یا بازتاب 
پروس��ه  کار تیمی مشارکت دارند، سطح اس��ترس و فرسودگی بسیار کمتری را 
گزارش می دادند. همبس��تگی میان یادگیری تیمی و کاهش فرس��ودگی شغلی، 
خصوص��ا در بین رزیدنت هایی مش��خص تر بود که اه��داف یادگیری کمتری را 

دنب��ال می کردند. در واق��ع، این رزیدنت ها میان هدف ش��غلی خود و یادگیری 
ارتباطی برقرار نمی کردند. جالب اس��ت بدانی��د، در تیمی که برخی اعضایش به 
دنبال یادگیری مطالب جدید هستند، دیگر اعضا هم از پیامدهای منفی استرس 

و نگرانی در امان خواهند بود.
چطور می توانید برای غلبه بر اس��ترس شغلی از راهکارهای یادگیری استفاده 

کنید؟
• ابتدا، از درون خود شروع کنید

الزم اس��ت چالش انجام کارهای استرس زا را در ذهن تان به شیوه ای متفاوت 
تعریف کنید. وقتی با یک موقعیت اس��ترس زا مواجه می ش��وید، ذهنیت خود را 
از »این یک وضعیت اس��ترس زا اس��ت« به »این یک فرص��ت چالش برانگیز، اما 
لذت بخش برای یادگیری است« تغییر دهید. نگاه کردن به مسائل پراسترس به 
عنوان فرصت های یادگیری، تفکرتان را تغییر داده و ش��ما را در مسیر پیشرفت 

بلندمدت و دستاوردهای ارزشمندتر قرار می دهد.
• با دیگران کار کنید و از آنها یاد بگیرید

به جای اینکه تنها در ذهن تان با یک موقعیت استرس زا بجنگید، سعی کنید 
از دیگران انرژی بگیرید. اگر درباره عوامل اس��ترس زا با همکاران و دوستان خود 
صحبت کنید، قطعا از تجربیات و نگرش آنها بهره مند شده و به نکات ارزشمندی 

پی خواهید برد.
• یادگیری را فرصتی برای استراحت بدانید

وقتی برای مدت کوتاهی از کار کردن دس��ت می کش��ید، یا برای چند روز از 
محل کار دور هستید، یادگیری را جدایی از فعالیت های روزانه خود بدانید. شاید 
فکر کنید که باید چارچوب ذهنی خود را کامال تغییر دهید، اما اگر یک فعالیت 
یادگیری، ش��ما را از فعالیت ه��ای کاری دور کند و در عین ح��ال با روحیه تان 
س��ازگار باشد، از نظر روانی، تفکر و ذهن شما را سیراب می کند، اما اگر فعالیت 
یادگیری را فرصتی برای کس��ب انرژی بیشتر بدانید، تجربه  مثبت و لذت بخشی 

جلوی راه تان خواهد بود.
یادگیری، بهترین فرصت برای مقابله با اس��ترس ش��غلی است. البته نباید در 
انتظار یک موقعیت اس��ترس زا باش��ید تا از فرصت های یادگیری استفاده کنید. 
حت��ی بدون وجود مش��کالت، یادگیری به ش��ما کمک می کن��د انعطاف پذیری 

بیشتری پیدا کنید و برای استرس های بعدی آماده شوید.
hbr/ucan :منبع

چگونه با استرس های شغلی مقابله کنیم؟
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101 ویژگی که برای موفقیت در کار خود باید از آن بهره مند باشید)7(
مترجم: امیر آل علی: در مطالب پیش��ین به 4۸ ویژگی موفقیت در کار اش��اره کردیم و اکنون به ادامه 

آنها می پردازیم.
49-به اشتراک گذاشتن اطالعات

واقعیت این اس��ت که در یک تیم درس��ت به مانند نهاد خانواده، تمامی افراد باید دلسوزانه پشتیبان و 
کمک رس��ان یکدیگر باش��ند تا قدرت الزم برای قدم های قدرتمند رو به جلو شکل گیرد. در این رابطه به 
اش��تراک گذاشتن تجربه و دانس��ته ها از جمله اقدامات ضروری محسوب خواهد شد. در نهایت در هنگام 
تصمیم گیری ها توصیه می شد تا چشم انداز خود از اقدامات مدنظر را به خوبی برای همگان مشخص کنید 
تا نس��بت به اهمیت نقش خود آگاه ش��وند. ای��ن امر تاثیر مثبت و فوق الع��اده ای در عملکرد آنها خواهد 
داش��ت. در نهایت این اقدامات ش��ما باعث خواهد ش��د تا اطرافیان نیز از ش��ما الگو پذیرفته و رفتارهای 

