
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

دالر به کانال 11 هزار تومانی عقب نشینی کرد

 بازگشت قیمت دالر
به 153 روز قبل

چند روزی اس��ت که س��قوط قیمت ارز آغاز ش��ده و قیمت دالر به کانال 11 هزار تومان بازگش��ته اس��ت. این محدوده قیمتی 
 برای دالر به معنای بازگش��ت به قیمت بهمن ماه س��ال گذش��ته اس��ت؛ چراکه نرخ دالر در 25 بهمن ماه 1۳۹۷ در حدود 11 هزار 
و ۸5۰ تومان بود و پس از آن، قیمت ها روند صعودی داشت، تا جایی که در 1۹ اردیبهشت ماه امسال به رقمی در حدود 15 هزار و 
۳5۰ تومان رسید، اما از آن دوره تاکنون بازار ارز مسیری نزولی را در پیش گرفت و روز گذشته دالر در بازار ارز با قیمت 11 هزار 
و ۸5۰ تومان فروخته شد. به گزارش خبرآنالین، پایین ترین نرخی که در بازار ارز تا قبل از بهمن 1۳۹۷ مشاهده می شد، مربوط به 
21 آذرماه است که قیمت دالر تا ۹ هزار و ۷1۰ تومان کاهش یافت؛ این در شرایطی است که هم در روزهای قبل و هم در روزهای...

ریزش 7035 واحدی شاخص بورس، سهامداران را شوکه کرد

سقوط دسته جمعی در بورس تهران
5

4
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از اصالح وضعیت یارانه ها تا کاهش بودجه شرکت های دولتی و حذف دالر 4200 تومانی

3 پیشنهاد اتاق تهران برای اصالح ساختار بودجه

استخراج بیت کوین همیشه هم سودآور نیست
5 مشکل بزرگ کار گروهی

افزایش فروش به شیوه آمازون
4 روش برای بهبود استراتژی بازاریابی محتوا

داستان برند؛ یکی بود یکی نبود برندها
نورسکا، قهوه دمی را به راحتی سرو می کند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تویوتا 2 میلیارد دالر برای 
توسعه خودروهای برقی 

سرمایه  گذاری می    کند

3

بررسـی روند قیمت سکه در سال 98 نشان می دهد کسانی 
که امسال به دنبال خرید سکه و طال بوده اند، با زیان مواجه 
شـده اند. به گزارش ایسـنا، خرید طال و سـکه از گذشته به 

عنوان یکی از راه های سـرمایه گذاری مطمئن برای 
مردم بوده و بسیاری از افراد به جای پس انداز پول...

خریداران سکه هم ضرر کردند

زیان طالیی!

یادداشت
 قیمت واقعی دالر
8هزار تومان است

بانک مرکزی موفق ش��ده فارغ 
از هیاه��و ت��ا ح��دودی ب��ازار ارز 
را کنت��رل کن��د، گرچه هن��وز تا 
رس��یدن به قیمت واقعی دالر که 
۸هزار تومان است فاصله داریم. در 
روزهای گذشته کاهش قیمت دالر 
در ب��ازار ارز امیدهایی را به وجود 
آورده که حداقل برای چند س��ال 
آینده قیمت ه��ا در همین کانال و 
حتی کمتر از این می تواند به ثبات 
رس��د. با توجه ب��ه اهمیت قیمت 
دالر آمری��کا در تعیین نرخ نهایی 
کااله��ا در ایران این مس��اله طبعا 
برای مصرف کنن��ده و تولیدکننده 
از اهمیت فراوانی برخوردار اس��ت، 
با ای��ن همه نباید انتظ��ارات را به 
نح��وی افزایش داد ک��ه امکان رخ 

دادن آنها ناممکن باشد.
نباید فراموش کنیم که در اواخر 
س��ال ۹۷ مثال در روزه��ای آذر و 
دی قیم��ت دالر به 1۰ و 11 هزار 
تومان رس��یده بود و هم اکنون نیز 
با وج��ود قیمت 12 ه��زار تومانی 
همچنان نرخ دالر از متوسط پاییز 
و زمستان س��ال گذشته به مراتب 
بیش��تر است. درنتیجه باید متوجه 
باش��یم که کاهش قیم��ت گرچه 
می تواند موثر باشد اما هنوز نسبت 
به ش��ش م��اه قبل ه��م فاصله ها 

این میان  پابرجاست. در 
4نمی توان ادعا...

چهار شنبه
26  تیر
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رهبر معظم انقالب اس��المی با اشاره به »ضرورت سلوک و رفتار مردمی ائمه جمعه«، نماز جمعه 
را امری بس��یار مهم، »تأمین کننده نیاز جامعه به ذکر و اجتماع و همدلی« و »زمینه س��از اس��تقرار 
گفتمان های عالی و بصیرت بخش« خواندند و با انتقاد ش��دید از رفت��ار طلبکارانه اروپایی ها و عمل 
نکردن آنها به 11 تعهد برجامی شان تأکید کردند: روند کاهش اجرای تعهدات ایران قطعاً ادامه خواهد 
یافت و توفیقات ملت و نظام جمهوری اسالمی در مقابل چشمان حسرت زده غربی ها روز به روز بیشتر 
خواهد ش��د. به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح سه شنبه 
در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور که در ایام چهلمین سال برپایی نماز جمعه بعد از پیروزی انقالب 
صورت گرفت، ضمن تبریک ایام میالد حضرت امام رضا )ع(، »توجه دادن دل های مردم به ذکر الهی« 
را از ویژگی های مهم نماز جمعه برشمردند و افزودند: ویژگی دیگر نماز جمعه، »اجتماع مؤمنان« و 

»زمینه سازی برای همدلی، یکپارچگی و تألیف قلوب« است.
ایش��ان با اش��اره به گس��تردگی نهاد نماز جمعه در سراسر کش��ور به عنوان یک زنجیره و شبکه 
بهم پیوسته، خاطرنشان کردند: این مجموعه گسترده توانایی نهادینه کردن عالی ترین و دشوارترین 
گفتمان ها در موضوعات اصلی و ضروری کشور را دارد که این، از ویژگی های برجسته نماز جمعه است.

رهبر انقالب اس��المی، ائمه جمعه سراس��ر کشور را به تبیین اهمیت و جایگاه نماز جمعه، توصیه 
مؤکد کردند و در جمع بندی اولین محور از س��خنان خود، گفتند: بدانیم که نماز جمعه، مسئولیت 

بزرگ و سنگینی است که ویژگی های ممتازی دارد و باید این فرصت را مغتنم شمرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، محور دوم سخنان خود را به »لزوم توصیه به تقوا« در خطبه های نماز 
جمعه اختصاص دادند و افزودند: یکی از نیازهای امروز جامعه ما تقوا است که زمینه ساز حل مشکالت 
مادی و معنوی جامعه خواهد شد، اما این تقوا باید به صورت مصداقی و عینی در خطبه های نماز جمعه 
تبیین ش��ود و نه به صورت توصیه کلی و بدون بیان مصادیق. ایش��ان »تقوا در فضای مجازی« را از 
نیازهای جامعه دانستند و افزودند: یکی از گرفتاری های امروز ما، رواج دروغ، تهمت، شایعه و مسائلی از 
این قبیل در فضای مجازی است که باید در خطبه های نماز جمعه لزوم رعایت تقوا در فضای مجازی، 
تبیین شود. رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: »بیان چگونگی رعایت تقوا در مسائل خانوادگی 
و وظایف پدران و مادران در تربیت دینی و اخالقی فرزندان«، »بیان مصادیق تقوا در روابط زوجین و 
در مسائل مربوط به اسراف در جامعه« و نیز »اجتناب از دروغ و تهمت در کسب و کار و معامالت«، 

از جمله مصادیق عینی و عملی تقوای مورد نیاز جامعه است که باید در نمازهای جمعه بیان شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر از مصادیق رعایت تقوا را، »اجتناب از ناامید کردن جوانان« 
برش��مردند و افزودند: برخی ها در مدارس، دانش��گاه ها و حتی در محیط های کسب و کار، به گونه ای 
صحبت می کنند که جوان از آینده ناامید می شود. ناامید کردن جوان یعنی گرفتن فرصت و قدرت 
عنصر جوان از کشور و جامعه اسالمی و این خود یک منکر است. »سلوک عملی ائمه جمعه و نحوه 
ارتباط آنان با مردم« سومین محوری بود که رهبر انقالب اسالمی به آن پرداختند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای گفتند: رفتار و عمل ائمه جمعه باید به گونه ای باش��د که مردم از آن دین، تقوا، صداقت و 

انقالبی گری را استشمام کنند.
ایشان »مردمی بودن و اُنس با مردم به صورت واقعی و غیرتصنعی« را از ضروریات سلوک عملی ائمه 
جمعه برشمردند و افزودند: پیگیری مشکالت مردم با چهره باز و گشاده، اجتناب از رفتن به سمت 
صاحبان ثروت و قدرت و افراد چرب زبان، و مراقبت از نزدیکان و فرزندان، از موارد مهم در س��لوک 
عملی ائمه جمعه اس��ت. رهبر انقالب اس��المی در بیان نکته چهارم با تأکید بر »ضرورت غنی سازی 
خطبه های نماز جمعه« گفتند: خطبه ها باید پر مغز، آموزنده، راهگشا و حاوی پاسخ به سؤاالت مختلف 
مردم به ویژه جوانان باشد. ایشان »ارتباط و انس با جوانان« را بهترین راه درک مسائل و ابهامات ذهنی 
آنان دانستند و به ائمه جمعه توصیه کردند هر هفته وقت مشخصی را به دیدار با جوانان اختصاص 

دهند تا بتوانند خطبه های قابل استفاده بیان کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »اس��تفاده از جوانان مؤمن، بافکر و مورد اعتماد را در س��تادهای نماز 
جمعه« ضروری خواندند و به ائمه جمعه توصیه مؤکد کردند خطبه ها را کوتاه، بلیغ و رسا بیان کنید.

رهبر انقالب اسالمی »حمایت از جهت گیری ها و جریان های انقالبی« را از وظایف ائمه جمعه کشور 
برش��مردند اما تأکید کردند: در عین حمایت از جریان های انقالبی باید به همه طرف ها روی خوش 
نشان دهید. »حمایت از تشکل های جوان و خودجوش فرهنگی در سراسر کشور« و »اتخاذ مواضع 
انقالبی و منطبق با سیاست های نظام« دو توصیه مؤکد دیگر رهبر انقالب به ائمه جمعه بود. ایشان 

خاطرنش��ان کردند: کش��ور با »روحیه انقالبی« قابل پیشرفت کردن است و با حرکت انقالبی به اوج 
تکامل می رسد و هرگونه کوتاه آمدن از این مواضع، نه فقط به ضرر انقالب بلکه به ضرر ملت، کشور 

و آینده ایران خواهد بود.
رهبر انقالب اس��المی، ائمه جمعه را از برخورد با دس��تگاه ها در نمازجمعه پرهیز دادند و افزودند: 
گاه��ی یک منکر و مش��کل بزرگ وجود دارد ک��ه با وجود پیگیری های مکرر حل نمی ش��ود، بیان 
این موارد که خیلی هم نادر اس��ت، در نماز جمعه ایراد ندارد اما نباید به محض دیدن مش��کلی در 
دستگاه های دولتی، قضایی و یا مراکز دیگر، آن را در خطبه ها مطرح کرد، چرا که تأثیر مثبت ندارد، 

موجب افزایش شکاف ها و اختالف ها می شود و مردم را دچار تشویش می کند.
ایش��ان طرح عملکردهای مثبت و امیدبخش در نماز جمعه را کام��اًل ضروری خواندند و افزودند: 
حرکتی در زمینه رونق تولید در کش��ور شروع شده که الزم است مصادیق این جریان امیدبخش در 

خطبه ها بیان شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تمرکز دستگاه های تبلیغاتی دشمن بر »ناکارآمدنمایی نظام« و »ناامید 
ک��ردن مردم« را یادآور ش��دند و افزودند: باید با بیان واقعیات امیدبخ��ش، مردم را در مقابل هجوم 
رسانه های بیگانه کمک کرد. رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنان شان را به مسائل جاری و 
کلی کشور اختصاص دادند و تأکید کردند: خوشبختانه ملت و نظام، عظمت و اقتدار و ثبات خود را 
به دنیا نشان داده اند و به دشمنان تحمیل کرده اند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اذعان عمدتاً 
پنهان مقامات کشورهای مختلف در مذاکرات گوناگون و سطح باالی سیاسی جهان گفتند: حتی در 
مذاکرات و محافلی که ما حضور نداریم، حرف از قدرت ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی در میان 
است که این واقعیت نشان می دهد نظام مردمی ایران توانسته است عظمت و اقتدار خود را به کوری 

چشم دشمنان، به اثبات برساند.
رهبر انقالب اس��المی، »دست یاری پروردگار« را عامل اصلی ایستادگی و موفقیت ملت در مقابل 
فشارها و توطئه های 4۰ساله دشمنان خواندند و افزودند: اقتدار روزافزون جمهوری اسالمی در مقابل 
چش��مان حسرت زده دشمنان، نشانه  بی تردیِد حمایت خداوند متعال از انقالب اسالمی و ملت ایران 
است. حضرت آیت اهلل خامنه ای در ریشه یابی برخورد گستاخانه غربی ها از جمله اروپایی ها با ایران در 
مسائل جاری برجامی، به خصلت »تکبر« آنان اشاره کردند و گفتند: خودبزرگ بینی موجب می شود 
غربی ها نتوانند حقایق را درک کنند، البته این تکبر در مقابل ملت ها و کشورهای ضعیف برای آنان 
موفقیت به همراه می آورد، اما در مقابل ملت هایی که نمی هراسند و از حق خود دفاع می کنند، غربی ها 
را دچار شکست می کند. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سخنان صریح وزیر امور خارجه درباره 11 
تعهد برجامی اروپایی ها در مقابل ایران و عمل نکردن آنها حتی به یک تعهد، گفتند: وزیر امور خارجه 
که واقعاً زحمت هم می کشد و مالحظات دیپلماتیک هم دارد، به صراحت از عمل نکردن اروپایی ها 
حتی به یکی از تعهدات شان سخن می گوید. ایشان خاطرنشان کردند: ما به تعهدات خود در برجام 
و حتی باالتر از آن عمل کرده ایم و حاال که به علت رفتار آنها ش��روع به کاهش اجرای تعهدات مان 

کرده ایم، اروپایی ها طلبکارانه و با پررویی می گویند چرا این کار را می کنید.
ایشان تأکید کردند: شما اروپایی ها که هیچ یک از تعهدات خود را اجرا نکرده اید، به چه حقی از ما 
می خواهید که به تعهدات خود پایبند باشیم؟ بدانید که ما تازه کاهش تعهدات را شروع کرده ایم و این 
فرآیند قطعاً ادامه خواهد یافت. رهبر انقالب با انتقاد بسیار شدید از دزدی دریایی انگلیسی های خبیث 
گفتند: آنها که خباثت ش��ان برای همه آشکار است کش��تی ما را با راهزنی دریایی ربوده اند اما سعی 
می کنند به آن ش��کل قانونی بدهند. البته عناصر مؤمن در جمهوری اس��المی این کارها را بی جواب 
نمی گذارند و در فرصت و جای مناسب پاسخ خواهند داد. رهبر انقالب اسالمی با ابراز خرسندی از دل 
بریدن ملت و مسئوالن از بیگانگان افزودند: به برکت این دل بریدن، کشور از درون در حال جوشیدن 

است و این حرکت تحسین برانگیز حتماً به موفقیت های بیشتری منجر خواهد شد.
ایشان توانمندی های افتخارآفرین دفاعی کشور را نتیجه فشارها و دل بریدن از بیگانگان در دوران 
دفاع مقدس خواندند و افزودند: حرکت کنونی نیز به برکت تکیه بر خود در زمینه های مختلف از جمله 

اقتصادی به نتایج مهمی خواهد رسید.
رهبر انقالب افزایش مراجعه دستگاه های دولتی به جوانان مبتکر، فعال و خوشفکر را از جمله نتایج 
دل بریدن از بیگانگان دانستند و تأکید کردند: استمرار جوشش درونی به فضل الهی به استغنای واقعی 

ایران عزیز از بیگانگان منجر خواهد شد.

رهبر انقالب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور:

کاهش تعهدات برجامی قطعا ادامه خواهد داشت
معاون اول رئیس جمهور از برگزیدگان کنگره ملی پرسش مهر تقدیر کرد

جهانگیری: بازگشت ایران به برجام کار بسیار ساده ای است
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بازگش��ت ایران به برجام و اجرای تعهدات کار بس��یار ساده ای است، 
گفت اگر اراده کنیم تنها چند ساعت کافی است تا همه تعهدات مان را اجرایی کنیم، اما در شرایط فعلی اروپایی ها 
باید به جای اینکه با ما جلس��ه بگذارند و بگویند که به برجام بازگردید، به آمریکایی ها بگویند که از تحریم های 
ظالمانه خود علیه ایران دست بردارند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور صبح سه شنبه در نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر ریاست جمهوری که در سالن اجالس سران برگزار 
شد با بیان اینکه دولت تدبیر و امید با وجود اینکه چهار سال از شش سال عمر خود را در تحریم کامل بود، باید 
هم به داخل کشور و هم دنیا نشان می داد که جمهوری اسالمی ایران این ظرفیت را دارد که با قدرت های بزرگ 
بنش��یند، مذاکره و تعامل کند و به یک توافق مهم دس��ت یابد، گفت: در برجام ایران در یک طرف و شش کشور 
بزرگ دنیا در طرف دیگر بودند و زمانی که مذاکرات ما با این ش��ش کش��ور آغاز ش��د، شش قطعنامه در شورای 

امنیت سازمان ملل علیه ایران تصویب شده است.
او با اشاره به نقش دیپلمات ها و مذاکره کنندگان ایرانی در به ثمر رسیدن برجام خاطرنشان کرد: هنر دیپلماسی 
ایرانیان آن بود که در نبرد دیپلماتیک با قدرت های بزرگ دنیا وارد ش��دند و به توافقی بزرگ دس��ت یافتند که 

دولت بعدی ایاالت متحده آمریکا درباره این توافق بگوید که کاله بر سرشان رفته است.
مع��اون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه خروج آمریکا از برجام اقدام غیراخالقی و برخالف حقوق بین الملل 
بود، به اقدامات اخیر ایران در کاهش تعهدات برجامی خود اش��اره کرد و گفت: جمهوری اس��المی ایران بعد از 
خروج آمریکا از برجام یک سال صبر کرد و سپس اعالم کرد که برخی از تعهدات خود از جمله رعایت سقف تولید 
اورانیوم به میزان صد کیلوگرم و غنای ۳.۶۷ درصد را اجرایی نخواهد کرد. این در حالی اس��ت که طی یک س��ال 
گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی در 14 گزارش مختلف اجرای ایران به همه تعهدات شان را تأیید کرده بود.

جهانگی��ری تصری��ح کرد: ایران اجرای برخ��ی از تعهدات برجامی خود را کاهش داد تا دنیا بدانند با کش��وری 
بی اراده رو به رو نیست، بلکه با ملت متمدن و تاریخ ساز رو به رو هستند.

وی ادامه داد: در ش��رایط فعلی و با توجه به اتفاقاتی که در س��طح منطقه و دنیا در حال وقوع است طرف های 
مقابل ایران در برجام راهی جز پایبندی به تعهدات خود ندارند و براس��اس برجام هیچ تحریمی نباید علیه ایران 

وجود داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بازگشت ایران به برجام کار بسیار ساده ای است، خاطرنشان کرد: اگر 
ایران اراده کند ظرف چند س��اعت می تواند همه تعهدات خود را اجرا کند اما در ش��رایط فعلی اروپایی ها باید به 
جای اینکه با ما جلس��ه بگذارند و بگویند که به برجام بازگردید، به آمریکایی ها بگویند که از تحریم های ظالمانه 

خود علیه ایران دست بردارند.
جهانگیری با بیان اینکه پرس��ش مهر تبدیل به یک سنت حسنه بسیار خوبی شده است، اظهار داشت: پرسش 
مهر از دولت اصالحات و با ابتکار برادر بس��یار ارزش��مندم آقای س��یدمحمد خاتمی آغاز به کار کرد و بعد از آن 
رؤس��ای جمهور همواره این موضوع را ادامه دادند. مهمترین هدف رؤس��ای جمهور از طرح پرس��ش مهر در آغاز 
سال تحصیلی مدارس این بود که دانش آموزان و فرهنگیان را به پرسشگری تشویق کنند و آنها نسبت به حال و 

آینده خود، محیط و جهان اطراف شان حساس شوند.
وی اف��زود: اینکه رئیس جمهور به عنوان باالترین مقام عالی کش��ور هر س��اله همزمان با به��ار تعلیم و تربیت 
پرسشی را مطرح می کنند و همه را وادار به تفکر و تعقل و تعامل با یکدیگر می کند، ده ها هدف بزرگ و کوچک 

در پی دارد.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: ما می خواهیم جوانان و امیدان آینده کشور پرسشگر، نقاد و تحلیلگر باشند 
و بدانند اطراف ش��ان در حال و آینده چه اتفاقاتی ممکن اس��ت رخ دهد؛ تحقیق و پژوهش نتیجه کاری است که 

با طرح پرسش مهر حاصل می شود.
جهانگی��ری با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت برای همه کش��ورها جایگاه بس��یار مهم��ی دارد، گفت: در نظام 
تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش اهمیت خاصی دارد؛ اگر به آینده و سرنوش��ت کش��ور توجه داریم، حتماً باید 
به سرنوش��ت آموزش و پرورش توجه داش��ته باشیم. هرچه کشورها با مس��ائل پیچیده تر، سخت تر و چالش های 
جدی تر روبه رو می شوند اهمیت توجه به آموزش و پرورش و علم برای برون رفت از این شرایط جدی تر می شود.

وی ب��ا بین اینکه جمهوری اس��المی ایران طی 4۰ س��ال گذش��ته هم��واره با چالش ها و مش��کالت مختلفی 
مواجه بوده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: این روزها مکرراً از س��وی اقتصاددانان و صاحب نظران می شنویم که برخی 
از چالش های دیروز تبدیل به ابرچالش ها ش��ده اند و این چالش ها و ابرچالش ها برطرف نخواهند ش��د مگر آنکه از 
طریق روش های علمی به موضوعات پرداخته شود. اگر به دنبال توسعه کشور و عبور از برخی بیماری های مزمن 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هستیم و می خواهیم که تنگناها را کنار بگذاریم، هیچ راهی جز توجه به 

مدرسه و آموزش و پرورش وجود ندارد.

مجیدرضا حریری
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین



دالر را می   توان ارز جهانی نام نهاد؛ ارزی که در سال های اخیر همواره 
در تب��ادالت دنیا ب��ه کار رفته و به ابزاری برای اعم��ال نفوذ آمریکا در 
وضعیت اقتصادی و سیاس��ی دیگر کشورها تبدیل شده است، . اما سوال 
مهم این اس��ت که دالر چگونه توانس��ت در این جایگاه قرار بگیرد؟ آیا 
ای��ن قدرت گیری به دلیل جای��گاه اقتصادی آمریکا بود و آمریکا چگونه 

توانست این جایگاه را برای خود حفظ کند؟
مطالعات انجام ش��ده توس��ط نشریه نشنال اینترس��ت نشان می   دهد 
اقتصاد آمریکا در دهه 1۸۷۰ میالدی از اقتصاد بریتانیای کبیر بزرگ تر 
ش��د و تا جنگ جهانی اول بزرگ ترین صادرکننده در دنیا بود، ولی در 
این زمان همچنان ارز رایج در دنیا پوند بود و دالر جایگاهی در تبادالت 
مالی نداشت. در آستانه سال 1۹2۹ بود که دالر توانست از پوند بریتانیا 
ارزش��مندتر ش��ود و از این تاریخ می   توان به عنوان یک��ی از مهم ترین 

تاریخ ها در اقتصاد آمریکا و جهان نام برد.
به گزارش »آینده نگر« ب��ه نقل از »بروکینگز« اما با آغاز رکود بزرگ 
اقتص��ادی در آمری��کا در دهه 1۹۳۰ دوب��اره ارزش دالر افت پیدا کرد 
و رهبری بازارهای مالی به بریتانیا و واحد پولی این کش��ور بازگش��ت. 
ب��ا پایان یافت��ن جنگ جهانی آمریکا قدرت گرف��ت زیرا دارای ارتش و 
تجهی��زات نظامی قدرتمندی بود و صنایعی را ایجاد کرده بود که ضمن 
تامین نیازهای داخلی می توانست نیازهای بین المللی را نیز تامین کند.

از آن پس استفاده از دالر به عنوان ارز رایج رواج زیادی دارد و طبق 
گزارش صندوق بین المللی پول س��هم دالر در تجارت بین المللی کاالها 
و خدمات در دنیا سه برابر سهم آمریکا در بازارهای صادراتی بین المللی 
اس��ت. هم اکنون ۶2درصد ذخایر ارزی دولت ها را دالر تشکیل می   دهد 
در حال��ی که تنها 2۰درصد از ای��ن ذخایر یورو و کمتر از 2درصد یوان 
چین اس��ت. از طرف دیگر بازار دالر یکی از عمیق ترین و پیچیده ترین 
بازارهای ارز در دنیا است که به افرادی که به آن دسترسی دارند اجازه 

می   دهد از مزایای زیادی برخوردار باشند.
 البته س��هم زیاد دالر در مبادالت دنیا یک نش��انه دیگر هم هس��ت. 
س��هم زیاد این واحد پولی در تعامالت تجاری نشان می   دهد که تاکنون 
جایگزینی برای دالر در تبادالت بین المللی ایجاد نش��ده است. از طرف 
دیگر تس��لط دالر در بازارهای مالی جهانی باعث ش��د تا آمریکا بتواند 
دی��دگاه ب��ازار آزاد و تجارت آزاد را نیز در دنیا توس��عه بدهد و فرهنگ 
جهانی س��ازی را در سراس��ر زمین گسترش دهد  . س��والی که در اینجا 
ایجاد ش��د این اس��ت که آیا این قدرت همچن��ان در اختیار دالر باقی 

می   ماند یا خیر؟
در سال های اخیر هم طرفداران حزب جمهوری خواه و هم دموکرات ها 
در آمری��کا تاکید کرده اند که در م��ورد مزایای اقتصاد آزاد تردید دارند. 
اخیرا در یک میزگرد تلویزیونی در س��ی ان ان اعالم شد که اقتصاد آزاد 
باعث ش��ده اس��ت تا فرصت های ش��غلی زیادی از آمریکا خارج شود و 
کارخانه های زیادی در کش��ورهای در حال توسعه راه اندازی شوند تا از 
مزایای نیروی کار ارزان قیمت در این کشورها برخوردار شوند. در نتیجه 
ش��مار مشاغل در آمریکا و دیگر کش��ورهای صنعتی کاهش پیدا کرده 
اس��ت و این کشورها به بازارهای مصرف تبدیل شده اند. در این میزگرد 
عنوان ش��د که دیدگاه جهانی سازی و اقتصاد آزاد برای آمریکا پدیده ای 
منفی اس��ت و این کشور نمی تواند رش��د را تجربه کند زیرا فرصت های 

رشد را به خارج از مرزها هدایت کرده است.
از طرف دیگر در جریان بحران اقتصادی سال 2۰۰۸ در کشور آمریکا 
و تزریق میلیاردها دالر به اقتصاد این کش��ور برای مواجهه با بحران، بر 
انبوه بدهی های دولتی آمریکا اضافه شد  . ضمن اینکه نشان داد سیستم 
بانک��ی آمریکا زمینه را برای انباش��ت وام های معوق��ه و افزایش حجم 
وام دهی بدون پش��توانه فراهم می   کند  . این خود می   تواند به اقتدار دالر 

در بازار جهانی آسیب وارد کند.
دالر همچنان صدرنشین می   ماند

با وجود اینکه ش��رایط هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی برای 
کاهش قدرت دالر در بازار جهانی فراهم اس��ت، نمی توان انتظار داشت 
که تغییر س��اختارهای مالی در دنیا به س��رعت انجام شود. آمریکا هنوز 
قدرت سیاس��ی و نظامی برتر در دنیا است، شمار زیادی از سازمان های 
بین المللی و مهم دنیا در این کشور قرار گرفته اند و اغلب کشورها برای 
خرید نفت از دالر استفاده می   کنند. این یعنی بخش های مهم اقتصادی 
و سیاس��ی دنیا به آمریکا و پول این کش��ور وابس��ته اس��ت و حتی اگر 
اهتمام برای کاهش وابس��تگی وجود داش��ته باشد، این رونِد تغییر کند 

و تدریجی خواهد بود.
 در مورد انگیزه سیاس��ی خارج ش��دن دالر از بازارهای بین المللی به 
عن��وان ارز مرجع می   ت��وان این طور بیان کرد که آمریکا در س��ال های 
اخیر ت��الش کرده تا نقش کمرنگ تری در تعامالت و تصمیم گیری های 
جهانی داشته باشد. خارج شدن این کشور از توافق های جهانی از جمله 
توافق هس��ته ای ایران و توافق زیس��ت محیطی پاری��س و تالش برای 

انعقاد توافق های دوطرفه با کش��ورها در واقع نشان داد که آمریکا دیگر 
تمایل��ی برای نقش آفرینی به عنوان مرک��ز جهان ندارد. نمایش بیرونی 
این خواس��ته را می   توان در ش��عارهای انتخاباتی ترامپ و تاکید مداوم 
روی این مس��ئله که باید آمریکا را در اولوی��ت قرار دهیم دید. در واقع 
رئیس جمهوری آمریکا در حال رواج دیدگاه تازه ای در این کشور است  . 
دیدگاه��ی که نش��ان می   دهد آمریکا قصد ادامه راه گذش��ته را ندارد و 
می   خواهد از نقش خود به عنوان رهبر بازارهای مالی دنیا دست بردارد.

چالش اصلی در شرایط فعلی این نیست که با حذف دالر از بازار ، ارز 
چه کش��وری جایگزین می   ش��ود بلکه نگرانی از این است که با کمرنگ 
ش��دن نقش دالر در بازارهای بین المللی، هیچ کشوری نتواند جایگزین 
آمریکا ش��ود  . مس��ئله ای که می   تواند بحران های بزرگی در اقتصاد دنیا 
ایج��اد کند و س��ازوکار مالی دنی��ا را با تحوالت منف��ی روبه رو کند. در 
ص��ورت وقوع ای��ن پیش بینی ، بحران ه��ای اقتصادی آتی س��خت تر و 
طوالنی ت��ر خواهد بود زیرا کش��ورها ب��رای اجرای سیاس��ت های مالی 
تاثیرگذار با هم همراه و همسو نمی شوند و هیچ قدرتی نیست که بتواند 

برای یکسان سازی عملکرد بازارهای مالی سیاست های کلی ارائه دهد.
این تغییر رویکرد در سیاس��ت های آمریکا کامال مشهود است و اخیرا 
هم در انتخابات میان دوره ای خود را نش��ان داد. در این دوره هیچ کس 
در مورد مزایای وابس��ته ش��دن اقتصاد دنیا به دالر آمریکا برای اقتصاد 
این کشور صحبتی نمی کرد و همه در مورد معایب این وابستگی سخن 
می   راندند. این در حالی اس��ت که به دلیل وابستگی دنیا به دالر آمریکا 
اس��ت که اقتدار دولت هم رشد کرده است و آمریکا می   تواند منابع الزم 
ب��رای انجام طرح های مختلف امنیتی و اقتصادی در سراس��ر دنیا را در 

اختیار داشته باشد.
تاریخچه قدرت گیری دالر

برخی بر ای��ن باورند که دالر زمانی در بازاره��ای مالی قدرت گرفت 
که اقتصاد کش��ور هنوز آمادگی پذیرش این جایگاه را نداش��ت. زیرا با 
وجود رش��د اقتصادی کشور، زیرساخت ها هنوز از قدرت الزم برخوردار 
نبود و سیاس��ت گذاری ها و قوانینی که وضع ش��ده بود برای استفاده از 
ارز این کشور در سطح بین الملل مناسب نبود. این نظریه تا حد زیادی 
صحی��ح اس��ت زیرا دالر به عن��وان ارز بین المللی باید ب��رای همه قابل 
دسترس باشد ولی آمریکا به دلیل مالکیت این ارز، از طریق آن به دیگر 
کش��ورها فش��ار اقتصادی وارد می   کند و هن��وز قوانینی وجود ندارد که 
مانع آمریکا در این مس��یر ش��ود. از طرف دیگر آمریکا به دلیل استفاده 
از دالر در تعامالت جهانی منافع زیادی کس��ب کرده اس��ت که همین 
مس��ئله تاثیر زیادی روی رشد اقتصادی و رشد فعالیت های صنعتی در 

این کشور دارد.
در پاس��خ به این س��وال که آیا باید منتظر تغیی��ری در نظام پولی و 
ارزی دنی��ا باش��یم یا خیر ، گزارش های زیادی ارائه ش��ده ولی در اغلب 
این گزارش ها به این نکته اش��اره ش��ده که در آینده نزدیک تغییری در 
ساختار مالی دنیا رخ نمی دهد. از طرف دیگر تا زمانی که آمریکا بخواهد 
به عنوان قدرت سیاسی ، نظامی و اقتصادی در دنیا نقش ایفا کند، دالر 

همچنان قدرتمند باقی می ماند.
آیا باید به دنبال جایگزین بود؟

مس��ئله ضرورت جایگزین ش��دن دالر با ارزهای دیگر مدت ها است 
که در میان اقتصاددانان مطرح ش��ده اس��ت ولی هن��وز تا تحقق این 
مس��ئله راه درازی وجود دارد. در ابتدا تصور می   ش��د که یورو می   تواند 
ب��ه عنوان رقیب و حتی جایگزی��ن دالر در تعامالت اقتصادی در دنیا 
مطرح ش��ود ولی بحران های پی در پی اقتصادی در کشورهای اروپایی 
و تبع��ات منف��ی آن روی اقتصاد و تجارت در این منطقه باعث ش��د 
ت��ا یورو از دامنه ارزهای غالب در تجارت خارج ش��ود  . در مورد س��بد 
ارزی هم صحبت زیاد اس��ت  . برخی بر این باور هستند که باید سبدی 
از ارزه��ای مختل��ف که دربردارنده ارز مورد اس��تفاده در کش��ورهای 
تاثیرگذار در اقتصاد جهان اس��ت به عنوان س��بد ارزی انتخاب شود  . 
ارزهای پیشنهادی شامل یورو، روبل روسیه و یوان چین است که همه 
می   توانند س��همی در تجارت کاالی دنیا داش��ته باشند. ولی این طرح 
هم چندان مورد اس��تقبال قرار نگرفت و اصلی ترین و مهم ترین دلیل 
آن هم تعارض دیدگاه های سیاس��ی در کشورهایی است که مالک این 

ارزها هستند.
اما به دنبال قدرت گرفت��ن اقتصاد چین در بازارهای بین المللی ، این 
نظریه مطرح ش��ده اس��ت که یوان می   تواند جایگزین دالر در تعامالت 
جهانی ش��ود  . موسس��ه بروکینگ��ز در این زمینه نوش��ت: چین دومین 
اقتصاد بزرگ دنیا است، بزرگ ترین بازار مصرف دنیا در این کشور واقع 
ش��ده است و رش��د اقتصادی باعث شده اس��ت که تقاضای مردم برای 
کاالهای مصرفی غیرضروری در این کشور رشد کند. از طرف دیگر این 
کش��ور بزرگ ترین صادرکننده کاالهای مختل��ف مصرفی و تولیدی در 
جهان اس��ت و دارای حجم باالیی از ذخایر نفتی و منابع طبیعی است. 

هم��ه اینها برای اینکه چین بتواند ارز خود را به عنوان ارز قدرتمند در 
دنیا معرفی کند کفایت می   کند.

این موسس��ه در ادامه گزارش نوش��ت: از س��ال قبل اولین گام ها در 
زمینه اس��تفاده از ی��وان در تبادالت بین المللی برداش��ته ش��د. اولین 
قرارداده��ای ف��روش نفت در ازای پرداخت یوان چین در س��ال 2۰1۸ 
امضا ش��د و توافق های دوطرفه ای با کش��ورهای مختلف برای استفاده 
از ی��وان یا ارزهای دیگ��ر در تعامالت انجام ش��د. در نتیجه اجرای این 
سیاست ها بود که این سوال در جهان مطرح شد: آیا چین در نظر دارد 
قدرت دالر در بازارهای ارز دنیا را به چالش بکشد؟ آیا چین می   خواهد 
یوان را جایگزین دالر در تبادالت نفتی کند؟ و س��وال مهم تر اینکه چرا 

چین قصد دارد از یوان برای مبادالتش استفاده کند؟
چین قدرت رقابت ندارد

البته تالش چین برای تبدیل یوان به یک ارز قدرتمند در دنیا از یک 
دهه قبل یعنی در سال 2۰۰۹ شروع شد. در آن زمان بحران اقتصادی 
دنیا که در نتیجه سیاس��ت های اش��تباه در آمریکا ایجاد شده بود و به 
دلیل اس��تفاده زیاد از دالر و تعامل زیاد آمریکا با دیگر اقتصادهای دنیا 
به تدریج به دیگر کش��ورها گسترده ش��د، زمینه را برای اظهارنظرهای 
زیاد در مورد معایب وابستگی اقتصادی به دالر فراهم کرد. در این زمان 
رئی��س بانک مرکزی چین مقاله ای نوش��ت و ضمن انتقاد از سیاس��ت 
وابستگی اقتصادی دنیا به دالر گفت: دنیا باید نظام پولی خود را اصالح 
کند. وابس��تگی به یک واحد پولی و ی��ک اقتصاد برای تمامی تبادالت ، 
اقتصاد جهان را آس��یب پذیر کرده اس��ت و ای��ن موضوعی نگران کننده 

است.
بعد از مطرح ش��دن این نظریه به تدریج استفاده از یوان در بازارهای 
جهانی رش��د کرد و از کمتر از ۰.5 درصد در سال 2۰۰۹ به حدود یک 
درصد در س��ال 2۰1۳ و حدود ۳ درصد در س��ال 2۰15 رسید، ولی از 
آن پ��س تاکنون روند نزولی در س��هم یوان در بازار جهانی آغاز ش��ده 
اس��ت و در انتهای س��ال قبل س��هم این ارز در تبادالت جهانی به 1.۷ 

درصد رسید.
یوان خطری برای دالر محسوب نمی شود

با وجود اینکه چین نقشی کلیدی و مهم در اقتصاد دنیا و بازار جهانی 
نفت دارد و با وجود اینکه این کش��ور هرس��اله سهم زیادی از کاالهای 
صادرات��ی جهان را تامین می   کند ولی به نظر نمی رس��د یوان تهدیدی 
جدی برای دالر در آینده نزدیک محس��وب ش��ود. موانعی را که در این 
مس��یر وجود دارد می   توان ریسک های باالی موجود در بازار ارز چین و 

سیاست های دولتی این کشور در کنترل بازار سرمایه دانست.
 از طرف دیگر اقتصاد چین هنوز بس��یار آسیب پذیر است. این کشور 
اقتصادی صادرات محور دارد و بحران در اقتصادهای دیگر می   تواند چین 
را با چالش های جدی روبه رو کند. به همین دلیل یوان در میان مردم به 

عنوان عامل حفظ ارزش شناخته نمی شود.
بازار س��رمایه در چین بازاری توسعه نیافته است و امکان تبادل ارزها 
در بازار س��رمایه این کش��ور به منظور خرید کاال از کشورهای مختلف 
بسیار محدود است. از طرف دیگر ارز یوان در طول زمان بارها تنزل پیدا 
کرده است و این مسئله باعث شده است که سرمایه گذاری در این بازار 
غیرس��ودآور باشد. این در حالی است که ارزش دالر در تبادالت جهانی 

تغییر زیادی نمی کند و این مزیت مهمی در بازار دالر است.
بازار یوان تحت کنترل دولت اس��ت  . این دولت اس��ت که ارزش یوان 
را تعیین می   کند و اگر سیاس��ت های دولتی در جهت کاهش یا افزایش 
ارزش یوان باشد، بازار نمی تواند نقشی در این زمینه ایفا کند. به همین 
دلی��ل یوان نمی توان��د ارز جایگزین دالر باش��د مگ��ر اینکه اصالحات 

زیرساختی در این بازار انجام شود.
چین چه راه هایی در پیش دارد؟

چی��ن از چه راه های��ی می   تواند یوان را به عن��وان ارز جذاب در بازار 
جهانی معرفی کند؟ موسس��ه مطالعاتی بروکینگز در این زمینه نوشت: 
آزادس��ازی بازار مالی و حساب سرمایه اولین و اصلی ترین راه است. در 
واق��ع از این طریق اس��ت که چین به خارجی ها ام��کان می   دهد اوراق 
قرضه دولتی و سهام کشور را خریداری کنند و پول را در صورت نیاز به 

داخل و خارج کشور انتقال دهند.
از طرف دیگر، اصلی ترین کش��ورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه 
ارزش واحد پول خود را بر مبنای ارزش دالر تعیین می   کنند، بنابراین در 
شرایط فعلی نه اقتصاد چین و نه هیچ اقتصاد دیگری توانایی جایگزین 
ک��ردن پول خود ب��ا واحد پول��ی دالر را ندارد و انتظار می   رود تس��لط 
دالر بر بازارهای جهانی همچنان ادامه داش��ته باش��د. البته تهدیدهای 
هرازگاهی از کش��ورها در مورد عدم اس��تفاده از دالر در تبادالت مالی 
شنیده می   شود که زنگ خطری برای اقتصاد دنیا است و شاید زمینه را 
برای از بین بردن س��لطه دالر در آینده فراهم کند ولی تا تبدیل شدن 

به واقعیت راه درازی در پیش است.

