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10 چالش اقتصادی از نگاه 8 اقتصاددان ایرانی

 اقتصاد ایران
در نوبت اصالح

فرصت امروز: تقريبا تمام اقتصاد دانان ايرانی در چند دهه گذش��ته، مش��كل اقتصاد ايران را در ساختار آن می دانند. آنها در اينكه 
ناكارآمدي و عدم بهره وري، اقتصاد ايران را به شدت در اين سال ها تحت فشار قرار داده، هيچ شكي ندارند، اما سوال مهم اين است 
كه چرا با گذشت اين همه سال، هيچ دولتي در جهت اصالح ساختار بيمار اقتصاد ايران گامی بر نداشته است؟ ازجمله مشكالت 
ساختاری اقتصاد ايران، نظام بودجه ريزی است و اقتصاددانان معتقدند چنانچه اشكالی در نظام بودجه ريزی و فرآيند تدوين و تهيه 
بودجه وجود داش��ته باش��د، پيامدهای منفی آن، دامن همه بخش های اقتصاد را خواهد گرفت. از همين رو بود كه در اواخر س��ال 

گذشته، مقام معظم رهبری دستور دادند ظرف چهار ماه آينده اصالح ساختاری در نظام بودجه ريزی كشور صورت گيرد...

رئیس کل بانک مرکزی: امسال 6.2 میلیارد دالر ارز نیمایی برای واردات تامین شد

سیگنال های مهم همتی برای بازار ارز
4

2
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رئیس سازمان خصوصی سازی گفته سهام »ایران  خودرو« و »سایپا« در وثیقه  است و امکان واگذاری ندارد

جزییات واگذاری سهام 18 شرکت دولتی

۷ گام برای حفظ تناسب و برنامه ریزی مالی در زندگی
10 راز موفقیت از زبان هنری فورد

افزایش فروش با حفظ تناسب با سلیقه مشتریان
100 گام برای موفقیت در بازاریابی

دالیل موفقیت یا شکست داستان برندها چیست؟
داستان برند چیست؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

Neuralink، شرکت مرموز ایالن 
ماسک، به زودی دستاوردهایش را 

رونمایی خواهد کرد

3 قیمت مسکن مهر پردیس در سراشیبی قرار گرفت؛ 
دالالن و برخی دیگر که اواخر سال گذشته از...

 این روزها دیگر خبری از نرخ های نجومی
در مسکن مهر پردیس نیست

 سقوط قیمت مسکن
در پردیس

یادداشت
 پول خوب

پول کاغذی را می بلعد؟!

خزانه خالی و كسری بودجه در 
دوره ايلخانيان در حدود سال ۶۹۳ 
هجری قمری موجب شد پنجمين 
پادش��اه ايلخانی دستور دهد مردم 
زر و س��يم خود را تحويل چاوخانه 
دهند و به جای آن، چاوه يا همان 
پول كاغذی بگيرند، اما اين فرمان 
بالفاصل��ه ب��ر اثر مقاومت ش��ديد 

مردم لغو شد.
اسكناس  انتش��ار  تاريخ  بررسی 
نش��ان می دهد پذيرش اي��ن ابزار 
جدي��د مبادل��ه با مقاوم��ت مردم 
روب��ه رو بوده اس��ت ن��ه حكومت. 
هرچند دليل جايگزينی اس��كناس 
ب��ا پول فلزی را تس��هيل مبادالت 
می گويند اما دولت ها از همان ابتدا 
ب��ا هدف جبران كس��ری بودجه و 
كنترل بر مبادالت پولی از انتش��ار 
اسكناس حمايت كردند. در مقابل 
مردم حاضر نبودند پول های فلزی 
كه ب��ه ذات خود ارزش دارند را به 

دولت بدهند و كاغذ بگيرند.
اما با توس��عه و پيشرفت شبكه 
حاكميت  تكنول��وژی  و  اينترن��ت 
دولت ه��ا در حال كاهش اس��ت و 
از طرف��ی اهميت ارزش ذاتی پول 
ب��رای م��ردم كاهش يافته اس��ت. 
انتظار مردم از پول خوب اين است 
كه ارزش دارايی آنها را حفظ كند، 

قاب��ل كنت��رل و رديابی 
4توسط دولت ها نباشد...
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ش��صت و ششمين جلسه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، روز دوشنبه به رياست 
معاون اول رئيس جمهور برگزار شد.

اس��حاق جهانگيری در اين جلسه با اش��اره به گزارش ارائه شده درخصوص عملكرد 
اجرای قانون حمايت از توس��عه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايی و عشايری، 
اقدام��ات انجام ش��ده را مثبت ارزيابی كرد و بر ضرورت تالش هرچه بيش��تر در جهت 

تداوم و استمرار اجرای اين قانون تأكيد كرد.
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��انی دولت، جهانگيری با اش��اره ب��ه موافقت مقام معظم 
رهبری براي برداش��ت يک و ني��م ميليارد دالری از منابع صندوق توس��عه ملی برای 
اس��تفاده در طرح  های اشتغال روس��تايی و عشايری گفت: هدف ايش��ان از موافقت با 
اين برداش��ت اشتغال زايي در روس��تاها و ماندگاري مردم در مناطق روستايی بود تا به 
دنبال آن شاهد كاهش مهاجرت روستاييان به شهرها، كاهش حاشيه نشينی در اطراف 
ش��هرها و بازگشت روس��تاييان از حاشيه شهرها به روس��تاها و نيز كاهش آسيب های 

اجتماعی باشيم. 
مع��اون اول رئيس جمهور ب��ا بيان اينكه از زمان آغاز اج��راي اين طرح اين دغدغه 
وجود داشت كه ممكن است اين منابع با ايجاد رانتی بزرگ، زمينه اي براي سوءاستفاده 
فراهم كند، افزود: خوش��بختانه با سيس��تم نظارتی و سامانه های نظارتی و كنترلی كه 
ب��راي اين برنامه طراحی ش��د، زمينه ايجاد رانت و سوء اس��تفاده از اين تس��هيالت به 
حداق��ل ممكن كاهش يافت و اين منابع به ش��كل صحيح در طرح های اش��تغال زا در 

مناطق روستايی و عشايری مورد استفاده قرار گرفته است. 
رئيس س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه 
روس��تايی و مناطق محروم خواس��ت گزارش��ي جامع از اقدامات انجام شده و عملكرد 
دس��تگاه ها در قالب برنامه ايجاد اش��تغال در مناطق روستايی و عشايری تدوين كنند 
تا براس��اس آن بتوان بازپرداخت اين تس��هيالت را نيز مجدداً به چرخه اشتغال زايی در 

مناطق روستايی و عشايری اختصاص داد.
جهانگي��ری همچنين با اش��اره به وجود برخی موانع و مش��كالت پيش روی اجرای 
طرح هاي اش��تغال زا نظير زمان طوالنی صدور مجوزها و استعالم های مختلف، بر لزوم 
ايج��اد پنج��ره واحد و تفويض اختيارات به كارگروهی مش��خص در هر اس��تان تأكيد 
كرد و گفت: بايد مدت زمان انتظار برای دريافت مجوزها و اس��تعالم هاي مختلف برای 

كارآفرينان و مجريان طرح های اشتغال زا كاهش پيدا كند.
معاون اول رئيس جمهور تصريح كرد: با توجه به اينكه به همت جوانان تحصيلكرده 
روس��تايی فعاليت استارت آپ ها و ش��ركت های دانش بنيان به روستاها نيز تسری پيدا 
كرده، الزم است تدابيري انديشيده شود تا اينگونه فعاليت ها كه با اشتغال زايي فراواني 
نيز در روس��تاها همراه اس��ت بتوانند از منابع و تسهيالت اشتغال زاي پايدار در مناطق 

روستاهايي و عشايري برخوردار شوند. 
جهانگي��ری همچنين بر ضرورت حضور مس��تمر اعضای دولت ك��ه به عنوان معين 

استان ها در حوزه اقتصاد مقاومتی تعيين شدند در استان های ذی ربط تأكيد كرد.
در اين جلس��ه كه وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارايی، نيرو، تعاون كار و 
رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسالمی، رئيس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و 
فناوری رئيس جمهور، رئيس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رئيس جمهور در 

امور زنان و خانواده، رئيس كل بانک مركزی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا)ص( 
و رئيس اتاق بازرگانی نيز حضور داش��تند، نماينده دبيرخانه س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی گزارش��ی از عملكرد اجرای قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در 

مناطق روستايی و عشايری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ارائه كرد. 
وی در اين گزارش با اشاره به روند تحول جمعيت كشور و مناطق روستايی، گزارشی 
از نرخ بيكاری جمعيت روس��تايی كش��ور به تفكيک اس��تان های مختل��ف ارائه كرد و 
به تش��ريح اقدامات صورت گرفته برای ايجاد اش��تغال در مناطق روس��تايی و عشايری 

پرداخت.
براس��اس اين گزارش ۴۵درصد از تسهيالت ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايی 
و عش��ايری به بخش كش��اورزی و منابع طبيعی، ۲۰درصد به بخش صنعت، ۲۵درصد 
به بخش خدمات و ۱۰درصد به سرمايه در گردش واحدهای توليدی مستقر در نواحی 

صنعتی روستايی و شهرهای زير ۱۰ هزار نفر اختصاص يافته است.
نماينده دبيرخانه س��تاد همچنين با اش��اره به توزيع استاني تسهيالت ايجاد اشتغال 
پايدار روستايی و عشايری، گفت: استان سيستان و بلوچستان با ۵.۴۶درصد بيشترين 

سهم و استان قم با ۱.۶۹درصد كمترين سهم را داشته اند.
وي در ادامه گزارشي از عملكرد نهادهای اصلی مسئول در روند اجرای قانون حمايت 
از توسعه و ايجاد اش��تغال پايدار در مناطق روستايی و عشايری شامل صندوق توسعه 
ملی، بانک مركزی، موسس��ات عامل، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دس��تگاه های 
اجرايی، نهادهای حمايتی و كارگروه های اشتغال ملی و استانی تا تاريخ ۲۲ تيرماه ارائه 
ك��رد و گفت: از ۱۳۳۸۰ ميليارد تومان تس��هيالت مصوب تاكنون ۸۰۲۱ هزار ميليارد 
تومان به متقاضيان و مجريان طرح هاي اشتغال زا پرداخت شده كه منجر به ايجاد ۱۴۴ 

هزار شغل شده است.
در ادامه اين جلسه گزارش��ي نيز از بازنگري در كارگروه های برنامه های ملی اقتصاد 
مقاومتی مصوب پنجمين جلسه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شد و نماينده 
دبيرخانه س��تاد در اي��ن خصوص گفت: پ��س از بازنگری در چارچوب و فعال س��ازی 
كارگروه ه��ای برنامه های مل��ی، از ۱۲ كارگروه موجود ۸ كارگروه ب��ا تغيير در عنوان، 
چيدمان اعضا و يا چارچوب فعاليت متناس��ب با مقتضيات كنونی اقتصاد كشور مواجه 
شد و كارگروه جديد سازگاری با تحوالت زيست محيطی نيز به كارگروه هاي دوازده گانه 

اضافه شد.
براساس اين گزارش ۸ كارگروه ملي كه متناسب با شرايط اقتصادي كشور با تغييراتي 
همراه بودند عبارتند از: پيشبرد برونگرايی اقتصاد، تقويت درونزايی و رونق توليد، بهبود 
معيشت و رفاه اجتماعی، اصالحات ساختاری بودجه و برقراری انضباط مالی در بخش 
عمومی، توس��عه فناوری و اقتصاد دانش بنيان، گفتمان س��ازی و فرهنگ سازی اقتصاد 

مقاومتی، مردمی كردن اقتصاد و تقويت نظام تامين مالی.
تغيير چيدمان و بازنگري در جانش��ينان رئيس س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از 
ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود كه پس از بحث و تبادل نظر، جانشينان 

رئيس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان هاي مختلف تعيين شدند.
در اين جلس��ه همچنين مسئوليت كارگروه گفتمان س��ازی و فرهنگ سازی اقتصاد 

مقاومتی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی محول شد.

معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:

استارت آپ های روستایی باید از تسهیالت اشتغال زای روستایی استفاده کنند
حصارکشی به سبک آمریکایی

مقام��ات آمريكايی بع��د از اينكه از تحريم ظريف به خاطر برخی از واكنش ه��ا و تبعات اتخاذ چنين تصميمی 
منصرف ش��دند و نتيجه گي��ری در مورد اين موضوع را به آينده موكول كردن��د، تصميم گرفتند كه برای دومين 
س��فر ظريف به نيويورک در س��ال ۱۳۹۸ حاشيه هايی ايجاد كنند و ضمن تعلل در صدور ويزا برای هيات ايرانی، 

محدوديت هايی را نيز برای تردد اين هيأت در اين شهر به وجود آورند .
به گزارش ايسنا، در حالی كه با توجه به مقررات بين المللی وضع شده، آمريكا به عنوان كشور ميزبان سازمان 
ملل متحد به طور معمول نمی تواند مانع حضور هيأت يک عضو س��ازمان ملل در اجالس مجمع عمومی سازمان 
ملل و ديگر اجالس های اين س��ازمان باش��د ولی تاكنون آمريكايی ها به بهانه های مختلف از اجرای اين قانون سر 
باز زده اند و موانعی برای حضور هيأت های كشورهايی كه عضو رسمی و يا ناظر سازمان ملل متحد هستند ايجاد 

كرده و محدوديت هايی را نيز برای تردد آنها در سطح شهر نيويورک اعمال كرده اند.
طی اين س��ال ها دولت آمريكا محدوديت هايی را برای نمايندگان رس��می جمهوری اسالمی ايران كه به آمريكا 
س��فر می كنن��د و يا در آمريكا حض��ور دارند اعمال كرده از جمله اينكه نبايد از محدوده ۲۵ مايلی س��ازمان ملل 
كه حدود ۴۰ كيلومتر می ش��ود خارج ش��وند كه در غير اين صورت با برخورد پليس آمريكا روبه رو خواهند ش��د. 
محدوديتی كه طی اين سال ها مسئوالن جمهوری اسالمی ايران آن را رعايت كرده و حتی بعضاً در جريان سفر به 
اين كشور درخواست حضور در شهرهای ديگر آمريكا را كرده اند كه اين درخواست با موافقت آمريكايی ها روبه رو 
نشده است از جمله اينكه رئيس دولت نهم و دهم يک بار در جريان سفرهای خود به نيويورک جهت شركت در 
مجمع سازمان ملل متحد پيشنهاد سفر به كاليفرنيا جهت ديدار با ايرانيان مقيم در اين منطقه را مطرح كرد كه 
اين موضوع با موافقت آمريكايی ها روبه رو نش��د و آنها تاكي��د كردند كه مقامات ايرانی نمی توانند از محدوده ۴۰ 

كيلومتری سازمان ملل متحد فراتر بروند.
البته طبق اعالم برخی از رس��انه ها دولت جرج بوش در س��ال ۲۰۰۷ برای مقطعی محدوديت سفر تا ۲۵ مايل 
از نيويورک برای ديپلمات های ايرانی مس��تقر در س��ازمان ملل را كنار گذاشت و به عبارتی تردد در اين محدوده 

را بنا بر داليلی مجاز اعالم كرد.
به گزارش ايس��نا، محمدجواد ظريف وزير خارجه كش��ورمان اواخر هفته گذشته در مصاحبه ای با شبكه خبری 
الميادين اعالم كرد كه برای شركت در نشست ساالنه مقامات عالی رتبه شورای اقتصادی – اجتماعی ملل متحد 
عازم نيويورک می ش��ود. در پی اين موضوع با توجه به اخبار منتشرش��ده مبنی بر اينكه آمريكايی ها قصد دارند 
ظريف را تحريم كنند اين بحث مطرح شد كه ممكن است آمريكايی ها برای ظريف رواديد جهت شركت در اين 
نشس��ت صادر نكنند، ولی در همان زمان برخی از رس��انه های غربی به نقل از مقامات آمريكايی اعالم كردند كه 
دولت واش��نگتن در حال حاضر قصد ندارد ظريف را تحريم كند و تصميم گيری در مورد اين موضوع را به آينده 
موكول كرده اس��ت. علی رغم اعالم اين موضوع آمريكايی ها جهت ايجاد اخالل در انجام اين س��فر، در صدور ويزا 
برای ظريف و هيأت همراهش جهت نشست در اين نشست تعلل كردند چنانكه طبق آنچه كه اعالم شده ويزای 
وزير خارجه ايران يک روز پيش از س��فرش به آمريكا )روز جمعه( توس��ط س��فارت آمريكا در شهر برن پايتخت 

سوئيس صادر شده است.
طبق آنچه كه رس��انه های آمريكايی اعالم كرده اند اين ويزا به دس��تور پمپئو وزير امور خارجه آمريكا كه گفته 

می شود از مخالفان تحريم ظريف در دولت اين كشور نيز است صادر شده است.
در همين چارچوب روز گذش��ته وزير امور خارجه اين كشور در گفت وگويی تلفنی با روزنامه واشنگتن پست با 
تأييد خبر فوق اظهار داشت كه محمدجواد ظريف و هيأت همراهش در اين سفر فقط اجازه دارند در مسير ميان 
مقر اصلی سازمان ملل و نمايندگی دائم ايران كه شش چهارراه دورتر واقع شده و اقامتگاه سفير ايران در سازمان 

ملل كه در نزديكی اين دو ساختمان قرار دارد، تردد داشته باشند.
پمپئو كه رئيس دولتش به مرزكش��ی و ايجاد ديوار در تعامالت انس��انی و رفت و آمدها بين كشورها عالقه مند 
اس��ت در توضيح اعمال چنين محدوديتی گفته اس��ت: »ديپلمات های آمريكايی در تهران پرسه نمی زنند و برای 

همين هم ما دليلی نمی بينيم كه ديپلمات های ايرانی آزادانه در اطراف نيويورک بچرخند و پرسه بزنند.«
به نوشته واشنگتن پست ظريف طبق برنامه قرار است با خبرنگاران و مسئوالن انديشكده ها در نيويورک نشست 
و گفت وگو داش��ته باش��د و اعمال محدوديت »ش��ش چهارراه« بدين معنا خواهد بود كه او عماًل امكان تردد به 
ديگر نقاط ش��هر نيويورک را نخواهد داش��ت و تمامی اين نشست ها بايد در دفتر نمايندگی دائم ايران در سازمان 

ملل متحد برگزار شود.
در واكنش به اظهارات وزير امور خارجه آمريكا، سيدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه كه به همراه 
ظريف به نيويورک سفر كرده است در گفت وگويی درخصوص اعالم محدوديت برای وزير امور خارجه جمهوری 
اس��المی ايران در س��فر كاری به نيويورک، افزود: همانطور كه وزير امور خارجه آمريكا در مصاحبه ش��ان اعتراف 
كرد ناراحتی آنها از تأثيرگذاری س��فرهای كاری دكتر ظريف و حضور رس��انه ای ايش��ان و اثری است كه بر افكار 

عمومی آمريكا و جهان می گذارد.

سعید رجبی
کارشناس اقتصادی



فرص��ت امروز: تقريبا تمام اقتصاد دانان ايرانی در چند دهه گذش��ته، 
مشكل اقتصاد ايران را در ساختار آن می دانند. آنها در اينكه ناكارآمدي 
و عدم بهره وري، اقتصاد ايران را به ش��دت در اين س��ال ها تحت فش��ار 
قرار داده، هيچ ش��كي ندارند، اما سوال مهم اين است كه چرا با گذشت 
اين همه س��ال، هيچ دولتي در جهت اصالح ساختار بيمار اقتصاد ايران 

گامی بر نداشته است؟
ازجمله مش��كالت س��اختاری اقتصاد ايران، نظام بودجه ريزی است و 
اقتصاددانان معتقدند چنانچه اش��كالی در نظ��ام بودجه ريزی و فرآيند 
تدوين و تهيه بودجه وجود داشته باشد، پيامدهای منفی آن، دامن همه 
بخش ه��ای اقتصاد را خواهد گرفت. از همين رو بود كه در اواخر س��ال 
گذش��ته، مقام معظم رهبری دستور دادند ظرف چهار ماه آينده اصالح 

ساختاری در نظام بودجه ريزی كشور صورت گيرد.
در تازه تري��ن اتفاق نيز ابت��دای همين هفته جلس��ه ای غيرعلنی در 
مجلس ش��ورای اسالمی درباره اصالح ساختار بودجه برگزار شد و طبق 
گفته سخنگوی هيات رئيسه مجلس، قرار است اصالح ساختار بودجه از 
شهريورماه امسال با ارائه اليحه دولت به مجلس و بررسی آن آغاز شود.

براساس گفته های دولتمردان، چهار محور برای اصالح ساختار بودجه 
مش��خص ش��ده كه عبارتند از: درآمده��ای پايدار به عن��وان جايگزين 
نف��ت؛ هزينه ه��ای كارآمد كه به س��اماندهی خرج دولت اش��اره دارد؛ 
بخش ثبات س��ازی در اقتصاد برای توس��عه و نهايتاً اصالح نهادی نظام 
بودجه ريزی كش��ور. در مجموع برای اين چهار بخش يادش��ده، ۹ بسته 

طراحی شده كه هر كدام شامل تعدادی برنامه است. 
اقتصاددانان چه می گویند؟

مدت هاس��ت كه فاصله فكری ميان سياست مداران و اقتصاددانان در 
ايران محرزتر ش��ده اس��ت. معضالت موجود در اقتص��اد ايران از جمله 
تورم، بيكاری، فس��اد و دغدغه های معيش��تی موجود در ميان خانوارها 
سبب شده تا پايگاه خبری »انتخاب« در يک نظرخواهی از اقتصاددانان 
درباره ۱۰ مسئله مهم حال حاضر اقتصاد ايران بپرسد. اين اقتصاددانان 
ش��امل مهدی پازوكی، مه��دی تقوی، آلبرت بغزيان، حميد آس��ايش، 
كميل طيبی، محمدرضا حسينی، غدير مهدوی و وحيد شقاقی هستند.

در ي��ک كالم، ۳۷.۵ درصد اين اقتصاددانان، بزرگترين معضل اقتصاد 
كنون��ی اي��ران را تحريم، ۱۲.۵ درص��د رانت و ۵۰ درص��د ناكارآمدی 
می دانن��د. همچنين ۶۲.۵ درصد معتقدند تورم تا پايان س��ال تش��ديد 
می ش��ود، ۵۰ درصد نيز پيش بين��ی می كنند قيم��ت ارز افزايش يابد. 
۵۰ درص��د وزارتخانه های اقتصاد و س��مت و بانک مركزی را مهمترين 
نه��اد برای حل معض��الت كنونی می دانند و ۳۷.۵ درصد س��اير نهاد ها 
را. از س��وی ديگر، ۳۷.۵ درصد مذاكره با آمريكا را پيش��نهاد می كنند 
و ۱۲.۵ درص��د دور زدن تحريم ه��ا را. ۶۲.۵ درصد موافق حذف كامل 
دالر ۴۲۰۰ تومان��ی هس��تند و در مقابل، ۳۷.۵ درص��د مخالف حذف 
ارز دولتی هس��تند. همچنين ۳۷.۵ درصد معتقدند بهتر اس��ت قيمت 
بنزي��ن افزايش يابد، اما ۲۵ درصد اعتقاد دارن��د بنزين بايد دونرخی و 
سهميه بندی شود و در عين حال، ۲۵ درصد نيز به ادامه وضعيت كنونی 
باور دارند. همچنين تنها ۳۷.۵ درصد موافق بازگش��ت كوپن هستند و 
در مقابل، ۶۲.۵ درصد مخالفند؛ در نهايت اينكه هيچ از اين اقتصاددانان 
مواف��ق افزايش يارانه نقدی نيس��تند. ۵۰ درصد بر اين باورند كه يارانه 
دهک های باالتر بايد حذف شود و ۵۰ درصد بقيه به حذف كامل يارانه 

نقدی اعتقاد دارند.
10 چالش اقتصاد 98 از نگاه اقتصاددانان

* در رابط��ه با بزرگترين معضل اقتصادی ايران در ش��رايط كنونی و 
اينك��ه از بين گزينه های تحريم و رانت و ناكارآمدی، كداميک نس��بت 
به بقيه پررنگ تر اس��ت، اكثريت اين هش��ت اقتص��اددان، ناكارآمدی و 
س��اختارهای غلط اقتصادی با منش��أ غيراقتصادی را بزرگترين معضل 
اقتصاد ايران می دانند؛ هرچند كه تحريم و رانت نيز گزينه های موردنظر 
س��اير اقتصاددانان ب��ود، اما آنها هم ناكارآمدی را علتی بر س��اير موارد 
می دانستند و در واقع عاملی است كه تاثيرگذاری تحريم ها را بر اقتصاد 
اي��ران دوچن��دان و زمينه های گس��ترش رانت را مضاعف كرده اس��ت. 
به نظر می رس��د نمی توان اي��ران را جدا از نظام بين المل��ل و ارتباط با 
س��اير كش��ورها در زمينه های اقتصادی دانس��ت، اما آنچه كه در رابطه 
ب��ا اين بح��ث دارای اهميت اس��ت، فراهم كردن ش��رايط داخلی برای 

خنثی كردن فشارهای خارجی ناشی از تحريم است و اين ميسر نخواهد 
ش��د مگر با كارآمدكردن ساختارهای اقتصادی برای نتيجه بخش كردن 

سياست های كالن اقتصادی.
* در بين موارد فساد و بيكاری و تورم، طبق نظر اكثريت اقتصاددانان 
موردنظ��ر، ت��ورم بيش از موارد ديگر در س��ال ۹۸ با توجه به ش��رايط 
كنونی، تش��ديد خواهد ش��د و ركود تورمی عاملی اس��ت كه منجر به 
گس��ترش بيكاری و فس��اد خواهد ش��د. تورم دورقمی، معضلی اس��ت 
ك��ه همواره در نظ��ام اقتصادی اي��ران در دهه های گذش��ته به جز در 
مقاطعی وجود داش��ته است؛ به نظر می رسد اين معضل هميشه همراه 
با اقتصاد ايران، كامال تحت تاثير عواملی اس��ت كه به صورت مس��تقيم 
و غيرمس��تقيم بر نظ��ام اقتصادی اي��ران تاثيرگذار بوده اس��ت. گاهی 
سياست های اقتصاددانان به دليل ساختارهای ناكارآمد موجود در رابطه 
با اصول اقتصادی، نتيجه بخش نيست و داليل آن گاها جنبه روانی دارد. 
مادامی كه س��اختارهای ناكارآمد در ايران ب��ه قوت خود باقی بمانند و 
وارد روند اصالحات اساس��ی و برنامه ريزی بلندمدت نشود تورم تشديد 
خواهد شد. فساد و بيكاری عواملی هستند كه بخش اعظم داليل ايجاد 

آن از افزايش تورم ناشی می شود.
* درخصوص پيش بينی روند نرخ ارز در سال ۹۸، نظرات اقتصاددانان 
بيش��تر بر نوس��ان افزايش��ی نرخ ارز متمركز بود و اين نوسان به شدت 
تحت تاثير سياس��ت های كالن و سياست خارجی است. علی  رغم اينكه 
در ماه های گذش��ته ش��اهد التهاب بازار ارز بوديم، اما پس از روی كار 
آمدن تيم جديد بانک مركزی و اتخاذ تصميمات صحيح و ايجاد نظم و 
انضباط در بازار پول و ارز اكنون شاهد آن هستيم كه با وجود تنش های 

سياسی مكرر اين بازار اكنون به ثبات نسبی رسيده است.
* از بي��ن نهادهای اقتصادی )وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک 
مركزی و س��اير نهادها( اكث��ر اقتصاددانان معتقدن��د كه نهادهای 
مذك��ور دارای ق��درت قابل توجهی در عبور دادن كش��ور از بحران 
فعلی نيس��تند و تعدادی اظهار داش��تند ك��ه وزارت صمت و بانک 
مرك��زی تا حدودی دارای نقش بس��زايی در حل بحران های كنونی 
هس��تند. بانک مركزی نهادی اس��ت كه قريب به يک سال است با 
سياس��ت های ارزی خود س��عی در حفظ نرخ ارز داشته است و در 
اين زمينه تا حدودی نيز موفق بوده اس��ت و می توان گفت توانسته 
به بخش اعظمی از وظاي��ف خود عمل كند، اما با توجه به عملكرد 
نهاده��ای اقتصادی چ��ون وزارت اقتص��اد و وزارت صمت، به نظر 
می رس��د كه وزارت صمت با توجه به گستره وظايف و اختياراتش، 
دارای نقش پررنگ تری در كنترل شرايط كنونی خواهد بود هرچند 
كه در اين رابطه نمی توان نقش ساير نهادها را ناديده گرفت و حتی 
می توان اين نهادهای اقتصادی )صمت و اقتصاد( را ذيل تصميمات 

ساير نهادها قرار داد.
* در رابطه با منشأ مشكالت اقتصادی ايران نيز اقتصاددانان معتقدند 
ك��ه ناكارآم��دی دولت و فش��ارهای خارجی هر دو در ب��ه وجود آمدن 
ش��رايط كنونی دخيل هس��تند و تعدادی نيز با در نظ��ر گرفتن هر دو 
مورد، بر ناكارآمدی دولت نيز تاكيد بيشتری داشتند چراكه ناكارآمدی 
دولت را خود، عاملی بر اثرگذاری بيش��تر فش��ارهای خارجی می دانند. 
در اين مس��ئله شكی نيست كه وقتی س��اختارهای اقتصادی در كشور 
ب��ه دليل ناكارآمدی نتواند نتايج مثبتی از سياس��ت های اقتصادی خود 
كس��ب كن��د اثرگذاری فش��ارهای خارجی چند برابر خواهد ش��د. آثار 
فش��ارهای خارجی را در طول چهار دهه اخير نمی توان نايده گرفت، از 
جمله تحريم های غيرقانونی كه در اين سال ها بر عليه جمهوری اسالمی 
ايران وضع ش��ده اما نمی توان نپذيرفتن ريسک سياست های اقتصادی 
بلندم��دت و اصالحات اساس��ی را در طول اين چندده��ه در ايجاد اين 

شرايط ناديده گرفت.
* نظ��ر اقتصاددانان در مورد راه حل رفع مش��كالت اقتصادی كنونی 
ايران به دو دس��ته تقسيم می ش��ود؛ عده ای از آنها مذاكره با آمريكا در 
چارچوب منافع ملی را راه برون رفت از اين معضالت می دانند و عده ای 
ني��ز تمركز بر توليد داخلی بر مبن��ای مكانيزم های اقتصادی مبتنی بر 
دان��ش را كه اتفاقا تقويت ديپلماس��ی اقتصادی نيز در حوزه سياس��ت 
خارج��ی از جمله اين مكانيزم هاس��ت. راهكار پيش��نهادی اقتصاددانان 
بيشتر بر كوچک شدن دولت و همچنين تمركز بر توليد داخلی متمركز 

ب��ود و آن را يكی از كليدی ترين راهبردهای برون رفت از ش��رايط فعلی 
برش��مردند. از طرف��ی ديپلماس��ی اقتصادی از جمل��ه مهمترين اصول 
سياس��ت خارجی در روابط با ساير كشورهاس��ت كه در صورت تقويت 
آن می توان زمينه های حضور موثرتر در بازارهای جهانی را فراهم كرد.

* اكثر اقتصاددانان در اين نظرسنجی، موافق حذف دالر ۴۲۰۰تومانی 
از كاالهای اساس��ی بودند چراكه با نرخ ارز دس��توری به شدت مخالف 
هستند و آن را ناكارآمد و عامل ايجاد فساد تلقی می كنند البته موافقين 
اين مس��ئله بعضا قائل ب��ه وجود جايگزينی در جه��ت تامين كاالهای 
اساسی هستند. حتی آن دسته از كارشناسانی هم كه مخالف حذف آن 
هس��تند اين نوع نرخ گذاری را صرفا راهكاری كوتاه مدت تلقی می كنند. 
قيمت گذاری دستوری و به تبع آن چند نرخی شدن آن هرچند ممكن 
است در كوتاه مدت بتواند در جهت اهدافی خاص موثر واقع شود، اما در 
بلندمدت به علت اختالف ايجادشده در بين نرخ ها، آثار مخربی از جمله 

فساد و رانت را به دنبال خواهد داشت.
* در رابطه با قيمت بنزين، اكثر اقتصاددانان در اين نظرسنجی قائل 
به سهميه بندی و دو نرخی شدن آن بودند. در اين رابطه برخی نظرشان 
بر افزايش قيمت بنزين البته با در نظر گرفتن بس��تر و سازوكار مناسب 
برای ش��رايط پس از اجرای اين سياس��ت بود. قيمت كنونی س��وخت 
قيمت واقعی نيست، اما به نظر می رسد كه افزايش آن در شرايط كنونی 
بدون در نظر گرفتن اقدامات حمايتی امكان پذير نباشد. از طرفی، شايد 
افزايش قيمت س��وخت و سهميه بندی بتواند در كنترل قاچاق سوخت 
موثر واقع ش��ود، ام��ا توجه به پيامدهايی چون افزايش س��طح عمومی 

قيمت ها در ميان مدت را نبايد ناديده گرفت.
* در مورد بازگش��ت كاالبرگ يا كوپن برای كاالهای اساسی، نظرات 
مانند گزينه موردنظر ما به دو دوسته تقسيم شده است؛ چنانكه عده ای 
به ش��دت مخالف بازگش��ت كوپن برای كاالهای اساس��ی هستند و آن 
را عامل ايجاد فس��اد می دانند و عده ای ه��م به همان ميزان موافق اين 
سياس��ت در كوتاه مدت و شرايط خاص هستند و معتقدند كه شايد اين 
تدبيری برای نجات افرادی باش��د كه به ش��دت به لحاظ معيش��تی در 
فشار هس��تند هرچند كه فقط در كوتاه مدت نتيجه بخش باشد. عده ای 
از اقتصاددانان بازگش��ت كوپن را عامل ايجاد صف و صف را عامل ايجاد 
فساد می دانند و عده ای بازگشت آن را در شرايط كنونی برای كاستن از 
فش��ارهای مضاعف قشر ضعيف ضروری می دانند، اما موافقان، بازگشت 

كاالبرگ را تدبيری در جهت مديريت شرايط كنونی می دانند.
* در رابطه با يارانه ها نظر اقتصاددانان در اين نظرس��نجی بيش��تر بر 
روی ح��ذف ۳دهک باالتر ب��ود و در مواردی هم قائ��ل به حذف كامل 
پرداخت های نقدی بودند. اينكه هدفمندی يارانه ها در چند س��ال اخير 
به درستی صورت نگرفته بر كس��ی پوشيده نيست، اما براساس نظرات 
اقتصاددانان، با حذف اقشار پردرآمد از دهک های يارانه بگير هم می شود 
گام��ی مثبت در جه��ت بازتوزيع يارانه در بين اف��راد نيازمند و كاهش 

نابرابری برداشت.
محورهای اصالح نظام اقتصادی ایران

»انتخ��اب« در پايان اين نظرخواهی و به عنوان نتيجه گيری از نقطه 
نظرات اين هش��ت اقتصاددان اعالم كرد: نقطه نظرات اقتصاددانان در 
رابط��ه با نظام اقتصادی كش��ور و معضالتی كه اكنون كش��ور درگير 
آنهاست، به طور كلی برمبنای چند محور اساسی قرار دارد؛ ناكارآمدی 
به معنای حاكم ش��دن س��اختارهای غلط اقتصادی ب��ر نظام اقتصادی 
كش��ور، عاملی است كه در س��ال های اخير معضالت فراوانی را به بار 
آورده اس��ت. از س��وی ديگر، ش��ايد بتوان گفت تحريم، عاملی است 
كه ناكارآمدی س��اختارهای اقتصادی را در شرايط خاص نمايان كرده 
اس��ت. مديريت مكانيزم های توليد و تمركز ب��ر احيای صنايع تعطيل 
شده و ايجاد ثبات در بازار و همچنين مديريت نرخ ارز در كنار تقويت 
ديپلماسی اقتصادی می تواند راه حلی بلندمدت در جهت اداره شرايط 
كنونی باشد، هرچند كه تمامی اين راهكارها منوط به تقويت و تثبيت 
جاي��گاه علم اقتص��اد در تصميم گيری های اقتصادی اس��ت. همچنين 
اعط��ای اختي��ارات اجرايی موثر ب��ه نهادهای اقتص��ادی مانند وزارت 
اقتص��اد و بانک مركزی و كاس��تن از قدرت س��اير نهادهای موازی در 
جه��ت ايجاد تصميمات اقتصادی س��اختارمند و علم��ی برای عبور از 

بحران فعلی، ضروری به نظر می رسد.