مشابه ای را ارائه دهند. 
50-تبدیل چشم انداز به واقعیت 

بدون ش��ک جهان پر از افراد خوش فکر اس��ت، با این حال این امر به تنهایی نمی تواند موفقیتی را برای 
ش��ما به همراه آورد. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا چش��م انداز خود از آینده را بتوانید به واقعیت 
نزدیک کرده و اقدامات الزم را در راس��تای آن انجام دهید. برای مثال تبدیل ش��دن به ارزشمندترین برد 
در عرصه کاری خود، چش��م انداز ش��ما می تواند باشد، با این حال این امر که بتوانید آن را عملی ساخته و 

اقدامات الزم برای آن را طرح ریزی کنید، هنری است که تنها انسان های موفق از آن بهره مند هستند. 
51-به دنبال بهترین ها برای دیگران باشید 

این امر یک واقعیت اس��ت که در حال حاضر در تمامی عرصه های کس��ب وکار، ش��رکت-های متعددی 
وجود دارد که این امر منجر به بازارهای به ش��دت رقابتی ش��ده اس��ت. تحت این ش��رایط ش��ما باید به 
مش��تری مداری به عنوان یک مزی��ت رقابتی نگاه کنید. با نگاهی به برنده��ای موفق نیز به این نکته پی 
خواهید برد که آنها کسب سود را اولویت اول خود قرار نداده و با تمرکز بر رضایت مشتری، به اهداف مالی 
خود نیز دس��ت پیدا می کنند. با این حال اگر بخواهید جایگاه آنها را تغییر دهید، بدون ش��ک به هیچ یک 
از آنها نمی توانید برس��ید. به همین خاطر با توجه به این امر که تقریبا کیفیت برندها در س��طحی یکسان 
قرار گرفته اس��ت، نحوه رفتار ش��ما با مشتری می تواند عامل تمایز باشد. بدون شک برای موفقیت در این 

عرصه شما به یک برنامه ریزی و آموزش درست نیاز خواهید داشت. 
52-شناخت عمیق

باالترین حد شناخت، عمیق ترین آنها است که بتوانید از آن بیشترین اطالعات را دریافت کنید. این امر 
که خود را عادت دهید که به دنبال این سطح از شناخت در رابطه با همه چیز باشید. به شما در موفقیت 
در کس��ب وکار نیز کمک بسیاری خواهد کرد. برای مثال این امر که به دنبال شناخت عمیق از مشتریان 
خود باش��ید، کمک خواهد کرد تا بتوانید بهترین ش��یوه رفتار با آنها را پیدا کرده و با اقدامات خود آنها را 
وفادار به برند خود کنید. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که افراد با یکدیگر متفاوت هستند، به همین 
خاطر نمی توان از اقداماتی نظیر نمونه گیری، اس��تفاده کرد. بدون ش��ک ایجاد یک پرسش��نامه اینترنتی 
کوتاه ولی جامع، می توانید به شناخت الزم دست پیدا کنید، با این حال بهتر است تا شناخت خود را به 

این مرحله محدود نکرده و همواره به دنبال راهکارهای بهتر و جدیدتری برای آن باشید. 
53-مسئولیت پذیری 

افراد موفق در تمامی اتفاقات، کامال مسئولیت پذیر بوده و می توان به آنها اعتماد کافی را داشت. درواقع 
این امر که حتی پس از کسب نتایج منفی، بهانه جو نباشید و مسئولیت آن را برعهده بگیرید، بدون شک 
باالترین حد در این رابطه خواهد بود. در این رابطه این امر که بزرگترین منتقد خود باشید، کمک خواهد 
کرد تا همواره در مس��یر بهبود قرار گرفته و انتقادهای سایرین کامال برای شما تکراری باشد، با این حال 

این امر به معنای توهین بوده خود نبوده و الزم است تا اصول انتقاد درست را فرا گیرید.
54-پاداش دهی به خود 

درست به مانند نقد، شما باید باالفاصله پس از حتی یک دستاورد کوچک نیز به خود پاداش دهید. در 
ای��ن رابط��ه فراموش نکنید که هیچ کس به مانند خودتان از روحیات ش��ما باخبر نبوده و به همین خاطر 
جایزه ش��ما می تواند بیش��ترین تاثیر را داشته باشد. در نهایت توجه داش��ته باشید که پاداش تنها شامل 