دالر تا چه زمانی در جایگاه پرکاربردترین ارز دنیا باقی می ماند؟

صعود و افول ارز جهانی
دریچه

رویترز گزارش داد
صعود کم جان دالر

با وجود ضعف رقبای اصلی، دالر نتوانست صعود نیرومندی را ثبت کند.
به گزارش رویترز، هرچند که ضعف رقبای اروپایی و آس��یایی اس��کناس 
س��بز باعث گمانه زن��ی درخصوص ثبت روز خوبی برای دالر ش��ده بود، اما 
قطعی بودن کاهش نرخ بهره و پیامدهای جنگ تجاری آمریکا با چین باعث 
ش��د تا پتانس��یل رشد دالر محدود ش��ود و در نهایت شاخص دالر که نرخ 
برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد در معامالت 

روز سه شنبه با ۰.2 درصد افزایش به ۹۶.۹5۶ واحد برسد.
جو مانیمبو، تحلیلگر ارش��د بازار در مؤسسه »وس��ترن یونیون بیزینس 
سالوش��نز« گفت: کاهش ۰.25 درصدی نرخ به��ره در آمریکا تقریبا قطعی 
اس��ت و 2۰درصد نیز این شانس وجود دارد که نرخ بهره ۰.5درصد کاهش 
یابد. به نظرم ش��اخص ها به قدری نیرومند نیس��تند که فدرال رزرو را برای 

کاهش ۰.5 درصدی نرخ بهره مجاب کنند.
در اروپا مس��اله برگزیت کماکان به عقب نگه داش��ته ش��دن یورو و پوند 
دامن زده اس��ت. یورو در معامالت روز سه ش��نبه ب��ا اندکی کاهش به ازای 
1.1255 دالر مبادله شد. پوند نیز که این روزها و با نزدیک شدن به مهلت 
مقرر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حال و روز خوبی ندارد مجدداً در برابر 

دالر عقب نشست و به ازای 1.2512 دالر مبادله شد.
در آس��یا نیز ارزهای مهم این قاره تحت تأثیر خبر کاهش رشد اقتصادی 
چین عملکرد ضعیفی داش��تند، اما عقب نش��ینی آنها در برابر دالر به لطف 
خب��ر کاهش نرخ بهره محدود بود؛ به گون��ه ای که هر دالر به 1۰۷.۹1 ین 
و ۶.۸۷42 یوان چین مبادله ش��د. در برابر دالر اس��ترالیا، دالر آمریکا ۰.2 
درصد باال رفت تا هر دالر استرالیا به ازای ۰.۷۰۳۶ دالر آمریکا مبادله شود.
همچنی��ن هر دالر آمریکا ب��ه ازای ۶۶.5512 روپیه هند، 1.۳۰51 دالر 

کانادا و 4.1۰۸2 رینگیت مالزی مبادله شد.

بازتاب تقویت ارزش ریال در بلومبرگ
تقویت 21درصدی ارزش پول ملی در 2 ماه 

گذشته
دولت در ماه ه��ای اخیر با اجرای سیاس��ت ها و برنامه های پولی 
و مالی از طریق بانک مرکزی، توانس��ته بازار ارز را کنترل کند که 
نتیج��ه آن، تقویت 21.1درصدی ارزش پولی ملی )ریال( در مقابل 

دالر آمریکا در دو ماه گذشته بوده است.
ب��ه گزارش ایرنا، همزمان با مدیریت تحوالت سیاس��ت خارجی، 
برنامه ها و اقداماتی نیز برای بازار ارز به اجرا گذاشته شد که کاهش 
۳هزار و 25۰ تومانی نرخ دالر را در مدت ۶۶ روز گذشته به دنبال 

داشته است.
اوج قیمت دالر در س��ال ۹۸ مربوط به 1۹ اردیبهش��ت است که 
قیمت آن به باالترین میزان رسید و صرافی های بانکی در آن تاریخ، 

دالر را 15 هزار و ۳5۰ تومان به فروش می رساندند.
در اواس��ط اردیبهشت با نزدیک شدن به سالگرد خروج آمریکا از 
برجام، تنش ها در سیاس��ت خارجی به اوج خود رس��ید، واشنگتن 
قصد داش��ت که تحریم های بیشتری را علیه کشورمان وضع کند و 
ای��ران نیز اعالم کرد که برنامه کاهش تعهدات برجامی خود را آغاز 
می کند. بر این اس��اس، ای��ران مهلت ۶۰ روزه ای را برای طرف های 
اروپایی برجام تعیین کرد. این تحوالت، فضای سیاس��ت خارجی را 
ب��رای مدتی متالطم کرد و به تبع آن نرخ انواع ارز و از جمله دالر 
روند صع��ودی یافت به طوری که در 1۹ اردیبهش��ت، دالر رکورد 

جدیدی را به ثبت رساند.
همزم��ان ب��ا این تح��والت، دول��ت و بان��ک مرک��زی از طریق 
سیاست های پولی و ابزار کنترلی خود، به مدیریت بازار ارز از داخل 
و همچنین بازارهای منطقه ای اقدام کرد به طوری که تالش دالالن 
برای افزایش قیمت ارز ناکام ماند. آمریکا در سالگرد خروج از برجام 
قصد داش��ت با همراهی متحدان منطق��ه ای خود و از طریق دوبی 
)ام��ارات( و س��لیمانیه )عراق( بازار ارز ای��ران را متالطم کرده و به 
گرانی در کشور دامن بزند که این دسیسه نیز شکست خورد. بدین 
ترتیب، دولت و بانک مرکزی توانس��تند به تدریج تالطم جدید نرخ 
دالر را آرام کرده و قیمت ها را کاهش دهند. در نتیجه این اقدامات 
از 1۹ تا 24 اردیبهش��ت امس��ال، ارزش پول ملی )ریال( در مقابل 

دالر 21.1درصد تقویت شد.
باالترین رقم ثبت ش��ده برای دالر در س��ال ۹۸ رقم 15 هزار و 
۳5۰ تومان اس��ت که در 1۹اردیبهشت ۹۸ به ثبت رسیده، اما 24 
تیرم��اه امس��ال، ارزش دالر به 12 و 1۰۰ توم��ان کاهش یافت که 
کمترین قیمت امس��ال بوده اس��ت. پیگیری ها نش��ان می دهد این 
روند کاهش��ی، ادامه خواهد یاف��ت و حتی به کانال 1۰ هزار تومان 
نی��ز حرکت خواهد کرد. البته ش��یب کاهش قیمت دالر به صورت 

خطی نبوده و همراه با نوسان خواهد بود.
در همین حال، بلومبرگ نیز در گزارش��ی در مورد وضعیت بازار 
ارز ایران نوش��ت: ریال، پول ملی ایران که با نوس��ان رو به رو شده 
اس��ت، به س��بب تأثیر اقدامات دولت برای رویارویی با تحریم های 

اعمال شده آمریکا به سمت بازیابی ارزش خود پیش می رود.
بلومبرگ با اش��اره به اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی ایران در مورد بروز ثبات در بازار ارز نوشت: بررسی آمارهای 
منتشرش��ده توس��ط فعاالن بازار ارز و همچنین نرخ های ثبت شده 
در بانک اطالعاتی بلومبرگ حاکی اس��ت در یک ماه گذشته حدود 

۸درصد به ارزش ریال در بازار آزاد افزوده شده است.
براس��اس این گزارش، این مس��اله برای بازار ایران که به س��بب 
تحریم ه��ای »دونالد ترامپ« رئیس جمه��وری آمریکا و خروج این 
کش��ور از توافق هس��ته ای با افزایش 5۰درصدی بهای دالر مواجه 

شده بود، دستاورد خوبی به شمار می آید.
به نوش��ته بلومب��رگ، بانک مرکزی ایران در ای��ن مدت اقدامات 
فراوان��ی را برای صیانت از ارزش ریال انجام داده اس��ت که یکی از 
این اقدامات راه اندازی سامانه نیما است که هدف اصلی آن کاستن 

تأثیرات بازار سیاه و کنترل نرخ بهره است.
افزایش نظارت دولت بر روند ورود ارز صادراتی به کشور و اعمال 
فشار به صادرکنندگان بدحساب، باالرفتن جذابیت بازگرداندن ارز 
برای صادرکنندگان، آماده سازی بازار متشکل ارز، مداخله مستقیم 
در بازارهای ارز منطقه و کاهش دادن جذابیت بازار برای دالالن از 
جمله اقدامات اتخاذش��ده در هفته ه��ای اخیر برای کنترل بازار ارز 

بوده که کاهش قیمت ها را به دنبال داشته است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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فرصت امروز: بحث اصالح ساختار بودجه این روزها در صدر خبرها و گمانه زنی های 
اقتصادی قرار دارد و این موضوع دیروز در صحبت های مسعود خوانساری در جلسه 
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم نمود داشت؛ چنانچه رئیس اتاق بازرگانی 
تهران در این نشس��ت، از سه پیش��نهاد برای اصالح ساختار بودجه سخن گفت و 
از اص��الح وضعیت یارانه ها، کاهش بودجه ش��رکت های دولتی و حذف دالر 42۰۰ 

تومانی از نظام اقتصادی به عنوان سه راهکار پیشنهادی اتاق تهران نام برد.
خوانساری ابتدا از خطر کسری بودجه در سال ۹۸ صحبت کرد و گفت: با توجه 
به شرایطی که تحریم ها و سایر مشکالت اقتصادی برای ما به وجود آورده است به 
نظر می رس��د خطر کسری بودجه در سال 1۳۹۸ یکی از خطرهای جدی است که 

اقتصاد ایران باید راه های مقابله با آن را پیدا کند.
ب��ه گفته رئیس ات��اق بازرگانی تهران، در صورتی که نت��وان برخی اصالحات را 
اجرایی کرد، امکان آنکه بودجه حتی با رقم بیش از 1۰۰ هزار میلیارد تومان کسری 

مواجه شود، وجود دارد.
او به طرح س��ازمان برنامه برای اصالح ساختار بودجه اشاره کرد و گفت: بودجه 
۹۸ و اصالح آن یکی از بحث های مهم اقتصادی این روزهای کش��ور است. باتوجه 
به تحریم ها پیش بینی می شود بین 1۰۰ تا 15۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه 
در س��ال جاری داش��ته باشیم ولی نگرانی این اس��ت که این کسری را بخواهند با 
استقراض از بانک مرکزی یا اوراق مشارکت تامین کنند. همچنین همیشه در این 
مواقع راه س��وم را هم افزایش فش��ارهای مالیاتی در نظر می گیرند که معموال روی 
بنگاه هایی اضافه می ش��ود که دفاتر دارند و شناخته شده هستند و کمتر به دنبال 

افرادی می روند که فرار مالیاتی دارند.
به گفته خوانس��اری، در خردادماه امس��ال س��ازمان برنامه موظف شد طرحی را 
در راس��تای س��اختار بودجه بدون وابس��تگی به نفت ارائه دهد؛ در این زمینه 2۶ 
پیشنهاد را مطرح کرده اند که خیلی کلی هستند و معموال در بودجه های هر سال 
و برنامه های 5 ساله هم به آنها اشاره می شود و به نظر نمی رسد که برای سال ۹۸ 
بتوانند دردی را دوا کنند. بعضی از پیشنهادهای طرح شده نیاز به قانون دارد، برخی 

از آنها ساختاری هستند و بعضی دیگر شاید در طوالنی مدت قابل اجرا باشند.
وی ادام��ه داد: بررس��ی های اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نش��ان می دهد که 

دولت باید در س��ه حوزه اصالحات الزم بودجه ای را انجام دهد. یکی از اصلی ترین 
این حوزه ها کاهش بودجه ش��رکت های حیات خلوت دولتی اس��ت. این شرکت ها 
معموالً هزینه های قابل توجهی دارند اما منافع شان برای اقتصاد ایران زیاد نیست. 
بودجه کل دولت حدود 4۰۰ هزار میلیارد تومان است که رقم بودجه این شرکت ها 
از 1.2۰۰ میلیارد تومان نیز عبور می کند یعنی بودجه آنها س��ه برابر بودجه جاری 
دولت اس��ت که اگر بهره وری باال داشتند، برای این موضوع توجیه اقتصادی وجود 

داشت اما با توجه به نبود بهره وری، باید تغییراتی را در آنها ایجاد کرد.
دومی��ن راهکار از نگاه رئیس اتاق بازرگانی تهران به کاهش بودجه ش��رکت های 
دولتی اختصاص داش��ت و خوانس��اری در این باره گفت: دومین اقدام درخصوص 
کاهش بودجه ش��رکت ها باید ص��ورت گیرد. بودجه عمومی دول��ت حدود 4۰۰ و 
خورده ای هزارمیلیارد تومان است ولی بودجه شرکت های دولتی هزار و 2۷۷ هزار 
میلیارد تومان است یعنی ۳برابر بودجه عمومی دولت؛ اگر مسئوالن بتوانند حداقل 
1۰درصد از بودجه ش��رکت های دولتی را کاهش دهند )معموال شرکت های دولتی 
حیاط خلوت دولت هس��تند با کارایی بس��یار پایین( این موضوع هم کمک بسیار 

زیادی به جبران کسری بودجه خواهد کرد.
رئیس اتاق تهران س��ومین راهکار برای اصالح شرایط و جبران کسری بودجه را 
حذف ارز 42۰۰ تومانی دانس��ت و گفت: جمع بندی روسای تمامی کمیسیون های 
تخصصی اتاق تهران، حذف هرچه سریع تر ارز 42۰۰ تومانی است. اگرچه که دولت 
هم سعی کرده است در این مدت بخش زیادی از کاالهایی که با ارز 42۰۰ تومانی 
وارد می ش��ود را حذف کند اما هنوز تخصیص ارز 42۰۰ تومان به بخشی از کاالها 
وجود دارد. اول اینکه ارز 42۰۰ تومان رانتی را برای یک س��ری افراد خاص ایجاد 
می کند، چون به همه داده نمی ش��ود. دوم احتمال اینکه قیمت های باالتری برای 
خرید اعالم ش��ود را افزایش می دهد و خروج س��رمایه از کش��ور را به همراه دارد. 
همچنین عدم کنترل توزیع و مش��خص نبودن اثر آن در صادرات و دامن زدن به 
قاچاق کاال از مش��کالت دیگر تخصیص ارز 42۰۰ تومانی است. در حال حاضر ارز 
42۰۰ تومان��ی ه��م در بخش خصوصی و هم دولتی فس��اد ایجاد کرده و می کند. 
بنابراین هرچه س��ریع تر باید تخصیص ارز 42۰۰ تومان را حذف کرد؛ توجه داشته 
باش��ید در همین دوره ای که دولت برای بسیاری از کاالهای اساسی و خوراکی ارز 

42۰۰ تومان اختصاص داده اس��ت میزان تورم خوراکی ها حدود 5۶.۶ درصد بوده 
است در حالی که برای سایر اقالم غیرخوراکی حدود ۳۰.1درصد بوده است.

خوانساری سپس به دیگر مشکالت کنونی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: رسوب 
کاالها در گمرکات موضوع جدی اس��ت؛ فقط حدود 4 میلیون تن کاالی اساس��ی 
هم اکنون در گمرکات رس��وب کرده اس��ت که این به خاطر بوروکراسی پیچیده و 
صدور بخشنامه های متعدد و متضاد است. باید هرچه سریع تر موضوع رسوب کاالها 

در گمرکات تعیین تکلیف شود که می تواند هزینه ها را کاهش دهد.
رئیس اتاق تهران اشاره ای هم به بحران نقدینگی بنگاه ها داشت و سپس درباره 
موض��وع رمرارزها گفت: اتفاق دیگری که در دو هفته گذش��ته رخ داده، برخورد با 
رمزارزها بود؛ من یادم هس��ت دو س��ال پیش در س��ال 1۳۹۶ ما همین موضوع را 
مطرح و اعالم کردیم که اتفاق جدیدی در اقتصاد دنیا و کش��ور در حال رخ دادن 
است که باید هرچه زودتر به آن توجه شود و شرایط و قوانین الزم برای آن تنظیم و 
تدوین شود، اما متاسفانه همچون دیگر مسائل دیر به آن پرداخته شد و حاال هم که 
می خواهیم تصمیم گیری کنیم متاسفانه صفر و یکی برخورد می کنیم. اخیرا با این 
موضوع برخورد شروع شده است در شرایطی که تعداد زیادی از دستگاه هایی مورد 
نیاز تولید این رمزارزها حاال به صورت مجاز یا غیرمجاز وارد کشور شده است و ارز 
برای آن رفته و توقف این دستگاه ها حتما ضربه به اقتصاد کشور است. پیشنهاد ما 
این است که اگر مشکل با اینها در زمینه قیمت برق وجود دارد یک تعرفه مناسب 

تعیین و هرچه سریع تر تکلیف روشن شود.
رئی��س اتاق ته��ران در پایان صحبت های خود به ف��وت علینقی عالیخانی وزیر 
اقتصاد ایران در دهه 4۰ در روزهای ابتدایی تیرماه اشاره کرد و گفت: عالیخانی در 
س��ال 1۳41 مش��اور اتاق تهران بود و بعد به وزارت اقتصاد منصوب شد؛ ما دوران 
بسیار خوبی را با وزارت او از سال 1۳41 تا 1۳4۹ شاهد بودیم که دیگر تکرار نشده 
اس��ت. در همه این س��ال ها؛ تورم در این س��ال ها به جز یک سال همیشه زیر یک 
درصد بوده است و رشد اقتصادی کشور در این سال ها همیشه باالی 1۰درصد بوده، 
عمده صنایع مادر از جمله ماشین سازی ها، فوالد و... در این دوره پایه گذاری شدند؛ 
خوب است که یاد و تکریمی بکنیم از این فرد و تالش هایی که این مرد بزرگ برای 

توسعه کشور کرده است.

از اصالح وضعیت یارانه ها تا کاهش بودجه شرکت های دولتی و حذف دالر 4200 تومانی

3 پیشنهاد اتاق تهران برای اصالح ساختار بودجه
یادداشت

اینستکس باید با پول نفت کار کند

شرایطی که در حال حاضر برای اینستکس وجود دارد تنها چهار فعالیت مواد 
غذایی، محصوالت کش��اورزی، دارو و تجهیزات پزشکی را دربرمی گیرد؛ یعنی 
تنها فعالیت های مربوط به دارو، کش��اورزی و مواد پایه به صورت مبادله انجام 
می شود. در روشی که در اینستکس دیده شده، این سازوکار، یک پایگاه تهاتری 
است که محاسبات مالی را در این حساب نگه می دارند. کسانی که از ایران کاال 
به کش��ورهای اتحادیه صادر می کنند، معادل ارزی صادرات شان در این حساب 
نگهداری می شود. همین شرکتی که صادر کرده، می تواند از حساب اینستکس 
مع��ادل صادراتش از کش��ورهای اروپایی کاال بخرد و پول��ش را از محل همان 

صادراتی که از ایران انجام شده و در اینستکس بوده، بپردازد.
در مقابل��ش اگر بخواهیم کاالیی را اول و قب��ل از صادرات وارد کنیم به این 
صورت است که باز هم تهاتر انجام می شود. چون حساب اینستکس، یک حساب 
جمعی-خرجی است نه حساب فردی، بنابراین آن واردکننده با اجازه مسئوالن 
در داخل کشور، فرض کنید مواد اولیه دارو و نهاده های کشاورزی و دامی وارد 
می کند، در حقیقت این شرکت به اینستکس بدهکار می شود. در مقابلش معادل 
ریالی پول را به ش��رکتی می دهد که می خواهد از ایران به کش��ورهای اروپایی 
صادرات انجام دهد. به این ترتیب در این شکل تهاتر ریالی ارزی انجام می دهد. 

اروپا هم از آن سمت تهاتر ارزی انجام می دهد.
اما آن چیزی که در فاز اول دیده شده، شامل چهار اقالم بشردوستانه است. 
فاز دوم که برای اینستکس در نظر گرفته اند، سایر مبادالت است که در اولویت 
بع��د از این چهار محصول، نفت خام و فرآورده های نفتی را ش��امل می ش��ود. 
در فاز بعدی محصوالت پتروش��یمی وارد سیس��تم خواهند شد، اما متاسفانه 
به دلیل اینکه هنوز فاز اول عملیاتی نش��ده است، بنابراین نمی توان هیچ گونه 
حسابی روی مبادالت نفت خام با اتحادیه اروپا و فرآورده های نفتی، مشتقات و 

محصوالت پتروشیمی در نظر گرفت.
طی این مدت، شرکت های پتروشیمی با اتاق بازرگانی تهران مکاتبات زیادی 
داش��ته اند که در چه ش��رایطی می توانند از اینستکس استفاده کنند که ما هم 
پاسخ داده ایم فعال سازو کاری در اختیار نداریم و در اولویت نیستند. تا پول نفت 

هم وارد اینستکس نشود، عمال سازوکار خود را نخواهد داشت.

مصرف انرژی در ایران؛ بیش از 2.5 برابر میانگین جهانی
ایران نهمین مصرف کننده انرژی در دنیاست

آمارها نشان می دهد ایران با تولید 2.4درصد انرژی موردنیاز دنیا، بیش از 2.5 
براب��ر میانگین جهانی، انرژی مصرف می کند و از این منظر در رتبه ۹ دنیا قرار 
می گیرد. مطالعات نشان می دهد درحالی مصرف انرژی در دنیا طی این سال ها 
دو برابر شده است که ایران نهمین مصرف کننده انرژی در دنیا شناخته شده و 

این مصرف انرژی معادل ۳.4 میلیون بشکه نفت خام است. 
به گزارش ایسنا، در حال حاضر ایران، بزرگ ترین دارنده ذخایر هیدروکربوری 
دنیا )مجموع ذخایر نفت و گاز( به حساب می آید. مطابق آمار رسمی و تأییدشده 
مراج��ع معتبر بین المللی، ایران حدود 15۸ میلیارد بش��که نفت )۹.۳درصد از 
کل مناب��ع نفتی دنیا( و حدود ۳۳ هزار میلیارد مترمکعب گاز )1۸درصد دنیا( 

در اختیار دارد.
ب��ه طور کلی، 2.4درصد انرژی کل دنیا در ایران تولید می ش��ود که در بین 
کشورهای دنیا رده نهم از حیث تولید انرژی را داراست. این تولید انرژی معادل 
۳.۶ میلیون بشکه نفت خام است. همچنین 1.۸درصد انرژی کل دنیا در ایران 
مصرف می ش��ود که این میزان مصرف سبب شده که ایران در بین کشورهای 

دنیای جایگاه نهم از نظر مصرف انرژی را داشته باشد.
بنا بر اعالم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، از سال 1۳51 حدوداً 5درصد 
از انرژی کل دنیا توس��ط ایران تأمین می ش��د که این عدد در س��ال 1۳5۷ به 
پایین ترین حد خود یعنی یک درصد رسید. همچنین از سال 1۳51 تا 1۳۹۳ 
مص��رف ان��رژی در ایران 11 برابر افزایش یافته ک��ه درصد قابل توجهی از این 

افزایش مربوط به افزایش مصرف انرژی در بخش خانگی و حمل و نقل است.
از سوی دیگر، ایران، بیش از 2.5 برابر میانگین مصرف جهانی انرژی مصرف 
می کند، ش��اخص ش��دت مصرف انرژی ایران ۰.۶۳ درصد است و بعد از ایران، 
روسیه و عربستان سعودی به ترتیب با شاخص شدت انرژی ۰.5۳ و ۰.51 درصد 

باالترین مقدار شاخص شدت انرژی را به خود اختصاص داده اند. 
پیش بینی ها نش��ان می دهد تا سال 2۰4۰ مصرف انرژی در جهان 4۸درصد 
نس��بت به میزان مصرف انرژی در سال 2۰12 افزایش خواهد یافت و کماکان 
آس��یا در سال 2۰4۰ بیشترین مصرف کننده انرژی اس��ت. در این میان بیش 
از 5۰درصد از انرژی جهان در بخش صنعت اس��تفاده خواهد ش��د. همچنین 
براساس گزارش آماری س��االنه بررسی انرژی جهان شرکت بریتیش پترولیوم 
)بی پی( در س��ال 2۰1۸، ایران با بهره مندی از 15۷ میلیارد بشکه ذخایر نفت 
خام و تخصیص ۹.2درصد از سهم ذخایر جهان در رتبه چهارم دارندگان ذخایر 

نفت قرار دارد.
همچنین با مجموع ذخایر ۳۳.5 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی پس از روسیه 
رتب��ه دوم دارندگان گاز جهانی را به خود اختصاص داده اس��ت. از نظر تولید، 
ایران با تولید س��االنه 224 میلیارد مترمکعب گاز، سومین تولیدکننده گاز در 
جهان پس از آمریکا و روس��یه اس��ت و رتبه چهارم را در بین مصرف کنندگان 
گاز طبیعی جهان به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که در تجارت 
گاز طبیعی با خط لوله، ایران در میان 21 کش��ور صادرکننده گاز با خط لوله 
در جایگاه دوازدهم قرار دارد و هیچ س��همی از تجارت گاز طبیعی مایع ش��ده 

)ال ان جی( ندارد.
با اس��تناد به داده های ترازنامه هیدروکربوری س��ال ۹5، معادل ۹۹درصد از 
س��هم حامل های انرژی در تولید انرژی اولیه کش��ور به نف��ت خام و گاز غنی 
اختص��اص دارد. واردات فرآورده های نفتی تنها ش��امل بنزی��ن موتور بوده و با 
رشد 21درصد روبه رو بوده است. این در حالی است که خوشبختانه واردات گاز 
طبیعی با کاهش ۳5درصدی نسبت به سال پیش از آن، تراز تجارت گاز طبیعی 

را در کشور مثبت کرده است.
طبق اعالم شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، بررسی روند تغییرات انتشار 
گازهای گلخانه ای در بخش های مختلف مصرف در کش��ور نش��ان می دهد که 
بخش نیروگاهی با سهم ۳۰درصد در انتشار در رتبه نخست قرار دارد و پس از 
آن به ترتیب بخش های خانگی و تجاری با سهم 25درصد، حمل ونقل با سهم 
22درصد و صنعت با س��هم 1۸درصد در انتش��ار گازهای گلخانه ای رتبه بندی 

می شوند.
در گزارش آماری یادش��ده، نکته مش��هودی به ذخایر قابل توجه فس��یلی و 
ظرفیت تولید حامل های انرژی نفت و گاز اشاره دارد که به دلیل نبود مدیریت 
صحیح و بهینه مصرف، ما را در تجارت جهانی با کمبود منابع روبه رو کرده است 

و قدرت چانه زنی ما را در مدیریت بازارهای مربوطه کاهش می دهد.
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ای��ن روزها اس��تخراج ارز دیجیتال بس��یاری از ش��هروندان ایرانی را 
کنجکاو کرده و این س��وال برای شان پیش آمده که بیت کوین ها چگونه 
استخراج می ش��وند؟ در پاسخ باید گفت دس��تگاه های استخراج کننده 
)ماینرها( ب��رای حل جواب معادله ای که پ��اداش آن همان بالک چین 
یا ارز دیجیتال اس��ت، اعداد را یک��ی پس از دیگری امتحان می کنند تا 

سرانجام به نتیجه درست برسند.
به گزارش ایس��نا، ارزهای دیجیتال که با نام ارزهای رمزنگاری ش��ده 
)cryptocurrency( ش��ناخته می ش��ود، ارزهایی هستند که توسط 
س��رورها و کامپیوتره��ای قدرتمند ایجاد می ش��وند. ای��ن کامپیوترها 
و س��رورها که تنظیم��ات خاصی الزم دارند، براس��اس قدرت پردازش، 
س��خت افزار و نرم افزاری که دارند می توانند این ارزها را استخراج کنند 
و قدرت استخراج ارز با واحدی با نام هش ریت )Hash Rate( یا نرخ 

هش محاسبه می شود.
استخراج بیت کوین بی ش��باهت به استخراج طال نیست. بیت کوین ها 
در طراحی پروتکل وجود دارند )مثل طال که در معادن وجود دارد( اما 
هنوز قابل دسترسی نیستند )مثل طالهایی که هنوز از دل خاک بیرون 
کشیده نش��ده اند(. براس��اس پروتکل یا همان قوانین بیت کوین، فقط 
تعداد 21 میلیون واحد از آن وجود خواهد داش��ت. اس��تخراج کنندگان 
بیت کوین یا ماینرها کاری انجام می دهند که به وسیله آن می توانند به 

بیت کوین دست پیدا کنند.
ماینره��ا با تولی��د بالک هایی از تراکنش های معتب��ر و اتصال آنها به 
ب��الک چین پ��اداش دریافت می کنن��د. یک نود در ش��بکه بیت کوین، 
کامپیوتر قدرتمندی اس��ت که نرم افزار بیت کوین را اجرا و با مش��ارکت 
در انتق��ال اطالعات به حفظ کار ش��بکه بیت کوی��ن کمک می کند. هر 
کس��ی می تواند با دریافت رایگان نرم افزار بیت کوین و اختصاص برق و 

فضای ذخیره سازی کامپیوتر خود، یک نود را اجرا کند.
بعضی از نودها ش��رایطی ویژه دارند که ب��ه آنها نود ماینینگ )همان 
ماین��ر( می گویند. در ابتدای کار بیت کوی��ن همه نودها ماینر بودند، اما 
امروزه نودهای ماینینگ با نودهای صرفاً اعتبارسنج کمی تفاوت دارند. 
نوده��ای ماینر، تراکنش ها را در بالک ها جمع آوری و س��پس آنها را به 

ب��الک چین اضافه می کنند. اضافه کردن بالک به بالک چین مس��تلزم 
ح��ل کردن یک معادله ریاضی پیچیده اس��ت که فق��ط با حدس زدن 

اعداد امکان پذیر است.
کامپیوتره��ای قدرتمن��د ماینر اعداد را یکی پ��س از دیگری امتحان 
می کنند تا بتوانند جواب معادله هر بالک را به دست آورند. راهکاری به 
نام تابع هش این امکان را فراهم می کند تا بتوان خروجی را پیش بینی 
کرد، بنابراین ماینرها راهی جز امتحان کردن اعداد در تابع هش ندارند 
تا س��رانجام به نتیجه درست برس��ند. همچنین هش ایجادشده باید با 

چند صفر شروع شود که کار حدس عدد را بسیار سخت می کند.
این یک فرآیند رقابتی اس��ت. نخستین ماینری که به جواب معادله و 
هش صحیح برس��د، برنده می شود و آن را به بقیه نودها اعالم می کند. 
بالفاصل��ه تمام ماینرها از کار روی آن بالک خاص دس��ت برمی دارند و 
برای بالک بعدی دوباره رقابت از س��ر گرفته می ش��ود. به عنوان پاداش 
این کار، مقداری مش��خص از بیت کوین که توسط پروتکل تعیین شده 
اس��ت، ب��ه ماینر برن��ده تعلق می گی��رد. ماینر همچنین تم��ام کارمزد 

تراکنش های یک بالک را هم دریافت خواهد کرد.
از ملزومات اس��تخراج ارز در روش ماینینگ، یک کامپیوتر یا لپ تاپ 
با قدرت پردازش باال )سیس��تم های قدرتمند مخصوص بازی یا کارهای 
گرافیکی( همچنین توانایی روش��ن نگه داشتن سیستم به مدت طوالنی 
اس��ت. هر چقدر بیشتر بتوانید سیستم را روش��ن نگه دارید و نرم افزار 
اس��تخراج را اجرا کنید، درآمدتان بیش��تر خواهد بود. همچنین اتصال 
اینترن��ت )بدون قطعی و با پایداری باال( مورد نیاز اس��ت و یک اتصال 
اینترن��ت معمولی که امروزه همه با آن دسترس��ی دارند کفایت خواهد 
کرد. فقط این اتصال باید پایدار باش��د تا فرآیند استخراج قطع و وصل 

نشود.
پس از فراهم کردن ملزومات، مراحل استخراج شامل ثبت نام و نصب 
نرم افزار از یک وب س��ایت استخراج ارز می ش��ود. پس از آن نرم افزار را 
اجرا کرده و فرآیند استخراج شروع می شود. این نرم افزار براساس قدرت 
سیستم شما و بازاری که برای ارزها وجود دارد، به صورت خودکار شروع 
به اس��تخراج بهترین ارز مناسب می کند. همچنین الزم است یک کیف 

پول برای ارز موردنظر ایجاد شود که پس از انجام فرآیند استخراج، ارز 
به کیف پول منتقل ش��ود و درنهایت این ارز دیجیتالی به ریال تبدیل 

شده و فروخته می شود.
تعرفه بیت کوین ها در حال بررسی

پرونده اس��تخراج ارز دیجیت��ال و بیت کوین همچنان در هیأت دولت 
باز بوده و قرار اس��ت قانونی یا غیرقانون��ی بودن آن تعیین و در صورت 
قانونی بودن، س��از و کار استخراج ارز مجازی در کشور مشخص شود و 
در این راس��تا چنانچه قانون استخراج ارز مجازی در ایران شفاف شود، 
وزارت نیرو باید ش��رایط را برای این منظور فراهم کند و وظایفی را هم 

برعهده دارد.
اما در حالی که بانک مرکزی، فعالیت در زمینه رمزارزها را غیرمجاز 
اعالم کرده اس��ت، مصطفی رجبی مش��هدی، سخنگوی صنعت برق از 
بررسی تعرفه بیت کوین ها خبر می دهد و می گوید: هنوز تعرفه استخراج 
ارز مجازی مش��خص نشده است. این موضوع در حال رسیدگی بوده و 
به زودی تعرفه آنها مش��خص می شود. تا زمانی هم که تعرفه مشخص 
شود، در انحصار بانک مرکزی است. البته تعرفه آن در کمیته اقتصادی 
هیأت دولت که هم بانک مرکزی و هم وزارت نیرو عضو آن هستند، در 
حال بررس��ی اس��ت و هنوز هیچ چیز به صورت رسمی ابالغ و جلسات 
هم هنوز تمام نش��ده اس��ت. هر خبری هم منتش��ر می شود گمانه زنی 

است.
براس��اس اعالم وزارت نیرو، سخنگوی صنعت برق افزود: در ابتدا باید 
شرایط شبکه را برای میزان مصرف این واحدها مهیا کنیم، اگر مزرعه ای 
قصد تولید بین کوین دارد، باید ش��بکه های باالدستی و زیرساخت های 

آن را نیز به طور کامل فراهم کنیم تا برق پایداری داشته باشیم.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه تجهیزات مورد اس��تفاده در ای��ن بخش باید 
اس��تانداردهای الزم را داش��ته باش��ند، گف��ت: تمامی صنع��ت برق در 
تالش اس��ت تا پیک تابس��تان را به خوبی س��پری کنیم و مردم از رفاه 
نسبی برخوردار باش��ند، بنابراین این دسته از مصرف کنندگان اگر جزو 
مشترکان رسمی صنعت برق شدند، باید مانند سایر صنایع مصرف برق 

خود را در ساعت اوج پیک کنترل و مدیریت کنند.

شروط وزارت نیرو برای فعاالن بیت کوین

بیت کوین  چگونه استخراج می شود؟
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قیمت واقعی دالر 8هزار تومان است

بانک مرکزی موفق ش��ده ف��ارغ از هیاهو تا حدودی ب��ازار ارز را کنترل 
کن��د، گرچه هنوز تا رس��یدن به قیمت واقعی دالر که ۸هزار تومان اس��ت 
فاصله داریم. در روزهای گذش��ته کاه��ش قیمت دالر در بازار ارز امیدهایی 
را ب��ه وج��ود آورده که حداقل برای چند س��ال آین��ده قیمت ها در همین 
کانال و حتی کمتر از این می تواند به ثبات رس��د. با توجه به اهمیت قیمت 
دالر آمری��کا در تعیی��ن نرخ نهای��ی کاالها در ایران این مس��اله طبعا برای 
مصرف کنن��ده و تولیدکننده از اهمیت فراوانی برخوردار اس��ت، با این همه 
نباید انتظارات را به نحوی افزایش داد که امکان رخ دادن آنها ناممکن باشد.