10 چالش اقتصادی از نگاه 8 اقتصاددان ایرانی

اقتصاد ایران در نوبت اصالح
نگاه

»بلومبرگ« خبر داد
تالش های ایران برای مهار افت ریال جواب داد

»بلومبرگ« در تازه ترين گزارش خود با اش��اره به تحريم های اعمال شده 
آمريكا عليه ايران در مورد وضعيت بازار ارز ايران گزارش داد: سياس��ت های 
بان��ک مركزی جمهوری اس��المی ايران برای كنترل ب��ازار ارز به خوبی در 

حال پيشرفت است.
به گزارش بلومبرگ، ريال، پول ملی ايران كه با نوسان روبه رو شده است، 
به سبب تاثير اقدامات دولت برای رويارويی با تحريم های اعمال شده آمريكا 

به سمت بازيابی ارزش خود پيش می رود.
بلومبرگ در ادامه گزارش خود با اش��اره به اظه��ارات عبدالناصر همتی، 
رئيس كل بانک مركزی ايران در مورد بروز ثبات در بازار ارز نوشت: بررسی 
آمارهای منتشرش��ده توس��ط فعاالن بازار ارز و همچنين نرخ های ثبت شده 
در بانک اطالعاتی بلومبرگ حاكی اس��ت در يک ماه گذشته حدود ۸درصد 

به ارزش ريال در بازار آزاد افزوده شده است.
براس��اس اين گزارش، اين مساله برای بازار ايران كه به سبب تحريم های 
دونالد ترامپ، رئيس جمهوری آمريكا و خروج اين كش��ور از توافق هسته ای 
با افزايش ۵۰درصدی بهای دالر مواجه ش��ده بود، دستاورد خوبی به شمار 
می آيد. به نوشته بلومبرگ، بانک مركزی ايران در اين مدت اقدامات فراوانی 
را ب��رای صيان��ت از ارزش ريال انجام داده اس��ت كه يك��ی از اين اقدامات 
راه اندازی س��امانه نيما است كه هدف اصلی آن، كاستن تاثيرات بازار سياه 

و كنترل نرخ بهره است.
به گفته همتی، در حال حاضر ارزش ريال در بازار آزاد به قيمت دالر در 

سامانه نيما نزديک شده است.
همچنين مس��عود غالمپور، تحليلگر بانک سرمايه گذاری نوين در تهران 
به بلومبرگ گفت: سياس��ت های بانک مركزی ب��رای كنترل بازارهای ارز و 
نرخ های بهره بانک ها به نظر می رس��د كمک كرده اس��ت و تقاضا برای ارز 

خارجی در مقايسه با سال گذشته كاهش پيدا كرده است. 
ب��ه گفته غالمپ��ور، ممنوعي��ت واردات كاالهای لوكس ب��ه صرفه جويی 

حداقل ۲ميليارد دالری در هزينه واردات كمک كرده است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران 
از هر 100 ایرانی 11 نفر در تهران زندگی 

می کنند
نگاهی به وضعيت شهرنش��ينی در ايران نش��ان می ده��د كه از هر ۱۰۰ 
نفر، ۱۱ نفر در ش��هر تهران زندگی می كنند؛ يعن��ی ۱۱درصد ايرانی ها در 
تهران زندگ��ی  می كنند. به گ��زارش »فرصت امروز«، م��روری بر وضعيت 
شهرنش��ينی اي��ران در تازه ترين اينفوگرافی مركز آمار ايران، نش��ان دهنده 
سكونت ۱۱درصدی شهروندان ايرانی در تهران است. طبق گفته مركز آمار، 
تا پايان سال ۱۳۹۵، تهران پرجمعيت ترين شهر ايران بوده است و جمعيت 
آن سه برابر شهر مشهد به عنوان دومين شهر پرجمعيت و همچنين هشت 

برابر اهواز به عنوان هشتمين شهر پرجمعيت كشور بوده است.
اي��ن در حالی اس��ت كه از بين هر ۱۰۰ نفر جمعيت س��اكن در كش��ور 
حدود ۱۱ نفر در تهران س��اكن بوده اند. همچنين از س��ال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ 
تعداد كل ش��هرهای ايران از حدود ۱۹۹ به ۱۲۴۲ شهر افزايش پيدا كرده 
و تعداد ش��هرهای بيش از يک ميليون نفر جمعيت از يک به هش��ت شهر 
رس��يده است. در عين حال، بيش از يک چهارم جمعيت ايران در شهرهای 
پرجمعيت يعنی بيش از يک ميليون نفر زندگی می كردند. در پايان س��ال 
۱۳۹۵، حدود ۳۵درصد ش��هرهای ايران بي��ش از يک ميليون نفر جمعيت 

داشته اند و مابقی كمتر از اين تعداد جمعيت داشته اند.

تعیین تکلیف وضعیت صندوق توسعه ملی
ارز نفتی به نفت برگشت

صندوق توس��عه ملی كه ادامه حيات آن به ارزهای نفتی وابس��ته است و 
ذخاير خود را از اين محل تامين می كند، مكلف ش��ده حامی صنايع مربوط 
به تامين كنندگان ارزی خود در حوزه نفت و گاز باش��د؛ به گونه ای كه بايد 

سهم بيشتری از تسهيالت ارزی به اين بخش اختصاص دهد.
به گزارش ايسنا، مصوبه اخير مجلس در رابطه با طرح »حمايت از توسعه 
صنايع پايين دس��تی نفت خام و ميعانات گازی با استفاده از سرمايه گذاری 
مردمی« با اين تكليف همراه بود كه تسهيالتی از محل صندوق توسعه ملی 
برای توس��عه و حمايت از صنايع پايين دس��تی نفت خ��ام و ميعانات گازی 

اختصاص پيدا كند.
در حالی منابع ارزی صندوق توس��عه ملی بايد به س��مت صنايع نفتی و 
گازی بيشتر حركت كند كه اين صندوق ذخاير خود را از محل فرآورده های 
نف��ت و گاز تأمين می كند و از س��ال ۱۳۹۰ تاكنون طبق قانون، هر س��اله 
سهمی از درآمدهای ارزی وارد صندوق توسعه ملی شده تا ضمن ذخيره ای 

برای نسل های آينده كمكی برای توسعه كشور باشد.
تكلي��ف صندوق برای اختصاص تس��هيالت به منظ��ور حمايت از صنايع 
پايين دس��تی نفت خام و ميعانات گازی مش��روط ش��ده ب��ه اينكه بايد در 
چارچوب قوانين و مقررات مربوطه و با اذن مقام معظم رهبری انجام شود.

همچنين طبق مصوبه مجلس شروطی برای تنفس خوراک تخصيصی به 
طرح های مربوط به توس��عه صنايع پايين دس��تی نفت خام و ميعانات گازی 
تعيين ش��د؛ به طوری كه درصد توليد نفت كوره در طرح های موردنظر بايد 
كمتر از ۱۰درصد كل فرآورده های توليد آن طرح باش��د يا اينكه در هنگام 
بهره برداری از واحد احداث شده، تطبيق كميت و كيفيت انواع فرآورده های 
توليدی براس��اس مجوز اوليه صادره برعهده وزارت نفت باش��د و در صورت 
وج��ود هرگونه مغايرت، موظف اس��ت ميزان تنفس خوراک را متناس��ب با 

طرح اجراشده تعديل كند و به اطالع صندوق توسعه ملی برساند.
در حالی س��همی ب��رای حمايت صناي��ع نفتی در صندوق توس��عه ملی 
تعريف ش��ده كه پيش از اين نيز هر ساله طرح های نفتی از محل تسهيالت 
ارزی تأمين منابع می ش��دند؛ به گونه ای كه تا پايان سال گذشته حدود ۱۷ 
ميليارد دالر برای طرح های باالدستی و پايين دستی نفت و گاز در صندوق 

توسعه ملی مورد پذيرش و در دستور كار قرار گرفته است.
گزارش عملكرد صندوق توس��عه ملی نشان می دهد كه از ابتدای فعاليت 
صندوق تا پايان س��ال گذش��ته حدود ۳۵۰ فقره با حدود ۴۱ ميليارد دالر 
طرح در صندوق اعالم وصول ش��ده اس��ت. از طرح های اعالم وصول ش��ده، 
سهم طرح های باالدستی نفت و گاز حدود ۱۶.۸ميليارد دالر و در قالب ۱۱ 

فقره طرح بوده كه برای تمامی آنها مسدودی صادر شده است.
در مجموع ۱۲ ميليارد دالر برای طرح های باالدس��تی نفت و گاز تأمين 
اعتبار و ۸.۸ ميليارد دالر پرداخت شده است و سهم طرح های پايين دستی 
نفت و گاز از طرح های اعالم وصول ش��ده ۲۹۸ ميليون دالر و در س��ه طرح 

بوده كه برای تمامی آنها مسدودی صادر شده است.
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قيمت مس��كن مهر پرديس در سراش��يبی قرار گرفت؛ دالالن و برخی ديگر 
كه اواخر س��ال گذشته از جهش نرخ ها ذوق زده شده بودند احتماالً با رسيدن 
به هدف خود برای سود بيشتر و افزايش قيمت عرصه، يواشكی كنار می كشند 
و خريداران را با س��قوط قيمت ها تنه��ا می گذارند؛ اين روزها ديگر در پرديس 
خبری از نرخ های نجومی نيس��ت و اتفاقی كه كارشناسان منتظرش بودند رخ 

داد. قيمت در هفته های اخير تا ۱۰۰ ميليون تومان كاهش يافته است.
به گزارش ايسنا، قيمت های ميلياردی مسكن مهر كه اواخر سال گذشته در 
پرديس به گوش می رسيد به گفته كارشناسان، ديگر بادكنک نبود، حباب هم 
نبود، بلكه بالن بود. جهش قيمت ها بعضی از مس��ئوالن را هم در باد قهرمانی 
خوابانده بود؛ برخی نهادها گويا وظيفه اصلی خود را به عنوان حمايت از اقشار 
پايين دس��ت فراموش كرده بودن��د و بنا به ادعای س��اكنان، همراه با تيم های 
تبليغات��ی و رس��انه ای روز ب��ه روز قيمت را باال می بردن��د. هدف هم تنها يک 
چيز ب��ود؛ افزايش قيمت عرصه زمين ها. به ق��دری در پرديس، جو گرانی راه 
انداختند كه قيمت مسكن مهر اين شهر در مقطعی از قيمت های شمال تهران 
فراتر رفت؛ گويی ائتالف نانوشته ای به منظور رونق دهی به شهر پرديس ايجاد 

شده بود.
ساكنان می گويند كه در هفته های اخير قيمت ها ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان 
كاهش يافته اس��ت. خانم ميانس��الی ك��ه به تازگی در پردي��س يک آپارتمان 
خريداری كرده می گويد: اواخر س��ال گذشته از دوست و آشنا می شنيديم كه 
قيمت ه��ا در پرديس روز ب��ه روز باال می رود. به همين دلي��ل با قرض و وام و 
پس اندازی كه داشتم به زحمت توانستم از يک دالل، واحدی را بدون كابينت و 
هود و سينک و پكيج به قيمت ۴۵۰ ميليون تومان خريداری كنم. طوری برايم 
فضاس��ازی كرد كه اگر همين حاال خان��ه را نخری چند ماه ديگر بايد دو برابر 
بخری، اما حاال می گويند كه قيمت خانه ام به زير ۴۰۰ ميليون تومان رس��يده 
است. ضرر من را شركت عمران جبران می كند يا دالل؟ خدا را خوش نمی آيد.
تيرماه دو س��ال قبل بود كه از بهشت ۶۰۰ هزار نفری آينده در دل كوه های 
س��ر به فلک كشيده شمال ش��رق تهران نوشتيم. مسئوالن نيز هر از گاهی در 
پردي��س افتتاح هايی صورت می دادند و قول هايی را به آينده محول می كردند. 
بعضی از مس��ئوالن تغيير كردند، بعضی ها هم هنوز هستند؛ پرديس هم هنوز 

هست اما تغيير چندانی نكرده است.
امسال تمام می شود؛ البته پارسال هم قرار بود تمام شود

ماجرای جش��ن اتمام مس��كن مهر پرديس در پايان هر س��ال دارد به يک 

ماجرای تكراری بدل می ش��ود كه معموالً تجديد و به پايان س��ال بعد موكول 
می ش��ود. يكی از س��اكنان فاز ۸ پرديس بيان می كند: »هر س��ال وعده اتمام 
مس��كن مهر پرديس تا پايان آن س��ال را ش��نيده ايم، اما هيچ گاه محقق نشد. 
امسال هم اعالم كرده اند تا انتهای سال جاری، تمام خانه ها را تحويل می دهند 
ام��ا ب��ا وضعيتی كه در اطراف مان می بينيم قطعاً تا س��ال ۱۴۰۰ به اين هدف 
نخواهند رسيد.« او می گويد: طوری اوضاع پرديس را جلوه می دهند كه گويی 
كارگران ۲۴ س��اعته در حال كار هس��تند اما از اين خبرها نيست. در بسياری 
از فازها مدت هاس��ت كه يک كارگر هم ديده نشده است. هر از گاهی اقداماتی 

صورت می گيرد، دوباره كارها می خوابد و همه چيز فراموش می شود.
موض��وع پايين بودن خدمات و زيرس��اخت ها در پرديس سال هاس��ت كه به 
عن��وان مهم ترين چالش در تحويل واحدها مطرح می ش��ود. قصور هم معموالً 
متوجه دستگاه های خدمات رسان است. طبق برآوردها از حدود ۸۲ هزار واحد 
مسكن مهر پرديس تا كنون حدود ۳۵ هزار واحد افتتاح شده و ۱۰ هزار واحد 
هم قرار است تا مردادماه تحويل شود. اما در تمام سال های بعد از ۱۳۹۱ عمده 
س��اكنان از نصبيات نصفه و نيمه ناراضی بوده و هس��تند. در بعضی بلوک های 
جديد از دو آسانس��ور، فقط يكی كار می كند كه بنا به گفته س��اكنان به دليل 
كيفيت پايين، مرتباً خراب می شود. پله های فرار كه بايد درِ ضد حريق داشته 
باشد، اصاًل در ندارند. سيمان ها هم ترک خورده است. خانم جوانی ساكن يكی 
از آپارتمان های فاز ۵ می گويد وارد بلوک كه می ش��ويم حال مان از ديدن در و 
ديوار بد می شود. تازه ما و همسايه ها كلی خرج كرده ايم و اوضاع بقيه بلوک ها 

بدتر است.
پول هست ولی کم است

در كنار اين همه اتفاقات بد، رگه هايی از اميدواری هم ديده می شود. با وجود 
كمبود بودجه های دولتی، در يک س��ال گذشته جنب وجوشی برای ساخت و 
س��از و تحويل واحدها شكل گرفته است، با اين حال پيمانكاران می گويند كه 

نقدينگی حاصل از فروش عرصه، پاسخگوی هزينه های فعلی نيست.
ش��هرام ش��فيعی، پيمانكار فاز ۸ پرديس می گويد: رابطه پيمانكار و كارفرما 
يعنی ش��ركت عمران پرديس نسبت به قبل خيلی بهتر شده است و مسئوالن 
فعلی پيگير جمع كردن پروژه هس��تند، اما مش��كالت اصلی ب��ه نبود نيروی 
انسانی و نقدينگی شركت عمران مربوط می شود. بعد از افزايش نرخ ارز، قيمت 
دستمزد، مصالح و نصبيات به همين نسبت افزايش يافته است. شركت عمران 
يک س��ری منابع داخلی دارد كه از طريق فروش عرصه تأمين می كند، اما اين 

مبالغ شايد به ۷۰ ميليارد تومان هم نرسد؛ در حالی كه در فاز ۸ به حدود ۷۵۰ 
ميليارد تومان نقدينگی نياز داريم.

شفيعی بيان می كند: با توجه به اينكه فروش عرصه به صورت اقساطی انجام 
می شود در كوتاه مدت نمی تواند به پروژه سرعت بدهد. البته وام برای پروژه های 
باقی مانده از ۴۰ به ۵۰ ميليون تومان افزايش يافته كه با توجه به ۲۶ هزار واحد 
در فاز ۸ رقمی معادل ۲۶۰ ميليارد تومان می ش��ود كه می تواند كمک خوبی 
باش��د. الباقی بايد از طريق تهاتر زمين تأمين شود كه به دليل ركود ساخت و 

ساز، تقاضا برای زمين های پرديس، چندان زياد نيست.
وعده تحویل 40 هزار واحد تا پایان سال

با توجه به تاكيد رئيس جمهور بر تس��ريع پروژه های مسكن مهر، مسئوالن 
اجرايی و نمايندگان، مرتباً مسائل پرديس را پيگيری می كنند كه در نوع خود 
قابل تقدير اس��ت؛ آخرين پيگيری از اين نوع به نشس��ت ۱۸ تيرماه مهرآبادی 
قائم مقام وزير، موسوی نماينده تهران، بابايی معاون فرمانداری پرديس و هدايت 
مديرعامل ش��ركت عم��ران پرديس با نمايندگان متقاضي��ان فازهای مختلف 
مربوط می شود. حبيب اهلل طاهرخانی، مديرعامل شركت عمران شهرهای جديد 
نيز به طور مرتب از پروژه های پرديس بازديد می كند اما كارها آنطور كه بايد و 
شايد پيش نمی رود. هدايت مديرعامل عمران پرديس گفته است: برای تكميل 
تمامی پروژه ها به حدود ۴.۷۰۰ ميليارد تومان منابع مالی نياز داريم كه از اين 
مبلغ حدود ۳.۱۰۰ ميليارد تومان از منابع داخلی ش��ركت عمران است كه در 
ص��ورت ابالغ آيين نامه اجرايی می توان از اين منابع اس��تفاده كرد و مابقی به 
صورت منابع نقد است. هدايت گفته كه »تا پايان سال ۴۰ هزار واحد را افتتاح 
و ب��ه مال��كان تحويل می دهيم.« هدفی كه تحقق آن با توجه به مش��اهدات و 

بررسی ها اگر ناممكن نباشد، بسيار بعيد است.
اینجا بهشت است اما برای دالالن

در شرايطی كه مشكالت در پرديس تمامی ندارد، مشقت های معدود ساكنان 
هم در نوع خود تامل برانگيز اس��ت. جوالن س��گ های ولگرد، نبود فروشگاه و 
نانوايی و درمانگاه و مس��جد و … ساكنان را عذاب می دهد. مرد سالخورده ای 
كه در طبقه دهم يكی از بلوک های فاز ۵ مسكن مهر پرديس زندگی می كند، 
می گويد: خريد يک نان برای ما ۱۱ هزار تومان خرج برمی دارد؛ ۵.۰۰۰ تومان 
كرايه رفت و ۵.۰۰۰ تومان كرايه برگشت از پرديس است. همه اين مصائب در 
حالی رقم می خورد كه پرديس مثل نامش قرار بود بهشت ساكنان شود؛ البته 

بهشت است اما گويا برای دالل ها.

این روزها دیگر خبری از نرخ های نجومی در مسکن مهر پردیس نیست

سقوط قیمت مسکن در پردیس
دریچه

آیا بیت کوین ارز آینده دنیاست؟
تالش جهانی برای جایگزینی دالر

سال ها از عرضه بيت كوين در بازار می گذرد ولی          نظرات مختلفی در 
مورد اين واحد الكترونيكی پ��ول در دنيا وجود دارد. برخی بيت كوين 
را عاملی برای برهم خوردن س��اختار مالی دنيا می دانند زيرا نظارت و 
كنترل بر          نحوه استفاده از آن دشوار است و برخی ديگر از اين اختراع 
تازه بش��ر به عنوان ي��ک معجزه اقتصادی نام می برن��د. دكتر گاريک 
هيلمان          اس��تاد تاريخ اقتصاد در دانش��گاه كمبريج و مدرسه اقتصادی 
لندن يكی از افرادی است كه از معجزه بودن بيت كوين صحبت می كند 
و می گويد: بس��ياری از اقتصاددان��ان نمی پذيرند كه بيت كوين و ديگر 
ارزهای مجازی نوعی پول هس��تند. آنه��ا می گويند هيچ گاه نمی توان 
ارزهای مجازی را به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش و ثروت در دنيا در 
نظر گرف��ت زيرا بازار ارزهای مجازی مانند بازار پول های كاغذی برای 
مردم و سيستم بانكی قابل اعتماد نيست. شايد اصلی ترين نقص در اين 

بازار عدم امكان نظارت بر اين بازار باشد.
اما واقعيت اين است كه هم اكنون ۵ تا ۱۰ ميليون          استفاده كننده از 
انواع ارزهای مجازی در دنيا وجود دارد و از نظر من اين وسعت استقبال 
و استفاده از اين نوع تازه از ارزها          چيزی شبيه معجزه ای بزرگ در عرصه 
اقتصادی دنيا اس��ت. بيت كوين اولين ن��وع از پول های مجازی بود كه 
مورد استقبال قرار گرفت و سازوكار استفاده از آن مانند ديگر ارزهای 
مجازی است. بيت كوين ها ارزهای قانونمندی نيستند و امكان قانونمند 
كردن آنها به دليل س��هولت استفاده و انتقال آنها وجود ندارد. طراحی 
بيت كوين ها          به عنوان يک سيس��تم اقتصادی كاری بس��يار انقالبی و 
متفاوت است و همين          مسئله                 باعث شده است تا          توجه اقتصاددانان به 
عملكرد آنها جلب ش��ود .                 كاركرد عيان و سودمندِی          استفاده از ارزهای 
مجازی است كه اقتصاددانان را تشويق می كند اين ساختار بی نظير را 

مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.
بيت كوي��ن محبوب ترين و پركاربردترين ارز مجازی          اس��ت          و امروزه 
سهم زيادی از فعاالن در اين بازار، تمايل به خريد و فروش بيت كوين 
دارند. همين مسئله                 سبب شده است تا تاثير اين ارز          در جهان افزايش 
يابد؛ چنانكه در س��ال ۲۰۱۷ ارزش          بازاری بيت كوين ها          در اقتصاد دنيا 
بيش از ۱۶۶ ميليارد دالر بود و نقدينگی آن          از تمامی سهم های       موجود 
در بازار سهام دنيا باالتر بود. به همين دليل است كه می توان پذيرفت 

بيت كوين ها          يک          معجزه اقتصادی باشند ولی          نه يک معجزه كوچک.
طی سال های اخير بيت كوين ها اثرات بزرگی روی سيستم مالی دنيا 
داش��ته اند و با توجه به سطح استقبال از آنها انتظار می رود          روند تغيير 
صنعت مالی          در اثر اس��تفاده از بيت كوين ها در س��ال های پيش رو با 

سرعت بااليی انجام شود.
ما ش��اهد اين مس��ئله                 هس��تيم كه          در س��ال گذشته بس��ياری از 
سرمايه گذاران حرفه ای در دنيا          وارد بازار بيت كوين شدند و اين مسئله 

                می تواند تحولی بسيار بزرگ در بازار          اين ارز مجازی ايجاد كند. 
 باي��د در نظر داش��ت اگر موسس��ات مال��ی و بانک ه��ای بزرگ به 
سرمايه گذاری در بازار بيت كوين ها          و ديگر ارزهای مجازی روی بياورند، 
ب��ه تدريج          س��رمايه گذاران خرد ه��م به فعاليت در اين ب��ازار خواهند 
پرداخت. در اين صورت اس��ت كه س��اختار بخش مالی در دنيا          تغيير 
می كند و اين تغيير نه در كوتاه مدت بلكه در بلندمدت عيان خواهد شد.

 از طرف ديگر          در سال گذشته          باالخره اقتصادهای بزرگ و برتر دنيا 
يعنی آمريكا و ژاپن و حتی كره جنوبی          بيت كوين را به عنوان يک ارز 
قانونی كه عامل حفظ ارزش اس��ت پذيرفتند .                 در اين كشورها قوانينی 
برای مبادله ارزهای مجازی و س��رمايه گذاری در اين بازار ايجاد شد تا 
هم نظارت بر آن ساده تر باشد و هم پيگيری شكايات فعاالن در اين بازار 
در صورت مواجهه با مش��كل ساده تر باشد. پذيرش در اين كشورها را 
می توان          عاملی مهم در پذيرش ارزهای مجازی در سطح جهان دانست. 
پذيرش اين ارز در آمريكا كه مالک دالر در دنيا است و اين ارز همواره 
در بازارهای بين المللی مورد استفاده قرار می گرفته است، نقش مهمی 

در تقويت جايگاه دالر در اقتصاد دنيا دارد.
حال با افزايش اس��تفاده از بيت  كوين ها          در س��طح جهان اين سوال 
پيش می آيد كه آيا ساختار مالی دنيا در          نتيجه استفاده از اين ارزهای 
مجازی تغيير می كند؟ آيا جهانی كه بيت كوين ارز مورد استفاده در آن 

است ، ساختار مالی و اقتصادی متفاوتی خواهد داشت يا خير؟
از زمانی كه پول اختراع شده است، اصلی ترين و مهم ترين ابزار مبادله 
و حفظ ارزش دارايی ها          است. در دوره انقالب ديجيتالی و عرضه ارزهای 
مج��ازی به بازار انتظار می رود اعتبار پول های كاغذی در دنيا كم كم از 
بين برود و ارزهای مجازی وسيله ای برای حفظ ارزش و دارايی شوند. 
از طرفی نگهداری ارزهای مجازی كمتر از پول های كاغذی مش��كالت 
امنيت��ی ايجاد می كند به اين معنا كه دزدي��دن آنها يا كاله برداری در 
اين بازار س��خت تر است .                 اگرچه بايد بپذيريم كه نظارت بر نحوه صرف 
اين پول ها هم كار بس��يار دش��واری اس��ت و به همين دليل برخی از 
دولت ها نگران اس��تفاده از بازار بيت كوين و ديگر ارزهای مجازی برای 

فعاليت های مخرب اقتصادی و اجتماعی يا حتی پولشويی هستند.
نكته ديگر اين اس��ت كه مالكان پول های مجازی نيازی به پرداخت 
ماليات ندارند و همين مسئله                 بازار را جذاب تر كرده است .                          انتظار می رود 
توسعه استفاده از ارزهای مجازی در دنيا فرصت های اقتصادی تازه ای را 
در عرصه اقتصادی دنيا ايجاد كند و هر كسی كه بتواند از اين فرصت 
به بهترين شكل اس��تفاده          كند، خواهد توانست از تغييرات موجود در 
روزهای اخير بيشترين منفعت را كسب كند و بستر را برای رشد بيشتر 

اقتصاد فراهم كند.
يكی از مهم ترين تاثيراتی را كه توسعه استفاده از ارزهای مجازی روی 
اقتصاد دنيا دارد می توان در تس��ريع انتقال پول در عرصه بين المللی و 
پرداخت های بين المللی دانس��ت. در بس��ياری از كش��ورها نيروهای 
كاری در خارج از مرزهای كش��ور فعالي��ت می كنند و بايد درآمد آنها 
به كشورش��ان منتقل شود .                 استفاده از سيستم بانكی برای اين كار هم 
هزينه بر است و هم زمان بر. در بسياری از موارد انتقال وجوه زياد ممكن 
است تا يک هفته نياز به زمان داشته باشد ولی از طريق ارزهای مجازی 
كه بر پايه ديتا هستند اين انتقال به سرعت و بدون نياز به هزينه انجام 

می شود.
در پايان بايد گفت توسعه استفاده از ارزهای مجازی در دنيا تغييرات 
زيادی در ساختار مالی و اقتصادی جهان ايجاد كرده است و هم اكنون 
         ارزهای مجازی تمامی كاركردهای پول های كاغذی را دارند. با قانونمند 
شدن اين بازار است كه می توان انتظار توسعه استفاده از آن در سراسر 
دنيا را داش��ت. اگر اس��تفاده از ارزهای مجازی در كشورهای مختلف 
توسعه پيدا كند، شايد تا چند سال آينده ديگر نيازی به بانک ها برای 
حفظ و نگهداری و انتقال پول          بين كشورها وجود نداشته باشد كه نقطه 

آغاز تغييری بسيار بزرگ در اقتصاد          خواهد بود.
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يک اقتصاددان با بيان اينكه در حال حاضر ۹۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه پنهان 
به حامل ه��ای انرژی پرداخت می ش��ود كه عمده اين يارانه  ه��ا نصيب دهک های 
پردرآمد می ش��ود، گفت آمارها نشان می دهند كه دهک های پردرآمد بيش از ۱۷ 

برابر دهک های كم درآمد از يارانه ها متنفع شده اند.
وحيد شقاقی در گفت وگو با ايلنا، درباره ابالغ معاون اول رئيس جمهوری مبنی بر 
حذف سه دهک يارانه بگير ادامه داد: اين برای چندمين بار است كه موضوع حذف 
دهک های با درآمد باال طی ش��ش سال گذش��ته مطرح می شود و بارها تصميم بر 
حذف سه دهک باال از يارانه نقدی در دولت گرفته شده است كه كسی هم پاسخگو 

نبوده كه چه مقدار حذف شده و چه جمعيتی باقی مانده است.
به گفته اين اقتصاددان، مس��اله اصلی در عدم تحقق حذف دهک های پردرآمد 
از يارانه نقدی اين اس��ت كه بانک اطالعات مس��تدل برای شناس��ايی خانوارها و 

دهک های درآمدی را نداريم.
اين كارش��ناس اقتصادی با بيان اينكه اين اقدام قرار بود ش��ش سال گذشته به 
اج��را دربيايد،  گفت: با روی كار آمدن دولت يازدهم، اولين اقدامی كه ش��هريورماه 
س��ال ۹۲ انجام شد طرح بحث اصالح يارانه ها  بود كه چند ماهی هم صدا و سيما 
به اين موضوع پرداخت. در مقطعی و در سال ۹۳ مراجع به اين جريان پيوستند كه 
دهک های با درآمد باال به نفع گروه هايی كه نياز به يارانه بيشتر دارند، انصراف دهند.
ش��قاقی افزود: اما مساله اين اس��ت كه بانک اطالعات از وضعيت دهک ها وجود 

ندارد و به دس��ت نيامده اس��ت. دولت هم عزم جدی برای دسترس��ی به اين آمار 
نداشت كه بخواهد بانک اطالعاتی را جمع آوری كند يا اينكه گروه های پردرآمد را 

شناسايی و از يارانه نقدی حذف كند.
او با بيان اينكه مجلس هم در س��ال های گذش��ته مدام بحث حذف دهک ها با 
درآمد باال در قوانين بودجه گنجاند، گفت:  بارها اين موضوع در بودجه های سنواتی 
گنجان��ده اما محقق نش��د، چراكه بان��ک اطالعاتی وجود ندارد. وقت��ی اين آمار و 
اطالعات وجود نداش��ته باشد كار شناسايی دهک ها و حذف دهک های باال از يارانه 

نقدی كار سختی خواهد بود و به طور قطع خطا خواهد داشت.
اين كارشناس اقتصادی تاكيد كرد: دليل اينكه جامعه هدف نمی توانند از يارانه 
نقدی و يارانه پنهان هدفمند اس��تفاده كند، اين است كه نمی دانيم چه كسی چه 
ميزان درآمد و ثروت در اختيار دارد. شقاقی درباره دسترسی به حساب های بانكی 
افراد گفت: دولت همه كش��ورهای توسعه يافته و كشورهايی كه در اقتصاد عملكرد 
قابل قبولی دارند و با ماليات اداره می شوند به اطالعات و داده های خانوار دسترسی 
دارند و درآمد و گردش مالی اين افراد رصد و پايش می ش��ود. اين ادبيات كه نبايد 
دس��ت به اطالعات ببريم عمال انحراف افكار است چراكه در كشورها حساب مالی 

افراد رصد می شود و اقدام غيرعرفی نيست.
ش��قاقی تاكيد كرد: موضوع مهم رصد حس��اب های مالی در ايران اين است كه 
ذی نفعان بزرگ از شفافيت واهمه دارند و نمی خواهند ثروت و درآمدشان مشخص 

و اعالم ش��ود، اما به طور قطع دولت قصد اعالم اين گردش مالی به عموم را ندارد، 
اين افراد هم همچنان در مقابل شفافيت مقاومت می كنند، اجازه شفافيت نمی دهند 

و افكار عمومی را هم منحرف می كنند.
وی ب��ا بي��ان اينكه تا زمان��ی كه اطالعات درآم��د و ثروت خانوار اعالم نش��ود، 
نمی توانيم يارانه ها را به طور هدفمند بين جامعه هدف توزيع كنيم و اقتصاد را اداره 
كنيم، گفت: در حال حاضر ۹۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه پنهان به حامل های انرژی 
و ... پرداخت می شود كه عمده اين يارانه ها نصيب دهک های پردرآمد می شود اين 

در حالی است كه يارانه بايد به دهک های كم درآمد داده شود.
اين كارشناس اقتصادی تاكيد كرد: از آنجايی كه نظام يارانه ای هدفمند نيست و 
به دليل ضعف آمار، امكان هدفمند كردن يارانه ها وجود ندارد، بنابراين اين شرايط 
باعث ش��ده ك��ه دولت حامل های انرژی را ارزان ارائه كن��د كه عمده اين يارانه نيز 
نصيب دهک های پردرآمد می ش��ود. آمارها نشان می دهند كه دهک های پردرآمد 

بيش از ۱۷ برابر دهک های كم درآمد از يارانه ها متنفع شده اند.
ش��قاقی در پاسخ به اين سوال كه آيا اين بار ابالغيه معاون اول رئيس جمهوری 
مبنی بر حذف س��ه دهک به اجرا می رسد، گفت: اين يک تصميم است كه هرچه 
تعلل در آن باشد، شفافيت در نظم مالياتی، يارانه ای و بانكی يعنی سه نظام كليدی 
كشور دچار مشكل خواهد شد. از سوی ديگر در اين شرايط كه درآمدهای نفتی به 

شدت كاهش يافته است چاره ای جز اين اقدام را نداريم.

دهک های پردرآمد بیش از 1۷ برابر دهک های کم درآمد از یارانه منتفع می شوند

چرا امکان هدفمندکردن یارانه ها وجود ندارد؟

سه شنبه
25 تیر 1398
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پول خوب، پول کاغذی را می بلعد؟!

خزان��ه خالی و كس��ری بودج��ه در دوره ايلخانيان در حدود س��ال ۶۹۳ 
هجری قمری موجب ش��د پنجمين پادش��اه ايلخانی دستور دهد مردم زر و 
سيم خود را تحويل چاوخانه دهند و به جای آن، چاوه يا همان پول كاغذی 

بگيرند، اما اين فرمان بالفاصله بر اثر مقاومت شديد مردم لغو شد.
بررس��ی تاريخ انتشار اس��كناس نش��ان می دهد پذيرش اين ابزار جديد 
مبادل��ه با مقاوم��ت مردم روبه رو بوده اس��ت ن��ه حكوم��ت. هرچند دليل 
جايگزينی اسكناس با پول فلزی را تسهيل مبادالت می گويند اما دولت ها از 
همان ابتدا با هدف جبران كسری بودجه و كنترل بر مبادالت پولی از انتشار 
اسكناس حمايت كردند. در مقابل مردم حاضر نبودند پول های فلزی كه به 

ذات خود ارزش دارند را به دولت بدهند و كاغذ بگيرند.
اما با توس��عه و پيشرفت شبكه اينترنت و تكنولوژی حاكميت دولت ها در 
حال كاهش اس��ت و از طرفی اهميت ارزش ذات��ی پول برای مردم كاهش 
يافته اس��ت. انتظار مردم از پول خوب اين اس��ت ك��ه ارزش دارايی آنها را 
حفظ كند، قابل كنترل و رديابی توس��ط دولت ها نباش��د، ولی از امنيت باال 

برخوردار باشد. ارزهای مجازی اين نيازها را تقريبا برآورده می كند.
اطالعي��ه بانک مرك��زی درخص��وص ارزهای مج��ازی ي��ا »رمزارزهای 
جهان روا« هرچند با اس��تناد به قانون مص��وب در نيم قرن پيش و با همان 
استراتژی تكراری مديران دولتی، سعی در هشدار و رفع مسئوليت و مقابله 
ب��ا ناديده گرفتن اين تكنولوژی جديد حكاي��ت دارد و هرگونه ضرر و زيان 
ناشی از آن را متوجه استفاده كنندگان می داند، اما جای اميدواری است كه 
بانک مركزی پذيرفته اس��ت بايد موضوع اس��تخراج رمزارزهای جهان روا و 
ش��رايط آن در كميسيون اقتصادی دولت بررسی و پس از اتخاذ تصميمات 

الزم، ضوابط آن را ابالغ كند.
در اين ش��رايط بان��ک مركزی بايد به اين نكته توج��ه كند كه هيچ كدام 
از تجربه ه��ای مقابل��ه دولت با پديده ه��ای جديد مبتنی ب��ر تكنولوژی به 
نتيجه دلخواه دولت منتهی نش��ده است. مخصوصا اگر اين پديده ها بر بستر 
شبكه های مجازی مبتنی باش��د. نظارت دولت ها بر فضای مجازی حداقلی 
اس��ت و اصوال امكان كنترل آنها به ص��ورت كامل وجود ندارد. قابل كنترل 
نبودن توس��ط دولت و غيرقابل ردگيری ب��ودن، حفظ ارزش دارايی و حتی 

افزايش آن از داليل عمده جذابيت ارز مجازی برای متقاضيان است.
بر اين اساس، ناديده گرفتن داليل جذابيت آن می تواند ضوابط مصوب شده 
را بی اث��ر كند و تا وقتی تقاضا و پذيرش برای چنين ارزهايی وجود داش��ته 
باش��د در س��ايه يک قانون و ضوابط بد می تواند برای كالهبرداران بهشتی 
بسازد كه به دور از قوانين مدون و در سايه جهل مردم وعده های مكارانه به 
مردم بدهند كه نتيجه آن در نهايت دامن دولت و دادسرها را خواهد گرفت.

با توجه به ش��رايط اقتصادی و كاه��ش ارزش پول، در صورت عدم توجه 
الزم دولت، ارزهای ديجيتال می توانند جايگاه يک »پول خوب« را در ايران 

به دست بياورند.
هرچن��د »پ��ول« بودن، يک جايگاه حقوقی اس��ت و پول ب��ودن ارزهای 
مجازی منوط به پذيرش جايگاه حقوقی آن از سوی دولت ها است و تاكنون 
هي��چ دولت��ی حتی ژاپن اين ارزها را به عنوان پول به رس��ميت نش��ناخته 
 است، اما قطعا ش��رايط اقتصادی اين كشورها، ثبات اقتصادی و ارزش پول 
و وجود راه های متفاوت و پربازده برای س��رمايه گذاری، جذابيت و ش��رايط 
اين كش��ورها را برای گسترش استفاده از ارزهای مجازی را متفاوت از ايران 

كرده است.
ب��ه هر حال بعيد به نظر می رس��د كه در ش��رايط فعل��ی ارزهای مجازی 
بتوانن��د ب��ه عنوان يک »پول خوب« مطرح ش��وند و جای پ��ول كاغذی را 

بگيرند، اما قطعا اثرات پولی بر اقتصاد كالن خواهند گذاشت.