مسائل مادی نشده و نباید تهیه آن فشار بیش از حدی را به شما وارد آورد.
ادامه دارد ...
briandownard :منبع
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انیمیش��ن »درون و بیرون« یکی از موفق ترین و پرطرفدار ترین 
آثاری است که استودیوی پیکسار تولید کرده است. این انیمیشن 
درام ک��ه فضای��ی نس��بتا کمدی و بیش��تر ماجراجویان��ه دارد به 
کارگردانی پیت داکتر در س��ال ۲۰۱۵ اکران ش��د. جالب اس��ت 
بدانی��د این کارگردان ایده اصلی فیلم درون و بیرون را براس��اس 
احساس��ات و تجربیات خودش در س��نین نوجوانی - که به خاطر 
نقل مکان به کش��ور دانمارک دچار تش��ویش های اجتماعی شده 
بود- را به تصویر کش��یده است. البته ایده اصلی فیلم زمانی به او 
الهام شد که دید تغییرات هیجانی دختر ۹ ساله اش بسیار شبیه به 
احساس��ات خودش در دوران کودکی است. اگر می خواهید بیشتر 
درباره انیمیش��ن »درون و بیرون« بدانید با ما همراه باشید و این 

مقاله را بخوانید. 
خالصه داستان انیمیشن درون و بیرون

رایلی اندرس��ون دختر بچه ای اس��ت که به خاط��ر کار پدرش 
مجبور به نقل مکان به دیار دیگری می شود. او در پی این تغییرات 
تحت تاثیر احساس��اتی قرار می گیرد. در فیلم این احساس��ات هر 
کدام برای خودش��ان ش��خصیتی دارند و در مرکز فرماندهی شان 
که همان مغز است حضور دارند. شادی، غم، خشم، ترس و نفرت 
رایلی را تحت کنترل دارند و هدایت می کنند. در سراس��ر زندگی 

او رایلی در کشمش بین احساسات مختلفش قرار گرفته است.
رایلی ۱۱س��اله به هم��راه پدر و مادرش زندگ��ی می کند و هاکی 
روی یخ را به خوبی بازی می کند. اسباب کش��ی و جابه جایی ناگهانی 
خانوادگی رایلی به ش��هر دیگر او را کمی آشفته می کند. پدر و مادر 
رایلی با مهربانی مدام در تالش برای خوشحال نگه داشتن او هستند 
اما ورود به محیط جدید و خانه جدید و آدم های جدید رایلی را دچار 
ترس ، اس��ترس و غم می کند. احساسات مختلف رایلی در هدایت او 
سکا نداری می کنند و حس شادی سعی می کند کنترل درون او را در 
دس��ت بگیرد، اما احساس غم با تاثیرش پیچیدگی ها و سختی هایی 
را ب��ه وج��ود می آورد به طوری که او پرخاش��گرتر از قبل می ش��ود و 
حتی س��رکالس در مدرسه جدیدش، هنگام معرفی خودش به گریه 
می افتد. احس��اس شادی با دخالت های احساسات غم، عصبانیت و... 
کنترل اوضاع برایش س��خت می ش��ود و اوضاع آنقدر بد می شود که 
رایلی می خواهد به شهر قبلی خودش برگردد. سرانجام حس شادی 
با کمک دوست خیالی دوران کودکی رایلی او را به خانه بازمی گرداند 

و ش��رایط به حالت عادی اش برمی گردد و در ادامه دوران بلوغ رایلی 
آغاز می شود... .

هیجانات و احساسات در کنار همدیگر به زندگی معنا 
می بخشد

مهم تری��ن نکته ای که این فیلم نش��ان می دهد این اس��ت که 
حضور احس��اس غم صرفا بد نیس��ت و حتی لحظاتی که ش��ادی 
و غم هر دو وجود دارند به وس��یله آنها خاطراتی فراموش نش��دنی 
در ذهن مان ش��کل می گیرد. این نکته در انیمیشن درون و بیرون 
نش��ان می دهد که همه  احساسات آدمی، حتی آنهایی که به ظاهر 
ویرانگر و ناخوش��ایند هستند مانند خشم و عصبانیت هم در جا و 

زمان مناسبش کارایی سودمندی خواهند داشت. 
بعض��ی از عوامل درون��ی دلیل عدم موفقیت مان اس��ت که در 
انیمیشن درون و بیرون به وضوح نمایش داده می شوند مانند عدم 
تسلط بر ذهن در شرایط گوناگون یا نداشتن تمرکز کافی و... اینها 
مواردی هس��تند که افراد موفق می توانند به راحتی در درون شان 
مدیری��ت کنند تا بتوانند در زندگی خ��ود تصمیم های عاقالنه ای 