نبای��د فراموش کنیم که در اواخر س��ال ۹۷ مث��ال در روزهای آذر و دی 
قیم��ت دالر به 1۰ و 11 هزار تومان رس��یده بود و هم اکن��ون نیز با وجود 
قیمت 12 هزار تومانی همچنان نرخ دالر از متوس��ط پاییز و زمس��تان سال 
گذشته به مراتب بیشتر است. درنتیجه باید متوجه باشیم که کاهش قیمت 
گرچه می تواند موثر باش��د اما هنوز نس��بت به ش��ش ماه قبل هم فاصله ها 
پابرجاست. در این میان نمی توان ادعا کرد که مدیریت کالن در این بخش 
بی تاثی��ر بوده، قطعا اگر سیاس��ت گذاری های بانک مرک��زی نبود هم اکنون 

قیمت دالر آمریکا تا بیش از 1۷ هزار تومان نیز رفته بود.
درنتیج��ه مدیریت قیمت ها موثر بوده ولی همچنان تا رس��یدن به قیمت 
واقعی یا تعادلی فاصله داریم زیرا همانطور که وزیر اقتصاد گفتند اگر جلوی 
قاچاق و فرار س��رمایه گرفته ش��ود قیمت واقعی دالر ح��دود ۸هزار تومان 
خواهد بود و درنتیج��ه همین قیمت 12 هزار تومانی نیز 5۰درصد بیش از 
نرخ واقعی اس��ت. البته به نظر برخی از صاحب  نظ��ران قیمت واقعی ۸هزار 
تومانی غیرواقعی اس��ت چراکه عملکرد بازار قیمت واقعی را تعیین می کند. 
جدا از اینکه در ایران بازار و س��ازوکار، آنطور که برای برخی کشورها وجود 
دارد، موجود نیس��ت ولی باید توجه داش��ت که اگر تقاضای غیرقانونی برای 
ارز که در راه خروج س��رمایه استفاده می ش��ود، منتفی شود، آنگاه در بازار 
تنها تقاضای رس��می باقی می ماند که به کاهش قیمت می انجامد. در حال 
حاضر نیز نیازهای تجاری کش��ور هم از طریق س��امانه نیما تامین شود که 
ت��ا حدودی تالش کرده هزین��ه تولید را هم کاهش داد. این میان مهم ترین 
عامل در کاهش قیمت ارز، نزدیک کردن قیمت در بازارهای مختلف اس��ت. 
به این اعتبار افزایش قیمت ارز در س��امانه نیما و رس��یدن آن تا نزدیک به 
11 هزار تومان سبب شده تا بازار آزاد هم کاهش نرخ را تجربه کند. افزایش 
قیمت ارز به گونه ای بوده است که در دو سال گذشته روند واردات کشور به 
ش��دت متاثر شده به طوری که در سال گذشته کاهش 24درصدی واردات 
تجربه کند. جالب تر اینکه وقتی آمار واردات کش��ور با س��ال ۹۰ مقایس��ه 
می شود، آمارها از کاهش ۶۰درصدی خبر می دهند. بدون هیچ تردیدی باید 
تمام اعتبار کاهش قیمت ها را برای بانک مرکزی کنار گذاش��ت. رئیس کل 
و مسئوالن این حوزه در نهاد سیاست گذار پول کشور فارغ از تمام هیاهوها 
و حواشی توانستند گام به گام بازار را مهار کنند. باید در نظر داشت اقتصاد 
ای��ران و ویژگی های خاص خود را دارند و حتی قیمت بازار آزاد را هم بانک 

مرکزی تعیین می کند چرا که بزرگترین عرضه کننده ارز است.

کودکان با »سرزمین کودک« بانک  پاسارگاد، 
بانکداری می آموزند

بان��ک پاس��ارگاد در اقدامی ابتکاری و با هدف آموزش، فرهنگ س��ازی و 
س��رگرمی کودکان و نوجوانان، از نرم افزار موبایلی )اپلیکیشن( تحت عنوان 
»س��رزمین کودک« بانک  پاس��ارگاد رونمایی کرد. به گزارش روابط عمومی 
بانک  پاسارگاد، نرم افزار موبایلی )اپلیکیشن( تحت عنوان »سرزمین کودک« 
بانک  پاس��ارگاد در راس��تای برقراری تعامل بیشتر با کودکان و نوجوانان در 
بس��تر تلفن های همراه و تبلت و ارائ��ه برنامه های کاربردی با هدف آموزش 
و فرهنگ س��ازی، بانکداری و مدیریت س��رمایه بارگذاری شد. براساس این 
خبر، در این نرم افزار مطالب و بخش های متنوعی از قبیل داس��تان تعاملی، 
بازی، آموزش طراحی و نقاش��ی، رنگ آمیزی، پخش ویدئو، کارتون و ... در 
دس��ترس است. یکی از تمایزهای اصلی این برنامه کاربردی داستان تعاملی 
اس��ت که یکی از بهتری��ن ابزارهای رفتارآموزی و آموزش غیرمس��تقیم در 
دنیا اس��ت و کاربر می تواند در آن به جای شخصیت داستان، تصمیم گیری 
کرده و بر روند و پایان داس��تان تأثیر بگ��ذارد. از اهداف این برنامه  می توان 
به تولید محتوا به جهت س��رگرمی، آموزش و توانمندسازی و مهارت افزایی 
خانواده ه��ا و کودکان، ایجاد محیط مجازی پاک و هوش��مند برای کمک به 
خانواده ها و ک��ودکان در دوره  انفجار فناوری های اینترنتی، آموزش مهارت 
مدیریت س��رمایه، تبیی��ن نقش بانک و مفهوم پس ان��داز در زندگی به ویژه 
برای کودکان و مهارت افزایی درخصوص مهارت تصمیم گیری با داستان های 
تعاملی، فرهنگ سازی س��بک زندگی دیجیتال، توانمندسازی و ایمن سازی 
خانواده ها نس��بت به آس��یب های آن، آموزش هدفمند و غیرمستقیم جهت 
پیشگیری از پیدایش آسیب های اجتماعی سبک زندگی کنونی، اشاره کرد.
گفتنی اس��ت دریافت نس��خه Android این نرم اف��زار از طریق لینک 
س��امانه  در   https://www.bpi.ir/uploads/files/kids.bpi.apk
https://cafebazaar.ir/app/plus. موبایلی بانک  پاس��ارگاد و یا لینک
fanap.pasargad.kids/?l=fa در کافه بازار قابل دریافت است. همچنین 

به زودی نسخه IOS این اپلیکیشن در دسترس قرار خواهد گرفت.

حباب سکه به 130 هزار تومان کاهش یافت
قیمت طال به نرخ 2 سال قبل رسید

یک کارش��ناس بازار طال و س��که با اش��اره به تاثیر کاهش ارزش دالر بر 
بازار طال و افزایش عرضه س��که از س��وی صاحبان آن گفت بعد از حدود دو 

سال قیمت طالی خام 1۸ عیار به کمتر از 4۰۰ هزار تومان رسیده است.
محمدرضا کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، افزود: در پی کاهش شدید قیمت 
دالر در بازار ایران، ارزش طال و انواع سکه روند نزولی به خود گرفته است و این 
موضوع عاملی شده تا قیمت هر گرم طال بعد از دو سال به کمتر از 4۰۰ هزار 
تومان برسد. این کارشناس بازار طال و سکه با بیان اینکه حجم عرضه از تقاضا 
پیشی گرفته است، گفت: در چند روز اخیر میزان فروش و عرضه سکه در بازار 
به ش��دت افزایش یافته و این موضوع در کنار کاهش ارزش دالر، عامل کاهش 
قابل توجه قیمت طال و سکه بوده است. وی یادآور شد: صاحبان سکه در چند 
روز اخیر به این نتیجه رس��یده اند که نگهداری س��که سودی برای آنها ندارد و 
داشته های خود را در بازار عرضه کرده اند که در پی این اتفاقات، حباب سکه به 
1۳۰ هزار تومان کاهش یافته و بررسی ها نشان از آن دارد که حباب سکه طی 
یک روز اخیر، ۹۰ هزار تومان کاهش یافته است که در نهایت منجر به کاهش 

1۸۰هزار تومانی قیمت سکه طی یک روز اخیر شده است.

یادداشت

چند روزی اس��ت که سقوط قیمت ارز آغاز شده و قیمت دالر به کانال 11 هزار 
تومان بازگشته اس��ت. این محدوده قیمتی برای دالر به معنای بازگشت به قیمت 
بهمن ماه سال گذشته است؛ چراکه نرخ دالر در 25 بهمن ماه 1۳۹۷ در حدود 11 
هزار و ۸5۰ تومان بود و پس از آن، قیمت ها روند صعودی داش��ت، تا جایی که در 
1۹ اردیبهشت ماه امسال به رقمی در حدود 15 هزار و ۳5۰ تومان رسید، اما از آن 
دوره تاکنون بازار ارز مسیری نزولی را در پیش گرفت و روز گذشته دالر در بازار ارز 

با قیمت 11 هزار و ۸5۰ تومان فروخته شد.
ب��ه گزارش خبرآنالین، پایین ترین نرخی ک��ه در بازار ارز تا قبل از بهمن 1۳۹۷ 
مشاهده می شد، مربوط به 21 آذرماه است که قیمت دالر تا ۹ هزار و ۷1۰ تومان 
کاهش یافت؛ این در شرایطی است که هم در روزهای قبل و هم در روزهای بعد از 

آن تاریخ، مسیر بازار ارز صعودی بود.
همتی: شوک ارزی تخلیه شد

برخی تحلیلگران بازار ارز معتقدند که روند نزولی قیمت ها در بازار احتماال ادامه 
خواهد داش��ت و قیمت واقعی دالر را در حدود ۸ هزار تومان می دانند. عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز شرایط کنونی بازار ارز را این گونه ارزیابی می کند: 

»شوک ارزی تخلیه شد.«
او ضم��ن تاکی��د بر اینکه بانک مرکزی در تعیین ن��رخ ارز دخالتی نمی کند، در 
دی��دار با اعضای ات��اق بازرگانی و فعاالن اقتصادی اس��تان اصفهان می گوید: »باید 

شاخص های اقتصادی و بازار، نرخ ذاتی ارز را تعیین کند.«
همتی متذکر می ش��ود: »از دو ماه قبل به دلیل تخلیه شوک ارزی، شاخص های 

اقتصادی رو به اصالح است، بنابراین نرخ تورم و بیکاری هم رو به کاهش است.« 
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در س��ال گذشته 42 میلیارد دالر و در سه ماه 
و نیم گذش��ته 12 میلیارد دالر تأمین ارز برای واردات صورت گرفته است و بخش 

مهمی از آن را صادرکنندگان از سامانه نیما تأمین کرده اند.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار با بیان اینک��ه مجموعه اقدامات بانک مرکزی، روند 
بازار ارز را رو به ثبات برده است، تأکید کرد: »مجموعه اقدامات بانک مرکزی، روند 
بازار ارز را رو به ثبات برده اس��ت و با همت صادرکنندگان وابستگی های مان به ارز 

نفتی کم شده است.«
این در شرایطی است که همتی چند روز قبل در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی خراس��ان رضوی گفت��ه بود: »بانک مرکزی دیگر اج��ازه نمی دهد نرخ ارز 
افزایش پیدا کند و در حال کاهش قیمت ارز و افزایش ارزش پول ملی هستیم. « به 
اعتقاد وی، »آمریکا به دنبال نابود کردن پول ملی ایران بود؛ به طوری که صحبت از 

هر دالر 4۰ تا 5۰ هزار تومان می کرد که نتوانست به اهدافش برسد.«
ارزش ریال 8درصد افزایش یافت

در همی��ن حال، بلومبرگ در این هفته در گزارش��ی از افزایش ۸درصدی ارزش 
ریال خبر داد و نوش��ت: سیاس��ت های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای 

کنترل بازار ارز به خوبی در حال پیشرفت است.
به نوش��ته بلومبرگ، »بانک مرکزی ایران در این م��دت اقدامات فراوانی را برای 
صیانت از ارزش ریال انجام داده که یکی از این اقدامات راه اندازی سامانه نیما است 

که هدف اصلی آن کاستن تاثیرات بازار سیاه و کنترل نرخ بهره است.
حس��ن روحانی، رئیس جمهور در همین خصوص روز یکشنبه در جلسه شورای 
اداری اس��تان خراسان شمالی عنوان کرده بود: در دو ماه اخیر در موضوع قیمت ارز 
و تورم کمی تعادل ایجاد شده است. معنای آن این است که اگر تالش کنیم، موفق 
می شویم و اگر با همه توان حرکت کنیم، تورم را به طور کامل کنترل خواهیم کرد. 

خریداران سکه 8درصد ضرر کردند
اما گزارش ها نشان می دهد که سرمایه گذاری در بازار ارز از ابتدای امسال تاکنون، 
زیان ۸درصدی را برای سرمایه گذاران این بخش ایجاد کرده است. با توجه به اینکه 
ارزش دالر در پایان اس��فندماه 12 هزار و ۸۹۰ تومان بود و امروز قیمتی در حدود 
11 هزار و ۸5۰ تومان دارد، قیمت دالر در بازار ارز ۸درصد کاهش یافته است. این 
در حالی است که عده کثیری از مردم به دنبال افزایش چند برابری قیمت ارز طی 
س��ال ۹۷، این بازار را برای سرمایه گذاری، بازاری سودده می دیدند و منابع خود را 
وارد ب��ازار ارز کرده اند، اما بازار ارز با توجه به افت قیمت ها، هم اکنون جذابیت خود 

را از دست داده است.
کاهش قیمت دالر ادامه دارد؟

در این فضا این س��وال مطرح اس��ت که کاهش قیمت ارز ادامه خواهد داشت و 
قیمت واقعی دالر چه رقمی اس��ت؟ مجیدرض��ا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و چین می گوید: »بانک مرکزی موفق شده فارغ از هیاهو تا حدودی بازار ارز 
را کنترل کند؛ گرچه هنوز تا رس��یدن به قیمت واقعی دالر که ۸هزار تومان اس��ت 

فاصله داریم.«
وی می افزاید: »نمی توان ادعا کرد که مدیریت کالن در این بخش بی تاثیر بوده، 
بنابرای��ن قطعا اگر سیاس��ت گذاری های بانک مرکزی نب��ود، هم اکنون قیمت دالر 
آمری��کا تا بی��ش از 1۷ هزار تومان نیز رفته بود. درنتیج��ه مدیریت قیمت ها موثر 
بوده، ولی همچنان تا رسیدن به قیمت واقعی یا تعادلی فاصله داریم، زیرا همانطور 
که وزیر اقتصاد گفتند اگر جلوی قاچاق و فرار س��رمایه گرفته ش��ود، قیمت واقعی 
دالر ح��دود ۸هزار تومان خواهد بود و  درنتیجه همین قیمت 12 هزار تومانی نیز 

5۰درصد بیش از نرخ واقعی است.«
حریری متذکر می شود: »به نظر برخی از صاحب نظران قیمت واقعی ۸ هزار تومانی 
غیرواقعی است، چرا که عملکرد بازار قیمت واقعی را تعیین می کند. جدا از اینکه در 
ایران بازار و سازوکار، آنطور که برای برخی کشورها وجود دارد، موجود نیست، ولی 
باید توجه داشت که اگر تقاضای غیرقانونی برای ارز که در راه خروج سرمایه استفاده 
می شود، منتفی شود، آنگاه در بازار تنها تقاضای رسمی باقی می ماند که به کاهش 
قیمت می انجامد. در حال حاضر نیز نیازهای تجاری کشور هم از طریق سامانه نیما 

تامین می شود که تا حدودی تالش کرده هزینه تولید را هم کاهش دهد.«
تقویت پول ملی در میان مدت؟

محمدتقی فیاضی، کارش��ناس اقتصادی نیز در رابطه با تداوم کاهش قیمت ارز 
می گوی��د: »پول ملی ایران اغلب از راه تزریق پول نفت به ش��کل مصنوعی تقویت 
می ش��د که این امکان فعال موجود نیس��ت. از سوی دیگر رشد اقتصادی کشور هم 
برای دومین سال پی درپی منفی خواهد شد. احتمال کسری بودجه نیز وجود دارد 
که آن نیز عمال به چاپ پول و متعاقب آن کاهش ارزش پول ملی می انجامد، با این 

وصف چگونه می توان از تقویت پول ملی در میان مدت سخن گفت؟«
وی تصری��ح می کند: »من فکر می کنم نهایتا در کوتاه مدت و کمتر از یک س��ال 
آینده می توان به این شکل قیمت ها را اداره کرد و به ادامه مسیر کاهشی دالر کمک 

کرد، اما پس از آن وضعیت دگرگون خواهد شد.«
فیاضی با اش��اره به احتمال کاهش بیشتر نرخ دالر در بازارها، تاکید می کند: »با 
توجه به نوسانات شدید در کوتاه مدت و کنترل دستوری نرخ ارز طی این مدت در 
صورتی که از چرخه سرکوب دستوری قیمت ها خارج نشویم، بعید نیست ظرف دو 

تا سه سال آینده دوباره با جهش قیمت ارز مواجه شویم.«

دالر به کانال 11 هزار تومانی عقب نشینی کرد

بازگشت قیمت دالر به 153 روز قبل

بررسی روند قیمت سکه در سال ۹۸ نشان می دهد کسانی که امسال به دنبال 
خرید سکه و طال بوده اند، با زیان مواجه شده اند.

به گزارش ایس��نا، خرید طال و س��که از گذش��ته به عنوان یک��ی از راه های 
سرمایه گذاری مطمئن برای مردم بوده و بسیاری از افراد به جای پس انداز پول 
خود به سراغ خرید طال و سکه می رفتند تا ارزش پول خود را حفظ کنند. این 
موضوع همچنان نیز یکی از رایج ترین روش هایی است که مردم برای پس انداز 
پول خود استفاده می کنند؛ هرچند که از سال گذشته بسیاری از مردم به جای 
ورود به بازار طال و س��که، به س��وی خرید دالر رفتند، چراکه در زمانی اندک با 

ایجاد التهاب در بازار و تحت تأثیر روانی، قیمت دالر به یک باره افزایش یافت.
همزمان با افزایش قیمت دالر و کاهش ارزش پول ملی، قیمت طال نیز رو به 
فزونی گذاشت و رفته رفته سکه بهار آزادی 5میلیون تومان را نیز رد کرد، اما بار 
دیگر به زیر 5میلیون تومان بازگشت. در این شرایط با توجه به شرایط ناپایدار 
بازار ارز، بس��یاری از افراد که عالقه ای به س��رمایه گذاری در این بازار نداشتند، 
به س��وی خرید طال و سکه رفتند تا ارزش پول خود را حفظ کنند. هرچند که 

پیش بینی می شد که سال جاری سال سختی برای ایرانیان باشد و برخی نیز از 
افزایش شدید قیمت دالر و سکه در سال 1۳۹۸ خبر می دادند، اما آمارها نشان 

می دهد که قیمت سکه در سال جاری تاکنون کاهشی بوده است.
بررس��ی قیمت سکه در چهار ماه اخیر نشان می دهد در روزهای پایانی سال 
گذش��ته قیمت هر سکه بهار آزادی طرح جدید به 4میلیون و ۶5۰ هزار تومان 
رس��ید و هر سکه طرح قدیم با قیمت 4میلیون و 4۰۰ هزار تومان معامله شد؛ 
نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب، 2 میلیون و 45۰ هزار تومان و یک میلیون 

و ۶۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شد.
با ورود به ماه دوم سال ۹۸، قیمت سکه با افزایش همراه بود و هر سکه طرح 
جدی��د 4میلیون و ۸55 هزار توم��ان و طرح قدیم 4میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
قیمت خورد. از سوی دیگر نیم سکه نیز به قیمت 2میلیون و 5۸۰ هزار تومان 

و ربع سکه هم یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت س��که در روزهای نخس��تین ماه سوم س��ال، تغییر چندانی نسبت به 
اردیبهش��ت ماه نداش��ت؛ به طوری که قیمت هر سکه طرح جدید 4میلیون و 

۸1۰ هزار تومان و طرح قدیم 4 میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود؛ نیم سکه و ربع 
سکه نیز با نرخ های 2میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و یک میلیون و ۷4۰ هزار تومان 
خرید و فروش شدند، اما از روزهای پایانی خردادماه قیمت دالر و سکه کاهش 
یافت و در نخستین روز تیر ماه، هر سکه طرح جدید به قیمت 4میلیون و ۶45 

هزار تومان و طرح قدیم 4 میلیون و 45۰ هزار تومان رسید.
قیمت نیم س��که در ای��ن روز 2میلیون و 45۰ هزار تومان و ربع س��که یک 

میلیون و 5۸۰هزار تومان بود.
اما آخرین قیمت ها از بازار س��که نش��ان می دهد که این بازار در این روزها به 
روند نزولی خود ادامه داده و قیمت س��که با کاهش قابل توجهی روبه رو ش��ده 
است. به این ترتیب، مقایسه قیمت سکه در روزهای ابتدایی امسال با قیمت های 
کنونی نشان می دهد کسانی که در این بازه زمانی به سراغ سرمایه گذاری روی 
س��که رفته اند، با کاهش قیمت سکه عماًل متضرر شده اند و این در حالی است 
که روند بازار همچنان نزولی اس��ت و ممکن است قیمت های فعلی نیز کاهش 

پیدا کند.

قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی روز گذش��ته با کاهشی نزدیک 
به 12۰ هزار تومان در آستانه ورود به کانال ۳میلیون تومان قرار گرفت.
 به گزارش خبرآنالین، در پی ریزش قیمت دالر در بازار، قیمت س��که 
نیز به کف کانال 4میلیون تومان نزدیک شد. صرافان معتقدند تداوم این 
روند می تواند زمینه ورود س��که به کانال ۳ میلیون تومان را در روزهای 
آت��ی فراهم کند. در حال حاضر هر قطعه س��که تمام بهار آزادی در بازار 

تهران به قیمت 4 میلیون و 5۸ هزار تومان فروخته می ش��ود که نس��بت 
به روز گذش��ته کاهش��ی قابل توجه را تجربه کرده است. سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز در حال حاضر به قیمت 4 میلیون و 5۰ هزار تومان 
فروخته می ش��ود. این بدان معناست که قیمت سکه طرح جدید با تخلیه 
حباب به قیمت س��که طرح قدیم نزدیک ش��ده است. این در حالی است 
که همواره فاصله قیمتی قابل توجهی میان این دو سکه وجود داشت. هر 

قطعه نیم سکه در حال حاضر به قیمت 2 میلیون و 1۷2 هزار تومان و هر 
قطعه ربع سکه به قیمت یک میلیون و ۳22 هزار تومان فروخته می شود. 
س��که گرمی در حال حاضر ۹۶1 هزار تومان قیمت دارد. ریزش ش��دید 
قیمت ه��ا در بازار س��که در حالی رخ داد که هر اون��س طال در بازارهای 
جهانی افزایشی اندک را شاهد بود. بر این اساس هر گرم طالی 1۸ عیار 

نیز در حال حاضر 4۰2 هزار تومان فروخته می شود.

خریداران سکه هم ضرر کردند

زیان طالیی!

طال گرمی 402 هزار تومان شد

سقوط تاریخی قیمت سکه

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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پوری حسینی:
دوست دارم سهام عدالت همه را آزاد کنم اما 

نمی توانم
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی درباره آزادس��ازی سهام عدالت 
اع��الم کرد که برای این کار باید کل پرتفوی س��هام عدالت تعیین 
تکلیف ش��ود، در نتیجه این درست نیست که بگوییم فقط برای دو 
دهک اول آزادسازی انجام می شود، چرا که اگر بلد باشیم آزادسازی 
را انجام دهیم، برای همه مشموالن سهام عدالت آزادسازی را انجام 

خواهیم داد.
به گزارش ایس��نا، چندی پیش امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس 
ایران در مجمع سالیانه این رکن بازار سرمایه با اشاره به نامه ای که 
به فرابورس و ش��رکت سپرده گذاری درباره آزادسازی سهام عدالت 
ارس��ال شده است، گفت: ان ش��اءاهلل با همکاری شرکت سپرده گذار 
بتوانیم زیرساخت را برای آزادسازی سهام عدالت آماده کنیم. طبق 
آنچ��ه او گفته بود، این طرح آزادس��ازی برای دهک های اول و دوم 
است اما رئیس س��ازمان خصوصی در این باره می گوید اگر بتوانیم 
س��هام عدالت همه را آزاد می کنیم اما اکنون بلد نیس��تیم این کار 

را انجام دهیم.
علی اش��رف عبداهلل پوری حسینی در پاسخ به اینکه آیا قرار است 
ک��ه برای دهک های یک و دوی س��هام عدالت، آزادس��ازی صورت 
گیرد؟ اظهار داشت: اگر قرار باشد برای گروه یک و دو )مددجویان 
کمیته امداد و مس��تمری بگیران س��ازمان بهزیس��تی( یا هر گروه 
دیگری آزادس��ازی سهام عدالت انجام گیرد، باید برای کل پرتفوی 

سهام عدالت تعیین تکلیف و کل سهام آزاد شود.
وی توضیح داد: 4۹ شرکت هستند که سهم یک تا ۷۰درصدی 
در س��هام عدالت دارند. بیش از 4۹ میلیون نفر مش��موالن سهام 
عدالت در این پرتفوی ش��ریک هس��تند و نمی توان بدون تعیین 
تکلی��ف کل پرتفوی بگوییم که س��هام عدالت بخش��ی از آن 4۹ 
میلیون نفر آزاد می ش��ود چون اگر بتوانیم، سهام عدالت همه این 
4۹ میلیون نفر را آزاد می کنیم، چرا فقط س��هام عدالت دو گروه 

را آزاد کنیم؟
مع��اون وزیر اقتصاد افزود: اگر تمام س��هام عدالت آزاد ش��ود آن 
وق��ت می توان درباره اج��ازه نقل و انتقال و اج��ازه خرید و فروش 
سیاس��ت گذاری کرد. اما ما اگر بَلَد باش��یم به یک نفر ورقه س��هم 
بدهیم حتماً بلد هس��تیم که به همه 4۹ میلیون نفر هم ورقه سهم 
بدهیم ولی اکنون بلد نیس��تیم این کار را انجام دهیم؛ یعنی اینکه 
چطور می شود سهام 4۹ شرکت را به 4۹ میلیون نفر داد؛ موضوعی 
اس��ت که در الیحه ساماندهی پیش بینی کردیم اما این الیحه هنوز 
به تصویب نرس��یده اس��ت. اگر تصویب نهایی و ابالغ شد و این کار 
را بلد ش��دیم آن وقت می توانیم به 4۹ میلیون نفر س��هم دهیم و 

می توانیم تخصیص دادن سهام را با اولویت انجام دهیم.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: ش��اخص کل بورس تهران به عنوان دماسنج اقتصاد ایران، 
چهارمین روز هفته را در سایه ریزش نرخ دالر و برخی ابهامات سیاسی، در 
بازه منفی آغاز کرد و درنهایت، با افت ۷۰۳5 واحدی روی رقم 24۶ هزار و 
2۶۸ واحد ایستاد. تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند وضعیت کنونی بورس 
تهران بیش��تر از آنکه بازتاب عوامل تأثیرگذار اقتصادی یا سیاس��ی باشد، 
متأثر از موج هیجانی است که طبق معمول دامنگیر فعاالن بازار سرمایه به 

ویژه سهامداران کم تجربه شده است.
در همی��ن خصوص، احس��ان رضاپ��ور، تحلیلگر بازار س��رمایه ازجمله 
کسانی است که به وضعیت کنونی بازار لقب هیجانی داد و گفت: آنچه به 
شکل گیری و تعمیق این هیجان منجر شده، ریزش قیمت دالر در روزهای 
اخی��ر، باقی ماندن برخی ابهامات سیاس��ی و بین المللی و همچنین عبور 
میزان رش��د اغلب س��هام حاضر در بازار از میزان سودسازی شرکت ها در 

سه ماه اخیر بوده است.
او با تأکید بر اینکه برخی از س��هام رش��دهای قبل توجهی داشتند که 
فراتر از عوامل بنیادی و رشد واقعی سودسازی شرکت ها بوده است، افزود: 
در این وضعیت طبیعی است که بخشی از سهامداران برای سیو سود خود 
دست به کار شوند و فروشنده باشند، اما این به معنای تمام شدن کار بازار 
و منتفی ش��دن رشد سهام در آینده نیست بلکه فقط مجالی برای اصالح 

قیمتی و زمانی بازار فراهم می کند.
بازار سرمایه روی موج هیجان

این کارشناس بازار سرمایه، اثرات روانی افت قیمت دالر بر فضای بورس 
تهران را تایید کرد و ادامه داد: رس��یدن قیمت دالر آمریکا از محدوده 15 
ه��زار توم��ان در ماه های اخیر به 12 هزار تومان در ش��رایط فعلی، ازنظر 
روانی روی بازار اثرگذار اس��ت، اما ازنظر بنی��ادی، نرخ فروش محصوالت 
ش��رکت های بورس��ی هنوز پایین تر از نرخ ارز در بازار آزاد است و به نظر 
نمی رس��د حتی با تداوم افت قیمت دالر، نرخ فروش شرکت ها با مخاطره 
مواجه ش��ود؛ پس از نظر بنیادی بازار سرمایه ما با قیمت های فعلی دالر، 
همان سودس��ازی سابق را دارد و اثرپذیری آن از این مسئله بیشتر روانی 

است تا بنیادی.
رضاپور در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران معتقد است که در روزهای 
آینده با فروکش کردن تب برگزاری مجامع ش��رکت ها و استراحت نسبی 
بازار، دوباره اس��تارت رشد بازار سرمایه زده خواهد شد، اما همان گونه که 
پس از ریزش مهرماه پارس��ال تجربه ش��د، بازار به تدریج به سمت سهام 
دارای بنیاد قوی و قابلیت سودسازی شیفت می کند و لزوماً در موج بعدی 

صعود شاخص، همه شرکت های بورسی با رشد قیمت مواجه نمی شوند.
این تحلیلگر بازار س��رمایه با پیش بینی افزایش اس��تقبال بازار از خرید 
سهام شرکت های بزرگ و شاخص ساز در آینده نزدیک، ادامه داد: هم زمان 
اتفاقاتی مانند افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها که 

می تواند به اصالح ساختار و سودآوری آنها کمک کند، قادر است موج های 
مثبتی در بازار ایجاد کند و شرکت های مشمول این افزایش سرمایه را در 

کانون توجه قرار دهد.
او با تأکید بر اینکه در ش��رایط هیجانی توصیه می ش��ود سهامداران از 
تصمیم��ات هیجانی و خریدوفروش خ��ودداری کنند، گفت: تصمیم های 
هیجانی در بورس اکثراً به زیان سهامداران تمام می شود و توصیه می شود 
اگر سهامداران استراتژی درست را اتخاذ کرده اند و به آن اعتقاد دارند، در 

شرایط فعلی حتی تماشای بازار را نیز فراموش کنند.
به عقیده او اگر شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی تداوم پیدا کند و اتفاق 
غیرمترقبه ای رخ ندهد، دوباره در روزهای آینده جذابیت سهام بازار را وارد 

فاز آرامش و برگشت می کند و اوضاع بازار سرمایه مساعد می شود.

شاخص بورس 7035 واحد افت کرد
ش��اخص بورس تهران دیروز سه ش��نبه با کاهش نرخ ارزهای خارجی و 
پایین رفتن قیمت دالر از کانال 12 هزار تومانی با افت فزاینده ای روبه رو 
شد و ۷۰۳5 واحد کاهش یافت. در این روز قیمت اکثر سهم ها در بورس 
و فرابورس ایران با افت شدیدی روبه رو شد و  این افت قیمت ها در بورس 
تهران در حالی رخ داد که در روزهای گذش��ته قیمت س��هم ها به ش��دت 
افزایش��ی بود و شاخص های بازار توانس��ته بود رکوردهای پی در پی را به 
ثبت برس��اند، اما با افت کم سابقه نماگر اصلی بازار در این روزها، شاخص 
کل تا تراز 24۶ هزار و 2۶۷ واحدی پایین رفت. شاخص کل هم وزن نیز 

با 1۸۶۶ واحد افت در تراز ۶۰ هزار ۸5 واحدی نشست.
به گزارش ایس��نا، ش��اخص آزاد شناور نیز با ۷۷۸۶ واحد کاهش تا رقم 
2۷4 هزار و ۶5۰ واحدی پایین رفت و شاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام 

51۹4 و 1۳۹44 واحد افت کردند.

صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، فوالد مبارک��ه اصفهان، پاالیش نفت 
بندرعب��اس و گ��روه مپنا به ترتی��ب ۶44، ۳۹1، 2۷۰ و 2۶۹ واحد تاثیر 
کاهشی روی شاخص های بازار سرمایه داشتند اما پتروشیمی نوری که به 
تازگی در بورس عرضه ش��ده به تنهایی توانست 1۳۶ واحد تاثیر افزایشی 
روی شاخص های بازار سرمایه داشته باشد و 5درصد رشد در قیمت آخرین 
معامله را تجربه کند. با فاصله بسیار زیادی گروه صنعتی ملی توانست تنها 

14واحد از افت شاخص ها جلوگیری کند.
در گروه محصوالت شیمیایی ارزش معامالت به رقم 422 میلیارد تومان 
رس��ید که این رقم ناشی دست به دست شدن 2۹4 میلیون سهم و اوراق 
مالی بود. در گروه محصوالت زراعی نیز ارزش معامالت حدود ۶۹ میلیارد 
تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۷1 میلیون سهم و 
اوراق مالی بود. این گروه در جایگاه دوم از نظر ارزش معامالت قرار گرفت. 
بانک ها، خودرویی ها و فلزات اساس��ی پس از دو گروه یادش��ده بیشترین 

ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند.
اکثریت سهم ها در گروه های مختلف از جمله پاالیشی ها، پتروشیمی ها، 
فلزی ها ش��اهد کاهش فزاینده قیمت بودند که شرکت های بزرگ بورسی 
نیز در این گروه ها قرار دارند کاهش ش��دید ش��اخص کل بازار نس��بت به 
ش��اخص کل هم وزن نش��ان می دهد که بزرگان بورسی تاثیر شدیدتری 

نسبت به کوچکترها در کاهش قیمت سهام داشتند.
در بورس تهران 2۸۷ س��هم با کاهش قیمت و ۳۷ سهم با رشد قیمت 
مواجه ش��دند در فرابورس ایران نیز تعداد نمادهای منفی به 1۶۰ س��هم 
رسید و تعداد نمادهای مثبت رقم 4۶ سهم را تجربه کرد. ارزش معامالت 
بورس تهران به رقم 1.1۸۳ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست 

به دست شدن 2میلیارد و ۹۰۰ میلیون سهم و اوراق مالی بود.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

همچنی��ن آیفکس با س��قوط 124 واحدی ع��دد ۳1۸۷ را تجربه کرد. 
ارزش معامالت فرابورس ع��دد ۷4۷ میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم 

معامالت این بازار به 1.5 میلیارد سهم و اوراق مالی رسید.
شاخص فرابورس نیز روز گذشته نزدیک به 124 واحد ریزش داشت و بر 
روی کانال ۳هزار و 1۸۷ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد 
و 5۷۷ میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از ۷ه��زار و 4۷2 میلیارد ریال 
داد و ستد شد و حجم معامالت به 1.5 میلیارد سهم و اوراق مالی رسید.

در بین تمامی نمادها، نماد بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، تولید برق عسلویه 
مپنا )بمپنا(، بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند. در مقابل 
نماد پتروش��یمی مارون )مارون(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، هلدینگ 
صنای��ع معدنی خاورمیانه )میدکو(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، تولید 
نیروی برق دماوند )دماوند(، س��هامی ذوب آه��ن اصفهان )ذوب( و فوالد 

هرمزگان جنوب )هرمز( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

ریزش 7035 واحدی شاخص بورس، سهامداران را شوکه کرد
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ممنوعیت خروج کاالهای اساسی مربوط به 
یک سال قبل است

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد که 
ممنوعیت خروج کاالهای اساس��ی همراه مسافر حتی در حد 
نیازهای ش��خصی، مربوط به یک سال قبل بوده و این مسئله 

طی این مدت بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
اخیراً به نقل از یکی از مس��ئوالن س��تاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز از ممنوعیت خروج کاالهای اساس��ی همراه 

مسافر و حتی در حد نیاز شخصی از کشور خبر داده شد.
اما علی مویدی - رئیس این س��تاد - در گفت وگو با ایسنا، 
درباره این خبر اینگونه واکنش نش��ان داد که این ممنوعیت 
برای خروج کاالهای اساس��ی از کش��ور مربوط به یک س��ال 
گذشته است و طی این مدت این مسئله بارها مورد تاکید قرار 
گرفته است که مسافران حتی برای نیاز شخصی خودشان هم 

نمی توانند کاالهای اساسی را از کشور خارج کنند.
وی افزود: در زمینه قاچاق خروجی گزارش خاصی از خروج 
کاالهای اساس��ی از کشور طی یک س��ال گذشته نداشته ایم 
و اگر هم مواردی در برخی کاالهای اساس��ی گزارش ش��ده، 

جزئی بوده و مورد پیگیری قرار گرفته است.
رئیس س��تاد مرکزی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز گفت: در 
زمینه گندم نیز باید گفت که تاکنون هیچ گزارش��ی از خروج 
و قاچاق گندم نداشته ایم و برخی شایعات مطرح شده در این 

زمینه تکذیب می شود.