با عضویت در طرح خرید آنالین اقساطی بانک   پاسارگاد
محصوالت خود را با تضمین بفروشید

توليدكنندگان بزرگ و فروش��گاه های آنالين معتب��ر با عضويت در طرح 
خالقان��ه  »خريد آنالين اقس��اطی بانک  پاس��ارگاد« می توانن��د توليدات و 

محصوالت خود را با تضمين و بدون ريسک به فروش برسانند.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، قاس��م رض��ازاده رئيس اداره 
بازارياب��ی و برنامه ريزی عملياتی بانک  پاس��ارگاد با اعالم اين خبر گفت: در 
طرح »خريد آنالين اقس��اطی بانک  پاس��ارگاد«، فروش��ندگان بدون تحمل 
ريسک، نسبت به فروش اقساطی كاال و خدمات خود اقدام می كنند و از اين 
طريق عالوه بر آنكه حجم فروش و سود آنها افزايش خواهد يافت، به عنوان 

عضو اين طرح از سوی بانک معرفی خواهند شد.
وی ادام��ه داد: بان��ک  پاس��ارگاد به منظ��ور ايج��اد ش��رايط الزم ب��رای 
توليدكنندگان بزرگ جهت فروش آنالين محصوالت خود، امكان بهره مندی 
از ي��ک فروش��گاه  آنالي��ن را در اختيار آنه��ا قرار می  دهد. مش��تريان بانک  
پاس��ارگاد به اعتبار س��پرده ای كه نزد بانک دارند، كاالی مورد نظر خود را 
از فروش��ندگان طرف همكاری خريداری كرده و بانک نيز با همين پشتوانه 
كه به عنوان وثيقه مش��تری تعريف شده  است، پرداخت اقساط مشتريان را 
در موعدهای مقرر تضمين می كند. رضازاده تصريح كرد: ايجاد بس��تر الزم 
برای توليدكنندگان و فروش��گاه های آنالين جهت عرضه اقساطی كاال برای 
جامعه بزرگ مش��تريان بانک  پاس��ارگاد، بدون ريسک و با تضمين بانک از 
ويژگی های اين طرح برای فروش��ندگان اس��ت. وی خاطرنش��ان كرد: بانک 
  پاس��ارگاد از فروش��گاه های آنالين معتب��ر و توليدكنن��دگان بزرگ دعوت 
می كند با مراجعه به ش��عبه های بانک  پاسارگاد در سراسر كشور و يا تماس 
با مركز مش��اوره و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰، نسبت به 

كسب اطالعات بيشتر و عضويت در اين طرح اقدام كنند.

طال گرمی 415 هزار تومان
قیمت سکه ۷0 هزار تومان کاهش یافت

قيمت س��كه در س��ومين روز هفته در بازار با كاهشی ۷۰ هزار تومانی به 
۴ ميليون و ۳۰۰هزار تومان رس��يد.  به گزارش خبرآنالين، در ادامه كاهش 
قيم��ت ارز در بازار تهران، قيمت س��كه نيز بی توجه به توقف قيمت طال در 
بازار جهانی، در مس��ير كاهش��ی باقی ماند. بر اين اس��اس، قيمت هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادی طرح قديم به ۴ ميليون و ۲۷۶ هزار تومان رسيد. نيم 
س��كه و ربع س��كه نيز به قيمت ۲ ميليون و ۲۷۲ هزار تومان و يک ميليون 
و ۳۹۲ هزار تومان فروخته ش��د. س��كه گرمی هم در حال حاضر به قيمت 
۹۸۱ هزار تومان فروخته می شود. هر گرم طالی ۱۸ عيار نيز در بازار ۴۱۵ 
ه��زار تومان قيمت دارد. قيم��ت اونس طال نيز بدون تغيير در مرز ۱۴۱۴ و 

۹۱ سنت ايستاده است.

یادداشت

فرصت امروز: بازار ارز در حال اصالح اس��ت و در نتيجه ديگر نبايد برخی انتظار 
افزايش قيمت ها را داش��ته باش��ند؛ اين تازه ترين صحبت رئيس كل بانک مركزی 
درب��اره وضعيت بازار ارز اس��ت و از آن می توان به س��يگنال های مهم همتی برای 

بازار ارز تعبير كرد.
اين موضوع را رئيس كل بانک مركزی در س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در 
استانداری خراسان رضوی اعالم كرد و با اشاره به اينكه خواهان تک نرخی شدن ارز 
هستيم، گفت: بانک مركزی ۱۲ ميليارد دالر ارز نيمايی برای واردات تأمين كرده كه 

۶.۲ ميليارد دالر آن مربوط به سه ماه و نيم ابتدای سال بوده است.
اما يكی از مهمترين محورهای صحبت همتی در اين نشست، به راه اندازی بازار 
متشكل ارزی برمی گشت و درحالی كه قرار بود اين بازار از ابتدای امسال راه اندازی 
ش��ود، رئيس كل بانک مركزی علت تأخير آن را برخی ارزيابی ها دانس��ت و گفت: 
»بازار متش��كل ارزی به زودی راه اندازی می ش��ود اما بايد به من ثابت شود كه اين 
بازار مشكلی برای كش��ور ايجاد نمی كند.« اين در حالی است كه اگرچه راه اندازی 
بازار متشكل ارزی به ايجاد ثبات در بازار ارز و رسيدن قيمت دالر به نرخ واقعی آن 
كم��ک می كند، اما هر چقدر در راه اندازی بازار متش��كل ارزی تاخير صورت گيرد، 

می تواند از تأثير روانی آن بر كاهش قيمت دالر نيز بكاهد.
شرط راه اندازی بازار متشکل ارزی

پس از نوس��اناتی كه س��ال گذش��ته در بازار ارز اتفاق افتاد، بانک مركزی عمده 
تمركز خود را بر كنترل اين بازار و ايجاد ثبات در آن گذاش��ت و در نيمه دوم سال 
گذش��ته در اين مورد تا حدودی موفق عمل كرد، اما آنچه دولت در حال حاضر به 
دنبال آن است، تعيين قيمت ارز با نرخ واقعی است، چراكه در حال حاضر بازارهايی 
چون هرات و س��ليمانيه، تأثير زيادی بر كش��ف قيمت ارز در ب��ازار تهران دارند و 
بانک مركزی در تالش اس��ت تا كش��ف قيمت ارز را براساس مؤلفه های اقتصادی 

در تهران انجام دهد.
در همين راس��تا، عبدالناصر همتی در ماه های پايانی سال گذشته از ايجاد بازار 
متشكل ارزی خبر داد كه به واسطه آن بانک ها و صرافی ها به عنوان بازيگران اصلی 

اين بازار فعاليت كرده و قيمت واقعی ارز در تهران تعيين شود.
به گزارش ايس��نا، همتی معتقد بود كه اين بازار در اوايل س��ال جاری راه اندازی 
می ش��ود و دو هدف اصلی آن، كش��ف نرخ واقعی ارز در تهران و جلوگيری از انجام 
معامالت غيرواقعی و ايجاد نوس��انات در بازار است، اما روند راه اندازی بازار متشكل 
ارزی با تأخير روبه رو شد و اين بازار به صورت آزمايشی فعاليت خود را آغاز كرده و 

البته هنوز به صورت رسمی راه اندازی نشده است.
در اين خصوص، رئيس كل بانک مركزی، علت تاخير در راه اندازی بازار متش��كل 
ارزی را به برخی ارزيابی ها منوط كرد و گفت كه بازار متش��كل ارزی نيز به زودی 
راه اندازی خواهد شد و تنها علت تأخير آن برخی ارزيابی هاست تا به من ثابت شود 

كه اين بازار مشكلی برای كشور ايجاد نمی كند.
همچنين شكس��ته بند، مديرعامل بازار متش��كل ارزی در اين باره با بيان اينكه 
كاره��ای راه اندازی اين بازار انجام ش��ده و در مرحله نهايی ق��رار دارد، گفت: بازار 

متشكل ارزی به زودی راه اندازی می شود.
اما هنوز مشخص نيست كه چه تعداد از صرافی های مجاز بانک مركزی برای ورود 
به اين بازار اعالم آمادگی كرده اند، البته بانک مركزی تخفيفی را برای ورود صرافی ها 
به اين بازار در نظر گرفته اس��ت؛ به طوری كه در ابتدا رقمی كه برای عضويت آنها 
در اين بازار اعالم شده بود، ۱۰۰ ميليون تومان بود و پس از آن گفته شد به دليل 
اينكه صرافی های كوچک تر نيز بتوانند وارد اين بازار شوند، حق عضويت در اين بازار 

به ۲۵ ميليون تومان كاهش پيدا كرده است.
با اين همه هنوز مش��خص نيست كه ورود به اين بازار چه سودی برای صرافی ها 
خواهد داشت، اما آنطور كه گفته می شود بانک مركزی بر اين باور است كه بخش 
مهمی از معامالت عمده بازار ارز در آينده در بازار متش��كل ارزی انجام می ش��ود و 

صرافی هايی كه به اين بازار ورود نكنند، خودشان متضرر خواهند شد.
تامین 6.2 میلیارد دالر ارز نیمایی برای واردات

اما رئيس كل بانک مركزی در س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اس��تانداری 
خراسان رضوی تنها درباره بازار ارز صحبت نكرد و از كليات اصالح ساختار بودجه 

گرفته تا وضعيت فروش نفت ايران سخن گفت.
همتی با بيان اينكه هر اتفاقی در قيمت كاالهای اساسی رخ دهد، فشار ديگری 
به مردم وارد می ش��ود، گفت: در اين زمينه دولت مالحظاتی دارد تا بتواند مس��اله 
را مديريت كند. دولت تغييرات جدی در س��اختار بازرگانی ايجاد كرده، بخش های 
توزيعی مربوط به دام از جهاد كشاورزی منفصل شده و به وزارت صمت آمده تا از 

اين به بعد قائم مقام وزير صمت مسئوليت بازرگانی را پيگيری كند.
رئيس كل بانک مركزی ادامه داد: در حال حاضر تصميم دولت ادامه سياست ارز 
دو نرخی است. با وجود اين، تقريباً نرخ سومی برای ارز وجود ندارد و نرخ اسكناس 
نيز با نرخ ارز نيمايی ۱۰درصد فاصله دارد كه اين مورد نيز با هزينه های نقل و انتقال 
پول در دنيا مطابق اس��ت. تا زمانی كه شرايط تحريم وجود دارد، اين تفاوت مقدار 

ناچيز هزينه مبادالتی پول باقی خواهد ماند.
او با اشاره به پيش بينی ها از وضعيت اقتصادی كشور، تصريح كرد: سال گذشته 
بس��ياری مطرح می كردند كه اين روند، ابرتورم را به دنبال دارد اما اينگونه نش��د. 
تورم ۱۲ ماهه كشور حدود ۳۱درصد بوده و اين موفقيتی بود كه در شرايط هجمه 
اقتصادی عليه ما محقق شد. سال گذشته نقدينگی كشور ۲۳درصد رشد نسبت به 
سال قبل از خود داشت. اين رشد در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، ۲۲درصد 
بود كه اين آمار نشان می دهد با وجود فشارها، نقدينگی فقط يک درصد رشد كرده، 
در واق��ع ما در كنترل نقدينگ��ی موفق بوديم و تورم موجود نيز نتيجه بخش تقاضا 

بود. ما نمی خواهيم فشار ديگری از طريق تقاضا بر قيمت ها ايجاد كنيم زيرا جامعه 
تحمل اضافه شدن يک شوک ديگر تورمی را ندارد.

وی س��پس  به كس��ری بودجه و نقش بانک مركزی در برطرف كردن آن اش��اره 
كرد و افزود: قرار نيس��ت كسری بودجه كشور را بانک مركزی تأمين كند. البته ما 
به دولت برای تأمين منابع كمک می كنيم اما اينكه كس��ری آن را ما تأمين كنيم، 
اينگونه نخواهد بود. در حال حاضر س��قف بودجه تا ۶۲ هزار ميليارد تومان كاهش 
پيدا كرده است. البته فروش نفت به تدريج در حال افزايش است كه يكی از راه های 

تأمين كسری بودجه همين فروش نفت خواهد بود.
همتی ادامه داد: همچنين قرار ش��ده برای برطرف شدن اين كسری، دولت اوراق 
بيشتری منتشر كند. سال گذشته نيز مقام معظم رهبری مجوزی برای برداشت از 
صندوق ذخيره ارزی به ميزان ۱۲ ميليارد دالر را دادند كه با مجوز ايشان قرار شد 

امسال از اين رقم برای جبران كسری ها استفاده شود.
30 هزار میلیارد اعتبار برای واحدهای کوچک و متوسط

رئيس كل بانک مركزی همچنين از اختصاص ۳۰ هزار ميليارد تومان اعتبار برای 
واحدهای كوچک و متوسط در سال جاری خبر داد و گفت: من با كليات پيشنهاد 
جذب س��پرده های اتباع بيگانه در استان موافق هستم. می توان اين منابع را جهت 
تأمين پروژه های ارزی و صادراتی اس��تان اختصاص داد، البته بخشی از اين مساله 

به وزارت اقتصاد بازمی گردد.
همتی با اعالم آمادگی بانک مركزی برای حمايت ريالی از طرح های توليدی كه 
منجر به كاهش نياز به واردات مواد اوليه می شود، تصريح كرد: نظر رئيس جمهوری 
نيز همين اس��ت كه اگر پروژه هايی جهت كاهش نياز كش��ور به واردات مواد اوليه 
باش��د، از آن به صورت ريالی حمايت ش��ود. من رنج می برم كه مردم هر روز برای 

دريافت ارز جلوی بانک صف می بندند.
وی بيان كرد: من به عنوان مسئول بانک مركزی اين آمادگی را دارم كه اگر هر 
استانی بتواند كاالهای اساسی را بدون وابستگی به ارز وارد كند، به آن كمک كنم. 
تمام تالش ما كاهش وابس��تگی ارزی و واردات اس��ت. م��ا زمانی ۷۰ ميليارد دالر 
واردات داش��تيم كه سال گذش��ته اين ميزان به ۴۳ ميليارد دالر رسيد. اين نشان 

می دهد سياست ما صحيح بوده و بسياری از واردات كاال بی خود بود.
همتی همچنين درباره تصويب كليات اصالح ساختار بودجه گفت: كليات اصالح 
ساختار بودجه كشور در شورای هماهنگی اقتصادی كشور تصويب شد كه قرار است 
در ۱۰ محور به صورت اساسی تغييراتی صورت گيرد. اميدواريم اين اقدامات منشأ 
تحوالت مهم س��اختاری در كشور باشد تا وابستگی ما به خارج از كشور را كاهش 
دهد. امروز با روند كنونی كشور، دشمنان به اين نتيجه رسيده اند كه بايد با ما تعامل 
كنند. هم اكنون صحبت اين است كه سر جای اول بازگردند. اين نشان می دهد كه 

فشار بی نتيجه مانده و مقاومت مردم پيروز شده است.

رئیس کل بانک مرکزی: امسال 6.2 میلیارد دالر ارز نیمایی برای واردات تامین شد

سیگنال های مهم همتی برای بازار ارز

چالش ه��ا در صنعت خودروی كش��ور تمامی ندارد و اين بار صنعت 
بيمه، قربانی بدقولی و خلف وعده خودروس��ازهای بدحساب شده كه 

دود آن به چشم مردم می رود.
به گزارش ايرنا، هنوز ياد بدقولی های خودروسازان در ثبت نام خودرو 
و تس��ويه يک ش��به زيان انباشته بی سابقه خودروس��ازهای بورسی از 
يادها نرفته كه اين بار، از بدهی ۱۱۰۰ ميليارد تومانی يک خودروساز 

بزرگ به شركت های بيمه سخن گفته می شود.
ماجرای اختالف ش��ركت های بيمه با سايپا بر سر حق بيمه شخص 
ثالث از س��ال گذشته آغاز ش��د، اما به علت خودداری سايپا از اجرای 
تعهدات، ابعاد آن پيچيده تر شده تا اينكه به توقف صدور بيمه نامه های 

شركت سايپا منجر شد.
البته صدور بيمه نامه ش��خص ثالث ب��رای خودروهای صفر كيلومتر 
س��ايپا ب��ه صورت مس��تقيم ب��رای مال��كان خ��ودرو ادام��ه دارد، اما 
ش��ركت های بيمه از همكاری مس��تقيم با اين خودروس��از بدحساب 

خودداری كرده اند.
رئيس س��نديكای بيمه گران ايران در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، در 
اين باره گفت: تاكنون چندين بار با سايپا برای دريافت مطالبات توافق 
انجام ش��ده، اما اين شركت تاكنون از اجرای همه آنها خودداری كرده 
اس��ت. همراهی با اين ش��ركت در ماه های گذشته كارساز نبوده و اين 

شركت، توجهی به اجرای توافق ندارد.
محمد عليپور افزود: سايپا در حالی از پرداخت طلب های شركت های 
بيمه خودداری می كند كه اين ش��ركت ، پول صدور بيمه نامه ش��خص 
ثال��ث خودروه��ای صفر كيلومتر را ب��ه صورت نقد از م��ردم دريافت 

می كند، اما نزد خود نگاه می دارد.
ماجرای اختالف شرکت های بیمه و سایپا چیست؟

براس��اس قانون، خودروهای صفر كيلومتر ب��رای فروش و خروج از 
كارخان��ه بايد دارای بيمه نامه ش��خص ثالث باش��ند و نيروی انتظامی 
اجازه پالک گذاری خودروهای فاقد بيمه نامه شخص ثالث را نمی دهد.
ش��ركت خودروس��ازی س��ايپا پيش از اين، برای رفع اين مشكل از 
شركت های بيمه درخواس��ت كرد تا با ايجاد ساز و كاری، خودروهای 

اين شركت را بيمه شخص ثالث كنند تا اين شركت پس از اخذ هزينه 
حق بيمه نامه شخص ثالث از مردم، پول آن را به بيمه ها بپردازد.

اما با وجود اينكه س��ايپا به اخذ كامل حق بيمه از خريداران خودرو 
اقدام كرده و شركت های بيمه نيز به ارائه بيمه نامه شخص ثالث اقدام 
كرده اند، اين خودروس��از از پرداخت پول حق بيمه شخص ثالث كه از 

مردم دريافت كرده به شركت های بيمه خودداری كرده است.
بدهی بیمه ای 1100 میلیارد تومانی سایپا

خودداری سايپا از عمل به تعهدات بيمه ای خود باعث بدهی بيش از 
هزار ميليارد تومانی به شركت های بيمه شده است.

پيگيری ها نش��ان می دهد ك��ه بدهی ه��زار و ۱۰۰ ميليارد تومانی 
مربوط به بدهی های سررس��يده شده اين ش��ركت خودروسازی بوده 
و بخ��ش قاب��ل توجهی از مطالبات بيمه ها از س��ايپا هن��وز به مرحله 

سررسيد نرسيده است.
اما بدحس��ابی تنها گريبان س��ايپا را گرفته و رون��د صدور بيمه نامه 
شخص ثالث از طريق ساير شركت های خودروساز همچنان ادامه داد.

رئيس س��نديكای بيمه گران ايران می گويد: اين مش��كل مربوط به 
س��ايپا است و س��اير ش��ركت های خودروس��از به تعهدات خود عمل 

كرده اند.
عليپور افزود: ايران خودرو از يک س��ال پيش مبالغ مربوط به صدور 
بيمه  نامه شخص ثالث را كه از مردم تحويل گرفته به شركت های بيمه 

پرداخت كرده است.
ارائه خدمات مستقیم بیمه ای به مالکان خودرو

عباس فراش��يانی، مدير بيمه های اتومبيل بيمه اي��ران با رد امتناع 
صنعت بيمه از ارائه خدمات برای بيمه های ضروری محصوالت س��ايپا 
گفت: تيم های صدور س��يار بيمه ايران در مقابل شركت سايپا استقرار 
دارن��د و مالكان خودروهای صفر كيلومت��ر می توانند به اين واحدهای 

سيار مراجعه كنند.
وی اضاف��ه كردن��د: همچني��ن مال��كان خودروهای صف��ر كيلومتر 
می توانن��د به واحدهای صدور بيمه ايران مس��تقر در مجتمع خدمات 
بيمه ای س��عدی ك��ه به طور كل ب��رای ارائه خدمات ب��ه خودروهای 

توليدی گروه سايپا تخصيص يافته است مراجعه كنند.
اين مس��ئول صنعت بيمه با اش��اره به وجود پاره ای از مشكالت در 
زمينه نحوه پرداخت حق بيمه ها و انباش��ت بدهكاران سنواتی شركت 
سايپا گفت: س��نديكای بيمه گران با اجماع صنفی به نتيجه رسيد كه 
بيم��ه ايران با توجه ب��ه ظرفيت ها و قابليت ها و زيرس��اخت عملياتی 
می تواند به عنوان راهبر، ايفای نقش كرده و خدمات بيمه ای موردنياز 
برای اين گروه خودروساز را ارائه كند، از اين رو بيمه مركزی هيچ گونه 
نقش��ی در اين زمينه نداش��ته است و اتخاذ اين ش��يوه صرفاً براساس 

تصميم صنفی سنديكا بوده است.
فراش��يانی با بيان اينكه س��نديكای بيمه گران در قالب يک تصميم 
صنفی، س��هم بازار بيمه گری در س��ال جاری را به تفكيک بيمه گران 
مش��خص و به صورت مكتوب اعالم كرده اس��ت، افزود: بيمه ايران نيز 
براس��اس همين تصميم، سامانه نرم افزاری ويژه ای )كاويس( را تعريف 

كرده است.
وی ادامه داد: بر اين اس��اس، بيمه گرانی كه در صدور بيمه نامه های 
سايپا مشاركت دارند به صورت روزانه و به تناسب سهم بازار در صدور 

خودروهای صفر كيلومتر سايپا مشاركت می كنند.
مدير بيمه ه��ای اتومبيل بيمه اي��ران گفت: بيمه گ��ران همزمان با 
ص��دور بيمه نامه حدود يک چهارم حق بيمه را به مراجع تعريف ش��ده 
در قان��ون اع��م از پليس راه��ور، صندوق تأمين خس��ارت بدنی و … 

پرداخت می كنند.
وی تصريح كرد: افزايش بدهی س��نواتی گروه خودروس��ازی سايپا 
به صنعت بيمه متأس��فانه باعث ش��ده اس��ت كه بيمه گران در فرآيند 
ارائ��ه خدمات با چالش مواجه ش��وند و علی رغم همه خروجی ها گروه 
خودروس��ازی س��ايژا از پرداخت حق بيمه در زمان ه��ای مقرر امتناع 
كرده است. فراشيانی با بيان اينكه انتظار بيمه گران از گروه خودروساز 
متعارف اس��ت، اظهار داش��ت: زمانی كه حق بيمه توس��ط مالک، نقد 

پرداخت شده است بايد به سرعت به حساب بيمه گر واريز شود.
وی ادامه داد: اميدواريم با همكاری بيشتر سايپا، مصالح بيمه گذاران 

و بيمه گران به صورت شفاف رعايت شود.

اختالف بیمه ها و خودروسازان بدحساب باال گرفت

جزییات اختالف شرکت های بیمه و سایپا

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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شاخص بورس 2۷4 واحد افت کرد
ورق در بورس برگشت

روز دوشنبه بيشتر سهم ها در بورس و فرابورس ايران با افت قيمت مواجه 
شدند و متعاقب آن شاخص های بازار كاهش يافتند؛ اين در حالی است كه 
در روز يكشنبه شاخص اصلی بازار توانسته بود به ركورد جديدی دست يابد.

به گزارش ايس��نا، ش��اخص كل بازده نقدی و قيمتی بورس اوراق بهادار 
ته��ران ۲۷۴ واح��د افت ك��رد و به رق��م ۲۵۳ هزار و۳۰۳ واحدی رس��يد. 
همچنين ش��اخص كل ه��م وزن با ۳۵۲واحد افت به رق��م ۶۱ هزار و ۹۵۲ 
رس��يد. طی اين روز در بورس تهران ۸۹ س��هم با رشد قيمت و ۲۳۴ با افت 
قيم��ت روبه رو بودن��د. تعداد نمادهای مثبت در فراب��ورس ايران ۸۰ نماد و 

تعداد منفی ها به ۱۱۳ نماد رسيد.
ش��اخص آزاد ش��ناور نيز با ۷۹۱ واحد كاهش عدد ۲۸۲ هزار و ۴۳۷ را 
تجربه و ش��اخص بازار اول با ۵۴۳ واحد ع��دد ۱۸۷ هزار و ۲۰۳ واحدی را 
ديد، اما ش��اخص بازار دوم ۹۵۷واحد رش��د كرد و به رقم ۵۰۱ هزار و ۲۷۲ 
رس��يد. گروه مپنا، پتروشيمی خارک و پتروشيمی پارس هر كدام به ترتيب 
۱۷۸، ۱۶۵ و ۱۴۳ واحد تأثير مثبت روی ش��اخص های بازار سهام داشتند، 
اما در طرف مقابل فوالد خوزس��تان، ايران خودرو و پتروشيمی جم هر كدام 

به ترتيب ۸۸، ۴۹ و ۷۸ تأثير كاهنده روی شاخص بازار داشتند.
گروه محصوالت ش��يميايی بيشترين ارزش معامالت را به خود اختصاص 
داد به طوری كه ۱۴۰ ميليون سهم به ارزش ۱۲۰ ميليارد تومان دادوستد 
ش��د. در عين حال بس��ياری از نمادهای اي��ن گروه با اف��ت قيمت روبه رو 
شدند، اما خودرويی ها در جايگاه دوم از لحاظ ارزش بازار ايستادند و شاهد 
معامله ش��دن ۴۳۱ ميليون س��هم و اوراق مالی بودند. در اين گروه اكثريت 
س��هم ها با كاهش قيمت مواجه ش��د همچنين برخی از آنها صف فروش را 
تجربه كردند. ديگر گروه پرمعامله بورس تهران بانكی ها بودند به طوری كه 
در اي��ن گروه حج��م معامالت به ۹۴۳ ميليون س��هم و اوراق مالی و ارزش 
معامالت به بيش از ۸۰ ميليارد تومان رس��يد. ارزش معامالت بورس تهران 
در كل به ۹۷۱ ميليارد تومان دست يافت و حجم معامالت عدد ۲.۹ ميليارد 
س��هم و اوراق مالی را به دس��ت آورد. همچنين تعداد معامالت اين بازار به 
رقم ۲۷۶ هزار و ۴۲۵ رس��يد. ش��اخص كل فرابورس ايران نيز با حدود پنج 
واحد كاهش به رقم ۳۳۱۱و احدی دس��ت يافت و ارزش معامالت اين بازار 
رقم ۷۳۵ ميليارد تومان را پس��ت سر گذاشت. همچنين حجم معامالت به 

عدد ۱.۵ ميليارد سهم و اوراق مالی رسيد.

مدیرعامل بورس کاال خبر داد
طالی آب شده به زودی در بورس معامله 

می شود
مديرعامل بورس كاالی ايران ضمن اعالم اينكه بازار گواهی سپرده طالی 
آب ش��ده به زودی در بورس راه اندازی می ش��ود، گفت اگر طالی آب شده در 
بس��تر بورس كاال معامله شود با توجه به عيارس��نجی و استانداردسازی كه 
صورت می گيرد ريس��ک های تقلب به حداقل می رسد. حامد سلطانی نژاد در 
گفت وگو با ايس��نا، در پاس��خ به اينكه آيا بازار گواهی سپرده طالی آب شده 
در بورس كاال راه اندازی می شود؟ گفت: در حال حاضر زيرساخت نرم افزاری 
آماده اس��ت. انبار و خزانه را در اختيار داريم و از نظر زيرس��اختی مشكلی با 
راه اندازی طالی آب شده وجود ندارد. مهم اين است كه مشاركت فعاالن بازار 
جلب ش��ود كه اين بازار را انتخاب كنند كه در اين زمينه مش��غول كارهای 
فرهنگ��ی و رايزنی های الزم هس��تيم. وی با اش��اره به بازارهای غيررس��می 
طالی آب ش��ده در ايران، گفت: اين بازار يک بازاری پرچالش اس��ت، چراكه 
ريس��ک های بسياری برای خريداران دارد. اگر طالی آب شده در بستر بورس 
كاال معامله شود با توجه به عيارسنجی و استانداردسازی كه صورت می گيرد 
ريسک های تقلب به حداقل می رسد. مديرعامل بورس كاال در پاسخ به اينكه 
آيا نگران نيستيد كه برای بازار گواهی سپرده طالی آب شده هم حاشيه هايی 
همچون بازار آتی سكه طال ايجاد كنند و بگويند كه اين بازار به بازار خارج از 
بورس جهت می دهد؟ گفت: بازار گواهی س��پرده بازار نقد محسوب می شود. 
عالوه بر اين بازارهای گواهی سپرده بعد از بازارهای خارج از بورس بازگشايی 

می شود و موضوع جهت دهی مطرح نيست.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: چهارم خردادماه امس��ال بود كه هيأت واگذاری از ارائه س��هام ۱۸ 
ش��ركت دولتی خبر داد و در مصوبه ای اعالم كرد س��هام باقيمان��ده دولت در ۱۸ 
ش��ركت واگذار می شود كه سهام دولتی دو ش��ركت ايران خودرو و سايپا هم جزو 

آنهاست.
اما در حالی كه بسياری تصور می كردند كه پروسه قيمت گذاری اين سهم در حال 
انجام است و به زودی سهام دو شركت »ايران خودرو« و »سايپا« از طريق سازمان 
خصوصی سازی واگذار می شود، علی اشرف پوری حسينی، رئيس اين سازمان اعالم 
كرده س��هام دولتی اين دو خودروس��از بزرگ در وثيقه اس��ت و بايد قبل از پروسه 
واگذاری از وثيقه خارج شود. بر اين اساس، واگذاری سهام دولتی دو شركت »ايران 

خودرو« و »سايپا« در حال حاضر امكان پذير نيست.
رئيس س��ازمان خصوصی سازی گفته كه نمی داند اين سهم در وثيقه چه كسی 
اس��ت، اما در هر صورت بايد قبل از پروس��ه واگذاری از وثيقه خارج شود. به گفته 
پوری حس��ينی، زمان فروش ۲۰درصد س��هام اين دو شركت، قيمت گذاری و نحوه 

واگذاری سهام آنها بعد از فک وثيقه مشخص می شود.
طبق اعالم سازمان خصوصی سازی، مصوبه سران به وزارت اقتصاد و دارايی اجازه 
می دهد مابقی سهام دو شركت سايپا و ايران خودرو را واگذار كند و اين سازمان هم 
به استناد اين مصوبه، ديگر الزم نيست برای عرضه ۲۰درصد سهام اين دو شركت 

از دولت اجازه بگيرد.
جزییات واگذاری سهام دولتی 18 بنگاه اقتصادی

در همين حال، مشاور رئيس سازمان خصوصی سازی نيز ارزش پايه ۱۸ شركتی 
كه قرار اس��ت سهم دولتی ش��ان واگذار شود را حدود ۵۲ هزار ميليارد تومان اعالم 
كرد و گفت كه شرايط واگذاری هفت شركت فراهم شده و فرآيند واگذاری ۱۱ مورد 

باقی مانده كه خودرويی ها هم جزو آن هستند، به مرور طی می شود.
سيد جعفر سبحانی در گفت وگو با ايسنا، درباره واگذاری سهام دولتی ۱۸ بنگاه 
اقتصادی گفت: چهارم خردادماه امسال هيأت واگذاری مصوبه ای داد كه به موجب 
آن مصوبه بايد سهام باقيمانده دولت در ۱۸ شركت واگذار شود. به گفته سبحانی، 
در ميان اين ۱۸ ش��ركت، ۶ پااليش��گاه به نام های الوان، ش��يراز، اصفهان، تهران، 
بندرعباس و تبريز حاضر هس��تند و س��هم دولت در اين شش شركت پااليشگاهی 

۲۰درصد است.
مشاور رئيس سازمان خصوصی سازی همچنين به سهم ۱۷درصدی دولت در سه 
بانک اشاره كرد و ادامه داد: سه بانک تجارت، صادرات و ملت نيز در آن ۱۸ شركت 

حضور دارند كه سهم باقيمانده دولت در اين سه بانک ۱۷درصد است.
سبحانی درباره واگذاری سهام شركت های بيمه ای نيز گفت: بيمه البرز و اتكايی 
امين دو ش��ركت بيمه ای بودند كه قرار اس��ت س��هم دولتی آنها واگذار شود. سهم 
دولتی بيمه البرز ۱۷.۳۴درصد و سهم دولتی بيمه اتكايی امين ۱۱.۳۴درصد است.
او درباره ميزان س��هم دولت در هر ش��ركت توضيح داد: همچنين سهام دولتی 

ش��ركت هلدينگ خليج فارس كه معادل ۱۹درصد است، در ليست آن ۱۸ شركت 
قرار دارد. ديگر شركت های عنوان شده در اين ليست شامل شركت ملی صنايع مس 
ايران با ۱۲درصد س��هم دولتی، فوالد مباركه اصفهان با ۱۷.۲درصد س��هم دولتی، 
ايران خودرو با ۱۴درصد س��هم دولتی، س��ايپا با ۱۷.۱درصد سهم دولتی، كشت و 
صنعت دامپروری پارس با ۴۰درصد سهم دولتی و شركت سرمايه گذاری ملی ايران 

با ۱۳درصد سهم دولتی می شود.
مش��اور رئيس سازمان خصوصی سازی افزود: از اين ۱۸ شركت فقط سه شركت 
مش��مول گ��روه يک و مابقی مش��مول گ��روه دو بودند. در نتيجه در ۱۵ ش��ركت 
می توانس��تند ۲۰درصد س��هم دولت��ی خود را نگ��ه دارند اما در راس��تای كاهش 

تصديگری، دولت اين مقدار را هم می خواهد واگذار كند.
شرکت ها هنوز قیمت گذاری نشده اند

وی درباره ارزش گذاری اين بنگاه ها هم گفت: اينها هنوز قيمت گذاری نش��دند، 
چراكه همه در بورس يا فرابورس عرضه خواهند شد و قيمت روی تابلو اين بازارها 
مشخص است، اما به طور تقريبی مجموع ارزش پايه اين شركت ها حدوداً ۵۲ هزار 
ميليارد تومان اس��ت كه هيأت واگذاری مصوبه داده اين ش��ركت ها بايد به صورت 

بلوكی يكجا و نقد واگذار شوند.
س��بحانی توضيح داد: س��ازمان خصوصی س��ازی بعد از مصوبه هيأت واگذاری 
اقدامات الزم را انجام داد و به مرور شرايط واگذاری ها را مهيا می كند. البته شرايط 
فروش توسط سازمان خصوصی سازی مهيا می شود اما اينكه خريدار می آيد يا خير؛ 

موضوعی مستقل است.
مشاور رئيس سازمان خصوصی س��ازی از واگذاری پااليش نفت شيراز و پااليش 
نفت الوان خبر داد و افزود: روز ۲۴ تيرماه پااليش نفت ش��يراز عرضه می ش��ود كه 
حدود قيمت پايه اش ۷۳۰ ميليارد تومان اس��ت و روز ۲۵ تيرماه هم پااليش نفت 

الوان با قيمت پايه ۶۶۰ ميليارد تومان عرضه خواهد شد.
گفتنی اس��ت ش��ركت های گروه يک شركت هايی هس��تند كه بايد ۱۰۰درصد 
سهام شان به بخش خصوصی واگذار شود و شركت های گروه دو شركت هايی هستند 
كه دولت می تواند تا ۲۰درصد س��هام آنها را در اختيار داشته باشد. از بين اين ۱۸ 
شركت كه عنوان ش��ده بيمه اتكايی امين، كشت و صنعت پارس و سرمايه گذاری 

ملی ايران گروه يک و مابقی اين شركت ها گروه دو هستند.
ماجرای ورود مجلس به واگذاری سرخابی ها

اما ماجرای واگذاری دو باش��گاه اس��تقالل و پرس��پوليس هم اين روزها در صدر 
خبرهای رس��انه ها قرار دارد و آخرين پيگيری ها از ورود مجلس به پرونده واگذاری 
س��رخابی ها خبر می دهد. در حالی كه مجلس در بودجه امس��ال دولت را موظف 
كرده كه دو باش��گاه پرسپوليس و استقالل از طريق فرابورس عرضه شوند، اين دو 
باشگاه شرايط پذيرش در فرابورس را ندارند كه رئيس سازمان بورس در اين زمينه 
از مجلس خواسته در اين بند از اليحه تجديدنظر كند و الزام عرضه در فرابورس را 

بردارد، البته مجلس، طبق قانون بودجه مصر است اين دو باشگاه از طريق فرابورس 
عرضه شوند.

براساس اين گزارش، سازمان خصوصی سازی در سال گذشته بعد از اينكه مصوبه 
جديد هيأت وزيران داده شد مقدمات واگذاری اين دو باشگاه را شروع كرد. در ابتدا 
برای بررسی و قيمت گذاری دو باشگاه نياز به صورت های مالی حسابرسی شده بود 

كه با مقداری تأخير به سازمان خصوصی سازی داده شد.
اينطور كه س��ازمان خصوصی س��ازی اعالم ك��رده صورت های مالی دو باش��گاه 
اس��تقالل و پرسپوليس اشكاالتی دارد اما از سال ۱۳۹۳ وضعيت صورت های مالی 

بسيار بهتر شده است.
به گفته مش��اور رئيس س��ازمان خصوصی سازی، اين س��ازمان در سال ۱۳۹۷ 
صورت های مالی را به كارشناس��ان رسمی دادگستری داده و مراحل قيمت گذاری 
را شروع كرد و تا مراحلی هم پيش رفتند، اما بعد از مدتی مشخص شد كه اين دو 
باش��گاه قرار نيست از طريق مزايده به فروش برسند. يعنی بعد از مصوبه دولت در 
قانون بودجه س��ال ۱۳۹۸، در اين قانون با صراحت اعالم  ش��ده كه واگذاری بايد از 

طريق فرابورس انجام شود.
جعفر سبحانی در اين زمينه نيز گفت: ورود به فرابورس شرايطی دارد و بنگاهی 
كه می خواهد در فرابورس عرضه شود بايد آن شرايط را رعايت كند. مثاًل بنگاه بايد 
سهامی عام باش��د و وضعيت بدهی ها و افزايش سرمايه اش مشخص شود. سازمان 

خصوصی سازی هم روی اين موضوع تاكيد دارد.
او با اشاره به صحبت های رئيس سازمان بورس كه گفته »مجلس به واگذاری دو 
باشگاه استقالل و پرسپوليس كمک كند«، افزود: از اين گفته برداشت می شود كه 
ورود سرخابی ها به فرابورس بدون رعايت شرايط اوليه توسط اين دو باشگاه ممكن 
نيست، چراكه جلسه ای مش��ترک بين مجلس، نماينده سازمان خصوصی سازی و 
س��ازمان بورس برگزار و در آنجا مطرح شد كه مصوبه مجلس اصالح شود و حالت 
الزام برای عرضه در فرابورس برداش��ته ش��ود. نظر برخی از مجلسی ها اين بود كه 
دولت اليحه بدهد، البته ظاهراً نظر دولت اين است كه مجلس خود طرحی دهد و 

اين بند بودجه اصالح شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفته سهام »ایران  خودرو« و »سایپا« در وثیقه  است و امکان واگذاری ندارد

جزییات واگذاری سهام ۱۸ شرکت دولتی
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توزیع میوه های شب عید با 3 ماه تاخیر
نیازی به ذخیره سازی میوه نیست

رئيس اتحاديه بارفروش��ان گفت ميوه های شب عيد كه بايد با نرخ دولتی 
اواخر اسفند ۹۷ وارد بازار می شد با تاخير سه ماهه به بازار آمده است.