بگیرند و بهترین نتیجه را به دست آورند. 
وقتی هیج��ان غم بر ما حکمفرمایی می کن��د، بهترین راه حل 
این اس��ت که با کس��ی که مورد قبول مان است صحبت کنیم. در 
فیلم شاهد هستیم که رایلی هنگامی که نمی تواند با کسی ارتباط 
برق��رار کند تصمیم به فرار می گیرد. مطمئنا بعد از صحبت کردن 
با دیگران، حس غم اولیه را نخواهیم داش��ت و این نشان می دهد 
که ما نمی توانیم در تمام لحظات زندگی مان شاد باشیم و هیجان 
ش��ادی را تجربه کنیم و هیجانات مثبت و منفی مثل شادی و غم 
مکمل یکدیگر هستند. یادتان باشد که احساسات روانی درون تان 
را دوست داشته باش��ید و نسبت به آنها محبت داشته باشید. اگر 
ش��ما هیجانات منفی تان را بپذیرید و آنها را دوست داشته باشید 
آنها هم با ش��ما بهتر تعامل خواهند کرد. کافی است فقط امتحان 
کنی��د. همه  ما ع��الوه بر احساس��ات مثبت به احساس��ات منفی 
ه��م نیاز داریم و آنچه در این میان مهم اس��ت این اس��ت که یاد 
بگیریم چطور آنها را مدیریت کنیم و بیاموزیم بهترین زمان برای 

استفاده کردن از آنها چه زمانی است. 
هیجانات را دریابید و آنها را مدیریت کنید

با کم��ی دقت در بطن فیلم متوجه می ش��ویم که بس��یاری از 

آس��یب ها و مشکالت روانی ما از احساسات و هیجانات درونی مان 
نش��أت می گیرند و همچنین پی می بری��م که هیجانات چگونه در 
برخی زمان ها کنترل ش��خصیت مان را به دس��ت می گیرند و مانع 

عکس العمل و رفتارهای عاقالنه و منطقی می شوند.
این انیمیش��ن به نوعی شاهکار اس��ت. کارگردانش ذهنی ترین 
یا به نوعی درونی ترین احساس��ات انس��انی را با اس��تفاده از هنر 
پویانمای��ی و بهره گی��ری از خالقیت هنرمن��دان در قالب فیلم و 

داستان به مخاطب نشان داده است.
هم��ه  ما در مواقعی مانند کاراکتر ش��خصیت اصلی فیلم درگیر 
احساسات درونی مان می شویم و نمایش این احساسات و افکار در 
فیلم برای مان جالب است. محال است این فیلم را دیده باشی و به 
دنبال ساختار غالب روانی ات براساس شخصیت های اصلی نگشته 
باش��ی!  تقابل احساسات خام آدمی در مواجهه با اتفاقات مختلفی 
که در ش��رایط جدید برایش رخ می دهد و ممکن است سبب شود 
این احساسات دیگر قادر به تعامل سازنده با یکدیگر نباشند. مثال 
احساس شادی نتواند مانند قبل بهترین و کارآمدترین هیجان بین 
دیگر هیجانات انسان باشد.  درون و بیرون فقط برای جلب رضایت 
مخاطبان کم س��ن سال و خردس��ال ساخته نشده است و هدفش 
صرف��ا خنداندن مخاطب نبوده اس��ت. انیمیش��ن درون و بیرون 
روایتی جالب برای بزرگس��االن اس��ت تا بتوانند هیجانات را بهتر 
درک کنند و توانایی و مهارت ش��ان را در مدیریت هیجانات ش��ان 
افزایش دهند و بهبود بخشند.  با تماشای نتایجی که قسمت های 
پایانی فیلم نش��ان داده می شود می توان دریافت که این انیمیشن 
بی��ش از آنکه برای کودکان جذاب و تماش��ایی باش��د برای پدر و 
مادرها کاربردی و مفید اس��ت و می تواند تلنگری برای آنها باش��د 
تا به ش��کل عمیق ت��ری به هیجانات و مه��ارت کنترل هیجان در 
فرزندان شان بیندیشند و بتوانند سبک های فرزندپروری بهینه تر و 

کارآمدتری را در تربیت فرزندان شان به کار گیرند. 
در هر س��ن و س��الی که هستید، چه انیمیش��ن درون و بیرون را 
دیده اید و چه ندیده اید، توصیه می کنیم آن را به منظور آشنایی بیشتر 
با الیه های درونی وجودتان تماشا کنید تا بهتر درک کنید و فرا بگیرید 
که چگونه با احس��اس غم، خشم و س��ایر حس های ناخوشایند کنار 

بیایید و از لحظات شادتان هم بیشترین استفاده را ببرید. 
ucan :منبع
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