 واردات لوازم آرایشی و بهداشتی
متوقف شد

رئیس هی��ات مدیره انجم��ن واردکنن��دگان فرآورده های  
بهداش��تی و آرایش��ی و عطریات ایران اعالم کرد که واردات 
کلیه لوازم آرایش��ی و بهداش��تی به غی��ر از عطریات با تغییر 
اولوی��ت ارزی از ابتدای اردیبهش��ت ماه س��ال جاری متوقف 

شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی تس��نیم، رض��ا رحمانی وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تجارت با ارس��ال نامه ای ب��ه عبدل ناصر 
همت��ی رئیس کل بانک مرکزی نوش��ت: احترام��ا پیرو نامه 
شماره 12۹11۰/۶۰ مورخ 1۳۹۷/۰5/1۷موضوع تبصره یک 
م��اده یک تصویب نامه ش��ماره ۶۳۷۹۳/ت 55۶۳۳ ه- مورخ 
1۳۹۷/۰5/1۶هیات وزیران درخصوص ساماندهی و مدیریت 
بازار ارز به پیوست جدول حاوی 55۰ ردیف کد تعرفه )شامل 
تعرفه های جدید س��ال 1۳۹۸ و تعرفه های س��ال گذشته که 
گ��رو کاالیی آنه��ا تغییر یافته( جهت اس��تحضار و اعمال در 

سامانه ارزی بانکی کشرو ارسال می گردد.
الزم به ذکر است مندرجات نامه های شماره 1۷۷5۷۷/۶۰ 
مورخ 1۳۹۷/۷/۷ش��ماره 25441۳/۶۰ مورخ 1۳۹۷/1۰/2 و 
ش��ماره ۳۳4۶5۳/۶۰ مورخ 1۳۹۷/۷/۷شماره 25441۳/۶۰ 
م��ورخ   ۳۳4۶5۳/۶۰ ش��ماره  و   1۳۹۷/1۰/2 م��ورخ 
1۳۹۷/12/25 پیرام��ون تخصیص ارز با تاری��خ دولتی برای 
12۷۰ ردی��ف که من��درج در نامه های مزبور با ش��رط تایید 
و اعالم سیس��تمی توسط وزارت بهداش��ت درمان و آموزش 

پزشکی کماکان به قوت خود باقی است.
از این فهرست تعرفه شماره ۷۰۰2۳۹۰۰ حذف و مشمول 
گروه 2 کاالیی و تعرفه ش��ماره ۳5۰۳۰۰۹۰ در صورت تایید 
وزارت مذکور مش��مول ارز به نرخ دولتی شده و به آن اضافه 
می گردد. ضمنا پرونده های مش��مول تعرفه های گروه 4 صرفا 
در صورت��ی که تامین ارز ش��ده و یا قبض انب��ار و یا بارنامه 
آنها صادر ش��ده باشد امکان ادامه فرآیندهای تجاری )اعم از 

تمدید، ویرایش و یا ترخیص( را خواهند داشت.
حمی��د مقیمی، رئیس هیات مدیره انجم��ن واردکنندگان 
فرآورده های  بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: براساس 
بخش��نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات کلیه لوازم 
آرایشی و بهداش��تی به غیر از عطریات با قرارگیری در گروه 
اولویت 4 ارزی متوقف ش��ده اس��ت؛ پی��ش از این نیز تعرفه 
واردات لوازم آرایش��ی ۳۶درصد و لوازم بهداش��تی 2۶درصد 

تعیین شده بود.
مقیمی گفت: اعمال این بخش��نامه به تعطیلی 2۰۰ بنگاه 
تجاری و بیکاری بیش از ۷۰۰۰۰ هزار نفر افراد شاغل در این 

حوزه به طور مستقیم و غیرمستقیم می شود.
وی افزود: در س��ال 1۳۹۷ در نشس��ت مش��ترک انجمن 
واردکنندگان و انجمن تولیدکنندگان محصوالت بهداش��تی 
و آرایش��ی با محوریت و مدیریت وزارت صمت و با حضور و 
نظارت س��ازمان غذا و دارو و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال طی سه جلسه کاری فشرده بر این امر توافق گردید که 
بخش��ی از کاالهایی که تولیدکنندگان داخلی توانایی تولید 
و تامین آن را ندارند توس��ط واردات رس��می به بازار عرضه 

گردند.
رئیس هی��ات مدیره انجم��ن واردکنن��دگان فرآورده های  
بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران ادامه داد: همچنین مقرر 
گردید در سال 1۳۹۸ بخشی از کاالهای بهداشتی و آرایشی 
مش��خصا به صورت مشروط و بخش��ی دیگر از طریق واردات 
اما منوط به ایجاد ش��رایط تولید داخلی با اعمال مدت زمان 

محدود وارد کشور گردند. 
وی تصریح کرد: در کمال ناباوری بخش��نامه وزارت صمت 
تمام اهتمام ش��رکت های واردکننده که قریب دو سال جهت 
اجرای پ��روژه تولید داخل و جلب موافقت ش��رکای خارجی 
تالش بی وقفه انجام داده اند نقش بر آب کرد و اعتبار بنگاه ها 
و ش��رکت های داخلی با عدم پایبندی به قراردادهای رسمی 
که تحت ش��رایط و ضوابط خاص بین الملل��ی صورت گرفته 

مخدوش گردیده است.

اخبـــار

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران گفت با توجه 
به صادرات تخم مرغ های خراب و س��ردخانه ای از برخی اس��تان ها، عراق 

واردات تخم مرغ ایرانی را متوقف کرد.
ناصر نبی پور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از ثبات نرخ تخم 
مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوس��ط نرخ هر کیلو تخم مرغ 
درب مرغداری ۶ هزار و 5۰۰ تا ۶ هزار و ۶۰۰ معادل ش��انه ای 1۳ تا 1۳ 

هزار و 2۰۰ تومان است.
وی با انتقاد از نرخ باالی تخم مرغ در خرده فروشی ها افزود: فروش تخم 
مرغ با نرخ های باال ارتباطی به تولیدکنندگان ندارد چراکه خرده فروشان 
با نرخ های دلخواه اقدام به عرضه محصول به مشتری می کنند، به همین 
دلیل س��ازمان حمایت باید نظارت خود بر بازار را بیشتر کند یا تعدادی 
غرفه میادین میوه و تره بار در اختیار تشکل ها قرار گیرد تا مردم به تخم 

مرغ با نرخ های مناسب دسترسی داشته باشند.
نبی پور قیمت تمام ش��ده هر کیل��و تخم مرغ از دی��دگاه وزارت جهاد 
کش��اورزی را ۷ هزار و 5۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است 

که سازمان حمایت هنوز این قیمت را ابالغ نکرده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه عده ای در صادرات تخم مرغ به عراق 
خرابکاری کردند، بیان کرد: برای صادرات باید تخم مرغ تازه صادر کرد و 
به هیچ عنوان نباید تخم مرغ های س��ردخانه ای که تاریخ انقضای آن کم 
اس��ت، برای این منظور مورد اس��تفاده قرار داد. در حالی که اخیراً برخی 
اس��تان ها تخم مرغ های س��ردخانه ای و خراب به ع��راق صادر کردند که 

همین مسئله ما را دچار مشکل کرده است.
وی با بیان اینکه عراق، واردات تخم مرغ از ایران را متوقف کرده است، 
گفت: براس��اس آمار ظرف یک ماه اخیر، ۶ هزار و 5۰۰ تن تخم مرغ به 

عراق صادر شده که این میزان تنها برابر با مازاد یک ماه تولید کشور است.
نبی پور ادامه داد: با توجه به روند مناسب تولید، روزانه حداقل 25۰ تن 
این میزان مازاد است که باید تمهیداتی برای صادرات آن اندیشیده شود.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران از توقف روند 
خرید تخم مرغ از مرغداران خبر داد و گفت: با توجه به آنکه پش��تیبانی 
ام��ور دام ه��ر کیلو تخم مرغ را با نرخ 5 ه��زار و 5۰۰ تومان از مرغداران 
خریداری می کند، از این رو مرغداران تمایلی به تحویل تخم مرغ تولیدی 

خود ندارند.
وی در پایان با بیان اینکه کمبودی در بازار نهاده های دامی وجود ندارد، 
تصریح کرد: هم اکنون مس��ئله حمل و نقل نهاده های دامی مشکالتی را 
ب��رای تولیدکنندگان ایجاد کرده اس��ت چرا ک��ه کرایه های حمل و نقل 

نسبت به ایام پایانی سال حداقل دو برابر افزایش داشته است.

عراق واردات تخم مرغ از ایران را متوقف کرد

 قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶ هزار و ۶۰۰ تومان

رئیس سازمان چای گفت بیش از ۶۷ هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر 
2۰۳ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

حبیب جهان س��از در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره آخرین 
وضعیت خرید تضمینی برگ س��بز چای اظهار داش��ت: براساس آخرین آمار از 
ابت��دای فصل برداش��ت تاکنون بی��ش از ۶۷ هزار تن برگ س��بز چای با ارزش 
بال��غ بر 2۰۳ میلیارد تومان از چایکاران دو اس��تان گیالن و مازندران خریداری 

شده است.
وی از پرداخ��ت ۸4 درصد مطالبات چای��کاران خبر داد و گفت: تاکنون 1۷۰ 
میلی��ارد تومان از مطالب��ات چایکاران پرداخت و مابقی به مرور پس از تخصیص 

اعتبار و پرداخت سهم کارخانه ها به حساب چایکاران واریز می شود.
جهان ساز ۷4 درصد برگ سبز خریداری شده را درجه یک و 2۶ درصد درجه 
2 اعالم کرد و افزود: از مجموع بهای برگ س��بز خریداری شده 15 هزار و 1۰۰ 

تن چای خشک استحصال شده است.
رئیس س��ازمان چای با اش��اره به اینکه خش��کی هوا بر تولید برگ سبز چای 
اثر منفی گذاش��ته است، بیان کرد: براساس آمار، میزان خرید نسبت به یک ماه 
اخیر ۹درصد کاهش داشته است که امیدواریم بارندگی های اخیر بخشی از افت 

میزان خرید را جبران کند.
وی با بیان اینکه میزان کنونی خرید برگ س��بز چای نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل تفاوتی نداش��ته اس��ت، افزود: با اس��تمرار شرایط مس��اعد بارندگی 
پیش بینی می ش��ود که تولید برگ س��بز چای با رشد 1۰ تا 15درصدی به 115 

تا 12۰ هزار تن برسد.
این مقام مس��ئول درباره آخرین وضعیت بازار چای گفت: با توجه به افزایش 
هزینه های تولید، قیمت چای داخل نس��بت به س��ال گذش��ته 2۰ تا ۳۰درصد 

رشد داشته است.

جهان س��از با بیان اینکه س��ال گذش��ته ۶2 هزار تن چای مورد نیاز کشور از 
طریق واردات تامین ش��د، اظهار داشت: امسال در صورت تحقق تولید 25 هزار 

تن چای خشک، میزان واردات رقمی بین ۶2 تا ۶۷ هزار تن خواهد بود.
وی ادام��ه داد: اج��رای عملیات ب��ه زراعی در 5 ه��زار و 5۰۰ هکتار از باغات 
چای، پرداخت به موقع مطالبات چایکاران و خرید برگ س��بز چای ۷۰۰ تا یک 
ه��زار تومان باالتر از نرخ تضمینی در بازار و ایجاد انگیزه تولید در بین چایکاران 

موجب شد تا بخشی از باغات رها شده به چرخه تولید بازگردند.
رئی��س س��ازمان چای در پایان اختصاص ارز نیما ب��ه واردات را امری مهم در 
کنترل قاچاق برش��مرد و گف��ت: بنا بر آمار گمرک می��زان واردات در فروردین 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل افزایش داشته است که این امر بدان معناست 
که حذف ارز 42۰۰ تومانی امری مهم در منتفی ش��دن قاچاق و منطقی ش��دن 

واردات چای است.

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی ش��رکت بازرگانی دولتی ایران گفت 
افزای��ش قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به نزدیک ش��دن به پایان 

فصل خرید این محصول، منتفی است.
ب��ه گزارش گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط  
عموم��ی ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران، مرتضی س��عادتی کیا  درباره 
احتم��ال افزایش قیم��ت گندم گفت: با توجه به انتش��ار مطالبی مبنی 
ب��ر افزایش قیمت خری��د تضمینی گندم، برخی کش��اورزان گندم های 
تولی��دی خود را نگه داش��تند یا اینکه با تأخیر ب��ه مراکز خرید تحویل 

دادند.
وی افزود: آنچه به نظر می رس��د امس��ال افزایش قیمت گندم اعمال 
نمی ش��ود، بنابراین انتظار می رود ش��ورای اقتصاد افزایش قیمت گندم 
را مطابق قانون تا پایان ش��هریور اعمال و نرخ های جدید را برای س��ال 
زراعی آتی اعالم کند تا کشاورزان نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

خری��د گندم از مرز 5 میلیون تن گذش��ت مدیرکل هماهنگی خرید 
داخلی ش��رکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: از ابتدای فصل برداشت 
تاکن��ون 5 میلیون و 1۰ هزارتن گن��دم به ارزش ۸هزار و ۶۸4 میلیارد 
تومان توس��ط مراکز خرید دولت خریداری شده است که از این میزان 
4میلیون و ۸5۷ هزارتن اطالعات خرید به بانک کش��اورزی ارسال شده 
است. وی گفت: پرونده های خرید گندم که تا 1۶ تیر امسال در سامانه 
خرید بانک کشاورزی ثبت شده به مبلغ ۷هزار و 2۷5 میلیارد تومان به 

حساب کشاورزان واریز شده است.
مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان 
اینکه خرید تضمینی گندم در سراس��ر کشور در حال انجام است اظهار 
داش��ت: خوزس��تان با یک میلیون و ۳۰۰هزارتن، فارس 5۶2 هزارتن، 
گلس��تان 5۶4 هزارتن، خراس��ان رضوی ۳۷۰ هزارتن و کرمانشاه ۳4۰ 
هزارتن رتبه های اول تا پنجم خرید گندم را به خود اختصاص داده اند.

س��عادتی کیا اضافه کرد: خرید تضمینی گندم براس��اس جدول پاکی 
شامل افت مفید، افت غیرمفید و سن زدگی خریداری می شود، بنابراین 
طبق مصوبه ش��ورای اقتصاد هر کیلوگرم گندم معمولی با افت 4درصد 
مفید و یک درصد غیرمفید هزار و ۷۰۰ تومان و گندم دوروم یک هزار 
و ۷۷۰ تومان باید خریداری شود که طبق جدول پاکی به طور متوسط 
هر کیلوگرم گندم نان با قیمت متوس��ط ه��زار و ۷۳۶ تومان خریداری 

می شود.
وی افزود: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۹۳ هزارتن گندم دوروم از 

کشاورزان خریداری شده است.
مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان 
اینکه عاملیت پرداخت پول گندمکاران با بانک کش��اورزی است، گفت: 
از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۹1۷ مرکز خرید فرآیند خرید تضمینی 

گندم را برعهده داشتند.

خرید برگ سبز چای از 67 هزار تن فراتر رفت

افزایش قیمت گندم منتفی است
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قیمت خودرو تا پایان تابستان ارزان 
نمی شود

امیرحس��ن کاکایی، یک کارش��ناس خودرو می گوید هیچ یک از 
مولفه ه��ای اقتصادی تغییر نکرده و بعید اس��ت تا پایان تابس��تان 

قیمت خودرو در بازار ایران ارزان شود.
این کارش��ناس خودرو در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه آیا قیمت 
خودرو تا پایان تابستان ارزان خواهد شد؟ به تجارت نیوز گفت: هیچ 
یک از ش��اخص های اقتصادی تغییر چش��مگیری نکرده و بنابراین 

قیمت خودرو حتی ممکن است گران شود.
امیرحسن کاکایی افزود: دولت افزایش تیراژ خودروهای داخلی را 
به مردم وعده داد؛ این در حالی اس��ت که هیچ یک از خودروسازان 
تعهدات خود را اجرا و عمل��ی نکردند. بنابراین قیمت خودرو ارزان 

نخواهد شد.
دالر 12 تومان ثابت بماند، خودرو ارزان می شود

او در ادامه اظهار داش��ت: از سوی دیگر آینده اقتصاد ایران مبهم 
اس��ت. شاخص ها روند مثبتی را در آینده نشان نمی دهد. همچنین 
هزینه تمام شده خودروسازان نیز به شدت افزایش یافته و از طرف 
دیگر فعاالن خودرویی با کمبود قطعه مواجه هستند با این وضعیت 

چطور می توان انتظار کاهش قیمت خودروها را داشت.
کاکایی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا ب��ا کاهش قیمت دالر 
قیمت خودرو ارزان نمی ش��ود؟ گفت: کاه��ش قیمت دالر مقطعی 
اس��ت. زمانی که قیمت دالر تا یک ماه به نرخ 12 هزار تومان ثابت 
باق��ی بماند آن زمان می توان انتظار داش��ت ک��ه قیمت خودرو نیز 

ارزان شود.

2 مشکل مهم صنعت خودرو
 نقدینگی مورد نیاز خودروسازان

باید تامین شود
عضو کمیسیون صنایع مجلس، گفت دالل بازی، گرانی مواد اولیه، 
کاهش ارزش پول ملی، درج قیمت در س��ایت های فروش و تبدیل 
خودرو به کاالی س��رمایه ای ازجمله دالی��ل افزایش قیمت خودرو 
بوده و نیز نوس��انات ارزی و تحریم اصلی ترین مشکل فعلی صنعت 

خودرو است.
به گزارش تس��نیم، رضا انصاری درخصوص عرضه فوالد موردنیاز 
خودروس��ازان در باجه عمومی بورس کاال اظهار داش��ت: در صورت 
عرض��ه فوالد موردنیاز خودروس��ازان در باج��ه عمومی بورس کاال 

ممکن است دالالن وارد این عرصه شوند.
وی افزود: با توجه به شرایطی که صنعت خودرو کشور در شرایط 
تحریم دارد به رغم انتقادات موجود، نباید خودروس��ازی کش��ور را 
تحت فش��ار قرار دهی��م و نباید این تصمیم بورس منجر به رش��د 

واسطه گری و حضور دالالن شود.
نماینده مردم داراب و زرین دش��ت درخصوص مس��اله کس��ری 
قطعات و تعویق برخی تعهدات خودروس��ازان گفت: تحریم، خروج 
ش��رکای خارجی و مش��کالت نقل و انتقال پ��ول قطعا در بروز این 
مس��ائل تاثیرگذار بوده و این مش��کالت را برای ای��ن بخش ایجاد 
کرده است. در شرایط فعلی باید برای خودروسازان تامین نقدینگی 
کنیم تا مشکل تامین قطعه خودروسازان تعدیل شود. خودروسازان 
بده��ی چندین ه��زار میلیارد تومانی به قطعه س��ازان دارند که این 

مشکل باید حل شود.
عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای اس��المی 
درخص��وص خودروهای ناقص کف کارخانج��ات و اتهام دپو و انبار 
محص��والت در خودروس��ازی ها گف��ت: در حال حاضر این مس��اله 
صحت ندارد و انبار و دپو از جانب خودروس��ازان قابل تصور نیست 
زیرا خودرو تقریبا با قیمت 5درصد زیر قیمت بازار فروخته می شود.

روند بهسازی معابر پایتخت با قوت ادامه 
می یابد

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان اینکه طرح بهسازی 
معابر ش��هر تهران بدون اتکا به ظرفیت تولید کارخانجات آس��فالت 
ش��هرداری تهران، به اهداف تعیین ش��ده در گام نخست آن دست 
نمی یاف��ت، تاکید کرد روند بهس��ازی معابر پایتخ��ت با قوت ادامه 

می یابد.
 به گزارش پایگاه خبری»عصرخ��ودرو«، صفا صبوری دیلمی در 
مراس��م تقدیر از تالش��گران پروژه های س��اماندهی و ارتقای کیفی 
میدان هفتم تیر و بهس��ازی معابر ش��هر تهران با بیان آنکه هزینه 
تولی��د آس��فالت با اتکا به مناب��ع و ظرفیت های داخلی ش��هرداری 
ته��ران، تقلیل یافته اس��ت، اقدامات صورت گرفت��ه در قالب طرح 
بهس��ازی معابر ش��هر تهران به ویژه در زمینه افزایش میزان تولید 
آس��فالت و عبور از مرز 2۶۰ هزار تن را س��تودنی خواند و بر لزوم 
اس��تمرار این روند تا تحقق صد درصدی اهداف تعیین ش��ده طرح 
مذک��ور تاکید کرد. وی افزود: فضای ش��هری می��دان هفتم تیر در 
نتیجه اجرای پروژه ساماندهی و ارتقای کیفی این میدان با وضعیت 
گذشته قابل مقایسه نیست. احسان نوش آبادی - مدیرعامل سازمان 
مهندس��ی و عمران ش��هر تهران - نیز در ادامه این نشست، با بیان 
آنکه اجرای یک میلیون تن آس��فالت در سطح معابر شهر تهران تا 
پایان سال جاری هدف گذاری شده است، تاکید کرد: تولید و پخش 
صرف آس��فالت، تنها هدف این طرح نیست بلکه نظارت بر کیفیت 
تولید، توزیع و پخش این محصول استراتژیک نیز با قوت ادامه دارد 
تا در کنار تالش برای بهبود وضعیت معابر، دوباره کاری و هدررفت 

منابع نیز کاهش یابد.
در پایان این نشس��ت متقی - مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق 
ش��هرداری تهران - اجرای طرح س��اماندهی و ارتقای کیفی میدان 
هفتم تیر در قالب یک برنامه زمان بندی 4۰ روزه، همزمانی اجرای 
ط��رح با ایام ماه مبارک رمضان همچنین پیش��برد عملیات اجرایی 
به م��وازات تدقیق برخی از جزییات طراح��ی را از ویژگی های این 

پروژه دانست.
در پایان این مراس��م 25 تن از کارشناسان دست اندرکار در پروژه 
ساماندهی و ارتقای کیفی میدان هفتم تیر و همچنین طرح بهسازی 

معابر شهر تهران، ضمن اهدای لوح مورد تقدیر قرار گرفتند.

تولید خودرو در شرایطی از بهمن ماه سال گذشته روند افزایشی به خود 
گرفت که در خردادماه امسال این روند متوقف شد.

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، تولید خودرو در شرایطی از بهمن ماه 
سال گذشته روند افزایشی به خود گرفت که در خردادماه امسال این روند 
متوقف ش��د. آنچه مشخص است رشد تولید در ش��رکت های خودروساز 
به واسطه تزریق تس��هیالت 4هزار میلیاردی به قطعه سازان کشور بوده تا 
تامین قطعه در خطوط تولید خودروس��ازان روان شود. همزمان با تشدید 
تحریم ه��ای بین الملل��ی و افزایش بدهی خودروس��ازان به ش��رکت های 
قطعه س��از تامین قطعه در خطوط تولید به س��ختی صورت می گرفت، به 
همین دلیل دولت برای جلوگیری از افت بیش��تر تولید با تس��هیالت 11 
ه��زار میلیاردی در دو بخش ریالی و ارزی ش��امل 4هزار میلیارد تومان و 
۸44 میلیون یورو به خودروسازان موافقت کرد. با پرداخت تسهیالت 4هزار 
میلیاردی در بهمن ماه سال گذشته تولید خودرو از روند نزولی خود خارج 
ش��د حال آنکه در شرایط کنونی چشم انداز روش��نی برای پرداخت باقی 

تسهیالت وجود ندارد.
 در همی��ن حال با تش��دید تولی��د خودروهای ناقص در ش��رکت های 

خودروس��از که طبق برآورد برخی مقامات صنعتی به 1۸۰ هزار دستگاه 
می رس��د، خودروسازان و قطعه س��ازان بار دیگر پرداخت باقی تسهیالت 
وعده داده ش��ده را به دولت گوش��زد کرده اند. این در ش��رایطی است که 
ظاهرا بانک های عامل زیر بار پرداخت تس��هیالت یادش��ده نمی روند. در 
ای��ن زمینه چندی پیش دبیر انجمن قطعه س��ازان عن��وان کرده بود که 
تاخیر پرداخ��ت ۷هزار میلیارد تومان دیگ��ر )۸44 میلیون یورو( عاملی 
 ش��ده تا میزان خودروهای ناقص در کارخانه ه��ا افزایش پیدا کند. مازیار 
بیگلو با اعالم اینکه قرار بود با پرداخت تس��هیالت ۷هزار میلیارد تومانی، 
خودروه��ای ناقص تکمیل و راهی بازار ش��وند،  به این نکته اش��اره کرده 
بود که با وجود آنکه بانک مرکزی دس��تورالعمل پرداخت این تسهیالت 
را به سیس��تم بانکی اب��الغ کرده، اما هیچ بانکی حاض��ر به پرداخت این 
تس��هیالت نیست و فقط یک بانک آن هم به صورت محدود موافقت خود 
را اعالم کرده است. بیگلو همچنین تاکید کرده تا زمانی که پول به دست 
قطعه ساز نرسد امکان تولید محصول وجود ندارد، بنابراین به نظر می رسد 
ک��ه تولید خودروهای ناقص و همچنین افت تولی��د به نوعی با پرداخت 
تس��هیالت ۷ هزار میلیاردی گ��ره خورده و تا دول��ت در این زمینه گام 

برندارد، قطعه سازان تامین قطعه را با تاخیر انجام خواهند داد. در همین 
زمینه اما برخی خبرها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی نیز در پرداخت 
تسهیالت  باقی مانده به خودروسازان و قطعه سازان با مشکالت فنی روبه رو 
است که به همین واسطه خبرگزاری تسنیم گفت وگویی با اکبر کمیجانی، 
قائم مقام بانک مرکزی انجام داده اس��ت. در این گفت وگو قائم مقام بانک 
مرکزی مروری کرده بر تخصیص تس��هیالت مصوب به خودروس��ازان و 
تاکید کرده اس��ت که سال گذش��ته بانک مرکزی در راستای تقاضاهای 
مکرر هرساله خودروسازان گزارشی را آماده کرد و به شورای پول و اعتبار 
ارائ��ه داد. وی ادام��ه داده که بعد از کلی بحث در ش��ورای پول و اعتبار 
س��رانجام به این جمع بندی رس��یدیم که فرصت هایی را به خودروسازان 
ب��ا رعایت مصوبات، آیین نامه ه��ا و مقررات بدهیم؛ ضم��ن اینکه عوامل 
بازدارنده را برداش��تیم و راه را باز کردیم. قائم مقام بانک مرکزی با اش��اره 
به مصوبه 1۰ مهر س��ال 1۳۹۷ ش��ورای پول و اعتبار، افزوده است که در 
جلس��ه مهر سال قبل شورای پول و اعتبار تقاضای خودروسازان مبنی بر 
جداسازی تسهیالت شرکت های اصلی از گروه های زیرمجموعه و ذی نفع 

خودروسازی را تصویب کرد.  

پیشنهاد بانک مرکزی برای پرداخت تسهیالت ارزی به تولید کنندگان خودرو

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی اذعان داش��ت 
برخورد غیرمنطقی با خودروس��ازان علت اصلی انباش��ت زیان در خودروسازی 
اس��ت، نرخ های دس��توری نتیجه ای جز زیان ندارند. در همه حوزه ها در قبال 
قیمت های دس��توری، یارانه ضرر و زیان پرداخت می شود اما در صنعت خودرو 

چنین سازو کاری وجود ندارد.
فریدون احمدی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با بیان اینکه خودروساز 
ملزم به فروش با قیمتی غیر از قیمت تمام شده خود است، گفت: اگر قیمت ها 
توس��ط ش��ورای رقابت تعیین شود قیمت خودرو خیلی بیش��تر از قیمت های 

مصوب خواهد شد.
وی افزود: اولین قدم برای برون رفت از وضعیت موجود این اس��ت که اجازه 
دهند قیمت ها براساس اصول بنگاه داری تعیین شود. شرکت های ایران خودرو، 
س��ایپا، بهمن و سایر خودروسازان اینها مس��ئول تحویل خودرو با قیمت های 
تعاونی و کوپنی و ارزان نیس��تند اینها بنگاه هس��تند و با در نظر داشتن منافع 

سهامداران تولیدات خود را بفروشند.
احمدی تاکید کرد: دولت مدعی پرداخت یارانه است یارانه دادن هم اشتباه 
اس��ت چون خودروی��ی که تولید می ش��ود به جیب عموم ک��ه نمی رود و ۸۰ 
میلی��ون نفر ک��ه از این خودروها بهره مند نمی ش��وند. اینکه م��ا دوباره بعد از 
سال ها به عقب برگشته ایم برای کشور فاجعه ای است که ما گرفتارش شده ایم 

و از آن نیز خارج نمی شویم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بدتر از 
همه ورود دس��تگاه ها و ارگان های غیرمرتبط به بازار خودروسازی است. بخش 
دولتی درس��ت و حس��ابی که نداریم چند بخش خصوصی داریم که آن هم با 
ش��رایط موجود ظرف یکی دو سال آینده نابود خواهند شد. برخوردها با حوزه 
اقتصاد غلط اس��ت برخورده��ای انفعالی اقتصاد کش��ور و صنعت خودرو را به 

عنوان زیرمجموعه آن، را فلج کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه فضای پلیسی و بگیرو ببند جواب نمی دهد، گفت: 

ما باید اجازه دهیم اعتماد در اقتصاد برقرار شود.
احمدی اذعان داش��ت: در حال حاضر خودروس��ازان ق��ادر به تصمیم گیری 
نیس��تند چرا که ش��ورای رقاب��ت، وزارتخانه ه��ا و نهادهای نظارت��ی هر کدام 
می خواهند روش و دستورات خود را اعمال کنند، با این روش مطمئنا صنعت 

خودروی کشور هیچ وقت به سرمنزل مقصود نخواهد رسید .
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: با توجه 
به اینکه دنیا به س��مت خودروهای برقی می رود و طبق برآوردها تا 15 س��ال 
آین��ده خودروه��ای بنزینی به مرور از رده خارج خواهند ش��د ما هرچه دیرتر 
بجنبیم بیش��تر ضرر خواهیم کرد، لذا پیش��نهاد مشخص من این است که در 
گام اول اج��ازه دهیم خودروه��ای خارجی کارکرده با اس��تانداردهای باال و با 
کارکرد پایین به کش��ور وارد ش��وند ولیکن ش��ماره گذاری آنها منوط به برقی 
ش��دن آنها باشد. اینطور می توان موتور اشتغال و سرمایه گذاری در کارخانجات 

داخل��ی را نیز روش��ن کرد. هی��چ منافاتی هم با خودروس��ازی داخلی ندارد و 
این خودروس��ازان نیز قابلیت این را دارند که در فرآیند برقی کردن خودروها 

کمک کنند.
وی اف��زود: با این کار از دو جنبه س��ود می بری��م یکی به جهت صرفه جویی 
در مص��رف س��وخت اس��ت و دومی به لح��اظ حفظ محیط زیس��ت و کنترل 
آالیندگی هاس��ت. می توان در ابتدای امر از خودروهای وارداتی برقی ش��ده در 
ناوگان حمل و نقل عمومی مانند تاکس��یرانی اس��تفاده کرد چون به دلیل نیاز 

کمتر به تعداد ایستگاه، زیرساخت ها را می توان سریع تر آماده کرد.
احم��دی تصری��ح کرد: قیمت ها به ویژه قیمت انرژی و س��وخت به هر حال 
واقعی خواهد ش��د. ش��اید مدت کوتاهی بتوانیم با نابود کردن منابع ملی این 
سیاس��ت غلط را پیش ببریم اما در نهایت متوجه اش��تباه خود خواهیم شد و 
مکانیزم واقعی شدن قیمت ها راه اندازی می شود. مادام که بنزین هزارتومانی در 

کشور هست صنعت خودرو و الگوهای مصرف درست نخواهند شد.
وی ب��ا اش��اره به بازدید امروز خود از ش��رکت مپنا و با بی��ان اینکه قصد ما 
ورود خودروی با کیفیت بنزینی با قابلیت برقی ش��دن اس��ت، گفت: ش��رکت 
مپنا با اس��تفاده از تکنولوژی بومی ش��ده و تولیدی خود، آمادگی خود را برای 
س��رمایه گذاری و انج��ام پروژه برقی ک��ردن خودرو آن هم ب��دون کمک های 
دولتی اعالم کرده اس��ت. برای این کار الزم اس��ت دولت مجوز واردات چنین 

خودروهایی را بدهد تا زمینه الزم برای این شرکت فراهم شود.

دبیرکل انجمن پاالیشگاه های روغن سازی ایران گفت هیچ گونه افزایش قیمت 
جدیدی در دستور کار انجمن برای روغن موتور وجود ندارد.

ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از گس��ترش نیوز، حمیدرضا 
خلیلی، دبیر کل انجمن پاالیش��گاه های روغن س��ازی ای��ران درخصوص افزایش 
قیم��ت روغن موتور گفت: به هیچ وجه صحبت رس��می و مکاتب��ه برای گرانی 
مجدد روغن موتور صورت نگرفته اس��ت. اگر در این خصوص رسانه های مختلف 
صحبت های��ی کرده اند خبر ذکرش��ده م��ورد تایید انجمن نیس��ت. الزم به ذکر 
اس��ت امسال قیمت خوراک شرکت های روغن س��ازی بیش از صد درصد و مواد 
افزودنی تا دو برابر افزایش داشت همچنین بقیه ملزومات تولید از جمله ظروف 
و بسته بندی سه برابر افزایش قیمت را تجربه کرد. تا این لحظه سازمان حمایت 
براس��اس مجوز رس��می از طرف کارگروه تنظیم بازار اجازه افزایش قیمت ۶۰ و 
۷۰ درص��دی به ترتیب برای محصوالت دیزلی و بنزینی را داده اس��ت. این کار 
کام��ال قانونی بود در حالی که افزایش بهای تمام ش��ده محصوالت بیش از این 
رقم ه��ا اس��ت، اما با توجه به فض��ای فعلی جامعه روی این درصدها با س��ازمان 

حمایت به توافق رسیدیم.

وضعیت تولید روغن موتور در کشور
وی درخصوص تامین مواد اولیه اظهار داش��ت: در حال حاضر مواد اولیه پایه 
خوراکی هس��ت که از پاالیشگاه های نفت دریافت می شود و تامین آن به صورت 
داخلی است. بخش دیگری از مواد اولیه مربوط به افزودنی ها است که نمونه های 
خارجی آن در حال وارد ش��دن اس��ت. ارز مورد نیاز این ن��وع مواد افزودنی نیز 
از صادرات محصوالت به خارج از کش��ور تامین می شود. بحث صادرات در مورد 
شرکت ها متفاوت است چرا که برای برخی از آنها عمده فروش از طریق صادرات 
است و برخی دیگر بازار داخلی را تامین می کنند. نکته این است که شرکت های 
تولیدکنن��ده هم اکنون بیش از نیاز داخل در حال تولید روغن موتور هس��تند و 
هیچ مش��کلی از این بابت وجود ندارد. ما ۸۰۰ هزار تن ظرفیت تولید در کش��ور 

داریم که کل نیاز در بدترین شرایط ممکن 5۰۰ هزار تن است.
شرایط روغن گیربکس و سایر روانکارها

خلیلی در مورد تولید و عرضه س��ایر روانکاره��ا گفت: روغن های موتور تحت 
نظارت س��ازمان حمایت هستند و شامل سایر روانکارها مانند روغن گیربکس و 
صنعتی نمی شود. سهم این نوع روغن ها در بازار بسیار کوچک است و تامین آن 

به خوبی و با تمام س��طوح کیفی در حال انجام اس��ت. قیمت این نوع روانکارها 
کامال معقول و منطقی است و افزایش قیمت عجیبی تاکنون نداشته اند.

راه تشخیص روغن های تقلبی چیست؟
وی در پایان اش��اره ای به بحث روغن ها تقلبی کرد و گفت: تش��خیص روغن های 
تقلبی ممکن است برای بسیاری از مصرف کنندگان سخت باشد. یک سری از افراد 
از فضایی که ایجاد شده استفاده می کنند و محصوالت را به اسم شرکت های معتبر 
وارد بازار می کنند. برای اینکه مصرف کنندگان خاطرجمع باشند که محصول اصل 
خریداری می کنند بهتر اس��ت که از عاملین یا اتوس��رویس ها انجام دهند. این نوع 
اتوس��رویس ها به دلیل اعتبار کسب و کار خود به هیچ وجه به سمت فروش روغن 
موتورهای تقلبی نمی روند. ما نیز سعی می کنیم اگر موردی از تقلب را مشاهده کنیم 
کار را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنیم. به طور کلی روغن موتورهای تقلبی در 
بازار حجم بس��یار وس��یعی ندارند و ما نیز به دنبال این هستیم که این مورد تا حد 
امکان کاهش پیدا کند. الزم به ذکر است که معتبر بودن اتوسرویس ها را می توان از 
روی جواز کسب و سابقه فعالیت را مردم مشاهده کنند. معموال اتوسرویس هایی که 

محصوالت چهار شرکت تولید کننده داخلی را دارند عموما معتبر هستند.

علت اصلی انباشت زیان در خودروسازی نرخ های دستوری است

خودروسازان مسئول تحویل خودرو با قیمت های تعاونی و کوپنی و ارزان نیستند

تکذیب افزایش مجدد قیمت روغن موتور

2 نکته برای خرید نمونه های اصلی
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س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اش��اره به 
هزینه ک��رد دولت های مختلف در حوزه آم��وزش و پژوهش گفت من 
معتقد هستم که کشوری با سابقه 5هزار ساله در حوزه علم و تجارت و 

آقایی بر سایر کشورها در یک زمان، اشتباه 
عمل کرده اس��ت. آیا زمان ابن سینا و سایر 
بزرگان، ما به اندازه امروز در حوزه پژوهش 
و آم��وزش هزینه می کردیم؟ چه ش��د که 
ب��ا این هم��ه هزینه و داش��تن ۳۳ میلیون 
جوان و 4.5 میلیون دانشجو امروز به اینجا 

رسیدیم؟ کجای راه را اشتباه رفتیم؟
ب��ه گ��زارش ایلن��ا، وی ب��ا اش��اره ب��ه 
پژوهش��گاه های دولتی گف��ت: در روزهای 
اول م��ن ک��ه به دول��ت آمدم برخ��ی وزرا 
می گفتن��د این همه هزین��ه هیات علمی و 
تاس��یس پژوهشگاه ها چه مشکلی از ما حل 

کرده است.
س��تاری ادام��ه داد: ب��ه نظر من، م��ا نقش بخش خصوص��ی را در 
ح��وزه پژوهش فرام��وش کردیم و فک��ر کردیم فقط دول��ت باید در 
این حوزه س��رمایه گذاری کند. ما نباید انتظار محصولی از پژوهش��ی 

داشته باشیم که س��رمایه آن از سوی دولت تامین می شود. همچنین 
نمی توان از دانش��گاهی ک��ه با پول دولت می چرخ��د انتظار محصول 
داش��ت. اگر دانشگاهی می خواهد موفق باشد نباید بیشتر از 15درصد 
هزینه های آن دولتی باشد و بایستی بقیه 
س��رمایه مورد نیاز خود را از طریق فروش 

تکنولوژی و سهام تامین کند.
مع��اون علم��ی رئی��س جمه��ور ادامه 
داد: محص��ول از ش��رکت بی��رون می آید 
ن��ه دانش��گاه. اگ��ر از پژوه��ش محصول 
می خواهی��م باید بخ��ش خصوصی در آن 
س��رمایه گذاری کند. ما باید اکوسیس��تم 
درس��ت کنیم که بخ��ش خصوصی روی 
جوان ها ب��ه عنوان نی��روی اقتصاد دانش 
بنیان س��رمایه گذاری کنند. متاسفانه در 
اکوسیس��تم قبلی ک��ه براس��اس اقتصاد 
نفتی ایجاد شده بود نمی توانستیم چنین 
بستری ایجاد کنیم، اما اکنون با وجود آنکه از صفر آغاز کردیم و یک 
اکوسیس��تم جدیدی را تعریف کردیم توانستیم 44۰۰ شرکت دانش 

بنیان تاسیس کنیم.

رئیس پژوهش��گاه فضایی ایران از ثبت نام 14۹ شرکت و تیم نوپای 
استارت آپی در طرح ایران هوشمند خبر داد.