به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، مصطفی دارايی ن��ژاد تصريح كرد: 
متاس��فانه ش��اهد توزيع ميوه هايی در س��طح ميدان مركزی تره بار تهران 

هستيم كه دولتی و از نوع تنظيم بازاری سال ۹۷ است.
وی گفت: س��يب و پرتقالی كه دولت بدون مشورت با اتحاديه بارفروشان 
برای ذخيره س��ازی خريده بود با قيمت بسيار پايين و خارج از فصل تنظيم 
بازار به فروش رس��يده اس��ت. وی افزود: زمانی كه پرتقال ۱۵۰۰ تومان بود 
اعالم كردند كه می خواهند ذخيره س��ازی كنند و پرتقال را كيلويی ۳۵۰۰ 
تومان و سيب را كيلويی ۷۰۰۰ تومان خريداری كردند و حاال همان ميوه ها 
را كيلويی ۱۰۰۰ تومان شركت تعاونی روستايی در ميدان مركزی به فروش 
گذاش��ته كه اين كار خيانت به بيت المال اس��ت. وی گفت: تمام اين ميو ها 
بايد در اس��فند س��ال ۹۷ در ميدان به طور كامل توزيع می شد تا به تنظيم 
ب��ازار كمک كند، اما تنظيم بازار كه صورت نگرفت، بلكه بازار الباقی ميوه ها 
رو ه��م نابود كرد. وی افزود: ميو های جا مانده از تنظيم بازار را حاال موقعی 
به ميدان آورده اند كه انواع ميوه از ش��ليل و هلو و گيالس و ده ها قلم ديگر 
در ميدان وجود دارد. دارايی نژاد درباره شيوه نادرست ذخيره سازی از سوی 
دولت گفت: متاس��فانه اين اشتباه را وزارت جهاد كشاورزی حدود ۱۰ سال 
اس��ت كه انج��ام می دهد و اميدواري��م وزارت جهاد و س��تاد تنظيم بازار با 
مشورت اتحاديه اين روش را اصالح كنند، چراكه فقط به ضرر مردم است و 

تنظيم بازار بايد دست خود اتحاديه باشد و دولت فقط نظارت كند.
وی در پايان افزود: از االن به وزارت جهاد اعالم می كنيم كه به هيچ وجه 
امس��ال نيازی به ذخيره سازی هيچ ميوه ای نيست مگر آنكه باليای طبيعی 

مشكل خاصی را در كمبود ميوه ايجاد كند.

نان دولتی گران می شود یا نه؟
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز از احتمال افزايش 

قيمت نان های دولتی در سال جاری خبر داد.
رامين ربيعی در گفت وگو با خبرنگار ايس��نا، اظهار داشت: در حال حاضر 
م��ردم نان مورد نياز خود را از نانوايی های آزادپز و دولتی تهيه می كنند كه 
قيمت نان نانوايی های دولتی براس��اس مصوبه تعيين می ش��ود ولی دس��ت 

واحدهای آزادپز برای تعيين قيمت نانی كه عرضه می كنند باز است.
وی ادامه داد: البته اين طور نيس��ت كه نانوايی های آزادپز هم بتوانند هر 
قيمت��ی روی نان خود بگذارند چون ناظران ب��ر اين واحدها نظارت دارند و 
اجازه نمی دهند حق مردم ضايع شود. وی افزود: نان قوت غالب مردم است 
و نانوايی ها وظيفه دارند نان با قيمت و كيفيت مناسب به آنها عرضه كنند.
اين مس��ئول با اش��اره به اينكه مدتی اس��ت مردم از كيفيت نامناس��ب 
نان ه��ای دولت��ی گاليه دارند، توضي��ح داد: از طرف ديگ��ر نانوايی ها هم از 
اينكه علی رغم تورم و افزايش قيمت مواد اوليه، نان دولتی سال هاست تغيير 

قيمتی نداشته گاليه می كنند و بايد گفت هر دوی آنها حق دارند.
ربيع��ی با بيان اينك��ه احتمال افزايش قيمت نان دولتی در س��ال جاری 
وج��ود دارد، اب��راز كرد: در پ��ی پيگيری های مكرر اتحادي��ه نانوايان و پس 
از برگزاری جلس��ات مختلف، ممكن است امس��ال نرخ نان دولتی مقداری 
افزايش پيدا كند. سرپرس��ت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز 
گفت: البته اين افزايش قيمت به گونه ای خواهد بود كه هم حق مردم ضايع 

نشود و هم نانوايی ها به بخشی از خواسته خود برسند.
وی ادامه داد: اگر افزايش قيمت نان دولتی امس��ال مصوب نش��ود، سال 

آينده حتماً شاهد اعمال نرخ های جديد خواهيم بود.

جنگ تجاری از اشتهای چین برای کاالهای 
خام کم نکرد

در حالی كه مكرراً گفته می شود اختالف تجاری چين با آمريكا، تقاضای 
اين كشور برای منابع طبيعی را ضعيف كرده است اما آمار داستان متفاوتی 

می گويند.
به گزارش ايس��نا، اگرچه اقتص��اد چين مجموع��اً از اختالفات تجاری با 
آمريكا متأثر ش��ده و رشد توليد ناخالص داخلی اين كشور در سه ماهه دوم 
به ۶.۲ درصد در مقايسه با ۶.۴درصد در سه ماهه اول كاهش پيدا كرد، اما 

تقاضای چين برای كاالها به ميزان قابل توجهی قوی ماند.
آمار گمركی چين كاهش ماهانه واردات مس، زغال س��نگ، س��نگ آهن 
و نفت خام را نش��ان داد و اين ديدگاه كه تقاضای چين برای كاالهای مهم 
ضعيف شده است را تقويت كرد. اما در نظر گرفتن آمار ماه به ماه تا حدودی 
گمراه كننده اس��ت. به عنوان مثال واردات نفت خام در ژوئن نس��بت به مه 
برمبنای تن ۱.۶درصد كاهش يافت، اما برمبنای مهم تر »بشكه در روز« در 

واقع ۱.۷درصد رشد كرد زيرا ماه مه يک روز بيشتر از ژوئن بود.
كاه��ش واردات زغ��ال س��نگ اندک و به مي��زان ۳۷۰ هزار ت��ن بود اما 

برمبنای روزانه واردات ژوئن در واقع باالتر بود.
واردات س��نگ آهن ۱۰.۲درصد در ژوئن كمتر از ماه مه بود كه دليل آن 
ممكن است مشكالت برزيل برای بهبود روند صادرات پس از تعطيلی معدن 

بزرگ در پی فاجعه فروپاشی سد پسماند آن در ژانويه باشد.
مس تنها كاالی مهمی بود كه تقاضای چين برای واردات آن ضعيف شد. 
واردات مس خام ۹.۷درصد در ژوئن نس��بت به م��ه كاهش يافت و واردات 

سنگ و كنسانتره مس ۲۰.۴درصد افت كرد.
كمبود س��نگ و كنس��انتره در بازار جهانی ممكن است افت واردات مس 
خام به چين را تا حدودی توضيح دهد اما عدم تقاضا از س��وی بخش توليد 

احتماالً عامل اصلی افت واردات مس خام بوده است.
نگاهی به آمار تجارت س��ه ماهه نيز ديدگاه مربوط درباره واردات مس را 
تقويت می كند. واردات مس در س��ه ماهه دوم به ۱.۰۹۲ ميليون تن رسيد 
كه ۷.۵درصد در مقايس��ه با س��ه ماهه اول كاهش داشت و حدود ۲۰درصد 

كمتر از سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸ بود.
اگر در تجارت كاال شواهدی از پيامدهای اختالفات تجاری چين با آمريكا 
وجود داش��ته باشد، افت واردات مس خواهد بود كه استفاده گسترده ای در 
صنع��ت توليد كااله��ای صادراتی چين دارند، اما به جز مس، س��اير كاالها 

داستان متفاوتی دارند.
واردات نفت خام چين در س��ه ماهه دوم نس��بت به سه ماهه اول شتاب 
گرف��ت و در فاصله آوريل تا ژوئن به ۹.۹ ميليون بش��كه در روز رس��يد كه 
باالتر از ۹.۸۳ ميليون بشكه در روز در فاصله ژانويه تا مارس بود. همچنين 
در مقايسه با ۹.۰۴ ميليون بشكه در روز در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸ رشد 

قابل مالحظه ای داشت.

اخبـــار

مجری طرح چغندر قند گفت بنابر آمار گمرک از ابتدای س��ال تا ۲۱ 
تير حدود ۷۱۴ هزار تن شكر خام وارد شده كه اين ميزان نسبت به سال 

قبل حدود ۱۵۴درصد رشد داشته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عليرضا يزدانی با تكذيب مباحث 
مطرح شده پيرامون افزايش ۶۰۰درصدی واردات شكر اظهار داشت: در 
س��ال ۱۳۹۶ حدود يک ميليون و ۱۲۳ هزار تن شكر چغندری و حدود 
۸۷۲ هزار تن ش��كر نيشكری، جمعاً به ميزان ۲ ميليون و ۱۵ هزار تن 
شكر در كشور توليد شد و ايران به ركورد تاريخی در توليد اين محصول 

راهبردی دست يافت.
وی افزود: س��ال گذشته حدود ۹۴۷ هزار تن شكر چغندری و حدود 
۴۵۳ هزار تن ش��كر نيشكری، جمعاً به ميزان يک ميليون و ۴۰۰ هزار 

تن ش��كر توليد شد كه اين ميزان توليد شكر در مقايسه با سال ۱۳۹۶ 
حدود ۴۳درصد كاهش داشت.

يزدان��ی ادام��ه داد: با توجه به توليد حدود ۱.۴ ميليون تن ش��كر در 
سال گذشته، واردات ۸۵۶ هزار تن شكر خام در سال ۱۳۹۶ و همچنين 
ذخيره مناس��ب ش��كر مانده از س��ال قبل، نياز به واردات شكر در سال 

۱۳۹۷ كمتر بوده و به حدود ۲۸۱ هزار تن رسيده است.
مجری طرح چغندر قند با بيان اينكه در شش ماهه اول سال گذشته به 
دليل خشكسالی و بروز تنش كم آبی در مزارع نيشكر استان خوزستان، 
كاهش حدود ۲۵درصدی توليد ش��كر نيش��كری قاب��ل پيش بينی بود، 
افزود: با ش��روع بارندگی های پاييزه و تأخير در عمليات برداشت نيشكر 
در نيمه دوم س��ال ۱۳۹۷ و همچنين وقوع س��يل و آب گرفتگی حدود 

۵۰هزار هكتار از مزارع نيش��كر خوزستان در اوايل سال، خسارت وارده 
به مزارع نيش��كر افزايش و باعث كاهش حدود ۵۰درصدی توليد شكر 
نيش��كری كشور شد؛ به همين منظور و با توجه به ضرورت تنظيم  بازار 
ش��كر، مجوز واردات ش��كر خام به كارخانه های قند و شكر كشور داده 

شده است.
يزدانی در پايان تصريح كرد: به استناد آمار گمرک جمهوری اسالمی 
ايران، از ابتدای س��ال تا تاريخ ۲۱ تير حدود ۷۱۴ هزار تن ش��كر خام 
وارد كش��ور شده كه اين ميزان نسبت به س��ال گذشته افزايش حدود 
۱۵۴درصد داش��ته اس��ت، بنابراين اعالم افزايش ۶۰۰درصدی واردات 
شكر از سوی برخی رسانه ها صحت ندارد و احتماالً ناشی از عدم اطالع 

از ميزان واردات است.

افزایش ۶۰۰درصدی واردات شکر صحت ندارد

رئيس اتحاديه فروش��ندگان موبايل گفت بس��ياری از گوشی های جا مانده در 
گمرک روانه بازار شده و تعداد معدودی از آنها باقی مانده است.

ابراهيم درس��تی، رئيس اتحاديه فروش��ندگان موبايل در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، با اش��اره به تعيين تكليف وضعيت ب��ازار موبايل در اين هفته، 
گفت: اميدواريم قيمت گوش��ی روند كاهش��ی به خود بگيرد و بازار با كمبودی 

مواجه نشود.

وی ادامه داد: انتظار داش��تيم با كاهش نرخ ارز، قيمت گوش��ی همراه نيز كم 
شود كه متاسفانه اين امر محقق نشد.

درس��تی در پاس��خ به اين پرس��ش كه تكليف ۶۰۰ هزار گوش��ی به جا مانده 
در گمرک به كجا رس��يده اس��ت، اظهار داشت: بس��ياری از اين گوشی ها روانه 
بازار ش��ده و تعداد معدودی از آنها باقی مانده اس��ت، كه ب��ه زودی تكليف آنها 

مشخص می شود.

وی از پيش بين��ی ب��ازار موبايل طی ماه ه��ای آينده در بازار خب��ر داد، گفت: 
يك��ی از عوامل تاثيرگذار بر قيمت گوش��ی همراه، قيمت ارز اس��ت چراكه اين 

كاال وارداتی است.
رئيس اتحاديه فروش��ندگان موبايل ادام��ه داد: از اين رو اولين قدم برای آنكه 
واردكنندگان بتوانند س��هم و نياز بازار را تامين كنند، ثبات قيمت اس��ت چراكه 

اين مساله، يكی از عوامل تاثيرگذار بر قيمت اين كاال محسوب می شود.

رئيس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراكی گفت هر كيلو قارچ با نرخ ۱۲ 
تا ۱۴ هزار تومان در بازار عرضه می شود.

محمدحسن افشار، رئيس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراكی در گفت و 
گو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، از بهبود قيمت قارچ در بازار خبر داد و گفت: 

هم اكنون هر كيلو قارچ با نرخ ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان در بازار عرضه می شود.
وی اف��زود: ب��ا آغاز فص��ل گرما واحدهای كوچک به س��بب نبود سيس��تم 
سرمايشی مناس��ب از چرخه توليد خارج شدند كه در نهايت با كاهش عرضه، 

قيمت قارچ تا حدودی در بازار افزايش يافته است.
افشار از افت ۲۰درصدی توليد نسبت به ماه های قبل خبر داد و گفت: با آغاز 

فصل گرما روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن قارچ در كشور توليد می شود.
رئي��س انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراكی ادامه داد: در فصل تابس��تان، 
كيفيت كاپوست ها در اثر گرما از ۲۸ به ۱۸درصد كاهش می يابد، به طوری كه 
با افت راندمان نس��بت به زمس��تان، واحد های كوچ��ک از چرخه توليد خارج 

می شود.
وی درب��اره آخري��ن وضعيت صادرات ق��ارچ بيان كرد: همه س��اله در فصل 

تابس��تان در جريان جابه جايی، قارچ های صادراتی به س��بب آسيب پذيری در 
برابر گرما، كيفيت خود را از دس��ت می دادند كه ب��ه همين خاطر تقاضا برای 
قارچ در اين فصل به صفر می رسيد، اما امسال با تشكيل كنسرسيوم صادراتی 
ب��ا كمک وزارت جهاد كش��اورزی، معاونت باغبانی و معاون��ت بازرگانی وزارت 

جهاد كشاورزی قراردادهای بلندمدتی با خريداران خارجی منعقد كرديم.
افش��ار با بيان اينكه امس��ال برای اولين بار در تابس��تان، قارچ توليدی را با 
كاميون به بازارهای هدف صادر می كنيم، گفت: امس��ال از طريق كاميون های 
س��ردخانه دار با دمای ۲ درجه س��انتيگراد، قارچ ه��ای صادراتی از  درب واحد 
توليدی حداكثر ظرف مدت س��ه روز به بغداد می رسد كه با اين وجود تغييری 

در كيفيت قارچ توليدی ايجاد نمی شود.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه ساالنه حدود ۳۴۰ هزار تن قارچ در روسيه 
مورد اس��تفاده قرار می گيرد، اظهار داش��ت: اگر با رفع مشكالت حمل و نقل و 
انتقاالت پول بتوانيم ۳۰درصد قارچ مورد نياز بازار روسيه را تامين كنيم، بدون 

ترديد اين امر در ارزآوری و تعادل بازار داخل تاثير بسزايی خواهد داشت.
به گفته وی، با توجه به انعقاد قرارداد با تجار عراقی پيش بينی می ش��ود كه 

ماهانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ تن قارچ به اين كشور صادر شود.
افراد از دست زدن به قارچ های خودرو در رویشگاه ها اجتناب کنند

افشار در بخش ديگر سخنان خود با تاكيد بر اجتناب افراد از دست زدن به 
قارچ های وحش��ی موجود در رويش��گاه ها و مراتع بيان كرد: امسال با نصب بنر 
در ورودی جنگل ها، رويش��گاه ها و منابع طبيعی هش��دارهای الزم را مبنی بر 
امتناع افراد از دس��ت زدن به قارچ های س��می و خودرو  داديم كه نتيجه اين 
امر موجب شد تا در بهار امسال همانند گذشته شاهد فوت هموطنان نباشيم.
وی ادامه داد: در چند روز اخير متاس��فانه يک مورد فوت ناش��ی از مصرف 
قارچ های سمی و خودرو در شيراز گزارش شد، هرچند بارها اعالم كرده ايم  كه 
افراد حتی از دس��ت زدن به قارچ های سمی خودداری كنند چرا كه يک گونه 

قارچ های سمی از طريق پوست جذب می شود.
رئيس انجمن پرورش دهن��دگان قارچ خوراكی در پايان با توصيه ای به افراد 
گفت: با توجه به آنكه امكان تشخيص قارچ های خوراكی از سمی وجود ندارد، 
از اي��ن رو ب��ه افراد توصيه می كنيم ك��ه از خريد قارچ از دست فروش��ان كنار 

جاده ها اجتناب كنند و حداالمكان قارچ بسته بندی خريداری كنند.

جزییات گوشی های جا مانده در گمرک

قیمت هر کیلو قارچ به 14هزار تومان رسید
 افت 20درصدی تولید قارچ نسبت به ماه های گذشته

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

اتوبوس های پایتخت نوسازی و بازسازی 
می شود

مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوس��رانی تهران با بيان اينكه وضعيت برخی 
اتوبوس ه��ا مطلوب نيس��ت، گفت از ابتدای س��ال ۱۰۰ اتوبوس بازس��ازی 
و تعمير ش��ده اس��ت.  به گزارش پاي��گاه خبری »عصرخ��ودرو« به نقل از 
فارس، پيمان سنندجی، مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوسرانی تهران درباره 
گاليه مندی برخی ش��هروندان در مورد وضعيت اتوبوس ها اظهار داش��ت: ما 
نيز قبول داريم كه وضعيت فعلی برخی از اتوبوس ها، مطلوب نيس��ت ولی با 
تمام توان و در حد امكانات موجود، در تالش��يم هستيم كه بهترين خدمات 
را ارائ��ه دهيم. وی ضمن عذرخواهی از ش��هروندان به دليل كمبود اتوبوس 
افزود: اس��تفاده از كولر در اتوبوس هايی كه سيستم سرمايشی دارند الزامی 
اس��ت و اتوبوس های فاقد كولر نيز به صورت چرخش��ی در خطوط استفاده 

می شوند.
مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: از شهروندان گرامی 
درخواس��ت داريم چنانچه اتوبوسی دارای كولر اس��ت  ولی راننده نسبت به 
روشن كردن آن امتناع داشت، شماره اتوبوس و نام خط مربوطه را به سامانه 

۱۸۸۸ اعالم كنند تا در اسرع وقت به موضوع رسيدگی شود.
وی با اش��اره به اينكه برنامه بازس��ازی اتوبوس ها در دس��تور كار شركت 
اتوبوس��رانی قرار دارد،  گفت: از ابتدای س��ال برای ۱۰۰ دس��تگاه اتوبوس، 
بازس��ازی انجام ش��ده و تعميراتی برای سيس��تم سرمايش��ی و گرمايشی، 

وضعيت ظاهری بدنه و سيستم نيروی محركه اتوبوس صورت گرفت.
س��نندجی تصريح كرد: اميدوار هس��تيم با اجرای مصوب��ه دولت درباره 
اختصاص يارانه مابه التفاوت س��وخت برای نوس��ازی ناوگان اتوبوسرانی كه 
س��هم ش��هر تهران از اين مصوبه ۵هزار دس��تگاه اتوبوس اس��ت، نوسازی 

اتوبوس های شهر تهران نيز در كوتاه ترين زمان ممكن به سرانجام برسد.

عرضه سهام ایران خودرو و سایپا فعال 
امکان پذیر نیست

رئيس سازمان خصوصی سازی با بيان اينكه سهام ايران خودرو و سايپا در 
وثيق��ه قرار دارد، گفت در حال حاض��ر امكان فروش مال غير وجود ندارد و 

ابتدا بايد سهام اين دو شركت از وثيقه آزاد شود.
به گزارش كسب و كار نيوز، ميرعلی اشرف پوری حسينی در گفت وگويی 
درخصوص نحوه فروش س��هام دولت در سايپا و ايران خودرو اظهار داشت: 
هرچند مصوبه سران به وزارت اقتصاد اجازه می دهد تا بقيه سهام دولت در 
دو خودروساز را واگذار كند و ديگر الزم به دريافت مجوز دولت نيست، اما با 
توجه به اينكه سهام اين دو شركت در وثيقه قرار دارد امكان فروش مال غير 
وجود نداش��ته و بايد ابتدا از وثيقه آزاد شود. رئيس سازمان خصوصی سازی 
افزود: اين دو ش��ركت بايد براساس قانون ايدرو، ابتدا از وثيقه خارج شوند و 
س��پس اقدامات الزم از سوی سازمان خصوصی سازی در جهت فروش سهام 
آنها صورت گيرد و تا اين امر محقق نش��ود، هيچ گونه اقدامی در اين زمينه 
صورت نمی گيرد. وی ادامه داد: در حال حاضر اطالعی از اينكه س��هام اين 
دو ش��ركت در وثيقه چه كسانی است ندارم و زمان فروش سهام بايد بعد از 

فک وثيقه از سوی شركت ايدرو مشخص شود.

1200 میلیارد تومان از عوارض طرح ترافیک 
برای کاهش آلودگی هوا اختصاص یافت

براساس توافق نامه بين معاونت حمل و نقل شهرداری و صندوق كارآفرين 
۱۲۰۰ ميلي��ارد تومان از ع��وارض طرح ترافيک برای كاه��ش آلودگی هوا 
اختص��اص يافت. به گزارش  پايگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از  فارس، 
توافقنامه همكاری توسعه حمل و نقل عمومی و كاهش آلودگی هوای شهر 
تهران بين معاونت حمل و نقل و ترافيک ش��هرداری و صندوق كارآفرين و 

اميد منعقد شد.
براس��اس اين توافقنامه ۱۲هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال برای نخس��تين بار از 
مح��ل عوارض طرح ترافيک برای موضوع��ات كاهش آلودگی هوا و ترافيک 

تهران اختصاص می يابد.

تولید 100 هزار دستگاه پژو 301 در فاز اول
مديرعامل ايران خودرو از توليد ۱۰۰ هزار دس��تگاه پژو ۳۰۱ در فاز اول 
توليد اين خودرو در كشور خبر داد و گفت شهريورماه نيز شاهد توليد يک 

خودروی داخلی بر روی پلتفرم ايرانی خواهيم بود.
ب��ه گزارش فارس، هاش��م يكه زارع در مراس��م آغاز توليد آزمايش��ی پژو 
۳۰۱ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين خودرو بدون اتكا به فرانسوی ها 
به توليد رس��يده ك��ه در حال حاضر ۶۰درصد داخلی س��ازی در آن صورت 
می گيرد و اين رقم در شروع تحويل به مشتريان به ۸۰درصد خواهد رسيد.
به گفته وی، در فاز اول ۱۰۰ هزار دستگاه پژو ۳۰۱ در ايران خودرو توليد 

خواهد شد كه اين رقم در فاز دوم ساالنه ۲۵۰ هزار دستگاه خواهد بود.
مديرعام��ل ايران خودرو با بيان اينكه پژو ۳۰۱ بدون حضور ش��ركت پژو 
در ايران به توليد رسيده، افزود: در شهريورماه نيز شاهد اتفاق خوب ديگری 
خواهيم بود به طوری كه يک محصول ايرانی بر روی پلتفرم داخلی به توليد 
خواهد رس��يد. يكه زارع ادامه داد: گرچه شركت پژو ايران را ترک كرده ولی 
م��ا بدون اتكا به آنها توليد محصوالت ش��ان را ادامه خواهيم داد. مديرعامل 
ايران خودرو در مورد ميزان س��رمايه گذاری برای توليد پژو ۳۰۱ ، گفت: در 
خط بدن��ه پژو ۳۰۱ معادل ۳۶ ميليون يورو و در خط مونتاژ نيز حدود ۱۴ 
ميليون يورو س��رمايه گذاری ش��ده و در مجموع ميزان سرمايه گذاری انجام 
ش��ده برای توليد اين خودرو ۵۰ تا ۶۰ ميليون يورو اس��ت.  يكه زارع اظهار 
داش��ت: پس از خروج پژو از اي��ران، ۱۵۰ ميليون يورو به عنوان خس��ارت 
دريافتی از اين ش��ركت در دفاتر ما به ثبت رسيده است. وی ادامه داد: قبل 
از س��ال جلسه ای با پژويی ها داشتيم كه گفتند شما اجازه نداريد توليد پژو 
۳۰۱ را شروع كنيد، ما نيز به آنها گفتيم شما نبايد ايران را ترک می كرديد 
و حاال ما با س��رمايه گذاری خودمان، كار را جلو می بريم و اين كار را انجام 
داديم. يكه زارع افزود: پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۷ را بدون پژو توليد كرديم و حاال 
پژو ۳۰۱ را عرض��ه می كنيم. وی با بيان اينكه توليد پژو ۳۰۱ بدون حضور 
پژو منافاتی با قرارداد ما با فرانسوی ها ندارد، گفت: ما مالک پلتفرم پژو ۳۰۱ 
هس��تيم و می توانيم خودروهای زيادی را روی اين پلتفرم توليد كنيم. وی 

تأكيد كرد: در خروج پژو از ايران، اين بار پژو بازنده بوده است.
وی با بيان اينكه ش��هريور امسال اتفاق خوبی خواهد افتاد، اظهار داشت: 
مهرماه امسال نيز يک قطعه كليدی كه به لولوی صنعت قطعه سازی معروف 
اس��ت در ايران به توليد خواهد رسيد، قطعه ای كه هيچ كس جرأت نمی كرد 

برای توليد به آن نزديک شود و همه می گفتند جيزه!

اليحه ماليات بر عايدی س��رمايه در شرايطی مراحل نهايی خود را طی 
می كند كه با خروج نسبی سفته بازان، بازار خودرو روزهای آرامی را سپری 
می كند. به گزارش پدال نيوز، اليحه ماليات بر عايدی سرمايه در شرايطی 
مراح��ل نهايی خود را طی می كند كه با خروج نس��بی س��فته بازان، بازار 
خودرو روزهای آرامی را س��پری می كند. اين طرح توسط وزارت اقتصاد و 
با اوج گيری داللی در بازارهايی همچون خودرو، س��كه و ارز به طور جدی 
دنبال ش��د. حال بعد از مدت ها بالتكليفی، ظاهرا اين اليحه تكميل شده 
و مراحل نهايی خود را برای تقديم به مجلس طی می كند. آنچه مشخص 
است )با فاكتور گرفتن از ديگر بازارها(، دولت با نهايی كردن اليحه ماليات 
بر عايدی سرمايه به دنبال دريافت ماليات بيشتر از خريد و فروش خودرو 

است.
تعجيل دولت در اين زمينه به دليل بازگشت خودرو به ليست كاالهای 
س��رمايه ای است. پيش تر خودرو در ليس��ت كاالهای مصرفی قرار داشت، 
اما با كاهش توليد و افزايش تقاضا، در كنار هجوم نقدينگی س��رگردان به 
اين بازار، خودرو مانند س��ال های ۹۱ و ۹۲ بار ديگر در فهرس��ت كاالهای 
سرمايه ای قرار گرفت. از سال گذشته همزمان با اعمال تحريم های صنعت 
خودرو، توليد در شركت های خودروساز روند نزولی به خود گرفت اين در 

شرايطی است كه با توجه به فاصله قيمتی خودرو از كارخانه تا بازار، برخی 
از مش��تريان را به منظور حفظ س��رمايه جذب بازار خ��ودرو كرد. با توجه 
به مش��كالت شركت های خودروساز در تامين بازار، تقاضا از عرضه پيشی 
گرفت و همين مس��اله باعث تش��ديد قيمت در بازار و قرار گرفتن آن در 
مدار صعودی شد. در اين زمينه چندی پيش وزير صنعت، معدن و تجارت 
پيش بينی كرده بود كه حدود ۶ ميليون تقاضا در بازار خودرو ايجاد شده 
حال آنكه ظرفيت توليد تا پايان سال جاری تنها يک ميليون دستگاه است.

 به اين ترتيب به واس��طه حضور دالالن در ب��ازار خودرو و ديگر بازارها، 
وزارت اقتصاد اليحه دريافت ماليات از عايدی س��رمايه را كه از يک س��ال 
گذش��ته تدوين آن آغاز شده بود را تس��ريع بخشيد تا شايد مانع از ادامه 
دالل��ی در بازارهای مذكور ش��ود. به گفته مقام های وق��ت وزارت اقتصاد 
بررس��ی اين طرح در دولت در مراحل پايانی قرار دارد و به زودی از طرف 
دولت برای تبديل شدن به قانون در اختيار نمايندگان مجلس قرار خواهد 
گرفت. در اين بين هرچند دريافت ماليات از عايدی سرمايه در دنيا امری 
مرس��وم محسوب می ش��ود؛ اما پرداختن به اين مساله با توجه به شرايط 

كنونی كشور سواالت گوناگونی را مطرح می كند. 
 به طوری ك��ه برخی كارشناس��ان دريافت ماليات از عايدی س��رمايه را 

منج��ر به كاهش داللی در بازارها می خوانند و معتقدند اين اقدام هرچند 
ديرهنگام از س��وی دولت انجام ش��ده، اما در نهايت زمينه را برای ايجاد 
آرامش در بازارهای پرنوس��ان كش��ور مانند بازار خودرو مهيا می كند. در 
مقابل برخی از كارشناس��ان با طرفداری از اليحه دولت به اين نكته اشاره 
می كنند كه با توجه به شرايط كنونی كشور اين مساله نمی تواند در تمام 
بازارهای هدف نتيجه يكسان داشته باشد. آنها می گويند اين اتفاق می تواند 
برای بازار س��كه و ارز نتايج دلخواه را به ارمغان بياورد، اما در نقطه مقابل 
می تواند به زيان خودروس��ازان تمام ش��ود. همان طور ك��ه در ابتدا عنوان 
ش��د بازار خودرو تا حدودی از واس��طه گران و دالالن خالی شده، اين در 
شرايطی است كه مش��تريان واقعی نيز به دليل روند صعودی قيمت ها يا 
انتظ��ار برای كاهش آن از حضور در بازار ممانعت كرده، بنابراين توقف هر 
نوع معامله در بازار خودرو می تواند در وهله اول به خودروس��ازی آس��يب 
برس��اند. اگرچه اليحه دولت در مس��ير كاهش داللی است، اما بازاری كه 
اين روزها خالی از دالالن شده با اجرای اليحه دولت می تواند  بيش از اين 
راكد ش��ود. در هر حال به نظر می رسد برای ميزان تاثيرپذيری اين طرح 
روی بازار خودرو ابتدا بايد سناريوهای مدنظر دولت را برای كليد زدن اين 

طرح بررسی كنيم.

وضعیت بازار خودرو بعد از اجرایی شدن طرح مالیات چه می شود؟

معاون رئيس جمهور گفت اگر بخواهيم صنعت خودروی دانش بنيان داش��ته 
باشيم بايد طراحی ماشين سازی و بهينه سازی را خودمان انجام دهيم.

س��ورنا ستاری روز گذش��ته در مراسم افتتاح خط توليد پژو ۳۰۱ كه در ايران 
خودرو انجام شد، افزود: بايد به جای كارخانه و خط مونتاژ، صنعت داشته باشيم 

تا بتوانيم از نيرو های تحصيلكرده استفاده كنيم.
وی ب��ا تاكي��د بر ض��رورت رابطه صنعت و دانش��گاه گفت: در كش��ور نيروی 
متخص��ص ج��وان ك��م نداريم و باي��د بدانيم ك��ه كارخانه داری و خام فروش��ی 
باعث ارزش افزوده نمی ش��ود. ستاری با اش��اره به اتفاقات جديدی كه در بستر 
فناوری در دنيا افتاده اس��ت، افزود: اين موضوع می تواند صنايع س��نتی از جمله 

خودروسازی های سنتی را فلج كند.
وی گفت: صنعت خودرو بايد با شركت های دانش بنيان در ارتباط باشد و اين 

تنها راه تزريق فناوری به صنعت خودرو است.
وی اضافه كرد: در بحث پژوهش و تحقيق بايد حتماً از س��رمايه گذاری بخش 

خصوصی استفاده شود.
س��تاری با بيان اينكه س��اختار اقتصاد نفتی كش��ور مبتنی بر خام فروش��ی و 
واردات اس��ت، ادامه داد: تبديل اين موضوع به صادرات س��خت است و خيلی از 

شركت ها بايد از بين برود.
وی گفت: امروز ۴هزار شركت دانش بنيان ۹۰ هزار ميليارد تومان فروش دارند 

كه می تواند كمک خوبی به صنعت خودروسازی هم باشند.

معاون رئيس جمهور با قدردانی از اقداماتی كه برای اس��تفاده از فناوری های 
جديد در گروه ايران خودرو انجام ش��ده اس��ت، افزود: اميدواريم شاهد طراحی 

پلتفرم های جديد ايرانی باشيم.
س��تاری با بيان اينكه تقاضا برای قطعات داخلی چند برابر ش��ده است، گفت: 
امس��ال برنامه خاصی برای مقابله با تحريم داريم و شركت هايی كه بتوانند اقالم 

تحريمی را تهيه كنند حمايت خاص می كنيم.
داخلی سازی محصوالت بدون اتکا به پژو

مديرعامل ايران خودرو گفت: نخستين محصول داخلی سازی محصوالت، پژو 
۳۰۱ ايرانی است كه امروز خط توليد آزمايشی آن افتتاح شد.

هاش��م يكه زارع در مراس��م رونمايی از خط توليد آزماشی پژو ۳۰۱ ايرانی كه 
ب��ا حضور س��تاری معاون علم��ی و فناوری رئيس جمهور برگزار ش��د، در جمع 
خبرنگاران افزود: خودروس��ازی پژو در حالی اي��ران را ترک كرد كه برای توليد 
س��ه خودروی ۲۰۰۸،  ۳۰۱ و ۲۰۸ با ايران خودرو همكاری داش��ت، اما از آنجا 
كه ۳۰۱ تيراژ بااليی دارد هدف گذاری كرديم كه بدون اتكا به پژو اين خودرو را 
در داخل توليد كنيم كه هم اكنون با ۶۰درصد داخلی س��ازی، توليد آزمايشی آن 
آغاز ش��ده و در شروع تحويل به مش��تريان اين ميزان داخلی سازی به ۸۰درصد 

خواهد رسيد.
وی اضافه كرد: بعد از توليد رسمی ساالنه ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو پژو ۳۰۱ 
ايرانی به مش��تريان تحويل می ش��ود كه در مدت چهار سال اين ميزان به ۲۰۵ 

هزار دس��تگاه افزايش خواه��د يافت آن هم بدون اينك��ه در توليد اين خودروی 
ايرانی به پژو اتكا كرده باشيم.

يكه زارع ادامه داد: عالوه بر طراحی و ساخت پژو ۳۰۱، اقدامات خوبی در ايران 
خودرو آغاز كرديم كه ش��هريور امس��ال يكی ديگر از اين محصوالت را رونمايی 
خواهيم كرد البته خودرويی كه در ش��هريور رونمايی خواهد شد محصولی كامال 

ايرانی و با پلتفرم ايرانی است.
وی در پاس��خ به اين پرس��ش كه باوجود ايرانی بودن درصد بااليی از قطعات 
پژو ۳۰۱ چرا نام ايرانی بر روی آن گذاشته نشده، گفت: می توانيم اين محصول 
را بدون نش��ان پژو ه��م توليد كنيم، اما از آنجا كه ممكن اس��ت تبعات حقوقی 
داشته باشد فعال به همين نام توليد می شود، زيرا اين محصول پيرو همكاری دو 
خودروساز در حال توليد بود كه فرانسوی ها ايران را ترک كردند ضمن اينكه ما 

توليد انواع محصول را بدون اتكا به پژو پيش خواهيم برد.
مديرعامل گروه صنعتی ايران خودرو افزود: مجموع سرمايه گذاری برای توليد 
پژو ۳۰۱ ايرانی و خط های مورد نياز برای آن حدود ۶۰ ميليون يورو بوده است.
يك��ه زارع درباره تكمي��ل خودرو های دارای نقص هم گفت: هدف اين اس��ت 
خودرو ه��ای برك��ف مانده را جمع كني��م، هم اكنون هم س��يل نزولی موجودی 
خودرو ها در كف كارخانه اتفاق افتاده اس��ت ضمن اينكه توليد به س��متی پيش 
می رود كه به صورت كامل باشد، طوری كه در چند ماه آينده به نقطه ای خواهيم 

رسيد كه تعهدات به روز می شود.