به گزارش ایس��نا، در نشس��ت خبری که با حضور رئیس س��ازمان 
فضای��ی کش��ور و دانش��گاهیان و 
فع��االن بخش خصوص��ی در حوزه 
کسب و کارهای فضاپایه برگزار شد 
حسین صمیمی، با بیان اینکه طرح 
ایران هوش��مند با هدف حمایت از 
اس��تارت آپ ها  و  نوپا  ش��رکت های 
در حوزه فن��اوری اطالعات و علوم 
فضایی ش��کل گرفته اس��ت، افزود: 
تاکنون 12۹ شرکت نوپا و 2۰ تیم 
نوپای اس��تارت آپی در س��امانه این 

طرح ثبت نام کرده اند.
وی گفت: در راس��تای حمایت از 
حوزه  در  استارت آپ ها  فعالیت های 

فناوری اطالعات یک صندوق س��رمایه گذاری خطرپذیر با مش��ارکت 
4۰درصدی دولت و ۶۰درصد بخش خصوصی ش��کل گرفته اس��ت و 
آمادگ��ی کامل برای حمای��ت از ایده های خالقان��ه در زمینه فناوری 

اطالعات و علوم فضایی را دارد.
همچنی��ن حجت تارزاده، معاون توس��عه مدیریت س��ازمان فضایی 
کش��ور نیز در این نشست از توسعه فناوری فضایی و ایجاد 4 ایستگاه 
ثابت و سیار کنترل ماهواره ای در 
س��طح کش��ور خبر داد و تصریح 
ک��رد: یکی از 4 نقط��ه مکان یابی 
و  غرب��ی  آذربایج��ان  در  ش��ده 
شهرستان س��لماس قرار دارد که 
مکان یابی  نق��اط  بهینه ترین  جزو 

شده در کشور است.
وی سیاس��ت س��ازمان فضایی 
از  فعالیت ه��ا  توس��عه  را  کش��ور 
طری��ق اس��تفاده از ظرفیت ه��ای 
ش��رکت های  و  بخ��ش خصوصی 
دانش بنیان عنوان و اظهار داشت: 
ساخت دو ماهواره سنجش اپتیکی 
و ماهواره راداری و توس��عه ایستگاه های زمینی از جمله مواردی است 
که با همکاری ش��رکت های دانش بنیان و بخش خصوصی در صدد به 

سرانجام رساندن آن هستیم.

ثبت نام 149 شرکت و تیم نوپای استارت آپی در طرح ایران هوشمندشکست اقتصاد سنتی در مقابل شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها

بخش کش��اورزی س��هم مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد 
در اش��تغال زایی م��ردم آذربایجان غربی از دیرباز نقش بس��یار مهمی 
ایفا می کند، دس��تیابی ب��ه امنیت غذایی، کس��ب درآمدهای ارزی و 
استقالل سیاسی و اقتصادی از عمده ترین ضرورت های توجه به بخش 
کشاورزی است و توسعه کشاورزی بدون نگرش پایداری به آن موجب 
بروز مسائل و مشکالتی شده است که مصرف بی رویه مواد شیمیایی و 

تخریب محیط زیست از عمده ترین آنهاست.
به گزارش تس��نیم، کش��اورزی پایدار نوعی از کش��اورزی است که 
کیفی��ت زندگی نس��ل های فعل��ی و آینده را از طری��ق حفظ و بهبود 
فرآینده��ای اکولوژیک��ی ک��ه زندگی به آن وابس��ته اس��ت را بهبود 
می بخشد. یکی از اهداف اساسی توسعه کشاورزی پایدار، ایجاد درآمد 
و اش��تغال در نواحی روس��تایی در جهت افزایش رف��اه و کاهش فقر 

روستاییان است که باید موردتوجه قرار گیرد.
توسعه کشاورزی پایدار در گرو تقویت تشکل های کشاورزی

رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی آذربایجان غربی در جلسه شورای 
مش��ورتی تشکل های بخش کشاورزی اس��تان با تأکید بر لزوم تقویت 
تشکل های کشاورزی در جهت توسعه پایدار بخش در استان می گوید: 
توسعه کش��اورزی قراردادی و حمایت از زنجیره ها به ثبات و پایداری 
تولید کمک می کن��د و ارزش افزوده باالتری را برای فعاالن این بخش 

ایجاد می کند.
رس��ول جلیلی با بیان اینکه توس��عه کشاورزی پایدار در گرو تقویت 
تش��کل های کشاورزی است، می افزاید: گس��ترش نظام خرده دهقانی 
و پایین بودن س��طح س��واد بهره برداران اس��تان به منظور اس��تفاده از 
تکنولوژی های نوین، موجب کاهش بهره وری تولیدات کشاورزی شده 

است.
وی بیان می کند: باید بخش کشاورزی در قالب نظام های بهره برداری 
ش��رکت های تعاونی تولید، س��هامی و زراعی، کشت و صنعت در قالب 
تجمیع و یکپارچه سازی زمین ها و اجرای شیوه های نوین الگوی کشت 

برای دستیابی به تولیدات پایدار هدایت شود.
اجرای طرح کاداستر در سطح اراضی کشاورزی استان

رئیس س��ازمان جه��اد کش��اورزی آذربایجان غرب��ی می گوید: باید 
به منظ��ور برنامه ری��زی بهت��ر و تدوین الگوی کش��ت، بانک اطالعاتی 
جامعی از وضعیت کش��اورزی اس��تان، تعداد قطع��ات زمین، مالکان، 
موقعی��ت جغرافیایی و ن��وع کودهای مصرفی و اطالع��ات توصیفی و 

مکانی با استفاده از تکنولوژی های جدید گردآوری و تهیه شود.
جلیلی با اش��اره به مهم ترین برنامه های این س��ازمان در س��ال ۹۸ 
می افزاید: اجرای طرح جامع اطالعات کش��اورزی استان و تهیه نقشه 
کاداستر اراضی آبی ش��امل اطالعات مکانی و توصیفی قطعات اراضی 
تحت بهره ب��رداری، برقراری کش��اورزی ق��راردادی در جهت تکمیل 
زنجیره ارزش محصوالت کش��اورزی، تهیه نقش��ه های تناسب اراضی 
جهت تدوین الگوی کش��ت را از مهم ترین اولویت های اجرایی سازمان 

است.
وی تصریح می کند: هم اکنون طرح کاداستر در سطح 5۰۰ هکتار در 
سراسر استان جهت آمایش سرزمینی و جمع آوری دقیق اطالعات پایه 
و ضروری بخش کشاورزی جهت برنامه ریزی علمی در بخش کشاورزی 

در حال اجرا است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی توسعه همکاری بین 
فعاالن بخش کشاورزی را موجب گسترش و توسعه این بخش می داند 
و می گوید: حمایت از تش��کل ها و ایجاد مناس��بات جدید، زمینه س��از 
هم افزایی تولید در بخش کشاورزی است و افزایش هماهنگی و انسجام 
بین واحدهای تولیدی نیز فقط توس��ط خود تعاونی ها و تش��کل های 

بخش کشاورزی می تواند محقق شود.
نقش شرکت های دانش بنیان در بهره گیری از ظرفیت های بخش 

کشاورزی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع استاندار آذربایجان 
غربی در جلسه بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش تحقیقات 
و آموزش کش��اورزی در جهت توسعه پایدار بخش کشاورزی استان با 
تأکید بر ضرورت حضور فعال شرکت های دانش بنیان برای بهره گیری 
از ظرفیت های بخش کش��اورزی استان، می گوید: تجاری سازی بخش 
کش��اورزی می توان��د باعث رونق تولی��د، ایجاد ارزش اف��زوده و تحول 

اقتصادی در استان شود.
رضا حس��ینی می افزاید: محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 
طبیعی استان با شناس��ایی فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری در 
بخش کش��اورزی عالوه بر کمک به ایجاد اشتغال و پایداری تولید در 
روس��تاها، می توانند نقش مؤثری در افزایش حاشیه نشینی، مهاجرت 
روستاییان و جلوگیری از مشکالت اجتماعی ناشی از آن داشته باشند.

حس��ینی تصری��ح می کن��د: تاکن��ون مناب��ع اعتباری زی��ادی در 
ح��وزه کش��اورزی هزین��ه ش��ده که ب��ه علت ع��دم هدف گ��ذاری و 
سیاست گذاری های علمی، نتیجه بخشی کاربردی نداشته است و فقط 
در جهت تثبیت و حفظ اشتغال در بخش بوده است، در صدد هستیم 
با کار کارشناس��ی و علمی، ضمن اصالح و بهبود س��اختار تأمین مالی 
پروژه های بخش کش��اورزی، از منابع موجود به بهترین نحو در جهت 

توسعه پایدار بخش کشاورزی استان استفاده کنیم.
اختصاص 6 میلیارد ریال برای کشاورزی پایدار در حاشیه 

دریاچه ارومیه
رئی��س اداره آم��وزش و مش��ارکت های مردم��ی اداره کل حفاظت 
محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه طرح های کشاورزی پایدار 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه با مش��ارکت کارشناس��ان محیط زیست و 
جهاد کشاورزی و جوامع محلی در شش روستای پیرامون این دریاچه 
اجرا می ش��ود، می گوید: امسال در قالب طرح احیای دریاچه ارومیه ۶ 
میلی��ارد ریال برای اجرای طرح های کش��اورزی پایدار در حوضه آبریز 

این دریاچه هزینه می شود.
علیرضا س��ید قریش��ی با اش��اره به اینکه اجرای موفق طرح راهبرد 
کش��اورزی پایدار برای نجات دریاچه ارومیه )IPCM( نیازمند ابتکار 
عمل و خالقیت کشاورزان در حوضه آبریز این دریاچه است، می افزاید: 
عالوه بر این ش��ش روستا طرح هایی نیز در قالب طرح احیای تاالب ها 
در 1۳۰ روس��تای دیگر که در حاش��یه دریاچه ارومیه قرار دارد، اجرا 

می شود.
وی با اش��اره به اهداف اجرایی این طرح می گوید: مدیریت پس��ماند 
ضایعات کش��اورزی، کاهش حداقل 4۰درصدی مصرف مواد شیمیایی 
صنعتی در مزارع، ارتقای حداقل 2۰ درصد شاخص بهره وری اقتصادی 

مزارع و ارتقای راندمان آبیاری از مهم ترین اهداف این طرح است.

 توسعه پایدار کشاورزی
در گرو راه اندازی شرکت های دانش بنیان

دریچــه

مرحله اول اردوی جهادی مدرسه تابستانه خالقیت و ایده پردازی مجمع خّیران نخبه پرور 
فارس برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، در ادامه برگزاری مدارس 
فصلی خالقیت و ایده پردازی در س��طح شهرستان های اس��تان فارس، مرحله اول مدرسه 
تابس��تانه خالقیت و ایده پردازی برای جمعی از دانش آموزان مقاطع هفتم، هش��تم و نهم 
متوس��طه مؤسسه خیریه علی ابن حمزه)ع( و انجمن مددکاری ایتام مهدی فاطمه)عج( در 
قالب اردوی جهادی برگزار شد. در این برنامه که با حضور رئیس بنیاد نخبگان استان فارس 
و جمعی از خّیران و مدیران استانی در شیراز برگزار شد، جمعی از مستعدان برتر استان در 
قالب کارگاه های آموزشی مشاهده و ایده پردازی، تفکر واگرا، توفان ذهن، سنجش خالقیت، 
طراحی لوگو، تکنیک خالقیت اسکمپر و ارتباط مؤثر و همچنین در قالب مسابقات خالقیت، 

مفاهیم مربوطه را به دانش آموزان آموزش دادند.

اردوی جهادی خالقیت و ایده پردازی 
در شیراز برگزار شد

چهارشنبه
26 تیر 1398

شماره 1353
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مع��اون علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری گفت ت��الش نکنی��د، در تقابل با 
استارت آپ ها شکست می خورید؛ با مخالفت با این جریان کسی سود نمی برد چراکه 
آنها برنده هس��تند و ما هم پشت آنها ایستاده ایم. سورنا ستاری در نشست هیات 

نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران بیان کرد: آیا زمان ابن سینا به اندازه امروز در 
حوزه پژوهش وآموزش هزینه می کردیم؟ نمی گویم 
در این بخش زیاد هزینه می شود اما چه شد با این 
همه هزینه و ۳۳ میلیون جوان بین 2۰ تا ۳۰ سال 
و 4.5 میلیون دانشجو به اینجا رسیدیم؟ کجای راه 
را اشتباه رفته ایم؟ وی ادامه داد: مگر کم پژوهشگاه 
دولتی داری��م؟ روز اول که به دول��ت آمدم وزرای 
مربوطه می گفتند این همه هزینه و هیات علمی و 
تاسیس پژوهشگاه ها چه مشکلی از ما حل کرده اند؟ 
ستاری با بیان اینکه بخش خصوصی را در پژوهش 
فراموش کردی��م، ادامه داد: فکر کردیم فقط دولت 
باید در پژوهش سرمایه گذاری کند، اما نباید انتظار 

محصول از پژوهشی داشت که سرمایه آن صرفاً از پول دولت تامین شود. همچنین 
از دانش��گاهی که با پول دولت بچرخد نمی توان انتظار محصول داش��ت. س��قف 
پرش دانش��گاه ها با پول محدود است. مثل کارمندی می ماند که با پول دولت کار 

می کند. اگر دانشگاه می خواهد جهش داشته باشد نباید بیشتر از 15درصد دولتی 
باشد و بقیه سرمایه آن باید از طریق فروش تکنولوژی و سهام تامین شود. وی با 
تاکید بر اینکه اساس��اً محصول از ش��رکت بیرون می آید و نه دانشگاه، خاطرنشان 
کرد: اگ��ر از پژوهش محص��ول می خواهیم، باید 
بخش خصوصی در آن س��رمایه گذاری کند. باید 
اکوسیستمی درس��ت کنیم که بخش خصوصی 
روی جوان ه��ا به عنوان نیروه��ای اقتصاد دانش 
بنیان س��رمایه گذاری کن��د. رئی��س بنیاد ملی 
نخبگان معتقد اس��ت در اکوسیس��تم قبلی که 
براس��اس اقتص��اد نفتی ایجاد ش��ده، نمی توانیم 
چنین بس��تری ایجاد کنیم. س��تاری با تاکید بر 
اینکه در اقتصاد دانش بنی��ان بحث ارزش افزوده 
مهم است، ادامه داد: باید بپذیریم کار کشور دیگر 
با خام فروش��ی جلو نمی رود. البته که خام فروشی 
فقط نفت نیست و موضوع معدن و زعفران و … 
را ه��م در بر می گیرد. ام��روزه دیگر نباید افتخار 
کنیم که تامین کننده زعفران دنیا هس��تیم، بلکه ارزش افزوده روی این ماده خام 
و محص��والت استخراج ش��ده از آن اهمیت دارد. برای انج��ام این قبیل کارها هم 

نمی توان روی پول دولت حساب کرد و بخش خصوصی باید وارد عمل شود.

معاون س��رمایه گذاری صندوق نوآوری و ش��کوفایی گف��ت در این صندوق 
مدل های سرمایه گذاری مختلفی برای حمایت از پروژه های دغدغه محور کشور 
تعریف شده است. به گزارش خبرنگار مهر، علی ناظمی روز گذشته در نشست 

خب��ری در خصوص برنامه ه��ای صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی برای س��رمایه گذاری روی طرح ها و 
پروژه ها گفت: یکی از برنامه های صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی با عنوان »هم س��رمایه گذار« اس��ت 
که به وس��یله آن طرح ه��ا بتوانند بازار خود را به 
دست بیاورند. وی افزود: در مدل هم سرمایه گذار، 
پروژه ه��ای دغدغه مح��ور کش��ور که از ریس��ک 
باالیی برخوردار اس��ت و س��رمایه گذاران نیز به 
س��ختی حاضر به س��رمایه گذاری روی آن پروژه 
می ش��وند توس��ط صندوق نوآوری و ش��کوفایی 
حمای��ت می ش��وند. ناظم��ی گف��ت: در م��دل 
هم س��رمایه گذار، به ازای هر واحد سرمایه گذاری 
شرکت، صندوق نوآوری و شکوفایی 4 واحد روی 

پروژه س��رمایه گذاری می کند. به گفته معاون س��رمایه گذاری صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی تاکنون 4 مورد از طریق مدل هم س��رمایه گذار صندوق نوآوری و 
ش��کوفایی با شرکت ها همکاری داشته اند. وی خاطرنشان کرد: استارت آپ ها و 

ش��رکت های دانش بنیان می توانند با مش��ارکت صندوق های جسورانه بورسی 
تسهیالتی برای تجاری سازی محصوالت خود دریافت کنند.

به گفته ناظمی: در مدل هم س��رمایه گذار تاکنون ۶۰ میلیارد تومان از سوی 
صندوق روی پروژه ها سرمایه گذاری شده است.

مع��اون س��رمایه گذاری صندوق ن��وآوری و 
ش��کوفایی تاکید کرد: بودج��ه صندوق نوآوری 
ش��کوفایی برای م��دل هم س��رمایه گذار 5۰۰ 
میلیارد تومان اس��ت که م��ا آمادگی داریم در 
قالب صندوق های جسورانه بورسی و خصوصی 

از پروژه ها بدین واسطه حمایت کنیم.
وی درخص��وص نحوه س��رمایه گذاری دولت 
در بخش های ن��وآوری گفت: اس��تفاده از ابزار 
صندوق برای حمایت از شرکت های دانش بنیان 
ص��ورت  ب��ه  گذش��ته  در  اس��تارت آپ ها  و 

سرمایه گذاری مستقیم بود.
ناظمی ب��ا بیان اینکه ن��وآوری در همه دنیا 
ت��الش می کند تا بر روی اش��تغال تاثیر گذارد، افزود: اگ��ر زمانی بازار نوآوری 
دچار شکست شود دولت می بایست به طریقی ورود پیدا کند و بخش خصوصی 

را مورد حمایت خود قرار دهد.

حمایت از پروژه های دغدغه محور توسط صندوق نوآوری و شکوفاییستاری: پشت استارت آپ ها ایستاده ایم
 

مدرس دوره »ام بی ای س��المت« جهاد دانشگاهی علوم پزشکی 
شهید بهش��تی با بیان اینکه تحریم بر روند کارآفرینی تأثیر مثبت 
دارد، گفت به جای بحث های سیاس��ی، مقوله تحریم باید به عنوان 

یک فرصت و وضعیت، پذیرایی شود نه پذیرفته.
به گزارش ایس��نا، دکتر س��عید رضایی اظهار داش��ت: به دنبال 
تحریم و در پی آن هزینه بر ش��دن واردات، بس��یاری از محصوالت 
تولید داخ��ل توجیه اقتصادی پیدا ک��رده و همچنین خروج افراد 
باه��وش، عالقه مند، مس��تعد و تحصیلکرده کمتر ش��ده، بنابراین 
بیشتر این افراد به دنبال یافتن راه هایی برای تقویت و توسعه تولید 

محصول در داخل کشور هستند.
ای��ن کارآفرین دارن��ده مدرک دکت��رای آینده پژوهی دانش��گاه 
تهران، ادامه داد: افراد باید تحریم را به چش��م یک فرصت ببینند، 
همان طور که در دیدگاه کارآفرینی هر وضعیتی یک فرصت اس��ت، 
بای��د با خالقیت و کارآفرینی به دنب��ال نقش آفرینی در این عرصه 

باشیم.
این کارآفرین با اش��اره به وضعیت 
کارآفرین��ی در ایران، گف��ت: مقوله 
کارآفرین��ی از حدود 15س��ال پیش 
در سیاست گذاری های کشور جایگاه 
وی��ژه ای پی��دا ک��رده و وضعیت آن 
نس��بت به گذشته بهتر شده، هرچند 
هنوز به حد کفایت توسعه پیدا نکرده 

و با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
وی با بیان اینکه متأس��فانه هویت 
کارآفرینی در ای��ران به عنوان موتور 
محرک��ه اقتص��اد هنوز احصا نش��ده 
اس��ت، گف��ت: جای��گاه و ارزش یک 
طبی��ب یا ی��ک روحان��ی در جامعه 
امروز ما کاماًل مشخص و تعریف شده 
اس��ت، ولی آی��ا در رابطه ب��ا جایگاه 
ی��ک کارآفرین در س��طح جامعه نیز 
می ت��وان با همی��ن قطعیت صحبت 
کرد؟ آی��ا موض��وع و اهمیت تربیت 
یک کارآفری��ن برای والدین، آموزش 
و پرورش، دانش��گاه یا جامعه تعریف 
ش��ده اس��ت؟ به اعتقاد بن��ده هنوز 
هویت کارآفرینان در س��طح جامعه 

احصا و ابالغ نشده است.
رضایی با اش��اره به ضرورت فرهنگ س��ازی در زمینه کارآفرینی، 
عن��وان کرد: باید در رابطه ب��ا ارزش، هویت و جایگاه کارآفرینی از 
طریق ساخت فیلم، تألیف و ترجمه کتاب، گزارش نویسی، مصاحبه 
و گف��ت و گو در رس��انه ها اقدام ش��ود تا ارزش و هوی��ت آن برای 
مردم ملموس ش��ود، چراکه هویت کارآفرینان به عنوان یک مؤلفه 
اجتماع��ی بی نهایت مهم در دنیای امروز ش��ناخته ش��ده اس��ت و 

اهمیت آن در شرایط تحریم چند برابر می شود.
وی با انتقاد نس��بت به تعریف کارآفرینی به عنوان اشتغال زایی، 
اظهار داش��ت: امروزه در زمین��ه کارآفرینی پیش��رفت های خوبی 
حاصل ش��ده، کتب و مقاالت زیادی منتش��ر شده و فضای فعالیت 
برای فارغ التحصیالن و دانشجویان عالقه مند نیز فراهم است. اگرچه 

تمامی این اقدامات نویدبخش است، ولی باید واقعی تر و متمرکزتر 
شده و فضا برای فعالیت اقتصادی جوانان توسعه بیشتری پیدا کند.

این فارغ التحصیل دکترای آینده پژوهی با اش��اره به تعریف اصلی 
آم��وزش کارآفرینی، ادامه داد: آموزش کارآفرینی به معنای تربیت 
کارآفرین هنوز در ایران خیلی عقب است، ولی در زمینه آشناسازی 
م��ردم با مقوله کارآفرینی و خصوصی��ات و ویژگی های کارآفرین و 

شرکت های نوآور اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی ادام��ه داد: به عنوان نمونه در حوزه های »های تک« از جمله 
»آی تی«، »آی س��ی تی« و ترکیب آنها با حوزه سالمت، فضاهای 
کارآفرینی متعددی مانند اکوسیستم سالمت آی تی و آی سی تی 
ایجاد ش��ده که جوانان مس��تعد نیز در این حیطه ها جذب شده و 

فعالیت می کنند.
رضای��ی با اش��اره به برگ��زاری دوره ه��ای آموزش��ی »ام بی ای 
س��المت« در جهاد دانشگاهی علوم پزش��کی شهید بهشتی، اظهار 
داشت: ماهیت برگزاری این گونه دوره ها ارزشمند است ولی باید با 
دوره ه��ای عملی و کارآموزی تحت 
نظارت کارآفرینان تکمیل و تقویت 

شوند.
اکث��ر  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
م��ا  دانش��گاهی  فارغ التحصی��الن 
حافظه محور و تئوری گرا هس��تند، 
حوزه  فارغ التحصیالن  کرد:  تصریح 
س��المت ب��ا ش��رکت در دوره های 
آموزش کارآفرینی مانند »ام بی ای 
سالمت« درگاه جدیدی را به عنوان 
اش��تغال و زندگ��ی ش��غلی آینده 
خود دی��ده و به ص��ورت موثرتری 
می توانن��د برای آینده ش��غلی خود 

تصمیم گیری کنند.
رضای��ی ب��ا بی��ان اینک��ه اف��راد 
از کارآفرین��ی به عنوان  می توانن��د 
ارتقای وضعیت شغلی  ابزاری برای 
و اقتص��ادی خود اس��تفاده کنند، 
تصریح کرد: بازار س��المت بس��یار 
گس��ترده اس��ت، هرچند ک��ه کار 
ک��ردن در این فضا مش��کالتی هم 
دارد که در حال مرتفع شدن است. 
برگزاری جلسات مشترک وزیر مخابرات با فعاالن استارت آپی حوزه 
آی تی به رفع موانع و باز شدن فضای کاری کمک زیادی می کند و 
امیدواریم این بستر در حوزه سالمت نیز هرچه بیشتر تقویت شود.

ای��ن م��درس دوره »ام بی ای س��المت« در خاتمه با اش��اره به 
نحوه تربیت ک��ودکان کارآفرین، تصریح کرد: در دوره خردس��الی 
تنها باید ش��رایط حضور محدود کودکان در محیط های کارآفرینی 
فراهم شود، سپس در دوره نوجوانی با فراهم کردن بستر تجربیات 
نیمه واقعی، به ایجاد نگرش خالقیت، مثبت اندیش��ی، خوش بینی، 
امیدواری و تفکر بلندمدت در نوجوان کمک شود و در دوره جوانی 
ف��رد بای��د بتواند به عنوان نف��ر دوم در کنار ی��ک کارآفرین موفق 
ش��اگردی کرده و از س��نین 2۰ تا 25 سالگی با کمک و راهنمایی 

منتورها، کسب و کار خود را آغاز کند.

مقامات اندونزی سـعی دارند تا این کشـور را به عنوان مقصدی جذاب برای خودروسازان بین  المللی معرفی کرده و به مرکز 
تولید خودروهای برقی در منطقه جنوب شرق آسیا تبدیل کنند.

به گزارش زومیت، شـرکت خودروسـازی تویوتـا به عنوان بزرگ ترین خودروسـاز جهان که اخیـرا از برنامه  های خود برای 
افزایش میزان محبوبیت خودروهای برقی رونمایی کرده اسـت، انتظار دارد تا سـال 2025 میالدی نیمی از محصوالت خود را 
برقی تولید کند. این موضوع در حالی از سـوی تویوتا اعالم شـده است که پیش تر، سال 2030 به عنوان هدف این خودروساز 

برای رسیدن به آمار مذکور اعالم شده بود.
شـاید تویوتا همواره خودروساز سـنتی و مخالف تغییر به   نظر برسد، اما این بار ظاهرا داستان طور دیگری رقم خورده و این 
شـرکت در پشـت صحنه تالش  های خسـتگی ناپذیری برای حضور در صف اول بازار رو به تغییر خودروی جهان صورت داده 
اسـت. این تالش  ها در شـرایطی صورت می  پذیرد که مدیران تویوتا تالش می  کنند تا با اتخاذ سیاسـت  های مناسب از جایگاه 

محصوالت خود در آینده و در صورت تضعیف، جایگاه خودروهای برقی و تکنولوژی به کاررفته در آنها محافظت کنند.
ژاپنی  هـا برای حضور جدی در بازار و توسـعه  فناوری خودروهای الکتریکی، باید سـرمایه  چشـمگیری را اختصاص دهند. 
براسـاس برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه تویوتا ظرف چهار سـال آینـده، 2 میلیارد دالر برای توسـعه و تولیـد خودروهای 
الکتریکی، به ویژه نوع هیبریدی در اندونزی سرمایه گذاری خواهد کرد.  البته تویوتا هم اکنون به صورت رسمی در این خصوص 
اظهار نکرده اسـت. در حقیقت، نخسـتین بار خبرگزاری رویترز به نقل از لوهوت پاندجیتان، وزیر امور دریایی اندونزی خبر 
سـرمایه گذاری تویوتا را منتشـر کرد، اما با انعقـاد توافق نامه  ای میان آکیو تویودا، مدیرعامل تویوتـا و پاندجیتان، وزیر امور 

دریایی اندونزی، خبر یادشده به صورت ضمنی تأیید شد.
در همین رابطه و پس از درز خبر حضور تویوتا در اندونزی، این شرکت با انتشار بیانیه  ای رسمی اعالم کرد:

براساس برنامه ریزی  های صورت گرفته در حد فاصل سال  های 2019 تا 2023 میالدی شرکت تویوتا حجم سرمایه گذاری خود 
در اندونزی را به میزان 2 میلیارد دالر افزایش خواهد داد. 

در ادامـه  این بیانیه آمده اسـت که تعهد دولت اندونزی به توسـعه و گسـترش اسـتفاده از خودروهای برقـی و انرژی  های 
جایگزیـن، این کشـور را به کاندیـدای اصلی تویوتا برای اجرایی کردن طرح توسـعه و افزایش تولیـد خودروهای برقی خود 

تبدیل کرده است.
کارشناسـان و فعاالن صنعت خودرو بر این عقیده اند که روابط تجاری گسـترده تویوتا با اندونزی و همچنین سـرعت زیاد 
گسـترش بازار خودروی این کشـور از جمله دالیل اصلی تصمیم مدیران ارشد تویوتا به افزایش میزان سرمایه گذاری خود در 
این کشور مهم جنوب شرق آسیا است. این در شرایطی است که اندونزی طی سال  های اخیر و به توجه به توانایی  های صنعتی 
و دسترسـی کشور به مواد خام موردنیاز ظرفیت تولیدات صنعتی خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده است و شرکت  ها 

و تولید کنندگان بزرگ را به حضور و سرمایه گذاری در این کشور تشویق می کند.
در این راسـتا و به گزارش خبرگزاری رویترز، اندونزی به عنوان بزرگ  ترین اقتصاد جنوب شـرق آسـیا با در اختیار داشـتن 
ذخایـر قابل توجهـی از سـنگ نیکل که یکی از اساسـی  ترین مواد تشـکیل دهنده باتری  هـای لیتیوم یون مورد اسـتفاده در 
خودروهـای برقی به شـمار می  رود، به دنبال جذب خودروسـازان بین المللی برای انتقال خطـوط تولید خودروهای برقی خود 

به این کشور است.
مقامـات اندونزی که در حال حاضر دومین تولیدکننده خودرو در منطقه جنوب شـرق آسـیا به شـمار مـی رود، پیش  بینی 
می  کنند که این کشور می  تواند در سال  های پیش رو و با توجه به افزایش روزافزون تقاضا برای خودروهای برقی و هیبریدی، 

به بزرگ ترین مرکز تولید این خودروها در جنوب شرقی آسیا بدل شود.

تحریم ها باید پذیرایی شوند نه پذیرفته

تویوتا ۲ میلیارد دالر برای توسعه خودروهای 
برقی سرمایه  گذاری می    کند

یادداشـت

رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ب��ا بیان اینک��ه ماموریت مهم معاون��ت علمی و فناوری اس��تفاده از ظرفیت های خالی 
ش��هرها برای توسعه فناوری است، گفت برای اجرایی کردن این طرح، اقدام به تاسیس 

کارخانجات نوآوری کردیم.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
اس��ماعیل قادری فر رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
با اش��اره به اینکه معاونت علمی و فناوری به دنبال اس��تفاده درس��ت از فضاهای خالی 
شهری است، تصریح کرد: راه اندازی کارخانجات نوآوری یکی از ابداعات معاونت علمی 
و فناوری اس��ت که این کارخانجات به صورت بومی و با توجه به توانایی های اس��تانی و 

منطقه ای ایجاد می شود.

ظرفیت  خالی شهرها وارد چرخه 
نوآوری می شود



حقیقت این اس��ت که هیچ برندی وجود ندارد که داس��تانی نداشته 
باش��د، با این حال برندهای زیادی هس��تند که توجهی به این مس��ئله 

نشان نمی دهند.
آنچه برای این برندها رخ می دهد این است که به هرحال داستان شان 
س��ر زبان ها می افتد. تنها پرسش این است که این داستان را چه کسی 
روایت می کند؟ خود برندها یا دیگرانی که رقبا را هم شامل می شوند؟

یک داس��تان نامناس��ب می تواند ضرباهنگ حرکت برند را تحت تاثیر 
منفی قرار دهد و بزرگ ترین برندها را به قعر دره بکشاند.

حقیقت این اس��ت که چه دوس��ت داشته باشید و چه نداشته باشید، 
داس��تان برند ش��ما وجود دارد. دو مغازه کفش فروش��ی را در یک شهر 
کوچک ساحلی تصور کنید. این دو مغازه حتی اگر تبلیغات هم نداشته 
باشند، باز مردم یکی از آنها را به دیگری ترجیح می دهد که این انتخاب 
لزوما از قیمت و کیفیت برنمی آید و خیلی وقت ها تابع داس��تانی ا س��ت 

که بیشتر نظرشان را جلب می کند.
داستان یک برند از موارد زیر تشکیل می شود:

• چیزی که برند درباره  خود می گوید
• کاری که برند انجام می دهد

• آنچه دیگران درباره  برند می اندیشند و می گویند
• شکل تعامل دیگران با برند

داس��تان برن��د الیه های مختلف��ی دارد؛ به این معنا ک��ه مجموعه ای 
از قصه ه��ای مختلف اس��ت که هر ک��دام به شناخته ش��دن برند یاری 

می رسانند.
ممکن اس��ت انتظار داش��ته باشیم که داس��تان یک برند، مانند تمام 
قصه ها قابل ش��نیدن و تعریف کردن باش��د، اما در ای��ن مورد برخالف 
بقیه  روایت ها، داس��تان تجربه و حس می شود. این روزها مکالمه  برند با 
کسانی شکل می گیرد که آن را تجربه کرده اند. داستان برند چیزی بیش 
از یک روایت اس��ت و در دفتر مدیرعامل نوش��ته نمی شود. حتی ورای 
کپشن های اینس��تاگرام، نوش��ته های آگهی های تبلیغاتی و وب سایت، 
متنی در بروش��ور یا فایل پرزنتیشنی  است که به س��رمایه گذاران ارائه 
می کنیم. داس��تان برند چیزی نیس��ت که برای مردم تعریف می کنیم، 

بلکه چیزی  است که آنها براساس عالئمی که برای شان می فرستید باور 
دارند. این ماجرا تصویری کامل از واقعیت ها، حس ها و تفسیرهاس��ت و 

به این معناست که بخشی از آن توسط خود برند گفته نمی شود.
تمام فعالیت های برند از رنگ ها و بافت بس��ته بندی گرفته تا کارکنان 

آن، بخش بزرگی از داستان برند را می سازند.
در کنار تمام اینها داس��تانی وجود دارد که باید نوش��ته و نقل شود و 

مستقیما بار روایت ماجرای یک برند را به دوش می کشد.
خطوط داستانی یک برند از کجا می آیند؟

برخی از خطوط داس��تانِی برند آنهایی هس��تند که سازمان یا شرکت 
تعریف ک��رده و آنها را پرورانده اس��ت. برخی دیگر چیزهایی هس��تند 
که چه دوست ش��ان داشته باشیم یا نه، به بخش��ی از وجودمان تبدیل 

شده اند.
چیزهای��ی مانند لوگو و هویت بصری هم برند را به وجود نمی آورند و 

آن را مشخص نمی کنند؛ بلکه فقط معرفی اش می کنند.
چیزی که هستیم داستان برندمان را می سازد

داستان برند چیزی ا س��ت که می خواهیم باشیم، چیزی که هستیم، 
تمام افرادی  اس��ت که به آنها خدمت یا کاالی مان را می فروشیم، تمام 
چیزی  اس��ت که یک روز به خاطر مخاطبان م��ان به آن تبدیل خواهیم 
ش��د. برندها برای روایت داستان ش��ان به چیزی فرات��ر از »درباره  ما« 
وب سایت ش��ان نیاز دارند. داس��تان برند تمام تالشی  است که یک برند 
برای برقراری ارتباط معنادار با مردم انجام می دهد -فارغ از اینکه موفق 

می شود یا خیر.
زندگی برند با شروع داستانش آغاز می شود

خیلی از برندها فکر می کنند نیازی به داستان گویی ندارند و تبلیغات 
به دادش��ان خواهد رس��ید. اما نکته  مهم این اس��ت که کس��ب و کارها 
براساس اعتماد کار می کنند. مشتریان و مصرف کنندگان برای خرید از 
برندها باید بتوانند به برند مورد نظرشان اعتماد کنند. داستان یک برند 
می تواند پل محکمی بین مشتریان و شرکت به وجود بیاورد، کسب و کار 
را توس��عه دهد و در روزهای س��خت به فریاد برند برس��د. در روزهای 
س��خت ماهیت برند را به کارکنان یادآوری می کند و موجب می شود از 

ارزش های برند فاصله نگیرند.
داس��تانی که خوب روایت ش��ود و پایه و اساس درستی داشته باشد، 

می تواند حس های مخاطب را تحت تاثیر قرار بدهد.
رقابت تنگاتنگی که بین برندهای مختلف وجود دارد باعث می ش��ود 
هر لحظه توجه مخاطب به سمت برندی جلب شود که جذابیت بیشتری 
دارد و این جذابیت تابع فاکتورهای زیادی ا ست که داستان سرایی یکی 

از مهم ترین آنهاست.
مثل همیش��ه پیش از هر چیز باید بدانید با چه کسی حرف می زنید. 
ش��ما با تمام دنیا طرف نیس��تید و باید بتوانی��د مخاطب اصلی خود را 
شناس��ایی کنید و با او هم کالم ش��وید. قرار نیست مخاطب شما را پیدا 
کند، ش��ما باید به جست و جوی او برخیزید. بازار شما جایی  است که او 
در آن حضور دارد، کار می کند و در آن س��رگرم می ش��ود و تا او را به 

درستی نشناسید، از عادت ها و عالقه مندی هایش مطلع نخواهید شد.
کار خود را با پاسخ به این پرسش ها آغاز کنید:

مخاطب هدف من با چه چالش هایی روبه رو است؟
حاال باید او را به دقت تشریح کنید. در این مرحله است که مشخص 

می کنید چرا محصول یا خدمت شما برای او کاربرد دارد.
داستان تان را روایت کنید

خود شما برای چه وارد این کار شدید؟ داستان تان چیست؟
واقعیت این است که هیچ جای دنیا، دو داستان اصیل یک شکل پیدا 
نمی ش��ود. داستان ش��ما به خودتان تعلق دارد؛ به این شرط که واقعی 
باشد. مردم دل شان می خواهد از کسی خرید کنند که او را می شناسند 
و ب��ه او اعتماد دارند. می خواهند اطمینان حاصل کنند که ش��ما و آنها 

ارزش های یکسانی را باور دارید.
و حاال که مخاطب تان را می شناسید، چالش هایش را بررسی کرده اید 
و می دانید که خودتان چرا وارد این کار شده اید، داستان تان را بنویسید. 
داس��تان برندی که برای حل مش��کل مخاطبش محصول یا خدمتی را 

تولید کرده است.
یکی بود، یکی نبود...
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امروزه کسب وکارها با اس��تفاده از قدرت سیستم های نرم افزاری قادر 
هس��تند تبلیغات خود را به سادگی در معرض دید مشتریان بالقوه قرار 
دهند. نمایش تبلیغات براس��اس هدفمندی هایی مانند س��ن، جنسیت، 
موقعیت جغرافیایی و . . . در دس��ترس اس��ت تا به اثربخش��ی بیش��تر 
کمپین های دیجیتال کمک کند. مدیریت زمانبندی و مش��خص کردن 
نمایش دهن��دگان از دیگر مواردی هس��تند که تف��اوت دنیای بازاریابی 
دیجیت��ال را نس��بت به روش های س��نتی نمای��ان می س��ازد بنابراین 
بازاریابی دیجیتال با تکیه بر ماش��ین ها سعی می کند تا همواره بهترین 
مخاطبان را هدف قرار دهد. اما در جهت اینکه ماش��ین ها )سیستم های 
نرم افزاری( بتوانند ویژگی ها و هدفمندی ها را به درس��تی پیاده س��ازی 
کنند نیازمند اجرای الگوریتم خرید تبلیغات به صورت برنامه ریزی شده 