ب��ه گزارش خبرگزاری ته��ران پرس به نق��ل از اداره كل روابط عمومی قوه 
قضائيه، حجت االس��الم سيدابراهيم رئيسی در جلسه ش��ورای عالی قضايی با 
تبريک ايام ميالد با س��عادت حضرت ثامن الحجج علی ابن موس��ی الرضا )ع( و 
ده��ه كرامت، تصريح كرد:  تاكيد ما از ابتدا بنا به فرموده مقام معظم رهبری، 
رعايت عزت قضات شجاع و مقتدری بوده است كه در مقابل نفوذها ايستادگی 
ك��رده و به حق و عدل حكم می كنند. بر همين اس��اس، دس��تورالعمل جامع 
كرامت در ۳۳ ماده و تبصره به همه زيرمجموعه های دستگاه قضايی ابالغ شد 
تا ان ش��اءاهلل ضمن حفظ عزت قضات شريف، از كرامت كاركنان، ارباب رجوع، 

شاكی، متهم و محكوم نيز صيانت و پاسداری شود.
 رئي��س قوه قضائيه با بيان اينكه اين دس��تورالعمل مش��تمل بر جمع بندی 
ن��كات مورد تاكيد رهبر معظم انقالب و مفاد مقرر در قوانين گوناگون اس��ت، 
اظهار داش��ت: قوت و اقتدار دستگاه قضايی به هيچ عنوان مستلزم بی احترامی 

ب��ه ارب��اب رجوع، مته��م و محكومان نيس��ت. از ط��رف ديگر، ص��رف صدور 
دستورالعمل كارس��از نخواهد بود بلكه برای ارتقای سطح رعايت كرامت افراد 
درگير در پرونده های قضايی بايد از س��امانه های الكترونيكی اس��تفاده كرد تا 
امور به س��رعت، منظم، با حفظ احترام طرفين و همچنين با ش��فافيت قضايی 

پيش برود.
 رئيسی در ادامه با تاكيد بر ضرورت نظارت علی الدوام بر دستگاه ها از جانب 
مدي��ران اظهار داش��ت: مديريت بدون نظارت معنا ن��دارد. خصوصا بخش های 
مختلف اجرايی كه امروز در خط مقدم مبارزه با فساد و ناهنجاری هستند بايد 
نظارت را جدی بگيرند. در دستگاه قضايی نيز تاكيد ما بر نظارت هرچه بيشتر 
بر تحت نظرگاه ها، بازداش��تگاه ها، كالنتری ها و دادسراهاس��ت زيرا اين مراكز 
مهم، بيش��تر با آحاد جامعه س��ر و كار دارند و بر همين اس��اس دارای اولويت 
هس��تند. رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر لزوم اجرای هرچه بهتر قانون احترام به 

آزادی های مش��روع و حفظ حقوق ش��هروندی، افزود: نظارت به هيچ عنوان به 
معنای بی اعتمادی نيس��ت بلكه به معنای تضمين اجرای قانون و تداوم اعتماد 
است. بر اين مبنا، هرگز نبايد نظارت را مزاحمت، ايجاد مانع يا مچ گيری تلقی 
ك��رد. اصل نظارت برای صيانت از افراد اس��ت و اين نظ��ارت نيز در وهله اول 

برعهده مديران قرار دارد.
 وی در بخ��ش ديگ��ری از س��خنان خود بر ضرورت پايبندی ش��ركت ها به 
تعهدات خود و حقوق مردم تاكيد كرد و گفت: اگر سازمانی به خود اجازه دهد 
كه تعهدش نسبت به مشتری را به صورت يكطرفه نقض كند، در واقع مرتكب 
نقض حقوق عامه شده است. مثال فرض كنيم يک شركت خودروسازی متعهد 
شده است كه خودرو را با قيمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحويل 
دهد. اگر به صورت يكطرفه و با ميل خود قيمت و زمان تحويل خودرو را تغيير 

دهد، اقدامش خالف حقوق عامه است.

طراحی خودرو را باید خودمان انجام دهیم

دستور رئیس قوه  قضائیه به برخورد با خودروسازها در صورت تغییر در قیمت و زمان تحویل خودرو
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معاون سيما و معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درباره نقش آفرينی 
ستاد رسانه ای رونق توليد بحث و تبادل نظر كردند.

به گزارش ايس��نا ب��ه نقل از روابط عمومی معاونت س��يما، نشس��ت 
هم انديش��ی س��تاد رس��انه ای رونق توليد با 
حض��ور مرتض��ی ميرباقری معاون س��يما و 
رئيس ستاد، دكتر سعيد زرندی معاون طرح 
و برنام��ه وزير، ان��واری رئيس مرك��ز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و حس��ينی مش��اور وزي��ر صنعت، 
مع��دن و تجارت، مجي��د زين العابدين مدير 
ش��بكه يک و قائم مقام س��تاد و دكتر سياح 
مدير گروه دانش و اقتصاد ش��بكه يک و دبير 
س��تاد در محل جلسات س��اختمان معاونت 

سيما برگزار شد.
ميرباقری در اين نشست با بيان اينكه تمام 
ظرفيت ها برای جريان س��ازی و تاثيرگذاری 

حداكثری س��تاد رس��انه ای رونق توليد فعال ش��ده اس��ت، افزود: هدف 
اصلی س��تاد ايجاد تحرک در بين دس��تگاه ها و مطالبه گری است تا در 
فضايی تعاملی موانع رونق توليد برداش��ته شود و وضعيت كسب و كارها 

و كارآفرينان كش��ور ارتقا پيدا كند. وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به دليل ماموريت های متنوع يكی از بازيگران اصلی اين عرصه 
هس��ت و بايد متناس��ب با اين ظرفيت در س��تاد رس��انه ای رونق توليد 
مش��اركت بيشتری داشته باشد و در امتداد 
اقدامات خود از اين فرصت رس��انه ای برای 

تحقق اهداف خود بهره برداری كند.
رئيس ستاد رسانه ای رونق توليد تصريح 
ك��رد: طراح��ی س��تاد پيگيری مش��كالت 
تولي��د و عقد ۴۰ ق��رارداد حماي��ت مالی 
در جش��نواره كارآفرين��ی و پخ��ش ميان 
برنامه های آموزش��ی و انگيزش��ی از جمله 
اقدامات اين ستاد است كه در نهايت منجر 
به اميدآفرينی در جامعه و به خصوص حوزه 
صنعت می ش��ود. همچني��ن زرندی با بيان 
اينك��ه ورود فعاالنه صداوس��يما به ميدان 
توليد كامال مشهود و ستودنی است، گفت: 
باي��د با لحاظ كردن اولويت ها و به صورت موضوع به موضوع تا رس��يدن 
به نتيجه پيش رفت و رس��انه ملی در اين مي��ان با مطالبه از طرف های 

ذی نفع می تواند حل مشكالت را تسريع ببخشد.

دانش��كده كارآفرينی دانشگاه تهران و سازمان ملی كارآفرينی ايران با هدف 
مقابله با موانع موجود در عرصه كس��ب و كارهای مبتنی بر نوآوری، تفاهم نامه 
هم��كاری امض��ا كردند. به گ��زارش ايرنا، اين تفاهم نامه براس��اس گس��ترش 

همكاری ه��ای اين دانش��كده با س��ازمان های 
كارآفرينی در كشور به امضا رسيد.

اين تفاهم نامه با موضوع همكاری متقابل در 
اجرای طرح های مطالعاتی و پژوهش��ی مرتبط 
با كارآفرينی و كس��ب و كار، طراحی و اجرای 
پروژه ه��ای آموزش��ی، پژوهش��ی و كارب��ردی 
مش��ترک، برگ��زاری كارگاه ها و س��مينارهای 
آموزش��ی مش��ترک با رويكرد توانمندسازی و 
بهب��ود فضای كس��ب و كار، همكاری در ايجاد 
ش��تاب دهنده توسعه كس��ب و كار و برگزاری 
اس��تارت آپ ها،  كارآفرينان��ه،  رويداده��ای 
جش��نواره ها و كنفرانس ها، با امضای حس��ين 
سالح ورزی، رئيس س��ازمان ملی كارآفرينی و 

نايب رئيس اتاق ايران و غالمحس��ين حس��ينی نيا، رئيس دانش��كده كارآفرينی 
دانشگاه تهران ثبت شد. ديدار هيأت دانشگاه زاخو اقليم كردستان با مسئوالن 

دانشگاه تهران

يک هيأت از دانش��گاه زاخو اقليم كردس��تان با محمود نيل��ی احمدآبادی، 
رئي��س دانش��گاه تهران و همچنين برخ��ی از مديران اين مرك��ز علمی ديدار 
و گفت و گو كردند. توجه به برخی از مس��ائل اساس��ی نظير محيط زيس��ت، 
مناب��ع طبيعی، آب و نف��ت در هر دو منطقه 
به منظ��ور همكاری های مش��ترک در زمينه 
صدور مدارک رش��ته های نفتی؛ اعزام اعضای 
هيأت علمی دانش��گاه زاخو ب��رای گذراندن 
دوره های فرصت مطالعاتی در دانشگاه تهران؛ 
اعزام دانش��جويان دوره دكترا در رشته زبان 
و ادبيات فارس��ی برای تدري��س اين زبان در 
دانش��گاه زاخ��و؛ عضويت دانش��گاه زاخو در 
اتحاديه دانشگاه های آسيا - اقيانوسيه؛ ايجاد 
دپارتمان زبان فارسی در دانشگاه زاخو توسط 
مؤسس��ه دهخدا؛ ش��ركت دانش��گاه زاخو در 
فروم پيش رو در كيش؛ همكاری با مؤسس��ه 
آب و كرسی يونسكو در آب؛ استفاده از بورس 
آيس��ته؛ همكاری ب��ا پارک علم و فناوری و همچنين دس��تيابی به راهكارهای 
مناسب به منظور گسترش همكاری ها از جمله موضوعات مورد بررسی در اين 

ديدار محسوب می شود.

دانشگاه تهران و سازمان ملی کارآفرینی تفاهم نامه امضا کردندعقد 40 قرارداد در جشنواره کارآفرینی
 

استاديار دانشگاه صنعتی اميركبير، پيشرفت ايران در زمينه هوش مصنوعی 
را مستلزم ديد كالن و حمايت ملی دانست و گفت در زمينه تئوری حرف های 
زي��ادی برای گفتن داريم، ولی تبديل ش��دنش به محصول و فناوری احتياج به 

حمايت و سرمايه گذاری دارد.
به گزارش ايس��نا، »هوش مصنوعی« در قرن ۲۱ ركن مهمی از زندگی بشر 
ش��د. به زندگی خود بنگريد، در وس��ايل مختلف از هوش مصنوعی اس��تفاده 
ش��ده و تمام اجزای زندگی ما به مكانی برای اس��تفاده از هوش مصنوعی بدل 
ش��ده است. هر كدام از بخش های علم امروز از كاوشگران اعماق دريا گرفته تا 
علم باستان شناس��ی و فضا به نحوی با هوش مصنوعی در ارتباط هس��تند. در 

واقع می توان گفت ك��ه هوش مصنوعی به 
بخشی ضروری از صنعت فناوری و بسياری 
از دشوارترين مسائل علوم كامپيوتر تبديل 
ش��ده اس��ت و حرف اول را در بس��ياری از 
زمينه های پژوهشی و البته صنعتی می زند 
و نتاي��ج و محص��والت حاص��ل از آن طی 
س��ال های اخير، بسيار ش��گفت انگيز بوده 

است.
تأثير وجود ه��وش مصنوعی چنان زياد 
بوده اس��ت كه نمی ت��وان آن را انكار كرد. 
ه��وش مصنوعی يا هوش ماش��ينی را بايد 
عرص��ه پهناور تالقی و مالقات بس��ياری از 
دانش ها، علوم و فنون قديم و جديد دانست، 
با اي��ن وجود وضعيت ه��وش مصنوعی در 
ايران چگونه اس��ت؟ آي��ا وضعيت مطلوبی 
دارد؟ با توجه به پيش��رفت های جهانی كه 
در اي��ن حوزه از علم صورت گرفته و هوش 
مصنوعی در تمام اركان زندگی بش��ر ريشه 
دوانده اس��ت، بررسی اين نكته از آن جهت 
اهمي��ت دارد كه ببينيم كش��ور ما در اين 
حيطه علمی تا چه حد پيش��رفت داشته و 
تا چه اندازه به اين تكنولوژی در عرصه های 

مختلف علمی و زندگی ورود كرده اس��ت تا از عرصه رقابت كش��ورهای جهان 
كه س��رمايه گذاری های هنگفتی را نيز در اين حوزه كرده اند، غافل نشويم و باز 
نمانيم. بر اين اس��اس سرويس علم و فناوری ايران سلسله مصاحبه هايی را در 
اين زمينه با اساتيد دانشگاهی انجام داده است كه در ادامه اولين مصاحبه را با 

استاديار دانشگاه صنعتی اميركبير می خوانيم.
عليرضا هاش��می گلپايگانی، استاديار دانشگاه صنعتی اميركبير در گفت وگو 
با ايس��نا، درباره ش��رايط الزم برای پيش��رفت علمی در حوزه هوش مصنوعی، 
اظهار داش��ت: دولت بايد ش��رايط را طوری فراهم كند كه بخش های خصوصی 
و س��رمايه گذاری بتوانند در قالب مشخصی در زمينه هوش مصنوعی ورود پيدا 
كنند تا توليد اين محصوالت منجر به ارزش افزوده ای ش��ود كه هم كل كشور 
از مزاي��ای هوش مصنوعی، نتايج و ابزارهای مبتنی بر آن اس��تفاده كند و هم 

افرادی كه در اين زمينه كار می كنند، از نظر اقتصادی تأمين شوند.
وی اصلی ترين راه پيشرفت در اين زمينه را ورود استارت آپ ها و شركت های 
دانش بنيان دانس��ت و گفت: وقتی اس��تارت آپ ها تشويق می شوند، دانشجويان 
س��عی می كنند مباحث نظری ارائه شده در دانش��گاه ها و مراكز تحقيقاتی را به 

محصول تبديل كنند.
به گفته هاش��می گلپايگانی، شركت های دانش بنيان نيز بايد كارهايی را كه 
در دانش��گاه ها به صورت آكادميک انجام می شود در قالب پايان نامه، سمينارها 
و گزارش های فنی در دس��ترس داشته باشند و با خالقيت خود، در موضوعات 

مختلف و احتياجات جامعه آنها را به محصول تبديل كنند.
وی با اش��اره به اينكه هنوز از لحاظ كميت و كيفيت محصوالت حوزه هوش 
مصنوعی، تا نقطه مطلوب خيلی فاصله داريم، گفت: با سياست های اعمال شده 
و ن��وع حمايت ه��ا و امتيازات��ی كه به س��رمايه گذاران اين حوزه ه��ا می دهند، 

می توانيم شاهد پيشرفت های بيشتری باشيم.
اين اس��تاد دانشگاه هشدار داد: اگر به 
تولي��د محصول توجه نش��ود و نخبگان 
نتوانند حداقل منافع مورد نظرش��ان را 
به دست آورند، طبيعتاً به مهاجرت روی 
خواهن��د آورد؛ اينكه ما س��رمايه گذاری 
كني��م، ول��ی كش��ورهای رقي��ب از آن 
بهره ب��رداری كنند، ضرب��ه بزرگی برای 

كشور محسوب می شود.
هاش��می گلپايگان��ی در ادام��ه روند 
پيش��رفت هوش مصنوع��ی در ايران را 
مثب��ت ارزيابی كرد و ش��رط پيش��رفت 
كش��ور در اي��ن ح��وزه را وج��ود افراد 
عالقه مند ب��ه تحصيل در اي��ن حوزه و 

وجود عوامل تسهيلگر دانست.
وی درباره اينك��ه آيا هوش مصنوعی 
می تواند جايگزين انس��ان ش��ود، گفت: 
ق��درت خالقي��ت و خل��ق راه حل ه��ا 
از  حتم��اً  جدي��د  عكس العمل ه��ای  و 
طريق انس��ان امكان پذير اس��ت. اساس 
تكنيک های هوش مصنوعی اس��تفاده از 
تجربيات گذشته است و در بحث مربوط 
به شرايط و رويدادهای جديد كارايی اش 
قوی نيس��ت؛ اگر شكل جديدی از مساله را دريافت كند، در اغلب اوقات دچار 

خطای فاحش می شود.
هاش��می گلپايگانی تصريح كرد: بنابراين ه��وش مصنوعی صرفاً در كارهای 
تكراری اس��تفاده می ش��ود و در كارهای خالقانه و كارهايی كه نياز به نوآوری 
دارند، مثل تش��خيص يک موقعيت جديد يا يک بيم��اری نمی تواند جايگزين 
صد درصد انس��ان باشد، اما باعث می شود انس��ان به سمت كارهای فكری تر و 

خالقانه تر سوق داده شود و قدرت تفكر و خالقيت خود را بيشتر كند.
وی در پاي��ان ضم��ن بيان مزايای ه��وش مصنوعی به تبعات آن نيز اش��اره 
ك��رد و گف��ت: تهديدهای متنوعی در فضای س��ايبر در حال وقوع اس��ت؛ هر 
چقدر هوش مصنوعی پيش تر برود، اين تهديدها پيچيده تر می ش��ود؛ مثاًل پيدا 
ك��ردن حفره های امنيتی در س��رويس های الكترونيک بانک ها، بيمه ها و نظاير 
آن با هوش مصنوعی خيلی سريع تر انجام می شود، همچنين ساختن سالح های 
هوش��مند گرچه ممكن است از جنبه دفاع ملی مزيت های زيادی داشته باشد، 
ولی همين قدر هم می تواند در اختيار تروريست ها باشد و از طريق آنها بتوانند 

اقدامات تروريستی انجام دهند.

 استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان
کلید پیشرفت کشور در حوزه هوش مصنوعی

دریچــه

ستاد توسعه زيس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری رياس��ت جمهوری با جدی شدن 
معضل گرد و غبار در مناطق جنوبی و غربی كشور، اقدام به حمايت از ايده های نوآورانه و 
روش های فناورانه كاهش اين معضل كرده است. به گزارش مركز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری كارگروه بيوتكنولوژی محيط زيست ستاد توسعه 
زيس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری چند سالی اس��ت كه با اجرای برنامه های مختلف 
و نوآوران��ه، برای كاهش مض��رات و اثرات مخرب گرد و غبار، ت��الش می كند. يكی از اين 
روش های موثر، همكاری با بخش خصوصی و دريافت برنامه ها و ايده های نوآورانه آنها است. 
ستاد توسعه زيست  فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری در همين راستا اقدام 
به حمايت از توليد مالچ های زيس��تی كرد و طی فراخوانی از ش��ركت های دانش بنيانی كه 

ايده های نوينی در اين زمينه داشتند حمايت كرد. 

ایده های نوآورانه مقابله با گرد و غبار 
حمایت می شود

سه شنبه
25 تیر 1398
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ب��ا امضای تفاهم نام��ه ای ميان صن��دوق حمايت از پژوهش��گران و فناوران 
معاونت علمی و فناوری رياس��ت جمهوری و دانش��گاه اصفه��ان از محققان و 
پژوهشگران اين دانشگاه حمايت می شود.  به گزارش پايگاه اطالع رسانی بنياد 

ملی نخب��گان، صندوق حمايت از پژوهش��گران 
و فن��اوران معاون��ت علم��ی و فناوری رياس��ت 
جمهوری و دانشگاه اصفهان تفاهم نامه همكاری 
امضا كردند. اين تفاهم نامه همكاری در راس��تای 
حمايت از طرح های پژوهش��ی محققان و اعضای 
هيات علمی دانش��گاه به امضای ايمان افتخاری 
رئيس صندوق حمايت از پژوهش��گران و فناوران 
معاون��ت علمی و فن��اوری رياس��ت جمهوری و 
هوش��نگ طالبی رئيس دانش��گاه اصفهان رسيد. 
البته پيش از اين در سال ۹۴ تفاهم نامه ای ميان 
صندوق و دانش��گاه امضا ش��د كه اين تفاهم نامه 
متم��م آن اس��ت. براس��اس اي��ن تفاهم نامه ۱۵ 
طرح پژوهش��ی و ۳۰ رساله دكترای پژوهشگران 

دانش��گاه برای اجرا توس��ط صندوق حمايت می ش��ود تا اقدامی برای توس��عه 
فعاليت های تحقيقاتی مورد نياز كش��ور باشد. يكی از مفاد اين تفاهم نامه تعهد 
دانشگاه اصفهان به داوری طرح ها در قالب فرم های مصوب صندوق است كه به 

موجب آن، روند داوری طرح ها در صندوق تس��هيل و فرآيند داوري طرح های 
دانشگاه مختصرتر می شود. اين تفاهم نامه با هدف حفظ مالكيت معنوی نتايج 
طرح برای پديدآورنده طرح منعقد شده است زيرا اين موضوع برای محققان از 

اهميت بااليی برخوردار است.
 ايم��ان افتخ��اری در مراس��م امض��ای اين 
تفاهم نام��ه توضيحات��ی درب��اره فعاليت ه��ای 
صندوق ارائ��ه داد و بيان كرد: ب��ه زودی روند 
درياف��ت پروژه ه��ا در كارگروه ه��ای مختل��ف 
صندوق تغيير می كند و  از اين پس با انتش��ار 
فراخ��وان در هر كارگروه از پژوهش��گران برای 
ارس��ال طرح دعوت می ش��ود. برنامه ريزی ها به 
گونه ای اس��ت كه در هر ح��وزه علمی در طول 

سال سه فراخوان منتشر شود.
وی همچنين ابراز داشت: بسته های حمايتی 
جديدی نيز توس��ط صن��دوق در حال طراحی 
است. اين بس��ته ها در روزهای آينده به جامعه 
پژوهش��گران ارائه می ش��ود تا حركت علمی آنها تقويت ش��ود و شتاب گيرد. 
گرنت های »اس��تقرار«، »پيش تازان« و »آغاز« در اين بسته حمايتی قرار دارند 

كه هر يک كاركرد خود را در مسير توسعه فعاليت های علمی كشور دارد.

نق��ش و جايگاه روبات های هوش��مند به صنعت، پررنگ تر و ش��ايد 
غيرقابل اجتناب ش��ده است. از اين رو يک شركت دانش بنيان داخلی 
ب��ا محصوالت فناورانه خود، راه را برای توليد روبات های هوش��مند به 

صنعت بسته بندی هموار كرده است.
به گزارش مركز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری رياس��ت جمهوری، 
از ظهور فن��اوری روباتيک و نمايان ش��دن 
نقش اين ابزارهای هوشمند در صنعت بيش 
از ۲۰س��ال گذشته است. در اين بازه زمانی 
فرصتی پيش آمده اس��ت ت��ا روبات ها، پای 
خ��ود را از صنعت فراتر بگذارند و به زندگی 

روزمره هم راه يابند. 
ش��ركت های دانش بنيان كش��ورمان هم 
در مس��ير توليد اي��ن ابزارهای هوش��مند 
گام برداش��تند تا صنع��ت، بتواند به كمک 
فناوری ه��ای ن��و، وارد عرص��ه ت��ازه ای از 

پيشرفت و كارآمدی شود.
يك��ی از ش��ركت های دانش بني��ان نيز توانس��ته اس��ت روبات های 
بين المللی با نام دلتا را كه جايگاهی ويژه در صنعت بس��ته بندی برای 

خود دس��ت وپا كرده و به عنوان يكی از معيارهای بس��ته بندی س��الم 
شناخته می شوند، در داخل كشورمان بومی سازی و توليد كند.

مديرعامل ش��ركت س��پهر پژوهش��گران ويرا ك��ه در زمينه توليد 
اي��ن روبات ها فعاليت می كن��د، می گويد: 
روبات های دلتا، كه در جهان نيز با همين 
عنوان شناخته شده اند، در خطوط توليد با 
سرعت باال استفاده می شوند. اين روبات ها 
در انتقال، جابه جايی و بسته بندی صنايع 

غذايی كاربرد فراوانی دارند.
مهدی طال��ع ماس��وله، با بي��ان اينكه 
فن��اوران اي��ن ش��ركت كار پژوهش��ی و 
تحقيقاتی خ��ود را در آزمايش��گاه تعامل 
انسان و روبات دانش��گاه تهران آغاز كرده 
و به مرحله توليد نمونه رس��يده اند، ادامه 
می دهد: فناوری س��اخت روبات ها بيش از 
دو دهه است كه در صنايع جهان، به ويژه 
صنعت بسته بندی جا افتاده است، اما محدوديت های كشور در انتقال 
فن��اوری موجب ش��د تا اين روبات ها با قدری تأخي��ر مورد توجه قرار 

بگيرند.

دست روبات های هوشمند به بسته بندی رسیدبا بسته های حمایتی جدید فعالیت های فناورانه پژوهشگران گسترش می یابد

»محمدرضا قادری«، عضو هيات مديره شركت ملی پست در گفت وگو با 
ديجياتو از عالقه شديد اين شركت برای همكاری با شركت های خصوصی 
يا استارت آپ های بالغ خبر می دهد و می گويد اكنون پست در چهار حوزه 
فراخوان داده است تا شركت های مختلف كه درخواست همكاری دارند را 

مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش ديجياتو ،به گفته او تنوع باالی سرويس هايی كه پست ارائه 
می دهد باعث شده تا اين شركت ملی تصميم بگيرد دست همكاری را به 
سوی شركت های خصوصی دراز كند: »تنوع سرويس ها بسيار زياد است و 
به فراخور نياز و رفتار مشتری ما، قاعدتا يک مجموعه نمی تواند همه اين 

خدمات را بدهد. بهتر است لبه های كار 
ما كه با مردم ارتباط دارد به شركت های 

چابک خصوصی سپرده شود.«
فراخ��وان اول ش��ركت ملی پس��ت 
در رابط��ه با درگاه ف��روش اينترنتی يا 
Gateway تجارت الكترونيک اس��ت 
كه به گفته قادری، اين امكان را فراهم 
می كند تا ش��ركت هايی كه وب س��ايت 
و پورتال هاي��ی برای ف��روش اينترنتی 
 Gateway مستقل دارند، از طريق اين
به ش��ركت پس��ت متصل ش��وند و از 
الكترونيک  تج��ارت  خدمات س��كوی 
اس��تفاده كنند كه اي��ن خدمات پايه و 
اوليه آن حمل مرس��والت آنهاست. به 
عالوه از ساير خدمات موجود در سكوی 
الكتروني��ک مانند تماس با مش��تری، 
... می توانن��د  پرداخ��ت، مرجوع��ی و 

استفاده كنند.
فراخوان بعدی ش��ركت ملی پس��ت 
جهت همكاری در توليد س��امانه مركز 
ارتباط با مش��تری است. قادری در اين 

رابطه می گويد:
 Gateway پس��ت مركز تماس خود را دارد اما زمانی كه كاربران به«
متصل شوند، همه آنها می توانند از آن طريق در سكوی تجارت الكترونيک 
با يكديگر داد و ستد كنند، بنابراين ديگر الزم نيست تا همه آنها به شكل 
مس��تقل مركز تماس ايجاد كنند. قاعدتا پست بايد مركز تماسی داشته 
باشد تا هر كسی كه خواست بتواند از آن استفاده كند و مشتری هم بتواند 
با آن ارتباط داش��ته باش��د. در همين راستا ما قصد داريم با كمک بخش 
خصوصی مركز تماس خود را در سرتاسر كشور گسترش دهيم تا تمامی 
مشتركان سكوی تجارت الكترونيک )ستاپ( بتوانند از آن استفاده كنند.«
ش��ركت ملی پس��ت همچني��ن قص��د دارد در رابطه ب��ا »مديريت و 
يكپارچه سازی نرم افزارها و سخت افزارهای شبكه  پستی«، با شركت های 
خصوصی همكاری كند. قادری می گويد در حال حاضر شركت پست ۷۰ 
سامانه نرم افزاری، ۱۱۰۰ نود شبكه و سرور روم در تمامی استان ها و يک 
مركز داده در تهران دارد كه كل اين مجموعه به يكديگر متصل هستند: 
»بنابراين ما برای آنكه بتوانيم كيفيت سرويس خود را روی نرم افزار پايه ای 
خود ارتقا دهيم، قصد داريم تا كل اين كار را برون سپاری كنيم. البته االن 

نيز موارد گفته شده به ۱۰۰ مجموعه برون سپاری شده اند، اما ما قصد داريم 
آنها را به يک شركت بسپاريم تا يكپارچه سازی انجام دهد.«

در فراخوان چهارم، شركت ملی پست به دنبال همكاری با شركت هايی 
است كه بتوانند مرسوالت پستی را از مقر مشتری جمع آوری كنند. مشابه 
با س��رويس »الو پست« كه در همكاری با استارت آپ »الوپيک« رونمايی 
شد و حاال قادری می گويد كه انحصاری در اين رابطه وجود ندارد و ديگر 

شركت های فعال در اين حوزه نيز می توانند به آن ورود كنند:
»در حال حاضر پست مرسوالت مشتريانی كه با آنها قرارداد را در محل 
دريافت می كند، اما سرويسی وجود ندارد كه فرد از پست بخواهد نامه او 
را از محل دفترش تحويل بگيرد و به 
مقصد ارسال كند، بنابراين ما در اين 
فراخوان از شركت های پيک اينترنتی 
سراسر كش��ور درخواست می كنيم تا 
بخش تحويل گرفتن بسته از فرستنده 

را برعهده بگيرند.«
عضو هيات مديره شركت پست در 
پاسخ به اين س��وال كه چه الزامات و 
فرآيندی برای انتخاب شركت ها جهت 
همكاری در نظر گرفته شده است، به 
ديجياتو می گويد كه شركت ملی پست 
در س��ال جاری و سال آينده به دنبال 
ارائه ۷۰ فراخوان همكاری است كه در 
اصل برای شناسايی شركت ها هست. 

قادری در همين رابطه می گويد:
»م��ا می خواهي��م در ابتدا مخاطب 
خ��ود را شناس��ايی كني��م ك��ه چه 
گروه هاي��ی هس��تند و چقدر ظرفيت 
دارن��د. ب��ه ع��الوه اينك��ه مدل های 
مش��اركتی كه آنها پيشنهاد می دهند 
را بررس��ی كنيم و بهترين مدل را در 
مرحله بعدی به مناقصه ببريم. بس��ياری تصور می كنند كه اين فراخوان 
يک مناقصه دو مرحله ای است كه اگر االن حضور پيدا نكنند، دفعه بعدی 
نمی توانند شركت كنند، ولی شركت هايی كه االن حضور پيدا می كنند اين 
امتياز را دارند كه بتوانند مذاكره كنند. در گام بعدی مناقصه، مدل نهايی 
شده است و شركت كنندگان فقط می توانند در آن مدل پيشنهاد دهند.«

او همچنين می گويد كه در مرحله فعلی، فيلترينگ خاصی وجود ندارد: 
»البت��ه برای اينكه در وقت و انرژی صرفه جويی ش��ود ما مخاطب خاص 
 ،Gateway هم��ان فراخوان را مطلع می كنيم. برای مث��ال در فراخوان
مجموعه هايی كه در اين حوزه تجارت الكترونيک فعاليت دارند و بس��تر 
الزم را دارند شركت داده می شود و كسانی كه بخواهند از ابتدا پلتفرمی را 

بنويسند و شركت كنند، موضوعيت ندارند.«
قادری می گويد در مرحله بعدی كه مناقصه اتفاق می افتد، ارزيابی كيفی 
و فنی روی ش��ركت ها صورت می گيرد تا بتوانند ش��ركت های مناسب با 
شرايط مناقصه را انتخاب كنند و قطعا در اين مناقصات فقط يک شركت 
برنده نمی ش��ود: »ممكن است در يک موضوع ما سه الی چهار شركت را 

انتخاب كنيم.«

نئورالینک، شـرکت نوپای ایالن ماسـک با ایده   اتصال مغز انسان و کامپیوتر، به  زودی آخرین اخبار مهم از 
دستاوردهای تازه  اش را منتشر خواهد کرد.

به گزارش زومیت، پس از مدت  ها انتظار، اولین پسـت توییتری شـرکت مرموز و جدید ایالن ماسـک با نام 
نئورالینک )Neuralink( منتشـر شـد. این شـرکت نوپا در زمینه     ایده   اتصال میان مغز انسـان و کامپیوتر 
فعالیت می کند. به بیان دقیق  تر، هدف این شرکت ساخت رابط کاربری میان مغز و ماشین با پهنای باند بسیار 
وسـیع است تا بتواند عمال ارتباط میان انسـان و کامپیوتر را میسر کند. این شرکت 10 ژوئیه )19 تیر( اعالم 
کرد در رویدادی که فردا در سان فرانسیسکو برگزار خواهد شد، شرکت کنندگان خواهند توانست از آخرین 

دستاوردهای فعلی و برنامه  های آینده   این تیم آگاه شوند.
شـاید یکی از نکات جذاب این رویداد آن باشـد که نئورالینک تصمیم گرفته است فرصتی در اختیار عامه   
مـردم قرار دهد تا بتواننـد بخت خود را برای حضور در این رویداد بیازمایند. داوطلبان می  توانند به هشـت 
پرسش پاسخ دهند و ضمن دادن لینک به پروفایل شخصی خود در شبکه   اجتماعی لینکدین، توضیح دهند 
چرا می  خواهند در این رویداد حضور یابند. همچنین، این شرکت به کسانی که نتوانند در این رویداد حضور 

یابند، اطمینان خاطر داده است که می  توانند آن را از طریق استریم زنده به  صورت آنالین تماشا کنند.
این اعالنیه باعث شد موجی از هیجان در میان 39 هزار دنبال  کننده  حساب توییتری نئورالینک پدید آید، 
تا آنجا که یکی از دنبال  کنندگان از این رویداد به  عنوان »مهم  ترین جهش در روند فرگشـت بشـر« یاد کرده 

است. حال پرسش مهم این است: »نئورالینک قرار است واقعا چه  کاری برای مان انجام دهد؟«

 4 فراخوان جدید پست
برای همکاری با استارت آپ ها و بخش خصوصی

Neuralink، شرکت مرموز ایالن ماسک، به زودی 
دستاوردهایش را رونمایی خواهد کرد

یادداشـت

۱۲ اس��تارت آپ راه يافته به مرحله پيش ش��تابدهی دومين فراخوان نوپاهای همگرا 
در مركز راهبردی فناوری های همگرای معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری مورد 
ارزيابی قرار می گيرند. به گزارش مركز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
رياس��ت جمهوری، مركز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری رياست 
جمهوری در راستای عملياتی شدن فراخوان نوپاهای همگرا اقدام به برگزاری دوره های 
پيش  ش��تابدهی می كند. دوره های پيش شتابدهی مسير حركت استارت آپ های نوپا در 
حوزه همگرا را هموار می كند. اس��تارت آپ های راه يافته ب��ه اين دوره ها با آموزش های 
تخصصی توانمند می ش��وند تا فعاليت خود را تداوم دهند. در دوره های پيش شتابدهی 
اين اس��تارت آپ ها اطالعات الزم برای ورود به بازار را كس��ب می كنند تا محصول خود 

را به جامعه ارائه كنند.

توانمندی استارت آپ های حوزه همگرا در 
تامین نیاز مشتری سنجیده می شود



ام��روزه دس��تيابی به مخاطب مناس��ب يكی از نيازه��ای اصلی برندها 
محسوب می شود، با اين حال يک برند فقط نيازمند جلب تعامل مخاطب 
هدفش نيست. در صورت ناتوانی در جلب نظر و مشاركت فعال كارمندان 
ش��ركت، سرنوش��ت برند ما چندان اميدواركننده نخواهد بود. برند ناس��ا 
اين فرآيند را به ش��يوه ای بسيار س��خت آموخت. در سال ۲۰۰۳ سفينه 
فضايی كلمبيا عازم س��فر فاجعه بار نهايی خود ش��د. در اين عمليات همه 
چيز عادی به نظر می رس��يد، با اين حال يک نقص فنی در قس��مت بال 
موتور پرنده همه عمليات را به خطر انداخت. خوشبختانه هيچ حادثه بدی 
در جريان عمليات سفينه فضايی كلمبيا روی نداد. دليل اين امر مشاهده 
پرواز نامناسب و نقص فنی سفينه از سوی مردم عادی در آسمان بود. به 
اين ترتيب با اطالع رس��انی به  موقع مردم ناسا با همكاری شركت بوئينگ 
فرصت كافی برای تعمير سفينه پيش از قرار گرفتن در مدار فضايی را پيدا 
كرد. در جريان تعمير س��فينه فضاي��ی كاركنان بوئينگ معموال مجموعه 
اساليد ۲۸ صفحه ای را برای اطالع رسانی و آگاهی بخشی به كارمندان ناسا 
طراحی می كنند. به اين ترتيب تش��خيص نقص فنی سفينه های فضايی 

بسيار راحت تر از هر زمان ديگری امكان پذير می شد. 
نكته مهم درخصوص نقص فنی س��فينه كلمبيا توجه اعضای تيم ناسا 
به نارسايی های مجموعه اس��اليدهای كمكی شركت بوئينگ بود. به اين 
ترتيب پيوند سرنوشت پروژه های عظيم فضايی به مجموعه ساده و كوچكی 
از اساليدهای پاور پوينت به هيچ وجه منطقی به نظر نمی رسد. به همين 
خاطر همانطور كه بعدها ادوارد تافتی، كارش��ناس طراحی اطالعات ناسا، 
اشاره كرد، اس��تفاده از توصيه های ساده برای تعيين سرنوشت پروژه های 
فضايی ناسا يک ريسک بسيار عظيم محسوب می شود. نكته مهم اين ماجرا 
برای برندهای فعال در عرصه كس��ب و كار مربوط به عرصه تخصصی شان 
است. در حقيقت بسياری از كارآفرينان و برندها كاری به تهيه اساليدهای 
مختلف با اس��تفاده از اطالعات گوناگون ندارند، بنابراين آيا خطری مشابه 
ناس��ا در انتظار برندها نيز هست؟ ناس��ا با هدف جلوگيری از فاجعه های 
مش��ابه استفاده صرف از اساليدها را متوقف كرد. شايد در عرصه كسب و 

كار نيز بايد اقدام مشابهی انجام دهيم. 
در دنيای كس��ب و كار بسياری از ما عادت به سر بردن حوصله يكديگر 
داري��م. خوش��بختانه ما اكنون در دني��ای بس��يار هيجان انگيزی زندگی 
می كني��م. عصر ما دارای امكانات بس��يار متنوعی در مقايس��ه با هر دوره 
ديگری به ويژه برای برندهاس��ت، با اين حال متاسفانه هنوز هم بسياری 
از م��ا در قال��ب نمودارها، اس��اليدها و جدول ها فك��ر می كنيم. محتوای 
توليدی مان نيز در اغلب اوقات در همين فرمت هاس��ت. شايد اكنون زمان 

تغيير اين عادت قديمی رسيده است. 

ورود به عرصه داستان سرایی
راهكار مشكل مورد بررسی در بخش قبلی به نظر بسيار ساده می رسد: 
خلق داس��تان های جذاب. نكته جالب در اين ميان س��ابقه بسيار طوالنی 
داستان س��رايی در تاريخ بشر اس��ت. به طور معمول در قالب داستان های 
قديمی و باستانی اطالعات بسيار مهمی نسل به نسل منتقل شده است. به 
همين خاطر پروژه های علمی و تاريخی معموال با بررسی دقيق داستان های 

شفاهی شروع می شود. 
ب��دون تردي��د در دوران م��درن همه م��ا از اهميت داستان س��رايی و 
تاثيرگذاری آن آگاهی داريم. اين امر به دليل تاكيد مداوم كارشناس های 
كس��ب و كار در ذهن ما نقش بسته است، با اين حال مشكل اصلی توليد 
داس��تان های بی محتوا و بدون پيام مشخص از سوی برندهاست. اين امر 
ناشی از برداشت نادرست نسبت به فرآيند داستان سرايی روی می دهد. در 
حقيقت فرآيند داستان سرايی به همان سادگی كه اغلب ما فكر می كنيم، 
نيس��ت. در اين فرآيند برندها اقدام به جمع آوری اطالعات مهم و استفاده 
از آنها برای انتقال پيام مورد نظرشان به مخاطب هدف می كنند. به هنگام 
بيان يک داس��تان فرآيند مشابهی در مغز گوينده و شنونده روی  می دهد. 
به عنوان مثال، اگر ما در حال داستان سرايی پيرامون نوعی خوراكی باشيم 
در ذهن ما و مخاطب احساس مشخصی نسبت به غذا شكل می گيرد. به 
احتمال زياد حتی احس��اس گرسنگی مشابهی را نيز تجربه خواهيم كرد. 
شرايط مشابهی در مورد ساير موضوعات داستانی نيز حاكم است. البته در 
اين ميان يک شرط اساسی وجود دارد. موضوع اصلی داستان ما بايد برای 
مخاطب جذاب باش��د. در غير اين صورت جلب توجه وی بس��يار دشوار و 
زمان بر خواهد بود، با اين حال مزيت اصلی داستان سرايی آماده سازی ذهن 

مخاطب برای پذيرش اطالعات مهم و اساسی است. 
چه چیزی یک داستان را تاثیرگذار می کند؟

پاسخ به اين پرسش به طور كامل بستگی به آگاهی ما از اهميت مديريت 
تهديدها در يک داستان دارد. مدتی پيش كسب و كار من نياز چندانی به 
داستان سرايی نداشت. با اين حال زمانی كه برند كانوا تبليغات خود مبنی 
بر پرينت رنگی در عرض ۳۰ ثانيه را از تلويزيون پخش كرد، همه معادالت 
به هم خورد. در آن زمان كس��ب و كار من نياز اجتناب ناپذيری به توليد 

ايده های جذاب و داستان سرايی پيدا كرده بود. 
امروزه با پيش��رفت تكنولوژی اطالعات مختلفی در اختيار ما قرار دارد. 
افزايش س��رعت دسترس��ی به اطالعات فرآيند آگاهی م��ا از رويدادهای 
مختلف را دگرگون كرده است. به اين ترتيب ما به سرعت از حوادث ناگوار 

فعاليت تجاری در سراسر جهان آگاه می شويم. 
بس��ياری از برندها به منظور غلبه بر مشكالت خود اقدام به پيگيری راه 
حل های عقالنی می كنند. بدون ترديد اين شيوه برخورد با حوادث بسيار 
مفيد است. در هر صورت فقط راهكارهای عقالنی امكان غلبه بر مشكالت 
را فراه��م می كند. نكته مهم در اين ميان عدم تاثيرگذاری پيام های كامال 

عقالنی بر روی مخاطب است. در حقيقت، مخاطب ما عالقه ای به دريافت 
اطالعات به صورت كامال عقالنی و بدون جلوه های دلنشين ندارد. به همين 
دليل نيز اغلب برندها در اين عرصه دچار مش��كل می شوند. ساختار ذهن 
انسان پيام های دارای ساختار داده محور صرف را به سختی تجزيه و تحليل 

می كند. بالطبع به يادسپاری آنها نيز در ذهن ما دشوارتر خواهد بود. 
مغز انس��ان پيش از ارس��ال اطالعات به بخش حافظه تمام داده ها را از 
ي��ک نوع فيلتر عب��ور می دهد. از آنجايی كه ما در ط��ول يک روز به طور 
ميانگين ۳۵ هزار تصميم مختلف می گيريم، كاهش ظرفيت شناختی مغز 
پديده ای اجتناب ناپذير خواهد بود. به اين ترتيب ذهن ما اطالعات قديمی 
و همچنين از نظرمان بی ربط را به منظور جايگزينی اطالعات جديد از ياد 
می برد. به همين دليل نيز ما گاهی اوقات برخی نكات را فراموش می كنيم. 
چراكه از نظر ساختار ذهن اين اطالعات غيرضروری و مهم تلقی می شود. 
نكته مهم درخصوص س��اختار مغ��ز ما اجازه عبور آس��ان به اطالعات 
دارای تاثير عاطفی به بخش حافظه است. همچنين نمادگرايی يكی ديگر 
فرآيندهای تاثيرگذار بر روی به يادسپاری سريع و طوالنی مدت اطالعات 
است. به اين ترتيب با استفاده از نمادهای مناسب و تالش برای تاثيرگذاری 

عاطفی بر روی مخاطب داستان ما موفقيت بيشتری كسب خواهد كرد. 
ب��دون ترديد برندها امكان خلق داس��تان های دارای س��ير خط كامال 
منطق��ی و حاوی اطالعات دقيق به منظور تاثيرگذاری بر روی مخاطب را 
ندارند. به همين دليل نيز داستان های اغلب برندهای بزرگ و موفق دارای 

المان های احساسی و كاربرد دقيق از نمادهای مختلف است. 
چرا داستان ها با شکست مواجه می شوند؟

به عنوان يک كس��ب و كار، اغلب برندها برخ��الف آنچه بايد در زمينه 
داستان س��رايی پيگيری كرد، انجام می دهند. به همين دليل نيز اغلب ما 
علی رغم تالش و كوش��ش سخت برای تهيه اطالعات موردنياز برندمان با 
دشواری در زمينه تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف برندمان با استفاده از 
داستان سرايی مواجه هستيم. همچنين بسياری از داستان های توليدی در 

عرصه كسب و كار فاقد بار احساسی موردنياز است. 
درس��ت به خاطر عدم جذابيت داس��تان ها اغلب كاربران گوش��ی های 
هوش��مند توجه بسيار كمی به پيام های تبليغاتی در شبكه های اجتماعی 
دارن��د. بدون ترديد هيچ فردی عالقه ای به وقت كش��ی ب��ا مطالعه آمار و 
ارق��ام مربوط به يک برند ندارد. در صورت ناتوانی در زمينه ارائه اطالعات 
در قالبی جذاب برند ما با مش��كالت زيادی در زمينه جلب توجه مخاطب 

هدفش مواجه خواهد شد. 
اگر هدف اصلی ما از فعاليت در عرصه كسب و كار جلب توجه مخاطب 
هدف اس��ت، بايد برنامه دقيق تری داشته باش��يم. اين فرآيند بايد شامل 
خلق ايده های خالقانه برای داستان سرايی و تاثيرگذاری احساسی بر روی 

مخاطب باشد. 
brandingstrategyinsider :منبع

داستان برند چیست؟
اين روزها داستان س��رايی برندها ظاهرا همه جا ديده می شود و با 
اين ح��ال راه به جايی نمی برد. درواقع مردم خس��ته اند از اينكه به 

هدف خريد محصول و خدمت، مورد خطاب قرار بگيرند.
آنها به دنبال برقراری ارتباط خاص و اصيل با برندها هس��تند، با 
اين حال س��يل محتواست كه در وب سايت ها، شبكه های اجتماعی 
و اپليكيش��ن ها به سوی مخاطبان سرازير می شود. چه تعداد از اين 
محتوا به نياز مخاطب مرتبط است و با آن ارتباط برقرار می كند؟ و 

ماجرای داستان برند چيست و چطور بايد روايت شود؟
اين را بايد به خاطر داشته باشيم كه صرف نمايش دادن يک چيز 
-مثال ارائه  محتوا- آن را جذاب نمی كند. امروز بسياری برندها بيش 
از آنكه به كيفيت محتوای شان بينديشند، به كميت و توليد بيشتر 
فكر می كنند و بيش��تر محتوای شان محصول محور با هدف ترغيب 
مخاطب به خريد است. يعنی رويه ای كه دور از داستان سرايی ا ست 

و يک خط مستقيم را با هدف فروش بيشتر دنبال می كند.
تحقيقات پل زک، محققی در حوزه  نورواكونومی، نش��ان می دهد 
كه داس��تانی كه يک ش��خصيت انسانی پشت س��رش داشته باشد 
بيشتر می تواند مردم را به خريد از يک برند يا كمک به يک خيريه 

مجاب كند.
فارغ از پلتفرم ها، بايد بگوييم كه داستان سرايی عامل مهمی برای 
جلب توجه، برانگيختن عالقه  مخاطب و برقراری رابطه ای دوس��ويه 

است.
چرا داستان سرایی تا این اندازه قدرتمند است؟

زي��را واكنش��ی بيولوژي��ک را برمی انگيزان��د. مغز را ب��ه فعاليت 
وامی دارد و احساسات مان را درگير می كند. همه  ما به داستان های 
خوبی كه به درس��تی روايت ش��ده باش��ند واكنش نشان می دهيم. 
مغزم��ان كورتيزول )هورمون اس��ترس( و اكسی توس��ين )هورمون 
عشق( ترشح می كند. به همين دليل است كه هنگام تماشای فيلم 
ترس��ناک هيجان زده می شويم يا بعد از رس��يدن دو عاشق به هم، 

خوشحال می شويم.
راز پشت یک داستان برند خوب

گفتن يک داستان خوب به معنای ساختن روايتی قوی  است كه 
به مردم اين امكان را می دهد كه با داس��تان همذ ات پنداری كنند. 

برندها روش های خالقانه ای برای خلق اين ارتباط دارند.
بعضی از مثال های عملی اين كار را با هم ببينيم:

• تعريف برند به عنوان يک قهرمان )يک نرم افزار خود را به عنوان 
محافظ كسب و كارهای كوچک معرفی می كند(

• برندش��ان را وارد داستان مشتری می كنند )كفش های يک برند 
به مشتری برای عبور از خط پايان كمک كرده اند(

• تعريف داستان هايی درباره  كاركنان، ارزش ها و ريشه های برند
در سال ۲۰۱۴ براس��اس يک بررسی انجام شده در دانشگاه جان 
هاپكينز در مورد آگهی های سوپر باول، آگهی های مورد عالقه  مردم 
آنهايی بودند كه از س��اختار دراماتيِک آش��نايی در آنها بهره گرفته 

شده بود.
يک داستان برند خوب روايتی دارد كه با طرح مساله آغاز می شود 
و با راه حلی به پايان می رس��د كه به ش��كل منطقی بايد محصول يا 

خدمت برند باشد. برخی از تاكتيک های اين مسير:
• مشكل/ راه حل

• قبل/ بعد
• ويدئوهای آموزشی

• داستان های رقبا
داس��تان برند شما بايد معنا داش��ته باشد. شايد يكی از مشكالت 
بس��ياری از برندها اين است كه بدون داشتن هويت خاص خود، از 
رقبای ش��ان تقليد و همان حرف ها را تك��رار می كنند. برای همين 
اس��ت كه مخاطب واكنش مطلوب شان را نشان نمی دهد. آنها بيش 
از آنچه به خواسته   مردم توجه نشان دهند به اين فكر می كنند كه 

خودشان چه می خواهند.
برندها بايد بدانند كه چرا داستان مورد نظرشان را نقل می كنند. 
دليل منحصربه فردبودن اين داس��تان چيس��ت و چه ارزش��ی برای 

مخاطبش خلق می شود.
داس��تان برند بايد ش��خصی باش��د و مخاطب برند با آن احساس 
نزديكی بكند و بايد بتواند به اين پرس��ش ها پاسخ دهد؛ برند چطور 
می تواند در بهبود زندگی مخاطب نقش داش��ته باش��د؟ چه دليلی 

دارد كه مخاطب وقتش را برای توجه به داستان برند صرف كند؟
داس��تان برند بايد ح��س مخاطب را تحريک كند و قرار نيس��ت 
فقط درباره  كاری باش��د كه محصول يا خدمت انجام می دهد، بلكه 
به تاثيرش بر زندگی مردم تمركز می كند. به عنوان مثال ش��ركتی 
كه ويژگی اش ارسال ايميل های خودكار است می تواند داستانش را 
حول س��اده كردن زندگی مردم و دوركردن اس��ترس و فشار روزانه 

بنويسد.
داس��تان برند بايد ساده و قابل فهم باشد و در عين حال داستان 

از پيش روايت شده رقيب نباشد.
mbanews :منبع
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مش��تريان ما هيچ گاه تا اي��ن اندازه دس��ت برتر را نداش��ته اند. امروزه 
انتخاب های بس��يار زيادی پيش روی مش��تريان قرار دارد. از يكسو وجود 
گزينه های بس��يار امكان سردرگرمی مشتريان و ناتوانی در زمينه انتخاب 
يک برند برای خريد را به همراه می آورد. ترجيح اغلب مشتريان، يک برند 
آشنا با سليقه شان است. به اين ترتيب برند موردنظر با طراحی كمپين های 
بازارياب��ی اختصاصی برای آنها امكان فروش محصوالت بيش��تر را خواهد 
داش��ت. اين امر به معنای افزايش وفاداری مش��تريان ب��ه برند و كاهش 
نگرانی ها و اتالف وقت مش��تريان برای يافتن محصول موردنيازشان است. 
به اين ترتيب مش��تريان هميشه به س��راغ برند مورد عالقه و قديمی شان 

می روند. 
به صورت خالصه، در اينجا مفهوم بازاريابی دقيق مطرح می ش��ود. اين 
امر برای كس��ب و كارها گونه ای س��الح در راستای تعامل هرچه بيشتر با 
مشتريان فعلی است. به اين ترتيب هزينه های يافتن مشتريان تازه كاهش 
چشمگيری خواهد يافت. نتيجه امر نيز تبديل مشتريان معمولی برندمان 

به مشتريان وفادار و ثابت است. 
بازاریابی دقیق چیست؟ 

ب��ه منظور توضيح اين تكنيک بازاريابی ابتدا تصويری را تجس��م كنيد. 
شما همين چند ساعت پيش از يک سايت فروش آنالين خريد كرده ايد. تا 
االن نيز از خريدتان راضی هستيد. دو روز بعد فروشگاه موردنظر برای شما 
ايميل مبنی بر تخفيف مناسب بر روی محصولی كه همين چند روز پيش 
خريديد، ارسال می كند. به عبارت بهتر، محصول مورد نظر همان روز صبح 

به دست شما رسيده است. 
از نظر بسياری از كارشناس ها چنين رفتارهای نادرستی از سوی برندها 
دليل اصلی از دس��ت رفتن مشتريان است. چنين رفتارهايی پيام روشنی 
مبنی بر ش��ناخت نادرست برندها از مش��تريان مخابره می كند. در مورد 
محتوای بازاريابی و تبليغاتی نيز ش��رايط يكس��انی حاكم است. بسياری 
از برندها به دليل عدم ش��ناخت مشتريان ش��ان اقدام ب��ه توليد محتوای 

ناهماهنگ با سليقه آنها می كنند. 
ه��دف اصل��ی در بازاريابی دقيق معطوف به مش��تريان فعلی به منظور 
افزايش وفاداری شان است. در اين الگو به جای استفاده از تبليغات به سراغ 
توليد محتوا و كمپين های بازاريابی هماهنگ با س��ليقه و نياز مش��تريان 

فعلی برند می رويم. 
تقسيم بندی بازار محور اصلی بازاريابی دقيق است. در اين مرحله ما پس 
از انتخاب بازار هدف مان آن را به بخش های كوچک تر تقسيم می كنيم. به 
اين ترتيب هر كدام از بخش های كوچک تر دارای نيازهای و سليقه خاص 
خود قلمداد می ش��ود. گاهی اوقات تقسيم بندی براساس معيارهای ساده 
نظير جنسيت و گاهی بر پايه معيارهای پيچيده مانند مردهای مجرد زير 

۴۰ سال خواهد بود. 
در اينجا به اين مس��ئله بايد اينگونه نگاه كرد: در حالی كه ش��بكه های 
اجتماعی فرصت بازاريابی مستقيم را برای برندها فراهم می كند، بازاريابی 
دقيق امكان تعامل با مخاطب های مناسب در زمان مناسب و از طريق پيام 
مناسب را امكان پذير خواهد كرد. نتيجه اصلی اين فرآيند افزايش وفاداری 
مش��تريان و كاهش احتمال اتالف بودجه برندمان و زمان مشتريان است. 
فقط بايد از خودمان درب��اره تجربه های بمباران تبليغاتی در فيس بوک و 
ديگر ش��بكه های اجتماعی س��وال كنيم. امروزه اغلب مشتريان تمايل به 
وفاداری به مجموعه ای مشخص از برندها دارند. به اين ترتيب با پاسخگويی 
درس��ت به اين خواسته امكان كسب سود بيشتر از طريق مشتريان ثابت 
فراهم می ش��ود. از نقطه نظر مش��تريان، درک درس��ت برندها از نيازشان 
به معنای امكان تعامل مداوم با برندهای مورد عالقه ش��ان و عدم دريافت 

پيام های تبليغاتی مختلف است. 
تمام هدف ما در اينجا تالش برای ايجاد ارتباط با مشتريان هماهنگ تر با 
ماهيت و محصوالت برندمان است. به اين ترتيب دامنه مشتريان وفادار ما 
افزايش خواهد يافت. ويژگی اصلی مشتريان وفادار تمايل بيشتر به خريد 
از برند ما در مقايس��ه با ديگر رقباست. متاسفانه مشكل اصلی بسياری از 
برندها با مش��تريان معمولی ناتوانی در حفظ   آنها برای مدت زمان طوالنی 
اس��ت. بدون ترديد در راستای جلب نظر مشتريان فعلی و تبديل شان به 
مش��تريان ثابت برندمان بايد اقدام به اس��تفاده از ابزارهای تازه بازاريابی و 

گردآوری اطالعات پيرامون آنها نيز كنيم. 
چگونه از بازاریابی دقیق برای افزایش سود استفاده کنیم؟

درست به مانند هر كمپين بازاريابی ديگری، در اينجا نيز بايد كارمان را با 
يک هدف مشخص شروع كنيم. به راستی ما قصد دستيابی به چه هدفی را 
از طريق اين الگوی بازاريابی داريم؟ آيا هدف اصلی در اينجا افزايش ميزان 
بازديد كاربران از اكانت مان در ش��بكه های اجتماعی اس��ت؟ يا شايد هم 

قصدمان بازيابی دوباره اعتماد مشتريان از دست رفته مان است. 
اجازه دهيد در اينجا به دو شيوه اجرای بازاريابی دقيق توجه كنيم. در 
الگوی نخس��ت، فرض كنيم ما هدف موردنظرمان را مش��خص كرده ايم. 
پ��س از آن م��ا بايد اقدام به ارزيابی و توليد ارزش براس��اس اطالعات به 
دس��ت آمده از كمپين های قبلی مان كنيم. اي��ن اطالعات بايد به ما در 
زمينه دس��ته بندی درست مشتريان مان كمک كند. توصيه من در اينجا 
اقدام برای تعيين گونه ايده آل مشتريان مان پيش از شروع به دسته بندی 
آنهاس��ت. به اين ترتيب ما آشنايی كافی با معيارهای موردنظرمان برای 
تاثيرگذاری بر روی مش��تريان خواهيم داشت. پس از اين مرحله امكان 
دس��ته بندی بيشتر مشتريان براساس نوع س��ليقه و نيازهای شان وجود 

دارد. 
در مرحل��ه بعد م��ا بايد به س��راغ افزايش دق��ت و هماهنگی محتوای 
كمپين مان با نيازها و سليقه مشتريان مختلف برندمان باشيم. بر اين اساس 
تخمين ميزان مشتريان حاضر در هر دسته بندی و توليد محتوای مختلف 

برای جلب رضايت گروه های گوناگون اهميت دارد. متاس��فانه بسياری از 
برندها به جای توجه به گوناگونی مشتريان ش��ان اقدام به شناسايی فقط 
يک دسته می كنند. به اين ترتيب در عمل بقيه گروه ها را فدای يک گروه 
خواهن��د كرد. در اينجا هدف اصلی ما باي��د تالش برای افزودن گروه های 
متفاوت هرچه بيش��تری از مشتريان به دامنه فعاليت الگوی بازاريابی مان 
باشد. استفاده از اطالعات دست اول در اينجا اهميت دارد. به اين ترتيب با 
بررسی اطالعات هرچه بيشتر امكان دستيابی به نتيجه بهتر فراهم می شود. 
هميش��ه وقتی يک كمپين را راه اندازی می كنيم، نيازمند ارزيابی نتايج 
آن نيز هستيم. مش��كل اصلی بسياری از برندها عدم ارزيابی مداوم نتايج 
فعاليت برندشان است. به اين ترتيب در عمل فقط يک بار اقدام به ارزيابی 

نتايج می كنند. 
همه چیز درباره داده و برند سازی است

داده در قل��ب فرآيند بازاريابی دقيق جای دارد، با اين حال تمام فرآيند 
كس��ب و كار معطوف به بازاريابی و تحليل داده ها نيست. برندسازی يكی 
از نكات مهم در اين زمينه است. بنابراين بايد به فكر استفاده از داده های 
در دسترس مان به منظور استفاده ای فراتر از بازاريابی صرف باشيم. بدون 
ترديد در هر فرآيند كسب و كار داده ها بهترين دوست برندمان محسوب 

می شود. برخی از كاربردهای اساسی داده ها به شرح ذيل است:
• تحليل های تقس��يم بندی: داده های مورد استفاده در اين زمينه كمک 

شايانی در زمينه يافتن اهداف برندمان و ارزيابی آنها خواهد كرد. 
• تحليل های آينده نگ��ر: در اين زمينه هدف اصلی جمع آوری اطالعات 

مورد نياز با هدف پيش بينی دقيق وضعيت آينده بازار و برندمان است. 
عالوه بر تجزيه و تحليل داده ها ما نيازمند تمركز بر روی برندس��ازی با 
هدف جلب توجه بيش��تر مشتريان هس��تيم. در حالی كه داده ها به ما در 
زمين��ه توليد پيام های هماهنگ با س��ليقه مخاطب هدف كمک می كند، 
برندسازی به آشنايی بهتر مخاطب ها با برندمان ياری می رساند. هنگامی 
كه ما به صورت درست با يک برند آشنا شويم، عالقه مان به آن نيز بيشتر 

خواهد شد. 
اگر شما هنوز المان های اصلی برندتان نظير لوگو، صدای اصلی، رنگ ها و 
شعار تبليغاتی را انتخاب نكرده ايد، راه درازی در زمينه برندسازی در پيش 
خواهيد داشت. استفاده از شيوه آزمايش A/B )دو گانه( يكی از راهكارهای 
مناسب به منظور يافتن الگوی مناسب برندسازی برای شركت مان محسوب 
می شود. نكته مهم در فرآيند برندسازی اطمينان از هماهنگی برندمان با 

ارزش ها و تعهدات مان در كنار سليقه مخاطب هدف است. 
جمع بندی

در نهايت، بازاريابی دقيق به طور كامل پيرامون پااليش پيام برندمان با 
هدف جلب توجه افراد مناس��ب است. استفاده از داده ها و تجزيه و تحليل 
آنها نيز در همين راس��تا معنا پيدا می كند. ب��ه اين ترتيب امكان افزايش 

شمار مشتريان و سود برندمان فراهم خواهد شد. 
allbusiness :منبع

100 گام برای موفقیت در بازاریابی)8( 

در هفت ش��ماره گذش��ته به ۴۶ گام برای موفقي��ت در بازاريابی 
اشاره كرديم و حال آنها را ادامه می دهيم.

4۷-از اهمیت بازاریابی ارجاعی غافل نشوید 
طبق يک تعريف س��اده، بازاريابی ارجاعی را می توان همان شيوه 
ده��ان به دهانی دانس��ت كه طی آن فرآيند خري��د به علت توصيه 
اف��راد ديگ��ر صورت می گيرد. عل��ت اهميت اين امر ب��ه اين خاطر 
اس��ت كه افراد در خري��د، به نظر اطرافيان خود توجه بيش��تری را 
داش��ته و تاثير اين امر از گفته های هرچند كامل نمايندگان فروش 
نيز بيش��تر خواهد بود. در اين رابطه حتی افراد مش��هور جامعه نيز 
به علت شناخته ش��ده بودن، می توانند گزينه ه��ای خوبی برای اين 
روش محس��وب ش��وند. در اين راس��تا ايجاد معرف در بين تمامی 
اقش��ار جامعه، سرمايه گذاری بر روی افراد موثر و ايجاد ويژگی های 
جذاب برای به اشتراک گذاری محصول توسط جامعه هدف از جمله 
اقدامات ضروری محس��وب می شود. اين امر كه سايت و شبكه های 
اجتماعی ش��ما از جذابيت ها و امكانات الزم برای به اشتراک گذاری 
مطالب، برخوردار باش��ند نيز از ديگر اقدام��ات مهم و تعيين كننده 

محسوب می شود. 
48-برای قیمت محصوالت خود دلیل داشته باشید 

اين امر كه مش��تری بداند دقيقا به چ��ه علت بايد مبلغ موردنظر 
شما را پرداخت كند، در كسب اطمينان آنها تاثير بسزايی را خواهد 
داش��ت. درواقع در هر عرص��ه ای برخی از برنده��ا محصوالتی را با 
قيمت های پايين توليد می كنند كه در نگاه اول برای مخاطب بسيار 
جذاب بوده و آن را مقرون به صرفه تلقی می كنند. اين امر در حالی 
اس��ت كه آنها عمال از كيفيت به مراتب پايينی برخوردار هستند. به 
همين خاطر يكس��ری داليل منطقی حتی می تواند به ش��ما كمک 
كند ت��ا در صورت نياز قيمت محصوالت خ��ود را نيز بدون كاهش 

مشتريان خود، افزايش دهيد. 
49-یک سیستم پاسخگویی خودکار داشته باشید 

بدون ش��ک در بهترين حالت ممكن نيز شما و كارمندان شركت 
قادر به حضور و فعاليت ۲۴ ساعته نخواهند بود، با اين حال مشتری 
احتمال دارد در هر زمانی با مشكل مواجه شود. به همين خاطر نيز 
وجود يک سيستم پاس��خگويی خودكار ضروری خواهد بود. امروزه 
اين سيس��تم ها پيش��رفت قابل توجعی را پيدا كرده اند و می توانند 
مخاطب را دقيقا به بخش موردنظر متصل كرده و برخی پاس��خ های 
از پيش ضبط ش��ده ش��ما را پخش كنند. در نهايت برای هر بخشی 
ك��ه نياز به توضيحات تصويری اس��ت، می توانيد تنها س��ايت خود 
را معرف��ی كني��د تا افراد ب��ا مراجعه به آن، بتوانند ني��از خود را به 
خوبی برطرف كرده و از برند ش��ما رضايت كافی را داش��ته باشند. 
بدون ش��ک امكانات شما خود يک تبليغ مناسب در جهت بازاريابی 

محصول خواهد بود. 
50-اطالعات را مکتوب کنید 

اي��ن ام��ر كه برای هر محص��ول، يک دفترچ��ه راهنمای جامع و 
كاربردی وجود داش��ته باش��د، امری كامال ض��روری خواهد بود. در 
اين رابطه توجه داش��ته باشيد كه ش��ما می-توانيد با اضافه كردن 
اطالعات مفيد اضافی كه به شناخت بهتر صنعت شما كمک خواهد 
ك��رد نيز به افزايش اطالعات مش��تری خود كم��ک كنيد كه بدون 
ش��ک مورد استقبال آن ها قرار خواهد گرفت. درواقع انجام كاری به 
ص��ورت رايگان همواره برای مخاطب ج��ذاب خواهد بود. در نهايت 
ش��ما می تواني��د از اين اطالعات، در راس��تای ايج��اد يک كتاب و 
نش��ريه استفاده كرده و با اين اقدام، برند خود را تواناتر نشان دهيد. 
بدون ش��ک وجود نشريه و يا كتابی از سوی شما در نمايشگاه هاس 

مختلف، وجه شايسته ای را به همراه خواهد داشت. 
ادامه دارد ...
creativeboom :منبع

ایستگاهبازاریابی از الگوی بازاریابی دقیق چه می دانیم؟

افزایش فروش با حفظ تناسب با سلیقه مشتریان

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

به قلم: اشلی کیملر بازارياب ديجيتال
ترجمه: علی آل علی     

نویسنده: کتی کومن كارآفرين و نويسنده
مترجم: امیر آل علی

سه شنبه
25 تیر 1398

شماره 1352



زنجیره وسیله-هدف و تکنیک نردبانی، راهی 
برای شناسایی ذهن مشتریان تان

برندهای زيادی در گروه های محصوالت مختلف قرار دارد و بدون 
شک شما نسبت به آنها آش��نايی داريد. برندها، مفاهيم و پيام های 
زيادی را انتقال می دهند و يكی از راه های انتقال اين مفاهيم، خلق 

پيام های تبليغاتی  است.
زنجيره وس��يله-هدف ابزاری ا س��ت ك��ه ارتباط بي��ن ويژگی ها، 
پيامدها و در نهايت آن دسته از ارزش هايی كه برای مخاطبين حائز 

اهميت است را شناسايی می كند.
همان طور كه در ش��كل زير نش��ان داده  ش��ده  اس��ت؛ ويژگی ها 
و پيامدها ابزار و وس��ايلی هس��تند ك��ه از طريق آنه��ا می توان به 
ارزش های مخاطبين و مصرف كنندگان دس��ت يافت. در اين ميان، 

اهداف نيز به تقويت ارزش های مصرف كنندگان می پردازند.
به اختصار توضيحاتی پيرامون هر يک از عناصر زنجيره وس��يله-

هدف ارائه می شود:
ويژگی:

اين عنصر تمركز بر روی ويژگی ها و خصوصيات دارد. برای مثال 
در تبليغ تلفن هم��راه به ويژگی هايی نظير زيبايی، نوآور بودن و ... 

توجه می شود.
پيامد:

اين عنصر به نتايج و پيامدهای حاصل از اس��تفاده چيزی اش��اره 
دارد. ب��رای مث��ال در تبلي��غ تلفن هم��راه پس از اس��تفاده از آن، 
مصرف كنندگان انتظار دريافت كيفيت باال، سرعت باال و ... را دارند.

ارزش:
ارزش ها بازتاب عقايد مصرف  كنندگان هس��تند به نوعی می توان 
آنها را اهداف غايی معرفی كرد كه در زندگی هر يک از مش��تريان 

قرار دارد.
بعضی از اين ارزش ها به شكل عمومی و مشترک در زندگی همه 

افراد قرار گرفته اند كه به شرح زير هستند:
تنوع طلبی، اس��تقالل طلبی، لذت  جويی، موفقيت، قدرت، ايمنی، 

برقراری نظم و انضباط، مهرورزی، آداب و سنن و ...
با استفاده از تكنيک نردبانی می توان به توسعه بيشتر اين مفاهيم 

كمک كرد.
تکنیک نردبانی چیست؟

اين تكنيک روش��ی ا س��ت كه ارتباط مي��ان ويژگی ها، پيامدها و 
ارزش ها را از طريق ايجاد سلسله مراتب ميان هر يک از آنها، می يابد. 
در اين تكنيک در حدود ۳۰ دقيقه الی بيش��تر س��واالت عميقی در 
قالب يک مصاحبه از فرد پرس��يده می ش��ود و به ترتيب هر يک از 

عناصر زنجيره وسيله-هدف بيان می شود.
برای مثال فرض كنيد از دانش��جوی كارشناسی پرسيده می شود: 
»علت شركت ش��ما در كنكور كارشناسی ارشد چه بود؟« وی بيان 
می كند: »در صدد ادامه تحصيل بودم.« مجدد پرس��يده می ش��ود: 
»چرا در صدد ادامه تحصيل بوديد؟« وی پاس��خ می دهد: »به دنبال 

موقعيت اجتماعی، شغل بهتر و در نهايت درآمد باالتری هستم.«
ب��ا ادامه اين س��واالت می توان به يكی از ارزش های مطرح ش��ده 
در قس��مت قبل��ی دس��ت ياف��ت. در اي��ن مث��ال ارزش غايی كه 
مصاحبه ش��ونده دنبال می كرد، ارزش قدرت ب��ود كه در غالب يک 

مثال جزئی بيان شد.
اگرچه اين روش ها بی نقص نبوده و همانند ساير روش های موجود 

با انتقادات زيادی موجه شده است از جمله:
در اين روش مصاحبه كننده به دنبال ارزش هايی ا ست كه از پيش 
در نظ��ر خ��ود قرار داده و روند مصاحبه را به همان س��مت و س��و 

هدايت می كند.
ع��الوه بر آن در اين روش فرض می ش��ود بي��ن هر يک از عناصر 
ارتباطی وجود دارد و ش��ايد در ذهن مش��تريان آگاهی نسبی بين 
ويژگی ها و پيامدها برقرار باش��د وليكن نس��بت ب��ه ارزش ها ناآگاه 

باشند.
ب��ا وجود تمامی اين انتقادات می توان به بزرگترين مزيتی كه اين 
روش به ارمغان آورد، اش��اره كرد: تمركز بر روی منافع محصول به 

جای تمركز بر روی ويژگی های محصول.
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هنری فورد، موسس برند خودروسازی فورد و از جمله افراد تاثيرگذار در عرصه 
خودروسازی محسوب می ش��ود. وی در راستای كاهش قيمت خودرو، به افزايش 
انبوه روی آورد كه انقالبی در اين عرصه محسوب می شد. از اين روش وی به عنوان 
سياس��ت فورديسم ياد می شود. وی متولد ايالت ميشيگان آمريكا بوده و از همان 
دوران نوجوانی، عالقه فراوانی به ابزار مكانيكی پيدا كرد. درواقع نخستين فعاليت 
حرفه ای وی در سن ۱۵ سالگی و با تعمير وسايل همسايگان شكل گرفت. او پس 
از دس��ت دادن مادر خود، روستای محل زندگی را برای كار در زمينه ماشين آالت 
رها كرد، با اين حال پس از يک دوره كامل كارآموزی و كس��ب مهارت، به محل 
زندگی خود بازگشت و در همان جا ازدواج كرد. با اين حال او كه از كار در مزرعه 
نفرت داشت، برای رهايی از فضايی كه در آن گرفتار شده بود، به تحصيل در رشته 
تجارت دانشگاه گلداسميت پرداخت. سپس به ديترويت نقل مكان كرد و در شركت 
برق اديسون مشغول فعاليت شد و در اين شغل پيشرفت بسياری كرد. همين امر 
نيز امكانات مالی الزم برای آزمايش��ات مورد عالقه ب��ر روی موتورهای بنزينی را 
فراهم كرد. جالب اس��ت بدانيد كه يكی از نخستين مشوق های او، شخص توماس 
اديس��ون بوده است كه از آزمايش��ات و طرح های او استقبال كرده و وی را به كار 
خارج از شركت خود و دنبال كردن هدفی كه دارد، سوق داد. همين امر نيز باعث 
شد تا وی بتواند در سال ۱۸۹۹ شركت خودروسازی ای به نام ديترويت را راه اندازی 
كند، با اين حال عدم تجربه در اين عرصه و باال بودن هزينه های توليد باعث ش��د 
تا وی در تنها دو س��ال بعد اعالم ورشكس��تگی كند. در همان سال وی موفق شد 
ت��ا با همكاری فردی ب��ه نام هارولد ويلز، يک اتومبيل باكيفيت را طراحی و توليد 
كند. موفقيت اين محصول باعث شد تا سهامداران سابق شركت ديترويت، بار ديگر 
اعتماد خود را به هنری فورد پيدا كرده و به وی برای ايجاد ش��ركتی جديد به نام 
خود او، كمک كنند، با اين حال اختالف نظرهای مداوم وی با س��هامداران باعث 
شد تا در نهايت شركت را ترک كند. پس از اين اتفاق شركت سابق او نام كاديالک 
را انتخاب كرد كه امروزه يكی از برندهای توليدكننده خودروهای لوكس محسوب 
می شود. اين اتفاق نيز منجر به كناره گيری آقای فورد نشد و او دو سال بعد سومين 
شركت خود را با نام فورد، تاسيس كرد. اين شركت با توليد اتومبيلی كه حداكثر 
سرعت آن ۹۱ كيلومتر بر ساعت بود، موفق شد تا عنوان پرسرعت ترين خودروی 
تاريخ را به دست آورد. اين امر به شهرت جهانی برند فورد منجر شد. در ادامه وی 
مدل های ديگری نظير T و N را نيز معرفی كرد كه همگی به فروش بسيار بااليی 
دس��ت پيدا كردند. از جمله سياس��ت های كاری موفق او می توان به ارتباط برقرار 
كردن با تمامی رسانه ها برای پوشش خبری مناسب از توليدات و پيشنهاد حقوق 
باال برای كارمندان بود كه باعث ش��د تا اين برند به انتخاب نخس��ت بهترين های 
عرصه خودروس��ازی تبديل شود. وی برخالف عقايد مرس��وم، بر اين باور بود كه 
افزايش حقوق و كاهش س��اعت كاری، باعث افزايش رضايت و در نهايت بهره وری 
كارمندان خواهد شد. همچنين وی از جمله نخستين افرادی محسوب می شد كه 
در شركت خود سياه پوستان را نيز استخدام كرد و به شدت با مسائل نژادپرستی 
و جنگ مخالف بود. وی اگرچه مخترع اتومبيل محسوب نمی شود، با اين حال به 
علت اين امر كه با كاهش هزينه های توليد، موفق شد تا قيمت نهايی خودروهای 
خود را در مقايسه با ساير برندها، به مراتب پايين تر آورده و امكان استفاده همگانی 
از اين محصول را فراهم كند، به عنوان شخصيتی تكرارنشدنی در اين عرصه معرفی 
می شود. با توجه به توضيحات ارائه شده، در ادامه به بررسی ۱۰ راز موفقيت از زبان 

ابداع كننده خط توليد صنعتی، خواهيم پرداخت. 
1-مشاوره گرفتن از دیگران را نوعی ضعف تلقی نکنید

به اعتراف آقای فورد، بزرگترين اش��تباهی كه وی در طول زندگی خود انجام 
داده است اين بوده كه بيش از حد به خود اعتقاد داشته و اين امر باعث می شد 
تا نظرات ديگران چندان اهميتی برای او نداش��ته باشد. همين امر نيز باعث شد 
ت��ا با م��رور زمان و عدم توجه به تغييرات اين صنعت، ف��ورد عنوان برترين برند 
خودروس��ازی را از دست داده و به مقام س��وم، نزول پيدا كند. اين امر در حالی 