)Programmatic Ad Buying(هستند.
خرید تبلیغات به صورت برنامه ریزی شده که در زبان انگلیسی تحت 
عن��وان Programmatic Ad Buying مط��رح می ش��ود، یکی از 
راهکاره��ای جدید و مهمی اس��ت که روش قدیم��ی تبلیغات آنالین را 

دست خوش تغییرات مهمی کرده است.
در راهکار جدید خرید تبلیغات به صورت برنامه ریزی شده روش  های 
قدیمی مانند رزرو کردن جایگاه ثابت بنر در سایت ها کمرنگ تر خواهد 
شد و این سیستم های نرم افزاری خواهند بود که با توجه به نوع مخاطب 
و رفت��ار آنها و همچنین انتظار آگهی دهندگان بنرها را برای نمایش در 

جایگاه انتخاب خواهند کرد.
 Programmatic( چرا خرید تبلیغات به صورت برنامه ریزی ش��ده

Ad Buying( مهم است:

دسترسی به مخاطبین بالقوه
اگ��ر می خواهید میزان نرخ تبدیل خود را افزایش دهید بس��یار مهم 
اس��ت که به گروه مخاطبان هدف خود دسترسی داشته باشید، بنابراین 
خرید تبلیغات به صورت برنامه ریزی شده در این قسمت به کسب وکارها 
کمک خواهد کرد تا با هدف قرار دادن افراد مناسب بتوانند نرخ بازگشت 
س��رمایه )ROI( خود را در صنعت های مختلف بهبود بخش��ند. در این 
روش ش��ما قادر هس��تید تا پیام های متفاوت را برای گرو ه های مختلف 
مردم در دس��تگاه های متعدد در نظر بگیری��د و این یک راه عالی برای 

استفاده از بودجه بازاریابی برای بهبود نرخ ROIاست.
کاوش در بازارهای جدید

خری��د تبلیغات به ص��ورت برنامه ریزی ش��ده این فرص��ت را فراهم 
می کند تا کسب وکارها محصوالت و خدمات خود را به مخاطبین جدید 
بفروشند. برای نمونه اگر می خواهید یک اپلیکیشن را عرضه کنید نباید 
صرف��ا بر روی ویجت ها و اپ اس��تور )App Store( تمرکز کنید، بلکه 
قسمتی از مخاطبان هدف شما در وب سایت های مختلف حضور دارند و 
این یعنی به بازار و گروه مشتریان جدیدی دسترسی پیدا خواهید کرد.
فراموش نکنید برخی از مش��تریان در بازارهای دیگر حضور دارند که 

باید آنها را کشف کنید.
نتایج بهتر و کارایی باال

یک��ی از اصلی ترین دالیلی که بازاریاب��ان از خرید تبلیغات به صورت 
اس��تفاده   )Programmatic Ad Buying( ش��ده  برنامه ری��زی 
می کنند این اس��ت ک��ه در بهبود نتایج و کارایی بیش��تر به آنها کمک 
می کند. در واقع با اس��تفاده از این روش، می توانید به سرعت مخاطبین 

هدف و موردنظر خود را به صورت دقیق مشخص کنید.
وظیفه اصلی این اس��ت که پیام صحیح و روشن انتخاب و در مکان و 
زمان درس��ت ارائه شود. با انجام این کار از هدر رفتن منابع رسانه ای و 
بودجه بازاریابی جلوگیری می شود و در عین حال کارایی و نتایج کمپین 

را افزایش می دهد.
برنامه ریزی سریع برای پیاده سازی

پروس��ه سیس��تم خرید تبلیغات ب��ه صورت برنامه ریزی ش��ده کامال 
اتوماتیک انجام می ش��ود و این همان دلیلی اس��ت ک��ه بازاریابان آن را 
دوس��ت خواهند داشت. شما قادر هستید متغیر های خاصی را در جهت 
هدف گیری برای مخاطبین قرار دهید. برای مثال می توانید میزان زمان 
حض��ور کارب��ران را به عنوان متغیر در نظر بگیرید ی��ا اینکه با توجه به 
میزان خرید کاربران در یک بازه زمانی مشخص شده، آنها را دسته بندی 

و برای کمپین های تبلیغاتی اجرا و پیاده سازی کنید.
 نتیجه گیری

 Programmatic Ad( خرید تبلیغات به صورت برنامه ریزی شده
Buying( اج��ازه می ده��د تمرکز و زمان بیش��تری را ب��رای چیدمان 
اس��تراتژی کمپین در مقابل اجرای آن در اختیار داش��ته باشید، که در 

نهایت موجب صرفه جویی در وقت و پول شما خواهد شد.
کارفرما و تبلیغ دهندگان به دنبال دریافت ارزش بیش��تری هستند و 
دوست دارند با کم کردن هزینه ها به مشتریان مناسب برسند، بنابراین 
از دی��د کارشناس��ان Programmatic Ad Buying ق��دم بزرگ 

صنعت تبلیغات برای تحقق این امر است.
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چرا خرید تبلیغات به صورت برنامه ریزی شده مهم است؟

نورسکا، قهوه دمی را به راحتی سرو می کند
نورس��کا محصول تازه شرکت بن مانو است که برای نخستین بار 
در ایران تولید ش��ده و ایده  تازه ای است که قهوه تازه دمی با عطر 
و طعم مطل��وب را در کوتاه ترین زمان ممکن تهیه کرده و در چند 

مرحله ساده غیرتخصصی به وسیله ابزار همراه ارائه می کند. 
س��بک زندگی امروز نیازهای تازه ای را رقم زده که باعث رونق و 
حتی ایجاد کس��ب وکارهای تازه ای شده. سبکی از زندگی که این 
روزها بس��یاری از اف��راد جامعه برای س��رگرمی، تفریح و... انتخاب 
می کنند، حضور در کافی شاپ هایی است که فضای متفاوت و خاص 
متناسب با سلیقه مخاطبان خاص خود را ارئه کرده اند، در این میان 
ش��رکت های تولیدکننده انواع نوشیدنی و مواد غذایی مورد نیاز در 
چنی��ن فضایی بیکار نمانده و محصوالتی متناس��ب با این رویکرد، 

تولید و روانه بازارکرده اند.
یکی از این محصوالت قهوه اس��ت که در س��بک زندگی ایرانی ها 
بیش از پیش ج��ای باز کرده. علیرضا گل محمدی مدیرمارکتینگ 
ش��رکت بن مانو در گفت وگو با ام بی ای نیوز از این تغییر س��بک 
زندگی مخاطبان به عنوان نقط��ه عطفی برای تولید محصولی تازه 
س��خن گقت��ه و تصریح می کن��د: قهوه ازنو کمپینی اس��ت که این 
روزها به ش��کل گسترده اکران شده و سبک تازه ای از قهوه دمی با 
حف��ظ طعم عطر مطلوب را به مخاطب معرفی می کند که به لحاظ 
مکانی��زم نوآورانه به کار رفته در تولی��د آن که ابزار دم آوری همراه 
است، در سریع ترین زمان با نصب روی لبه لیوان و یا ماگ و ریختن 
آب جوش در دو یا سه مرحله روی فیلتر و قهوه آسیاب شده، امکان 

تهیه نوشیدنی به سالیق و حتی نیاز افراد را فراهم می کند.
او در توضی��ح مطلب فوق اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 15 
نوع قهوه توسط این مجموعه تولید شده که به دارا بودن درصدهای 
متفاوت کاِفئین به کاررفته برحس��ب سلیقه و نیاز مخاطبان امکان 
استفاده از آن وجود دارد به عنوان نمونه قهوه مناسب برای افرادی 
که در ش��ب تمایل به مصرف آن دارند و به دلیل کافئین باال دچار 
بی خوابی یا تپش قلب می ش��وند. محصول مخصوص ۸pm )هشت 
ش��ب( طراحی ش��ده که امکان مصرف آن ب��رای مخاطبان فراهم 
می آید. در واقع نش��انه و ساعت درج شده درروی جلد محصول به 
مخاطب این امکان را می دهد که برحسب نیازشان در موقعیت ها و 

ساعات مختلف دست به انتخاب بزنند.
مدیرمارکتینگ شرکت بن مانو در مورد دلیل تولید این محصول 
گفت: اصوالً تهیه قهوه کارزمان بر و پرهزینه اس��ت و دس��تگاه های 
خاصی که در کافی ش��اپ و هتلها برای دم آوری قهوه مورد استفاده 
قرار می گیرد امکان تهیه چنین نوشیدنی را فراهم می کند که برای 
مص��رف خانگی یا در محل کار و... مناس��ب و به صرفه نیس��ت لذا 
ب��ه همین دلیل تصمیم گرفتیم چالش م��ورد نظر را با تولید قهوه 
رس��ت شده و آسیاب شده ای که داخل فیلترهایی قرار داده شده که 
خود آن درون بس��ته های آلومینیومی ک��ه برای حفظ عطر و طعم 
در اتمس��فر اصالح شده دور از اکسیژن بسته بندی شده قرار گرفته 
اس��ت و همان ویژگی نوشیدنی مطلوبی را دارد که در کافی شاپ ها 

تهیه می شود را برطرف کنیم.
او در م��ورد نحوه معرفی این محصول با اش��اره ب��ه این موضوع 
مه��م که اس��تفاده از قهوه در جامعه ایران رو به گس��ترش اس��ت، 
افزود: اس��تفاده از روش های مختلف تبلیغ ازجمله س��مپلینگ در 
بیش از ۳۰ نقطه در کش��ور مهمترین رویکردی بوده که مورد نظر 
قرار داش��ته و همچنین برای حضور در ناخودآگاه ذهن مخاطبان و 
افزایش آگاهی از برند و با توجه اهدفی که در طراحی کمپین دیده 

شده که استفاده از رسانه محیطی انتخاب و اجرا شده است.
نورس��کا واژه ای اس��ت که در کمپی��ن تبلیغاتی ب��ه کار رفته و 
برگرفته از»نو« یعنی سبک تازه ای از قهوه دمی و »کا« نشانه حرف 

نخست کافی است.
mbanews :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

داستان برند؛ یکی بود یکی نبود برندها

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه

26 تیر 1398

شماره 1353



برند آمازون مانند بس��یاری دیگر از برندهای بزرگ دیگر هر س��اله در 
روزی خاص اقدام به برگزاری جشنواره تخفیف می کند. آمازون در این روز 
)Prime Day( اقدام به ارائه تخفیف های متنوع برای مشتریان اصلی اش 
می کند. به این ترتیب در مدت زمانی اندک فروش بسیار باالیی را تجربه 

می کند. 
اگرچه برای بسیاری از کسب و کارهای کوچک مشاهده تقاضای باالی 
مش��تریان در مدت زمانی اندک هیجان انگیز است، جشنواره آمازون برای 
بسیاری از کارآفریان موجب دردسرهایی می شود، چراکه در آن زمان عمال 
توجه به سایر برندها و کسب و کارها در حاشیه قرار می گیرد. رویداد ویژه 
برند آمازون امسال در ساعت 2:5۹ صبح روز 15 جوالی شروع خواهد شد. 
ب��ه همین دلیل در مقاله کنونی من به بررس��ی بهترین راهکارهایی برای 
افزایش فروش برندمان در جشنواره های تخفیف و فروش ویژه پرداخته ام. 

1. تمرکز بر روی فهرست محصوالت
به گفته بران��دون فاهرمن، رئیس برند Kitchenware، اتمام پیش از 
موعد برخی از محصوالت در روز جشنواره برند آمازون به معنای از دست 
رفتن بس��یاری از سفارش ها خواهد بود. اگرچه در س��ال 2۰1۸ براندون 
نزدی��ک به 15۰ هزار دالر از فروش در جش��نواره تخفیف آمازون س��ود 
به دس��ت آورد، اما اغلب محصوالت آنها پیش از ش��روع رسمی جشنواره 
به اتمام رس��ید. این امر به معنای ناکامی بس��یاری از مشتریان در خرید 
محصوالت این برند است. بی شک فروش گسترده محصوالت یک برند در 

تخفیف گس��ترده آمازون امری طبیعی است، با این حال اتمام محصوالت 
و ناکامی برخی از مش��تریان بدترین ضربه را سودآوری برندمان و از همه 
مهم تر اعتبار ما می زند. امسال براندون فاهرمن فهرست دقیق از محصوالت 
برندش در فروش��گاه آمازون تهیه کرده است. همچنین با هماهنگی های 
صورت گرفته، با مشاهده کمبود هر کدام از محصوالت آنها در انبار آمازون 
به سرعت با فاهرمن تماس گرفته خواهد شد. به این ترتیب امسال میزان 

فروش برند Kitchenware بسیار بیشتر خواهد بود. 
2. ارائه تخفیف به کارمندان برندمان

زاکاری لوئیس، یکی از موسس های برند سانتی، ارائه تخفیف های ویژه 
به کارمندان ش��رکت در زمان جش��نواره ها را اس��تراتژی تاثیرگذار برای 
مدیریت بهتر عملکرد آنها و بهبود کارآمدی شان عنوان می کند. به همین 
دلیل معموال در زمان برگزاری جش��نواره برند آمازون تعداد مش��خصی از 
کدهای تخفیف ویژه در اختیار کارمندان شرکت قرار می گیرد. همچنین 
به منظور سهولت سفارش محصوالت در زمان برگزاری جشنواره، زاکاری 
به کارمندان اش امکان رس��یدگی به وظایف شان از خانه را می دهد. به این 
ترتیب س��فارش و تحویل خریدها بس��یار راحت تر صورت خواهد گرفت. 
نکت��ه مهم درخصوص اقدام زاکاری ت��الش برای ایجاد نوعی تعادل میان 
کار سخت در طول یک سال و بهره مندی و استراحت مناسب برای تجدید 
روحیه و توان است. به این ترتیب اقدام زاکاری نوعی قدردانی از کارمندان 
نیز محسوب می شود.  زاکاری در مورد اقدامش برای اعطای تخفیف ویژه 
و فرص��ت فعالیت از خانه به کارمندان در طول جش��نواره آمازون اینگونه 
اظهارنظر کرده است: »به نظر من این یک بازی برد- برد برای تمام اعضای 
شرکت است.« همچنین راکاری همیشه نیروی کار اضافی برای دوره های 

تخفیف ویژه فروش��گاه های بزرگ استخدام می کند. به این ترتیب وی از 
پیش��برد همه ام��ور در این بازه زمانی مهم اطمینان کس��ب خواهد کرد. 
در جش��نواره سال گذش��ته برند آمازون، برند سانتی موفق به کسب سود 
12.2۰۰ هزار دالری ش��د. بنابراین اق��دام زاکاری به خوبی تاثیر مطلوبی 

برای کسب و کار نسبتا کوچکش به همراه آورد. 
3. بازنگری در توضیحات محصوالت مان در سایت ها 

جوئل سایدر، مدیر ارش��د روابط عمومی آمازون برای کسب و کارهای 
کوچک و میان رده، توصیه جالبی برای برندهای مختلف مبنی بر اطمینان 
از درج اطالعات و توضیحات درس��ت برای محصوالت در صفحات آمازون 
دارد. یک��ی از نکات مهم هر صفحه هر محصول در آمازون ضرورت به روز 
رس��انی مداوم است. به این ترتیب مخاطب امکان دسترسی ساده و سریع 
به اطالع��ات مربوط به محصول ما را خواهد داش��ت. جوئل تهیه تصاویر 
باکیفیت برای محصوالت را نیز ضروری می داند. الگوریتم آمازون با توجه 
به میزان به روز رسانی مداوم صفحه محصوالت و درج تصاویر و توضیحات 
باکیفی��ت اقدام به طبقه بندی محصوالت برای نمایش به کاربران می کند. 
به این ترتیب با توجه مناسب به توضیحات محصوالت امکان فروش بیشتر 

فراهم خواهد شد. 
بدون تردید نکات مورد بحث در مورد توجه به صفحه محصوالت برندها 
در آمازون در سایر فروشگاه های آنالین نیز کاربرد دارد. همچنین برندهای 
دارای بخش فروش آنالین در سایت ش��ان نیز بای��د به توصیه های جوئل 
س��ایدر توجه کنند. به این ترتیب ش��انس فروش بیش��تر برند ما افزایش 

چشمگیری خواهد یافت. 
inc :منبع

ب��ا بررس��ی و نظارت ب��ر تحلیل وب س��ایت و س��ایر ابزارهای��ی که به 
راحتی در دس��ترس هس��تند می توانید بفهمید خوانندگان واقعا از ش��ما 
چ��ه می خواهند. تحقیقاتی که دیگران در زمینه یا صنعت موردنظر ش��ما 
نوشته اند نیز منبع مفیدی برای این کار هستند.  برخالف گذشته، امروزه 
این اطالعات به صورت آماده در دس��ترس هستند. فقط کافی است چشم 
و گوش خود را باز کنید تا اطالعات موردنیاز خود را به دس��ت آورید. در 
ادامه مطلب، برخی از مفیدترین آمارهای بازاریابی محتوا و نکاتی در مورد 

نحوه پیاده سازی آنها در استراتژی خود را مطرح می کنیم.
1-پست های طوالنی تر بنویسید

پس��ت وبالگ نه باید زیاد کوتاه )مثال ۳۰۰ کلمه( و نه متوسط)مثال 
حدود ۸۰۰ کلمه( باش��د. پست های وبالگ باید خیلی طوالنی تر باشند. 
طول ایده آل یک پس��ت وبالگ بیش از 2۰۰۰ کلمه اس��ت. معموال آن 
دس��ته از پست های وبالگ که جزو دو نتیجه برتر موتورهای جست وجو 

هستند به طور میانگین بیش از 245۰ کلمه دارند.
پس��ت های طوالنی ت��ر، بک لینک های بیش��تری را ج��ذب می کنند. 
بک لینک ه��ای زیاد، جزو مهمی از SEO هس��تند و به عنوان کاتالیزور 
ب��ه کار می روند و پس��ت های طوالنی ت��ر را در نتایج برتر جس��ت وجو 
قرار می دهند. پس��ت های طوالنی ت��ر، از دیدگاه رس��انه های اجتماعی 

هم می توانند مفید باش��ند. نوشتن پس��ت های طوالنی تر به شما کمک 
خواهد کرد هم از طریق موتورهای جست وجو و هم از طریق رسانه های 
اجتماع��ی، ترافیک را به س��مت خ��ود جذب کنید ولی ای��ن امر دلیل 
نمی ش��ود که به هر قیمتی ش��ده طول مطل��ب را افزایش دهید. مردم 
مطلب ش��ما را نه به خاطر طوالن��ی بودنش، بلکه به خاطر اینکه ارزش 
وقت گذاش��تن و خواندن را دارد به اش��تراک می گذارند. مطمئن شوید 

که مطالب شما از اول تا به آخر کیفیت الزم را دارد و تکراری نیست.
2-از تصاویر بیشتری استفاده کنید

۶5 درص��د از مردم به طور بصری یاد می گیرند و ۹۰درصد اطالعاتی 
که به مغز می رس��د بصری است. به همین خاطر الزم است در آمیخته 
بازاریاب��ی محتوای خود، محتوای بص��ری را بگنجانید. مطالبی که فقط 
تصویر در آنها به کار رفته است، نسبت به مطالبی که فقط دارای ویدئو 
و لیس��ت هس��تند یا ترکیبی از ویدئو، لیست و تصویر را در خود دارند، 

بک لینک های بیشتری را جذب می کنند.
3- اینفوگرافیک ایجاد کنید

اینفوگرافیک های شما باید باکیفیت بوده و در آنها از نمودار، تصاویر و 
اعداد و مقدار خیلی کمی متن استفاده شده باشد. بهترین کار این است 
که برای ایجاد این اینفوگرافیک ها از شرکت ها یا طراحان مربوطه کمک 

بگیرید. ولی اگر بودجه کمی دارید می توانید به راحتی با پاورپوینت این 
کار را انجام دهید و یک اینفوگرافیک ساده طراحی کنید.

محتوای بصری دیگری که می توانید از آنها اس��تفاده کنید اسالیدها، 
کمیک ها و الگوهای رفتاری هستند.

4-پادکست ضبط کنید
پادکس��ت چه منافعی برای بازدیدکنن��دگان دارد که متن، تصویر و 
ویدئو ندارد؟ مزیت پادکس��ت این اس��ت که به توج��ه کامل نیاز ندارد. 
وقتی یک پس��ت وب��الگ، اینفوگرافیک یا ویدئو را می بینید چش��م تان 
باید به صفحه نمایش باش��د ولی در حال انج��ام کارهای روزمره  خود 
می توانید به پادکس��ت هم گوش کنید ولی پادکس��ت با وجود پتانسیل 
زیادی که برای جذب مخاطب دارد، مس��تلزم تالش زیادی اس��ت و به 
پژوهش، تجهیزات، ش��بکه بندی، دعوت مهمان، آماده سازی سواالت و 

ارسال آن به دایرکتوری های مختلف مثل آیتونز نیاز دارد.
مخاطبین و بازارها همچنان تکامل خواهند یافت و نیاز آنها به محتوا 
نیز بیش��تر خواهد ش��د. به همین خاطر فقط ایجاد محتوای زیاد دیگر 
کافی نیست، بلکه باید اولویت ها و روندهای فعلی را منعکس کنید تا با 

تاثیرگذاری هرچه بیشتر، برند خود را بسازید.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

4 روش برای بهبود استراتژی بازاریابی محتوا

100 گام برای موفقیت در بازاریابی)9( 

در مطالب پیش��ین به 5۰ گام برای موفقیت در بازاریابی اش��اره 
کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

51-رقابت را کنار بگذارید 
این امر که در زمینه بازاریابی خود، همواره در راستای ضربه زدن 
به برندهای دیگر فعالیت کنید، ش��ما را در ی��ک جنگ ناتمام قرار 
خواه��د داد که فرصت پرداختن به اقدامات مهم تر را خواهد گرفت. 
درواقع ش��ما باید تنها اقدامات برندهای رقیب را مورد ارزیابی قرار 
دهی��د تا بتوانید خود عملکرد بهتری را داش��ته باش��ید. در نهایت 
توجه داش��ته باشید که حتی در صورت در اختیار داشتن توانایی و 
فرص��ت برای حمله به رقبای خود، بای��د این احتمال را نیز در نظر 
بگیرید که آنها ممکن است اقدامی مشابه و تالفی جویانه را بر علیه 

شما انجام دهند. 
52-از Google local استفاده کنید 

گ��وگل لوکال از جمله امکانات گوگل برای افزایش تعامالت افراد 
محس��وب می شود که از امکانات و حجم کاربران مناسبی برخوردار 
اس��ت. بدون ش��ک با حضور در آن می توانید خود را در معرض دید 
افراد بس��یاری قرار داده و یک راه جدی��د برای بازاریابی محصوالت 
خود داشته باشید، با این حال با توجه به محیط خاص و سطح بندی 
کاربران، الزم است تا نسبت به آن آگاهی کافی را به دست آورید. 
53-با افراد و یا شرکت  های مختلف همکاری داشته باشید 
هر فرد و یا شرکتی که بتواند مزیتی برای شما داشته باشد، الزم 
اس��ت تا نسبت به همکاری با آن-ها اقدام کنید. در این رابطه انواع 
فراخوان های همکاری می تواند آمادگی ش��ما را در معرض دید افراد 
و شرکت های توانا قرار دهد، با این حال نباید تنها به دنبال مراجعه 
اف��راد به خود باش��ید. درواقع تحقیقات و پیدا ک��ردن این افراد نیز 
اقدامی ض��روری خواهد بود. برای مثال امروزه بالگر ها از محبوبیت 
خاصی در شبکه های اجتماعی برخوردار هستند که می توانید از آنها 

برای تبلیغ برند و محصوالت خود استفاده کنید. 
54- ایجاد کدQR برای محصوالت خود را فراموش نکنید 

در ه��ر زمین��ه از تکنولوژی ک��ه از آن غافل بمانید، بدون ش��ک 
متضرر خواهید ش��د. در این رابطه وجود یک کدQR کمک خواهد 
ک��رد تا از ارائه اطالعات بیش از حد که طراحی محصول را زش��ت 
خواهد کرد، جلوگیری ش��ود. افراد با اسکن این کدها می-توانند به 
اطالعات جامعی در رابطه با محصول دست پیدا کرده و به اطمینان 
بیش��تری برای خرید خود دس��ت پیدا کنند. درواق��ع موفقیت در 
بازاریابی بیش از هر چیزی به میزان اعتمادی بستگی دارد که شما 

قادر به ایجاد آن در ذهن مشتری خواهید بود. 
55-مسابقات مختلف برگزار کنید 

ریش��ه بس��یاری از خریدهایی که افراد انجام نمی-دهند، به علت 
عدم آگاهی درس��ت و نیازی اس��ت که هنوز در آنها ش��کل نگرفته 
است. به همین خاطر شما می توانید شرایطی را مهیا سازید که افراد 
به خوبی این نی��از را در خود حس کنند. برای مثال در صورتی که 
در زمینه تولید لوازم آش��پزی فعالیت دارید، با برگزاری یک مسابقه 
آش��پزی و قرار دادن تمامی محصوالت خ��ود، می توانید مخاطب را 
به خوبی نس��بت به اهمیت وجود آنها در آشپزخانه های ش��ان آگاه 

ساخته و به نوعی نیاز به محصوالت خود را در آنها ایجاد کنید. 
56-از قابلیت تبلیغاتی فیس بوک استفاده کنید 

فیس بوک پرکاربرترین ش��بکه اجتماعی حال حاضر جهان است 
که برای کس��ب وکارها امکان��ات تبلیغاتی جذاب��ی را تدارک دیده 
اس��ت. به همین خاطر شما می-توانید از آن برای تبلیغ و بازاریابی 
محصول خود اس��تفاده کنید. درواقع با توجه به این امر که اینترنت 
به بخش جدانش��دنی زندگی جوامع امروزه تبدیل شده است، الزم 

است تا از این واقعیت در راستای اهداف خود استفاده کنید. 
ادامه دارد ...
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5 مشکل بزرگ کار گروهی
داش��تن کارمندانی که به خوبی با هم کار گروهی انجام می دهند، 
می تواند کار ش��ما را ب��ه راحتی جلو ببرد اما همیش��ه کار گروهی 
آنط��ور که باید، پیش نمی رود. در اینجا قصد داریم به پنج مش��کل 
بزرگ کار گروهی اش��اره کنیم که برای بازدهی بیش��تر، بهتر است 

آنها را برطرف کنید. 
برای درک شرایط کار گروهی، بازی طناب کشی را در نظر بگیرید، 
تصور کنید زمانی که پاش��نه پای خ��ود را در علف ها فرو کرده اید، 
طناب در دستان شما پاره شود، چه اتفاقی برای هم تیمی های شما 
رخ خواهد داد؟! اگر این تجربه را مانند خیلی از افراد داشته باشید، 
ب��ه خوبی معن��ای کار گروه��ی را متوجه می ش��وید. در واقع بازی 

طناب کشی اشاره به تاثیر کار گروهی دارد.
برای حرک��ت دادن یک تخته س��نگ، هرچه تع��داد افرادی که 
در این کار ش��رکت می کنند بیشتر ش��ود، سنگ با سرعت باالتری 

حرکت خواهد کرد.
اینه��ا مثال هایی از اهمیت کار گروهی اس��ت اما از س��وی دیگر 
باید از مش��کالت آن نیز آگاه باشید. در ادامه پنج مشکل بزرگ کار 

گروهی و راه های پرهیز از آن ارائه خواهد شد.
1- اهداف مهمی که به طور خالصه بیان شده اند

 اس��تیو جابز به خاط��ر صحبت های کلیدی اش راج��ع به تغییر 
جه��ان، معروف بود. این اهداف باعث ارتقا می ش��وند و به کار معنا 
می بخشند. وقتی برای گروهی، اهداف تعیین می شود و افراد به آنها 
واقف می شوند، دیگر به اهداف شخصی خودشان اولویت نمی دهند، 
زیرا اهداف باالتری دارند. اگر افراد گروه متوجه نش��وند که »در این 
کار چه س��ودی برای من وجود دارد؟!« آنگاه انتظار زیادی است که 
بخواهیم به اهداف گروه وفادار باشند. پس برای کار گروهی مطمئن 
شوید که اهداف بزرگ گروه را به طور ساده برای افراد گروه تعریف 

کرده باشید.
2- نقش هایی که به آنها توجه کافی نشده است

بیشتر گروه ها تصور می کنند که اگر افراد بااستعداد را جذب کنند 
حتما به موفقیت دس��ت پیدا خواهند کرد، اما تحقیقات نشان داده 
است که ش��ما به یک ساختار مشخص و تعریف واضح از نقش های 
داخل��ی گروه خود نیاز دارید. برای پیدا کردن س��اختار و نقش های 
مرتبط ب��ا گروه تان، زمان بگذارید و به بهتری��ن نحو آنها را تعریف 

کنید.
3- وضع قانون های زیاد

انس��ان ها اساسا قانون گذار هستند و به همین دلیل هم می توانند 
در اجتماع زندگی کنند. اغلب تیم ها تمایل دارند که برای ش��رایط 
احتمالی که ممکن اس��ت رخ ده��د، برنامه و قانونی از پیش تعیین 
کنن��د. ای��ن کار هم وقت گیر اس��ت و هم غیرموثر. پ��س برای کار 
گروهی روی قانون هایی که بیش��ترین تاثیر را بر عملکرد شما دارند 
تمرک��ز کنید مانند: تب��ادل اطالعات، تصمیم گیری و نش��ان دادن 

تمایز شما از دیگران.
4- اجتناب از ارائه بازخورد

بیش��تر اف��راد تصور می کنند اگ��ر موفق هس��تند نباید چگونگی 
رس��یدن به این روند را ارائه دهند و یا حتی از شکس��ت های خود 
صحبت کنند. اغلب ش��رکت ها و تیم ها س��الیانه به صورت رس��می 
گزارش��ی از کارش��ان را به آمارگیران ارائه می دهند، در صورتی که 

این امر باید بیشتر صورت بگیرد.
5- شکست به خاطر ایجاد تغییر

گاهی کار ش��ما صحیح است اما در نهایت به موفقیت نمی رسید. 
در واق��ع گاهی ی��ک ایده جدید به راحتی در می��ان مردم پذیرفته 
نمی ش��ود. پس برای کار گروهی ع��الوه بر قدرت در ارائه ایده، باید 
سرسختانه کار کرد تا افراد را متقاعد کنید که با شما همراه شوند.

در نهایت، یک کار تیمی خوب ناشی از این است که بدانید چگونه 
به خوبی کنار هم کار کنید و مطمئن شوید که همان کاری را انجام 

می دهید که می خواهید، انجام دهید.
روش هایی برای پیشبرد کار تیمی وجود دارد که با توجه به آنها، 
افراد می توانند برای رس��یدن به یک هدف کلی، وظایفی هم راستا 
و م��وازی با هم انجام دهند. بنابراین، هر یک از اعضای تیم باید در 

یادگیری مهارت ها و اجتناب از اشتباهات رایج، تالش کنند.
businessknowhow/ucan :منبع 
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در چند س��ال گذش��ته، حضور محتوای ویدئویی در فضای آنالین س��ر به 
فلک کش��یده است، بنابراین زمان آن رسیده که بررسی کنید چگونه می توان 
تکنیک های سئو را برای تاثیر مثبت در رتبه بندی، به محتوای ویدئویی افزود.
اگ��ر در حال تالش برای ایس��تادگی در نتایج باالی موتورهای جس��ت وجو 
باش��ید، نمی توانید اهمیت تولید محتوای ویدئویی را نادیده بگیرید، بنابراین 
ترفندهای بهبود جس��ت وجوگرهای ویدئویی به شما کمک می کند تا در این 
رقابت، پیروز باش��ید. در ادامه قصد داریم 12 راهنمایی و ترفند س��ئو را برای 

بهبود رتبه بندی در نتایج موتورهای جست وجو بیان کنیم.
1- افزودن ارزش به محتوای ویدئویی

طبق معمول، باید محتوای ش��ما به مخاطبانتان مرتبط باشد. ارزش افزوده 
برای کاربران، آنها را متقاعد می کند که زمان مناسب را برای تماشای محتوای 
ویدئویی ش��ما صرف کنند. هرچه کیفیت یک فیلم باالتر باشد، شانس بازدید 
آن از س��وی مخاطبان بیشتر اس��ت. از این رو باید با افزودن یک ارزش مورد 
نی��از برای کاربر، رابطه مبنی بر اعتم��اد با مخاطبان ایجاد کرده و نرخ تبدیل 

را افزایش دهید.
2- ویدئو را در هاست خود قرار دهید

اگر برای بهبود رتبه بندی س��ایت خود محتوای ویدئویی ایجاد می کنید، به 
منظور اطمینان از اینکه موتورهای جس��ت وجو، ترافیک را به طور مس��تقیم 
به س��ایت دیگری نبرند، بهتر اس��ت ک��ه آن ویدئو را در هاس��ت دامنه خود 

قرار دهید.
به طور مثال، ش��اید ش��ما ترجیح می دهید که ویدئوی خود را در یوتیوب 
آپلود کنید و لینک ارجاع آن را در سایت خود قرار دهید. این کار شاید زمانی 
که برای گسترش و توسعه خود تالش می کنید، ایده خوبی باشد، اما زمانی که 
صحبت از س��ئو به میان می آید، باید توجه کنید که در این حالت، موتورهای 

جست وجو ترافیک را به جای سایت شما، به سمت یوتیوب می برند.
عالوه بر این در نظر داشته باشید که بهتر است که یک صفحه جدید برای 

هر ویدئو ایجاد کنید تا گوگل آن را راحت تر ایندکس کند.
3- ایجاد محتوای تعاملی

عناص��ر تعاملی الزم را برای برانگیختن توج��ه بیننده به محتوای ویدئویی 
خود بیفزایید. راه های بس��یاری وجود دارد ک��ه می توانید در محتوای واقعی، 
حاشیه نویسی و یا عنوان، حس تعاملی در ویدئو ایجاد کرده و آن را به گونه ای 

جذاب کنید که توجه کاربران را به خود جلب کند.
حتی می توانید ویدئو را به کلیپ های کوتاه تر تقسیم کنید تا بینندگان این 
امکان را داش��ته باشند که هر بخشی را که ترجیح می دهند، تماشا کنند. این 

استراتژی در بسیاری از کمپین های موفق اجرا شده است.
4- متا داده مرتبط ایجاد کنید

متا داده، اطالعات بیش��تری در مورد عنوان، توضیح��ات، اندازه و نام فایل 
ویدئو اس��ت. ویدئوی ش��ما باید مش��خصات الزم را برای کم��ک به ایندکس 
ش��دن توسط موتورهای جست وجو داشته باش��د و بنا به گفته گوگل، عنوان، 
توضیحات و تصویر بندانگش��تی یا thumbnail مهم ترین بخش از اطالعات 

محسوب می شود.
توجه داش��ته باش��ید که عنوان ویدئو باید کوتاه و مختصر باشد، همچنین 
بهتر اس��ت بدانید که توضیحات نیز عالوه بر اینکه اطالعات بیش��تر و کلمات 
کلیدی را ارائه می دهند، باعث بهبود رتبه بندی محتوای شما نیز خواهد شد.

آخرین مورد که کم اهمیت نیز نیس��ت، این است که اطمینان حاصل کنید 
نام ویدئوی شما با محتوای ارائه شده توسط آن، مطابقت داشته باشد. در واقع 
به جای اس��تفاده از نام های عمومی مث��ل »mkv.video415« نامی مرتبط 

ب��رای آن برگزینید. ای��ن روش دیگری برای توضیح محت��وا، برای موتورهای 
جست وجو محسوب می شود.

5- با کلمات کلیدی آن را بهینه سازی کنید
جس��ت وجوی کلیدواژه ها در س��ئو موثر است و به ش��ما کمک می کند که 
محتوای مناس��بی برای مخاطبان هدف خود به دس��ت آوری��د. اگر کلیدواژه 
خ��اص و یا عبارتی که بتواند به نتایج بهتری در موتورهای جس��ت وجو منجر 
ش��ود، وجود دارد، باید از آن استفاده کنید. باید بهترین روش را برای توضیح 

محتوای ویدئویی خود بیابید.
کلم��ات کلیدی مختلف را در توصیف محت��وا به کار ببندید، این کار عالوه 
بر خوانا کردن آن برای مخاطب، برای موتورهای جست وجو نیز اهمیت دارد.