است كه افرادی نظير پسر او، مكررا به وی نسبت به اقدامات ساير برندها و روند 
تحولی كه در اين عرصه در حال رخ دادن اس��ت، هش��دارهايی را داده بودند. به 
همي��ن خاطر وی عقيده دارد ك��ه در صورتی كه خواهان موفقيتی طوالنی مدت 
هستيد، الزم است تا علی رغم اعتماد به خود، از بررسی نظرات ديگران نيز غافل 
نشويد، با اين حال وی اهميت دادن به گفته های همه افراد را نيز مفيد ندانسته و 
به همين خاطر عنوان كرده است كه تنها به صحبت افراد كليدی و خبره گوش 
دهيد. اين امر به بهبود تصميمات ش��ما كمک بس��ياری را خواهد كرد. درواقع 

نبايد باور داشت كه ديدگاه شما نسبت به مسائل، كامال بی نقص است.  
2-سالخوردگی زمانی رخ خواهد داد که یادگیری را متوقف 

سازید
ب��رای هيچ علمی، نقطه پايانی وجود ن��دارد. به همين خاطر نيز متوقف كردن 
روند يادگيری، يک اش��تباه كام��ال بزرگ خواهد بود. درواق��ع اين امر كه ذهن 
خود را رها س��ازيد، باعث ضعيف شدن آن خواهد شد كه اين امر شما را با انواع 
مش��كالت ذهنی و جس��می مواجه خواهد ساخت. به همين خاطر الزم است كه 
ت��ا پايان عمر خود، همواره از ذهن و جس��م خود اس��تفاده كني��د تا آنها قدرت 
خود را از دس��ت ندهند. در نهايت يادگيری مداوم باعث خواهد شد تا در عرصه 
كاری خ��ود همواره بتوانيد قدرتمند ظاهر ش��ده و آينده درخش��ان تری را برای 

خود رقم بزنيد. 
3-محدوده مشتریان خود را شامل تمامی افراد کنید 

اگرچه تا قبل از ظهور فورد، برندها بر روی پيدا كردن مش��تری از قشر مرفه، 
تمركز داشته و بر اين باور بودند كه آنها ضامن بقای برند خود خواهند بود، با اين 
ح��ال فورد يک نگرش جديد را وارد بازار كرد كه در آن تمامی افراد يک جامعه 
می توانستند مشتريان وی باشند. وی حتی در طراحی های خود نيز لوكس بودن 
را كنار گذاش��ت و در تالش برای توليد خودرويی بوده است كه علی رغم قيمت 
مناس��ب، عواملی ديگر نظير امكانات متنوع و جذابيت همگانی را داش��ته باشد. 
وی حت��ی با افزايش درآمد كارمندان خود، باعث ش��د تا تمام��ی آنها بتوانند از 
محصوالتی كه خود توليد می كنند، استفاده كنند كه اين امر يک شيوه تبليغاتی 
بسيار جذاب نيز محسوب می شد. به همين خاطر وی همواره توصيه می كند كه 
در كار خود تنها بر روی يک قشر خاص تمركز نداشته باشيد. بدون شک هزاران 
مش��تری، س��ودآوری به مراتب باالتری را نس��بت به تعداد محدود آنها خواهند 
داش��ت. با اين حال وی از جامعه مرفه نيز غافل نشده و خودروهای لوكس خود 
را تحت عنوان برند لينكولن توليد و روانه بازار كرده است كه به خوبی توجه وی 

به تمامی اقشار جامعه را به اثبات می رساند.
4-اگر فکر می کنید می توانید و یا به عکس این قضیه ایمان 

دارید، در هر دو حالت حق با شما است
اين امر از جمله جمالت بس��يار معروف آقای فورد محس��وب می ش��ود كه به 
خوب��ی نقش تفكر در موفقيت و يا شكس��ت افراد را به اثبات می رس��اند. امروزه 
روان شناس ها اثبات كرده اند كه ذهن هر آن  چيزی را كه باور نمايد، قدرت انجام 
آن را ايجاد خواهد كرد. به همين خاطر نيز بس��يار مهم اس��ت كه در راس��تای 
تحقق روياهای خود، س��دهای ذهنی را نابود ساخته و با مطالعه زندگينامه افراد 
موفق، به اين باور دست پيدا كنيد كه هيچ چيز غيرممكن نبوده و همه چيز به 
نحوه عملكرد ش��ما باز می گردد. بدون شک برای فردی كه به خود باور داشته و 
در راس��تای هدف خود جس��ورانه گام برمی دارد، هيچ چيز نمی تواند مانع كسب 
موفقيت باش��د، با اين حال نبايد در اين رابطه بيش از حد عجوالنه رفتار كنيد. 
بدون ش��ک اتفاقات بزرگ و ارزش��مند، زمان بر خواهند بود، با اين حال تا زمانی 
كه از انجام كار خود احس��اس خوبی داريد، می توانيد اطمينان داشته باشيد كه 

نتيجه كار، امری فوق العاده خواهد بود. 
5-سرمایه گذاری بیهوده را کنار بگذارید 

بدون شک اگر هنری فورد در عرصه ای ديگر كه مسير رشد خود را طی كرده 
اس��ت، سرمايه گذاری می كرد، نمی توانست به چنين موفقيت چشمگيری دست 
پيدا كند. به همين خاطر بسيار مهم است كه در چه زمينه  ای مشغول به فعاليت 
هس��تيد. درواقع انتخاب يک مسير س��ودآور و آينده دار، نخستين اقدام شما در 

راس��تای كس��ب موفقيت خواهد بود، با اين حال در اين رابطه از اهميت عالقه 
خود غافل نش��ويد. درواقع شما بايد در كار خود ديدگاهی آينده نگارانه داشته و 

بر روی حل حداقل يک مشكل جامعه تمركز كنيد. 
6-شکست را به عنوان فرصتی برای اقدامات هوشمندانه تر 

تلقی کنید 
هيچ گاه شكست باعث نشده است كه افراد از رسيدن به هدف خود باز بمانند. 
درواقع عاملی كه باعث می ش��ود تا افراد ديگر به س��راغ هدف خود نروند، نحوه 
واكنش آنها نس��بت به اين مسئله اس��ت. درواقع شكست به معنای يک هشدار 
برای بيان اين واقعيت اس��ت كه ش��ما هنوز برای گام بعدی آماده نيس��تيد. به 
همين خاطر در صورتی كه بازنگری خوبی نسبت به اقدامات انجام شده داشته و 
داليل اين امر را شناس��ايی كنيد، می توانيد با يک برنامه ريزی و شروعی مجدد، 
گام بع��دی خود را با قدرت بيش��تری برداريد. در اين رابط��ه آقای فورد نيز در 
مس��ير ايجاد يک برند قدرتمند در زمينه توليد اتومبيل، چندين بار با شكس��ت 
مواجه ش��د، با اين حال نحوه واكنش وی نس��بت به اين مسئله، در نهايت او را 
به س��مت ايجاد برندی سوق داد كه در حال حاضر نيز يكی از برترين های حوزه 

خودرو محسوب می شود. 
۷-اشتیاق کافی برای کار خود داشته باشید

حت��ی بهترين برنامه ريزی ها نيز در صورتی كه اش��تياق كاف��ی را برای انجام 
كارهای خود نداش��ته باش��يد، بی نتيجه خواهد بود. به همين خاطر نيز ضروری 
اس��ت تا در صورتی كه اش��تياق كافی را در كار خود نداش��ته و نمی توانيد آن را 
ايجاد كنيد، شغل خود را در هر مرحله ای رها ساخته و به دنبال عرصه ای برويد 
كه بيش��ترين جذابيت را برای ش��ما دارد. در نهايت توجه داش��ته باشيد كه هر 
اقدام��ی هنگامی كه بخواهيد به صورت عالی آن را انجام دهيد، با س��ختی های 
بسياری همراه خواهد بود. به همين خاطر نبايد تصور كنيد كه مسير پيش روی 
ش��ما كامال س��اده و مطابق ميل خواهد بود، با اين حال هنگامی كه كار خود را 

ارزشمند بدانيد، برای آن ارزش جنگيدن را قائل خواهيد شد. 
8-هر چیزی امکان پذیر است 

تا قبل از پياده سازی سياست فورديسم، هيچ فردی به امكان پذير بودن امكان 
اس��تفاده از خودرو برای همگان، اعتقادی نداشت. درواقع اين امر برای بسياری 
غيرممكن به نظر می رسيد. اين امر در حالی است كه پرواز كردن نيز در روزگاری 
به عنوان يک امر غيرممكن تلقی می ش��د، با اين حال انس��ان های بزرگ تمامی 
بهانه ه��ای موجود را كنار می گذارند و به همه چيز رنگ واقعيت می بخش��ند. به 
همين خاطر نيز الزم اس��ت تا باور داشته باشيد كه هيچ چيز غيرممكن نبوده و 

شما می توانيد نخستين فرد در راستای انجام يک اتفاق جديد باشيد.
9-هیچ گاه از کیفیت کار نکاهید 

به عقيده آقای فورد، كيفيت به معنای انجام درس��ت كارها اس��ت. به همين 
خاطر كاهش كيفيت بيانگر عدم درستی در انجام كارها خواهد بود كه در نهايت 
شكست را به همراه خواهد داشت. درواقع هر فردی بايد يكسری اصول حرفه ای 
برای خود داشته باشد تا تحت هر شرايطی، بهترين عملكرد را از خود ارائه دهد. 
در نهايت به اين امر باور داش��ته باش��يد كه كم كاری هي��چ گاه نمی تواند ضامن 

موفقيت طوالنی مدت شما باشد. 
10-به جای تمرکز بر روی مشکالت، به دنبال راه حل ها باشید 

اي��ن امر ك��ه بخواهيد ديگران را نقد كرده و بهانه پيدا كنيد، آس��ان ترين كار 
خواهد بود. درواقع توجه به مش��كالت و شانه خالی كردن از آنها اقدامی تدافعی 
محس��وب می ش��ود كه افراد را تنها در توهم بهبود اوضاع فرو خواهد برد، با اين 
حال در صورتی كه مس��ئوليت زندگی خود را قبول كنيد، هر س��ختی ای كامال 
موقت��ی خواهد بود. در نهايت با تمركز بر روی رفع حتی يک مش��كل و كمبود 
در جامعه، می توانيد به موفقيتی چش��مگير دس��ت پي��دا كنيد. به همين خاطر 
تنها كافی اس��ت تا مشكالت موجود را شناس��ايی كرده و تمركز خود را بر روی 
راه حل ه��ای رفع آن قرار دهيد. اين امر در حالی اس��ت كه اگر بخواهيد بر روی 

مشكل تمركز كنيد، از پرداختن به روش های حل آن باز خواهيد ماند.  
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اخبار

ســاری - دهقان: وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در 
نشست شورای اداری شهرستان های نوشهر، چالوس و کالردشت 
واقع در غرب مازنــدران افزود: اگر چه اجرای این طرح مزیت های 
فراوانی به همراه داشت، اما دارای نقاط ضعفی هم بودکه باید برطرف 
و نقاط قوت آن تقویت شــود.  دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت ، 
درمان و آموزش پزشــکی روز پنجشنبه در نشست شورای اداری 
شهرستان های نوشهر، چالوس و کالردشت واقع در غرب مازندران 
با بیان اینکه قطار توســعه طرح تحول نظام سالمت ضمن این که 
در هیچ ایستگاهی متوقف نخواهد شد ، بلکه نیاز به تعمیر دارد و 
باید زیرساخت های آن فراهم شود. افزود: اگر چه اجراي این طرح 
مزیت هاي فراواني به همراه داشت، اما داراي نقاط ضعفي هم بودکه 
باید برطرف و نقاط قوت آن تقویت شــود. وزیر بهداشت ، درمان و 
آموزش پزشــکی با اظهار این مطلب که طرح تحول نظام سالمت 
از سال ۹۳ با ســه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در 
دسترســی به خدمات سالمت و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی 

و درمانی در کشور اجرایی شد اضافه کرد : کاهش میزان پرداختی 
بیماران بســتری دربیمارســتان هاي دولتي، ماندگاري پزشکان 
درمناطق محروم، حضور پزشــکان متخصص مقیم دربیمارستان 
هاي دولتي، ارتقاي کیفیت هتلینگ و ارتقاي کیفیت خدمات در 
بیمارستان هاي دولتي، برنامه ترویج زایمان طبیعي، برنامه حفاظت 
مالي از بیماران صعب العالج وایجاد اورژانس هوایي از جمله برنامه 

هاي تعریف شــده براي این طرح بوده است. وزیر بهداشت گفت : 
با اجرای طرح تحول نظام ســالمت هزینه بستری بیماران  از ۳۷ 
درصد به ۵ درصد برای روســتاییان و ۱۰ درصد برای شهرنشینان 
کاهــش  یافت و ۴۲ درصدی هم از قیمــت انواع لوازم و تجهیزات 
پزشکی  مصرفی برای  بیماران کاسته شد. وی کاهش ارجاع مردم 
به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، بازسازی 
بیمارستان های فرسوده،  ترویج  زایمان  طبیعی ، حضور پزشکان در 
مناطق محروم، راه اندازی کلینیک ویژه و پایگاه هاي اورژانس را از 
جمله مزیت هاي این طرح معرفي کرد. وزیر بهداشت با تاکید بر این 
نکته که باید با بهره گیری از همه ظرفیت ها بویژه از توانمندی های 
بخش خصوصی برای تقویت نقــاط قوت و رفع نقاط ضعف طرح 
تحول نظام سالمت استفاده کرد، افزود: امروز اولویت وزارت بهداشت 
تقدم پیشگیری بر درمان سرپایي، تقدم درمان سرپایي بر بستري و 
نیز تکمیل زیرساخت هاي طرح تحول نظام سالمت است و همه باید 

براي تحقق این اولویت ها کمک کنند.

تبریز –ماهان فالح: شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان و سازمان مردم 
نهاد خانه محیط زیست در راستای گسترش فرهنگ صحیح مصرف 
آب و جلب توجه افکار جامعه به موضوع آب مســابقه نقاشی آب = 
زندگی ویژه کــودک و نوجوان و همچنین رونمایی از طرح "دانش 
آموزان حامی آب" را برگزار کرد . مراســم اختتامیه دومین مسابقه 
نقاشــی آب = زندگی، که با حضور تعدادی از مســئولین و مدیران 
آموزش و پرورش و شــرکت آب و فاضالب استان، معاون فرهنگی 
شــهرداری تبریز با مشــارکت و هماهنگی اداره آموزش و پرورش 
استان و سازمان مردم نهاد خانه محیط زیست در فرهنگسرای الغدیر 
شهرداری تبریز و با حضور دانش آموزان منتخب و خانواده هایشان 
برگزار شــد. مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شــرقی دراین مراسم ضمن تشــکر و قدردانی از حضور 
مسئولین و شرکت کنندگان در مسابقه نقاشی با بیان توضیحات الزم 
در خصوص نحوه برگزاری این مســابقه گفت: دومین دوره مسابقه 
نقاشی آب = زندگی، بمنظور خلق آثارهنری توسط دانش آموزان در 
خصوص کمبود آب و فرهنگ صحیح مصرف آب و نقش و اهمیت 
آب در زندگی، محدودیت های منابع آبی کشور انجام گرفته است . 
مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: کشور ما با محدودیت های منابع 
آب روبرو بوده و بهره گیری صحیح از این نعمت الهی ضروری است 
لذا آموزش و ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب از اولویت های شرکت 

بــوده و تالش می کنیم تا نگاه جامعــه و مردم را به موضوع حیاتی 
آب معطوف کنییم . مهندس باقرزاده افزود: با توجه به اینکه کشور 
ایران در ردیف مناطق خشــک و نیمه خشــک قرار گرفته و بارش 
باران در ایران یک ســوم میانگین جهانی است اما میزان مصرف در 
ایران بیش از متوســط جهانی است و این در حالی است که ایران با 
محدودیت جدی منابع آبی روبرو می باشــد .  وی افزود: کشور ما با 
محدودیت منابــع آب روبرو بوده و بهره گیری صحیح از این نعمت 
الهی ضروری اســت لذا آموزش و ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب 
در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت . وی در ادامه به نحوه 
اجرای مسابقه نقاشی اشاره کرد و افزود: این مسابقه در ۳ گروه سنی 
زیر ۹ سال ویژه کودکان، زیر ۱6 سال ویژه نوجوانان و گروه حرفه ای 
در بیــن دانش آموزان منتخب و به صورت حضوری برگزار گردید و 
آثار نقاشــی پس از جمع آوری بر اساس رای هیئت داوران تعداد ۳ 

اثر برتر در گروه سنی کودکان و ۳ اثر برتر در گروه سنی نوجوانان و 
همچنین ۳ اثر برتر در گروه حرفه ای انتخاب و از نفرات برتر تجلیل 
بعمل آمد . مهندس باقرزاده در خصوص این طرح یادآور شد: طرح 
"دانش آموز حامی آب" برنامه ای مشترک بین شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شــرقی و اداره کل آموزش و پرورش استان و سمن خانه 
محیط زیســت بوده و دبیرخانه اجرایی آن در دفتر روابط عمومی و 
آموزش همگانی و خانه محیط زیست مستقر می باشد . مدیر دفتر 
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ادامه داد: هدف از اجرای 
این طرح جلب مشارکت، همراهی و همدلی دانش آموزان مدارس در 
خصوص فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب  و حفاظت و صیانت از 
منابع آب بوده و بدون شک شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی برای موضوع فرهنگ سازی نیازمند مشارکت همگانی است . 
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در 
پایان ضمن تقدیر و تشکر مجدد از شرکت کنندگان مسابقه، آموزش 
و پرورش استان بویژه معاونت آموزش ابتدایی و فعالین خانه محیط 
زیست خاطرنشان کرد: امیدواریم با اقداماتی که در راستای فرهنگ 
سازی مصرف بهینه آب صورت می گیرد بتوانیم به حفظ منابع آبی 
کمک کنیم . در حاشیه این مراسم از نشان مخصوص "دانش آموز 
حامی آب" رونمایی و برای تمامی شرکت کنندگان در مسابقه نقاشی 
کارت شناســایی حامی آب صادر و شبکه دانش آموزان حامی آب 
رسما دراستان آذربایجان شرقی تشکیل شد. در پایان مراسم از هیئت 

داوران مسابقه نیز با اهداء لوح و جوایزی تجلیل بعمل آمد.

تبریز - ماهان فالح: اســتاندار آذربایجان شــرقی با تاکید بر 
ارتباط واقعی صنعت و دانشگاه، گفت : صنعت و دانشگاه می توانند 
شرکای خوبی برای یکدیگر بوده و با استفاده از ظرفیت های هم برای 
رفع مشکالت تولید و توسعه اشتغال تالش کنند. دکتر محمدرضا 
پورمحمدی در آیین رونمایی از طرح ملی تاپ )توانمندسازی تولید 
و توسعه اشــتغال پایدار( با اشاره به ظرفیت های علمی و صنعتی 
استان، گفت: این طرح، گام مناسبی در جهت ارتقای جایگاه صنایع 
و حرکت به سمت خودکفایی در حوزه تولید است. وی با بیان اینکه 
آذربایجان شرقی در زمینه اجرای این طرح نیز پیشتاز خواهد بود، 
ادامه داد: تبریز و آذربایجان، ســابقه درخشــانی در حوزه علمی و 
فناوری دارد که مجتمع ربع رشیدی به عنوان دانشگاهی کارآفرین 
در ۷۰۰ ســال پیش گواهی بر این مدعاســت. استاندار آذربایجان 
شرقی در ادامه به رتبه ۱6 ایران در تولید علم و رتبه ۷۰ در تولید 
فناوری اشاره کرد و گفت: رشد علم و فناوری در شرایط کنونی به 
حدی ســریع اســت که حتی پس از مدت زمان بسیار کوتاهی از 
تولید یک فناوری، نســخه جدیدی از آن عرضه می شود. وی ادامه 
داد: علم از جنس دانایی و فناوری از جنس توانایی است و با توجه 
به فاصله این دو مقوله با یکدیگر باید با استفاده از ظرفیت های بخش 
خصوصی، بخش دولتی و دانشگاه های استان این فاصله به  کمترین 
میزان ممکن برسد. پورمحمدی اظهار داشت: علمی مفید است که 
مشکلی از مشکالت جامعه را رفع کرده و بیشترین میزان ثروت و 
قدرت را برای جامعه به همراه داشته باشد. وی با اشاره به ضرورت 
ارتباط واقعی صنعت و دانشگاه و استفاده از ظرفیت پارک های علم و 
فناوری در تحقق اهداف این حوزه، گفت: تا زمانی که ارتباط صنعت 

و دانشگاه به شراکت تبدیل نشود آن چنان که بایدوشاید نمی توانیم 
شاهد رفع مشکالت و به روزرسانی صنایع و واحدهای تولیدی توسط 
دانشگاه ها و مراکز علمی باشیم. سامانه تاپ، نیاز اساسی کشور برای 
حل مشــکالت صنایع معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در 
خصوص طرح تاپ، گفت: سامانه تاپ یک طرح دانش پایه است که 

برای عبور از اقتصاد منبع محور به آن نیاز داریم. 
برات قبادیان افزود: برای همکاری و مشــارکت نزدیک صنعت و 
دانشگاه و برای اینکه بنگاه های صنعتی ما کاالهای خود را دانش پایه 
کننــد و کاالهایی باکیفیت و با رقابت تولید کنند به این طرح نیاز 
داریم. وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم اشــتغال زایشــی و پایدار 
در کشــور ایجاد کنیم و دانش آموختگان دانشگاهی در بنگاه های 
صنعتی حضور پیدا کنند و همچنین نفوذ و رســوخ فناوری را در 
بنگاه های اقتصادی داشته باشیم اجرای طرح توانمندسازی تولید و 
توسعه اشتغال پایدار حیاتی و اساسی است. قبادیان گفت: بنگاه های 
اقتصادی و عموم مردم که بــه نوعی می خواهند با علم و دانش و 
آثار جدید علمی و تمدنی کار کنند و در رفاه باشــند به این طرح 

نیــاز دارند تا نیازهای علمی و فناورانه بنگاه ها در داخل کشــور و 
با استفاده از نخبگان دانشگاهی رفع شــود. وی افزود: برای اینکه 
اساتید ما در بنگاه های اقتصادی حضور مؤثر پیدا کنند و دانش خود 
را در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار دهند و همچنین برای اینکه 
دانشجویان ارشد و دکترا پایان نامه های خود را بر اساس نیاز داخل 
کشور انتخاب کنند تا مسائل به صورت واقعی حل شوند، اجرای این 

طرح ضروری است. 
طرح تاپ، طرحی ملی اســت که هدف آن توســعه دانش بنیان 
بنگاه هــا از طریق بهره مندی از دانشــجویان تحصیالت تکمیلی، 
ارتقای ســطح مهارت فارغ التحصیالن مشــغول خدمت سربازی، 
تقویت ارتباط و تعامل بین صنعت و دانشــگاه ، ارتقای توان فنی 
و مهندســی و فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه ها و ظرفیت های 
اشتغال از طریق ارزش افزوده جدید و تأمین اشتغال زایشی و پایدار 
است.  این طرح در سه بخش برای دانش آموختگان مشمول خدمت 
سربازی که تمایل دارند دوران خدمت سربازی خود را در بنگاه های 
اقتصادی بگذرانند، دانشجویان تحصیالت تکمیلی که تمایل دارند 
پایان نامه های خود را به صورت مســئله محور انجام دهند و اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسســه های آموزش عالی و پژوهشی 
که مایل اند در قالب طرح پســادکترای صنعتی و فرصت مطالعات، 
انجام پروژه های مستقل یا مشترک در بنگاه های صنعتی و معدنی 
 فعالیت کنند، اجرا می شود. سامانه طرح تاپ که از طریق دو دامنه
 www.iranetop.ir و top.mimt.gov.ir در دســترس 
عموم است، دارای دوبخش ثبت نام بنگاه ها و ثبت نیازهای پژوهشی 

و ثبت نام اساتید، دانشجویان و سربازان نخبه می باشد.

قم - خبرنگار فرصت امروز - استاندار قم با تاکید بر استفاده از 
ظرفیت هاي مردمي براي اعتالي فرهنگ عفاف و حجاب اظهار کرد: 
سازمان های مردم نهاد از مصادیق مردمی کردن فرهنگ سازی در 
حوزه بانوان هســتند و از تقویت آنها با جدیت حمایت می کنیم. به 
گزارش روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست استاندار قم 
ضمن تبریک دهه کرامت و روز عفاف و حجاب، طی سخنانی یکی 
از مشــکالت امور بانوان را نگاه یکجانبه به این حوزه دانست و گفت: 
حجاب فقط مختص زنان نیست و این امر باید به صورت فرهنگي در 
جامعه تبیین شود. مقام عالي دولت در استان در ادامه با بیان اینکه 
باید برای هر قشر و گروه سنی نسخه متناسبی تجویز کنیم گفت: 
نگاه عام و فراگیر به حوزه ی بانوان موجب ارائه راهکارهای کلیشه ای 

می شود. وي ادامه داد: نیاز به پژوهش و شناخت صورت مسئله داریم 
تا به یک ادبیات مشترک درباره وضعیت حجاب دست یابیم استاندار 

قم بیان کرد: سطح بندی در راستاي ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب از 
اهمیت ویژه برخوردار است و بایستی کاربردی و عملیاتی عمل کنیم. 
سرمست در بخش دیگري از سخنان خود گفت : هر دستگاه دولتی 
متولی حجاب و عفاف باید وظیفه ی خود را انجام دهد و مطالبه گری 
را از خود شروع کند. وی با بیان اینکه مردم باید در حوزه ی حجاب 
پای کار بیایند گفت: سازمان های مردم نهاد از مصادیق مردمی کردن 
فرهنگ سازی در حوزه ی حجاب هستند و از تقویت آنها با جدیت 
حمایت می کنیم. استاندار قم همچنین با بیان اینکه از حضور جامعه 
زنان در تصمیم گیری ها در اعتالي عفاف و حجاب در جامعه بایستی 
اســتفاده شــود گفت: از ظرفیت زنان صاحب ایده و نظر و نخبگان 

فرهنگی باید در این راستا بهره گرفته شود. 

گرگان – خبرنگار فرصت امروز - پنجمین جلســه شورای 
برنامه ریزی و حفاظت منابع طبیعی اســتان با ریاست مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان و با حضور روسای ستادی و 
شهرستانی در سالن جلســات اداره کل برگزار گردید.موضوعاتی 
چون ممیزی، ســاماندهی، اطفا حریق، طرح جایگزین و اجرای 

بند ب ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه های توســعه کشور را 
می توان از اهداف این جلسه نام برد.ابوطالب قزل سفلو، مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت:" با توجه به اینکه 
یکی از سیاست های اصلی سازمان جنگلها بحث کاداستر اراضی 
ملی است درنتیجه الزم است معاونت حفاظت و روسای شهرستان 

ها جدیت بیشــتری در خصوص کاداســتر این اراضی داشته و با 
تعامل بیشتر با روســای ادارات، ثبت همزمان گرفتن اسناد تک 
برگی را سرعت ببخشــند. همچنین با توجه به اینکه امسال نیز 
از محل صندوق توســعه ملی، برای کاداستر اعتبار در نظر گرفته 

شده، کاداستر جنگل طی سال کاری به اتمام خواهد رسید.

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در نشست شورای اداری شهرستان های نوشهر، چالوس و کالردشت: 

قطار توسعه طرح تحول نظام سالمت در هیچ ایستگاهی متوقف نخواهد شد

 توسط شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی انجام گرفت؛

تجلیل از آثار هنری برتر دومین مسابقه نقاشی آب = زندگی

استاندار آذربایجان شرقی:

صنعت و دانشگاه شریک یکدیگر در رفع مشکالت تولید و توسعه اشتغال باشند

استاندار قم تاکید کرد:

ضرورت استفاده از ظرفیت هاي مردمي براي اعتالي فرهنگ عفاف و حجاب 

پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان برگزار شد

نشست مشترک بین نمایندگان مرکزتحقیقات منابع طبیعی استان و دانشگاه 
علوم کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

گرگان – خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در راستای 
عملکرد سیاست های دولت و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص توسعه زراعت چوب نشست مشترکی بین 
نمایندگان مرکزتحقیقات منابع طبیعی استان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، عضو انجمن کارفرمایان صنایع 
چوب کشور و دکتر میر عرب رضی مجری طرح زراعت چوب کشور روز پنجشنبه مورخ ۹8/۴/۲۰ در محل دفتر مدیر کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان گلستان برگزار شد.در این جلسه در راستای ارائه راهکارهای توسعه زراعت چوب در استان و رفع 
مشکالت و موانع موجود ترویج زراعت چوب در استان بحث گردید.قزل سفلو مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 
به ضرورت معرفی ارقام مناسب درختی که با شرایط اقلیمی و در نقاط مختلف سازگار باشند توسط مرکز تحقیقات اشاره نمود.

دکتر میر عرب رضی مجری طرح زراعت چوب کشور به غنیمت شمردن زمان و جلوگیری از فرصت سوزی در توسعه عملی زراعت 
چوب در سطح کشور و همچنین به کشت تلفیق و اگروفارستری تاکید نمودند.عمرانی عضو انجمن کارفرمایان صنایع چوب کشور 
بیان کرد: یکی از راهکارهای توسعه زراعت چوب دراستان کشت در اراضی شیبدار استان است که بالغ بر ۱۱۰ هزار هکتار می باشد 

و به تولید نئوپان و MDF در استان گلستان در سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۱۰6 هزار مترمکعب و ۱۱۷ هزار متر مکعب اشاره نمود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:
مشکل زمین جهت احداث پست برق فلسطین کیانپارس اهواز، برطرف شد

اهواز – شبنم قجاوند - مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: مشکل 
زمین پســت ۱۳۲.۳۳ کیلو ولت GIS فلسطین در کیانپارس اهواز برطرف شده و کار 
اجرایی آن به زودی آغاز می شود. محمود دشت بزرگ اظهار کرد: در منطقه کیانپارس 
تاسیسات برقی که از قبل احداث شده اند در شرایط پرباری قرار دارند و پاسخگوی باری 
که با ســاخت و سازهای جدید به آنها اضافه می شود را ندارند و زمینی نیز در اختیار 
شــرکت برق منطقه ای نبوده است که بتواند پســت جدید احداث کند. وی ادامه داد: 
نزدیک به سه سال می شود که برای ساخت پست مد نظر در این منطقه مشکل زمین وجود دارد و دستگاه های متولی مشارکت 
الزم را در این زمینه ندارند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: با حضور استاندار خوزستان در منطقه و با 
تعامل های صورت گرفته با سپاه حضرت حضرت ولی عصر )عج( مشکل زمین پست فلسطین برطرف شد اما تملک زمین پست 
طبیعت کیانپارس کماکان وجود دارد. دشت بزرگ با بیان اینکه مقرر شده کارهای آماده سازی زمین برای پست عملیاتی شود، 
بیان کرد: با ایجاد پست GIS فلسطین مشکل پرباری تاسیسات در کیانپارس به تعادل رسیده و شبکه برق به پایداری بیشتری می 
رسد. وی اظهار امیدواری کرد که نگاه های بخشی به شبکه برق از بین برود تا با هماهنگی های صورت گرفته و تملک زمین های 

مورد نیاز، مشکل ایجاد پست در مناطق مورد نیاز و پربار برطرف شود.

در طی 9 سال گذشته صورت گرفت:
کاهش 4 هزار لیتر برثانیه ظرفیت  تامین آب شرب اصفهان

اصفهان - قاسم اسد - مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: طی ۹ سال 
گذشته حدود ۴ هزار لیتر برثانیه از ظرفیت تامین آب شرب و بهداشتی طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 
کاسته شده است. مهندس هاشم امینی فصلی بودن رودخانه زاینده رود را یکی از عوامل موثر در 
کاهش ظرفیت تامین طرح آبرسانی اصفهان بزرگ دانست و بیان کرد:در دهه گذشته خشکسالی 
مستمر  مانع از جاری شدن همیشگی  زاینده رود شد .که این رویداد تاثیر قابل توجهی بر آبدهی 
چاههای فلمن که یکی از ظرفیت های تامین آب شرب در اصفهان می باشد داشته است. وی با 
بیان اینکه بیالن منفی سطح آبهای زیرزمینی منجر به کاهش ۹۰ درصدی آبدهی چاههای فلمن شده است تصریح کرد:چاههای 
فلمن یکی از منابع تامین آب شرب طرح آبرسانی اصفهان بزرگ به شمار می آید که با فقر منابع زیر زمینی آبدهی چاههای فلمن 
و متفرقه ۹۰ درصد کاهش یافته است وی با بیان اینکه در سال 8۹ آبدهی چاههای فلمن بیش از ۳ هزارو ۲۰۰ لیتر برثانیه بوده 
است اظهارداشت: در سال 8۹ نیز آبدهی چاههای متفزقه هم بیش از ۲ هزارو 6۵۰ لیتر برثانیه بوده  و بعنوان اصلی ترین  منابع 
کمکی  طرح آبرسانی اصفهان بزرگ در ایام پیک مصرف در مدار بهره برداری قرار می گرفتند. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان افزود: در حال حاضر ظرفیت تامین ۱۰ حلقه چاه فلمن حدود ۳۰۰ لیتر در ثانیه  می باشد که بیانگر کاهش قابل 

توجه آبدهی این چاهها است.

اولین حفر چاه گمانه به منظور پایش آبهای زیرزمینی در دشت شازند کلید خورد
اراک – مینو رستمی : به گزارش روابط عمومی پاالیشگاه شازند حفر اولین چاه 
گمانه به منظور پایش آبهای زیرزمینی دشت شازند در سایت شرکت پاالیش نفت امام 
خمینی)ره( شــازند با حضور مهندس غالمی مدیر عملیات، رؤسا و مسئولین ادارات 
HSE ، مهندسی طرحها و گروه مشاورین پروژه به سرپرستی دکتر واعظی از دانشگاه 

تبریز روز شنبه ۱۳۹8/۳/۱۱ کلید خورد.
 Environmental ( این گزارش می افزاید پروژه فوق یک پایش زیست محیطی
Monitoring ( نامیده میشــود که به منظور پایش ورود آالینده های نفتی به آب زیرزمینی و خاک در محدوده شــرکتهای 
پاالیش نفت امام خمینی شازند ، شرکت ملی پخش منطقه مرکزی و شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات انجام می گیرد که 
عمده اهداف شامل: پایش تغییرات سطح ایستابی در آب زیرزمینی، پایش و جلوگیری از آلودگی¬های احتمالی ، بررسی کیفیت 
آبهای های زیر زمینی ، ارزیابی تأثیر منابع آالینده بر کیفیت آب های زیر زمینی و بررسی عملکرد عملیات پاکسازی در صورت 
مشــاهده آلودگی احتمالی می باشــد که مدت زمان اجرای آن ۹ ماه برآورد شده است. این پروژه در فاز اول شامل حفر 8۰ چاه 
گمانه می باشد که تعداد ۵۱ گمانه در سایت پاالیشگاه و مابقی درسایت شرکتهای پخش فرآورده های نفتی و خطوط لوله و 

مخابرات صورت خواهد گرفت.

شهردار سمنان : 
تکریم زائران اهل بیت از افتخارات خادمان شهر اخالق است

سمنان - حسین بابامحمدی : در شب میالد حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( ، استراحتگاه 
زائر در ســمنان افتتاح شــد .    سید محمد ناظم رضوی ، شهردار ســمنان در آیین افتتاح این 
استراحتگاه گفت: تکریم زائران اهل بیت از افتخارات خادمان شهر اخالق است .  شهردار سمنان با 
اشاره به مشخصات فیزیکی استراحتگاه زائر تصریح کرد: مسافرینی که در سمنان توقف می کنند 
شاید بیشتر از تغذیه و پذیرایی به مکانی برای استراحت و احساس امنیت نیاز دارند تا برای ادامه سفر 
آماده شوند.  ناظم رضوی افزود : استراحتگاه زائر ، مکانی است که به منظور تکریم زائران و کاهش 
مخاطرات جاده ای آماده شده و دارای سکوهای مسقف همراه با امکانات بهداشتی مناسب و پذیرایی مطلوب که از چادر زدن های 
متعدد در سطح شهر و نازیبا کردن فضای شهر جلوگیری می کند. مسافران می توانند با اطمینان خاطر از امنیت خودرو و خانواده 
زمانی را استراحت کنند. شایان ذکر است استراحتگاه زائر در شب میالد امام رضا )ع( با حضور مسئولین و مدیران شهری ، ائمه 
جماعات ،  مهدوی نژاد امام جمعه موقت سمنان ،دانایی فرماندار سمنان ، همتی نماینده شهرستانهای سمنان ، سرخه و مهدیشهر 
، اعضای شورای شهر ، شهاب ، مدیرکل امور شهری استانداری و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی ، زائران و شهروندان 
در زمینی به مساحت حدود ۵ هکتار افتتاح شد .  از امکانات مهم  این مجموعه می توان به ۱۱۰ سکوی مسقف ، 8 واحد حمام ، 
۵۴ چشمه سرویس بهداشتی ، ۵ واحد آبخوری و مکان شستشوی ظروف و البسه و نگهبانی اشاره نمود . از نکات قابل توجه این 

مراسم حضور خادمان آستان قدس رضوی و اهتزار پرچم متبرک حرم امام رضا )ع( در این مکان بود .