6- روی تصاویر بند انگشتی، دقت بیشتری به خرج دهید
تصویر بندانگشتی ویدئو، اولین چیزی است که توجه کاربر را جذب خواهد 
کرد و ممکن اس��ت بر روی تصمیم گیری آنها برای کلیک و تماش��ای ویدئو، 
تاثیرگذار باشد. از این رو سعی کنید یک تصویر بندانگشتی روشن و واضح که 

محتوای ویدئو را نشان می دهد، انتخاب کنید.
7- محتوای قابل به اشتراک گذاری ایجاد کنید

اینکه محتوا قابلیت به اشتراک گذاری را داشته باشد فقط به این معنا نیست 
ک��ه یک ویدئوی محاوره ای ایجاد کنید، در واقع باید ویدئویی تولید کنید که 

مخاطبان قدرت درک آن را داشته باشند.
محتوای قابل به اش��تراک گذاری، منحصر به فرد، خ��الق و همراه با ارزش 
افزوده ای برای مخاطبان هدف اس��ت. این نوع محتوا، اشتراک گذاری را ساده 

می کند و دسترسی را افزایش می دهد.
همچنین کیفیت محتوا، ویدئوی ش��ما را از س��ایر ان��واع محتوای ویدئویی 
متمایز می کند و یک کال تو اکش��ن برای کلیک بر روی س��ایت ش��ما ایجاد 

خواهد کرد.
8- متن های ویدئویی اضافه کنید

مت��ن کامل ویدئو، نوش��تن جزییات فیلم اس��ت که می تواند بس��یار مفید 
باش��د، به خصوص اگر ش��امل کلیدواژه های مورد اس��تفاده نیز باشد. این کار 
به موتورهای جس��ت وجو کمک می کند که در مورد محتوای ش��ما اطالعات 
بیشتری کسب کنند. می توانید یک متن را به بخش های صوتی ویدئوی خود 
اضافه کنید و یا اینکه همراه با کد HTML صفحه، آن را به باکس توضحیات 
بیفزایید. این کار نه تنها به موتورهای جس��ت وجو کمک می کند که محتوای 
ش��ما را شناس��ایی کنند، بلکه خوانندگان نیز ممکن است مرور کلی ویدئو را 

ترجیح دهند.
9- برای ویدئو خود، سایت مپ ایجاد کنید

یک س��ایت مپ ویدئو تمام اطالع��ات الزم را در مورد محتویات ویدئو ارائه 
می ده��د و همچنین ب��رای موتورهای جس��ت وجو به منظ��ور دریافت تصور 

روشن تری از محتوا، جزییات الزم را فراهم می کند.
س��ایت مپ ویدئو راه دیگری ب��رای ارائه عنوان، توضیحات، موضوع و مدت 
زمان ویدئو اس��ت. حتی ممکن اس��ت جزییات خاصی مث��ل محدودیت های 

کشور، تاریخ انقضا، محدودیت پلتفرم و یا استریم زنده را نیز ارائه دهد.
ای��ن بخش می تواند به عنوان یک بخش افزوده ش��ده به س��ایت مپ کلی 
س��ایت شما باشد که برای س��ئوی ویدئو نیز مناسب است و گامی مهم برای 

کمک به رتبه بندی محتوای ویدئویی شما محسوب می شود.
10-ویدئو را پیشنهاد دهید

راه های بس��یاری برای اس��تفاده از ویدئوی ساخته ش��ده، وجود دارد. برای 
مث��ال زمانی که یک ویدئ��وی 1۰ دقیقه ای از آموزش ترفندهای س��ئو برای 

س��ایت خود تولید کرده اید،  بدیهی است هدف شما این است که این صفحه 
را در رتبه بندی قرار داده و ش��ناخت و ترافیک وب سایت را باال ببرید. از این 
رو باید آن را به طرق مختلف به مخاطبان گسترده پیشنهاد داده و ترافیک را 
به س��مت آن بکشانید. برای این کار به جای اینکه یک صفحه خاص را ترویج 
دهید )که البته در هر صورت این کار انجام خواهد ش��د(، می توانید یک پیش 
نمایش از ویدئو را در صفحه  فیس بوک و یا دیگر ش��بکه های اجتماعی آپلود 

کنید تا مخاطبان به سمت سایت شما هدایت شوند.
ع��الوه بر این می توانید یک داده نمایی یا اینفوگرافیک ایجاد کنید و یا یک 
اس��الید و فیلم کوتاه تر بس��ازید. این روش ها می تواند افراد را به مرجع اصلی، 

یعنی سایت شما، بکشاند.
این یک فرصت عالی است که به وسیله آن می توانید به مخاطبان بیشتری 
برس��ید و محتوای اصلی خود را گسترش دهید. در واقع این نوع پیشنهادات، 
راهی است که از طریق آن می توانید به افراد کمک کنید که سایت شما را به 

عنوان جالب ترین سایت، بشناسند.
11- اجازه دهید دیگران نیز از محتوای ویدئویی شما استفاده 

کنند
اگ��ر کاربران می خواهند ویدئوی ش��ما را در س��ایت و ی��ا وبالگ خود قرار 
دهند، این بدان معناست که به قدری به آن عالقه داشته اند که دوست دارند 
مخاطبان شان نیز از آن استفاده کنند. این می تواند یک موفقیت برای محتوای 

شما محسوب شود که منجر به بهبود رتبه بندی نیز خواهد شد.
بنابراین راه را برای مخاطبان خود آس��ان کنید که از ویدئوی شما استفاده 
کنند. این کار ورودی های بیش��تری را از موتورهای جس��ت وجو برای شما به 

ارمغان خواهد آورد.
12- ویدئو را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذارید

هرچ��ه محتوای تولیدش��ده خود را در کانال های بیش��تری از ش��بکه های 
اجتماعی به اش��تراک گذارید، به ترویج آن بیش��تر کمک کرده اید، پس دریغ 
نکنی��د. این بهترین روش برای رس��یدن به مخاطبان هدف اس��ت. از این راه 
بازدیدکنندگان بیش��تر و ترافیک سنگین تری به س��ایت شما هجوم خواهند 

آورد.
زمانی که محتوای شما برای مخاطبان جالب به نظر برسد، با وجود امکاناتی 
که در ش��بکه های اجتماعی در دس��ترس است، آن را بین دوستان و آشنایان 
خود به اش��تراک می گذارند و این بهترین نوع ترویج محتواس��ت که گسترش 

آن را به دست مشتری بسپارید.
قدرت ش��بکه های اجتماعی را نمی توان نادی��ده گرفت، از طرفی این روش 
منجر به افزایش اعتبار شما و بهبود نتایج در موتورهای جست وجو خواهد شد.

محت��وای خ��وب مخاطب را ج��ذب خواهد کرد و بهینه س��ازی آن نیز این 
اطمین��ان را ایج��اد می کند که این محتوای باکیفی��ت در موقعیت بهتری در 
نتایج موتورهای جس��ت وجو قرار گیرد و در این ص��ورت مخاطبان مورد نظر 

راحت تر آن را بیابند.
زمانی که شما محتوای باکیفیت متناسب با نیاز کاربر ایجاد می کنید، بعد از 
آن باید با استفاده از ترفندهای گفته شده، پیام خود را به بهترین و سریع ترین 

روش به مخاطب برسانید.
به کار بس��تن روش های��ی که در این مقاله برای س��ئوی محتوای ویدئویی 
ب��ه آن پرداختی��م، هم برای کاربران روزانه و ه��م مخاطبانی که از موتورهای 
جس��ت  وجو وارد سایت ما می ش��وند، مفید خواهد بود، پس زمان را از دست 

ندهید و به دنبال بهینه سازی محتوای خود باشید.
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از سوی پست بانک استان بوشهر؛

زمینه اشتغال ۲۶۵ خانوار مددجوی استان بوشهر ایجاد شد
بوشهر -  خبرنگارفرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: با 
اعطای ۱۰ میلیارد تومان تسهیالت از سوی پست بانک این استان زمینه اشتغال برای 
۲۶۵ خانوار تحت حمایت این نهاد ایجاد شد. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، 
احمد لطفی، مدیر کل کمیته امداد اســتان بوشهر، در آیین قدردانی از تالش های 
پست بانک استان بوشهر در زمینه ارائه تسهیالت اشتغال زایی به مددجویان کمیته 
امداد استان بوشهر، اظهار داشت: یکی از محوری ترین برنامه های کمیته امداد جهت 
توان افزایی خانواده های تحت حمایت، ارائه تسهیالت ارزان قیمت بانکی در جهت اشتغال است. مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر 
افزود: در این راستا تفاهم نامه های مناسبی در قالب های مختلف با بانک  های عامل امضا شده که ماحاصل آن ارائه تسهیالت ارزان 
قیمت همراه با ایجاد اشــتغال بوده است. لطفی تصریح کرد: بررسی های آماری نشان می دهد که در طی چندسال گذشته این 
تسهیالت، سبب شده تا روزنه های جدیدی در زندگی افراد بی بضاعت باز و کسب و کارهای مناسبی نیز ایجاد شود. وی با اعالم 
این که در سال گذشته پست بانک استان بوشهر به ۱۰۰ درصد تعهدات خود برای ایجاد اشتغال پایدار در این استان کمک کرده 
است، گفت: در سال گذشته این بانک حدود ۱۰ میلیارد تومان در زمینه ارائه تسهیالت ارزان قیمت بانکی متعهد بوده که همه این 

میزان در کمترین زمان ممکن و با حذف فرایندهای غیر ضروری بروکراسی اداری پرداخت شده است. 

بازدید مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از پروژه تعمیق خط لوله
در رودخانه مینودشت

ساری - دهقان:  مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از پروژه تعمیق خط لوله در 
رودخانه مینودشت بازدید کرد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل  روابط عمومی 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز، در پی بارش های شدید باران و جاری شدن سیل در 
۲8 اسفند سال 97، اسپن خط لوله 3۰ اینچ سرخس -نکا بر روی رودخانه مینودشت 
دچار آسیب و شکستگی شد که در همان زمان اقدامات فوری از جمله شمع کوبی، 
سپر کوبی و دپوی مصالح پشت خط لوله برای ایمن سازی موقت انجام شد. از ابتدای 
خرداد ماه امسال اجرای پروژه تعمیق خط لوله سرخس نکا در محدوده رودخانه مینودشت آغاز شد. پس از ریسه کردن لوله ها، 
جوشکاری، تست هیدرو استاتیک، عملیات اجرایی پوشش بتنی لوله ها آغاز و پس از اتمام دوره عمل آوری بتن ،حفاری کانال به 
عمق حدود ۵ متر از بستر رودخانه و انتقال به کف کانال در حال انجام است. الزم به ذکر است، این پروژه تا پایان تیر ماه آماده 
اتصال نهایی خواهد شد. رسول داودی نژاد مدیر منطقه 9 از پروژه تعمیق خط لوله سرخس - نکا بازدید، و در جریان روند اقدامات 

انجام شده در این پروژه قرار گرفت رهنمودها و موارد و مسائل مربوط به این عملیات در این زمینه را اتخاذ کرد. 

شرکت گاز استان سمنان سرآمد دستگاههای اجرایی استان
در رعایت حقوق ارباب رجوع  

سمنان - حسین بابامحمدی: بر اســاس ارزیابی صورت گرفته با حضور استاندار سمنان و معاونین 
استاندار، نمایندگان مردم شهرهاي سمنان، سرخه، مهدیشهر و شهر دامغان در مجلس شوراي اسالمي و 
مدیران دستگاههاي اجرایي استان از شرکت گاز استان سمنان به عنوان دستگاه سرآمد در رعایت حقوق 
ارباب رجوع تقدیر و به مدیر عامل این شرکت، تندیس و لوح استانی سطح یک اهداء گردید. در بخشي از 
این لوح که از سوي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انساني استاندار سمنان خطاب به علیرضا 
شریفي نژاد مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان اهداء شد، آمده است: » با استعانت از الطاف الهي و براساس 
آیین نامه هاي قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عملکرد سال ۱397، آن دستگاه بر اساس جدول 
امتیاز شــاخص هاي مدون در ســطح استاني مورد بررسي و ارزیابي قرار گرفت که با اخذ امتیاز 9۶ شایسته دریافت لوح استاني 
سطح یک در رعایت حقوق ارباب رجوع در سطح استان سمنان شده اید. لذا ضمن تقدیر و تشکر از جنابعالي و همکاران محترم 
امید است که با صیانت از رتبه مکتسبه در جلب رضایت مراجعه کنندگان و ارتقاء جایگاه آن دستگاه بیش از پیش موفق باشید.«      

مددجوی کارآفرین استان قم:

تولید لباس روحانیون برایم مقدس و درآمد آن با برکت است
قم - خبرنگار فرصت امروز:  جوان پرتالش قمی 9 بانوی نیازمند را در کارگاه 

تولید لباس روحانیت مشغول به کار کرده است.
بــه گزارش روابط عمومی  کمیته امدادقم ، مجتبی، کارآفرین خوشــفکر با بیان 
خاطرات کارگری اش از کودکی تاکنون در مشــاغل مختلف می گوید: تولید لباس 
روحانیــون برایم مقدس و درآمد آن هم با برکت اســت.وی صدای چرخ خیاطی را 
موسیقی زندگی اش می داند و می گوید: از ۲۱ سالگی کار حرفه ای و شخصی دوزی 
را شروع کردم و با وام ۱۵ میلیون تومانی کمیته امداد، کارم را در زمینه تولید لباس روحانیت گسترش دادم.این جوان پرتالش با 
اشاره به شکست هایی که در زندگی و کارش پیش آمده گفت: مهمترین آنها این بود که چند سال قبل کارگاهم دچار سیل زدگی 
شد و تمام مواد اولیه و محصوالتم از بین رفت ولی ناامید نشدم و با قدرت بیشتر ادامه دادم.وی با بیان اینکه کارآفرینی و روزی 
رساندن به بندگان خدا بسیار لذت بخش است گفت: هم اکنون 9 نفر با بنده و همسرم که به صورت خانوادگی در این زمینه فعالیت 
می کنیم همکاری می کنند.این کارآفرین موفق به جوانان جویای کار متذکر شد: برای شروع در هر کاری شاید فقط یک درصد 
نبوغ هم کافی باشد ولی برای پیشرفت و موفقیت 99 درصد تالش الزم است.مجتبی که هم اکنون صاحب کارگاهی است با حدود 
3۰۰ میلیون تومان تجهیزات و مواد اولیه ادامه داد: عالوه بر حقوق یک و نیم میلیون تومانی که به کارگرهایم می دهم، شکر خدا 
ماهانه پنج میلیون تومان هم سود حالل کسب و کار خودم است.الزم به ذکر است با حضور بیش از ۱۰۰ هزار نفر روحانی در شهر 

مقدس قم، تولید لباس روحانیت از مشاغل خاص و پر رونق در این شهر است. 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین:

۱۷ درصد مردم قزوین هنوز در طرح ملی کنترل فشار خون شرکت نکرده اند
قزوین -  خبرنگارفرصت امروز: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان 
قزوین گفت: هنوز ۱7 درصد مردم استان در طرح کنترل فشار خون شرکت نکرده 
اند و مراکز ســالمت آماده پذیرش بازماندگان از طرح برای شناســایی این بیماری 
هستند.به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا نجاری ظهر یکشنبه در نشست خبری 
که به مناسبت ارائه گزارشی از وضعیت اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در 
استان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد اظهار داشت: اجرای طرح ملی بسیج 
کنترل فشار خون از کارهای ارزشمندی است که با تالش گروهی محقق شد و نقش رسانه ها در آن تعیین کننده بوده است. وی 
بیان کرد: در سالمت مردم نیازمند حمایت و همراهی همه دستگاه ها و رسانه ها هستیم تا بتوانیم اهداف تعیین شده را اجرایی کنیم 
و طرح ملی کنترل فشار خون از کارهای خوبی است که می تواند هزینه درمان را در این عرصه کاهش دهد. نجاری گفت: در دهه 
های گذشته مهمتربن مشکالت ما در حوزه بیماری های واگیر دار بود اما امروز بیماری های غیرواگیر مهمتر است و برای نمونه 

فشارخون ریشه بیشتر بیماریهاست و در حالی که براحتی قابل انجام است ولی شاید چون مردم اطالع ندارند مراجعه نمی کنند

تعمیرات اساسي منطقه عملیاتي تنگ بیجار در سال 98 آغاز شد.
 کرمانشاه  -   منیر دشتی - به گزارش پایگاه اطالع رساني شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب مهندس ناصري پور مدیر عامل 
شرکت با اعالم این خبر گفت: تعمیرات اساسی منطقه عملیاتي تنگ بیجار در سال 98 با تالش و همت مهندسان شرکت و بدون 
برون سپاري آغاز شد. وي با بیان اینکه: تعمیرات اساسي منطقه گازي تنگ بیجار همواره داراي حساسیت ویژه اي است و همکاران 
عملیاتي براي این منظور همواره با چالش هایي نظیر، خطرات ناشي از فعالیت در مناطق گازي و وجود ریسک باالي عملیاتي در آن، 
کمبود متریال و قطعات، مسائل ناشی از تحریم ها، گرمای شدید هوا و صعب العبور بودن مسیر هاي خطوط لوله مواجه هستند، گفت: 
تعمیرات در پنج گروه اصلی تعمیرات خطوط لوله، مکانیک، برق، ابزاردقیق و کارگاه مرکزی پس از برنامه ریزی و انجام هماهنگی 
بین واحدها انجام مي گیرد. مدیر عامل شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب اظهار داشت: کلیه مراحل انجام این عملیات، تنها با 
استفاده از ظرفیت های موجود در منطقه و با همت مضاعف و کار شبانه روزی نیروهای متخصص و کارکنان پرتالش منطقه و بدون 
استفاده از هر نوع برون سپاری انجام خواهد گرفت. وي با تقدیر از مهندسان شرکت در همه مناطق عملیاتي، خصوصا در منطقه 
عملیاتي تنگ بیجار تصریح کرد: خوشبختانه بنا بر سنت چند سال اخیر اکثر اقدامات عملیاتي شرکت نظیر تعمیرات اساسي مناطق 
عملیاتي، پیشتر با استفاده از پیمانکار و با صرف هزینه مالي بسیار و در مدت زمان طوالني انجام مي گرفت، در حال حاضر با حداقل 
هزینه و در کمترین زمان ممکن)یک ماهه( و صرفا با تالش و همت مهندسان شرکت و با استفاده از امکانات مناطق عملیاتي انجام 
مي گیرد. وي در پایان به تشریح موردي مراحل انجام کار پرداخت و گفت بر اساس برنامه ریزي ها مقرر شد، مواردي نظیر عملیات 
برشکاري، جوشکاري نقاط آسیب دیده حاصل از گزارشات بازرسي فني، نصب یک دستگاه LBV ۱8 اینچ، گریسکاری و روانکاری 
کلیه ولو های موجود در TCF و ISF و LBVها، تعمیر و رفع عیب از انواع ولوهای موجود در منطقه، برشکاری، جوشکاری، تنش 
زدایی خطوط جریاني، توپک رانی خطوط و چاه هاي موجود در منطقه، خاکبرداری و تمیزکاری اطراف الین هاي جریانی، گریس 

کاری و روانکاری ولوهای اصلی )سرچاهی( و .... انجام گیرد.  
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اخبار

تبریز - فالح: اســتاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر مشارکت 
دانشــگاهیان و متخصصان در روند تصمیم گیری و حل مســائل و 
مشــکالت جامعه، گفت: جامعه باید از دانشگاه هدایت شود. دکتر 
محمدرضا پورمحمدی در جلســه مجمع مشــورتی دانشگاهیان و 
نخبگان استان، اظهار داشت: بسیاری از مسائل جامعه نیازمند نگاه 
از بیرون و فارغ از رویکردهای اداری و تشریفاتی است و دانشگاهیان و 
متخصصان توانایی این کار را دارند. وی با اشاره به فعالیت کمیته ها و 
کارگروه های مختلف در دستگاه های اجرایی، خاطرنشان کرد: با وجود 
این فعالیت ها، کارها آن طور که مورد انتظار اســت پیش نمی رود و 
این نشان می دهد که دستگاه ها و مدیران ما دچار روزمرگی شده اند. 
پورمحمدی با تأکید بر اینکه حل مشکالت جامعه نیازمند همکاری 
و هم فکری همه متخصصان و صاحب نظران است، افزود: برای ایجاد 
تحــول همه باید پای کار بیایند و ایــن موضوع باید به یک مطالبه 
عمومی تبدیل شود. استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه با آغوش 

باز از نظرات متخصصان، نخبگان و دانشگاهیان استقبال می کنیم، 
افزود: انتظار ما از مجمع مشورتی این است که کارهای جدید و متمایز 
و راه حل های امکان پذیر برای مشکالت ارائه کند. وی، مجمع مشورتی 
نخبگان و دانشگاهیان را حلقه اتصال مدیران اجرایی و متخصصان 
حوزه های مختلف دانســت و گفت: ایــن مجمع باید محملی برای 

بیان نظرات و دیدگاه های نخبگان باشد. پورمحمدی همچنین نحوه 
ارتباط دولت با مردم را مهم خواند و گفت: کارآمد کردن سیستم های 
ارتباطی مردم و دولت و متناسب ساختن انتظارات عمومی با امکانات 
و توانمندی های کشور دو موضوع مهم در این زمینه هستند. استاندار 
آذربایجان شــرقی در پایان با تأکید بر اینکه مجمع مشــورتی باید 
مسائل استان را شناسایی و با اولویت بندی نسبت به علت یابی و ارائه 
راهکارهــای عملی اقدام کند، افزود: از همه صاحب نظران و نخبگان 
حوزه های مختلف برای همکاری با این مجمع دعوت می کنیم. اعضای 
مجمع مشورتی دانشــگاهیان و نخبگان استان نیز در این نشست 
دیدگاه های خود را در خصوص نحوه فعالیت این مجمع و همکاری 
آن با مدیریت اجرایی استان بیان کردند. این مجمع متشکل از اساتید 
و اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان، جوانان فعال در حوزه های 
کارآفرینی، فناوری و ارتباطات و نمایندگان بخش خصوصی است که 

به عنوان بازوی علمی مشورتی مدیریت استان تشکیل شده است. 

اردبیل - خبرنگار فرصــت امروز :  به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبیل،  مراسم تکریم و معارفه مدیر عامل شرکت 
گاز استان اردبیل با حضور مهندس مشایخی معاون مدیر گازرسانی 
شــرکت ملی گاز ایران، مهندس امامی یگانه معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری اردبیل، مدیران و رؤسای دستگاههای اجرائی، 
نیروهای نظامــی و انتظامی و جمع کثیری از کارکنان در ســالن 

اجتماعات این شرکت برگزار شد.
در این مراسم فیروز خدائی، مدیر عامل اسبق این شرکت ضمن 
عرض خیر مقدم برای کلیه مهمانان و مدعوین و با آرزوی سالمتی و 
طول عمر مقام معظم رهبری، گزارش عملکرد شرکت گاز استان را 
در طول دوران تصدی خویش ارایه کرد  و گفت: بحمداهلل و با کمک 
کلیه همکاران و تالشگران صنعت گاز و با همراهی کلیه مسئولین و 
مدیران کشــوری و استانی در عرصه گازرسانی به روستاها و صنایع 

گامهای مهمی برداشته شده است. 
وی آمارهای موجود در شاخصهای مختلف عملکردی را رضایت 
بخش عنوان کرد و با اشاره به پیشرفت های چشمگیر در گازرسانی 
به روستاهای استان این مهم را در رونق تولید و اقتصاد استان بسیار 
تاثیرگذار عنوان کرد و افزود: پیشــرفت 4 برابری در گازرســانی به 
روســتاها و بهره مندی 94 درصدی خانوار روســتایی از نعمت گاز 

طبیعی جزو دستاوردهای مهم شرکت گاز استان اردبیل می باشد.

سردار اسماعیلی، مدیر عامل جدید شرکت گاز استان اردبیل ضمن 
عرض خیر مقدم به مهندس مشایخی معاون مدیر گازرسانی شرکت 
ملی گاز ایران، امامی یگانه معاون عمرانی استانداری اردبیل و کلیه 
مهمانان و حضار، فرصت خدمت را مغتنم شمرد و افزود: همگی ما 
مانند ید واحد هســتیم و کلیه کارکنان و رؤســا در این شرکت در 
راســتای اهداف عالیه شرکت ملی گاز ایران و ارایه خدمات مطلوب 

تالش خواهند نمود.
وی توسعه زیرساختهای گازرسانی در استان و توانمندسازی منابع 
انســانی را از برنامه آتی این شرکت عنوان کرد و افزود: با نگاه نو در 
عرصه ارایه خدمات به مردم شریف استان درصدد برنامه ریزی جهت 
تحقق اهداف عالیه شرکت ملی گاز ایران هستیم و امیدوارم در راستای 

منویات مقام معظم رهبری در جهت رونق تولید و رویکردهای دولت 
تدبیر و امید بیش از پیش در خدمت به مردم شریف این منطقه گام 
برداریم.  در بخش دیگری از این مراسم مهندس مشایخی معاون مدیر 
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ضمن اشاره به عملکرد رضایتبخش 
شــرکت گاز استان اردبیل، نیروی انسانی توانمند و کارا را از باارزش 
ترین ســرمایه های معنوی این شرکت برشمرد و اظهار داشت: طی 
سالیان اخیر و براساس آمار و اطالعات ارایه شده پیشرفتهای خوبی 
در عرصه گازرسانی به روســتاها در این استان انجام شده است که 
این امر نمود ظاهری توانمندی های منابع انســانی این شرکت می 
باشد و بی شک چنین منابع انسانی در سطح شرکت ملی گاز ایران 

بی نظیر است. 
همچنین در این مراسم مهندس امامی یگانه معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری اردبیل، ضمن خیر مقدم به کلیه حضار، خدمات 
شرکت گاز اســتان اردبیل را در سطح استان قابل قبول برشمرد و 
افزود: امید است با برنامه ریزی های انجام شده بیش از گذشته در ارایه 
خدمات با کیفیت برای مردم شریف استان پیش قدم بوده و در توسعه 

زیرساختهای گازرسانی به صنایع نیز گامهای موثری برداشته شود. 
در پایان این مراســم از زحمات »فیروز خدائی« مدیرعامل سابق 
شرکت گاز استان اردبیل  تقدیر و با قرائت حکم »سردار اسماعیلی« 

به عنوان مدیرعامل جدید شرکت گاز استان معرفی شد. 

تبریز - فالح: معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان 
شرقی بر توجه ویژه به مناطق محروم و کم برخوردار در روند توسعه 
تأکید کرد و گفت: پیشــرفت در سایه توجه به مشارکت آحاد مردم 

اتفاق می افتد.
حمیدرضا قاســم زاده در جلســه بررسی مســائل و مشکالت 
فرمانداری هشــترود، اظهار داشــت: مدیریت ارشد استان تأکید 
ویژه ای بر توسعه با محوریت توجه به مناطق محروم و کم برخوردار 
دارد و این موضوع باور قلبی ماســت کــه جزو اولویت های حوزه 
معاونت توســعه مدیریــت و منابع نیز قرار گرفته اســت. وی با 
مهم ارزیابی کردن نقش روســتاها در توســعه و پیشرفت کشور، 
خاطرنشان کرد: روستاها، ریشه های درخت توسعه یافتگی هستند 
و باید در روســتاها، شرایطی ایجاد شده و خدماتی ارائه شود که 
روستائیان حتی به فکر مهاجرت هم نباشند. قاسم زاده افزود: برای 
جذب ســرمایه گذار متناسب با توانمندی های مناطق، الزم است 

تسهیالت ویژه ای در مناطق روستایی ارائه شود.
وی همچنین به اهمیت نیروی انسانی در دستگاه ها و سازمان های 
دولتی اشــاره کــرد و گفت: انگیــزه و روحیه فعالیــت در مناطق 

کم برخوردار باید از دستگاه های دولتی آغاز شود که برای این منظور 
الزم اســت امکانات ویژه ای برای کارکنان شاغل در این مناطق در 
نظر گرفته شود. وی افزود: سفرهای شهرستانی مدیران حوزه معاونت 
توسعه نیز در راستای اهمیت دادن به نیروی انسانی و شنیدن نظرات 
و دیدگاه های کارکنان فرمانداری هاســت که قطعاً در حل مسائل و 
مشــکالت موثر خواهد بود. معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار 
آذربایجان شــرقی از مدیران حوزه این معاونت نیز خواست تا برای 
حل مسائل و مشکالت فرمانداری هشترود و بخشداری های تابعه از 
حداکثر اختیارات قانونی خود استفاده کنند. فرماندار هشترود هم با 

اشاره به قدمت ۶۱ ساله این فرمانداری، اظهار داشت: متأسفانه این 
شهرستان هنوز در مسیر توســعه قرار نگرفته و امروز باالترین نرخ 
بیکاری و کمترین نرخ رشــد جمعیت را در سطح استان دارد. امین 
امینیان افزود: با این وصف، هشترود به رغم ظرفیت های فراوان مادی 
و معنوی، در ردیف شهرســتان های کم برخوردار است و برای اینکه 
در مسیر توسعه قرار بگیرد نیازمند تغییرات اساسی در رویکردهای 
مدیریتی اســت. وی، ضرورت توجه به ظرفیت ها و توانمندی های 
بالقوه شهرستان را یادآور شد و گفت: با توجه به اینکه بیشتر جمعیت 
شهرستان روستانشین هستند و روستاها نیز محور توسعه می باشند، 
امید است با توجه ویژه مدیران استانی شاهد شکوفایی استعدادها و 
ظرفیت های شهرستان در بخش های مختلف باشیم. معاون توسعه 
مدیریت و منابع اســتاندار آذربایجان شــرقی در ســفر یک روزه به 
شهرستان هشترود از فرمانداری این شهرستان و همچنین بخشداری 
نظرکهریــزی بازدیــد و ضمن گفت وگو با کارکنان و کارشناســان 
قسمت های مختلف، به مسائل و مشکالت اداری شهرستان رسیدگی 
کرد. قاســم زاده همچنین با حضور در دفتر امام جمعه هشترود، با 

حجت االسالم علی رحیمی دیدار و گفت وگو کرد.

شهرقدس - محبوبه ابوالقاسمی: مسعود مختاری شهردارقدس 
در جلسه رسمی شورای اسالمی که با حضور نماینده مردم شهرستان 
در مجلس شورای اسالمی برگزار شدگفت: یکی از مهمترین مشکالت 
قدس، شبکه فاضالب این شهر اســت که طی برآورد شرکت آب و 
فاضالب غرب اســتان تهران، مدول ۲ تصفیه خانه و شبکه فاضالب 

قدس حدود ۱4۰ میلیارد تومان برای تکمیل اعتبار الزم دارد.
وی افزود: این شرکت با اعتبارات دولتی و کمک های نماینده در 
ســال 8 میلیارد تومان اعتبار دارد که با این روند و فرض ثابت بودن 

نرخ تورم تکمیل این پروژه ۱۲ سال طول می کشد.
مختاری اظهار داشت: این در حالی است که طی دو سال گذشته 
حدود ۵۰ میلیارد تومان آســفالت برای لکه گیری حفاری این اداره 
توسط شهرداری استفاده شده و حدود ۱4 میلیارد تومان نیز بدهی 
بابت حفاری به شــهرداری دارند، که توانایی پرداخت آن را ندارند و 

شهرداری نیز برای رفاه حال مردم نمی تواند پروژه را متوقف نماید.
شهردار قدس عنوان کرد: در همین راستا مجموعه مدیریت شهری 
قدس پیشــنهادی مبنی بر مشارکت در این پروژه ارایه می کند که 
بر اساس آن شــهرداری 4۰ میلیارد تومان به آبفا کمک می کند و 
در ازای آن آبیاری فضای سبز را به صورت رایگان داشته باشد، البته 

مشروط به اینکه آبفا هشتاد میلیارد اعتبار بگذارد و پروژه نیز ظرف 
مدت دو سال تکمیل شد.

مسعود مختاری یادآور شد: بافت فرسوده در قدس کامالً متفاوت و 
محدوده ایی با تراکم 8۵۰ نفری در هر هکتار است، بنابراین راه حل 
های متداول برای این منطقه راهگشا نیست و باید مطابق با وضعیت 
حاد این منطقه راه حل جدید و متناسب با وضع موجود تصمیمات 

اتخاذ گردد.
وی در پایان اظهار داشت: برای رفع این مشکل شهرداری طرحی 
ارائه کرد مبنی بر اینکه زمینی با مساحت ۱۵ هکتار در مجاورت قدس 
که قابلیت تبدیل شدن به شهرک های اقماری را دارد، تملک کرده 
و ضمن احداث نمایشــگاه دائمی و شهرک اداری مبادرت به احداث 
شهرک مسکونی نموده و با جا به جایی برخی از مناطق بافت فرسوده 

نسبت به بازسازی آن مناطق اقدام نماییم. 

رباط کریم - رامین موسی زاده: مراسم تقدیر از صنعتگران و 
تولیدکنندگان برتر شــهرتان رباط کریم  صبح سه شنبه با حضور 
مسئولین استانی و شهرستانی  به همت اداره صنعت، معدن و تجارت 

این شهرستان برگزار شد.
در این مراســم که به همت ریاست اداره صنعت ، معدن و تجارت 
شهرستان رباط کریم برگزار شد از  ۲4 شرکت  تولیدی و صنفی که 
تولیدات آنها قابلیت رقابت با نمونه های خارجی را داشته و در طی 

سال گذشته به اشتغال پایدار دست یافته بودند تقدیر شد.
مهناز ریاضتی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رباط 
کریم در این مراسم ضمن تقدیر از حضور مدعوین به توسعه صنعت  و 
حمایت اداره متبوع خود از تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت:  افزایش 
تولید، اجرای طرح های توســعه ، افزایش کمیت و بهبود کیفیت ، 
ایجاد اشتغال پایدار ، رقابت با محصوالت خارجی ، دلیل انتخاب این 

۲4 شرکتـ  که در عرصه کشوری نیز نامی هستندـ   بوده است.
در مراسم تقدیر از صنعتگران نمونه سید مهدی ساداتی فرماندار 
رباط کریم ، حســن نوروزی نماینده مجلس شورای اسالمی، صابر 
پرنیان مدیرعامل شهرک های صنعتی استان تهران، محمد امامی 
امین  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران به ایراد سخن 

پرداختند.در این مراسم سید مهدی ساداتی فرماندار شهرستان رباط 
کریم با بیان این که نرخ بیکاری در شهرستان ۱۲درصد است گفت:

در حوزه شهرستان تمام تالش مسئوالن و مدیران بر کاهش میزان 
بیکاری است و امیدواریم با لوایح دولت و مصوبات مجلس به سرعت 

به سمت ایجاد اشتغال پایدار در رباط کریم حرکت کنیم.
وی با بیان این که رباط کریم می تواند  بستری برای سرمایه گذاری 
تولیدکنندگان تهرانی باشد تصریح کرد:رباط کریم به دلیل همجواری 
با فرودگاه و راه آهن و مترو در شــهر پرند و  همچنین با دارا بودن 
زیرساختهای اولیه می توانند محیطی برای سرمایه گذاری صنعتگران 

و تولیدکنندگان تهرانی باشد.
گفتنی است در این مراسم بیشترین انتقادها از قانون ارزش افزوده 
،بروکراسی اداری، بیمه تامین اجتماعی و کمبود آب توسط صنعتگران 

به سمع مسئوالن رسید.

استاندار آذربایجان شرقی:

جامعه باید از دانشگاه هدایت شود

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با حضور مسئوالن استانی و کشوری برگزار شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی خبر داد:

امکانات ویژه برای کارکنان شاغل در مناطق محروم

اعالم آمادگی شهرداری قدس جهت مشارکت در مدول ۲ تصفیه خانه فاضالب

مراسم تقدیر از صنعتگران نمونه شهرستان رباط کریم برگزار شد
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دکتر عباس آشتیانی
پژوهشگر حوزه ارزهای دیجیتال و عضو انجمن بالک چین ایران

ام��روزه فن��اوری بالک چین و محص��والت مربوط به آن ازجمل��ه رمزارزهایی 
همانند بیت کوین و اتریوم و استخراج این رمزارزها موردتوجه بسیاری از نهادهای 
مختلف قرار گرفته است. ذات فناوری بالک چین بر مبنای غیرمتمرکز بودن و به 
معنای نبود نهادهای واس��طه ای متمرکز برای تأیید تعامالت و تراکنش ها است. 
به عبارتی دیگر، در این مدل، تأیید تعامالت و تراکنش ها از طریق دخیل کردن 
افراد متعدد و توزیع دفترکل ثبتی بین تمام کاربران هر شبکه میسر می شود که 
این امر شفافیت بیشتر وقایع ثبت شده و نقل وانتقاالت را در پی خواهد داشت و 
طبیعتاً اعمال تغییرات در وقایع ثبت شده را به علت درگیر بودن تعداد بیشتری 

بازیگر )نسبت به حالت متمرکز( دشوار می کند.
فرصت های اقتصادی این فناوری از قبیل اشتغال زایی، افزایش بهره وری انرژی 
در کش��ور، ظهور مدل های درآمدی نوین و توسعه استارت آپ های مبتنی بر این 
حوزه، پذیرش این فناوری را اجتناب ناپذیر کرده و از س��وی دیگر مشخصه هایی 
همانن��د ح��ذف واس��طه ها و شخص به ش��خص بودن تب��ادالت، ای��ن فناوری و 

محصوالت آن را غیرقابل فیلتر کردن کرده است.
اس��تخراج رمزارزهای جهان روا مانند بیت کوین ی��ک فرصت بزرگ اقتصادی 
اس��ت که از طریق تأمین و مش��ارکت در پردازش تراکنش ه��ای جهانی و امن 
نگه داشتن دفترکل توزیع شده می تواند برای کارآفرینان فعال، درآمدزایی داشته 
باشد. تصور کنید در حین تراکنش کارت به کارت در سیستم فعلی بانکی، کارمزد 
تراکن��ش ب��ه پردازنده آن یعنی بانک مرکزی تعلق می گی��رد ولی در این حالت 
غیرمتمرکز، کارمزد تراکنش به نس��بت سهم توان پردازشی هر کارآفرین در هر 
نقطه از کره زمین، نس��بت به کل توان پردازش��ی آن شبکه به وی تعلق خواهد 
گرف��ت. عموماً جن��س کارمزد از جنس همان رمزارز اس��ت و با هدف باال بردن 
انگی��زه کار برای فعاالن، در ه��ر بلوک )مجموع��ه ای از تراکنش ها و تعامالت(، 
مقداری از رمزارز مربوطه نیز تولید و به عنوان پاداش در کنار کارمزد تراکنش ها 
به افراد تعلق می گیرد تا امنیت هر صفحه از دفتر کل توزیع شده توسط این عمل 

تضمین و وقایع صحیح، ثبت و الک ومهر شود.
الزم به ذکر اس��ت، در بس��یاری از رمزارزها، میزان تولید رمزارز کاماًل ثابت و 
ش��فاف است و همین امر باعث شفافیت عرضه آن شده و با اقبال اجتناب ناپذیر 
عموم��ی و درنتیج��ه افزایش تقاضا ب��رای آن، امروزه ش��اهد افزایش قیمت این 
رمزارزها هس��تیم و کارشناسان به دالیل مختلفی، قیمت های باالتر و حجم بازار 
بزرگتری را نیز برای آنها پیش بینی می کنند. مثال برای رمزارز بیت کوین یکی از 
این دالیل، نصف ش��دن پاداش )میزان رمزارز تولیدی( در هر تقریباً چهار س��ال 
اس��ت. حدود ۳5۰ روز دیگر میزان تولید رمزارز بیت کوین نصف خواهد ش��د و 
از 12.5 بیت کوی��ن در هر بلوک )تقریباً هر 1۰دقیقه( به ۶.25 بیت کوین در هر 

بلوک کاهش خواهد یافت.
اس��تخراج رمزارزه��ا با هر کامپیوتر پردازنده ای قابل انجام اس��ت، ولی امروزه 
نس��ل جدیدی از کامپیوترها روانه بازار ش��ده اند که مختص اس��تخراج رمزارزها 
بوده و با حذف س��ایر خدمات مانند خروج��ی گرافیکی یا صدا، بر روی پردازش 
متمرکز ش��ده اند که ما آن را با نام ASIC MINER می شناس��یم. هر دستگاه 
مختص اس��تخراج یک نوع رم��زارز با الگوریتم رمزنگاری خاص خودش اس��ت. 
 proof(مصرف انرژی برق که در ش��بکه های رمزارزی از آن به عنوان انجام کار
of work( یاد می ش��ود، منجر به هزینه بر ش��دن تقلب و تأمین امنیت شبکه و 
درنتیج��ه خلق ارزش ذاتی برای هر رمزارز که با اثبات کار )PoW( کار می کند 
می ش��ود. از این طریق، انگیزه صادق بودن برای اس��تخراج کننده ایجاد و امنیت 

برای این شبکه فراهم می شود.
این رمزارزها اکثراً در کالس دارایی دس��ته بندی می شوند، ولی گاهی به دلیل 
ویژگی هایی که دارند، کارکرد واسطه تبادل نیز پیدا می کنند و شبیه پول یا ارز 
رفتار می نمایند. از این جمله این ویژگی ها می توان به موارد زیر اش��اره کرد که 

ما آن را برای رمزارز بیت کوین بررسی می کنیم:
1• تقسیم پذیری رمزارز بیت کوین )تا ۸ رقم اعشار تقسیم می شود(

2• فسادناپذیری )چای و تنباکو روزگاری کارکرد پولی داشتند ولی فسادپذیر 

بودند(
۳• قابلی��ت حمل )نقطه ضعف ط��ال و نقره، انگیزه پیدایش اس��کناس های با 

پشتوانه(
4• یکسان بودن )در همه نقاط جهان یک گرم طالی خالص، یکسان است(

5• صعب الجعل بودن )به سادگی قابل جعل نیستند(
۶• محدود بودن )هوا ارزش بیش��تری برای بشر دارد ولی به علت فراوانی طال 

ارزشمند است(
این ویژگی ها در بیت کوین بدون هرگونه کاس��تی و خللی مشاهده می شود و 
باعث شده این رمزارز در طول زمان به مأمنی برای حفظ ارزش دارایی و به نوع 

جدیدی از دارایی با قابلیت تبادل تبدیل شود.
گاهی بیان می ش��ود که اس��تخراج رمزارزها در همه حالت ها بس��یار سودآور 
اس��ت. برای بررس��ی صحت و دقت این جمله بایستی توجه داشت که محصول 
تولیدی صنعت اس��تخراج از جنس رمزارز اس��ت و با توج��ه به تغییرات قیمتی 
مس��تمر آن، نمی توان درآمد ثابتی برای آن در نظر گرفت. از طرفی چون عرضه 
و تولید این رمزارز ثابت اس��ت، با اضافه شدن فعالین دیگر، سهم رمزارز مربوط 
به توان پردازش��ی هر ش��خص، درنهایت کمتر ش��ده و اصطالحاً سختی شبکه 
افزایش می یابد. از س��وی دیگر عمر پایین دس��تگاه های استخراج کننده و خطر 
تکنولوژی های نوین در حوزه مدارات مجتمع )ICها( نیز ریس��ک سرمایه گذاری 
در ای��ن حوزه را به ش��دت افزایش می دهد. با ذکر ی��ک مثال می توان درک کرد 
که س��رمایه گذاری در این حوزه به ش��دت پرریسک است. شخص سرمایه گذاری 
که دس��تگاه رایِج م��دل ASIC S۹ را در انتهای س��ال 1۳۹۶ با قیمت 2.5۰۰ 
دالر تهیه می کرده، صاحب 14 تراهش بر ثانیه توان پردازشی شده است. قیمت 
محصول تولیدی این دس��تگاه یعنی بیت کوین ش��اهد یک ریزش از حدود 2۰ 
ه��زار دالر به حدود ۳۰۰۰ دالر بود و س��ختی ش��بکه به عل��ت افزایش تمایل 
س��رمایه گذاری تا 5 برابر زیاد ش��د و قیمت دس��تگاه ماینر نیز به شدت پس  از 
آن کاه��ش یاف��ت )به علت ریزش قیمت و با توجه ب��ه این نکته که تحویل این 
دس��تگاه ها از زمان ثبت س��فارش در حالت خوش بینانه حدود یک ماه به طول 
می انجامد( تمامی این عوامل، بازگشت سرمایه )ROI( محاسبه شده توسط یک 
کارآفری��ن را از حدود 5 م��اه یا کمتر، ناگهان چندین برابر افزایش داده اس��ت. 
حال می توان بهتر در زمینه درس��تی این جمله که اس��تخراج بس��یار س��ودآور 

است قضاوت کرد.
ت��وان ب��رق موردنیاز برای هر دس��تگاه متداول S۹ حدود 1۳۷۰ وات اس��ت 
که با س��ایر موارد حدود 15۰۰ وات در نظر گرفته می ش��ود. توان پردازشی کل 
ش��بکه بالک چین بیت کوین در حال حاضر به عدد ۷5 میلیون تراهش بر ثانیه 
رس��یده است که تقریباً معادل 5 میلیون و ۳5۰ هزار دستگاه و مصرف برق این 
ش��بکه حدود ۸۰۰۰ مگاوات در کل جهان است. متاسفانه با کج سلیقگی برخی 
مس��ئولین، مصرف این تجهیزات به عنوان یکی از علل مهم خاموشی های کشور 
اعالم ش��ده اس��ت که با توجه به تخمین اعالمی خود وزارت نیرو، حداکثر 5۰۰ 
م��گاوات از برق کش��ور احتماالً در این حوزه مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. 
باتوجه به اینکه هر س��ال، خاموشی هایی در کشور وجود داشته است، اگر طبق 
آمار دقیق مصرف پیک کش��ور )که قباًل هم توس��ط معاونت برنامه ریزی و امور 
اقتصادی آن وزارتخانه پیش بینی ش��ده بوده اس��ت( را ح��دود ۶۰ هزار مگاوات 
در نظر بگیریم، مصرف انرژی حوزه اس��تخراج رمزارزها در کش��ور ۰.۸  درصد از 
پیک مصرف کشور را شامل می شود و افزایش ۷ درصدی پیک مصرف انرژی در 
امسال )اعالم شده توسط وزارت نیرو( را نمی توان گردن این حوزه انداخت. البته 
اگر واقعاً 5۰۰ مگاوات از برق کش��ور صرف این امر ش��ود جای بسی خوشحالی 
دارد که کشور ما در یک فناوری نوین و غیرمتمرکز، امروز توانسته است سهمی 
معادل ۶.25 درصد از کل شبکه بیت کوین را از آن خود کند که می توان با کمک 
آن از آس��یب های متمرکز بودن نظام های مالی دنیا که یکی از مشکالت اساسی 
کشور و عاملی برای اعمال فشارهای اقتصادی غرب است اندکی کاست. حال این 
سؤال مطرح است که این اظهارنظرهای غیرمنطقی که موجب تناقض در بیانات 
مقامات کشور پیرامون این حوزه شده و موجب ظلم به این حوزه شده است چه 
اخاللی در نظام اقتصادی کشور ایجاد می کند و چگونه باید به نسل آینده درباره 

غفلت از این فرصت اقتصادی پاسخ داد؟
در ادام��ه یک مبحث اقتصادی بر مبنای یک تئوری بس��یار محافظه کارانه را 

بیان می کنم.
گاهی بیان می ش��ود تکنولوژی بالک چین و بیت کوین بدعتی از ایاالت متحده 
ب��رای ج��ذب دالرهای ب��ازار با کم��ک این رم��زارز و تقویت دالر اس��ت. چون 
 Gold ایاالت متح��ده بده��ی مل��ی بزرگ��ی دارد و دالر آمری��کا پ��س از لغ��و
Standard در سال 1۹۷1 توسط نیکس��ون، رئیس جمهور وقت آمریکا، حدود 
۹5درصد رقیق شده است، بیت کوین حربه ای برای جذب دالر به این سیستم و 
انقباض پایه پولی دالر اس��ت. اگر ذات تکنولوژی ماورای بیت کوین را بشناسیم 
متوجه می ش��ویم که سرمایه گذاری توس��ط ارزهای ملی کشورها در این کالس 

دارایی اجتناب ناپذیر و از طرفی آینده نگرانه است.
اگر دولت ایران در حوزه اس��تخراج رمزارز سرمایه گذاری می کرد و تولید این 
اب��زار قدرتمند و غیرمتمرکز و آزاد را انج��ام می داد )با توجه به انرژی خیز بودن 
کش��ور و ش��رایط س��خت فروش حامل های انرژی در حال حاضر و عالقه مردم 
ایران به بیت کوین( آیا نمی توانس��ت از این ابزار برای جذب ریال و انقباض پایه 
پولی ریال بهره ببرد؟ آیا برای این مقصود حتماً باید ذخایر س��که طالی کش��ور 
را در چند برهه به حراج می گذاش��تیم؟ آیا می توان بخشی از آرامش بازار فعلی 
ارز را مدی��ون تولید این اب��زار تبادل بین المللی در داخل توس��ط کارآفرینان و 
س��ربازان اقتصادی داخلی دانس��ت که بار نیاز به دالر کاغذی و حواله را از بازار 

آزاد کم کرده اند؟
پاسخ به این سؤاالت می تواند مسیر پیش رو را بیش ازپیش روشن کند.

فعالین این حوزه، صادرکننده انرژی نیس��تند. انتخاب نرخ برق صادراتی برای 
فعالیت استخراج رمزارز چیزی جز مرگ این حوزه بسیار مفید نخواهد بود زیرا:
اوالً: کارآفرین��ان ای��ن حوزه ایرانی هس��تند و حق دارن��د از انرژی خیز بودن 

کشورمان بهره  ببرند.
دوماً: چندنرخی شدن تعرفه برق خارج از مصوبه جامع و کامل ابالغی از سوی 
هیات وزیران به تاریخ اردیبهش��ت ماه س��ال 1۳۹۸ در زمینه تعرفه های برق در 
کش��ور که به دس��تور وزیر محترم جناب آقای اردکانیان الزم االجرا شد، زمینه 

رانت را محیا کرده و فسادآور بوده و یادآور خاطره دالر چندنرخی است.
سوماً: نرخ ۷ سنتی اعالم شده اجرایی نبوده و عماًل صادرات حامل انرژی برق 
با نرخ کمتر از این انجام می ش��ود و گاهی در دریافت پول حاصله نیز مشکالتی 

وجود دارد.
چهارماً: مزیت رقابتی کش��ورمان ب��رای این حوزه با توجه به نرخ های پایین تر 
برق )حدود ۳ س��نت( در کش��ورهایی مانند آذربایجان و گرجس��تان و چین و 
روس��یه از بین رفته و درنتیجه وقوع دو س��ناریو محتمل خواهد بود. یکی کوچ 
س��رمایه از کشور برای فعالیت در این حوزه و دوم زیرزمینی و خانگی شدن این 
صنعت که زمینه فس��اد و تضییع حقوق مصرف کننده را در پی خواهد داش��ت. 
خطرات خانگی ش��دن اس��تخراج رمزارزها از قبیل آتش سوزی و نیز عدم امکان 

کنترل آسان و ارزان تعداد زیادی مشترک نیز مزید بر علت خواهد بود.
پنجماً: با اعمال این تعرفه، فرصت نوس��ازی و مصرف مازاد برق در کش��ور در 
ایام غیر پیک مصرف س��ال از دس��ت می رود، زیرا پیش��نهادهای مقبول فعالین 
مبنی بر تمایل تولید برق و یا نوسازی صنعت کاماًل عملیاتی است. پیشنهاداتی 
مانند مشارکت درصدی از درآمد حاصل از استخراج رمزارز در زمینه انرژی های 
خورش��یدی یا تجدیدپذیر پس از بازگش��ت س��رمایه اولیه آنها یا آزاد گذاشتن 
و اج��رای مصوبه مرب��وط به قرارداد فروش س��ه جانبه و مذاک��ره تولیدکننده و 
اس��تخراج کننده که می تواند منجر به عالقه سرمایه گذاری در صنعت زیرساخت 
برق کش��ور نیز ش��ود، روی میز است. بازار، خودتنظیم اس��ت و راه خود را پیدا 

می کند.
آی��ا با اتکای صرف بر ش��دت انرژی بری یک صنعت، می ت��وان در مورد بقا یا 
برچی��دن آن تصمیم گرف��ت؟ بخش صنعت حدود ۳۶درص��د از انرژی مصرفی 
کش��ور را به خ��ود اختصاص می ده��د و 45درصد از این مق��دار، نصیب صنایع 
ف��والد و آلومینی��وم می ش��ود. این دو صنعت ع��الوه بر مصرف نیم��ی از انرژی 
اختصاص یافت��ه ب��ه کل صنای��ع، آب بری زی��ادی دارند و با تولی��د آالینده های 

زیس��ت محیطی، هزینه ّهای گزافی را به دوش کش��ور تحمیل می کنند. افزون  بر 
این، چرخ این صنایع بدون استخراج و استحصال مواد معدنی و ذخایر زیرزمینی 
از حرکت خواهد ایس��تاد. خوش��بختانه این دو صنعت راهبردی از جمله صنایع 
پیش��رو و فعال در عرصه اقتصادی کشور هستند و از نظر ظرفیت تولید نیز قادر 
به صادرات و عرضه محصوالت خود به بازارهای خارجی اند. با این  حال، به دلیل 
شرایط ویژه حاکم بر مناسبات پولی و بانکی کشور که متاثر از تحریم های ایاالت 
متحده اس��ت، مطابق با نقل قولی از مدیرعامل ش��رکت ایمیدرو، صنایع یادشده 
با مش��کالت متعددی در زمینه دریافت ارز حاصل از صادرات، دس��ت وپنجه نرم 
می کنن��د. نکته جالب توجه در این میان آن اس��ت که میزان انرژی مصرفی این 
صنایع با کل انرژی مصرفی ش��بکه بیت کوین در سراس��ر جهان برابری می کند. 
ب��ه ای��ن ترتیب، این امکان فراهم اس��ت که م��ا با میزبانی از بخ��ش اعظمی از 
زیرساخت های اس��تخراج رمزارز بیت کوین در کشور، تبدیل به قطبی تاثیرگذار 
در ح��وزه نوظهور رمزارزها بش��ویم؛ بی آنکه ناچار باش��یم با معضالت ناش��ی از 
دریاف��ت ارز حاص��ل از صادرات ف��والد و آلومینیوم مواجه ش��ویم. البته این به 
معنای زیان ده بودن این دو صنعت نیس��ت و نمی توان منکر نقش راهبردی آنها 
در چرخه اقتصادی اقتصاد شد بلکه این نکته را گوشزد می کند که با تکیه صرف 
بر عامل شدت مصرف انرژی نمی توان در مورد بقا یا برچیدن یک صنعت تصمیم 
گرفت و الزم اس��ت مخاطرات و فرصت های هر یک از حوزه های سرمایه گذاری 

به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
طبق اعالم رس��می وزارت محترم نیرو، اتالف ش��بکه توزیع برق حدود 1۰ تا 
1۷درصد اس��ت که همین میزان از مصرف شبکه استخراج رمزارز بیت کوین در 
کل جهان بیش��تر اس��ت. البته اتالف در ش��بکه توزیع تا حدودی اجتناب ناپذیر 
اس��ت، ولی آیا نمی توان با دخالت دادن فعالینی ک��ه انگیزه کافی برای فعالیت 

دارند، کشور را از ظرفیت های علمی و عملی سرمایه گذاران بهره مند کرد؟
به عن��وان نکت��ه نهایی بایس��تی به ای��ن موضوع نیز اش��اره ش��ود که برخی 
برخورده��ای منفی با این صنعت متوجه محص��ول تولیدی آن یعنی بیت کوین 
و امکان اس��تفاده از آن در جرائم مالی و پولشویی است. برای پاسخ به این نکته 
بایس��تی توجه داشت که براساس آمارها، ین ژاپن دومین ارز استفاده شده برای 
خرید رمزارزها در جهان اس��ت و در س��ال 2۰1۸، از مجموع پرونده های مرتبط 
با پولش��ویی در این کش��ور، تنها 1.۶درصد آن به رمزارزها مرتبط بوده اس��ت و 
دلیل عدم تمایل مجرمین به استفاده از رمزارزها شفافیت تبادالت در این حوزه 
اس��ت. وجود قوانین در کنار شفافیت ذاتی شبکه بیت کوین باعث شده است که 
۹۷درص��د از مجموع تمامی بیت کوین های حاصل ش��ده از انجام جرائم مختلف 
برای نقدش��دن به کش��ورهای بدون مقررات درزمینه صرافی های رمزارزی روانه 
شود. این امر خود نشانگر قدرت کنترل مراجع قانون گذاری بر رمزارزها، برخالف 

ادعاهای موجود است.
برخوردهای��ی با اس��تراتژی ک��ور و ممنوعیت ه��ای غیرکارشناس��انه، زمینه 
رش��د قاچاق و ضایع ش��دن حقوق همگان و حتی خود دول��ت را در زمینه های 
این چنینی فراهم می کند. لزوم تدوین قوانین بدون رویکرد دس��توری و تخریبی 
در اس��رع وقت احس��اس می شود، اما از طرفی برخوردهای س��لیقه ای )از اظهار 
رس��می مبنی بر صنعت شناخته شدن این حوزه توسط دولت تا اطالق کلماتی 
مانند س��ودجویان اقتص��ادی(، تمای��ل کارآفرینان را برای مذاک��رات و تجمیع 
زی��ر یک پرچ��م را کمرنگ و کمرنگ تر می کند. طبیعت��اً در هر زمینه ای خالف 
وجود دارد و این صنعت نیز مس��تثنا نیس��ت؛ لذا فعالین این حوزه نیز با انجام 
فعالیت های غیرقانونی همانند استخراج با تعرفه کشاورزی مخالف بوده و تمایل 
دارند با مشخص شدن مقررات این حوزه، با این دست از فعالین که وجهه فعاالن 
کسب وکار استخراج رمزارزها را تخریب می  کنند برخورد قانونی شود. فعالین این 
حوزه از هرگونه فضای خاکس��تری و مبهم که زمینه موج سواری افراد خاصی را 
بیش ازپیش فراهم می کند اعالم برائت می کنند. ای کاش به هشدارهای مستند 
کارشناس��ان درباره فرصت های اقتصادی پیش آمده و مش��کالت پیش رو توجه 
بیش��تری می شد. قطار تکنولوژی در این ایس��تگاه ایستاده است، تصمیم ماست 

که سوار شویم یا در پی قطار در حال دویدن بمانیم.
isna :منبع
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سامانه نوآفرین چه تسهیالتی به استارت آپ ها ارائه می کند؟
س��امانه  نوآفرین هفته  گذش��ته در رویدادی با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات رونمایی شد که قول 
تس��هیالت متعددی را برای اس��تارت آپ های ایرانی داد. هفته  گذشته در رویدادی با حضور معاون اول رئیس جمهور، 
وزیر ارتباطات و رئیس س��ازمان فناوری اطالعات، از س��امانه نوآفرین رونمایی شد. س��امانه  نوآفرین و آیین نامه ای به 
همی��ن ن��ام، از مدت ها پیش در دس��تور کار وزارت ارتباطات بود و یکی از اهداف اصلی آن، حمایت از اس��تارت آپ ها 
بیان شد. در مراسم رونمایی تعدادی از فعاالن استارت آپی ایران نیز حضور داشتند که دغدغه های خود را با مسئوالن 
در میان گذاش��تند. همان طور که گفته ش��د، حمایت از استارت آپ ها یکی از حوزه های اصلی سامانه  نوآفرین محسوب 
می شود. دو ماه پیش از رونمایی، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطالعات، در مقاله ای به شرح ساده  سامانه  نوآفرین 
پرداخته بود. او در مراسم رونمایی هم حضور داشت و صحبت هایی تکمیلی درباره  سامانه مذکور و خصوصا تسهیالت 
مدنظر دولت برای استارت آپ ها ارائه داد. در ادامه  این مطلب زومیت، خالصه ای از صحبت های ناظمی را بیان می کنیم 

که به بخش  های تسهیالتی مرتبط با استارت آپ ها اختصاص دارد.
ناظم��ی در ابت��دای صحبت های خ��ود، طرح نوآفری��ن را برنامه ای با ه��دف کاهش چالش های حقوق��ی و ارزیابی 
اس��تارت آپ ها دانس��ت. درواقع در طرح نوآفرین اس��تارت آپ ها برخالف طرح های حمایتی دیگ��ر درگیر فرآیندهای 
وقت گیر ارزیابی نمی ش��وند و آسان تر به تسهیالت دسترسی خواهند داشت. ناظمی در صحبت های خود به نمونه های 
خارجی با هدف حمایت از اس��تارت آ  پ ها اش��اره کرد که برای کمک هرچه بیشتر به شرکت های نوپا در دوران ابتدایی 
فعالیت، تدوین ش��ده اند. تأسیس رسمی ش��رکت و فعالیت تحت قوانین جاری کشور، از دالیل دیگری بود که ناظمی 
به عنوان انگیزه برای توس��عه  طرح نوآفرین بیان کرد. او چالش های حقوقی و مالیاتی را موانع مهمی بر س��ر راه ثبت 
شرکت از سوی تیم های استارت آپی بیان کرد. ازطرفی وقتی استارت آپ ها به سمت فعالیت های قانونی و ثبت شرکت 

حرکت نکنند، پیگیری فعالیت ها و حمایت های قانونی نیز از آنها دشوار خواهد بود.
اس��تارت آپ های نوپا پس از تأس��یس ش��رکت نیز فرآیند آسانی در پیش ندارند. آنها نیاز به س��ازوکاری دارند تا از 
مالکیت فکری ایده ها و طرح های ش��ان دفاع کند. برای این منظور تغییری س��اختاری و اداری در ش��ورای انفورماتیک 
رخ داد و شورا از سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه انتقال یافت. برنامه ای که سازوکارهای حمایت فکری را آسان تر 

خواهد کرد و ثبت پتنت و موارد مشابه با سهولت بیشتری رخ خواهد داد.
فعالیت اس��تارت آ پ ها در فضای کسب وکار سنتی، چالش هایی را برای تیم های نوپا به همراه دارد که ناظمی از میان 
آنها به چالش های حقوقی بیمه، مالیات و انواع س��ازمان های دولتی جهت کس��ب مجوز اشاره کرد. ناظمی با اشاره به 
آیین نامه نوآفرین اعالم کرد که برخی از این روندها آس��ان تر خواهند ش��د. به عنوان مثال اگر ش��رکتی نوپا متشکل از 
پنج س��هامدار ش��روع به کار کند، الزامی به قرارداد مجزا با بیمه نخواهد داشت. البته رئیس سازمان فناوری اطالعات 
ایران در ادامه اشاره کرد که تمامی تسهیالت تا مدت محدودی به استارت آپ ها ارائه می شود. از محدودیت های دیگر 

گزینش و تسهیالت استارت آپ ها در طرح نوآفرین می توان موارد زیر را نام برد:
• عمر شرکت نوپا باید کمتر از سه سال باشد.

• سرمایه  شرکت بیش از 25۰ میلیون تومان نباشد. البته این مقدار به صورت ساالنه و با توجه به نرخ هایی همچون 
تورم تغییر می کند.

• درآمد ساالنه  شرکت بیش از 5۰۰ میلیون تومان نباشد؛ محدودیتی که قطعا در سال های آتی تغییر خواهد کرد.
• شرکت نوپا فعالیت تقسیم سود نداشته باشد.

بخش دیگر صحبت های امیر ناظمی در رویداد نوآفرین ۹۸ به جذب س��رمایه بذری استارت آپ ها اختصاص داشت. 
او از تأس��یس صندوقی مرتبط با س��امانه  نوآفرین صحبت کرد که به بیان ساده سرمایه  اولیه  مورد نیاز استارت آپ ها را 

از طریق شتاب دهنده ها یا سرمایه گذارهای خطرپذیر به صورت وام ارائه می کند.
اصالح قوانین س��هام دهی و تقس��یم مالکیت شرکت، بخش دیگری از قوانین مصوب در نوآفرین است. استارت آپ ها 
ب��ا اجرای طرح نوآفرین برای اضافه کردن هم بنیان گذار یا عقد قراردادهای اهدای س��هام، نیازی به درگیری با قوانین 
سنتی کار یا استخدام ندارند و قانون قراردادی جدید )به صورت کارورزی( جهت هماهنگی هرچه بیشتر با فضای مدرن 
کسب وکار، تصویب شده  است. به عالوه شرکت های تسهیلگر استارت آپ ها مانند فضاهای کار اشتراکی و شتابدهنده ها 
هم در نوآفرین به عنوان بازیگران اکوسیس��تم کس��ب وکار پذیرفته ش��ده اند و به نوعی قوانین مخصوص به آنها تدوین 
خواهد ش��د. مش��وق های مالی به صورت وام، بخش مهمی از طرح نوآفرین را شکل می دهند. ناظمی درباره  این بخش 
گف��ت: تعداد کاربران س��رویس های یک اس��تارت آپ، در اه��دای وام ارزان قیمت تأثیر خواهد داش��ت. به عنوان مثال 
اس��تارت آپی که یک اپلیکیشن توس��عه داده اس��ت، در مراحل متعدد جذب کاربر وام دریافت می کند. به عنوان مثال 
در زمان رس��یدن به تعداد س��ه، پنج و هشت هزار کاربر، وام به تیم اس��تارت آپی اهدا می شود. درواقع سامانه نوآفرین 
در مراحل رش��د هم در کنار ش��رکت های نوپا خواهد بود. ناظمی در ادامه  توضیحات خود پیرامون سامانه  نوآفرین، به 
بحث اس��تخدام و جذب نیرو در استارت آپ ها پرداخت. بخشی که عمدتا چالش های حقوقی و مالی برای تیم های نوپا 
به  همراه دارد. طبق صحبت های معاون وزیر ارتباطات، اس��تارت آپی که در هر سال تا 5۰درصد از میانگین نیروی کار 

قبلی خود را استخدام کند، می تواند از منابع دولتی برای پرداخت حق بیمه  سهم کارفرما بهره ببرد.
بخشی از برنامه های آتی سامانه  نوآفرین، به ارائه  زیرساخت های IT برای کسب وکارهای نوپا اختصاص دارد. ناظمی 
می گوید در بخش��ی از طرح، از مراکز داده ای متعدد موجود در کش��ور برای ایجاد فضایی ابری بهره گرفته می ش��ود تا 
به عنوان زیرس��اخت داده ای استارت آپ های متقاضی عمل کند. به عالوه راهکارهایی برای آزمایش و ارزیابی ایده ها هم 
در اختیار استارت آپ ها قرار خواهد گرفت. دولت فضاها و زیرساخت هایی را برای آنها فراهم می کند تا در کنار رقابت، 

ایده  خود را ارزیابی هم بکنند و حتی شاید تصمیم به خروج از بازار یا تقویت فناوری بگیرند.
امیر ناظمی در بخش دیگری از صحبت هایش به ش��کایت س��ازمان های دولتی از ش��رکت های نوپا و ساختارش��کن 
به عنوان چالشی مهم اشاره کرد. او می گوید برخی شرکت های دولتی در گذشته به راحتی از استارت آپ ها شکایت کرده 
و روند کاری آنها را مختل می کردند. اکنون و با تصویب آیین نامه  نوآفرین، ش��کایت از اس��تارت آپ ها به نوعی دشوارتر 
خواهد ش��د. ش��رکت های دولتی برای طرح ش��کایت ابتدا باید موضوع را با کمیته ای تخصصی مطرح کنند تا از ایجاد 

خلل بی مورد در فعالیت شرکت های نوپا جلوگیری شود.
فعالیت  ش��رکت های خارجی در ایران بخش دیگری از صحبت های ناظمی را به خود اختصاص می داد. او از تس��هیل 

فعالیت این شرکت ها در آینده  نزدیک صحبت کرد و گفت:
شرکت های بین المللی برای فعالیت در کشورهای دیگر پیش نیازهایی همچون تأسیس مرکز تحقیق و توسعه دارند. 
در ایران چنین رویکردی حتی برای ش��رکت های نفتی هم انجام نمی ش��ود که در آینده  نزدیک با جدیت بیش��تری به 
آن خواهیم پرداخت. همکاری با ش��رکت های خارجی از ماه دس��امبر سال گذشته با جدیت دنبال می شود. ما تصمیم 
داریم مرکزی با همکاری روسیه، آذربایجان و ترکیه تأسیس کنیم تا طی برنامه هایی همچون پارک اقتصاد دیجیتال، 

همکاری شرکت های نوپای فعال در کشورهای چهارگانه تسهیل شود.
ناظمی در پایان صحبت های خود به مراحل پایان رشد استارت آپ ها اشاره کرد. مرحله ای که می تواند منجر به ارائه 
سهام عمومی در بورس یا تبدیل شدن به شرکت دانش بنیان شود. در مراحل بعدی توسعه  طرح نوآفرین، باید تغییراتی 
در قوانین و تعریف های ش��رکت های دانش بنیان هم ایجاد ش��ود تا استارت آپ ها در رسیدن به چنین مرحله ای، مسیر 
مش��خصی داش��ته باشند. رئیس سازمان فناوری اطالعات در تکمیل صحبت های این بخش، استارت آپ های با بیش از 

1۰ هزار کاربر را واجد شرایط تبدیل شدن به شرکت دانش بنیان دانست.
zoomit :منبع
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همه ما استرس را تجربه می کنیم، اما برخی از افراد از اضطراب 
ش��دید رنج می برند که زندگی ش��ان را مختل می کند. آنها آنقدر 
نگران هس��تند ک��ه حتی فک��ر می کنند با گرفت��ن کوچک ترین 
تصمیم می توانن��د زندگی خود و دیگران را خراب کنند. اضطراب 
خطرناک نیس��ت با این حال، ممکن است ش��ما را از داشتن یک 

زندگی خوب و روابط عالی محروم کند.
اضطراب باعث می شود از افراد و موقعیت هایی که موجب حمله 
عصبی می ش��وند اجتناب کنید. در ای��ن مقاله، درمان اضطراب با 
تکنیک روان زیستی، به اشتراک گذاشته می شود. اگر عالقه مند به 
آرام کردن اضطراب خود هس��تید، با ما  همراه باش��ید و در اسرع 

وقت شروع کنید.
چگونه اضطراب را با تکنیک روان شناختی آرام کنیم

1. علت ریشه ای  اضطراب خود را کشف کنید
این مهم ترین گام در بهبود است. اگر این را نادیده بگیرید، هیچ 
نوع بهبودی مش��اهده نخواهید کرد. اگر ندانید منشأ آن کجاست، 

هیچ وقت نمی توانید اضطراب خود را آرام کنید.
در همه چیزهایی که انجام می دهیم علت و معلولی وجود دارد، 
بنابراین درک کنید که کش��ف علت اضطراب برای بهبود اهمیت 
دارد. برای مدیریت این، یک دفتر خاطرات داش��ته باشید و روزانه 

2۰ تا ۳۰ دقیقه در آن یادداشت کنید.
روانشناس��ان و محققان نتیجه گرفتند ک��ه اکثریت افرادی که 
با اس��ترس و اضط��راب مبارزه می کنن��د در خانه های نامطلوب یا 

منفی بزرگ شده اند.
گام عملی:

ب��ا صحبت کردن با یک متخصص یا مش��اور که می توانید به او 
اعتماد کنید، سعی کنید به ریشه  اضطراب خود برسید.

هشدار:
دوس��تان خود را وارد این مس��ئله نکنید، زی��را این وظیفه آنها 

نیست که شما را هدایت کنند.
2. وقتی علت ریشه ای را پیدا کردید، آنجا بمانید و 

در مورد آن اطالعات کسب کنید
بگذارید بگوییم، دلیل اصلی ش��ما این اس��ت ک��ه هرگز پدری 
نداش��تید، زیرا مادر ش��ما زمانی که کوچک بودی��د طالق گرفته 
اس��ت. این بدان معنا اس��ت که با ترس از دست دادن و رها شدن 
دس��ت و پنجه نرم می کنید. ش��ما ممکن اس��ت فکر کنید که به 

اندازه کافی خوب نیستید یا اینکه ارزش دریافت عشق ندارید. 
گام عملی:

برای والدینی که هرگز ندیده اید یا رابطه ای که  از دست داده اید 
ناراحت��ی کنید. مثال اگر پدر تان در زندگی ش��ما نیس��ت، برای او 
غمگین باشید. به عکس او نگاه کنید و احساساتی که بر می آید را 
تجربه کنید. انتظار سطح باالیی از ناراحتی در اینجا داشته باشید. 
اگر می توانید، با والدین دیگر ارتباط برقرار کنید و این احساس��ات 

را برای او بیان کنید.

3. زبان احساسات را بیاموزید
همانطور که در باال گفته ش��د، ش��ما باید عمیق تر بروید و تمام 
احساسات منفی که س��رکوب کرده بودید را رها کنید. اگر پدری 
نداش��تید، احتماال از او عصبانی یا ناراحت هستید. بنابراین، اگر با 
ابراز احساس��ات منفی مش��کل دارید، به دنبال یک روانشناس یا 
مربی باش��ید. خجالت نکش��ید که در حضور آنها گریه کنید. آنها 

برای کمک به شما حضور دارند.
 ممکن اس��ت بگویید، اما من یک مرد هستم. مردها باید مقابل 
دیگران قوی به نظر برسند. اگر این اعتقاد محدودکننده را داشته 
باش��ید، به این معنا است که ش��ما در خانواده یا توسط مدرسه یا 
رسانه های جمعی این را آموختید. بدانید که همه چیزهایی که در 

مورد احساسات به شما یاد داده اند، اشتباه هستند.
گام عملی:

از نوشتن خاطره استفاده کنید تا بفهمید روزانه چه احساساتی 
را تجربه می کنید. اگر حس گریه به ش��ما دس��ت داد گریه کنید. 
از آن خجالت نکش��ید. همه باید یاد بگیرند که احساسات خود را 
تنظیم کنند و بدانند که در یک زمان خاص چه احساسی دارند.

4. انفعال درونی خود را رها کنید
انفعال درونی یک اصطالح اس��ت که پیتر مایکلزون، متخصص 
روانپزشکی از میشیگان ابداع کرده. او انفعال درونی را به ناراحتی 
مزم��ن و حمالت عصب��ی پیوند می دهد. به ط��ور خالصه، انفعال 
درون��ی ب��ه ترس درون م��ان منتهی می ش��ود که توس��ط منتقد 
داخلی مان س��اخته شده اس��ت. به عنوان مثال، شما ممکن است 
پیش��نهاد شغلی در یک استان دیگر را رد کنید، از ترس اینکه در 

هواپیما حمله عصبی داشته باشید.
ش��ما در حالت اجتناب قرار می گیرید که باعث می شود قربانی 
ش��رایط شوید. ش��ما ممکن اس��ت به خودتان بگویید که مهارت 
الزم ب��رای انجام کار را ندارید یا اینکه به آن عالقه مند نیس��تید. 
حقیقت این اس��ت که انفعال درونی ش��ما را از رسیدن به اهداف 
خود بازمی دارد. اینگونه مجبور نیس��تید س��ختی بکش��ید. آنچه 
نمی دانید این اس��ت ک��ه، انفعال درونی، اعتماد به نفس ش��ما را 

کم کم از بین می برد.
 اولین گام در رفع انفعال درونی، ایجاد اعتماد به نفس بهتر است.

گام عملی:
چگونه اعتمادبه نفس بهتری بسازیم؟

• با خودتان صادق باش��ید: اگر چیزی را بس��یار می خواهید )به 
عنوان مثال، »من آن کار طراحی وب در نیویورک را می خواهم«( 
ب��ا صدای بلند بگویید. آن را بنویس��ید. به دیگ��ران بگویید اما از 
ای��ن آرزو اجتناب نکنید. اگر در هن��گام پرواز اضطراب می گیرید، 
می توانید تمرینات تنفسی بیاموزید. دارو مصرف کنید یا تمرینات 
ذهن��ی یاد بگیرید. اجازه ندهید ترس مانع دنبال کردن چیزی که 

دوست دارید شود.
•  به مردم بیاموزید چگونه به ش��ما احترام بگذارند: سعی کنید 

مرزها را بیاموزید و با افرادی که ش��ما را دوس��ت دارند و از ش��ما 
قدردان��ی می کنند، خود را محاصره کنی��د. اغلب افراد در روابطی 
هس��تند که دچار تنش، پر از داس��تان و حتی سوء استفاده است. 
اگ��ر این گونه هس��تید، مرزها را تعیین کنی��د. هنگامی که متوجه 
شدید شایس��تگی خوش��بختی همانند هر کس دیگری را دارید، 

چرخه روابط سمی را متوقف می کنید. 
• فهرس��تی از پن��ج چیزی ک��ه می خواهید ایج��اد کنید و آنها 
را به دس��ت بیاورید: کوچک ش��روع کنید مانن��د »من می خواهم 
روزان��ه صبحانه بخورم.« برنامه غذایی ک��ه در آن می توانید آنچه 
می خواهید برای صبحانه بخورید را بنویس��ید. آن را سرگرم کننده 

و هیجان انگیز کنید. 
•  با منتقد درونی خود مثبت صحبت کنید: شما مجبور نیستید 
نظرات منفی منتقد درونی خود را تحمل کنید. اگر منتقد درونی 
شما ش��روع به مبارزه کرد، با او بجنگید. به منتقد درونی آموزش 
دهید شما را تشویق کند و حرف های مثبت بزند. در طوالنی مدت 

برای مقابله با اثرات منفی این صدا به شما کمک خواهد کرد.
• مرزه��ا را تنظی��م کنی��د: در م��ورد مرزها، می توانی��د با یک 
روان شناس در محیط امن آشنا شوید. شما می توانید تحقیق کنید 

که مرزها چه هستند و در مورد آنچه یافتید با او صحبت کنید.
5. با ترس های خود رو به رو شوید

این ممکن اس��ت یک توصیه واضح باشد، اما بسیاری از افراد به 
دلیل ترس در رفتار اجتنابی قرار می گیرند. 

گام عمل��ی: هر روز ۳۰ دقیقه را به آش��نا ش��دن با ترس خود 
اختصاص دهید.

ب��ه عنوان مثال، ش��ما باید ب��ا بانک برای اط��الع از وام تماس 
بگیری��د، فقط آن را انجام دهید! ش��ما می توانید به یک دوس��ت 
بگویید و از او بخواهید که در طول این مدت به ش��ما کمک کند. 

شاید همراهی فردی بتواند همه چیز را آسان تر کند. 
اگر مش��اوره »فقط انجام��ش بده!« کار نمی کند، س��عی کنید 
در م��ورد ترس خود بنویس��ید. از خودتان بپرس��ید که چرا از آن 
می ترس��ید. اگر این هم کار نمی کند، از  یک روانش��ناس بخواهید 
ک��ه در رو به رویی با بزرگترین ترس های تان به ش��ما کمک کند. 
ش��ما نباید از اضطراب بترسید. چون وجود دارد که به شما کمک 
کند، نه اینکه شما را نابود کند. اضطراب را دوست خود قرار دهید.

آرام کردن اضطراب ممکن است
یادگی��ری چگونگی آرام ک��ردن اضطراب، اگ��ر واقعا متعهد به 
پیش��رفت باشید، کاری دشوار نیست. یاد بگیرید چطور احساسات 
خ��ود را در کلمات توصیف کنی��د و درک کنید که چگونه انفعال 
درونی در زندگی ش��ما تاثیر می گذارد. ش��اید شما روابط سمی را 
رها کنید و راه برای افراد مثبت در زندگی خود راه را باز کنید.  در 
این صورت خواهید دید که هنگامی که شروع به احساس شادی و 

امنیت کردید، اضطراب  دیگر شما را آزار نخواهد داد.
Lifehack/ucan :منبع

چگونه اضطراب خود را از بین ببریم؟
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