سواد حرکتی و جسمانی از کودکی آموخته شود
همدان - خبرنگار فرصت امروز - در مراسم تجلیل از دبیران تربیت بدنی و مراقبین سالمت، 
مدیر کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشــی وزارت آموزش و پرورش گفت:دبیران تربیت 
بدنی و مراقبین سالمت که در اجرای سند تحول بنیادین در بحث های اخالق ،تربیت و... با توجه 
به مطالعات انجام شده  سواد حرکتی مهم است ،چرا که اگر سواد خواندن و نوشتن و... را در دوران 
کودکی آموخته نشود شاید بتوان در دوره های بعد آموخت اما در مورد سواد جسمانی و حرکتی 
اگر دانش آموز مهارت های بنیادین را از ابتدا خوب یاد نگیرد طبیعتا در بزرگ سالی دچار مشکل 
خواهد شد .دبیران تربیت بدنی و مراقبین سالمت در اجرای سند تحول بنیادین در تربیت دانش آموزان نقش موثری دارند و 
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که اگر جوانان  از من بپرسند که من از آنها چه می خواهم ،خواهم گفت : تحصیل 
،تهذیب و ورزش نکته حائز اهمیت این است که مقام معظم رهبری این سه حوزه را در عرض هم قرار داده اند و توصیه کرده اند 
یکی از راه هایی  در مدرسه نشاط ایجاد کرد از طریق فعالیت های فوق برنامه و ورزشی است . محمد جعفری افزود : در شش 
ســاعت تربیت  ، یک ســاعت زیستی و بدنی ، در پنج ساعت دیگر تاثیر گذار است و در ساعت های اعتقادی ،عبادی ،اخالقی 
و حــوزه های هنری ،اقتصادی و دیگر موارد نقش ایفا میکند. وی گفت : در برنامه درس ملی از ۱۱ حوزه یادگیری یک حوزه 
تحت عنوان سالمت و تربیت بدنی است ؛ در اهداف کالن سند تحول دانش آموزی باید  تربیت شود که خدا جو،با نشاط،خالق 

،فعال،پویا،دارای اعتماد به نفس باشد .
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وقتی جوان هستيد، فكر می كنيد هنوز وقت زيادی پيش رو داريد و زمان آن 
فرا نرس��يده است كه بخواهيد وضعيت  مالی تان را تحت كنترل در بياوريد، ولی 
ارزيابی روزانه  و حفظ تناس��ب و برنامه ريزی مالی در زندگی می تواند برای امروز 

و زندگی پيش روی تان فوايد زيادی به همراه داشته باشد.
برنامه ریزی مالی

1. آگاهی از دارایی ها و بدهی ها
دارايی  هاي��ی ك��ه در اختيار داري��د و بدهی ها يا قرض های ت��ان ارزش خالص 
داش��ته های تان را تعيي��ن می كنند. دارايی ها ممكن اس��ت ش��امل پ��ول نقد، 
پس اندازها، س��هام، اوراق قرضه، حس��اب های بازنشس��تگی، ام��الک و هر چيز 
ارزش��مند ديگری نظير خودرو يا انواع كلكس��يون ها و مجموعه های تان باش��ند. 
بدهی ها نيز ممكن است شامل وام مسكن، وام دانشجويی، وام خودرو، قبض ها و 
صورت حساب ها و بدهی كارت اعتباری شوند. ارزش خالص ساالنه تان را با جمع 
بستن تمام دارايی ها و كم كردن بدهی های تان از حاصل جمع دارايی ها محاسبه 

كنيد. اين كار كمک تان می كند وضعيت كلی مالی را زير نظر داشته باشيد.
نكته: اگر به تازگی از دانش��گاه فارغ التحصيل شده ايد و وام دانشجويی زيادی 
داريد، ممكن است دچار ارزش خالص منفی شويد. اين وضعيت لزوما بد نيست 

و فقط به اين معنا است كه بايد كمی بيشتر كار كنيد.
2. ارزیابی اهداف

سالی يک بار به اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تان فكر كنيد. آيا اين 
اهداف همچنان پابرجا هس��تند؟  بهای رسيدن به اين اهداف چقدر است؟ آيا در 

مسير رسيدن به اين اهداف قرار داريد؟  برخی از اهداف بلندمدت، نظير رفتن به 
سفر در دوران بازنشستگی، ممكن است سال به سال تغيير چندانی نكنند، ولی 
اهداف كوتاه  مدت، نظير پرداخت قبوض و صورت حس��اب ها و اهداف ميان مدت، 
نظير جمع كردن پس انداز برای خريد خانه، ممكن است مكررا تغيير كنند. بهتر 

است هر سه الی شش ماه اين اهداف را مجددا ارزشيابی كنيد.
3. بررسی گزارش اعتبار

گزارش اعتباری حاوی اطالعاتی درباره  وضعيت حساب های بانكی و تاريخچه 
پرداخت صورت حساب های تان است. جهت تعيين صالحيت برای دريافت وام با 
بهترين نرخ ممكن، داشتن امتياز اعتباری خوب از اهميت بااليی برخوردار است.
اداره  حفاظ��ت از حقوق مالی مصرف كنن��دگان اياالت متحده توصيه می كند، 
برای به روزرسانی و اصالح گزارش اعتبارتان، دست كم سالی يک بار آن را بررسی 
كني��د. به عالوه، اين اداره توصيه می كند پيش از اق��دام برای تقاضای وام هايی 
ب��رای خريدهای بزرگی نظير خريد خودرو و خانه گ��زارش اعتبارتان را با دقت 

بيشتری بررسی كنيد.
4. تعیین وارث

وقتی يک حساب بازنشستگی افتتاح يا بيمه عمر خريداری می كنيد، احتماال 
بايد نام وراث را نيز مشخص كنيد – فرد يا افرادی كه بعد از مرگ شما می توانند 
به حس��اب های تان دسترس��ی پيدا كنند. ازدواج، تولد يک فرزند ديگر، طالق و 
م��رگ يكی از وراث می توان��د بر اين انتخاب تاثيرگذار باش��د. معموال در برخی 
كش��ورهای خارجی، همس��ر )به صورت پيش فرض( به عنوان وارث اصلی تلقی 

می ش��ود، ولی آنها در صورت تمايل می توانن��د فرزند يا افرادی ديگری را نيز به 
عن��وان وارث تعيين كنند. از آنجا ك��ه تعيين وارث معموال دائما تغيير نمی كند، 
بهتر اس��ت س��الی يک بار در مورد انتخاب های تان تجديد نظر كنيد تا هميشه 

مطمئن باشيد گزينه های مناسبی را به عنوان وارث انتخاب كرده ايد.
5. مدیریت مالیات

برای پرداخت ماليات پيش از سررسيد آن، هميشه بايد به اندازه  كافی پول در 
اختيار داشته باشيد؛ اين مسئله از اهميت بااليی برخوردار است. ميزان ماليات بر 
درآمد ساليانه تان به درصد مالياتی تان بستگی دارد. برای مثال در اياالت متحده، 
برای سال مالياتی ۲۰۱۸، ماليات ساالنه  يک فرد مجرد )فردی كه ازدواج نكرده 
اس��ت( با درآم��د مالياتی ۹۵۲۶ دالر الی ۳۸۷۰۰ دالر ب��ا نرخ ۱۲درصد تعيين 
می شود، ولی برای تعيين رقم قطعی ماليات بر درآمد ساالنه برای هر فرد عوامل 

ديگری نيز تاثيرگذار هستند.
در بيش��تر موارد كارفرما ميزان ماليات را از دس��تمزد پرداختی تان برداش��ت 
می كن��د؛ ب��ا اين  حال، معموال ميان ميزان برداش��ت از دس��تمزد و مبلغ نهايی 
مالي��ات تفاوت وجود دارد. با وجود اين، اگر دارای ش��غل آزاد هس��تيد، بايد به 
صورت فصلی به پرداخت يک مبلغ تخمينی اقدام كنيد. نكته:  هر س��ال، پيش 
از رسيدن به موعد مقرر برای محاسبه و پرداخت ماليات، بايد ميزان پولی را كه 

برای پرداخت آن كنار گذاشته ايد، مجددا بررسی كنيد.
6. بررسی انطباق سرمایه گذاری ها با اهداف

احتماال سرمايه گذاری های تان، خواه سرمايه گذاری در برنامه های بازنشستگی 

يا حس��اب های كارگزاری مش��مول ماليات، ش��امل صندوق های سرمايه گذاری 
مش��تركی هس��تند كه انواع مختلفی از سرمايه گذاری ها را ش��امل می شوند. به 
همي��ن خاطر، در ه��ر فصل بايد انتخاب های تان را به خوبی بررس��ی كنيد تا از 

تناسب ميان سن و اهداف مالی تان مطمئن باشيد.
۷. خرید بیمه های مناسب و مورد نیاز

ح��دودا س��الی يک بار بايد ن��وع و ميزان بيمه های مورد نيازت��ان را به خوبی 
ارزيابی كنيد. توصيه می ش��ود، اگ��ر خانه ای اجاره كرده ايد، ب��رای محافظت از 
وس��ايل زندگی تان از بيمه  مس��تاجران اس��تفاده كنيد. اگر خان��ه ای خريداری 
كرده ايد، می توانيد خانه تان را بيمه كنيد. بيمه نامه بايد تمام هزينه های بازسازی 
خانه تان را پوش��ش دهد – كه معموال بيشتر از ارزش اسمی خانه تان می شود – 
همچنين بايد قيمت كنونی وسايل خانه تان را نيز )برای جايگزينی احتمالی آن 
در صورت از بين رفتن آنها( پوش��ش دهد. همچنين، ش��ايد تمايل داشته باشيد 
بيمه  خاصی را نيز برای اقالم ارزشمندی نظير آثار هنری يا جواهرات خريداری 
كني��د. نمايندگی های بيمه می توانند در ارزيابی گزينه های تان برای انتخاب نوع 

بيمه و ميزان پوشش آن به شما كمک كنند.
نكته: اگر افرادی را تحت سرپرس��تی تان داري��د، بيمه  عمر خريداری كنيد تا 
بعد از مرگ تان، برای جبران درآمد از دست  رفته شان، شركت بيمه به آنها پول 
پرداخ��ت كند. همچنين، در صورت بروز يا معلولي��ت يا ناتوانی برای انجام كار، 

برای جبران درآمد از دست رفته تان می توانيد از بيمه معلوليت استفاده كنيد.
bettermoneyhabits/bazdeh::منبع

اگر فرد جوانی هس��تيد، را ه اندازی يک كسب و كار جديد و يا شروع 
دوره حرفه ای در زمينه فعاليتی شما می تواند كمی دلهره  آور باشد. شما 
باي��د دانش عرصه كس��ب و كار را از دانش��گاه، كتاب ها و يا تجربه های 
عملی از منابع آنالين آموخته باش��يد، اما ميان درک مولفه های اساسی 
كس��ب و كار روی كاغذ و به دست آوردن دانش و خرد از طريق كسب 

تجربه، تفاوت زيادی نهفته است.
تا پايان دوره فعاليتی خود، شما دريايی از دانش و آموزه را در اختيار 
داريد، اما درس هايی وجود دارند كه بايد هرچه سريع  تر، آنها را بياموزيد 
و بهترين زمان برای يادگيری آن، قبل از ۳۰ سالگی است. اين درس ها 
درواقع مهم ترين مواردی هستند كه بايد در سنين جوانی از آنها مطلع 

باشيد و به كار بگيريد.
1. افراد مناسب و درست، بسیار باارزش هستند  

تقريبا غيرممكن اس��ت كه كسب و كار موفقی را به تنهايی راه اندازی 
كنيد. حتی اگر يک كارآفرين تنها باش��يد، باز هم منتورها، ش��ريک ها، 
س��رمايه گذاران و افراد همرده ای ش��ما را در اين مس��ير كمک كرده اند 
ت��ا به اه��داف درازمدت خود دس��ت پي��دا كنيد. بنابراي��ن، بايد درک 
درس��تی از افرادی داش��ته باش��يد ك��ه فرصت های بيش��تری را برای 
ش��ما فراهم می كنن��د، ارتباطات جديد را برای ش��ما فراهم می كنند و 
در تصميم گيری های مهمی مثل اس��تخدام ني��روی كار و قراردادهای 

درازمدت، به شما كمک می كنند.
ياد گرفتن اين آموزه در س��نين جوانی، شرايطی را فراهم می كند كه 
باارزش تري��ن زمان ها را با افراد نامناس��ب هدر ندهيد و البته فرصتی را 

فراهم می كند كه با بهترين افراد ممكن به همكاری و فعاليت بپردازيد.
۲. احتماال شكست می خوريد، اما هيچ اشكالی ندارد

فرق��ی نمی كند كه چه ميزان از دان��ش را در اختيار داريد و يا تا چه 
ان��دازه خود را آم��اده كرده ايد، در هر صورت، شكس��ت يک امر بديهی 
است. اين احتمال وجود دارد كه كسب و كار شما در نهايت به موفقيت 
دس��ت پيدا كند، اما برخی از اس��تراتژی ها و كمپين ها در اين ميان با 
شكست مواجه می شوند و برخی ايد ه ها، به طور كل از بين می روند. بايد 
درک و تعريف درس��تی از شكست داش��ته باشيد و با آن روبه رو شويد، 
پذيرفتن اجتناب ناپذير بودن شكس��ت، روبه رو ش��دن با آن را آس��ان تر 
می كند. ش��ما می توانيد شكست را به عنوان يک درس يا فرصتی برای 
پيش��رفت بشناسيد، به جای اينكه آن را يک نقطه پايان بدانيد و هرچه 

سريع تر تسليم شويد.
3. زمان ارزشمندترین منبع شماست

ضرب المثل »وقت طالست« استعاره مناسب از قدرتی است كه زمان 
در اختي��ار دارد و در صورت برنامه ري��زی و مديريت آن، می تواند يكی 
از ارزش��مندترين منابع ش��ما به ش��مار برود. اين مس��اله را می توان از 
ابعاد متفاوتی بررس��ی كرد. برای مثال، اگ��ر هرچه زودتر كاری را آغاز 
كنيد، زمان بيشتری را در اختيار داريد تا از مزايای آن بهره مند شويد، 
عالوه بر اين، برای كار كردن روی پروژه نيز از زمان بيشتری برخوردار 
هس��تيد. عالوه بر اين، ساعت های زيادی را در طول يک روز در اختيار 
داريد و نحوه استفاده از آن، تاثير مستقيمی را بر ارزشی خواهد داشت 
ك��ه توانايی توليد آن را داري��د. هر چقدر كه زودتر اين درس زندگی را 

بياموزيد، زمان بيشتری را ذخيره خواهيد كرد.
4. برقراری ارتباط می تواند از بروز مشکالت جلوگیری کرده و یا 

تمامی آنها را برطرف کند
قدرت برقراری ارتباط را نمی توان دس��ت كم گرف��ت. ارتباط فعاالنه 
می تواند از ش��كل گيری هرگونه مش��كلی جلوگيری كند، چرا كه همه 
چيز با وضوح كامل توضيح داده می شود، انتظارات و برنامه های شركت 
مشخص می شود و از بروز سوء تفاهم جلوگيری می كند. برقراری ارتباط 
به ش��يوه كامال درست می تواند هر مش��كلی را برطرف كرده و از ميان 
ب��ردارد، حتی اگر برای معذرت خواهی، ارائ��ه راه حل متقابل و توضيح 

شرايط محيطی باشد.
5. کمال گرایی دشمن پیشروی در کار است

عرصه كس��ب و كار در دنيای امروزی، به س��رعت رو به جلو حركت 
می كن��د؛ بنابراين، منتظر ماندن  ب��رای تكميل كردن يک ايده يا ابتكار 
عمل به اين معناس��ت كه در نهايت، آن ايده با شكس��ت مواجه خواهد 
ش��د. كس��ب و كارهای س��ريع العمل، انعطاف پذير و تطبيقی كه درک 
درستی را از روند توسعه، ساخت، ارزيابی و بهبود محصول دارند، كسب 

و كارهايی هستند كه در نهايت به موفقيت دست پيدا می كنند.
هيچ گاه در اولين تالش خود نمی توانيد يک محصول بی نقص را ارائه 
دهي��د، اما مطمئن ش��ويد كه ابتكار عمل خود را با آمادگی و س��رعت 

عمل متعادل كنيد.
6. کاربردی و عملی بودن تمامی ایده ها باید بررسی شود

فرقی نمی كند كه ايده های ش��ما تا چه اندازه خوب، خوش��ايند و يا 

اصيل باش��ند، تنها تا اندازه ای كه كاربردی هس��تند، ارزشمند خواهند 
ب��ود. برای مثال اگر ايده يک ويدئوی عالی به ذهن ش��ما رس��يده، اما 
از منابع مناس��ب برای توليد آن برخوردار نيس��تيد، چ��اره  ای جز كنار 

گذاشتن آن را نداريد.
همي��ن مس��اله در تمامی ايده هايی كه در عرصه كس��ب و كاری نيز 
مطرح می ش��ود، صدق می كند؛ شايد يک كانسپت انقالبی به ذهن شما 
خطور كرده باشد، اما اگر هيچ راهی برای اجرا و يا سودآوری آن وجود 
نداش��ته باش��د، توانايی ترغيب كردن هيچ كدام از مدي��ران اجرايی را 

نخواهيد داشت.
۷. همیشه راه های بیشتری برای یادگیری وجود دارد

فرق��ی نمی كند كه چه س��طحی از دان��ش را آموخته ايد و يا فكر 
می كني��د كه می دانيد، در هر صورت هميش��ه اطالعات بيش��تری 
وج��ود دارن��د كه باي��د آنها را بياموزيد. هميش��ه فضای بيش��تری 
ب��رای كارآفرينی و رهب��ری بهتر وجود دارد؛ هميش��ه مهارت ها و 
توانايی های بيش��تری را می توان به كار گرفت. حفظ دوره هايی كه 
پيش��رفت دائمی را فراهم می كنند، شما را تا حد امكان در بهترين 

حالت خود قرار می دهند.
ه��ر چقدر كه زودتر اين درس های كس��ب و كاری را بياموزيد، زمان 
بيش��تری را در اختيار داريد تا آنه��ا را در دنيای واقعی به اجرا بگذاريد 
و در نتيجه با عواقب عمدی يا غيرعمدی كمتری روبه رو خواهيد ش��د. 

شما هيچ گاه بی نقص نخواهيد بود، بنابراين نگران شكست نباشيد.
Entrepreneur/ucan :منبع 
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ايجاد حس وفاداری به نام تجاری در ميان مشتری ها، حتی در بهترين حالت 
هم بس��يار پيچيده اس��ت، اما ش��ركت هايی كه به جلب توجه مشتريانی از قشر 
جوان، كسانی كه به تازگی وارد سنين بزرگسالی شده و يا حتی كوچک تر از آن، 

اميدوار هستند، روش هايی را برای اغوای اين قشر نيز در نظر دارند.
اين نوع از مصرف كنندگان در مقايس��ه با نس��ل های قبل ت��ر، در محيط های 
بسيار متفاوتی بزرگ شده اند؛ آنها به گونه كامال متفاوتی به جهان نگاه می كنند. 
اين چش��م انداز جهانی نيز در عوض، عادت ها و سبک زندگی مصرف كننده ها را 

شكل می دهد.
برآورد می ش��ود كه اين نسل به ميزان ۱۴۴ برابر قوی تر باشند و قدرت خريد 
فوق العاده ای دارند. در حقيت، برآورد ش��ده كه اين افراد )نس��لی كه بزرگترين 
افراد آنها نهايتا ۳۵ س��ال دارند( س��االنه به ميزان ۶۰۰ ميليارد دالر در آمريكا 

پول خرج می كنند.
نس��لی كه به تازگی وارد س��نين بزرگس��الی ش��ده و افرادی كه حتی از اين 
نس��ل نيز جوان تر هس��تند، در حال حاضر به ميزان ۴۴ ميليارد دالر در مصرف 
ب��رق اياالت متح��ده نقش دارند. اين جمعيت جديد در واقع نيروهايی هس��تند 
ك��ه می ت��وان روی آنها حس��اب كرد. يک چيز به طور كامل مش��خص اس��ت: 
نام های تجاری و ش��ركت هايی كه تمركز خود را روی توليد و توسعه محصوالتی 
مخصوص به نس��ل Y و Z قرار داده اند، كسانی هستند كه در آينده به موفقيت 

دست خواهند يافت.
اخي��را گفت وگويی با كارولين بيتون، روانش��ناس نويس��نده صورت گرفت؛ او 
صدها س��اعت را به مطالعه و بررس��ی پرداخت تا بداند چه چيزی نسل جوان تر 
را هدايت می كند. او راهكارهايی را ارائه داده كه نام های تجاری و ش��ركت ها از 
طريق آن می توانند توجه و وفاداری اين بخش رو به رشد از جامعه را جلب كنند.

1. ساده باشید و از پیچیدگی پرهیز کنید
ش��ايد نس��ل جوان تر به اين فكر كنند كه به دنياي��ی از محصوالت رنگارنگ، 
س��بک ها و ساليق مختلف نياز دارند، اما همانطور كه بيتون خاطرنشان می كند، 
تحقيقات نش��ان داده است كه گزينه های انتخابی فراوان می تواند از لحاظ روانی 

افراد را فلج كرده و يا در نهايت به يک انتخاب بد منجر شود.
كارولين بيتون در اين باره می گويد: »علی رغم ايده آل س��ازی انتخاب ها، ما در 
واقع بس��ياری از آنها را دوس��ت نداريم. زمانی كه انتخاب ه��ای زيادی برای مان 
وجود داش��ته باش��د، احتماال از تصميمی كه گرفته ايم پش��يمان می ش��ويم، به 
گزينه ه��ای جايگزين قبلی تمايل بيش��تری پيدا می  كني��م و يا اينكه اصال هيچ 
چيزی را انتخاب نمی كنيم.« در عوض تالش كنيد تا گزينه های انتخابی كمتری 
را ارائه دهيد، اما فراموش نكنيد كه تمامی آنها بايد در باالترين سطح كيفيت و 
بهترين نمونه های موجود باشند. به گفته  كارولين، كيفيت به طور قطع، رضايت 

مشتری را در بر داشته و باعث خريد مجدد آنها خواهد شد.
2. حیله و ترفند را کنار گذاشته و روی کیفیت متمرکز شوید

نسل جوان تر نيز همچنين به دنبال محصوالت اصيل و باارزش هستند. بيتون 

معتقد اس��ت كه مصرف كننده های جوان تمايل دارند ت��ا از برنامه های بازاريابی 
كه با ارائه ترفندهای مختلف به دنبال جلب مش��تری و فروش محصول هستند، 

اجتناب كنند.
بيت��ون می گوي��د: »محتوای محصول خود را به س��ادگی و ب��ا صداقت كامل 
معرفی كنيد. آفرهای آخرين لحظه ای و يا هر چيزی كه ارزان به نظر می رسد را 
ارائه ندهيد.« او برای نمونه به طراحی ساده و در عين حال شيک اپل اشاره كرد.

او در اي��ن باره اضاف��ه كرد: »زمانی كه برای مقايس��ه به مايكروس��افت نگاه 
می كنم، به بخش های پالستيكی و تعدد زياد محصوالت فكر می كنم. من حقيقتا 

هيچ نسل جوانی را نديدم كه از مايكروسافت خريد كند.«
3. روی خالقیت استوار سرمایه گذاری کنید

يك��ی از بهترين روش ها برای جلب توجه مصرف كننده های جوان اين اس��ت 
ك��ه دائما به ارائه برنامه های بازاريابی منحصر به فرد و خالقانه بپردازيد كه برای 

آنها خوشايند باشد.
نس��ل جوان تر عالقه ای به روش های قديمی فروش نشان نمی دهند؛ در عوض 

آنها می خواهند كه نام های تجاری، روش های جديدی را برای تعامل با آنها پيدا 
كنند. بيتون می گويد: »ش��ركت هايی با بهترين نام های تجاری، با كارهايی مثل 
وبالگ نويس��ی در طول هفته، تالش می كنند تا تعهد خود به مشتريان را نشان 
دهن��د و يا اينكه يک تبليغ س��ريالی را آغاز می كنن��د كه از بخش های مختلفی 
س��اخته ش��ده و به مرور زمان، داستان آن را كامل می كنند. تنها كافی است كه 
روی يک داستان جذاب تمركز كنيد تا توجه آنها را در بازار به خود جلب كنيد.«

به نام های تجاری ش��خصی و موفق توج��ه كنيد كه از وبالگ هايی با محتوای 
ويدئويی يا اس��نپ چت و توييت اس��تفاده می كنند. آنها در تالش های بازاريابی 
خود به شكل اس��تواری فعاليت می  كنند و بنا بر گفته كارولين بيتون، استواری 

كارآمد است.
بيتون می گويد: »بازاريابی نيز همانند بسياری از موارد ديگر، با سرمايه گذاری 

بيشتر روی آن، تاثيرگذاری بيشتری خواهد يافت.«
ب��ا اين اوصاف، مقال��ه ای كه برای برنامه بازاريابی محت��وا در نظر گرفته ايد را 
كنسل كرده و در عوض، روی بالگ های مهمان متمركز شويد. بيتون خاطرنشان 

می  كند كه استفاده از پلتفرم های جوانی مثل يوتيوب از اهميت ويژه ای برخوردار 
اس��ت، چرا كه برای نس��ل جوان، خوشايندتر اس��ت. عالوه بر اين، به ياد داشته 
باش��يد كه به صورت مستمر و با برنامه ريزی، كانال خود را با پست های مختلف 

آپديت كنيد.
4. صداقت و اعتبار؛ اما به اندازه کافی

بيتون می گويد: »نس��لی كه به تازگی وارد س��نين بزرگس��الی ش��ده و نسل 
جوان  تر، به دنبال اعتبار نام تجاری هستند، اما شفافيت و صداقت بيش از اندازه 

نيز موثر نخواهد بود.«
او برای مثال به ش��ركت هايی اش��اره كرد كه در كمپين های بازاريابی خود 
از اف��راد واقع��ی به عنوان مدل اس��تفاده كرده اند. او در اين ب��اره توضيح داد 
كه به اس��تثنای كمپين »زيبايی واقعی داو«، بيش��تر اين تالش ها با شكست 

مواجه شد.
او در اين باره اضافه كرد: اگر ش��ركت ها بيش از اندازه ش��فاف باش��ند، نسل 
جوان به آنها به عنوان نام تجاری كه دارای محصولی است كه خودشان فاقد آن 

هستند نگاه نمی كنند، و در نتيجه هيچ انگيزه ای برای خريد نخواهند داشت.
افراد نسل جوان به دنبال اين نيستند كه يک ظاهر معمولی و يا سبک زندگی 
متوس��طی داشته باش��ند، بنابراين چرا يک نام تجاری بايد چيزی را به آنها ارائه 

دهد كه احساس معمولی بودن را در آنها ايجاد می كند؟
بيت��ون همچنين اضافه كرد: ش��ركت ها بايد در مقابل مش��تريان جوان خود، 
صداقت و ش��فافيت را به نمايش بگذارند، اما نه تا اندازه ای كه احساس كنند كه 

هيچ چيز فوق العاده و برتری را ارائه نمی دهند.
5. تکنولوی که زندگی شما را معنادار می کند

بيتون معتقد است كه ظهور موفق ترين تكنولوژی  ها تنها با تمركز روی آسان 
كردن زندگی افراد ايجاد نش��ده اند؛ بلكه آنها ب��ه ما كمک می كنند تا به معنای 

عميق تر زندگی مان دست پيدا كنيم.
 )The Third Wave( »اين ايده از كتاب اس��تيو كيس به نام »موج س��وم
نش��أت گرفته اس��ت؛ كه به ورود به س��ومين موج ازكارآفرينی تكنولوژی اشاره 
كرده و موضوع متحد كردن نيروهای اجتماعی مثل سياس��ت عمومی و اهميت 

بهداشت با تكنولوژی را مطرح می كند.
بيتون معتقد اس��ت: تكنولوژی های در حال ظهور كه نس��ل های جوان با آن 
تعامل برقرار می كنند، كمتر از جوانب سياس��ی برخوردار بوده و بيشتر از ضمير 
اجتماع��ی بهره می برند: خيريه های مدرن، س��ازمان های اجتماعی، اتصاالتی كه 

عميقا معنادار هستند.«
»ب��رای مثال اگر يک اپليكيش��ن بتواند قدرت پردازش ش��بكه های اجتماعی 
امروز را با نوع دوس��تی و همكاری با موسس��ه های غيرانتفاعی تركيب كند و اين 
تجربه را با طراحی س��اده، س��ريع و كاربرد آسان ادغام كند، بسيار موفق خواهد 

بود.«
Entrepreneur/ucan :منبع

نام های تجاری چطور می توانند وفاداری را در قشر مشتری های جوان ایجاد کنند؟
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101 ویژگی که برای موفقیت در کار خود باید از آن بهره مند باشید)13(
مترجم: امير آل علی

در مطالب پيش��ين به ۹۴ ويژگی الزم برای موفقيت در كار خود اش��اره كرديم و حال به آخرين بخش 
اين موضوع می پردازيم.

95-پیشرفت مداوم
افراد موفق به خوبی می دانند كه همواره موارد و راهكارهايی برای بهبود آنها وجود دارد. به همين خاطر 
برنامه ري��زی آنها در جهتی اس��ت كه به افزايش توان آنها نيز كم��ک كند. به همين خاطر در صورتی كه 
در برنامه ريزی خود صرفا وضعيت موجود را مورد توجه قرار دهيد، بدون شک بازنده ميدان خواهيد بود.

96-گزینش اطرافیان 
بزرگترين اش��تباه در زمينه انتخاب دوس��تان اين است كه شما برترين فرد در ميان آنها باشيد. اين امر 
باعث خواهد ش��د تا انگيزه ای برای پيش��رفت در شما ايجاد نشود و اطرافيان نيز هيچ گونه سودی نداشته 
باشند. به همين خاطر نيز توصيه می شود تا در انتخاب اطرافيان خود به صورت گزينشی رفتار كرده و از 

پيدا كردن دوستانی قدرتمند و خبره در حوزه كار خود، احساس ترس نداشته باشيد. 
9۷-حضور موثر

هيچ گاه در كار خود به تعداد س��اعتی كه صرف آن می كنيد، توجه نداش��ته باش��يد. درواقع موفقيت به 
معنای بيشتر كار كردن نيست. با نگاهی به افراد موفق جهان نيز به اين نكته پی خواهيد برد كه آنها ابدا 
خود را در دفتر كار حبس نكرده و ساعت های كم اما مفيدی را به كار می پردازند. به همين خاطر نيز الزم 
اس��ت تا به جای افزايش تعداد س��اعت كاری خود، در تالش برای افزايش تاثير در زمان حضور باشيد. در 

اين رابطه مشورت با افراد موفق ديگر، بهترين راهكار ممكن خواهد بود. 
98-استقالل 

اگر بر روی پای خود نايستيد و مستقل نباشيد، بدون شک هيچ گاه از مرحله يک شاگرد فراتر نخواهيد 
رفت. به همين خاطر نيز هرگاه حس كرديد كه كار ش��ما ديگر ظرفيت رش��د را ندارد، توصيه می شود تا 
برای ايجاد كسب وكار خود آماده شويد، با اين حال بهتر است در اين زمينه شتاب زده عمل نكرده و همه 
چيز را مورد سنجش قرار دهيد. اين امر ريسک های احتمالی را با كاهشی چشمگير مواجه خواهد ساخت. 

99-باور
بس��ياری از افراد به اين امر اعتقاد دارند كه سرنوش��ت آنها از قبل نوش��ته شده و يا تنها افرادی خاص 
می توانند به موفقيت های چش��مگير دس��ت پيدا كنند. اين امر در حالی اس��ت كه با نگاهی به زندگينامه 
موفق تري��ن اف��راد جه��ان، به اين نكته پ��ی خواهيد برد كه آنها نيز انس��ان هايی كام��ال معمولی و حتی 
شكست خورده ای بوده اند كه در مقطعی يک تصميم جسورانه را برای تغيير زندگی خود گرفته اند. درواقع 
هيچ فرمول خاصی برای موفقيت وجود نداش��ته و اين امر برای هر فردی به يک ش��كل خاص رخ خواهد 
داد. به همين خاطر نيز الزم اس��ت تا تمامی بهانه ها را كنار گذاش��ته و از بزرگ فكر كردن ترسی نداشته 

باشيد. بدون شک با تغيير باورهای خود، جهان شما نيز تحولی عظيم را خواهد يافت. 
100-صبر

به اين امر باور داش��ته باش��يد كه اتفاقات ارزشمند هيچ گاه يک ش��به به وقوع نمی پيوندند. درواقع هر 
چيزی زمان خاص خود را نياز خواهد داش��ت. اين امر كه ميان خواس��ته ش��ما و تحقق آن فاصله وجود 
داشته باشد نيز به نفع شما بوده و باعث خواهد شد تا آمادگی و شايستگی آن را پيدا كنيد. در اين رابطه 
تا زمانی كه نسبت به اقدامات خود حس خوبی را داريد و از حركت رو به جلو متوقف نشده ايد، هيچ گونه 
دلهره ای نداشته باشيد. درواقع صبر به شما كمک خواهد كرد تا از اقدامات عجوالنه فاصله گرفته و بتوانيد 
بهترين اقدامات را در جهت هدف خود انجام دهيد. به همين خاطر ضروری اس��ت تا با انجام تمرين های 

موجود، به افزايش اين مهارت در خود كمک كنيد. 
101-افزایش انرژی

افراد موفق نه تنها از انرژی بيش��تری به نس��بت س��ايرين در كار خود بهره مند هس��تند، بلكه به خوبی 
می دانند كه چگونه انرژی خود را افزايش داده و يا بازيابی كنند. در اين رابطه با توجه به تفاوت های ميان 
افراد، راهنمايی جامعی وجود نداشته و يک خودشناسی عميق به شما در اين رابطه كمک خواهد كرد. در 
آخر فراموش نكنيد كه اگر حس بدی از انجام يک كار داريد، الزم است تا زمانی را به استراحت اختصاص 

داده و تا هنگامی كه حس شما تغيير نكرده است، فعاليت خود را آغاز نكنيد. 
briandownard :منبع
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اگر مانند بس��ياری از افراد ديگر باش��يد، تمام تالش خود را 
می كني��د ت��ا همرنگ جماعت ش��ويد. از آنجا كه متاس��فانه ما 
ارزش خود را براس��اس ديگران ارزيابی می كنيم مدام در پی آن 
هس��تيم كه از ديگران عقب نمانيم و كارهايی كه ديگران انجام 
می دهند را انجام می دهيم. فارغ التحصيل ش��دن از دبيرس��تان، 
رفتن به دانش��گاه، ازدواج، شغل خوب پيدا كردن، بچه دار شدن 
و بازنشس��تگی. چون همه اي��ن كارها را انجام می دهند، پس به 
خودتان می گوييد كه اين گونه زندگی كردن بايد روش درس��ت 
آن باش��د.   اين اش��تباهات را انجام ندهيد. ارزش شما بيشتر از 
آن است. شما مثل يک قطعه  هنری هستيد كه »اصل آن بيش 
از يک كپی ارزش دارد«. وقت آن رس��يده كه با خودتان صادق 
باش��يد و ش��ادمانی كه شايسته آن هس��تيد را پيدا كنيد. با ما 

همراه باشيد تا بدانيد چرا نبايد همرنگ جماعت بود. 
 سازگاری زندانبان آزادی و دشمن رشد است. )جان اف كندی(

 انطباق با انتظارات اجتماعی در درجات خاص، چيزی اس��ت 
كه انسان به طور سنتی برای نياز به بقا انجام می داده است. در 
حقيقت، انطباق با ديگران چنان در درون ما نهادينه شده است 
كه در واقع نبود آن موجب احساس خطر در مغز می شود. زمانی 
كه مطابق جمعيت پيش نمی رويم با مخالفت رو به رو می شويم.

 مبارزه با اين احس��اس می تواند دشوار باشد اما به اين درس 

مه��م زندگی فكر كنيد »از جمعيت پي��روی نكنيد، راه خود را 
دنبال كنيد. آنچه دوست داريد را انجام دهيد.« چگونه به عنوان 
يک فرد رش��د خواهيد كرد اگر مدام نگران آن باشيد كه مانند 
ديگران ش��ويد؟ س��عی كنيد ش��جاعت و انگيزه منحصر به فرد 
بودن را به دس��ت بياوريد. يک فرد واقع��ی بودن در جهانی كه 
پر از نس��خه های كپی است يكی از بهترين راه های موفقيت در 

انجام آنچه دوست داريد است.
 در نهايت... ما از فرصت هايی كه از آن استفاده نكرديم، روابطی 
كه از ش��روع آن ترسيديم و تصميماتی كه برای گرفتن  آنها برای 

مدت طوالنی صبر كرديم پشيمان می شويم. )لوئيس كارول(
به ياد داريد كه چقدر س��رگرم كننده بود كه يک ترم زمستان 
را از دانش��گاه مرخصی گرفتيد تا در پيس��ت اسكی كار كنيد؟ 
ي��ا منظره ب��االی كوه كه با دوس��تان تان از آن باال رفتيد چقدر 
شگفت انگيز بود؟ نه؟ به اين دليل است كه مانند هر فرد ديگری 

بيش از حد مشغول بوديد تا اين كارها را انجام دهيد.
در اينجا حقيقت بی رحمانه ای وجود دارد: »ش��ما از كارهايی 
كه انجام نداديد بسيار بيشتر از اشتباهات خود پشيمان خواهيد 
ش��د.« درس مهم زندگی در اينجا اين اس��ت ك��ه حتی اگر در 
زندگی خود اشتباه كنيد،  چيز جديدی ياد می گيريد. اين بسيار 
ارزش��مندتر از ريسک نكردن، اشتباه نكردن و چيز جديدی ياد 

نگرفتن است. اين درس زندگی بايد همه انگيزه ای كه نياز داريد 
را فراهم كند.

نفسی كه در حال تغيير است، نفسی است كه زندگی می كند.
)ويرجينيا وولف(

  ما فكر می كنيم كه ش��ادی در يافتن خودمان نهفته اس��ت. 
ما متوجه ش��ده ايم كه خود واقعی ما جايی پنهان شده و هدف 
زندگی ما پيدا كردن آن است. چند بار شنيده ايد كه كسی بگويد 

برای پيدا كردن خودش به سفر رفته؟
تمركز بر پيدا كردن خود مس��ير ش��ادی نيست. دليل آن در 
درس زندگ��ی از بوديس��م وجود دارد »نفس هميش��ه در حال 
تغيير اس��ت.« اگر شما اين ايده را قبول كنيد، متوجه می شويد 
كه پيدا كردن خود واقعی غيرممكن است. در عوض، شما توانايی 
تغيي��ر خود در ه��ر لحظه از زندگی را داري��د. اكنون می توانيد 
فردی كه می خواهيد بش��ويد و در پيدا كردن خوشبختی تمركز 
كنيد. يک نگاه صادقانه به زندگی خود داش��ته باش��يد. آيا شما 
مطاب��ق خودتان ي��ا مطابق انتظارات افراد اط��راف خود زندگی 
می كنيد؟ به ياد داش��ته باش��يد ارزش ش��ما در اصل بودن تان 
است. شما به خودتان اين را  بدهكاريد تا به دنبال رويا و شادی 

باشيد و بدون پشيمانی زندگی كنيد.
Lifehack/ucan :منبع 

خود واقعی تان باشید، اصل ارزشمندتر از کپی است

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت


