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رئیس کل بانک مرکزی اسامی متخلفان ارزی را به رئیس جمهور اعالم کرد

دستور مهم روحانی 
به 4 وزیر

فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی با ارس��ال نامه ای به رئیس جمهور، اس��امی متخلفان ارز دولتی را اعالم کرد. عبدالناصر 
همتی در این نامه، اسامی افراد و تمام مجموعه هایی که با تایید دستگاه های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از بانک مرکزی کرده، اما هنوز کاالی موردنظر را به کشور وارد نکرده اند را اعالم کرد. حسن روحانی هم در پی نوشت 

این نامه، خواستار پاسخگویی فوری چهار وزیر شد تا به صراحت پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟
عبدالناصر همتی در این نامه از عدم بازگشت و ایفای ارز دولتی تخصیص داده شده به شرکت های دارویی، تجهیزات پزشکی 

و تامین کننده کاالهای اساسی خبر داده است. به گزارش مهر، در نامه عبدالناصر همتی به رئیس جمهور درباره تأمین...

چرا استقالل و پرسپولیس فعال نمی توانند فرابورسی شوند؟

گره کور واگذاری سرخابی ها
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دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو:

پژو ۳۰۱ با موتور ایرانی عرضه می شود

اشتباهات مدیریتی شخصیت های منفی سینما
راهکارهای مدیریت سئو برای کسب و کارهای کوچک

کاربرد اینترنت اشیا در دیجیتال مارکتینگ
داستان سرایی برند با 6 اقدام موثر

برندینگ و ۱25 نکته طالیی
تعهد و تمرکز به برند

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

درآمد ۳ ماهه دوم آمازون به 
6۳.4 میلیارد دالر رسیده است

۳
کارشناسان اقتصاد مسـکن معتقدند تا زمانی که مشکالت 

ریشـه ای بازار مسـکن مثل کمبـود تولید و حجم 
باالی تقاضای سرمایه ای اصالح نشود، طرح...

خبر تازه وزیر راه و شهرسازی درباره تولید مسکن ارزان و باکیفیت

راهکار »فعال خانه نخرید« 
دردی دوا می کند؟

یادداشت

یک بازگشت مثبت

بازرگانی  اختی��ارات  بازگش��ت 
وزارت جهاد کش��اورزی به وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، یک 
تصمی��م مثبت و یک رخداد خوب 
برای فعاالن صنایع تبدیلی اس��ت. 
در سال 91 تفکیک امور بازرگانی 
کش��اورزی از وزارت صم��ت انجام 
شد و اکنون با دیدن مشکالت این 
اقدام، دوباره اختی��ارات به وزارت 
اس��ت،  بازگردانده ش��ده  صم��ت 
وزارتخان��ه ای که تجربه انجام امور 
سال های  در  کش��اورزی  بازرگانی 

گذشته را دارد.
در  کش��اورزی  جه��اد  وزارت 
مس��ئله تولید مواد خام کشاورزی 
ب��ه ان��دازه ای مش��غول اس��ت که 
کمتر ب��ه امور تولید صنعتی توجه 
می کن��د. حفظ بازارهای صادراتی، 
پاس��خ ب��ه تقاضای داخ��ل و امور 
تولی��د و ورود ب��ه بازارهای جدید 
از مس��ائل مهم صنایع تبدیلی در 
زمینه کش��اورزی بوده است. بارها 
مسائل و موارد مختلف را با وزارت 
جهاد کش��اورزی مطرح می کردیم 
اما کمتر به ام��ور بازرگانی صنایع 
تبدیلی توجه می شد چراکه وزارت 
جهاد بیش��تر در ح��وزه تخصصی 
خ��ود کار می ک��رد و کمتر به امور 
تولی��د و بازرگان��ی می پرداخ��ت. 

مس��ائل صنعت طی این 
2مدت در وزارت جهاد...

دوشنبه
7  مرداد

۱۳98

26 ذوالقعده ۱44۰ - سـال ششم
شماره   ۱۳6۱- ۱6صفحه - 5۰۰۰۰ ریال

Mon.29 Jul 2019

نشست فوق العاده کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل سیاسی، 
ایران و گروه 1+۴ و نماینده اتحادیه اروپا دیروز در هتل کوبورگ وین برگزار شد و دو 
ساعت زمان برد. سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران و »هلگا اشمید« معاون 
مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست این نشس��ت را برعهده داشتند .معاون 
سیاس��ی وزارت امور خارجه پیش از این نشست، دیدارهای دوجانبه  و جداگانه ای را با 

هلگا اشمید و نمایندگان روسیه و چین داشت.
خبرگزاری رویترز پس نشست فوق العاده کمیسیون مشترک برجام، به نقل از معاون 

سیاسی وزیر امور خارجه ایران اعالم کرد که این نشست سازنده بوده است.
به گزارش ایس��نا، به نقل از نشنال پست، س��یدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه ایران پس از نشس��ت فوق العاده کمیس��یون مش��ترک برج��ام در وین به 
خبرگزاری رویترز گفت: جو نشس��ت س��ازنده بود. مذاکرات خوبی داش��تیم. نمی توان 

گفت که تمامی مشکالت مان را حل و فصل کردیم اما تعهدات زیادی داده شد.
به گزارش ایس��نا، بعد از نشست قبلی کمیسیون مش��ترک برجام در سطح معاونان 
و مدیران وزیران امور خارجه 1+۴ که هفتم تیر برگزار ش��د، قرار شد تا نشست بعدی 
کمیس��یون در س��طح وزیران خارجه برگزار ش��ود اما با توجه به س��رعت تحوالت در 
رابطه با برجام و نیز مسائل منطقه بنا به درخواست کشورهای اروپایی و ایران نشست 
فوق العاده دیگری در سطح معاونان و مدیران درخواست شد که بالطبع نشست وزیران 

خارجه را به تاخیر انداخت.
تصمی��م ای��ران در زمینه توقف اجرای برخی از تعه��دات برجامی اش به آثار عینی و 
عملی منجر شد و طرف های اروپایی خواستار آن شدند که این وضعیت جدید به ویژه 
در مرحل��ه دوم از اجرای کاهش تعهدات، پیش از برگزاری نشس��ت وزرای خارجه، در 

یک جلسه کمیسیون مشترک در سطح معاونان به بحث گذاشته شود.
بنا به گفته س��ید عباس عراقچی بررس��ی عملیاتی شدن کاهش تعهدات هسته ای از 
سوی کشورهای اروپایی و توقیف نفتکشی که حامل نفت ایران در جبل الطارق بود و از 

منظر ایران نقض برجام است، از جمله موضوعات در دستورکار این نشست بوده است.
همچنین نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین با سازنده خواندن نشست 
اخیر کمیس��یون برجام در وین اعالم کرد: این نشس��ت امکان گفت وگوی همه جانبه 

درباره اجرای برجام را فراهم کرد.
به گزارش ایرنا، میخاییل اولیانوف روز یکشنبه در توییتر نوشت: محور گفت وگوهای 

امروز بخش های هسته ای و اقتصادی توافق ها  )در چارچوب برجام( بود.
وی افزود: بدیهی است که تحریم های آمریکا در معامله هسته ای خلل ایجاد می کند 

اما همه شرکت کنندگان در برجام به آن کامال پایبند هستند.
اولیانوف صبح یکش��نبه نیز در توییتی نوش��ت: دیدارهای غیررس��می در فرمت های 

مختلف در کاخ کوبورگ در وین جریان دارد.
وی پیشتر نیز در توئیتی به اصرار مقام های آمریکایی برای منع غنی سازی اورانیوم از 
سوی ایران اشاره کرد و افزود که غنی سازی اورانیوم حق انکارناپذیر همه اعضای پیمان 
ان پی تی است و به نظر می رسد مقام های آمریکایی این واقعیت را از یاد برده اند حال 

آنکه در مفاد بند چهارم این پیمان بر این مورد تاکید شده است.
ریابکوف نیز روز ش��نبه گفت که کش��ورش در نشست مشترک کمیسیون برجام که 
روز یکشنبه در سطح مدیران سیاسی برگزار می شود تاکید می کند گام های ایران برای 

کاهش تعهدات این کشور امکان حفظ برجام را فراهم می کند.
وی خاطرنش��ان کرد: ما درباره امکان دش��وار ش��دن وضعیت در رابطه با اعالم قبلی 
گام های ایران گفت و گو خواهیم کرد. در س��طح مالی اصرار خواهیم کرد که تدابیری 
که از س��وی تهران اعالم ش��ده میدان و عرصه کافی برای مانور سیاسی و دیپلماتیک 

را فراهم می کند.
ریابکوف ادامه داد: در نشس��ت کمیسیون برجام همه مس��ائل دستور کار از ارزیابی 
اقدام های  ایران براساس طرح تعهدات کمتر در برابر اقدامات کم گرفته تا اجرای عملی 

برجام را مورد بررسی قرار می دهیم.

تقریبا تمام ناوگان حمل و نقلی کش��ور چه هوایی و چه ریلی میانگین س��ن باالیی دارند. طبق 
گزارش ه��ا، میانگی��ن عمر بیش از ۲۲۰۰۰ ناوگان باري ایران تقریباً ۲7 س��ال اس��ت. همچنین 
کمترین و بیشترین سن ناوگان مسافري به ترتیب برابر نوساز و 6۲ سال است و حدود ۴5درصد 
از لکوموتیوهاي موجود، بیش از ۴۰ س��ال عمر دارند که با توجه به طراحی ناوگان براي عمر 3۰ 
س��ال که با تعمیرات مناس��ب قابل افزایش تا ۴۰ سال نیز است بخشی از ناوگان موجود فرسوده 
محس��وب می شوند و نیاز به جایگزینی دارند.  این در حالی است که با افزایش بهره وري می توان 
با ناوگان و بار قابل حمل ریلی موجود به اهداف رس��ید و صرفاً براي نوس��ازي ناوگان باري نیاز به 
ناوگان نو است. اگرچه بهره وري از ناوگان مسافري مناسب بوده، ولی متأسفانه حمل ونقل مسافر 
ریلی بین ش��هري براي ش��رکت هاي خصوصی سودآور نبوده و پیش بینی نیاز 65۰ دستگاه واگن 

مسافري تا سال 1۴۰۰ واقع بینانه به نظر نمی رسد.
 نتایج بررس��ی ها و محاسبات تحقیق نش��ان می دهد؛ توانمندي ساخت داخل در شرکت واگن 
پارس در واگن باري 7۰ درصد، واگن مسافري 65 درصد، بوژي باري و مسافري 5۰ درصد و واگن 
مترو 18 درصد اس��ت. توانمندي ساخت داخل در ش��رکت واگن سازي تهران حدود 3۲ درصد و 
در شرکت مپنا لکوموتیو براي ساخت لکوموتیو تولیدي زیمنس حدود ۲3 درصد برآورد می شود 
درحالی که در لکوموتیو جدید تولیدي این ش��رکت که با دانش فنی داخلی طراحی ش��ده است، 
در کل درصد داخلی سازي این شرکت 55 درصد ارزیابی می شود. همچنین، درصد ساخت داخل 
واگن مس��افري تولیدي ش��رکت پلور سبز 3۲ درصد برآورد می ش��ود. درصد بومی سازي و سهم 
داخل اتوبوس ریلی ش��رکت ایریکو حدود ۴1 درص��د و واگن هاي باري تولیدي آن در حدود 69 

درصد اس��ت. س��هم ساخت داخل تولید واگن باري در شرکت واگن سازي کوثر و فوالد درخشان 
حدود 63 درصد برآورد می ش��ود. ذکر این نکته حائز اهمیت اس��ت که ش��رکت هاي واگن سازي 
کش��ور در حال حاضر با تولید زیر ۲۰درصد ظرفیت اس��می و تعریف ش��ده کارخانه مش��غول به 

فعالیت هستند.
نتایج بررس��ی ها نش��ان می دهد که پیش بینی هاي انجام شده در اسناد باالدستی جهت تعیین 
نیاز ناوگان حمل ونقل ریلی باید به صورت واقع بینانه و با توجه به تجربه هاي قبلی مورد بازنگري 
قرار گیرد. در صورتی که نوسازي ناوگان فعلی در اولویت قرار گیرد شرکت هاي داخلی توانمندي 

ساخت و تأمین نیاز داخل را دارند.
پیش بینی نیاز راه آهن تا س��ال 1۴۰۰ که توس��ط خود این شرکت در سال 139۴ اعالم شده 
اس��ت نش��ان می دهد کمبودهاي بخش ریلی ن��اوگان راه آهن درخص��وص لکوموتیو باري 618 
دس��تگاه، لکوموتیو مسافري 186 دس��تگاه، لکوموتیو مانوري۲3۰ دس��تگاه، انواع مختلف واگن 
باري ۲85۰۰ دس��تگاه، واگن مس��افري قطار خود کش��ش و قطار حومه اي 65۰ دستگاه و قطار 
سریع السیر 6۲1 دستگاه است که درمجموع 3۲36۰ دستگاه وسایط مختلف نقلیه ریلی در حوزه 
راه آه��ن ب��رآورد کمبود وجود دارد. اما نکته قابل تأمل در خص��وص این پیش بینی، عدم انطباق 
واقعیت امروز با پیش بینی هاي انجام گرفته اس��ت. به دلیل تحریم ها و عدم تحقق رشد اقتصادي 
پیش بینی ش��ده در اس��ناد توسعه کش��ور حمل ونقل بار ریلی با پیش بینی هاي حداقلی در طرح 
جامع حمل و نقل هماهنگی ندارد. به همین دلیل آمار واگن هاي باري مورد نیاز کشور به صورت 

صحیح محاسبه نشده است و نیاز به بازنگري دارد.

بیشترین سن ناوگان مسافري کشور، 62 سال است
ریل هست قطار نیست

نشست فوق العاده کمیسیون مشترک برجام برگزار شد

عراقچی: مذاکرات وین سازنده بود
بانک مرکزی موضوع ارزی را به دولت کشاند
ماجرای نامه رئیس کل به روحانی

جرقه گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی که مسئوالن دولتی را وارد قضیه کرد از کانال بانک مرکزی پیگیری شده؛ به طوری که 
به نظر می رسد تالش های بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی شرکت های مربوطه از کانال های عادی به نتیجه نرسیده و پای دولت را 
برای حل این مشکالت به قضیه باز کرده است. به گزارش ایسنا، تخصیص ارز دولتی برای واردات کاال بار دیگر حاشیه ساز شده و با 
وجود اینکه برخی مسئوالن دولتی، تخلف تعدادی از شرکت هایی که ارز دولتی گرفته بودند را تکذیب کردند، اما به نظر می رسد که 
این تخلف از سوی این شرکت ها رخ داده و به رغم دریافت ارز دولتی، نه تنها تعهدات شان را پرداخت نکرده اند، بلکه کاالی موردنظر 
آنها نیز وارد کشور نشده است. همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد از ابتدای سال گذشته، دولت تصمیم گرفت تا برای واردات 

کاال ارز دولتی اختصاص دهد، اما پس از مدتی این ارز تنها به واردات کاالهای اساسی و ضروری تقلیل یافت.
بانک مرکزی نیز در راس��تای شفاف س��ازی روند تخصیص ارز، نام شرکت هایی که به آنها ارز دولتی اختصاص داده شده را منتشر 
می کند، اما ابهام در این باره به آنجایی بر می گردد که مشخص نیست ارز تخصیص یافته به این شرکت ها، صرف واردات چه کاالهایی 
شده است؟ محمود واعظی، رئیس  دفتر رئیس جمهوری در روزهای اخیر طی نامه ای به وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، کار 
و کشاورزی خواستار توضیح این اعضای کابینه درخصوص چرایی عدم ورود کاال توسط 1۰ شرکت دارویی و 1۰ شرکت واردکننده 
کاالهای اساسی با وجود تخصیص ارز دولتی شد؛ نامه ای که خواسته یا ناخواسته در رسانه ها منتشر شد. اما این موضوع به سرعت 
توسط وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت تکذیب و گفته شد که ارزی گم نشده و این ارز به شرکت های واردکننده تخصیص داده شده 
اس��ت و هر واردکننده تا چهار ماه پس از تخصیص ارز فرصت دارد که کاالی موردنظر را وارد کش��ور کند. براساس آنچه اعالم شده، 
میزان ارز اختصاص یافته به این شرکت ها حدود یک میلیارد و 3۰۰ میلیون یورو بوده است. نکته اصلی اینجاست که گفته می شود 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری گفته است که علی رغم تمام تالش های به عمل آمده و 
تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید )دارای ثبت سفارش( دستگاه های یادشده متأسفانه حسب اطالعات سامانه رفع 
تعهدات ارزی این بانک، به  نظر می رس��د بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مؤید ورود کاال به کش��ور علی رغم تأمین ارز و انقضای 
مهلت های قانونی، به صورت رفع تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کاالهای مورداشاره در سامانه 
به ثبت نرسیده است. پیگیری های خبرنگار ایسنا از نهادهای مربوطه حاکی از آن است که نامه همتی پیش از آنکه واعظی به چهار 
عضو کابینه نامه بزند نوشته شده و اساسا این موضوع با بررسی بانک مرکزی و ارسال نامه به رئیس جمهوری آغاز شده تا با پیگیری از 

طریق دولت، رفع تعهد ارزی شرکت های مذکور هرچه سریع تر انجام شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اظهار بی اطالعی از این نامه به ایسنا، گفت که نامه را هنوز ندیده و پس از آنکه نامه را دید 
می تواند درباره آن پاس��خ بدهد. وزارت جهاد کش��اورزی نیز پیش از این اعالم کرده بود که هیچ مشکلی در تامین و واردات کاالهای 
اساسی مورد نیاز  در بخش کشاورزی و صنایع غذایی وجود ندارد و تنها مسئله ای که با آن دست به گریبان هستیم موضوع انتقال ارز 
است که امیدواریم به زودی از سوی دستگاه های متولی حل و فصل شود. همچنین هنوز وزارت صمت در این زمینه واکنشی نشان 
نداده است. یک عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت که وقتی رئیس کل بانک مرکزی، در کنار تاکید بر لزوم بازگشت ارز غیر 
دولتی ها، به دستگاه های دولتی و وزارت خانه ها نیز تاکید می کند که باید تعهد ارزی خود را اجرا کنند، این پیام مخابره می شود که 

بانک در این زمینه جدی است و نمی خواهد تفاوتی در دیدگاه داشته باشد.
آقا میری، در پاس��خ به این س��وال که چند نرخی بودن ارز چه تاثیری در به وجود آمدن این فضا و ش��کل گیری فس��اد و عدم 
ش��فافیت داش��ته است، گفت: ما از ابتدا نیز اعالم کرده بودیم که چند نرخی شدن ارز، می تواند بستر دور زدن قوانین و شکل گیری 
س��ودجویی های ش��خصی را فراهم کند. چند ماه پس از آغاز این روند مشخص شد که نظارت ها کافی نبوده و سرنوشت برخی ارزها 

مشخص نیست و حاال دولت به دنبال ایجاد تغییر در این روند است.
وی ادامه داد: شاید بخشی از این برخوردها با کسانی که ارز ارزان قیمت دریافت کرده اند اما به موقع تعهدات شان را اجرایی نکرده اند 
همین موضوع باشد که ارز دولتی حذف شده یا تغییری جدید را در روند اجرا تجربه کند. امروز که نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد نیز به 

یکدیگر نزدیک شده، شاید حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز آسان تر از گذشته باشد.
این عضو اتاق تهران با بیان اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران هنوز واقعی نیست، خاطرنشان کرد:  تمام این صحبت ها درباره نرخ ارز 
در حالی مطرح می شود که واردات با محدودیت های جدی و نیاز به ثبت سفارش انجام می شود و دولت عمال به دنبال مدیریت بازار 
تقاضاست. این نوع مدیریت به معنای آن است که نرخی که در بازار تعیین می شود، نرخ واقعی نیست و تنها پس از آزاد بودن واردات 

و صادرات و رصد عرضه و تقاضا می توان درباره این نرخ اظهارنظر دقیق کرد.
از س��وی دیگر مدت زمان قانونی برای رفع تعهد ارزی این ش��رکت ها به پایان رس��یده و هنوز پاسخی از سوی چهار وزیر مربوطه 
درباره چرایی عدم ورود بخشی از کاال به کشور، رسانه ای نشده است. با توجه به اینکه برخی از شرکت های مذکور در نامه واعظی، از 
شرکت های دولتی هستند، به نظر می رسد که تالش های بانک مرکزی از کانال های دیگر برای رفع تعهد ارزی این شرکت ها به نتیجه 

نرسیده و رئیس کل تصمیم گرفته موضوع را از طریق دولت و شخص رئیس جمهوری پیگیری کند.
بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی بر این باورند که دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات که سبب ایجاد چنین 
مش��کالتی می ش��ود، می تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و یارانه خود را از طریق ش��رکت های بیمه و شرکت های توزیع کننده 
کاالهای اساسی توزیع کند. حال باید دید که با رسانه ای شدن این موضوع، شرکت های مذکور اقدام به رفع تعهد ارزی و ثبت کاالهای 

واردشده خود می کنند یا بانک مرکزی این بار از کانالی دیگر وارد خواهد شد؟

احمد صادقیان
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران



آخرین گزارش س��ازمان بین المللی کار نش��ان می ده��د که ایران در 
دو ده��ه گذش��ته در کاهش نرخ بیکاری نتوانس��ته موفقیت چندانی را 
به دس��ت بیاورد. به گفته سازمان بین المللی کار، ایران به طور میانگین 
در بین س��ال های ۲۰۰1 تا ۲۰19، نرخ بیکاری 11.7درصدی داش��ته 
اس��ت و همچنی��ن در چه��ار ماهه اول س��ال ۲۰19، با ن��رخ بیکاری 
1۲.۲درصدی نس��بت به سال گذشته در همین دوره زمانی، ۰.5درصد 
بر نرخ بیکاری اش افزوده ش��ده است. در یک کالم، ایران طبق آمارهای 
س��ازمان بین المللی کار و از نظر باال بودن نرخ بیکاری، جزو 1۰کش��ور 

نخست جهان قرار دارد و در جایگاه نهم این فهرست ایستاده است.
براس��اس گزارش س��ازمان بین المللی کار، بیش��ترین نرخ بیکاری در 
س��ال ۲۰19 به ونزوئال اختص��اص دارد و کمترین می��زان بیکاری نیز 
مربوط به بالروس است. نرخ متوسط بیکاری جهان در سال ۲۰19 هم 

7.۴8درصد اعالم شده است.
آخرین گزارش س��ازمان بین المللی کار، بیانگ��ر وجود برخی نقایص 
عمده در محیط کار مناسب نیز هست و از سوی دیگر، هشدار می دهد 
که آمار برخی کشورها برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار، نگران کننده 
اس��ت؛ چراکه اهداف توسعه پایدار تنها به اشتغال کامل محدود نیست، 
بلکه کیفیت اش��تغال نیز مهم اس��ت و برابری و کار مناسب، دو بخش 
از پایه های توس��عه پایدار به حس��اب می آیند. س��ازمان بین المللی کار 
همچنین هش��دار داده ک��ه برخی از نمونه های جدید کس��ب و کار، از 
جمله آنهایی که توس��ط فناوری های جدید فعال شده اند، دستاوردهای 
موجود در بازار کار را تضعیف می کنند؛ به خصوص  در زمینه هایی نظیر 
بهبود فرآیند ش��غلی و امنیت، حمایت اجتماعی و استانداردهای کار و 
برای رویارویی با این چالش، سیاستگذاران باید روش های خاصی اتخاذ 
کنن��د. همچنین یکی از موضوعات مهم که در بیکاری کش��ورها نقش 
دارد، ش��کاف جنسیتی در مش��ارکت نیروی کار است و تنها ۴8درصد 
زنان در مقایس��ه با رقم اش��تغال 75درصدی مردان، ج��زو نیروی کار 
هستند. مشکل دیگر نیز در این زمینه، عدم وجود اشتغال پایدار است.

البت��ه گزارش س��ازمان بین المللی کار نش��ان داده که در بس��یاری 
از کش��ورها بیکاری کاهش یافته و در 3۰ س��ال گذش��ته ب��ه ویژه در 
کش��ورهایی با درآمد متوس��ط، تعداد افرادی که تحت آموزش و تعلیم 

قرار گرفته اند افزایش یافته است.
هزار راه رفته و نرفته در اشتغال

گزارش س��ازمان بین المللی کار اما در ش��رایطی منتش��ر شده است 
ک��ه محمد ش��ریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی از افزایش 
۲5درصدی اش��تغال در مناطق روس��تایی در همی��ن هفته خبر داد و 
گفت: نرخ بیکاری در س��ه ماه ابتدای س��ال 98 در مقایس��ه با سه ماه 
نخست س��ال 97 کاهش یافته و دلیل آن هم مهارت آموزی و پرداخت 
وام ه��ای کم به��ره و همچنین پرداخت وام های با نرخ س��ود ۴درصد و 
6درصد به طرح های اش��تغال روس��تایی است. اگرچه س��رمایه گذاری 
در کش��ور کاهش یافته، اما دولت با روش های جایگزین مانند توس��عه 
مهارت آموزی، آموزش مش��اغل خانگی و آموزش ه��ای واقعی در محل 
کار توانس��ته است تا حدودی این کاهش را جبران کند. سال گذشته با 
مهارت آموزی 93 هزار نفر و برگزاری ۴3۲ نمایشگاه و عرضه محصوالت 
آنه��ا به بازار تا حدودی کاهش اش��تغال را جب��ران کردیم و البته هنوز 
براساس آمار مرکز آمار ایران حدود 3 میلیون بیکار داریم. در فصل بهار 

در مجموع 3۲1 هزار نفر اشتغال جدید ایجاد شده است.
همچنی��ن چند روز پیش، مرکز آمار ای��ران نیز از کاهش غیرمنتظره 
نرخ بیکاری در بهار امس��ال خبر داد و اعالم کرد: نرخ بیکاری در فصل 
بهار امس��ال به طرز غیرمنتظره ای کاهش یافت��ه و با افت 1.3درصدی 
به 1۰.8درصد رس��یده اس��ت؛ این در حالی است که با توجه به کاهش 
ش��دید رش��د اقتصادی و تعطیلی تع��داد زی��ادی از واحدهای تولیدی 
پیش بینی می ش��د کش��ور با موج جدیدی از بیکاری رو به رو شود؛ اما 
آمارهای جدید نش��ان می دهد که همه چیز برخالف این پیش فرض رخ 
داده اس��ت و به اعتقاد کارشناس��ان، بخش مهمی از آن به دلیل اجرای 
طرح های خوداش��تغالی و ایجاد اس��تارت آپ ها و اشتغال جوانان در این 

مشاغل بوده است.

مردانه شدن بازار کار در ایران
ام��ا نکته مهم ک��ه در آخرین گزارش مرکز آمار به چش��م می خورد، 
مردانه ش��دن بازار کار در ایران بوده است؛ به این معنا که شاهد خروج 
زن��ان از ب��ازار کار ایران بوده ایم. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در س��ه 
ماهه ابتدایی امسال شاهد افت ۰.7درصدی نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
بوده ایم و این نشان از بیکاری زنان و یا خروج آنها از مشاغل شان است. 
در ای��ن فصل نرخ مش��ارکت زنان با ۰.7درصد کاه��ش به 16.1درصد 
رس��یده و نرخ مش��ارکت مردان به 65درصد رس��یده و مابقی جمعیت 
کشور شغلی ندارد؛ یعنی یا بیکار هستند یا در سن اشتغال نیستند و یا 

تمایلی به انجام کار ندارند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، اما همه این آمارها در ش��رایطی 
منتش��ر می ش��ود که س��وال اصلی این است که آیا سیاس��ت گذاران و 
مس��ئوالن دولتی در س��ال های گذشته توانس��ته اند در سیاست گذاری 
اش��تغال در کشور موفق عمل کنند؟ بررس��ی روندهای 1۰ و ۲۰ ساله 
نش��ان می دهد که آنچه مس��ئوالن به صورت کلی در سیاس��ت گذاری 
اش��تغال موفق در آن عمل کرده اند تنها کنترل نرخ بیکاری در بازه های 
زمان��ی اس��ت و نه کاهش آن؛ چنانچ��ه در دوره هایی ن��رخ بیکاری در 
کش��ور تا تک رقمی ش��دن هم پیش رفته است ولی باز رشد کرده و تا 
مرز 13درصد هم افزایش داش��ته است به شکلی که میانگین همه این 
سال ها در دو دهه گذشته 11.7درصد بوده است. البته طبق پیش بینی 
مرکز پژوهش های مجلس که در س��ال 1393 ص��ورت گرفت، ایران تا 
سال 1398 یعنی امسال باید با حدود 15 تا 17درصد نرخ بیکاری و تا 
س��ال 1۴۰۰ با نرخ 18 تا ۲1درصد و جمعیت 5 میلیون نفری بیکاران 
مواجه می ش��د که با تالش دولت، این میزان باالی بیکاری و پیش بینی 

آینده تاریک آن تا حدودی کنترل شده است.
چرا نرخ بیکاری در بهار کاهش یافت؟

هرچن��د آمار نش��ان می دهد ن��رخ بیکاری در فصل بهار 98 نس��بت 
به فصول مش��ابه در س��ه سال اخیر کاهش داش��ته اما با توجه به سایر 
ش��اخص ها می توان نتیج��ه گرفت این کاهش بر اث��ر افزایش جمعیت 
غیرفعال رخ داده است. با توجه به تحوالت شتابان و مهم بازار کار ایران 
در فصول اخیر، تمرکز بیش��تر بر تحلیل کوتاه م��دت این بازار می تواند 
حاوی اطالعات ارزش��مند و حتی رفع کننده ابهام ها و برخی سوال های 
موجود درخصوص این تحوالت باش��د. بر این اساس، مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارش��ی به تحلیل وضعیت اشتغال و زیر و بم شاخص های 

بازار کار در فصل بهار پرداخته است.
* جمعیت فعال: بررسی ها نشان می دهد طی سه سال منتهی به بهار 
1397، جمعیت فعال در هر سال به طور متوسط 985 هزار نفر افزایش 
داش��ته است که تقریباً 53درصد از آن مردان و مابقی زنان بوده اند، اما 
در بهار 1398 نس��بت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال ۴3 هزار 
نفر کاهش داش��ته است. این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش در جمعیت 
فعال زنان )حدود 17۰ هزار نفر( رخ داده و جمعیت فعال مردان در این 
فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل 1۲7 هزار نفر افزایش یافته است. 
البته همین افزایش جمعیت فعال مردان نسبت به متوسط این رقم در 
س��ه سال منتهی به بهار 1397 )5۲۰ هزار نفر افزایش در سال( به یک 

پنجم خود رسیده است.
افزایش در جمعیت در سن کار کشور در این فصل نسبت به سال های 
قبل رش��د داش��ته، بنابراین کاهش جمعیت فعال به دلیل خروج افراد 
از بازار کار رخ داده اس��ت. به نظر می رس��د کاه��ش جدی در جمعیت 
فعال بیش��تر به دلیل دلس��ردی افراد از یافتن کار رخ داده و این رویه 
در کاهش جمعیت فعال زنان بس��یار مشهود است )حدود 81درصد از 
کاهش جمعیت فعال زنان از ناحیه کاهش جمعیت بیکار زنان اس��ت(. 
ب��ا این حال ارائه تحلیلی دقیق از دالیل خ��روج افراد بیکار از بازار کار 
نیازمند دسترس��ی به داده های خام طرح آمارگیری نیروی کار است که 
این موضوع به دلیل عدم انتش��ار داده های خام به موقع از س��وی مرکز 

آمار ایران، در حال حاضر امکان پذیر نیست.
* نرخ مشارکت: نرخ مشارکت در بهار امسال، ۴۰.6درصد بوده است 
که نسبت به بهار س��ال گذشته )۴1.1(، ۰.5درصد کاهش داشته است 
و ن��رخ مش��ارکت زنان طی ای��ن دوره ۰.7 درصد کاهش داش��ته و به 
16.1درصد و نرخ مشارکت مردان در حدود ۰.3درصد کاهش را تجربه 

کرده و به 65درصد رسیده است.

* جمعی��ت غیرفعال: در فصل بهار 1398، جمعیت غیرفعال 8۴۰ 
هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. این در 
حالی اس��ت که به طور متوسط طی سه سال منتهی به بهار 1397، 
جمعی��ت غیرفعال هر س��ال ۲75 هزار نفر کاهش را نش��ان می دهد 
و در بهار 1397 نیز این رقم، ۴9 هزار نفر کاهش داش��ته اس��ت. از 
8۴۰ ه��زار نفر افزایش جمعیت غیرفعال در فصل بهار س��ال جاری، 
3۰درصد مربوط به جمعیت غیرفعال مردان و در حدود 7۰درصد آن 

مربوط به جمعیت غیرفعال زنان است.
* تغییر در جمعیت ش��اغالن: طی سه سال منتهی به بهار 1397 
به طور متوس��ط سالیانه 7۲3 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده 
اس��ت که 367 هزار نفر آن م��رد و 356 هزار نفر آن زن بوده اند، اما 
در بهار 1398 نس��بت به بهار سال گذشته 3۲1 هزار نفر به جمعیت 
شاغالن اضافه شده که در این میان 35۴ هزار نفر آن مردان بوده اند 

و جمعیت شاغالن زن، 3۲ هزار نفر کاهش داشته است.
* ترکیب بخش��ی اشتغال: از رقم نزدیک به 3۲۰ هزار نفر افزایش 
اش��تغال رخ داده در به��ار 1398، ح��دود 116 ه��زار نفر در بخش 
کش��اورزی، ۴۰ هزار نفر در بخش خدمات و 168 هزار نفر در بخش 

صنعت بوده است.
* ترکیب منطقه ای اش��تغال: بررس��ی ترکیب شهری و روستایی، 
افزای��ش اش��تغال 3۲1 هزار نف��ری رخ داده در بهار 1398 نش��ان 
می دهد این افزایش اش��تغال متوازن رخ نداده اس��ت به گونه ای که 
۴۲۰ هزار نفر در مناطق شهری به شاغالن اضافه شده و 98 هزار نفر 
در مناطق روستایی از تعداد شاغالن کاسته شده است. البته با توجه 
به در دس��ت اجرا بودن قانون اشتغال روس��تایی، الزم است ارزیابی 
عملکرد این قانون با دقت نظر بیش��تری مدنظر قرار گیرد. همچنین 
از ۴۲۰ هزار نفر افزایش اشتغال رخ داده در مناطق شهری، 97 هزار 
نفر آن به بخش خدمات، 183 هزار نفر به بخش صنعت و 1۴۰ هزار 
نفر به بخش کشاورزی مربوط اس��ت. همچنین در مناطق روستایی 
ب��ه ترتیب در بخش کش��اورزی ۲5 هزار نف��ر، در بخش صنعت 16 
ه��زار نفر و در بخش خدم��ات 57 هزار نفر، کاهش اش��تغال وجود 

داشته است.
* تغییر در جمعیت بیکار: طی س��ه سال منتهی به بهار 1397 به 
طور متوس��ط سالیانه ۲6۲ هزار نفر به جمعیت بیکار اضافه شده که 
در این میان 153 هزار نفر آن مرد و 1۰۲ هزار نفر آن زنان بوده اند، 
اما در بهار 1398 نس��بت به به��ار 1397، جمعیت بیکار 365 هزار 
نفر کاهش داش��ته و جمعیت بی��کار مردان ۲۲7 هزار نفر و جمعیت 
بیکار زنان 138 هزار نفر کاهش داشته است. همچنین جمعیت بیکار 
جوان ۲۴-15 ساله، 13۰ هزار نفر و بیکاری فارغ التحصیالن عالی نیز 
۲۰ هزار نفر کاهش را نشان می دهد. کاهش جمعیت بیکار به همراه 
کاهش نرخ مش��ارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت 
غیرفعال در مردان و زنان، نش��ان می دهد که به دلیل نامساعد بودن 
وضعیت بازار، افراد بیکار از جس��ت وجوی کار دلس��رد شده و از بازار 
کار خارج ش��ده اند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب 
5۰درصدی جمعیت زنان از جمعیت در س��ن کار، قابل تأمل و توجه 
اس��ت. الزم اس��ت برای جلوگیری از تداوم این اتفاق در فصول آتی، 
انگی��زه و دالیل خروج این افراد از بازار کار مورد بررس��ی جدی قرار 

گیرد.
* نرخ بیکاری: هرچند آمار نشان می دهد نرخ بیکاری در فصل بهار 
1398 نس��بت به فصول مشابه در سه س��ال اخیر کاهش داشته، اما 
با توجه به س��ایر شاخص های بازار کار، باید توجه داشت کاهش نرخ 
بیکاری نه به دلیل افزایش اش��تغال قاب��ل توجه بلکه به دلیل خارج 
شدن افراد از بازار کار و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال رخ داده 
اس��ت. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در 
صورتی که ای��ن افراد از بازار کار خارج نمی ش��دند نرخ بیکاری کل 
کشور به 13.9درصد می رسید که نسبت به نرخ اعالم شده 3.1درصد 
بیش��تر اس��ت. درواقع در صورتی که افراد خارج شده از بازار کار در 
فصل بهار 1398 همچنان تقاضای شغل داشتند نه تنها نرخ بیکاری 
1.3درصد کاهش نمی یافت بلکه 1.6درصد نیز افزایش می یافت. این 
موضوع در نرخ بیکاری زنان بسیار جدی تر است به طوری که با این 
فرض نرخ بیکاری زنان به جای 17.3درصد به ۲8.1درصد می رسید.

گزارش سازمان بین المللی کار از تحوالت نرخ بیکاری در سال 2۰۱9 نشان می دهد

ایران نهمین کشور با بیکاری باال در جهان
یادداشت

یک بازگشت مثبت

بازگش��ت اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کش��اورزی به وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت، یک تصمیم مثبت و یک رخداد خوب برای فعاالن صنایع 
تبدیلی اس��ت. در سال 91 تفکیک امور بازرگانی کشاورزی از وزارت صمت 
انجام ش��د و اکنون با دیدن مشکالت این اقدام، دوباره اختیارات به وزارت 
صمت بازگردانده ش��ده اس��ت، وزارتخانه ای که تجربه انجام امور بازرگانی 

کشاورزی در سال های گذشته را دارد.
وزارت جهاد کش��اورزی در مسئله تولید مواد خام کشاورزی به اندازه ای 
مش��غول است که کمتر به امور تولید صنعتی توجه می کند. حفظ بازارهای 
صادراتی، پاس��خ به تقاضای داخل و امور تولید و ورود به بازارهای جدید از 
مس��ائل مهم صنایع تبدیلی در زمینه کش��اورزی بوده است. بارها مسائل و 
موارد مختلف را با وزارت جهاد کشاورزی مطرح می کردیم اما کمتر به امور 
بازرگانی صنایع تبدیلی توجه می ش��د چراکه وزارت جهاد بیش��تر در حوزه 
تخصص��ی خ��ود کار می کرد و کمتر به امور تولی��د و بازرگانی می پرداخت. 
مس��ائل صنعت طی این مدت در وزارت جهاد کش��اورزی کمتر دیده ش��د 
چراک��ه تخصص الزم برای حل مس��ائل آن در جای دیگ��ری بود. اکنون با 
گذش��ت بیش از پنج سال از اجرای طرح تفکیک اختیارات بازرگانی صنایع 
تبدیلی از وزارت صمت، مش��کالت این طرح مش��خص شده و بازگشت آن 
به حالت قبل را می توان سر منشأ تحوالت مثبت در صنعت در نظر گرفت.
تامین مواد اولیه صنایع تبدیلی یکی از انگیزه های تفکیک امور بازرگانی 
از وزارت صمت برای تکمیل زنجیره در وزارت جهاد کش��اورزی بوده است. 
اکنون که اختیارات بازرگانی به وزارت صمت بازگش��ته، این وزارتخانه باید 
ب��رای تقویت نهادها و ارتباطات��ی که کار صنایع تبدیلی را تس��هیل کرده 
و از انگیزه ه��ای ط��رح تفکیک بوده تالش کند. دولت باید مس��ئولیت های 
خود در تامین محصوالتی چون گندم، ش��کر و روغن را با تمرکز در وزارت 
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران انجام دهد. این شرکت می تواند 
ب��ا توجه به اش��رافی که بر وضعیت کش��اورزی و تولی��د در صنایع تبدیلی 
دارد، نیازه��ای ای��ن صنعت به مواد خام کش��اورزی وارداتی و تولید داخل 
را مرتف��ع کند. تجربه انجام این کار پیش��تر در دس��تگاه های دولتی وجود 
داش��ته است. امیدواریم مس��ائل صنایع تبدیلی پس از این تصمیم در امور 

بازرگانی مرتفع شود.

با واگذاری بخش بازرگانی کشاورزی به وزارت صمت
قیمت گوشت و سیب زمینی کاهش می یابد؟!

وزارت جهاد کش��اورزی رس��ما وظیفه تنظیم ب��ازار محصوالت 
کش��اورزی را با کارنامه  قیمت ه��ای نجومی برای برخی از کاالهای 
اساس��ی همچون گوش��ت بیش از 1۰۰ هزار تومانی و سیب زمینی 
بی��ش از 1۰ ه��زار تومانی تحویل وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
)صمت( داد؛ ح��ال باید دید این وزارتخانه چ��ه کارنامه ای در این 

حوزه از خود به جای می گذارد.
به گزارش ایسنا، ابتدای هفته رسما اعالم شد که با مصوبه سران 
قوا، تمام امور سیاست گذاری و نظارت بازرگانی در حوزه محصوالت 
کش��اورزی که تحت عنوان قانون انتزاع در س��ال 1391 از وزارت 
صنعت جدا و به وزارت جهاد کش��اورزی س��پرده شده بود، مجددا 

برعهده وزارت صنعت گذاشته شده است.
اجرای قانون انتزاع در سال 1391 به مدت دو سال تعلیق شد و 
از سال 1393 تا هفته قبل، اجرایی شد و براساس آن تمام اقدامات 
در ح��وزه تنظیم ب��ازار محصوالت کش��اورزی، ص��ادرات، واردات 
و ع��وارض گمرکی و حت��ی نظارت بر قیمت کاالهای کش��اورزی؛ 
برعهده وزارت جهاد کش��اورزی قرار گرفت، اما روز شنبه اعالم شد 
که براساس مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی و مصوبه سران قوا، 

مجددا این بخش به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشت.
در همی��ن زمین��ه، محمدرضا فرش��چیان، عضو ات��اق بازرگانی 
تهران می گوید که س��اختار مدیریتی فعلی نیاز به تغییر داشت. به 
گفته وی، افزایش قیمت محصوالت کش��اورزی در ماه های گذشته 
نش��ان داد که س��اختار مدیریتی فعلی نیاز به تغییر دارد، بنابراین 
بررس��ی این مشکالت و برنامه ریزی برای بهبود آنها می تواند جنبه 
مثبت داشته باش��د. همچنین این عضو اتاق بازرگانی طرح احیای 
وزارت بازرگان��ی که بتواند در کوتاه مدت ترین زمان ممکن، بهترین 
تصمیم ه��ا را بگیرد را مثبت ارزیابی می کن��د چراکه به گفته وی، 

مدیریت بازرگانی در شرایط فعلی باید چاالک و تخصصی باشد.
اما س��ید محمد میرمحمدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، 
یک��ی از دالیل جابه جای��ی دوب��اره وظایف تنظیم ب��ازاری بخش 
کشاورزی و واگذاری آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت را وجود 
ابهامات��ی در این حوزه، به ویژه در حوزه واردات گوش��ت می داند و 
معتقد است که ابهام در واردات گوشت قرمز مشکل ساز شده است. 
به اعتقاد او، مش��کل حوزه تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی این 
نیست که وظایف تنظیم بازاری بخش کشاورزی در کدام وزارتخانه 
اس��ت، بلکه مس��ئله اصلی عدم ش��فافیت برخی آمارها و پاسخگو 

نبودن برخی از مسئوالن در این زمینه است.
همچنی��ن علی قنبری، معاون اس��بق وزیر جهاد کش��اورزی نیز 
می گوید که جابه جایی وظایف و س��اختارهای تنظیم بازاری بخش 
کش��اورزی از وزارت جهاد کش��اورزی ب��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، مش��کلی در زمینه بازار و بهبود معیش��ت تولیدکنندگان و 
مصرف کنن��دگان حل نمی کند و بهتر بود ک��ه به جای این انتقال، 
تس��هیالتی برای اجرایی ش��دن قانون و بهتر ش��دن اوض��اع بازار 
محصوالت کشاورزی فراهم ش��ود و نظارت ها افزایش یابد. در یک 
کالم، او معتقد اس��ت که به جای انتق��ال وظایف، باید نظارت ها را 
افزایش دهیم. در این میان، مهدی معصومی اصفهانی، نایب رئیس 
کمیس��یون کش��اورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، بی ثباتی را 
بالی جان فعاالن اقتصادی می داند و معتقد اس��ت که کوتاه  بودن 
مدت اجرای قوانین و بی ثباتی جدی در این عرصه بیشترین ضربه 

را در سال های گذشته به اقتصاد ایران وارد کرده است.
به گفته این کارش��ناس، تا زمانی که قوانین به ش��کل بلندمدت 
اجرایی نش��وند و یک ثبات قطعی در عرصه اقتصادی ایجاد نشود، 
جابه جایی مس��ئولیت های یک وزارتخانه دردی را دوا نخواهد کرد، 
چراکه با تغییر وزارتخانه، مبنای اصلی چالش ها ادامه خواهد داشت 

و تنها نام نهاد، تغییر می کند.
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کارشناس��ان اقتصاد مسکن معتقدند تا زمانی که مشکالت ریشه ای بازار مسکن 
مثل کمبود تولید و حجم باالی تقاضای س��رمایه ای اصالح نشود، طرح پیشنهادی 

وزیر راه و شهرسازی با نام »فعال خانه نخرید« نمی تواند موثر باشد.
ب��ه گزارش مه��ر، طبق گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن در تیرماه 
امسال در شهر تهران، قیمت مسکن طی یک بازه ۲ ساله، 3 برابر شده و به صورت 
میانگین به 13.6میلیون تومان برای هر متر مربع رس��یده اس��ت، اما با وجود این 
افزایش شدید قیمت ها، بازار دچار تناقض در عرضه و تقاضا شده است؛ از یک سو 
بس��یاری از افراد که به دنبال خرید و حتی اجاره واحد متناس��ب خود هس��تند، با 
مش��کل عرضه رو به رو شده اند و از سوی دیگر به دلیل کاهش شدید قدرت خرید 
مس��کن خانوارها، بسیاری از کسانی که به دنبال فروش واحد خود هستند، امکان 
ف��روش آن را ندارند؛ حتی برخی کارشناس��ان اعالم کرده ان��د که به دلیل کاهش 
6۰درصدی خرید و فروش مس��کن در تیرماه امس��ال نس��بت به تیرماه سال قبل 
براساس اعالم بانک مرکزی، خریداران به عنوان تعیین کننده قیمت در بازار مسکن 
جای فروشندگان را که تا یک ماه قبل، تعیین کننده قیمت در بازار بودند، گرفته اند.

آمار بانک مرکزی نیز نش��انگر این مطلب اس��ت که  تعداد معامالت ثبت ش��ده 
در خرداد و تیرماه نس��بت به زمان مش��ابه سال گذش��ته حدود 6۰درصد کاهش 

داشته است.
پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی: فعاًل خانه نخرید

در این ش��رایط یکی از نسخه های پیش��نهادی وزیر راه و شهرسازی 
برای متقاضیان مس��کن، توصیه به عدم خرید اس��ت. ۲8 تیرماه محمد 
اس��المی با بیان اینکه معامالت مسکن رو به کاهش است و خریدار در 
این بخش وجود ندارد، گفت: در ش��رایط حباب بزرگی که در مس��کن 
ایجاد ش��ده مردم اقدام به خرید خانه نکنند و اجازه دهند ش��رایط آرام 
شده و این حباب به اصطالح بترکد. نکته مهم این است که چند معامله 
در بازار مسکن انجام شده است، معامالت کاًل رو به کاهش بوده و همین 
کاهش و نبود خریدار در وضعیتی که فروش��نده زیاد شده موجب افت 

قیمت ها خواهد شد.
در همین خصوص، مهدی غالمی کارش��ناس بازار مس��کن با بیان اینکه مسکن 
تأمین کننده یکی از نیازهای اساسی خانواده هاست که ادامه زندگی بدون آن ممکن 
نیس��ت، گفت: اگر خانواده ها نتوانند مسکن متناسب خود را به صورت ملکی تهیه 
کنند، به ناچار باید به مسکن استیجاری روی بیاورند. آیا برای اصالح بازار اجاره هم 

می توان پیشنهاد داد که مردم فعاًل منزلی را اجاره نکنند؟

وی افزود: ضمناً در این شرایط اگر افزایش قیمت ها فقط در بازار خرید و فروش 
مس��کن وجود داشت و شرایط بازار اجاره ش��رایط معمولی بود، این احتمال وجود 
داش��ت که التهابات بازار مسکن ناش��ی از حباب و غیرواقعی باشد؛ ولی وقتی بازار 

اجاره نیز شرایط مناسبی ندارد مشخص است که مشکالت دیگری وجود دارد.
کاهش معامالت مسکن همیشه به کاهش قیمت نمی انجامد

مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت گفت: نکته اول اینجاست 
که عمده خانواده های مستأجر و یا تازه شکل گرفته، دیگر توان خرید در بازار مسکن 
را ندارند، که این توصیه در مورد آنها صادق باشد. اتفاقاً عمده تقاضاهای موجود در 
بازار مس��کن تقاضای مصرفی جدید نبوده است. یعنی افراد برای سرمایه گذاری و 
اس��تفاده از سود سرشار و بدون ریسک بازار مسکن اقدام به خرید مسکن کرده اند. 

این افراد هم احتماالً از سود خود صرف نظر نمی کنند.
غالمی اضافه کرد: در این ش��رایط که تقاضای مس��کن بیشتر از عرضه آن است 
و احتکار و خالی نگه داش��تن مسکن هم هزینه ای برای مالکان یا محتکران ندارد، 
بنابراین اگر تعداد معامالت هم کاهش پیدا کند، بس��یار بعید است کاهش قیمت 
مس��کن اتفاق بیفتد. چنانچه در ماه های اخیر در شهر تهران نیز چنین اتفاقی رخ 

نداد؛ یعنی با وجود کاهش معامالت باز هم شاهد افزایش قیمت بودیم.
به جای »خانه نخرید« مالیات بر عایدی مسکن را اجرا کنید

این کارش��ناس مس��کن ادامه داد: توصیه به نخریدن مسکن زمانی می تواند اثر 
مثبتی داش��ته باشد که جامعه و بازار احساس کنند مشکالت اساسی بازار مسکن 
در حال حل ش��دن اس��ت. مثاًل اگر این احساس در بازار به وجود آید که قرار است 
با تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه به شکل مؤثر مقابله شود، حتماً می توان آینده 
بهتری را در بازار مسکن متصور شد. یعنی اگر مالیات بر عایدی سرمایه و خصوصاً 
بخش مسکن آن سریع تر تصویب و اجرا شود تا کم کم مسکن از حالت سرمایه ای 
خارج ش��ود و رفتارهایی چون سفته بازی و معامالت صوری و مکرر از بازار مسکن 
حذف شود. وی تصریح کرد: این در حالی است که دولت بخش مسکن را از الیحه 
مالیات بر عایدی سرمایه حذف کرده و این وظیفه مجلس است که این پایه مالیاتی 

را در قالب طرح به تصویب مجلس برساند و دولت را ملزم به اجرای آن کند.
غالمی در مورد خانه های خالی از سکنه نیز گفت: اگر مالیات بر خانه های خالی 
با نرخ مؤثر اجرا ش��ود تا مالکان و محتکران مجبور به عرضه واحدهای خود شوند، 
در این صورت وضعیت بازار مس��کن بهبود می یابد. این در حالی اس��ت که به نظر 
نمی رس��د عزم خاصی برای اجرای س��ریع تر مالیات های تنظیمی در بازار مسکن 

وجود داشته باشد.

عرضه واحدهای برنامه »اقدام ملی« با قیمت تمام شده
او دیگر مش��کل اساسی بازار مس��کن را کمبود تولید و عرضه آن در برابر میزان 
تقاضای موجود در بازار دانست و گفت: اگر تولید و عرضه مسکن متناسب افزایش 
پیدا کند حتی اگر مالکان فعلی به عرضه واحدهای خود اقدام نکنند، باز هم مردم 
می توانند نیاز مسکن خود را با واحدهای تولیدشده تأمین کنند، بنابراین می توان تا 

حدودی انتظار بهبود بازار مسکن را داشت.
غالمی ادامه داد: اما باید نحوه عرضه این واحدهای تولیدشده به گونه ای باشد که 
خانواده ها امکان خرید آن را دارا باش��ند. در غیر این صورت اگر در سیاستگذاری و 
برنامه ریزی واحدهای نوس��از دقت الزم انجام نشود، این واحدها طعمه سوداگران و 

محتکران شده و نمی تواند در بازار مؤثر باشد.
این کارشناس مسکن به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: 
واحدهایی که قرار است به شیوه مشارکتی در برنامه اقدام ملی تولید مسکن ساخته 
شوند، بی شک تأثیر چندانی در بازار مسکن نخواهند گذاشت. زیرا اوالً بخش قابل 
توجهی از این واحدها قرار اس��ت در مالکیت س��ازندگان و انبوه سازان باشد و هیچ 
تضمینی وجود ندارد که این واحدها را به موقع به بازار عرضه کنند. ثانیاً در صورت 
عرضه، حتی اگر انصاف را هم رعایت کنند نهایتاً واحدهای مسکونی را با قیمت بازار 
عرضه می کنند، بنابراین نباید انتظار کاهش قیمت ها را با این مدل تولید مس��کن 

)مشارکت با بخش خصوصی( داشت.
اسالمی درباره تولید مسکن ارزان و باکیفیت چه گفت

در همین حال، وزیر راه و شهرسازی از تولید مسکن ارزان و باکیفیت خبر داد و 
گفت: وقت آن رسیده است که از سنتی سازی)بساز و بفروشی( در حوزه ساختمان 

به صنعتی سازی برسیم؛ این امر منجر به ساخت مسکن ارزان و باکیفیت می شود.
به گزارش ایرنا، محمد اسالمی در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان 
درخصوص مزایای صنعتی سازی در حوزه ساختمان گفت: صنعتی سازی  عالوه بر 
زمان در قیمت و کیفیت بهره برداری تاثیرگذار است. به گفته وی، وقتی خانه ای با 
سرعت ساخته می ش��ود ضمن کاهش زمان، از قیمت نهایی خانه کاسته می شود. 
در عین حال در صنعتی س��ازی با رعایت مالحظات زیست محیطی از اتالف انرژی 
جلوگیری می شود که به کاهش هزینه های دوره استفاده از ساختمان منجر خواهد 
شد. وزیر راه درخصوص جایگاه صنعتی سازی در طرح اقدام ملی نیز گفت: در یک 
دهه گذشته در صنعت ساختمان تحول اساسی ایجاد شده است، اما برای پیشرفت 
بیشتر به تحول اساسی در حوزه مصالح ساختمانی و تاسیساتی نیازمندیم. باید لوازم 

تولیدی در صنعت ساختمان پشتیبان صنعتی سازی باشد.

خبر تازه وزیر راه و شهرسازی درباره تولید مسکن ارزان و باکیفیت

راهکار »فعال خانه نخرید« دردی دوا می کند؟
ارتباطات

موبایل های دهه 7۰ چقدر می ارزند؟
تلفن همراه در ایران 26 ساله شد

هرچند موبایل امروز دیگ��ر دارایی قابل توجهی برای خانوار 
ایرانی محسوب نمی شود، اما ۲6 سال پیش، قیمت یک موبایل 
در ایران که ش��امل س��یمکارت و گوش��ی بود، سرمایه ای قابل 

توجه محسوب می شد.
به گزارش خبرآنالین، حاال ۲6 سال از واگذاری اولین موبایل 
در ایران می گذرد، آن روزها متقاضیان گوشی تلفن همراه باید 
ثبت نام می کردند و پس از فرا رسیدن زمان تحویل سیمکارت 
را به همراه یک گوش��ی تحویل می گرفتند.  ش��رکت نوکیا که 
حاال برندی فراموش ش��ده در بازار موبایل محس��وب می شود، 
اولین ش��رکتی بود که نس��بت به واگذاری گوشی تلفن همراه 
در ای��ران اقدام کرد و پس از آن بود که پای دیگر اروپایی ها به 

میدان باز شد.
اروپایی ه��ا امروز، حداق��ل در بازار ایران، قافی��ه را به رقبای 
چش��م بادامی آس��یایی باخته اند اما آن روزها حرف اول را در 

بازار می زدند.
هرچند اس��تقبال از اولین دور ثبت نام برای خرید سیمکارت 
و گوش��ی تلفن همراه در ایران چندان ب��اال نبود، اما به تدریج 
فاصله قیمت قابل توجه موبایل های تحویلی از س��وی مخابرات 
با بازار آزاد، س��رمایه های سرگردان بسیاری را به میدان کشید 
به طوری که دوره های ثبت نام از س��وی رسانه های آن روزها، 

دوره های جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه اعالم می شد.
 بررسی ها نشان می دهد در این دوره زمانی پیش فروش البته 
ابزار مهمی برای جمع آوری سرمایه ها بود به طوری که ثبت نام 
موبایل، ثبت نام خودرو و البته خرید اوراق مش��ارکت، سه ابزار 

مهم سرمایه گذاری در اقتصاد دهه 7۰ تلقی می شود.
امروزه پوش��ش تلفن هم��راه در ایران به بی��ش از 95درصد 
رس��یده اس��ت، اما برآوردها نش��ان از آن دارد که این فناوری 
با تاخیری ۲۰س��اله پای خود را ب��ه بازار ایران باز کرد.  قیمت 
فروش اولین س��یمکارت ها در تیرماه سال 137۲ برابر با ۴5۰ 
هزار تومان بود. در فاصله زمانی کوتاهی اما موبایل های تحویلی 

با قیمت هایی چندین برابر در بازار آزاد به فروش رسید.
در ح��ال حاضر س��ه اپراتور تلف��ن همراه در ای��ران فعالیت 
می کند و قیمت س��یمکارت دائمی آنها متفاوت است اما بهای 
سیمکارت دائمی همراه اول امروزه به 16۰ هزار تومان می رسد.  
این بدان معنی اس��ت که سرمایه ای بودن این کاال در دهه 7۰ 

دور از ذهن تلقی می شود.
 تطبیق قیمت س��یمکارت با قیمت دالر نشان می دهد، بهای 
ی��ک س��یمکارت تلفن همراه، ب��ا توجه به نرخ متوس��ط 18۰ 
تومانی برای دالر در سال 137۲، برابر با ۲5۰۰ دالر بوده است. 
به این ترتیب ب��ا در نظر گرفته نرخ 1۲ هزار تومان برای دالر، 
قیم��ت هر موبایل دهه 7۰ ب��ه پول امروز به حدود 3۰ میلیون 
تومان می رسد. متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در 
تهران در آن روزها، در س��ال 137۲ برابر با 5۰ هزار تومان بود 
به این ترتیب بهای یک سیمکارت با 9 متر مربع واحد مسکونی 

در پایتخت برابری می کرد.
 متوسط قیمت مس��کن امروزه به 13 میلیون تومان رسیده 
است و به این ترتیب اگر مبنا قیمت مسکن در نظر گرفته شود، 
بهای یک س��یمکارت و گوش��ی با 117 میلیون تومان برابری 

می کند.
 موبایل هایی که در سال 137۲ با قیمت ۴5۰ هزار تومان در 
بازار فروخته ش��د، دو س��ال بعد در بازار آزاد بیش از 3میلیون 
و 3۰۰ هزار تومان قیمت داش��ت. قیمتی معادل با یک پیکان 
صفر کیلومتر. موبایل ها تا پیش از میانه دهه 8۰ سند محضری 
داش��تند و نق��ل و انتقال آنها در دفاتر اس��ناد رس��می صورت 

می گرفت.
آفت��اب بخت موبایل تا میانه دهه 8۰، یعنی یک دهه پس از 
ورود به بازار ایران تابید و س��پس کم ک��م با ورود اپراتورهایی 
دیگ��ر و عرضه س��یمکارت های اعتباری س��یمکارت به کاالیی 

مصرفی در جامعه ایران بدل شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران:
 هفته آینده

منتظر ارزانی گوشی باشید
رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم صوتی و تصویری تهران گفت 
با ثبت س��فارش 7۰ ش��رکت واردکننده موبایل و به دنبال کاهش 
ن��رخ ارز، ظرف هفته های آینده ش��اهد کاه��ش قیمت این کاال در 

بازار خواهیم بود.
ابراهی��م درس��تی، رئی��س اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم صوتی، 
تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در گفت وگو با تس��نیم، 
ادامه داد: ثبت سفارش برمبنای کاهش نرخ ارز صورت گرفته است 
و با ورود موبایل های ثبت ش��ده به بازار باید ش��اهد کاهش نرخ آن 
باش��یم که در صورت تخلف و عملکرد خارج از رویه با اخذ دس��تور 

قضایی تدابیر الزم اندیشیده خواهد شد.
به گفت��ه وی، در بازار راکد حال حاضر حدود 6۰۰هزار گوش��ی 
تلفن همراه مورد نیاز است که شرکت  های واردکننده با تزریق قطره 

چکانی سعی بر افزایش قیمت ها و سودجویی از شرایط را دارند.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و 
لوازم جانبی تهران، یکی از راهکارهای کنترل بازار و قیمت ها را ارائه 
مجوز واردات به واحدهای صنفی دارای پروانه دانست و خاطرنشان 
ک��رد: در صورت واردات کاال توس��ط واحدهای صنف��ی پروانه دار و 
پرداخ��ت عوارض و کمرگی، ضمن بهره مندی دولت از این هزینه ها 
ما ش��اهد کاهش قیمت های گوشی و سود مصرف کنندگان خواهیم 

بود.
او دلی��ل اصل��ی گران بودن گوش��ی ها در بازار را گران فروش��ی 
شرکت های واردکننده دانست. ابراهیم درستی ضمن تاکید بر نظارت 
بیشتر س��ازمان حمایت کننده از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
و نیز س��ازمان تعزی��رات حکومتی بر عملک��رد واردکنندگان گفت: 
این س��ازمان ها نیازی بر دریافت ش��کایت مردمی ندارند و با رصد 

انبارهای احتکارشده واردکنندگان، می توانند اعمال قانون نمایند.

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گفت حمای��ت از کارآفرینی نیازمند 
فضای کسب وکار مناسب اس��ت و عالوه بر تغییر نظام آموزش و فرهنگ 

آموزش باید فعالیت های حمایتی و نظام کار نیز تغییر کند.
به گزارش ایرنا، محمد ش��ریعتمداری روز یکش��نبه در آیین تجلیل از 
فعاالن حوزه مهارت آموزی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار 
ش��د، گفت از س��ال 138۲ روز 6 مرداد به عن��وان روز ملی کارآفرینی و 
آموزش های فنی و حرفه ای نامگذاری شده است و از آن روز شاهد تغییرات 
قابل توجه بازار کار و روند جدیدی از نظام کارآفرینی در جهان بودیم که 

باید متناسب با آن حرکت کنیم.
وی افزود: بر این اساس سال 1396 شورای عالی فنی و حرفه ای تشکیل 

شد تا این همسویی شکل بگیرد.
وزی��ر کار یکی از دالیل مهم افزایش فارغ التحصیالن بیکار را نداش��تن 
مهارت دانست و از شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای خواست 
در این خصوص پیگیری های الزم را انجام دهد. او با اشاره به نظام آموزشی 
کش��ور گفت: هم اکنون دوباره نظام آموزشی کشور به نظام 7۰ سال قبل 
برگش��ته است و برای بسیاری س��وال پیش آمده که علت چیست؟ و چرا 

دوباره نظام آموزشی به 7۰ سال قبل برگشته است؟ 
شریعتمداری گفت: من در دوره های مدارس راهنمایی تحصیلی درس 
خواندم  به این صورت که بعد از پایان پنجم ابتدایی وارد مرحله راهنمایی 
ش��دیم و به معنای واقع��ی راهنمایی تحصیلی بود و تمایالت و س��الیق 

دانش آموز را با نیاز بازار کار از همان دوره نوجوانی می سنجید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: پس از اتمام دوره راهنمایی 
دارای یک فکر و اندیش��ه برای کار خ��ود بودیم و بعد از این دوره مدارس 
جام��ع بود و در ای��ن دوره نیز با همه آموزش های فنی و حرفه ای آش��نا 
می ش��دیم و در آن دوران نظام آموزشی به دنبال تربیت نیروی کارآفرین 

بود اما این روش کنار گذاشته شد و به نظام جدید رسیدیم.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه باید به مهارت آموختگان فنی و حرفه ای 
توجه کرد، گفت: یک جوشکار حرفه ای که می تواند در زیر دریا جوشکاری 
کند باید این فرد هم به لحاظ دس��تمزد و هم به لحاظ جایگاه شخصیتی 

در جامعه شناخته شود.
به گفته وی، باید فرهنگ تغییر کند و جامعه بداند نیروی کار متخصص 

دارای جایگاه باالیی است.

عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: نظام کارآفرینی در حال پوست اندازی 
اس��ت و بی ش��ک نظام های بیمه، تامین اجتماعی، دس��تمزد و روابط کار 

متناسب با این باید تغییر کند چراکه پاسخگوی بازار کار جدید نیست.
به گفته شریعتمداری، نوع کار تغییر کرده است برای نمونه در دوره ای 
فرد ۲۴ ساعت کار می کرد و گفته می شد که فرد کار تمام وقت دارد، اما 
در حال حاضر شاهد هستیم که مشاغل به ساعات جزء تقسیم شده و افراد 
تنها چند س��اعت در تاکسی های اینترنتی کار می کنند بنابراین نظام کار 

پاسخگوی آنها نیست.
وزیر کار تاکید کرد: نظام کارآفرینی جدید نیازمند فضای جدید متناسب 
با خود اس��ت و 38درصد اشتغال کشور توسط کارآفرینی ایجاد می شود و 
مابقی آن خویش فرماها هستند که کار غیررسمی دارند یا به صورت فردی 

مشغول هستند.
او با اش��اره ب��ه برگزاری نمایش��گاه الکامپ نیز گفت: امس��ال نیمی از 
نمایشگاه در اختیار استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان بود و مطمئنم 
این میزان اشتغال در سال های اخیر رشد می یابد بنابراین باید فضای کسب 

و کار را در این زمینه آماده کنیم.

رش��د قیمت مسکن در تیرماه امسال نس��بت به خردادماه 1.3درصد 
رش��د کرد؛ این در حالی اس��ت که افزایش قیمت مسکن در خردادماه 
نسبت به اردیبهشت، 9درصد بود. گزارش دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد 
مس��کن وزارت راه و شهرسازی حاکی است که میانگین قیمت هر متر 
مربع مس��کن ش��هر تهران در تیرماه به 13 میلیون و 615 هزار تومان 

رسید که نسبت به تیرماه سال قبل 95درصد افزایش یافته است.
متوس��ط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مس��کونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی ش��هر ته��ران 13 میلیون و 3۰۰ هزار 
تومان بود که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب 9  و 

1۰۴درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنین تعداد معامالت با افت 6۴درصدی نسبت به تیرماه سال قبل 
به ۴هزار و 898 فقره رسیده است. تعداد کل مبایعه نامه های ثبت شده 
در تیرماه در تهران ۴هزار و 898 فقره معامله بود که نس��بت به تیرماه 
س��ال گذش��ته که 13 هزار و 796 معامله ثبت شد، 6۴.۴درصد کاهش 
داشته اس��ت.  میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تیرماه در 
ش��هر تهران 13 میلیون و 615 هزار تومان برآورد ش��ده که نس��بت به 
تیرماه سال گذشته که میانگین هر مترمربع واحد مسکونی 6 میلیون و 

987 هزار تومان بود، افزایش ۴8.6درصدی را نشان می دهد.
براس��اس گزارش دفت��ر برنامه ری��زی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و 
شهرسازی از وضعیت تهران در تیرماه، بیشترین میانگین قیمت هر متر 

مربع واحد مس��کونی به منطقه یک تهران ب��ا 31 میلیون و 858 هزار 
تومان اختصاص یافته است.

براساس این گزارش منطقه 3 تهران با متوسط هر متر ۲3 میلیون و 
651 ه��زار تومان و منطقه ۲ با میانگین متری ۲۰ میلیون و 89۴ هزار 

تومان دیگر مناطق گران شهر تهران هستند.
منطق��ه 18 ب��ا میانگین متری 5 میلی��ون و 9۲۰ هزار تومان یکی از 

ارزان ترین مناطق شهر تهران است.
منطقه ۲۰ با متوس��ط متری 6 میلی��ون و 3۴7 هزار تومان و منطقه 
17 با متوسط متری 7 میلیون و 13 هزار تومان نیز در این گزارش جزو 

دیگر منطقه ارزان شهر تهران معرفی شده است.

وزیر کار: حمایت از کارآفرینی نیازمند فضای کسب وکار مناسب است

آهنگ رشد قیمت مسکن الک پشتی شد

شرح حال بازار مسکن در تیرماه

دوشنبه
7 مرداد 1398

شماره 1361



بانک پاسارگاد توضیح داد
جزییات حمله به مسئول شعبه بانک در آمل

روابط عمومی بانک  پاسارگاد در پی انتشار اخباری مبنی بر حمله 
به مس��ئول یکی از ش��عبه های این بانک در ش��هر آمل توضیحاتی 

ارائه داد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، ب��ه اطالع هم میهنان 
گرامی می رس��اند؛ متأسفانه در روز یکشنبه مورخ 6 اَمرداد، مسئول 
یکی از ش��عبه های بانک  پاس��ارگاد در شهر آمل، مورد حمله  فردی 
قرار گرفت. علت مراجعه وی به ش��عبه آمل، انجام امور مالی نبوده؛ 
بلکه به منظور اعتراض به انس��داد و برداشت وجه از حساب وی بنا 
به دس��تور مقامات قانونی در یکی دیگر از شعبه های این بانک بوده  
اس��ت. نامبرده پیش از مراجعه به شعبه خشمگین و عصبانی بوده 
و با برنامه ریزی قبلی، قصد س��وء برای ارتکاب جرم داش��ته اس��ت. 
مطابق اعالم اداره آگاهی آمل، مایع اس��تفاده شده توسط مرتکب، 
اس��ید با غلظت نه چن��دان باال بوده که روی تمام صورت مس��ئول 
ش��عبه و قسمت زیادی از دست یکی از نگهبانان شعبه ریخته شده  
است. مداوا روی مجروحین ادامه دارد و برای انجام اقدامات درمانی 

گسترده تر به تهران منتقل شدند.
الزم به ذکر اس��ت ش��عبه آمل طبق روال معمول، در حال ارائه 
خدمات بانکی به مشتریان، بدون وقفه بوده و آنچه در خبرها مبنی 
بر تأخیر در پاس��خگویی به مش��تری ذکر شده  است، کذب محض 

است.
بانک  پاس��ارگاد ضمن آرزوی س��المتی برای مسئول شعبه  آمل، 
تا احقاق کامل حق ایش��ان، این موضوع را از طریق مراجع قضایی 

پیگیری خواهد کرد.

صندوق بین المللی پول:
تحریم ایران رشد اقتصادی جهان را کند کرد

صندوق بین المللی پول در گزارش��ی اع��الم کرد بحران تعرفه ای 
آمری��کا و چین، کاه��ش تقاضا در هند و برزی��ل، ایجاد اختالل در 
عرضه کامودیتی )مواد اولیه( در روسیه،  شیلی و تحریم های اعمال 
ش��ده علیه ایران س��بب شده است رش��د اقتصادی جهان با کندی 

روبه رو شود و چشم انداز تاریکی داشته باشد.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از پایگاه رس��می صن��دوق بین الملل��ی پول، 
تحلیلگ��ران اقتص��ادی ب��ر این باورند ک��ه در صورت بهبود رش��د 
اقتصادی در کش��ورهای در حال توس��عه و بازارهای نوظهور مانند 
ایران، آرژانتین، ترکیه و ونزوئال شاخص اقتصاد جهانی در سال های 

۲۰19 تا ۲۰۲۰ با رشد رو به  رو خواهد شد.
براس��اس این گزارش، بیش از 7۰درصد از رش��د اقتصادی سال 
۲۰19 ت��ا ۲۰۲۰ ب��ه  کش��ورهای در ح��ال توس��عه و اقتصادهای 
نوظه��ور ارتباط دارد. به گزارش پایگاه رس��می صندوق بین المللی 
پول، اقتصاد کشورهای توس��عه یافته مانند آمریکا، انگلیس، ژاپن و 
کشورهای منطقه یورو در سه ماه اول ۲۰19 با رشد روبه رو شدند.

در این گزارش همچنین پیش بینی ش��ده اس��ت: مادامی که این 
کش��ورهای برای توسعه رش��د اقتصادی خود به تقاضاهای خارجی 
وابس��ته اند، ممکن است رش��د اقتصادی این کش��ورها در آینده با 
س��رعت کمتری پیش رود. به عنوان مثال پیش بینی ش��ده اس��ت 
میزان رش��د اقتص��ادی آمریکا ت��ا پایان ۲۰19 با رش��د یک دهم 
درص��دی ت��ا 1.9درصدی روبه رو ش��ود. ول��ی به باور ش��ماری از 
تحلیلگران اقتصادی این رقم به س��بب جنگ تعرفه ای این کش��ور 

با چین ممکن است به 1.7درصد تنزل یابد.
براس��اس این گزارش،  همچنین پیش بینی شده است میزان رشد 
اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور تا پایان 
۲۰19 با 3 دهم درصد کاهش به ۴.1درصد و تا پایان سال ۲۰۲۰ با 
یک دهم درصد کاهش به ۴.7درصد برسد.   این گزارش همچنین 
نش��ان می دهد اتخاذ سیاس��ت پولی مناسب از س��وی اقتصادهای 
بزرگ جهان س��بب بهب��ود وضع اقتص��ادی در بازارهای نوظهور و 
کشورهای در حال توسعه شده است ولی تشدید بحران های تجاری 
این کشورها را با مشکالتی روبه رو کرده است. براساس این گزارش، 
احتم��اال تش��دید جنگ تعرفه ای می��ان آمریکا و چی��ن در ماه مه 
)اردیبهشت-خرداد 98( سبب می شود میزان تولید ناخالص داخلی 

جهانی در سال ۲۰۲۰ با کاهش نیم درصدی روبه رو شود.

آغاز صعود دوباره قیمت ها در بازار طال و سکه
دالر به کانال ۱2 هزار تومان برگشت

قیمت ها روز یکشنبه در بازار طال و سکه روندی صعودی به خود 
گرفت؛ اگرچه این افزایش اندک بود، اما نسبت به دو هفته گذشته 
که قیمت س��که به کمتر از ۴ میلی��ون تومان و هر گرم طال به زیر 

۴۰۰ هزار تومان رسید، تغییرات بسیار داشته است.
ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، در بازار تهران هر قطعه س��که با قیمت 
۴ میلی��ون و ۲۴1 هزار تومان به فروش رفت؛ این در حالی اس��ت 
که در روز ش��نبه س��که تمام ۴ میلیون و 17۲ هزار تومان قیمت 
داشت. سکه طرح قدیم نیز در روز یکشنبه در بازار تهران با قیمت 
۴ میلیون و 17۴ هزار تومان فروخته شد. نیم سکه نیز ۲ میلیون و 
3۲8 هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و ۴99 هزار تومان قیمت 
داش��ت. در این میان، در بازار هر گرم طالی 18عیار با قیمت ۴1۰ 
ه��زار و 5۰۰ تومان به فروش رفت؛ این رقم نس��بت به روز ش��نبه 
افزای��ش حدود ۴ هزار و 5۰۰ تومان را نش��ان می دهد. اما افزایش 
قیم��ت طال در بازار تهران در حالی اس��ت که قیم��ت طال در بازار 

جهانی به دلیل تعطیل بودن، بدون تغییر بود.
همچنی��ن قیمت دالر در صرافی های بانکی با افزایش��ی س��یصد 
تومان��ی به 1۲ هزار و ۲۰۰ تومان رس��ید و نرخ خرید دالر در این 
صرافی ه��ا برابر ب��ا 1۲ هزار و 1۰۰ تومان اعالم ش��د. بهای فروش 
اسکناس یورو در صرافی های بانکی نیز 1۴ هزار تومان اعالم گردید. 
ه��ر ی��ورو در این صرافی ها از مردم به ن��رخ 13 هزار و 9۰۰ تومان 

خریداری می شود.
 صراف��ان و فعاالن ب��ازار می گویند مهمترین دلی��ل افزایش نرخ 
دالر در صرافی ها افزایش قیمت در بازار آزاد، در ساعات پایانی روز 
ش��نبه و ساعات ابتدایی بازگش��ایی بازار بود. بانک مرکزی با هدف 
ایجاد تطابق در این وضعیت نسبت به افزایش قیمت همگام با بازار 

آزاد اقدام کرد.

بانکنامه

فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، 
اس��امی متخلفان ارز دولتی را اعالم کرد. عبدالناصر همتی در این نامه، 
اس��امی افراد و تمام مجموعه هایی که با تایید دستگاه های دولتی اقدام 
به ثبت س��فارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده، اما 
هن��وز کاالی موردنظر را به کش��ور وارد نکرده اند را اعالم کرد. حس��ن 
روحانی هم در پی نوش��ت این نامه، خواس��تار پاسخگویی فوری چهار 
وزیر شد تا به صراحت پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟

در نامه همتی به روحانی چه آمده است؟
عبدالناص��ر همتی در این نامه از عدم بازگش��ت و ایف��ای ارز دولتی 
تخصی��ص داده ش��ده به ش��رکت های داروی��ی، تجهیزات پزش��کی و 
تامین کننده کاالهای اساس��ی خبر داده اس��ت. به گزارش مهر، در نامه 
عبدالناصر همتی به رئیس جمهور درباره تأمین ارز کاالهای اساس��ی و 
دارو بانک مرکزی در س��ال 97 آمده اس��ت: »تأمی��ن به موقع و مکفی 
کااله��ای اساس��ی و دارو به لح��اظ نقش و اهمیت اس��تراتژیک آن در 
س��بد کاالهای خانوار، همواره از جایگاه و اهمی��ت ویژه ای در برنامه و 
اقدامات دولت محترم و متعاقب آن، بانک مرکزی برخوردار بوده اس��ت. 
به گونه ای که تخصیص و تأمین ارز مربوطه در س��ال های اخیر، همواره 

با نرخ های ترجیحی صورت پذیرفته است.
این موضوع )تأمین ارز کاالهای اساس��ی و دارو در سال 97( با توجه 
به شرایط ویژه کشور، تشدید تحریم های یکجانبه از جانب دولت آمریکا 
و تحدید صادرات و مانع ارزی کش��ور، محدود و بسته شدن کانال های 
بانک��ی اهمیتی دوچندان یافته و این بان��ک مدیریت تقاضای ارز را در 
اولوی��ت اول برنامه ها و اقدامات اجرایی خود ق��رار داد و در این ارتباط 
با برگزاری جلس��ات متعدد، با دس��تگاه های متولی تایید تخصیص ارز 
برای این کاالها یعنی وزارت جهاد کش��اورزی، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی و وزارت صنعت، معدن و تجارت )متولی اصلی ثبت 
س��فارش واردات کاال( و تش��ریح وضعیت منابع و ذخایر ارزی کشور و 
انجام هماهنگی های الزم و تأمین س��همیه ارزی هر یک از دستگاه های 
متولی در راس��تای مدیریت تقاضای ارز اقدام نمود. حال علی رغم تمام 
تالش ه��ای به عمل آم��ده و تخصیص و تأمین ارز ب��رای واردکنندگان 
مورد تایید دارای ثبت سفارش، دس��تگاه های یادشده متأسفانه حسب 

اطالعات س��امانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می رسد بخش قابل 
توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کاال به کش��ور، علی رغم تأمین 
ارز و انقضای مهلت قانونی به صورت رفع تعهد نش��ده، بوده و اس��ناد و 
مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کاالهای مورد اشاره در 

سامانه به ثبت نرسیده است.
با عنایت به مراتب فوق و ضمن ارسال لیست پیوست حاوی اطالعات 
میزان ارزهای تأمین ش��ده و تعهدات ارزی ایجاد و ایفانش��ده برخی از 
واردکنندگان مربوطه، خواهشمند است دستور فرمایید با وزارتخانه های 

یادش��ده ضمن اهتم��ام و توجه جدی به ورود به موانع کاال به کش��ور، 
پیگی��ری و اتخاذ تدابیر ویژه نس��بت ب��ه ترغیب واردکنن��دگان مزبور 
جهت تس��ریع در واردات کاالهای یادشده، اقدامات الزم به عمل آورند. 
بدیهی اس��ت وفق قوانین و مقررات ذی ربط، بانک های عامل نسبت به 
معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت 
ع��دم واردات کاال ظ��رف مدت مقرر و عدم برگش��ت ارز دریافتی اقدام 

می نمایند.«
دستور روحانی در پی نوشت نامه همتی

همچنین پس از رؤیت نامه رئیس کل بانک مرکزی از س��وی حس��ن 
روحانی، رئیس جمهوری اس��المی ایران، او در پی نوشت این نامه دستور 
داد تا »دستگاه های دولتی و شرکت های دولتی فوراً پاسخ دهند که چرا 
تخلف ش��ده است؟« بر این اس��اس، محمود واعظی با ارسال نامه ای به 
رضا رحمانی وزیر صنعت، مع��دن و تجارت؛ محمود حجتی وزیر جهاد 
کشاورزی؛ سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد 
ش��ریعتمداری وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی اعالم کرد: »نامه بانک 
مرکزی و ضمیمه آن با موضوع درخواس��ت اتخاذ تدابیر الزم در جهت 
تعه��دات ارزی ایفانش��ده دریافت کنن��دگان ارز واردات دارو و کاالهای 
اساس��ی، به اس��تحضار ریاس��ت محترم جمهوری رس��یده، پی نوش��ت 
فرمودند »دس��تگاه های دولتی و شرکت های دولتی فوراً پاسخ دهند که 

چرا تخلف شده است؟«
نامه ارزی همتی به کدام بخش وزارت کار مربوط است؟

در این میان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نخس��تین وزیری بود که 
مورد سوال رسانه ها قرار گرفت و درباره ارسال نامه رئیس کل بانک مرکزی 
به رئیس جمهور مبنی بر اهتم��ام وزارت کار برای پیگیری تعهدات ارزی 

ایفانشده توضیح داد.
محمد ش��ریعتمداری در پاس��خ به ایس��نا، درب��اره نام��ه همتی برای 
پاس��خگویی درخصوص ع��دم ایفای تعهدات ارزی در قب��ال واردات کاال، 
ضمن اظهار بی اطالعی از این نامه گفت: پس از آنکه نامه را دید می تواند 

درباره آن پاسخ بدهد.
در همین راس��تا، یک منب��ع آگاه در وزارت کار در این باره گفت: بعید 
می دانم که این موضوع جدید باشد. وی احتمال داد که این نامه به حوزه 

هلدینگ ها، شرکت ها و صندوق های تابعه مرتبط باشد.
با توجه به اس��امی شرکت های نام برده در نامه رئیس کل بانک مرکزی 
به نظر می رسد که برخی از این شرکت  ها در حوزه دارو و کاالهای اساسی 
متعل��ق به زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باش��ند که 
علیرغ��م دریافت ارز دولتی تاکنون نس��بت به ایف��ای تعهدات ارزی خود 

اقدامی نکرده اند.

رئیس کل بانک مرکزی اسامی متخلفان ارزی را به رئیس جمهور اعالم کرد

دستور مهم روحانی به 4 وزیر

دالر به عنوان یکی از ارزهای اثرگذار در اقتصاد کشورها این روزها به ارز مزاحم 
تبدیل ش��ده است. اقدامات سلطه جویانه آمریکا به ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
با تکیه بر دایره نفوذ دالر در اقتصاد کشورها روز به روز نفرت از این ارز بین المللی 

را افزایش می دهد.
ب��ه گزارش خبرآنالین، در هفته ها و ماه های اخیر بارها و بارها ش��نیدیم که دو 
کشور توافقاتی برای عدم استفاده از دالر در مبادالت تجاری خود داشته و از ارز خود 
برای این مبادالت استفاده خواهند کرد. در کشور ما نیز دالر بعد از سال ها چمبره 
بر بازارهای داخلی و اغلب قیمت ها به سرنوشتی مشابه دچار شده است لیکن نبود 
جایگزین مناسب از یک سو و چسبندگی و نفوذ بی اندازه این ارز مزاحم در اقتصاد 
از س��وی دیگر هنوز این اجازه را به مس��ئوالن بازارهای پولی و مالی نداده بود که 

تصمیم سخت و محکمی بگیرند.
چندین سال پیش و با موج شدید گرانی ارز ناشی از تحریم های آمریکا علیه ایران 
دولت با راه اندازی مرکز مبادالت ارزی تالش کرد عرضه و تقاضای این ارز خارجی 
را در کنترل درآورد، اما چند نرخی بودن دالر نه تنها به بازار رانتخواری رونق داده 
بود بلکه به گفته کارشناسان ناتوانی در یکسان سازی نرخ ارز در حال تعمیق تمام 
عیب اقتصاد بوده و بر تمام بخش های اقتصادی و بخصوص صنعت اثرات مهلک و 

مخربی وارد کرده بود.
یوسف حس��ن پور کارس��االری، رئیس وقت موسس��ه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی معتقد بود دولت و بانک مرکزی نمی توانند در صورت یکسان س��ازی نرخ 
ارز، روند افزایش قیمت را کنترل کنند و قطعاً ش��اهد جهش های قابل توجهی در 

قیمت ارز خواهیم بود.
وجود نقدینگی فراوان و باال بودن احتمال رونق دوباره رفتارهای س��فته بازانه از 
جمله مواردی بود که حس��ن پور را نگران ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز 

پس از یکسان سازی کرده بود.
این کارش��ناس اقتصادی بر مبنای همین نگرانی و احتمال اصرار دارد باید برای 
حمایت از بخش هایی که بیش��ترین آس��یب را در صورت افزایش نرخ ارز آس��یب 
می بینند، بس��ته های حمایتی تعریف کند؛ اقدامی که تاکنون نشانه ای از انجام آن 

مشاهده نمی شود.
از س��وی دیگر مهدی پازوکی، کارش��ناس اقتصادی نیز گف��ت: »دولت باید در 
بلندمدت به س��مت یکسان س��ازی و تک نرخی ش��دن ارز برود. در ش��رایط فعلی 
مناسب نیست که ارز مبادله ای را افزایش دهند. یعنی اگر بانک مرکزی ذخایر ارزی 
مطمئنی با توجه به کاهش قیمت های نفت داشته باشد و اگر محاسبات کارشناسی 
درستی انجام داده باشد که بتواند ارز را به سمت یکسان سازی پیش ببرد، می تواند 

اقتصاد را به ثبات رسانده و به سمت رشد اقتصادی هدایت کند.«
وی اف��زود: »دونرخ��ی بودن ارز رانت در اقتصاد ایجاد می کند و باعث می ش��ود 
ع��ده ای که رابطه دارند یا دسترس��ی به ارز مبادله ای دارن��د از یک رانت اقتصادی 

برخوردار شوند.«
بانک مرکزی یک سال بعد یعنی در سال 96 از تصمیم خود مبنی بر راه اندازی 
بازار متشکل ارزی رونمایی کرده و اعالم کرد در این بازار نرخ واقعی دالر با تکیه بر 

عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
اکب��ر کمیجانی، قائم مقام وقت بانک مرکزی حفظ آرام��ش و ثبات بازار ارز در 
جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار را اولویت اصلی حوزه ارزی 
بانک مرکزی دانس��ت و گفت: در این راس��تا بانک مرکزی اقداماتی از قبیل تقویت 
عرض��ه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای 
واقعی، ممنوعیت مبادالت فردایی ارز، ابالغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، 
راه اندازی س��امانه سنا و اعالم نرخ ارز مورد عمل صرافی ها جهت مبادالت نقدی و 
ابالغ دس��تورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توس��ط بانک ها 

را انجام داده است.
وی همچنین با اش��اره به عزم این بانک در حرکت به س��مت یکسان سازی نرخ 
ارز گفت: بانک مرکزی در راس��تای برقراری ش��رایط مناس��ب برای اجرای کامل 
یکسان س��ازی نرخ ارز به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد 
از 11۲.6درص��د در س��ال 1391 به 16.۲درصد طی هفت ماهه اول س��ال 1396 

اقدام کرده است.

اگرچه در دولت یازدهم تالش های فراوانی توس��ط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 
برای یکسان سازی و ثبات در نرخ ارز صورت گرفت، اما این تالش ها به صورت کاماًل 

جدی ناتمام مانده و به دولت دوازدهم موکول شد.
راه اندازی بازار متشکل ارزی دوسال به طول انجامید و با گذراندن نوسانات شدید 
از 3 ه��زار تا 17 هزار تومان نرخ ارز همچنان هیچ نش��انی از بازار متش��کل ارزی 

دیده نمی شد.
از تاثیرگذاری این بازار بر نرخ ارز اما هر بار اخبار جدیدی اعالم می شد. تا آنجا که 
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین نشست خبری خود، توضیحاتی 
درخصوص قیمت ارز نیز داد و گفت: بررسی هایی درخصوص قیمت ارز صورت گفته 
و مدل هایی برای تعیین قیمت ارز تدوین شده است، با عادی شدن شرایط، قیمت 

ارز باالتر از 8هزار تومان نخواهد بود.
س��ال گذش��ته عبدالناصر همتی رئی��س کل بانک مرک��زی با اش��اره به ابالغ 
دس��تورالعمل س��پرده ریالی مبتنی بر ارز طی روزهای آینده و نیز آغاز فرآیندهای 
اجرای��ی ایجاد بازار متش��کل معامالت ارزی گفت: مجموعه ای��ن اقدامات در کنار 
برنامه ریزی های انجام ش��ده برای اصالح نظام پولی کشور نویدبخش استمرار ثبات 

در بازار پول و ارز کشور است.
در یکی از پس��ت های اینس��تاگرامی عبدالناصر همتی نوشته شد: شورای پول و 
اعتبار دو س��ازوکار مهم درخصوص ارز را به تصویب رساند، اولی مقررات مربوط به 
راه اندازی »بازار متش��کل معامالت ارزی« و دومی نیز دستورالعمل »سپرده ریالی 

مبتنی بر ارز.«
اخبار همتی در ش��بکه های اجتماعی درخصوص بازار متش��کل ارزی به همین 

جا ختم نشد.
در یک یادداشت اینستاگرامی دیگر رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در مورد 
راه اندازی بازار معامالت آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر س��ازوکار حراج، با هدف 
کش��ف قیمت ارز و تس��هیل تأمین نیازهای خدماتی و خرد مردم، به جمع بندی 

رس��یدیم. این بازار با مش��ارکت بانک ها و صرافی های مجاز و نظارت و بازارگردانی 
بان��ک مرکزی در آینده نزدیک به طور گام به گام و با تمرکز بر معامالت نقدی راه 

اندازی خواهد شد.
این وعده رئیس کل طی یک س��ال گذش��ته به آرامی اما با قدرت به 
س��مت اجرا ش��دن پیش رفت. رئیس کل بانک مرکزی ماه گذشته در 
یک برنامه تلویزیونی، با بیان اینکه در حال حاضر قیمت در کش��ورهای 
حاش��یه ایران مانند امارات، یا در س��لیمانیه عراق و هرات افغانس��تان 
تعیین می شود، گفت: با راه اندازی بازار متشکل ارزی قصد داریم تعیین 
قیمت واقع در داخل کش��ور صورت گی��رد و دیگر دنباله روی خارج از 

کشور نباشیم.
وی که عزم جدی خود برای راه اندازی بازار متش��کل ارزی را نش��ان داده بود در 
این باره در پس��ت اینستاگرامی دیگر نوشت: در مورد راه اندازی بازار معامالت آزاد 
نقدی و حواله ارز، مبتنی بر سازوکار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تأمین 
نیازهای خدماتی و خرد مردم، به جمع بندی رسیدیم. این بازار با مشارکت بانک ها 
و صرافی های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک به طور گام 

به گام و با تمرکز بر معامالت نقدی راه اندازی خواهد شد.
حال با گذشت بیش از 7 سال از آغاز نوسانات شدید ارز و اثرات و تبعات منفیان 

در اقتصاد باالخره زمان راه اندازی این بازار مشخص شد.
رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با ش��روع به کار این بازار در آس��تانه 
عید قربان شاهد شکل گیری نرخ واقعی و شفاف اسعار خارجی به صورت اسکناس 

باشیم.
بازار متشکل ارزی که به آن به عنوان سوپرمن ارزی نگاه می کنند این روزها در 
ص��در اخبار قرار دارد. اما اینکه این بازار بتواند از پس دالالن و س��فته بازارن ارزی 
برآمده و بس��اط رانت خواری در این حوزه را به واس��طه چند نرخی بودن برچیند 

موضوعی است که باید منتظر ماند و دید.

گام  بزرگ »بازار متشکل ارزی« برای کنترل قیمت ارز

قلمرو دالر در اقتصاد کوچک می شود

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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مدیرعامل بورس انرژی:
اراده کافی برای بورس آب وجود ندارد

مدیرعام��ل بورس انرژی ای��ران گفت بحث راه اندازی ب��ازار آب از جمله 
موضوعاتی است که از چند سال گذشته مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته 

اما به نظر می رسد اراده کافی برای راه اندازی آن وجود ندارد.
سید علی حسینی در گفت وگو با ایرنا، به آخرین وضعیت راه اندازی بورس 
آب اش��اره ک��رد و گفت: در این زمینه کمیت��ه ای در بورس انرژی با حضور 
فعاالن حاضر در این بازار، ش��رکت های خصوصی فع��ال در زمینه انتقال و 
تصفیه آب، وزارت نیرو و معاونت آب و آبفای این وزارتخانه تشکیل شد که 

این کمیته نحوه راه اندازی بازار آب را مورد بحث قرار داد.
حسینی خاطرنشان کرد: براساس جمع بندی کمیته مذکور، مقرر شد در 
گام نخست، بازار آب برای مصارف صنعتی استفاده شود؛ به این صورت که 
برای مناطقی از کشور که آب مورد نیاز و کافی به آنها تخصیص پیدا نکرده، 

بازار رقابتی برای معامالت آب فراهم شود.
مدیرعامل بورس انرژی اظهار داش��ت: بعد از بررس��ی های صورت گرفته 
در این کمیته، مش��خص شد که سد »جگین« در هرمزگان از ظرفیت های 

موجود برای انجام معامالت برخوردار است.
وی اظهار داش��ت: این موضوع به وزارت نی��رو و معاونت آب و آبفای این 
وزارتخانه ارجاع داده شد اما اقدام چندانی برای راه اندازی بورس آب صورت 
نگرفت. حس��ینی از آمادگی بورس انرژی ایران ب��رای راه اندازی بورس آب 
خبر داد و افزود: اکنون ساز و کار راه اندازی این بازار فراهم است و بسترهای 

موجود حاکی از پتانسیل باال برای راه اندازی بازار آب منطقه ای است.
مدیرعامل بورس انرژی ایران خاطرنش��ان کرد: با توجه به متفاوت بودن 
قیمت آب در مناطق مختلف کش��ور، نمی ت��وان اقدام به راه اندازی بازار آب 
در کل کش��ور کرد زیرا نرخ آن در مناطقی مانند ش��مال ایران، سیستان و 

بلوچستان، اصفهان و شیراز یکسان نیست.
وی خاطرنشان کرد: در استان کرمان سه شرکت از صنایع بزرگ بر روی 
خطوط انتقال آب خلیج فارس س��رمایه گذاری کرده اند که اگر آب مصرفی 
ب��ا مازاد بر مصرف همراه باش��د، اهمیت قیمت گ��ذاری آب مازاد بر مصرف 
قاب��ل تامل خواهد بود، چراکه باید پیرامون اینکه آب اس��تحصال ش��ده به 
چه مصرف کننده ای و با چه قیمتی تخصیص داده ش��ود، مبنای ش��فاف و 
منصفانه ای از قیمت گذاری وجود داش��ته باش��د که بر این اس��اس تشکیل 

بورس آب می  تواند به این موضوع نیز کمک کند.
حس��ینی با بیان اینکه کمک به تامین مالی پروژه های انتقال و توس��عه 
ش��بکه آبرس��انی از دیگر کارکردهای بورس انرژی به ش��مار می رود، گفت: 
پ��روژه انتقال و آبرس��انی، از طرح های ب��زرگ و برخ��وردار از حجم باالی 
سرمایه گذاری است که برای تامین منابع آن می توان از طریق بازار سرمایه، 

تامین مالی کرد.
مدیرعام��ل ب��ورس ان��رژی ای��ران خاطرنش��ان ک��رد: دول��ت در بحث 
س��رمایه گذاری با محدودیت قانونی مواجه اس��ت، بنابرای��ن تامین مالی از 
طریق بازار س��رمایه برای پروژه های ملی در حوزه آب می تواند کمک کننده 

در جهت توسعه کشور باشد.

نماگربازارسهام

گره کور واگذاری دو باش��گاه  استقالل و پرس��پولیس از سوی دولت 
به بخش خصوصی در حالی همچنان س��ردرگم باق��ی مانده که به رغم 
خبرهای��ی پیرامون عرضه آنها در فرابورس تا ش��هریورماه امس��ال، این 
امکان اما چندان جدی به نظر نمی رسد. در حالی از ابتدای اجرای اصل 
۴۴ قانون اساس��ی، زمزمه  واگذاری سرخابی ها آغاز شده که این ماجرا 
بعد از گذش��ت بیش از 1۴سال هنوز ادامه دارد. در سال 139۴ بود که 
هیات وزیران مصوبه ای را تایید کرد که طبق آن دو باش��گاه استقالل و 
پرسپولیس، بنگاه های فرهنگی محسوب شدند و طبق قانون بنگاه های 
فرهنگی نباید به بخش خصوصی واگذار شوند، اما بسیاری معتقد بودند 
که این دو باش��گاه جنبه ورزش��ی دارند، نه فرهنگ��ی و باید از تصدی 

دولت خارج شوند.
اما طی س��ال های اخیر با این اس��تدالل که دو باش��گاه اس��تقالل و 
پرسپولیس از سوی هیات دولت به عنوان بنگاه فرهنگی شناخته شدند 
واگ��ذاری آنه��ا امکانپذیر نبود و برای اینکه بتوان این دو باش��گاه را به 
بخ��ش خصوصی واگذار کرد باید هی��ات دولت بر مصوبه خود، بازنگری 
می کرد و آن را تغییر دهد در آن صورت این دو باشگاه می توانستند به 

چرخه واگذاری برگردند.
به گزارش ایسنا، در سال گذشته پس از نامه ای که مسعود سلطانی فر، 
وزیر ورزش و جوانان به حس��ن روحانی، رئیس جمهوری داد و خواهان 
واگذاری این دو باش��گاه شد، هیات وزیران بعد از سال ها مصوبه خود را 
مبنی بر فرهنگی بودن دو باشگاه استقالل و پرسپولیس لغو و اعالم کرد 

که استقالل و پرسپولیس می توانند به بخش خصوصی واگذار شوند.
ام��ا بعد از اینکه اقداماتی برای ارزش گذاری این دو باش��گاه انجام 
شد مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که این دو باشگاه نه از طریق 
مزای��ده بلکه باید از طریق فرابورس واگذار ش��وند. مجلس برای این 
اق��دام بازه زمانی هم مش��خص کرد و گفت که باید تا ش��هریورماه 
س��ال 1398 ای��ن واگذاری انجام ش��ود، اما همانط��ور که می دانیم 
ش��رکت هایی می توانند در بورس و فرابورس عرضه ش��وند که برای 
چند س��ال متوالی صورت های مالی شفاف و حسابرسی شده داشته 

و سودده باشند این شرکت ها باید موضوع حاکمیت شرکتی را مورد 
توجه قرار دهند.

به این ترتیب س��رخابی ها باید تمام الزاماتی که برای عرضه شدن در 
فرابورس مورد نیاز است را با دقت رعایت کنند و در چارچوب آن عرضه 
اولیه ش��وند و از آنجایی که تا همین چند ماه پیش بر س��ر داش��تن یا 
نداش��تن صورت های مالی حسابرسی شده و سودده یا زیانده بودن این 
دو باش��گاه حرف و حدیث های زیادی وجود داشت این بنگاه ها در حال 
حاضر شرایط عرضه در فرابورس را ندارند و این شرایط به نحوی نیست 
ک��ه چند ماهه بتوان به آن دس��ت یافت. در نتیج��ه یا باید نحوه عرضه 
س��رخابی ها تغییر کند یا مجلس اعالم کند ک��ه تا زمان تحقق الزامات 

فرابورس، وقت وجود دارد که این باشگاه ها واگذار شوند.
به عبارت دیگر، در حالی که مجلس ش��ورای اس��المی اعالم کرده دو 
باش��گاه استقالل و پرس��پولیس باید تا ش��هریورماه در فرابورس عرضه 
شوند، اما رئیس سازمان خصوصی سازی معتقد است که عرضه شدن در 
فراب��ورس قواعد و الزامات خاص خود را دارد و یک بنگاهی که تاکنون 
از نظ��ر مالی ش��فاف نبوده یا آن الزامات را رعای��ت نکرده نمی تواند در 
چند هفته یا چند ماه به آن مقدار ش��فافیت دست یافته و عرضه آن تا 

شهریورماه بعید است.
علی اش��رف عبداهلل پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی در 
این باره گفت: پذیرفته ش��دن س��هام یک ش��رکت در فرابورس شرایط 
و الزامات��ی دارد ک��ه با توجه به ش��رایطی که دو باش��گاه  اس��تقالل و 
پرس��پولیس دارند  فراهم کردن این ش��رایط برای  این دو باش��گاه تا 
شهریورماه از نظر من بعید است. البته باید بگویم شهریور که چه عرض 

کنم تا اسفند ماه هم بعید است.
پوری حس��ینی ادام��ه داد: اگر مجل��س نظرش را درب��اره واگذاری 
اس��تقالل و پرس��پولیس از طریق فراب��ورس تغییر ده��د، می توانیم از 
طریق��ی دیگر مثل مزایده این واگذاری را انجام دهیم. مجلس این الزام 
را فقط برای پرس��پولیس و اس��تقالل گذاش��ته و برای باقی واگذاری ها 
چنین الزامی نگذاش��ته همچنین مجل��س در دیگر واگذاری ها صرفا به 

اصل خصوصی سازی و واگذاری به بخش خصوصی توجه دارد.
وی تاکید کرد: برای جزییات واگذاری از جمله نحوه واگذاری، شورای 
سیاس��ت گذاری اصل ۴۴ قانون اساسی و هیات واگذاری نظر می دهند. 
البته شأِن تصمیم گیری درباره شرایط و نحوه واگذاری با هیات واگذاری 
اس��ت اما در این مورد خاص مجلس حساسیت زیادی داشته و جزییات 
را هم مش��خص کرد. البته مجلس در همه چی��ز می تواند قانون گذاری 
کند و کس��ی نمی تواند مجلس را از قانون گذاری منع کند. در این مورد 
صالح دیدند که وارد جزییات ش��وند و این حک��م را بدهند اما اجرایی 
ش��دن این حکم احتماال زمان زیادی خواهد برد و شاید به پایان امسال 

هم نرسد.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: مگر اینکه مجلس برگردد و اصل 
ماجرا را مورد توجه قرار دهد و اصل این اس��ت که »خصوصی س��ازی« 
ص��ورت پذیرد حاال چه از طریق فرابورس چه از طریق س��ایر روش ها. 
اگر این موضوع را مجلس در نظر بگیرد راه برای واگذاری باز می شود.

چرا استقالل و پرسپولیس فعال نمی توانند فرابورسی شوند؟

گره کور واگذاری سرخابی ها

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دوشنبه
7 مرداد 1398

شماره 1361



وزیر صمت:
 تهیه نقشه راه برای تنظیم بازار

در دستور کار است 
 وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور رهبری برای تهیه 
نقشه راه و برنامه عملیاتی در حوزه تنظیم بازار، گفت این دستور را 
ب��ا جدیت پیگیری خواهیم کرد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، رضا رحمانی در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه، اظهار 
داشت: استقبال بسیار خوبی از نمایشگاه فرصت های ساخت داخل 
به عمل آمد که نش��اندهنده عنایت ویژه بسیاری از تولیدکنندگان 
و صنعتگران به فرمایش��ات مقام معظم رهبری درخصوص توجه به 
رونق تولید و اتکا به توان داخلی اس��ت. وی افزود: دبیرخانه دائمی 
این نمایش��گاه با هدف پیگیری قراردادها و تفاهم نامه های منعقده 
تاسیس شده و قطعا تا حصول نتیجه الزم هیچ موردی به حال خود 
رها نخواهد شد. رحمانی گفت: در چارچوب نمایشگاه ساخت داخل 
و ط��ی چهار روز از برگزاری نمایش��گاه، 35 ق��رارداد تولید قطعات 
خودرو به امضا رسید و بالغ بر ۲۰۲ تفاهم نامه همکاری منعقد شد.
وزیر صمت تاکید کرد: هر قطعه ای در کشور داخلی سازی شود و 
تاییدات الزم را کسب کند، قطعا در روند ثبت سفارش کاالی مشابه 

خارجی ممنوعیت و یا محدودیت اعمال خواهیم کرد.
وی تصری��ح ک��رد: ظرفیت های قانونی جدی��دی هم برای تحقق 
س��اخت داخل به وجود آمده است که با اجرای دقیق و کارآمد این 
قانون نتایج خوبی حاصل خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با اش��اره به مصوبه اخیر ش��ورای عالی اقتص��اد درخصوص تمرکز 
وظایف بازرگانی در وزارت صمت، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این 
مصوبه به تایید مقام معظم رهبری رس��یده و ایشان دستوری برای 
تهیه نقشه راه و برنامه عملیاتی در حوزه تنظیم بازار صادر فرمودند. 
رحمانی ادامه داد: این دس��تور را با جدیت پیگیری خواهیم کرد و 
با توجه به اس��تقرار و فعالیت قائم مقام امور بازرگانی در وزارتخانه، 
انتظار دارم تمام ارکان وزارت صمت به کمک هم آمده و این مهم را 
به ثمر بنشانیم. وی گفت: البته خوشبختانه تنظیم بازار روند بهتری 
پیدا ک��رده و در بس��یاری از اقالم کاالیی ش��اهد کاهش قیمت ها 
هس��تیم. رحمانی تاکید کرد: برنامه ریزی ب��رای تنظیم بازار باید با 
نگاه به آینده انجام ش��ود و در س��اماندهی وضعیت موجود ضروری 

است از تمامی ظرفیت های موجود استفاده کنیم.

خودداری دامداران از عرضه، منجر به انباشت 
دام شد

یک مقام مسئول در وزارت جهاد با بیان اینکه دامداران به دلیل 
خودداری از عرضه دام در ماه های گذش��ته به بازار با انباش��ت آن 
مواجه ش��ده اند، از کندتر کردن روند واردات برای حل این مس��اله 

خبر داد.
مدیرکل مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد 
کش��اورزی در گفت وگو با خبرنگار مهر، در واکنش به انباش��ت دام 
در دامداری های کشور، گفت: طبق بازدیدهایی که از دامداری هایی 
کش��ور داشتیم و گفت وگوهایی که با دامداران انجام دادیم دام های 
موجود در دامداری ها حدود ۴ الی 5 ماه قبل که کش��ور به گوشت 

نیاز داشت باید وارد بازار می شده است.
مختارعلی عباسی با بیان اینکه دامداران از عرضه دام های پرواری 
خود به ب��ازار در آن زمان خودداری کرده اند، اظهار داش��ت: چون 

پیش بینی آنها این بود که قیمت ها باالتر خواهد رفت.
وی با اش��اره ب��ه کاهش 18درصدی کش��تار در آن زمان، افزود: 
دلی��ل این مس��اله فقط قاچاق دام از کش��ور نب��ود بلکه خودداری 
دامداران از عرضه دام به بازار هم بود و این مس��اله از وزنی که االن 

دام ها دارند کاماًل قابل تشخیص است.
این مقام مس��ئول با تاکید بر اینکه دام های مذکور باید چند ماه 
قبل به بازار عرضه می ش��دند، ادامه داد: در حال حاضر نیز قیمت ها 
کاهش یافته و دامداران چندان مایل نیس��تند که دام های شان را با 

این قیمت ها عرضه کنند.
عباس��ی تصریح کرد: برای حل این مشکل ما تدابیری را در نظر 
گرفته ایم از جمله اینکه روند واردات کندتر شود تا دامداران بتوانند 

دام های خود را بفروشند و دچار چالش نشوند.
این مقام مس��ئول درب��اره واردات دام زنده به کش��ور نیز اضافه 
کرد: واردات دام زنده به کش��ور به منظور تولید گوشت دیگر انجام 
نمی ش��ود و اگر هم موردی بوده مربوط به ثبت سفارش های قبلی 

بوده است اما واردات برای اصالح نژاد و دام مولد انجام می شود.

نخستین واکنش وزارت جهاد کشاورزی به 
تصمیم جدید دولت

معاون وزیر جهاد کش��اورزی در نامه ای به مدیران این وزارتخانه 
اعالم کرد از 5 مردادماه هرگونه تایید ثبت سفارش کاالهای اساسی 

و کشاورزی به جز نهاده های کشاورزی را متوقف کنند.
ب��ه گزارش ات��اق بازرگانی ته��ران، پس از آنکه حس��ین مدرس 
خیابان��ی، قائم مقام وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در امور بازرگانی 
اع��الم کرد که با تصمیم جدید س��ران قوا، تم��ام اختیاراتی که در 
س��ال 1391 از وزارت صنع��ت، معدن و تجارت گرفته ش��ده و به 
وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود؛ به این وزارتخانه بازگردانده 
ش��ده و بخش بازرگانی به صورت متمرکز در وزارت صمت پیگیری 
می شود، علی اکبر مهرفرد طی نامه ای دست نویس به مدیران وزارت 
جهاد کشاورزی از آنان خواسته است از هرگونه تأیید ثبت سفارش 

خودداری کنند.
متن نامه دس��ت نویس معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
وزارت جهاد کش��اورزی خطاب به مدیران، مشاوران و کارشناسان 
معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 

به شرح زیر است:
با سالم

لطفاً از امروز 5.5. 98 هرگونه کنترل و تأیید ثبت س��فارش برای 
کاالهای اساس��ی و کلیه کاالهای کش��اورزی را اعم از واردات با ارز 
رس��می یا ارز نیمایی به جز نهاده های کشاورزی )سموم، داروهای 
دام��ی، مکمل ها، بذور، مواد ژنتیکی دام های مولد نژاد( متوقف و از 

هرگونه تأیید جدید خودداری نمائید.

اخبـــار

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، بهبود فضای کس��ب و کار را از اولویت های این 
وزارتخانه برشمرد و گفت میانگین زمان صدور مجوز برای صنایع کوچک، متوسط 
و ب��زرگ نزدیک به 1۰ روز اس��ت و ب��ا برنامه های جدی دول��ت، این مدت زمان 

کاهش خواهد یافت.
به گزارش ایرنا »رضا رحمانی«   در حاش��یه مراس��م افتتاح نمایشگاه بین المللی 
صنع��ت س��اختمان در مح��ل دائمی نمایش��گاه های بین المللی ته��ران در جمع 
خبرن��گاران افزود:  در این زمینه در تالش��یم به صورت پنجره واحد و با اس��تفاده 
از ابزاره��ای الکترونیکی و تحت وب، حضور اف��راد برای ارائه خدمات را به حداقل 

برسانیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اش��اره به نمایش��گاه بین المللی صنعت 
ساختمان خاطرنش��ان کرد: بی تردید یکی از مصداق های تولید ملی، رونق بخش 
ساخت مسکن است و فعال شدن این بخش جزو اولویت های امسال دولت و وزارت 

راه و شهرسازی قرار دارد.
وی ابراز امیدواری کرد بخش ساختمان بتواند به عنوان پیشران و موتور محرک 

تولید کشور عمل کند و این نمایشگاه نیز در همین راستا برپا شده است.
رحمانی اظهار داش��ت:  یکی از اولویت های امس��ال وزارت صنعت، فعالس��ازی 
ظرفیت های غیرفعال واحدهای تولید است و تحرک بخش مسکن می تواند منجر 

به فعالسازی سایر بخش ها شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: بسیاری 
از کاالهایی که در این نمایش��گاه آورده ش��ده است به کشورهای اروپایی صادرات 
می ش��ود و نش��انگر این است که س��طح فناوری، کیفیت و قیمت این کاالها قابل 

رقابت در بازارهای جهانی است.
وی با اش��اره به اینکه در بسیاری از رشته های صنعت ساختمان ظرفیت تولید 
مازاد نیز داریم، گفت: به عنوان نمونه ظرفیت تولیدمان در کاش��ی و سرامیک دو 
برابر مصرف کش��ور اس��ت که این ظرفیت مازاد می تواند به س��مت صادرات برای 

ارزآوری بیشتر سوق داده شود.
رحمانی یادآور شد: تحریم ها با نوسانات ارزی که به وجود آورده، صادرات را در 
این حوزه از توجیه بیشتری برخوردار کرده است، در حوزه واردات نیز گلوگاه های 
موجود شناس��ایی شده و به سمت ساخت داخل می رویم، زیرا در این حوزه دارای 

منابع خدادادی هستیم.
ورود استارت آپ ها و توسعه صنعت ساختمان 

وی، ورود اس��تارت آپ ها را موجب توس��عه این صنعت دانس��ت و بیان داشت: 
برگزاری نمایش��گاه فرصت های س��اخت داخل و رونق تولید در هفته گذشته، در 
واقع پیوند دانشگاه و شرکت های دانش بنیان با همه بخش های صنعت بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در نمایش��گاه صنعت س��اختمان امسال 

نیز حدود ۴۰ ش��رکت استارت آپی وجود دارد که سبب توسعه جهشی این بخش 
خواهد شد.

رحمانی در ادامه افزایش س��طح کیفی محصوالت و تولید با دانش روز جهان را 
از جمله مزایای حضور اس��تارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنیان دانست و تاکید 
کرد: امس��ال یکی از محورهای هفتگانه برنامه های وزارت صنعت، موضوع فناوری 
و حضور ش��رکت های دانش بنیان در تولید است که در قالب چند برنامه با وزارت 

علوم و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری پیگیری می شود.
آیین افتتاح نمایش��گاه بین المللی صنعت س��اختمان روز گذشته با حضور وزیر 
راه و شهرس��ازی و وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در محل دائمی نمایش��گاه های 

تهران برگزار شد.
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از 6 تا 9 مرداد ادامه خواهد داشت.

8۰ هزار مترمربع فضای طراحی شده برای حضور شرکت های خارجی و داخلی 
در این نمایشگاه اختصاص داده شده است.

1۲ کش��ور خارجی در این نمایشگاه شرکت کرده اند. 95۰  غرفه نیز در اختیار 
شرکت های حاضر در نمایشگاه قرار گرفته است.

چین، کره، انگلیس، اس��پانیا، ایتالیا، آلمان، س��وئد و کانادا از جمله کشورهای 
شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.

رحمانی: مجوز صنایع ۱۰ روزه صادر می شود

بع��د از تاخیری که در ترخیص بخش��ی از کاالهای اساس��ی در رابطه با ثبت 
س��فارش آنها ایجاد ش��د، گمرک ایران بر این موضوع تاکی��د کرده که کاالهای 

اساسی نیازی به تمدید ثبت سفارش ندارند.
ب��ه گزارش ایس��نا، از چندی پیش ترخیص بخش��ی از کاالهای اساس��ی در 
گمرک ها با مشکل مواجه شد که عمده دلیل آن به نیاز به تمدید ثبت سفارش 
برمی گشت. عدم تامین ارز و یا مشکالت موجود در مورد نقل و انتقال ارز موجب 

تمدید ثبت سفارش شده بود.
ام��ا به دنب��ال آن موضوع از س��وی گمرک به س��وی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت منعکس ش��د و با توجه به اینکه این کاالها قبال تایید ثبت س��فارش از 

دفتر تخصصی مربوطه دریافت کرده و واردات آنها انجام شده بود، با این موضوع 
موافقت شد که ترخیص کاالها به تمدید ثبت سفارش نیاز نداشته باشد.

بعد از آن، گمرک بخشنامه مربوطه را به گمرک ابالغ کرد ولی ظاهرا 
ب��ار دیگر ترخیص ای��ن کاالها با تاخیر همراه ب��ود. از این رو مجددا از 
س��وی ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - موضوع عدم 
نیاز به تمدید ثبت س��فارش کاالهای اساس��ی به گمرک ها مورد تاکید 

قرار گرفته است.
کاالهای اساس��ی جزو گروه یک کاالیی اولویت ارزی قرار دارند که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دریافت می کنند. این در ش��رایطی است که با وجود تکلیف قانون بودجه 

برای تامی��ن 1۴میلیارد دالر به منظور واردات کاالی اساس��ی با نرخ ترجیحی، 
دول��ت در نظر داش��ت ک��ه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دلیل ران��ت موجود در آن و 
مش��کالتی که در رس��یدن کاال با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم وجود داشت، 
رون��د پرداخ��ت را اصالح کند ول��ی در نهایت اختص��اص ارز ۴۲۰۰ به کاالهای 

اساسی ادامه پیدا کرد.
البت��ه تع��دادی از کاالها از چند ماه پیش از لیس��ت دریافت کنندگان این ارز 
خارج ش��ده و با ارز نیمایی تامین می شوند و گمرک در شرایطی مجوز ترخیص 
ای��ن قبیل کااله��ا را دارد که مابه التف��اوت بین ۴۲۰۰ و ن��رخ نیمایی پرداخت 

شده باشد.

رئیس کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران گفت کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، 
بارها و بارها به صورت مکتوب رانت و فس��اد دالر ۴۲۰۰ تومانی را هش��دار داده 

بود، اما از سوی دولت مورد توجه قرار نگرفت.
محمدرضا انصاری در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کمیته ارزی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی در دوره قبلی، کارنامه بسیار مناسبی را به 
ثبت رس��انده اس��ت، گفت: امروز کارنامه کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران آشکار 
ش��ده و با روشن ش��دن تبعات تصمیمات ارزی دولت، مروری بر نامه نگاری های 
صورت گرفته از س��وی این کمیته و ات��اق بازرگانی ایران حکایت از آن دارد که 

تالطمات ارزی و نتایج ناشی از برخی تصمیمات، بارها و بارها اعالم شده بود.
رئی��س کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران افزود: از 
س��وی دیگر، نظرات کمیته ارزی که از س��وی اتاق به شکل های مختلف مطرح 
شده بود، امروز به ثمر نشسته است؛ اتاق بازرگانی در قالب این کمیته توانسته با 
اس��تفاده از نظرات فعاالن اقتصادی عضو اتاق و صاحب نظران کشور، به نتایجی 
برس��د که راهکارهای عملیاتی برای برون رفت دولت از مشکالت بازار ارز شوند، 
ام��ا دولت به صورت دیرهنگام به برخ��ی از آنها عمل کرد و برخی دیگر را هنوز 

هم، مورد توجه قرار نداده است. وی تصریح کرد: از اردیبهشت ماه سال گذشته 
ب��ه بع��د که اتاق بازرگانی نظ��رات خود را در حوزه مس��ائل ارزی به مرور اعالم 
کرده است تاکنون مشاهده می شود که این نظرات کاماًل کارشناسی و مبتنی بر 
ش��ناخت درست مسائل بوده اس��ت؛ تا جایی که حتی این کمیته، خسارت هایی 
که به دلیل اجرای سیاس��ت دالر ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور وارد شد را هم، 
پیش بین��ی کرده بود. انصاری با بیان اینکه بارها و بارها به صورت مکتوب، رانت 
و فساد ناشی از اعطای دالر ۴۲۰۰ تومانی را به دولت هشدار داده بودیم، اظهار 
داشت: ما پیش بینی کرده بودیم که خسارت هایی به دلیل ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به اقتصاد کش��ور وارد خواهد ش��د که در نتیجه آن، رانتخواری و فساد گسترش 
می یابد، اما این موضوع مورد توجه واقع نش��د و هم اکن��ون نیز کارنامه عملکرد 
دولت نش��ان می دهد که این اتفاق رخ داده اس��ت و به همین دلیل کمیته ارزی 

موضع درستی در این رابطه گرفته بود.
وی اف��زود: همینطور هم در رابطه با ارز نیمایی، کمیته ارزی بررس��ی هایی را 
صورت داده و نظرات خود را کتباً اعالم کرده است که این نامه نگاری ها به عنوان 
کارنامه این کمیته موجود است. به هرحال این دومین دور از تشکیل این کمیته 

در اتاق بازرگانی ایران اس��ت که بعد از اینکه هیأت رئیس��ه جدید اتاق بازرگانی 
ایران انتخاب شده اند؛ اعضای این کمیته نیز انتخاب شده و قرار است که دوباره 

کار خود را شروع کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: وظیفه و 
مأموریت کمیته ارزی، تحلیل جریان ارز و ارائه نظر و پیشنهادات به مقام رئیس 
جمهور و س��ایر ارکان تصمیم گیرنده در این خصوص مثل بانک مرکزی است و 
البته در این رابطه نیز جلس��اتی با بانک مرکزی و رئیس کل آن برگزار ش��ده تا 

دستگاه های اجرایی کشور بتوانند از نظرات مشورتی این کمیته استفاده کنند.
وی اظهار داش��ت: بانک مرکزی تعامل مناس��بی با کمیته ارزی اتاق بازرگانی 
ایران دارد و در حال حرکت به این سمت هستیم که تفاهم و دیالوگ سازنده ای 
را با بانک مرکزی داش��ته باش��یم. البته بانک مرکزی و دولت هم بدانند که اتاق 
همان مقصودی را دارد که دولت و بانک مرکزی دارند و آن، این اس��ت که آثار 
مخرب تصمیمات کاهش یابد و تصمیمات درس��ت تری گرفته شود که در نهایت 
معیش��ت و زندگی مردم بهبود یابد. در اینجا ما دارای تفکر مش��ترک هستیم و 

این تفاهم را باید ایجاد کنیم.

دستور برای ترخیص کاالهای اساسی بدون نیاز به تمدید ثبت سفارش

رانت و فساد دالر 42۰۰ تومانی را بارها هشدار داده بودیم

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

قابل اعتمادترین برندهای خودرو در سال 
2۰۱9

به تازگی فهرس��تی از قابل اعتمادترین برندهای خودرو توس��ط 
موسس��ه تحقیقاتی جی دی پاور منتش��ر ش��ده که نش��ان می دهد 
خودروس��ازان کره ای گ��وی رقابت را از خودروس��ازان آمریکایی و 

ژاپنی ربوده اند.
 )JD Pwer ( به گزارش ایس��نا، موسسه تحقیقاتی جی دی پاور
ب��ه تازگی نتایج جدیدترین تحقیقات و بررس��ی های خود را درباره 
رضایت مندی مشتریان از برندهای مختلف خودروهای توسعه داده 
شده توسط خودروسازان برتر جهان منتشر کرده  است. این فهرست 
ده گان��ه به خوبی بهترین و قابل اعتمادتری��ن برندهای خودرو را در 
جهان نش��ان می دهد که همواره نام برخی از خودروس��ازان در این 

لیست می درخشد.
براس��اس گزارش بیزینس اینس��ایدر، این فهرس��ت همچنین به 
وضوح نش��ان می دهد که در جلب رضایت مش��تریان، شرکت های 
خودروسازی کره ای از رقبای آمریکایی و ژاپنی خود پیشی گرفته و 

عملکرد موفقیت آمیزتری را برای خود به ثبت رسانده اند.
ای��ن گ��زارش که ش��امل فهرس��تی از نام ه��ای بهتری��ن و قابل 
اعتمادتری��ن برندهای خودرو در جهان می ش��ود، براس��اس میزان 
رضایت مندی، ش��کایات و تعداد مشکالتی که مشتریان و خریداران 
در 9۰ روز نخست با آنها مواجه شده اند، تنظیم و منتشر شده است.

1. جنسیس
جنس��یس به عن��وان یک خ��ودروی کره ای محصول مش��ترک 
ش��رکت های هیوندای و کیاموتورز، توانسته است در جایگاه نخست 
این فهرس��ت جای بگیرد و از سایر برندهای برتر موجود در لیست 
برترین خودروهای جهان جلو بزند. جنس��یس با رشد قابل توجهی 
که در س��ال های اخیر برای خود رقم زده اس��ت، موفق شده است 
پیش��رفت های خوبی در زمینه های مختلف داش��ته باش��د و بدین 
ترتیب رضایت مش��تریان را به خود جلب کند و در مس��یر درستی 

پا بگذارد.
این برند با ثبت 63 مش��کل به ازای هر 1۰۰ دستگاه خودرو، در 

مقام نخست این فهرست جای گرفته است.
۲. کیا:

دومین برند برتر و قابل اعتمادی که موفق ش��ده اس��ت رضایت 
و توج��ه خیل عظیمی از مش��تریان خودرو را ب��ه خود جلب کند، 
کیاموتورز اس��ت که با ثبت 7۰ مشکل در هر 1۰۰ دستگاه خودرو، 

جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.
3. هیوندای

این برند کره ای نیز توانس��ته اس��ت با ثبت 71 مش��کل به ازای 
هر 1۰۰ دس��تگاه خودرو، در مقام س��وم بایستد و بدین ترتیب سه 
جایگاه برتر و نخس��ت فهرست رده بندی بهترین و قابل اعتمادترین 
برنده��ای خودرو در س��ال ۲۰19 را برای خودروس��ازان کره ای به 

ارمغان آورده اند.
۴. فورد

چهارمی��ن جای��گاه در ای��ن فهرس��ت رده بندی به یک ش��رکت 
خودروس��ازی آمریکایی تعلق دارد که 83 مشکل به ازای هر 1۰۰ 
دستگاه خودرو برای آن به ثبت رسیده است. فورد یکی از بزرگترین 
و محبوب ترین خودروس��ازان آمریکایی است که سهم قابل توجهی 
در بازاره��ای جهانی علی الخصوص منطقه آمریکای ش��مالی یعنی 

کانادا و ایاالت متحده دارد.
5. لینکلن :

این برند که تولیدکننده خودروهای لوکس و زیرمجموعه شرکت 
فورد آمریکاست نیز موفق شده است با ثبت 8۴ مشکل در هر 1۰۰ 
دستگاه خودرو، رتبه پنجم جدول رده بندی برترین برندهای خودرو 

را به خود اختصاص بدهد.
6. شورولت:

این برند آمریکایی نیز که از دیرباز از استقبال بی نظیری از سوی 
مش��تریان در بازارهای جهانی علی الخص��وص در منطقه آمریکای 
ش��مالی برخوردار ب��وده و زیرمجموعه جنرال موتورز بوده اس��ت، 
رتبه شش��م این فهرس��ت را از آن خود کرد. این در حالی است که 
85مش��کل به ازای تولید و عرضه هر 1۰۰ دستگاه خودرو برای آن 

ثبت شد.
7. نیسان:

این برند ژاپن��ی که تولیدکننده خودروه��ای باکیفیت، لوکس و 
قدرتمندی اس��ت و س��هم قابل توجهی در بازارهای جهانی دارد، با 
ثبت 86 مش��کل به ازای تولید هر 1۰۰ دس��تگاه خودرو، در رتبه 

هفتم این فهرست رده بندی ایستاد.
8. دوج:

دوج نیز به عنوان یک برند آمریکایی دیگر، با ثبت 9۰ مشکل در 
هر 1۰۰ دس��تگاه خودروی تولید و عرضه ش��ده به بازار، در آخرین 

رتبه این جدول رده بندی قرار گرفت.
9. لکسوس:

لکس��وس نی��ز به عن��وان برند لوکس س��از زیرمجموعه ش��رکت 
تویوتاموت��ورز ژاپن، با ثبت 9۰ مش��کل به ازای هر 1۰۰ دس��تگاه 
خودرو در جایگاه نه��م و در اصل هم ردیف با خودروهای برند دوج 

در فهرست مذکور قرار گرفته است.
1۰. تویوتا :

تویوتاموت��ورز ژاپ��ن نیز ک��ه سال هاس��ت یک��ی از بزرگترین و 
محبوب ترین شرکت های خودروس��ازی در جهان به شمار می رود، 
همچون دو برند پیشین، با ثبت 9۰ مشکل به ازای هر 1۰۰ دستگاه 
خودرو در مقام دهم و در واقع هم ردیف با دوج و لکسوس ایستاده 

است.
بررس��ی و تحقیقات��ی ک��ه اخیرا موسس��ه جی دی پاور منتش��ر 
کرده اس��ت، نشان می دهد ش��کاف بین رضایت مندی مشتریان از 
خودروهای سدان و شاسی بلند و کیفیت تولید شرکت های سازنده 
نسبت به سال های قبل به شدت کاهش یافته و به نظر می رسد این 

روند نزولی بیش از پیش کاهش یابد.

در حالی  که خودروس��ازان س��عی دارند توپ تولید آالیندگی توس��ط 
خودروها را به زمین مسئوالن نفتی بیندازند و تقصیرها را متوجه کیفیت 
س��وخت کنند، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش صراحتا اعالم کرده که سوخت تولیدی در داخل کشور هیچ مشکلی 
ندارد و کامال مطابق با اس��تانداردهای یورو ۴ است. به گزارش ایسنا، چند 
وقتی اس��ت که در موضوع آلودگی هوا، افزای��ش غلظت آالینده »ازن« و 
هش��دار به خودروسازان و موتورسیکلت سازان مطرح شده است. به تازگی 
نیز رئیس گروه سالمت هوای مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
ضمن هش��دار نسبت به وجود آالینده »ازن« به خودروسازان تذکر داده و 
بر لزوم جدی گرفتن اس��تفاده از کاتالیست در صنایع خودروسازی تاکید 
کرده اس��ت. چندی پیش رئیس گروه سالمت وزارت بهداشت اعالم کرده 
بود که ش��اخص آالینده ازن به دلیل افزایش ناکس که از احتراق سوخت 
خودروها و موتورسیکلت ها ناشی می شود افزایش یافته، اما به گفته معاون 
نظارت بر اجرای اس��تاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، کیفیت سوخت 

تغییری نکرده و بنابراین علت ناکارآمدی کاتالیست ها چیز دیگری است.
به دنبال تذکر وزارت بهداش��ت به خودروس��ازان درباره افزایش آالینده 
»ازن«، دبیر انجمن خودروس��ازان ایران اعالم کرد که مس��ئوالن محیط 

زیس��ت به جای ایراد به خودروس��ازان، باید برای کیفیت سوخت و مجهز 
کردن جایگاه ها به بنزین و گازوئیل باکیفیت فکری کنند، تا ادعای وزارت 
نفت مبنی بر توزیع سوخت باکیفیت در جایگاه های سوخت محقق شود.

این در شرایطی است که سعید مداح مروج - مدیر هماهنگی و نظارت 
بر تولید شرکت ملی پاالیش و پخش - به ایسنا، گفت: آمار و ارقام تولید 
و توزیع بنزین و نفت گاز نش��ان می دهد که اکنون نه تنها در کالنش��هرها 
کیفیت بنزین با استاندارد یورو ۴ است، بلکه در استان هایی که پاالیشگاه 

نیز در آنها قرار دارد، وضعیت سوخت کامال مطابق استاندارد است.
وی با بیان اینک��ه در بندرعباس، هرمزگان، خوزس��تان، آبادان، تبریز، 
آذربایجان شرقی، غربی، اراک، استان مرکزی، تهران و کرج بیش از آنچه 
که تعهد داش��ته ایم، سوخت توزیع می شود، تصریح کرد: هیچ مشکلی در 
زمینه  تامین و تولید سوخت نداریم و می توان با صراحت اعالم کرد که نه 
تنها بنزین بلکه در حوزه نفت گاز وضعیت کیفیت در حد استاندارد است.

مروج با تاکید بر این مس��اله که مشخصات فنی بنزین و نفت گاز از نظر 
فن��ی به طور کامل منطبق با اس��تانداردهای یورو ۴ اس��ت، تصریح کرد: 
ارزیابی ها نشان می دهد که سوخت تولیدی در داخل کشور مشکلی ندارد 

و حتی گوگرد موجود در بنزین معمولی نیز در محدوده مجاز قرار دارد.

وی درباره وضعیت توزیع نفت گاز یورو ۴ نیز گفت: میزان نفت گاز یورو 
۴ که برای حمل و نقل در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، 5۰ میلیون 

لیتر در روز است که همه آن در داخل کشور تولید می شود.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پاالیش و پخش با اشاره به 
نظارت های بیرونی بر وضعیت کیفیت سوخت کشور اظهار داشت: سازمان 
محیط زیست هر ماه در این زمینه گزارشی را تهیه می کند و آن گزارش 
را در اختی��ار ش��رکت پاالیش و پخش، وزارت نفت و دیگر س��ازمان های 

ذی ربط قرار می دهد.
مروج درباره علت آالیندگی خودروها در کشور گفت: در بحث آلودگی و 
آالیندگی، سوخت تنها یک پارامتر است چراکه در این حوزه باید به عوامل 
دیگ��ری همچون میزان مصرف یک خودرو، نوع سیس��تم موتور خودرو و 

موارد دیگری از این قبیل توجه کرد.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید ش��رکت ملی پاالیش و پخش افزود: 
همچنی��ن آنچه که به عنوان خروجی موتور از خودرو خارج می ش��ود، به 
لحاظ آالیندگی در هر یک متفاوت است، بنابراین باید به مواردی که سبب 
کاهش آالیندگی در خودرو می ش��ود، توجه ش��ود که متاسفانه در داخل 

کشور ما این موارد چندان مورد توجه قرار نمی گیرد.

دود سیاه باالی سر خودروسازان

دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت پژو 3۰1 
ب��ا موت��ور ایرانی ئی. س��ی EC5( 5( که بهبود یافته موت��ور تی. یو 5 

)TU5( است، به بازار عرضه می شود.
»مازی��ار بیگلو«   در گفت وگو ب��ا خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: موتور 
ت��ی. ی��و 5 که اکن��ون روی خودروه��ای پ��ژو ۲۰6 و همچنین برخی 
مدل های پژو پارس عرضه می شود، طرفداران زیادی در کشور دارد، اما 

موتور ئی. سی 5 مدل ارتقایافته آن است.
وی بیان داش��ت:  موتور ئی. سی 5، حاصل کار مرکز تحقیقات موتور 

شرکت ایران خودرو است.
بیگلو، درخصوص داخلی سازی خودرو پژو 3۰1 گفت:  برای نخستین 
بار در تاریخ خودروسازی کشور، خودرویی با عمق داخلی سازی بیش از 
6۰درصدی تولید می ش��ود که تا چند ماه آینده به راحتی به 8۰درصد 

داخلی سازی افزایش می یابد.
وی ادامه داد:  اکنون 3۰۰ قطعه ساز در 9۰درصد برنامه داخلی سازی 

این خودرو حضور دارند که تا ۴5۰ قطعه ساز افزایش خواهد یافت.

دبی��ر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو یادآور ش��د: 
پلتف��رم مورد اس��تفاده در س��اخت  پژو 3۰1 یک پلتفرم جدید اس��ت، 
اما قطعه س��ازان کش��ورمان توانس��تند در فضای تحریم ها خ��ود را به 

فناوری های روز برسانند.
وی اظهار داشت:  نمونه های اولیه قطعات این خودرو از اوایل شهریور 
تحویل خودروس��از خواهد ش��د تا پس از آن بررس��ی و تحویل قطعات 

آغاز شود.
بیگلو همچنین درخصوص قطعه ئی. س��ی. ی��و »ECU یا کامپیوتر 
خودرو« گفت:  این قطعه س��ه تامین کننده اصلی در کش��ور دارد، اما از 
آنجایی که »های تک« )High Tech( است، وابستگی به خارج دارد.

وی اضافه کرد: قراردادهایی برای تولید آی. س��ی ها و س��ایر قطعات 
الکترونیکی این قطعه با صنایع دفاع منعقد ش��ده و امیدواریم امس��ال 

بتوانیم عمق داخلی سازی آن را افزایش دهیم.
دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خ��ودرو توضیح داد:  
هر  کامپیوتر خودرو )ئی. س��ی. یو( ش��امل بُرد الکترونیکی، آی. سی ها 

و نرم افزار اس��ت که برد و خط مونتاژ آن در کش��ورمان وجود دارد، اما 
برخی آی. سی هایی که روی برد یادشده مونتاژ می شود در داخل تولید 

نمی شود و تامین کنندگان انگشت شماری در جهان دارد.
وی خاطرنش��ان کرد:  با این حال صنای��ع دفاع قابلیت تولید این آی. 
س��ی ها را دارد و ش��اید تولید آنها در ابتدای راه صرفه اقتصادی نداشته 

باشد، اما با باال رفتن شمارگان تولید، اقتصادی خواهد شد.
پس از خروج شرکای خارجی از بازار ایران گروه صنعتی ایران خودرو 
عزم خود را جزم کرد تا با تقویت زنجیره ارزش تولید، محصول پژو 3۰1 

را به صورت مستقل و بدون حضور شریک خارجی به تولید برساند.
گروه صنعتی ایران خودرو توانس��ت با توسعه همکاری با قطعه سازان 
توانمن��د، ارتباط با مراکز دان��ش بنیان و همچنین نهادها و مراکزی که 
ب��ا تولید قطعات با تکنولوژی باال توانمندی حمایت از صنعت خودرو را 
دارن��د بتواند نتیجه اقتدار و مقاوم��ت در برابر تحریم های ظالمانه غرب 
را ب��ا تولید محصول جدی��د و به کارگیری دان��ش و تخصص جوانان و 

متخصصان ایرانی به منصه ظهور برساند.

بررس��ی میدانی خبرنگار ایرن��ا از بازار خ��ودروی پایتخت حاکی از 
افزای��ش دو تا س��ه میلیون تومانی محصوالت ایران خودرو نس��بت به 
سه ش��نبه هفته گذش��ته )اول مرداد(  و ثبات نسبی قیمت محصوالت 

سایپا است.
به گزارش ایرنا دیروز هر دس��تگاه پژو ۲۰6 تیپ ۲ به 8۰.5 میلیون 
تومان، هر دستگاه سمند ال. ایکس 75 میلیون تومان، پژو ۴۰5 به 73 
میلی��ون تومان، پژو ۲۰6 تیپ 5 به 93 میلیون تومان، پژو ۲۰6 وی 8 

به 9۲ میلیون تومان و پژو پارس 9۴ میلیون تومان قیمت خوردند.
کارشناس��ان دلیل افزایش دو تا سه میلیونی قیمت محصوالت ایران 

خودرو را کاهش عرضه محصوالت این شرکت عنوان می کنند.
برخی نمایش��گاه داران نیز معتقدند هر زمان قیمت ها روند کاهش��ی 

به خود می گیرد، ش��یطنت شرکت ها ش��روع می شود و افزایش قیمت 
می دهند، به طوری که پژو ۴5۰ اس. ال. ایکس را از 67 میلیون تومان 

به 78 میلیون تومان در روزهای گذشته رسانده و فاکتور کردند.
چنی��ن افزایش قیمت��ی در پژو پ��ارس نیز دیده می ش��ود و برخی 
س��ایت های خودرویی نس��بت به انتشار بخش��نامه های مربوطه اقدام 

کرده اند که بار روانی داشته و بر قیمت ها تاثیرگذار است.
آنان تاکید دارند در ش��رایط کنونی که قیمت ارز روند نزولی گرفته، 
افزایش قیمت خ��ودرو معنا ندارد و دس��تگاه های نظارتی باید در این 
زمین��ه ورود کنن��د. بر پایه ای��ن گزارش، قیمت پ��ژو ۲۰۰8 محصول 
مونتاژی ایران خودرو نیز امروز 5میلیون تومان افزایش نسبت به هفته 
گذش��ته تجربه ک��رد و به 31۰ میلیون تومان رس��ید. همچنین هایما 

اس 7 تورب��و ۲7۰ میلیون تومان و هایما اس 5 به ۲۴5 میلیون تومان 
رسید. بررسی قیمت های بازاری حاکی از ثبات قیمتی محصوالت سایپا 
در یک هفته گذش��ته است و حتی پراید 111 نسبت به هفته گذشته 
با افت قیمت یک میلیون تومانی ۴8میلیون تومان قیمت گذاری ش��ده 
است. امروز هر دستگاه پراید 131 به ۴۴.5 میلیون تومان، پراید 151 
ب��ه ۴۴ میلیون تومان، تیبا صن��دوق دار 5۲.5 میلیون تومان، تیبا هاچ 

بک 57 میلیون تومان و ساینا 58 میلیون تومان قیمت خوردند.
ای��ن در حالی اس��ت که ثبات قیمت��ی در بازار مونتاژی های س��ایپا 
و همچنین خودروهای خارجی مش��اهده می ش��ود، ب��ه طوری که هر 
دستگاه س��راتو ۲9۲ میلیون تومان و س��یتروئن C3 به 365 میلیون 

تومان رسید.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو:

پژو ۳۰۱ با موتور ایرانی عرضه می شود

افزایش قیمت محصوالت ایران خودرو و ثبات تولیدات سایپا
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معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری اعالم کرد، با پیگیری هایی 
که دولت در س��ال های گذش��ته داش��ته، میزان فعالیت ش��رکت های 
دانش بنی��ان به ش��کل قابل توجهی افزایش یافته و این ش��رکت ها در 

سالی که گذش��ت، 9۰ هزار میلیارد تومان 
فروش خدمات داشته اند.

سورنا ستاری در همایش کار و کارآفرینی 
برای جوانان اظهار داش��ت: در حال حاضر 
در ایران ۴5۰۰ شرکت دانش بنیان فعالیت 
می کنند ک��ه در قالب آنه��ا 35۰ هزار نفر 
مشغول به کار هس��تند. دولت تالش کرده 
با ایجاد یک رویک��رد مثبت حمایت از این 
ش��رکت ها را در دس��تور کار ق��رار ده��د و 
خوشبختانه در سال های اخیر پیشرفت این 

شرکت ها قابل توجه بوده است.
به گزارش ایس��نا، وی ب��ا بیان اینکه باید 
این تلقی در کش��ور شکل بگیرد که اقتصاد 

س��نتی شکست خورده اس��ت، توضیح داد: این رویکرد که دولت باید 
برای اش��تغال زایی، اس��تخدام نیرو انجام دهد، یک رویکرد غلط است 
و م��ا باید ت��الش کنیم کار را به جایی برس��انیم که ب��رای خانواده ها 

استخدام شدن فرزندان شان به معنای از دست رفتن ظرفیت و نابودی 
استعدادهای شان باش��د. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه 
داد: در فضای فعلی اقتصاد جهان به س��مت شرکت های دانش بنیان با 
رویکرد استفاده از استعداد جوانان حرکت 
می کند. کش��ور ما از نظر تعداد دانش��جو 
و می��زان فارغ التحصیالن جایگاه بس��یار 
باالیی در جه��ان دارد، اما وقتی آمارها را 
بررسی می کنیم، می فهمیم که این نیروها 
برای حضور در اقتص��اد روز جهان تربیت 

نشده اند.
ستاری با اش��اره به بودجه ای که دولت 
برای گس��ترش پژوهش های دانش��گاهی 
تزریق می کن��د، بیان کرد: س��هم بودجه 
پژوهشی ما از تولید ناخالص داخلی بسیار 
باالس��ت و اگر می بینیم برخی کشورها از 
این درصد فراتر رفته اند، به دلیل مشارکت 
بخش خصوصی در این زمینه بوده اس��ت. نحوه تعامل دانشگاه با بازار 
کار و چگونگی تربیت دانشجویان بیشترین اهمیت را دارد که می تواند 

سرنوشت اقتصادی کشور در سال های آینده را تعیین کند.

محمد ش��ریعتمداری افزود در دولت هم اگر می خواهیم همگام با این 
حرکت باشیم باید دولت ما استارت آپی، دانش بنیان و جوانگرا باشد و در 
این س��مت و سو حرکت کند این مهم محقق نمی شود مگر آنکه به طور 

طبیعی خالقیت و نوآوری در عرصه دولتی 
شکل بگیرد.

به گ��زارش ایرن��ا، وی با بی��ان اینکه در 
دولت های یازده��م و دوازدهم قدم هایی در 
زمینه اس��تارت آپ ها برداش��ته شده است، 
گفت: جوانانی که عمر و س��ن آنها طی شد 
اما نتوانستند و پشت میزهای مدیریتی عالی 
بنش��ینند باید بتوانند جایگاه ها را اش��غال 
کنند و با توجه به اینکه زبان موسس��ه های 
دانش بنی��ان را متوجه می ش��وند موانع و 
مش��کالت را برطرف کنند و در این زمینه 

قدم های موثری برداشته شده است.
ش��ریعتمداری یادآور ش��د: م��ا در هفته 

مهارت قرار داریم و یکی از مهم ترین مش��کالت آموزشی ما این است که 
افراد مهارت های الزم متناسب با بازار کار را کسب نمی کنند این ما هستیم 

که باید اقدامات خود را در این خصوص تغییر دهیم. 

وی افزود: سرانجام در این دوره موفق شدیم شورای عالی همکاری های 
فنی و حرفه ای را در کشور ایجاد کنیم و بین آموزش و پرورش، آموزش 
عالی و س��ازمان فنی و حرفه ای ارتباط منطقی برقرار ش��ود و محصولی 
که تولید می کنند در جامعه امروز کاربرد 

داشته باشد.
وزی��ر کار بیان کرد: جوان��ان ما باید به 
آنچ��ه که در مغز و جیب خود دارد ببالند 
و آنچه ک��ه در مغز آنها وج��ود دارد باید 
متناسب با نیازهای امروز جامعه باشد آنچه 
که در مغز جوانان تشکیل می شود منجر 
به ارزش افزوده نش��ود ارزشی ندارد تنها 

محفوظاتی است که کاربردی ندارد. 
وی ادامه داد: در بین س��ال های 1395 
و 1397 ش��اهد رون��د رش��د بی��کاران 
دانش آموخته نظام های دانشگاهی بودیم و 
براس��اس آمار گرچه نرخ بیکاری در میان 
دانش آموختگان کم ش��ده است اما تعداد آنها بیشتر شده است و از یک 
میلیون و 3۰۰ هزار نفر به یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال 97 رسیده 

است و علت اساسی آن متناسب نبودن آموزش ها با بازار کار است. 

برای ایجاد اقتصاد دانش بنیان باید گام های سریع برداشتدرآمد 9۰ هزار میلیارد تومانی شرکت های دانش بنیان

 نظری بیندازیم به دو روی سکه این روزها: روی خط: اغلب اوقات، 
نگرانیم. »فردا چه می ش��ود؟« این س��وال، ملکه ذهن ها ش��ده است. 
دغدغه ها، تمامی ندارند. رنج ها، مدام حاضرند. دش��منان پا به کارند و 
در حال پراکندن هوای یأس و نومیدی. حس��ودان، در کمین. نفت را 
تحریم کرده اند. هسته ای را تحریم کرده اند. بانک ها را تحریم کرده اند. 
دارو را تحریم کرده اند. مقاومت و ایس��تادگی را تحریم کرده اند. ایران 

تنهاست انگار.
روی ش��یر: سال 57 که کش��ور را از س��لطه خارجی ها رها کردیم، 
خرمش��هر را دو س��ال بع��د، ناجوانمردان��ه از ما گرفتند. دنی��ا انتظار 
داش��ت که ما مات بایس��تیم و نگاه کنیم. ایس��تادیم اما نگاه نکردیم؛ 
مقاوم��ت کردیم و دفاع. خرمش��هر را پس گرفتیم. وجب به وجب این 
خ��اک برایمان عزیزتر و قیمتی تر ش��د. فهمیدیم ک��ه باید روی پای 
خودمان بایس��تیم. در جنگ، »م��ا می توانیم« را تمری��ن کردیم. یاد 
گرفتیم خودمان بس��ازیم. خودم��ان آزمایش کنی��م. خودمان نتیجه 
بگیری��م. تقریبا 3۰ س��ال بعد از آن موقع ها بود ک��ه قانون حمایت از 

ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان، سر بر 
آورد. آرام و بی س��ر و صدا. تا سال 9۲، چند 
شرکت دانش بنیان ثبت ش��ده بودند. کمی 
بی��ش از تعداد انگش��تان دس��ت، آدم هایی 
بودند که می دانستند، »دانش بنیان« یعنی 
چه. ب��ه یک باره، این ترکیب دلنش��ین، در 
مویرگ های افکار عمومی و جامعه شروع به 

حرکت کرد با فرهنگسازی و ترویج.
»سورنا ستاری«؛ نخبه ای جوان از دانشگاه 
صنعتی شریف و فرزند مردی بزرگ، خالق، 
نابغه، دانش��مند و مقتدر که به ارزش ذهن 
و فکر ایرانی اعتقاد داش��ت، به میدان آمده 

و قاعده بازی را تغییر و رش��د نوآوری را س��رعت داده بود، شد معاون 
علمی و فن��اوری رئیس جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان. موضوع 
و بازار دانش بنیان، رفته رفته گرم شد. داغ شد. همه گیر شد. جوانان 
و دانش��گاهیان، در این تدبیر نوآورانه، امیدوار شدند. به میدان آمدند. 
ایده های ش��ان را از پستوی ذهن شان بیرون آوردند. شرکت های دانش 
بنیان، یکی پس از دیگری تاس��یس ش��د و رشد کرد. استارت آپ های 
متع��دد جوان��ه زدند و راه اندازی ش��دند. ش��تابدهنده ها، بی وقفه پای 
کار آمدن��د. مراکز نوآوری در دانش��گاه ها، ج��ان گرفتند. صندوق های 
سرمایه گذاری جسورانه، بی محابا، ظهور کردند. ناحیه نوآوری شریف و 
کارخانه نوآوری آزادی هم که ش��اهکارهای دیگری است که در همین 

روزها افتتاح رسمی آن را جشن خواهیم گرفت.
حاال ایران ما با ایران ش��ش س��ال پیش، تفاوت های خیره کننده ای 
پیدا کرده است. نزدیک به ۴5۰۰ شرکت دانش بنیان تایید صالحیت 
ش��ده اند و کارش��ان را آغاز کرده اند و در چرخ��ه اقتصادی تنه به تنه 
بزرگان می زنند. این ش��رکت ها، تا االن حدود 9۰ هزار میلیارد تومان 
درآمدزایی برای کشور داش��ته اند و بیش از 3۰۰هزار نفر اشتغال زایی 
کرده اند. بیش از 6هزار اس��تارت آپ، در این ش��ش سال، فعالیت شان 

را ش��روع ک��رده و خ��وش درخش��یده اند. از اس��تارتآپ های ICT و 
خدمات مح��ور گرفته تا های تک و فناورانه. همه جور اس��تارت آپ در 
این 6هزار تا، دیده می شود و همگام با گام دوم انقالب و به پشتوانه و 
حمایت رهبری فرزانه، استارت آپ های صنعتی و تکنولوژیک، برای به 
میدان آمدن، جدی تر ش��ده اند. یک ناحی��ه و یک کارخانه نوآوری در 
تهران به راه افتاده اس��ت و کارخانه های نوآوری دیگری در کالنشهرها 

در حال بروز و ظهورند.
 »س��تاری« جوان، از همان سال های نخس��ت مسئولیتش، بی وقفه 
و ش��بانه روز، با تالش و جوش��ش مثال زدنی، شعار »ایجاد اکوسیستم 
فناوری و نوآوری« و اقتصاد دانش بنیان را س��ر دس��ت گرفت و مطرح 
کرد. اس��تان به اس��تان، ش��هر به ش��هر، پارک به پارک و دانشگاه به 
دانش��گاه، رفت و دید و ش��نید و گفت و آمد. آنقدر پافش��اری و تکرار 
کرد که دغدغه هایش به نتیجه رسید. فعالیت نزدیک به ۴5۰۰ شرکت 
دانش بنیان، ش��وخی نیس��ت. کار بزرگی است و اتفاقی بزرگ. میدان 
جنگ ب��ا تفکر بچه پول��داری نفتی و اتکا به مناب��ع زیرزمینی و خام 
فروشی، با رویش جنگل انبوه شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
و مراک��ز نوآوری، یک پیروز بزرگ داش��ت: جوانان متخصص و متعهد 
ایران اسالمی. دارایی های فکری این نسل درخشان، در قالب شرکت ها 
و استارت آپ ها، جام جواهرنشان فرهنگ 
کسب و کار ایران ساخت را دوباره صیقلی 
داد. ستاری اما در همین لحظات، دو هفته 
از پدر ش��هیدش بیشتر عمر کرده است و 

دغدغه های مسئوالنه اش دوچندان شده.
این روزها، کجا را می توانیم سراغ بگیریم 
که تفکری خالقانه و نوآورانه در آنجا جان 
نگرفته باشد؟ نشست و برخاست ستاری 
جوان با فناوران و نخبگان و دانشگاهیان 
و صاحب��ان ش��رکت های دانش بنی��ان و 
اس��تارت آپ ها،  بعده��ا، هم بنیانگ��ذاران 
اهال��ی ش��تابدهنده ها و مراک��ز نوآوری 

شورانگیز و کارساز شده است.
حاال، ش��اید یک آرزوی دیگر در قلب و ذه��ن دغدغه مندان عرصه 
فناوری و زیس��ت بوم نوآوری کش��ور، باقی مانده باشد؛ کاش کودکان 
و نوجوانان س��رزمین مان، در پاسخ به آن سوال معروف »بزرگ شدی 
می خواه��ی چه کاره بش��وی؟« بگوید: »می خواهم کارآفرین ش��وم و 
استارت آپ خودم را ران کنم!« اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان، 
بیش و پیش از آنکه به چند شغل لوکس و پردرآمد نیاز داشته باشد، 
محتایج »کارآفرین نوآور« اس��ت. ش��رکت های دانش بنیان، حامی و 
مولد کارآفرینانند. اس��تارت آپ ها، ب��ه آغوش گیرنده نوآوران و خالقان 
امروز و کارآفرینان فردایند. ش��تابدهنده ها و مراکز نوآوری، دست های 
گرم ش��ان را آماده فش��ردن دس��ت های جوانان بلندپرواز و بی قرارند. 
صندوق های س��رمایه گذاری جسورانه، به فکر و اندیشه جوانان ایرانی، 
باور دارند. کارخانه ها و ناحیه های نوآوری، زایش��گاه اس��تارت آپ های 
نوآوری کشورند و بهترین و شادترین و دل انگیزترین مکان ها برای این 
طبقه امیدوار و آینده س��از و همچنین دانش��گاه های تراز اول و اساتید 
ممتازند. مام وطن؛ فرزندانش را به مهربانی در آغوش کش��یده اس��ت. 

ایران، تنها نیست. میهن، مومنانه به آینده ای روشن امیدوار است.

فرهنگ دانش بنیان رگ و پی جامعه است

دریچــه

س��ازمان فناوری اطالعات ایران با مش��ارکت یکی از صندوق ه��ای نوآوری، اقدام به 
شناس��ایی جامعه محلی و توانمندس��ازی آنها جهت عرضه محصوالت خود در بس��تر 

دیجیتال و رونق مشاغل خرد کرده است.
به گزارش فارس، از این رو هنرمندانی که در رش��ته سوزن دوزی فعالیت می کنند به 
عنوان جامعه محلی برای این طرح انتخاب ش��ده اند و این افراد در دو کارگاه آموزش، 

دوره های الزم جهت ورود به بازار را طی می کنند.
کارگاه آموزشی اصالت طرح، یکی از کارگاه هایی است که افراد قبل از ورود به بستر 
دیجیتال آموزش می بینند تا به بهانه تطبیق خود با ذائقه بازار، اصالت طرح و نقش های 

خود را از بین نبرند بلکه بتوانند ذائقه بازار را با طرح های خود همراه سازند.

طرح توانمندسازی جامع محلی بر 
بستر فناوری اطالعات آغاز شد

پرویز کرمی
 دبیر ستاد توسعه فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه صرفا بودجه دولتی، 
کس��ب و کار را در جامعه رونق نخواهد داد، گفت رونق کارآفرینی و فراگیر 
ش��دن زیس��ت بوم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان است که به رشد اقتصادی 

کشور منجر می شود.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخب��گان، همای��ش »آین��ده کار و کارآفرینی 
جوان��ان در ای��ران« با حضور س��ورنا س��تاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، محمد 
شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس ش��ورای 
اس��المی و غالمحس��ین ش��افعی رئیس اتاق 

بازرگانی ایران در تهران برگزار شد.
س��تاری در ای��ن همای��ش ب��ا اش��اره ب��ه 
فعالیت ه��ای فناوری و اقتصادی ش��رکت های 
دانش بنی��ان ایران��ی، اظهار داش��ت: واقعیت 
این اس��ت که در بخش پژوه��ش، بودجه قابل 

توجه��ی وجود دارد. در حقیقت ما در پژوهش ک��م هزینه نمی کنیم، بلکه 
اش��تباه هزینه می کنیم. این مش��کل، به ع��دم هماهنگ��ی و ارتباط میان 

سیستم آموزش و بخش اقتصاد مربوط می شود.

رشد اقتصاد با کارآفرینی و نوآوری
وی افزود: زیست بوم اقتصاد دانش بنیان و نوآوری، سبب رشد فناوری در 
کش��ور خواهد شد. بودجه دولتی، کس��ب و کار را در جامعه رونق نخواهد 
داد و س��بب رش��د اقتص��ادی نخواهد ش��د. 
بلکه کارآفرینی و فراگیر ش��دن زیس��ت بوم 
کارآفرین��ی و ن��وآوری اس��ت ک��ه به رش��د 
اقتصادی کش��ور منجر می شود. کارآفرینی با 
توجه به فرآیندی که دارد هزینه و س��ودش 
را مجددا در کس��ب و کارها س��رمایه گذاری 
می کند و ای��ن روند به ش��کوفایی اقتصادی 

می انجامد.
رئیس فرهنگس��ازی اقتصاد دانش بنیان بار 
دیگ��ر اقتصاد نفتی را نکوه��ش کرد و گفت: 
حاص��ل نفرین نفت و منابع، اش��تغال آفرینی 
ب��ه طریقه ای اس��ت که فرهنگ اس��تخدام و 
کارمن��دی رواج می یاب��د و در نتیج��ه دولت 
مجبور می ش��ود دائما تحت فش��ار، تعدادی را به استخدام خود درآورد. در 
چنین ش��رایطی، استخدام در مقابل نوآوری و خالقیت قرار می گیرد و این 

اتفاقا، یعنی پایان کارآفرینی.

س��تاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمه��وری با برنامه ریزی و همکاری س��ازمان های مختلف در 
این حوزه افزایش تعداد شرکت های خالق گیاهان دارویی را پیگیری می کند.

 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، صد و بیست و 
پنجمین جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان 
داروی��ی و طب س��نتی معاونت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری با حضور حسن عصاره دبیر ستاد 
و نمایندگان س��ازمان های مختلف برگزار ش��د. در 
بخش نخس��ت این جلسه توضیحاتی درباره برنامه 
توس��عه زیس��ت بوم ش��رکت های خالق و جایگاه 
شرکت های حوزه گیاهان دارویی در این حوزه ارائه 
شد. محمدحس��ن عصاره، دبیر ستاد توسعه علوم 
و فن��اوری گیاهان دارویی و طب س��نتی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برنامه توس��عه 
زیست بوم شرکت  های خالق را مسیری برای ارتقای 

شرکت های نوپا دانست و گفت: سیاستگذاری برای توسعه این برنامه توسط معاونت 
علمی و فناوری فعالیتی ارزش��مند اس��ت. زیرا شرکت هایی که ظرفیت الزم برای 
دانش بنیان ش��دن را ندارند اما در سطحی باالتر از یک شرکت عادی قرار دارند و 

دارای یک ایده هستند از این طریق حمایت می شوند. این حمایت آنها را در مسیر 
رش��د قرار می دهد. عصاره همچنین بیان کرد: ۲3 ش��رکت حوزه گیاهان دارویی 
که توانستند از خدمات و حمایت های برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق 
اس��تفاده کنند باید خود را ارتقا دهند و در مسیر 
دانش بنیان ش��دن قرار گیرند. گرچه این تعداد 
شرکت برای حوزه گیاهان دارویی در حال حاضر 
زیاد نیست اما با کمک ستاد و سازمان های مرتبط 
می توان آن را افزایش داد.  دبیر ستاد توسعه علوم 
و فناوری گیاهان دارویی و طب س��نتی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه 
تالش ها در جهتی است که این شرکت های خالق 
را به ظرفیت های موجود در کشور متصل کنیم، 
گفت: باید جریان س��ازی برای طی ش��دن س��یر 
تکامل شرکت ها شکل گیرد. در کشور برنامه های 
خوبی برای ش��رکت های دارای فناوری پیشرفته 
وجود دارد و باید این برنامه ها برای ش��رکت های 
دارای س��طح فناوری حد واس��ط و سطح فناوری پایین تعمیم داده شود. زیرا این 
ش��رکت ها با حمایت می  توانند مسیر رشد را به خوبی طی کنند و قدم به قدم در 

مسیر پیشرفت قرار گیرند.

مسیر افزایش تعداد شرکت های خالق حوزه گیاهان دارویی هموار می شودرشد اقتصادی کشور با کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان محقق می شود

مدیر کل بانوان و خانواده اس��تانداری مازندران گفت رفع مشکالت 
بانوان کارآفرین نقش مهمی در اش��تغال زایی داشته و اعتماد به نفس 

و توانمندی های بانوان کارآفرین منجر به مشارکت فعاالنه زنان شد.
به گزارش ایس��نا، سمیه قاسمی طوس��ی مدیرکل بانوان و خانواده 
اس��تانداری، در افتتاح نمایش��گاه توانمندی های بان��وان کارآفرین در 
بخش محروم بلده با اش��اره به تالش مضاعف خانواده ها با توجه به باال 
رفتن س��طح توقعات فرزندان نسبت به گذشته و سطح زندگی امروز، 
اظهار داش��ت: خواس��ته ها و اقتضائات زندگی اولویت هایی جدیدی را 
ب��ه زندگی ه��ا اضافه کرده ک��ه بای��د براس��اس آن تصمیم گیری ها و 
برنامه ریزی ه��ا انج��ام ش��ود. وی مش��اغل خانگی را یک��ی از امورات 
کمک کننده به معیشت خانواده ها دانست و تصریح کرد: به رغم اینکه 
مش��اغل خانگی نیاز به تخصص و مهارتی که حتما را در دانشگاه های 
آکادمیک فراگرفته شود، ندارد اما جهاد کشاورزی و معاونت بهداشتی 
درخص��وص تعریفی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مش��اغل 

خانگی دارد یک هم افزایی بین دستگاهی را می طلبد.
مدیرکل بانوان و خانواده اس��تانداری مازندران با اش��اره به ضرورت 
یک مرکز نمایشگاهی و فروش دائمی محصوالت  در شهرستان، گفت: 
باید به بانوان توانمند مجوزهایی مانند س��ایر نقاط مازندران داده شود 
تا بتوانند محصوالت خود را با برندهای مورد تایید وزارت بهداش��ت به 
فروش برسانند. قاسمی طوسی با بیان اینکه معموال این بانوان توانمند 
و دارای مهارت در عرضه و فروش تولیدات به مش��کل مواجه هستند، 
افزود: یک گروه استارت آپی) رویداد شتاب دهنده( که حرف اول را در 
کش��ور می زنند برای رفع مشکل فروش و کمک به بانوان کارآفرین به 
این نمایشگاه دعوت شدند. وی ادامه داد: این گروه با کسب تجربه های 
موف��ق در س��طح دنیا عالوه بر ایجاد انگیزه و رش��د ب��ه مجامع باالتر 
می آموزند تا چگونه با برندس��ازی در فضای مج��ازی فروش خوبی از 

تولیدات خود داشته باشند.
مدی��رکل بان��وان و خانواده اس��تانداری مازندران خاطرنش��ان کرد: 
همزمان با این رویداد در شهرس��تان س��اری بین جهاد دانش��گاهی و 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور بانوان و خانواده استانداری 
برنامه توانمندس��ازی اقتصادی بانوان در حال تصمیم گیری اس��ت که 
امیدواریم با کمک نهادهای حمایتی بتوانیم این مهم را اجرایی کنیم.
قاس��می طوسی با اش��اره به اعتماد به نفس و توانمندی های بانوان 
خواستار مشارکت فعاالنه زنان و یادآور شد: فرصت هایی چون انتخابات 
ش��وراها و دهیاری ها و انتخابات مجلس می تواند به دیده ش��دن زنان 

توانمند بیشتر کمک کند.
ایجاد نمایشگاه مجازی برای صرفه جویی در هزینه ها

علی اس��ماعیلی، نماینده مردم محمودآباد و نور در مجلس ش��ورای 
اس��المی در ادام��ه این همایش ب��ا بیان اینکه ن��وآوری و خالقیت در 
توانمن��دی معن��ا پی��دا می کن��د، اظهار داش��ت: ایده و اندیش��ه نو و 
کارآفرین��ی همراه با س��لیقه بانوان ارزش تولی��د را دوچندان می کند 
و مطمئن��ا س��ریع تر جذب بازار کار خواهند ش��د. وی بیان کرد: مقام 
معظم رهبری با نامگذاری س��ال به ن��ام رونق تولید از همه می خواهد 
ت��ا با حمایت از کاالی ایرانی در مقابل واردات بایس��تیم و از تولیدات 
داخلی هم برای مصرف خود و هم برای صادرات تالش داشته باشیم .
نماینده مردم محمودآباد و نور در مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره 
ب��ه اینکه اکنون در عصر ارتباطات به س��ر می بری��م، افزود: ایجاد یک 
نمایشگاه در فضای مجازی هم می تواند در صرفه جویی هزینه ها و هم 

جذب مشتریان در داخل و خارج از کشور را به همراه داشته باشد.

حمایت همه مدیران از زنان کارآفرین
علی ش��ادمان فرماندار نور با اش��اره به اینکه این نمایش��گاه بیانگر 
آن اس��ت که مس��ئوالن تک بعدی در توس��عه عمل نمی کنند، اظهار 
داشت: به رغم اینکه مس��ئوالن در تنگنای شدید اقتصادی قرار دارند 
اما اتفاقات بس��یار ارزنده ای در حوزه عم��ران و آبادانی در حال اتفاق 
افتادن اس��ت. وی رینگ برق پل زنگوله به نس��ن، ایجاد ارتباط کابل 
نوری از هراز به بلده را از مهمترین اقدامات زیرس��اختی عنوان کرد و 
گف��ت: توجه جدی دولت و همراهی و پیگیری نماینده یک دس��تگاه 
گریدر و لودر و دیگر تجهیزاتی که حدود 3۰ س��ال مردم بلده از این 

امکانات محروم بودند را باعث شده است.
فرمان��دار نور با بی��ان اینکه این نمایش��گاه در حوزه ه��ای مختلف 
اش��تغال زایی، ایجاد اتحاد در روح و ذهن زنان برای ورود به عرصه کار 
و تالش را رقم خواهد زد، بیان کرد: قطعا این نمایش��گاه شروعی تازه 
است تا خانواده ها به رغم تربیت فرزندان و ایجاد الفت و انس اجتماعی  

بتواند در تولید و اشتغال نقش کلیدی خودش را ایفا کند.
ش��ادمان به حمایت همه جانبه تسهیلگرایی، همگرایی و کارشناسی 
هم��ه مدیران به خانواده ه��ا تاکید کرد و افزود: روزی س��اکنین بلده 
ب��ه دلیل عدم امکانات مهاجرت ک��ردن و اکنون فصل جدید مهاجرت 
عکس در حال اتفاق افتادن اس��ت امیدواریم با حمایت دختران و زنان 
پرت��الش و عفیف و پاکدامن و توانمند دوب��اره جوش و خروش کار و 

تالش را در این بخش شاهد باشیم.
وی یادآورشد: اجرا شدن پل روستای ُکلیک با بهترین سازه که بیش 
از هفت سال راکد مانده بود نویدبخش دولت تدبیر و امید در برابر همه 

تحریم ها و مشکالت است.
نیمی از چرخ اقتصاد خانواده در دستان توانمند بانوان

امین رنجکش، بخشدار بلده با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری 
درخصوص ش��عار س��ال با عنوان »رونق تولید« اظهار داش��ت: امروزه 
زن��ان با دس��تان توانمند خود نیم��ی از چرخ اقتص��اد خانواده ها را به 
حرکت درمی آورند که این نماشگاه می تواند گامی موثر هم در اقتصاد 
خانواده ها و هم انگیزه بیشتر را برای تولید محصول باکیفیت به همراه 
داش��ته باش��د. وی از ظرفیت های بس��یار زیاد روس��تای یوش سخن 
گف��ت و اف��زود: ایجاد بازارچ��ه فصلی در ایامی که این بخش ش��اهد 
گردش��گران و مس��افران زیادی اس��ت می تواند کمک بزرگی به زنان 
توانمند و کارآفرین این بخش باش��د. بخش��دار بلده ادامه داد: در این 
نمایش��گاه موضوع نشاط اجتماعی براساس تاکیدات ریاست جمهوری 

و استانداری با جدیت و فوریت دنبال و عملیاتی شد.
به گزارش ایس��نا، یوش روس��تایی با قدم��ت تاریخی در بخش بلده 
شهرس��تان ن��ور در مازندران ب��ا آب و هوای ییالق��ی و طبیعت بکر و 
دیدنی و چشمه های جوش��ان و زادگاه شاعر نام آور معاصر و پدر شعر 
نو پارسی نیما یوشیج است. نمایشگاه توانمندی های زنان کارآفرین در 
بلده با س��ه محور همچون غرفه های) صنایع دستی، محصوالت دامی 
و زراعی، عرقیجات، محصوالت خانگی، گل و گیاه(، کارگاه آموزش��ی 
استارت آپ با سه دوره آموزش��ی کالس های ایده تا محصول خالقیت 
و ن��وآوری، تولی��د محصوالت ابداعات و ن��وآوری و اختراعات و جذب 

سرمایه گذار و توانمندی فروش برگزار شد.
همچنی��ن اجرای برنام��ه فرهنگی ش��اد تابس��تانه از جمله اجرای 
کمدین، بمب خنده، تئاتر آس��یب های اجتماعی، موسیقی، آوازخوانی 
در وص��ف نیما و برنامه هایی از این قبیل طی برگزاری این نمایش��گاه 

اجرا شد.

براسـاس جدیدترین گزارش مالی آمازون، این شـرکت موفق شـده است در 
سه ماهه  دوم سال جاری میالدی، 6۳.4 میلیارد دالر درآمد کسب کند.

آمازون امروز گزارش جدیدی از درآمد خود در سه ماهه دوم سال 2۰۱9 منتشر 
کرده است. درآمد کلی این شرکت در بازه  زمانی مذکور 6۳.4 میلیارد دالر بوده 
و سـود خالص این شـرکت نیز 2.6 میلیارد دالر اعالم شـده است. بدین ترتیب، 
سـود هر سـهم از آمازون 5.22 دالر بوده است. برای مقایسـه بد نیست اشاره 
کنیم که درآمد سـه ماهه  دوم سـال 2۰۱8 آمازون مجموعـا 52.9 میلیارد دالر 
و سـود خالص 2.5 میلیارد دالر و سـود هر سهم این شرکت نیز 5.۰7 دالر بوده 
است. فروش آمازون در بازه  زمانی مذکور در آمریکای شمالی با 2۰درصد افزایش 
به ۳8.7 میلیارد دالر و فروش جهانی این شـرکت با رشدی ۱2درصدی به ۱4.9 

میلیارد دالر رسیده است.
طبق تحلیل های انجام شده، انتظار می رفت آمازون در سه ماهه دوم سال 2۰۱9 
به درآمد کلی 62.48 میلیارد دالر دسـت یابد و سـود هر سـهم این شرکت در 
بازه  زمانی یادشده 5.57 دالر باشد. این غول خرده فروشی آنالین نه تنها رکورد 
درآمدزایی خود را شکسـته؛ بلکه سـود کوتاه مدت هر سهم این شرکت نیز به 
میـزان درخورتوجهی افزایش یافته اسـت. سـهام آمـازون در معامالت معمول 
حدود یک درصد کاهش یافته بود و چند ساعت پس از شروع معامالت، 2درصد 
کاهش نیز رسـیده بود. آمازون انتظار دارد درآمد کلی این شـرکت در سه ماهه  
سـوم سـال میالدی جاری بین 66 تا 7۰ میلیارد دالر باشد. این میزان درآمد با 

رقم پیش بینی شده  تحلیلگران، یعنی 67.27 میلیارد دالر، همخوانی دارد.
سرویس های اشتراکی و دیگر خدمات

وب سرویس آمازون موسوم به AWS همچنان درآمدزاترین بخش این شرکت 
محسـوب می شـود. درآمد آمازون از این سرویس با رشـد ۳7درصدی به 8.4 
میلیارد دالر رسـیده اسـت. از زمانی که آمازون آمار مربوط به AWS را منتشر 
کرده، این اولین بار اسـت که رشـد این سـرویس به زیر 4۰درصد رسیده است. 
بدین  ترتیب، در سـه ماهه  دوم 2۰۱9 حدود  ۱۳درصد از کل درآمد آمازون مربوط 
به سـرویس AWS بوده اسـت. وب سـرویس آمازون یکـی از برترین های بازار 
پردازش ابری اسـت که در جایگاهی باالتر از نمونه های رقیب مثل مایکروسافت 

آژور یا گوگل کالد قرار گرفته است.
درآمد بخش سـرویس اشتراک آمازون هم با رشد ۳7درصدی به 4.7 میلیارد 
دالر رسـیده است و این رشد بیشتر به سـرویس آمازون پرایم مربوط می شود. 
دارندگان اشتراک آمازون پرایم می توانند از خرید های ویژه با قیمت های بسیار 
مقرون به صرفـه بهره ببرند. آمازون با ارائه  خدماتی مثل فروش غذا همچنان در 

حال گسترش سرویس پرایم است.
خدمات دیگر آمازون که بیشـتر کسـب وکارهای مرتبط با تبلیغات را شـامل 
می شـود، در سـه ماهه  دوم سال جاری با رشـد ۳7درصدی به درآمد ۳ میلیارد 
دالر رسـیده است. این شـرکت اطالعات زیادی درباره  این موضوع در دسترس 
دارد که مشـتریان به دنبال خرید چه محصوالتی هستند و حتی چه محصوالتی 
را نمی خرند؛ بنابراین، با توجه به این نوع داده ها، فعالیت آمازون در کسـب وکار 

مرتبط با تبلیغات رو به رونق است.
جف بزوس، مدیرعامل آمازون، در این باره گفت:

با سـرویس ارسـال یـک روزه  محصوالت بـه مشـتریان در سـرویس پرایم، 
بازخوردهـای بسـیار مثبتی از آنهـا دریافـت کرده ایم و همین عامل سـرعت 
رشـد فـروش را نیز افزایش داده اسـت. ارسـال یک روزه  رایگان در دسـترس 
تمام کاربران سـرویس پرایم قرار دارد و درحال  حاضر، سـرویس ارسال رایگان 

یک روزه آمازون پرایم از ۱۰ میلیون کاال پشتیبانی می کند.
 Prime( جای تعجب نیسـت که بزوس به دنبـال افزایش تمرکز بـر پرایم دی
Day( اسـت. پرایم دی موفقیت بزرگی برای آمازون محسوب می شود و درواقع، 
می تـوان از آن به عنوان بزرگ ترین رویداد خریـد در تاریخ فعالیت آمازون یاد 
کرد. فروش کلی این شـرکت در بازه  زمانی دوروزه  پرایم دی از مجموعه فروش 
جمعه  سـیاه )Black Friday( و دوشنبه سـایبری بیشتر بوده است. بیشترین 

میزان ثبت نام کاربران نیز در بازه زمانی دوروزه  پرایم دی انجام شده است.

بانوان کارآفرین؛ نیازمند حمایت

درآمد 3 ماهه دوم آمازون 
به ۶3.4 میلیارد دالر 

رسیده است

یادداشـت

منوچهر منطقی، دبیر س��تاد فناوری فضایی و حمل و نقل هوشمند معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در حاشیه اولین نشست توسعه حمل و نقل هوشمند درباره 
بحث هوشمندس��ازی اظهار داشت هوشمندس��ازی دو بخش دارد یکی آنکه مربوط به 

نهاد های باالدستی است و دیگری هوشمندسازی که به رفاه حال مردم ارتباط دارد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، وی ادامه داد: واحد ه��ای مختلفی وارد عمل 
شده اند، اما هوشمندسازی باید زیست بوم موردنظر خود را معرفی کند، خدمات بهتری 

ارائه کند و نقش بارزی در جامعه داشته باشد.
منطقی با بیان اینکه ایران در زمان درس��تی وارد حوزه هوشمندس��ازی شده است، 
گفت: شرکت های متعددی وارد عمل شده اند و روی بحث هوشمندسازی کار می کنند، 

اما اکنون زمان بهینه سازی این استارت آپ ها و شرکت ها فرا رسیده است.

زمان بهینه سازی از استارت آپ ها فرا 
رسیده است



در بین روش های بازاریابی مبتنی بر ایجاد محتوا، داستان سرایی از جایگاه بسیار ویژه ای 
برخوردار اس��ت. درواقع افراد از اینکه یک داس��تان جذاب را بشنوند، همواره استقبال 
خواهند کرد. به همین خاطر نیز امروزه بس��یاری از برندها در این زمینه فعالیت های 
جدی ای را انجام می دهند. نمونه بارز این امر را می توان برند لگو دانس��ت که با تولید 
انیمیشن های داس��تانی جذاب، مخاطبان را به دنبال کردن برند خود سوق می دهند. 
فراموش نکنید که این امر قابلیت به اش��تراک گذاری به مراتب بیشتری در مقایسه با 
تبلیغات رایج را دارد. به همین خاطر نیز الزم است تا در راستای برندینگ موفق، این 
بخش را نیز مورد توجه جدی قرار دهید. در این رابطه شما می توانید از هر چیزی برای 
یک موضوع داس��تان خود الهام بگیرید. تالش های شما در راستای ایجاد برند، اتفاقات 
روزمره و یا ایجاد یک سلسله داستان برای نماد برند خود همگی می تواند نقطه شروع 
شما در این زمینه باشد، با این حال الزم است تا به سلیقه جامعه هدف خود نیز توجه 
نشان دهید. اگرچه برندهای بسیاری در این زمینه فعالیت می کنند، با این حال تنها تعداد 
کمی موفق شده اند تا داستان سرایی مناسبی داشته باشند. به همین خاطر در ادامه به 

بررسی شش اقدام موثر برای داستان سرایی موفق، خواهیم پرداخت. 
 ۱-قهرمانی سازی کنید 

هر داستان جذابی به یک قهرمان نیاز دارد. بهتر است در این رابطه از نماد برند 
خود استفاده کنید. نماد برند درواقع موجودی جاندار است که به علت همسویی با 
آرمان و شعار برند شما و در راستای تاثیرگذاری بیشتر، انتخاب شده است. قهرمان 
ش��ما باید دارای تمامی ویژگی هایی باشد که به عنوان ارزش های برند شما معرفی 

می ش��ود. در گام بعد الزم اس��ت تا دش��من اصلی نیز وجود داشته باشد که دارای 
تمامی خصلت هایی است که مخاطبان شما از آن منتفر هستند. در نهایت نیز آخر 

داستان باید همراه با پیروزی قهرمان داستان خاتمه یابد. 
2-هیچ مرزی برای جذاب کردن داستان خود قائل نشوید 

این امر که داس��تان ش��ما تصویر نیز داشته باشد، به افزایش جذابیت 
آن کمک خواهد کرد. همچنین الزم است تا داستان های شما دنباله دار 
باش��د تا مخاطب ب��ه خوبی آن را دنب��ال کند. در ای��ن رابطه می توان 
از ی��ک تیم حرفه ای برای ایجاد داس��تان های جذاب اس��تفاده کرد. با 
ای��ن اقدام ش��ما تنها نیاز به تعیین اهداف مورد نظر داش��ته و می توان 
اطمینان داش��ت که خروجی کار، کامال حرفه ای خواهد بود. این امر که 
داستان های شما برای هر سه رده سنی، کودکان، نوجوانان و بزرگساالن 
جذاب باشد و یا به صورت جداگانه طراحی شود، خود به همه گیر شدن 
آنها کمک بس��یاری را خواهد کرد. در نهایت این امر که نظرات افراد را 

جویا شوید، شما را متوجه بسیاری از اشتباهات خواهد کرد. 
۳-داستان های خود را کوتاه و جذاب نگه دارید 

بیش از حد طوالنی ش��دن نیز شانس دیده شدن شما را کاهش خواهد 
داد. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا قالب یکس��انی را داش��ته باشید. 
برای مثال هر قس��مت بی��ش از پنج دقیقه زمان را از افراد اش��غال نکند. 
در نهایت داستان های دنباله دار و استفاده از شخصیت های کارتونی مطرح 
به عنوان مهمان، از دیگر اقداماتی اس��ت که به بهبود داس��تان شما کمک 
خواهد کرد. برای مثال گوگل برای مناس��بت های گوناگون نظیر هالووین، 
یک انیمیشن داس��تانی کوتاه معرفی می کند که این بخش جدید سخت 

مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است. به همین خاطر داستان سرایی را نباید 
به محدوده و حتی یک قهرمان خاص، محدود بدانید. 

4-احساسات مخاطب را درگیر کنید 
موفقیت داس��تان های ش��ما بیش از هر چیز ب��ه قدرت تحت تاثی��ر قرار دادن 
احساسات مخاطب بستگی دارد. به همین خاطر نیز الزم است تا مخاطب را غافلگیر 
کرده و در پایان هر قس��مت، حس رضایت را در آنها ایجاد کنید. در نهایت این امر 
که در دل داستان، تبلیغات مخفی نیز وجود داشته باشد، در ضمیر ناخودآگاه آنها 
تاثیرگذار خواهد بود. بدون شک این امر در مقایسه با تبلیغات مستقیم که به عنوان 

یک عامل مزاحم تلقی می شود، نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت. 
5-مخاطب را درگیر کنید 

از هر اقدامی برای افزایش تاثیر داستان خود باید استقبال کرد. برای مثال ایجاد 
بازی های کامپیوتری ساده و در عین حال جذاب و یا ایجاد مسابقاتی برای ساخت 
داس��تان های فرعی، از جمله مواردی محسوب می ش��ود که رضایت مخاطب را به 

باالترین حد ممکن خواهد رساند. 
6-سبک مخصوص به خود را داشته باشید 

شما باید در ذهن مخاطب کامال متفاوت جلوه کنید. این امر در رابطه با داستان ها 
نیز صادق است. یک شیوه طراحی خاص و یا پایان بندی مخصوص، از جمله موارد 
مهم در این زمینه محس��وب می ش��ود. در نهایت با کسب ش��هرت در این زمینه، 
ش��ما می توانید از اس��باب بازی  ش��خصیت ها به عنوان هدی��ه در کنار محصوالت 
خود، اس��تفاده کنید. همچنین این امر که شخصیت اصلی داستان یک تیکه کالم 

مخصوص را داشته باشد، می تواند به جذابیت و تمایز کار شما بیفزاید. 
zilliondesigns :منبع

اگر ش��ما فهرس��تی از تمام مواردی که برند ش��ما قادر به انجام آن 
اس��ت فراهم کنی��د احتماالً درخواهید یافت که این فهرس��ت نس��بتاً 
طوالنی اس��ت. اکنون تالش کنید تا فهرست دیگری را گردآوری کنید؛ 
فهرس��تی از کارهایی که برند شما باید انجام می داد. این لیست احتماالً 
خیلی کوتاه تر اس��ت. اندیشه درباره اینکه بنیان گذاران شرکت در زمان 
راه اندازی شرکت قصد انجام چه کاری را داشته اند، امری منطقی به نظر 
می رسد. آنها با تأسیس شرکت به دنبال تحقق چه هدفی بوده اند؟ برای 
بهبود عملکرد س��ازمان به دنبال طراح��ی چه مواردی بوده اند؟ ممیزی 
س��ریع معروف ترین برندهای جهان ازجمله اپل، نوردستروم و نایک این 
نکته را به خوبی بیان می کند که تمام این ش��رکت ها کارهایی را انجام 

می دهند که دنباله رو عقاید مؤسسین برند باشد.
این مطلب به وضوح بیان می کند که درخواست های نامناسب از برند خود 
را رد کنید. جف بزوس مدیرعامل آمازون، این تفکر را بررسی می کند و این 

س��ؤال را مطرح میکند که در 1۰ سال آینده چه چیزهایی تغییر نخواهد 
کرد؟ تعهد ش��رکت او به س��ه عامل بهترین انتخاب، پایین ترین قیمت و 
ارزان ترین و مناسب ترین شیوه تحویل کاال برمی گردد. این تعهدات موجب 
تصمیم گیری های آگاهانه ای ش��ده است که این برند را قادر می سازد تا در 
زمانی که دیگران دچار لغزش می شوند، رشد کند. یکی از تصمیمات شامل 
داشتن انبارهای کافی برای برآورده ساختن پاسخگویی مناسب به تقاضای 
افراد در ایام تعطیل اس��ت. با داش��تن دیدگاه بلندمدت نس��بت به ارزشی 
که ش��رکت ش��ما ارائه می کند، بر روی موارد مهم تری نس��بت به ماهیت 
زودگذر رقابت تمرکز می کنید و برنامه ها و طرح هایی را تدوین می کنید که 
بادوام بوده و نیازهای مهم مشتریان را برآورده می سازند. برند نان شیرینی 
کریس��پی کریمه، در اواخر دهه 199۰ به عنوان یک برند بزرگ ش��ناخته 
می ش��د. زنجیره فروشگاه های نان ش��یرینی که شعبه اصلی آن در جنوب 
ش��رقی آمریکا بود. خودش را به عنوان فروش��گاهی معرفی کرد که تجربه 

نان شیرینی داغ و تازه خود را در تمام شعب برای مشتریان فراهم می کرد. 
کریس��پی کریمه در سال ۲۰۰۰ به رشد زیادی دس��ت یافت و درآمد آن 
به س��رعت افزایش پیدا کرد اما این فروش��گاه دچار مشکالتی نیز شد. این 
برند در تالش برای ادامه برآورده ساختن انتظارات سهامداران خود درزمینه 
رش��د، محل ه��ای توزیع جدی��دی را نظیر پمپ بنزین ها و فروش��گاه های 

خواروبارفروشی به کار گرفت.
این کار در س��ال ۲۰۰۴ موجب ش��د تا ش��رکت محصوالت زیادی را 
بفروش��د و حتی از تقاضای مشتریان پیشی بگیرد، اما رفته رفته کیفیت 
محص��ول کاهش یافت. میزان فروش و س��ود کاهش پیدا کرد و مفهوم 
برند آس��یب زیادی دید به گونه ای که دیگر قابل بازس��ازی نبود. تنها از 
طریق تعه��د جدیدش که موجب موفقیت برند آن در س��ال های اخیر 
شده است، فروشگاه کریسپی کریمه مجدداً وارد مرحله سوددهی شد و 

اعتماد مشتریان و سرمایه گذاران را مجدداً جلب کرد.

تعهد و تمرکز به برند

برندینگ و ۱25 نکته طالیی)۳( 

در شماره های پیش��ین به 16 نکته طالیی برندینگ اشاره کردیم و حال 
به ادامه آنها می پردازیم.

۱7-از روانشناسی رنگ ها غافل نشوید 
رنگ ها تاثیرات مهمی را در زمینه برندینگ برعهده دارند. درواقع هر یک 
از آنها بیانگر چند ویژگی هس��تند که باید به ارتباط آنها با نوع کسب وکار و 
شعار خود، توجه داشته باشید. به همین خاطر نیز در این رابطه نباید صرفا 
به رنگ های مورد عالقه خود توجه داشت. در نهایت توجه داشته باشید که 
شما برای تکمیل اقدامات در این زمینه و گسترش پیام برند خود، می توانید 

از تلفیق چند رنگ استفاده کنید. 
۱8-به نوع لگو برند خود توجه نشان دهید 

ای��ن امر نیز باید با توجه به نوع کس��ب وکار ش��ما و در راس��تای انتقال 
مفهومی عمیق باش��د. با این حال بهتر اس��ت تا به دنبال طراحی متفاوتی 

باشید تا تمایز شما با سایرین را به خوبی نشان دهد.  
۱9-در ابتدا یک جامعه هدف کوچک برای خود داشته باشید

بدون ش��ک در ابتدای کار شما قدرت تحت تاثیر قرار دادن آحاد جامعه 
را نخواهید داش��ت. به همین خاطر نیز توصیه می ش��ود تا به دنبال مواردی 
باشید که کامال مورد توجه یک جامعه خاص قرار دارد. بدون شک این رفتار 
متفاوت شما باعث خواهد شد تا در ابتدا فرصت ارتباط نزدیک با مخاطبان 
خود را داش��ته باشید که باعث افزایش ش��انس شما برای کسب وفاداری و 
تبلیغ برند از س��وی آنها خواهد شد. به همین خاطر نباید برای برندینگ از 

شروعی کوچک واهمه داشت. 
2۰-برندهای رقیب را زیر ذره بین قرار دهید 

این امر باعث خواهد ش��د تا بتوانید از برخی از اقدامات مثبت و یا حتی 
تجربه های تلخ آنها در کار خود، اس��تفاده کنید، ب��ا این حال در این رابطه 
زیاده روی نیز نباید صورت گیرد. این امر باعث خواهد ش��د تا همگان ش��ما 
را به عنوان برندی که هیچ خالقیت و مزیتی از جانب خود نداش��ته و صرفا 

تقلیدکننده رفتار سایرین است، بشناسند. 
2۱-نحوه انجام کار خود را شرح دهید 

مخاطب باید بداند که محصول شما چه مراحلی را طی می کند. به همین 
خاطر نیز الزم اس��ت تا از متن، تصوی��ر و در رأس آنها با تهیه کلیپ، برای 
نش��ان دادن صداقت خود اس��تفاده کنید. در نهایت شما باید همواره دالیل 

جذاب و درستی را بیان کنید تا مخاطب به انتخاب شما ترغیب شود. 
22-اهداف کوتاه مدت خود را نیز شرح دهید 

اه��داف طوالنی مدت به علت این امر که زمان بر هس��تند، نمی توانند به 
خوبی توانایی ش��ما را نش��ان دهند. به همین خاطر نیز توصیه می ش��ود تا 
اهداف کوتاه مدت خود را نیز با مخاطبان به اشتراک گذاشته و دستاوردها 
در این زمینه را در معرض نمایش قرار دهید. این امر که افراد از شما مطلع 

باشند، خود به افزایش حضور شما در ذهن آنها منجر خواهد شد. 
2۳-در تالش برای انتقال یک پیام تاثیرگذار باشید 

اف��راد در برخ��ورد اولیه با برند ش��ما باید یک پیام کوت��اه و تاثیرگذار را 
دریافت کنند که از آن به عنوان شعار برند نام برده می شود که بهتر است تا 
همواره در زیر لگو درج شود. در این رابطه ضروری است تا به دنبال شعاری 

پرمفهوم ولی کامال کوتاه باشید. 
24-در رابطه با پتانسیل فروش محصوالت خود اطمینان 

حاصل کنید 
حتی بهترین اقدامات بازاریابی نیز در ش��رایطی که محصوالت تولیدی از 
کیفیت الزم برخوردار نباشد، نتیجه ای را به همراه نخواهد داشت. به همین 
خاطر نیز الزم است تا نسبت به کیفیت آنها اطمینان حاصل کرده و همواره 

در تالش برای نقد و بهبود آنها باشید. 
25-میزان تعهد خود نسبت به برند را بیابید 

نمی توان انتظار داشت که افراد مختلف نسبت به برند شما وفادار باشند تا 
زمانی که خود هیچ-گونه تعهدی به آن را نشان نمی دهید. به همین خاطر 

نیز الزم است تا در این رابطه فعالیت های الزم را صورت دهید. 
26-جنسیت مخاطبان خود را مشخص کنید 

ش��ما باید به خوبی بدانید که برای چه قشری از جامعه جذاب تر هستید 
و مخاطبان شما را چه افرادی تشکیل می دهند. در این رابطه نخستین گام 
تعیین مرد و یا زن بودن آن ها اس��ت. علت این امر به این خاطر اس��ت که 
بازاریابی برای هر یک از ویژگی های خاص خود برخوردار اس��ت. در نهایت 
این آمارها کمک خواهد کرد تا ضعف های خود را پیدا کرده و در راس��تای 

افزایش تعداد مخاطبان خود گام بردارید. 
ادامه دارد ...
copyblogger :منبع
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براس��اس یک��ی از جالب تری��ن پژوهش های عرص��ه بازاریابی و مدیریت س��ئو 
)بهینه س��ازی موتور جس��ت وجو( 93درصد از تجربیات آنالین کاربران با استفاده 
از موتورهای جس��ت وجو شروع می شود. رتبه س��ایت ما در طبقه بندی موتورهای 
جس��ت وجوی مختلف بس��تگی به فاکتورهای گوناگونی دارد. در این میان کیفیت 
محتوای س��ایت و آگاهی از الگوریتم طبقه بندی مطالب س��ایت مورد نظر اهمیت 
بسیار باالیی دارد. با این حساب به منظور جلب مخاطب بیشتر به سایت مان هیچ 
چیز به اندازه س��رمایه گذاری بر روی بهینه سازی موتور جست وجو کارایی نخواهد 

داشت. 
در این مقاله من به بررس��ی برخی از راهکارهای ساده و در عین حال تاثیرگذار 
برای کمک به توس��عه هرچه سریع تر سایت ها در رتبه بندی موتورهای جست وجو 

خواهم پرداخت. 
۱.تولید محتوای باکیفیت برای موفقیت در سئو

به عنوان نکته نخست، باید عالقه گوگل به اعطای رتبه باال به سایت های دارای 
محتوای باکیفیت را به یاد بس��پاریم. محتوای باکیفی��ت و کاربردی موجب عالقه 
کاربران به بازدید از سایت مان و اختصاص وقتی بیشتر برای حضور در آن می شود. 
یکی از المان های مهم گوگل در رتبه بندی س��ایت ها می��زان زمان حضور کاربران 
اس��ت. به ای��ن ترتیب با افزایش زم��ان حضور کاربران در س��ایت مان رتبه بهتری 
در جس��ت وجوهای گوگل خواهیم داش��ت. خوش��بختانه در مورد سایر موتورهای 
جست وجو نیز همین فرآیند جریان دارد. با این حساب پیگیری این تکنیک در تمام 

موتورهای جست وجو به سود ما خواهد بود. 
یک نکته مهم در این میان چرایی اهمیت زمان حضور کاربران در سایت ها برای 
گوگل اس��ت. به راس��تی این امر چه نکته ای را برای گوگل روشن می سازد؟ هدف 
گوگل از ارزیابی این امر تا حد زیادی س��اده اس��ت. وقتی کاربران بیشتر در سایت 
ما حضور دارند، این امر بیانگر کیفیت باالتر محتوای سایت مان در مقایسه با سایر 
رقباست. به این ترتیب گوگل نیز برای سهولت کاربران اقدام به بهبود رتبه مطلب 

موردنظر و سایت مان در جست وجوها می کند. 
با توجه به مطالب مذکور در سطر باال، در صورت انتشار مداوم محتوای باکیفیت 
به تدریج جایگاه برندمان در جست وجوهای گوگل به شدت باال خواهد رفت. این امر 
حاش��یه امن مطلوبی برای سایت ما فراهم می سازد. به این ترتیب دیگر هزینه های 
م��ورد نیاز برای جلب نظر مخاطب و افزایش ترافیک س��ایت مان به حداقل خواهد 
رس��ید. تولید محتوای باکیفیت نقش بس��یار مهمی در زمینه مدیریت رتبه س��ئو 

سایت مان ایفا می کند. 
2.استفاده از کلیدواژه های مرتبط

ب��دون تردید هر برندی نیازمن��د اطالع از جس��ت وجوهای مخاطب هدفش به 
منظور تولید محتوای مناسب است. همچنین بهبود رتبه سایت مان در طبقه بندی 
گوگل بدون اطالع از جست وجوهای کاربران هدف مان امکان پذیر نخواهد بود. این 
ام��ر ما را به اهمیت اس��تفاده از کلیدواژه ها هدایت می کن��د. هدف اصلی در اینجا 
کش��ف کلیدواژه های مورد اس��تفاده مخاطب هدف مان است. به این ترتیب امکان 
اس��تفاده از آنها در مطالب س��ایت مان به منظور جلب بازدید بیشتر فراهم خواهد 
ش��د. ابزارهایی نظیر گوگل ترن��دز و Keywords Evereywhere در کنار ابزار 
تخصص��ی Keyword Planner گوگل گزینه های مناس��بی برای پیگیری این 
هدف محسوب می شود. این ابزارها با استفاده از هوش مصنوعی پپیشرفته اقدام به 

جمع آوری اطالعات مورد نیاز برندها در صنایع مختلف می کنند. 
پس از آنکه کلیدواژه های مناسب را پیدا کردیم، اقدام بعدی تولید محتوا پیرامون 
آنه��ا خواهد بود. نکته مه��م در این میان توجه به کیفیت و کاربرد مطالب تولیدی 
براس��اس کلیدواژه های موردنظر است. متاسفانه بس��یاری از برندها در تالش برای 
تولید مطالب براس��اس کلیدواژه های موردنظرشان در عمل از کیفیت محتوا غافل 
می ش��وند. این امر اگرچه به جذب ترافیک لطمه ای نمی زن��د، اما به تدریج اعتبار 
برندم��ان نزد مخاطب از بین خواهد رف��ت. به این ترتیب کاربران دیگر اهمیتی به 
مطالب سایت ما نخواهند داد. در نهایت باید یک نکته مهم را مدنظر داشت. ما در 

حال تولید مطلب برای کاربران هستیم، نه گوگل. به این ترتیب توجه بیش از اندازه 
به الگوریتم گوگل و عدم رس��یدگی به خواس��ته کاربران نتیجه مطلوبی برای رتبه 

سئو سایت مان نخواهد داشت. 
۳.توجه به سئو محلی

مفهوم سئو محلی یا بهینه سازی موتور جست وجو در مقیاس منطقه ای اشاره به 
استفاده از کلیدواژه های منحصر به فرد در یک طبقه خاص جغرافیایی دارد. به این 
ترتیب برند ما پس از شناسایی به بازار خاص اقدام به سرمایه گذاری اختصاصی بر 
روی آن خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر فعالیت برندمان در تگزاس است، استفاده 
از کلیدواژه تگزاس در مطالب آن اهمیت خواهد داش��ت. البته در بسیاری از موارد 
برند موردنظر در شهر هدف حضور مستقیم ندارد. با این حال به منظور دسترسی به 
مشتریان آن بازار باید از کلیدواژه های محلی استفاده کنید. به عنوان یک کاربر وقتی 
به دنبال کافی ش��اپ های محل سکونت مان هستیم، جست وجوی اینترنتی یکی از 
گزینه های جذاب خواهد بود. به این ترتیب احتماال عبارتی نظیر »کافی شاپ های 
تگزاس« انتخاب ما برای جس��ت وجو در گوگل است. تولید مطلب براساس چنین 
کلیدواژه محلی به ما در زمینه جلب نظر هرچه بیشتر مشتریان کمک خواهد کرد. 
با بهود رتبه سایت مان در جست وجوهای محلی شانس برندمان برای جلب نظر 
مش��تریان ساکن در محدوده آن بازار بیشتر خواهد شد. به همین دلیل بسیاری از 
کس��ب و کارهای کوچک و محلی در عمل به س��وی مدیریت سئو محلی گرایش 

پیدا کرده اند. 
4.افزایش سرعت سایت مان

بدون تردید همه ما تجربه نامطلوب انتظار طوالنی برای بارگذاری یک صفحه را 
داریم. در حقیقت، براساس مطالعه موسسه Entrepreneur، نزدیک به ۴۰درصد 
از کاربران گوش��ی های هوشمند در صورت تاخیر بیش��تر از سه ثانیه در بارگذاری 

صفحات یک سایت از مشاهده محتوای موردنظر صرف نظر خواهند کرد. 
این امر تاثیر انکارناپذیری بر روی ارزیابی گوگل از سایت های مختلف دارد. گوگل 
به عنوان یک موتور جست وجوی قدرتمند در تالش برای ارائه بهترین تجربه کاربری 
به افراد اس��ت. به همین دلیل عالقه ای به درج س��ایت های دارای سرعت پایین در 
رتبه های نخس��ت خود ندارد. درست به همین خاطر سرعت بارگذاری سایت یکی 
از المان های بس��یار مهم از نظ��ر گوگل برای رتبه بندی سایت هاس��ت. در صورت 
تاخیر سایت برندمان در بارگذاری صفحات به احتمال زیاد شاهد سقوط رتبه سئو 

سایت مان و کاهش چشمگیر ترافیک  خواهیم بود. 
ابزارهایی نظیر بخش ارزیابی س��رعت صفحه گ��وگل، آمارهای کاربردی گوگل 
و Total Cache W3 ب��ا ارزیابی وضعیت س��ایت ها اطالعات مفیدی در زمینه 
ش��یوه های افزایش سرعت ارائه می دهند. در بس��یاری از موارد به دلیل استفاده از 
تصاویر و قالب بس��یار س��نگین س��رعت بارگذاری صفحات کاهش می یابد. به این 
ترتی��ب با بهینه س��ازی حجم بخش های مختلف س��ایت س��رعت آن نیز افزایش 
چش��مگیری خواهد یافت. نکته مهم در این میان ارزیابی مداوم س��رعت سایت به 
منظور جلوگیری از کاهش س��ریع اش است. به این ترتیب در صورت بروز هرگونه 

مشکلی تیم فنی ما به سرعت آگاه خواهد شد. 
5.توجه به لینک های پشتیبان و بک لینک ها

آیا تا به حال دلیل اختصاص لینک به مطالب مختلف وبالگ ها را مورد تامل قرار 
داده اید؟ در هر صورت این امر از روی تصادف صورت نمی گیرد.

لینک ها نقش بس��یار مهمی در توسعه رتبه س��ایت ها در موتورهای جست وجو 
دارد. به عنوان مثال، لینک های پشتیبان مربوط به نمایش محتوای مرتبط یا برتر 
در صفحه نخس��ت سایت  است. به این ترتیب کاربران شانس مشاهده مطالب برتر 
و پرمخاطب را خواهند داش��ت. هرچه دسترس��ی کاربران به مطالب مورد نظرشان 

راحت تر باشد، سایت ما شانس بیشتری برای کسب رتبه های برتر خواهد داشت. 
نکته مه��م بعدی در مورد بک لینک ه��ا )پیوندهای ورودی( اس��ت. موتورهای 
جس��ت وجو با ارزیابی بک لینک های س��ایت های مختلف اقدام به رتبه بندی آنها و 
نمایش مطالب ب��ه کاربران می کند. کارکرد اصلی چنین لینک هایی س��ازگاری با 
هوش مصنوعی موتورهای جست وجو و نمایش مطالب مورد نیاز کاربران با آنهاست. 
به این ترتیب دیگر خبری از انتظار طوالنی مدت کاربران برای مش��اهده محتوای 

مورد نیازشان نخواهد بود. 

استفاده از مناسب از لینک های پشتیبان و بک لینک ها موجب سازگاری هرچه 
بیشتر سایت مان با موتورهای جست وجو، به ویژه گوگل می شود. نکته مهم در اینجا 
ضرورت توجه بیشتر به این بخش همگام با توسعه رتبه سایت مان است. متاسفانه 
برخی از برندها پس از افزایش رتبه سایت شان به طور کلی حوزه  مربوط به مدیریت 
س��ئو را فراموش می کنند. به این ترتیب پس از اندک زمانی دوباره سایت ش��ان در 

رتبه بندی ها پایین می آید. 
6.اهمیت توضیحات جانبی

یک گرایش جالب در میان کاربران اینترنتی عالقه به مطالعه مقاالت یا مشاهده 
محتوای گوناگون از یک یا چند منبع خاص اس��ت. این امر بیانگر اعتماد باالی ما 
ب��ه برخی از منابع خاص اس��ت. به این ترتیب دیگر زحمت جس��ت وجوی مداوم 
برای یافتن منابع تازه را نخواهیم داش��ت. وظیفه س��ایت های دارای کاربران وفادار 
در این میان تالش برای بهبود هرچه بیش��تر تجربه کاربران اس��ت. به این ترتیب 
اعتماد آنها هرگز خدش��ه دار نمی شود. بدون تردید همه کاربران در طول روز اقدام 
به جست وجوی موضوعات مختلفی در موتورهای جست وجو می کنند. در این میان 
توضیح کوتاه هر س��ایت در صفحه جست وجو تحت عنوان Header Tag نقش 
مهمی در جلب نظر کاربران دارد. این اصطالح به توضیح جانبی سایت های مختلف 
پس از نمایش نتایج از س��وی گوگل گفته می ش��ود. به این ترتیب کاربران پس از 
مطالعه این توضیحات اقدام به انتخاب مطالب دلخواه ش��ان خواهند کرد. اثر اصلی 
این بخش هدایت کاربران به س��وی انتخاب لینک های مطالب بهتر است. براساس 
تجربه، س��ایت های دارای توضیحات جانبی بهتر ش��انس بیشتری در زمینه کسب 
رتبه برتر در موتورهای جست وجو دارند. به این ترتیب فرآیند مدیریت سئو مطالب 
سایت  ما به خوبی پیگیری خواهد شد. نکته مهم در نگارش توضیحات جانبی اشاره 
به مهم ترین بخش مطلب اس��ت. به طور معمول سایت های مختلف در این بخش 
اقدام به درج جمالت اول سطر نخست مقاله می کنند. به این ترتیب کاربران با حال 

و هوای کلی مطلب آشنا می شوند. 
ع��الوه بر توضیحات جانبی برای مطالب س��ایت مان در موتورهای جس��ت وجو، 
س��اختار کلی مطالب مان نیز مهم اس��ت. ب��ه عنوان مثال، ن��گارش مقاالت دارای 
بخش های مختلف )مانند مقاله حاضر( بیشتر مورد پسند کاربران خواهد بود. دلیل 
این امر امکان مطالعه تیترهای هر بخش از مقاله پیش از شروع به مطالعه تمام آن 
است. در بس��یاری از موارد مطالعه این بخش ها نقش مهمی در آگاهی مخاطب از 
نمای کلی مطلب ایفا می کند. همچنین مطالعه مطالب دارای ساختار بخش بندی 
راحت ت��ر خواهد بود. به هر حال همه ما عالقه مند به آگاهی دقیق از تغییر تمرکز 
مقاله در هر بخش هستیم. این امر از نظر موتورهای جست وجو نیز دور نمانده است. 
به این ترتیب سایت های دارای مقاالت بخش بندی شده شانس بیشتری برای کسب 

رتبه های باالتر خواهند داشت.
7.توجه به پیش نمایش مطالب

به هنگام جست وجوی مطالب مختلف در گوگل عالوه بر تیتر اصلی و توضیحات 
جانبی بخشی تحت عنوان پیش نمایش مطالب نیز مشاهده می شود. شاید برای شما 
تف��اوت میان توضیحات جانبی و پیش نمایش گمراه کننده باش��د، با این حال باید 
توجه داشت که توضیحات جانبی معموال در باالی لینک اصلی و پیش نمایش پایین 
آن قرار می گیرند. به این ترتیب معموال بخشی از مقاله موردنظر یا توضیحات دلخواه 
سایت در پایین لینک اصلی درج می شود. به این ترتیب کاربران پیش از کلیک بر 

روی لینک مورد نظر آگاهی اجمالی از مقاله موردنظر کسب می کنند. 
بس��یاری از س��ایت ها درج محتوای اختصاصی به عن��وان پیش نمایش را مورد 
بی توجهی قرار می دهند. به این ترتیب چند خط نخست مطلب مورد نظر به عنوان 
پیش نمایش درج خواهد ش��د. بدون تردید این امر اشتباه بزرگی است. به هر حال 
وقتی اغلب سایت ها به درج پیش نمایش کاربردی توجه ندارند، تمرکز ما بر روی آن 
موجب دس��تیابی به نتایج بهتر خواهد شد. نکته مهم در این میان توجه گوگل به 
پیش نمایش های سایت هاست. به این ترتیب سایت های دارای پیش نمایش کاربردی 
در الگوریت��م گوگل رتبه های بهتری دریافت خواهند کرد. به هر حال بس��یاری از 
ما براس��اس پیش نمایش لینک های هر س��ایت اقدام به مطالعه یا صرف نظر از آن 

می کنیم. در این میان توجه سایت ها به این امر کامال کاربردی خواهد بود. 
entrepreneur :منبع

کاربرد اینترنت اشیا در دیجیتال مارکتینگ

IoT Internet of Things یا اینترنت اشیا انواع مختلفی از 
دس��تگاه  ها را در زندگی روزمره ما به هم متصل می کند و مقدار 
داده های زیادی را برای بازاریابان جهت بهبود خدمات دیجیتال 
مارکتینگ در اختیار می گ��ذارد. بازاریابان می توانند این داده ها 
را ب��رای ایجاد تصمیمات خود، شناس��ایی الگوها برای تعامل با 
مش��تری و پیش بینی رفتار و ش��یوه زندگی آنان استفاده کنند. 
این موضوع کمک ش��ایانی می کند تا درخواس��ت های  مشتری 

را بهتر بشناسید.
اما مفهوم اینترنت اش��یا ساده اس��ت. متصل کردن دو یا چند 
دس��تگاه به هم توس��ط اینترنت برای داش��تن کاربرد بیش��تر، 
اینترنت اش��یا نامیده می ش��ود. این موضوع باعث ش��ده که در 
جه��ان مفهوم خانه هوش��مند رو ب��ه دگرگونی باش��د، اما حال 
خانه هوشمند چیس��ت؟ یک مثال ساده برای تان می زنم. اگر با 
عجله از خانه خارج ش��وید، تا به مقصد برس��ید تمام ذهن شما 
درگیر اس��ت که آیا وسایل سرمایشی را خاموش کرده اید؟ درب 
خانه به درس��تی قفل شده؟ پرده های خانه را برای امنیت منزل 
کش��یده اید؟ به گلدان ها آب داده اید؟ حتما به خودتان می گویید 
ای کاش کس��ی بود که همین االن تمام��ی این موارد را کنترل 
کند و به ش��ما گ��زارش دهد. یک فرد مطمئن! ش��اید تصورش 

سخت باشد اما شدنی است.
زمانی که وس��ایل خود را هوشمند کنید، یعنی این قابلیت را 
برای آنان ایجاد کنید که به اینترنت وصل ش��وند، شما تنها یک 
نرم افزار دارید که از راه دور تمامی موارد را در گوشی خود از راه 
دور چ��ک کنید. چراغ های اضافی را خاموش کنید تا آخر ماه با 
قبض های سرس��ام آور روبه رو نش��وید، اما این همه ماجرا نیست. 
اگر قصد س��فر دارید دلهره به دل تان نیفتد که مبادا زندگی تان 
س��رقت شود. بسیاری از سارقان از روی روشن و خاموش نشدن 
چراغ ه��ا و کنار زده نش��دن پ��رده اتاق تان متوج��ه عدم حضور 
ش��ما می شوند. ش��ما در هر جای سفر با زدن چند دکمه تمامی 
تغییرات را ایجاد می کنید، چراکه تمامی وسایل شما از اینترنت 

چیزها یا اشیا بهره مند شده اند.
 اما کاربرد اینترنت اشیا در دیجیتال مارکتینگ چیست؟

هر چقدر ما بیش��تر به سمت عصر پیشرفت حرکت می کنیم، 
استفاده حرفه ای از تکنولوژی اینترنت اشیا پیشرفت بیشتری را 
ش��اهد می شویم و این موضوع بخشی از زندگی روزمره می شود. 
همانند پیشرفت های تکنولوژی در گذشته، دشوار است که دقیقا 
پیش بینی کنیم که فعالیت های روزانه و تکنولوژی روزمره ما در 
آینده چگونه خواهد ش��د. با این حال، موضوع مهمی اس��ت که 
بازاریابان دیجیتال بهتری��ن کار را برای درک چگونگی عملکرد 
ب��ازار فعلی اینترنت اش��یا، خطرات آن را انج��ام دهند و بدانند 
داده ه��ای ب��زرگ چگونه در صنعت دیجیت��ال مارکتینگ تغییر 

می کند.
بازاریابان دیجیتال بهترین شیوه را برای استفاده از این فرصت 
برای ایجاد یک اس��تراتژی بازاریابی دیجیتالی استفاده می کنند. 
وقتی برای هر ش��خصی مطابق با نیازش درخواس��ت داده شود، 

افراد دیگری هم برای داشتنش ترغیب می شوند.
افزایش وجود اینترنت اش��یا برای بازاریابان دیجیتال سودآور 
اس��ت؛ زیرا آنها می توانند این مجموع��ه داده های عظیم را برای 
بررس��ی و تحلی��ل الگوی رفت��اری مصرف کننده در اس��تراتژی 
بازاریابی خود، مورد اس��تفاده قرار دهن��د. این امر به آنها امکان 
می دهد حتی رفتارهای مصرف کننده را پیش بینی کنند تا برای 

به کار بردن استراتژی بعدی خود قدم بهتری بردارند.
با اینترنت اشیا دسترس��ی به محدوده گسترده ای از اطالعات 
را از نق��اط مختلف ب��رای بازاریابان به دس��ت می آید. از دیدگاه 
دیجیت��ال مارکتینگ، این موضوع به ش��دت ب��رای ایجاد درک 
بیش��تر از نقطه شروع مسیر مش��تری از ابتدا تا انتهای آن مفید 

است.
در طول این مس��یر از زمان عالقه مندی به محصول موردنظر 
ت��ا پایان خرید، بازاریابان دیجیتال نیز فرصتی برای اس��تفاده از 
این داده  ها به نفع خود خواهند داشت. از آنجا که کاربرد فناوری 
اینترنت اش��یا به بازاریابان دیجیتال امکان می دهد تا مشتری را 
در مسیر خریدشان ببینند، می توانند نقطه های ارتباطی بیشتری 
برای تعامل مثبت مش��تری ایجاد کنند. با افزایش دسترس��ی به 
اطالعات س��فر مشتریان در خریدش��ان، بازاریابان قادر به یافتن 
راه های جدید ارتباط با آنها برای پاسخ به سواالت و ایجاد ارتباط 
ب��ا نام تجاری در مرحله اولیه، خواهند داش��ت. ب��رای بازاریابان 
دیجیتال، دسترس��ی به اطالعات در مورد شیوه زندگی  مشتری 
به این معنا اس��ت که آنها می توانند ببینند که چگونه، چه موقع 

و چه چیزی از محصوالت یا خدمات خاص استفاده می شود.
استفاده اخالقی اینترنت اشیا به عنوان یک بازاریاب دیجیتال 

باید چگونه باشد؟
به عنوان یک بازاریاب دیجیتال حرفه ای، حفظ حریم خصوصی 
مصرف کنن��دگان بای��د برای ش��ما بس��یار مهم باش��د، به ویژه 
هنگامی که با اس��تراتژی جدید خود می خواهید میزان داده های 
مصرف کنن��ده افزایش یابد. اگر چه بس��یاری از مصرف کنندگان 
واکنش مثبتی نس��بت به ارائه محص��والت و فروش محصوالت 
خود برای تنظیمات و نیازهای منحصر به فرد خود دارند، اما آنها 
نیز حریم خصوصی خود را به صورت آنالین و آفالین می سنجند.

ب��رای تطبی��ق اس��تراتژی های بازاریاب��ی دیجیت��ال توس��ط 
اینترنت اش��یا بس��یار مهم اس��ت که شما س��طح امنیت باال را 
به مصرف کنندگان نش��ان دهی��د و اطمینان حاص��ل کنید که 
اطالع��ات تحلیلی آن��ان محافظت می ش��ود. همان طور که نحوه 
جم��ع آوری داده ها در دیجیتال مارکتینگ با پیش��رفت و بهبود 
تکنولوژی تغییر می کند، نحوه استفاده از داده ها توسط بازاریابان 
دیجیتال نیز باید تغییر کنند. همین امروز با ایجاد حس اعتماد و 
درک مخاطبان، هدف خود را برای ایجاد ارتباط سالم با نیازها و 
انتظارات خود از آنان آغاز کنید. با مشتری خود هماهنگ شوید 
و از توسعه اینترنت اش��یا در دیجیتال مارکتینگ به عنوان یک 
فرصت برای اصالح اس��تراتژی بازاریابی دیجیتال خود اس��تفاده 

کنید.
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چگونه تمرکز خود را افزایش دهیم؟
راهکارهای حفظ تمرکز در کار از زبان 4۰ 

کارآفرین موفق)۳(
در دو مطلب گذش��ته به ۲9 راهکار حفظ تمرکز در کار اش��اره کردیم و 

اکنون آنها را ادامه می دهیم.
Chopra Foundation ۳۰-دیپاک چوپرا موسس برند

عالق��ه را به کار خود اضافه کنید. بدون ش��ک انج��ام کاری که ابدا مورد 
عالقه ش��ما نیست، کاری بسیار دشوار خواهد بود. به همین خاطر نیز افراد 
هی��چ تمایلی برای تمرکز کردن بر روی آن نخواهند داش��ت. در این رابطه 
اگرچه توصیه می ش��ود تا همواره به دنب��ال موارد مورد عالقه خود بروید، با 
ای��ن حال در صورتی که امکان این امر حداقل در حال حاضر مهیا نیس��ت، 
الزم است تا به کار خود مواردی را اضافه کنید که ذهن شما را منحرف کند. 
این امر باعث خواهد ش��د تا حداقل نسبت به فعالیت های خود حس بدی را 
نداش��ته باشید. مثال س��اده این امر را می توان راننده ای دانست که با گوش 
دادن به فایل های صوتی مورد عالقه خود، ذهن را از کاری که مش��غول آن 

است منحرف کرده و دیگر بر روی سختی های آن تمرکز نمی کند. 
Brooklinen ۳۱-ویکی فولپ موسس برند

در دنی��ای مخص��وص به خود زندگی کنید. درواقع این امر که ش��جاعت 
متفاوت بودن و زندگی براس��اس عالیق خود را داش��ته باش��ید، بسیاری از 
دغدغه های ذهنی ش��ما را نابود خواهد س��اخت. بدون شک برای یک ذهن 
خالی و آروم، تمرکز اقدامی ساده خواهد بود. به عنوان توصیه آخر، ذکر این 
نکته ضروری اس��ت که از معجزه یک هدفون باکیفیت برای گوش دادن به 
فایل های صوتی حاوی صدای طبیعت، غافل نشوید. بدون شک با حتی یک 

بار گوش دادن نیز پی به تاثیرات شگفت آور آن خواهید برد. 
Nextdoor ۳2-نیرآو تولیا موسس برند

نگرش خود را تغییر دهید. درواقع بسیاری از اقدامات زندگی شما نه تنها 
ضرورتی را ندارند، بلکه کامال مخرب نیز محسوب می شوند. به همین خاطر 
نیز الزم اس��ت تا به صورت مداوم به نقد خود پرداخته و ضمن شناس��ایی 
موارد منفی زندگی خود، به دنبال حذف  یا کم کردن آنها باشید. در نهایت 
مطالع��ه مداوم مقاالت مرتبط با مهارت برنامه ریزی، خود به بهبود ش��رایط 
کاری شما منجر خواهد شد. بدون شک بهبود اوضاع کار، به افزایش تمرکز 
نیز منجر خواهد ش��د. درواقع هنگامی که در شرایط سختی به سر می برید، 

تمرکز کردن نیز امری کامال سخت خواهد شد. 
Rent the Runway ۳۳-جنیفر هیمن موسس برند

هم��واره از خود دلیل هر اقدامی را بپرس��ید. در صورت��ی که نمی توانید 
حداقل س��ه پاس��خ مهم برای آن بیابید، ضروری است تا آن را حدف کنید. 
درواقع ش��ما نمی توانید یک مدیر موفق باش��ید ولی ب��ه مانند یک کارمند 

معمولی زندگی کنید. 
Refinery29 ۳4-کریستینه باربریچ موسس برند

این امر که در تالش برای کنار آمدن با مش��کالت خود باشید، بزرگترین 
خیانتی اس��ت که می توانید بر علیه خود مرتکب ش��وید. در این رابطه الزم 
اس��ت که حتما به دنبال رفع مشکالت خود باش��ید. برای مثال در صورتی 
که با خس��تگی و یا کمبود خواب مواجه هستید، می توانید از یک چرت نیم 
ساعته برای رفع آن استفاده کنید. در آخر فراموش نکنید که به هر میزانی 
که پش��تیبان خود باش��ید، امکان انجام بهتر هر کاری فراهم خواهد بود که 

حفظ تمرکز تنها یک مورد آن محسوب می شود. 
S'well ۳5-سارا کاوس موسس برند

اولین اقدام شما باید سخت ترین فعالیت در برنامه روزانه شما باشد. علت 
این امر به خاطر بیش ترین میزان حد توان در س��اعات اولیه صبح بوده که 
ش��انس تمرکز باالتر و انجام سریع تر کارها را افزایش خواهد داد. در نهایت 
اس��تفاده از تقویم های آنالین ب��ا توجه به امکانات فوق الع��اده ای که دارند، 
جایگزین مناسبی برای نمونه های چاپی محسوب می شوند که فضای خاصی 
را نی��ز اش��غال می کنند. به همین خاط��ر نباید از اهمی��ت تکنولوژی برای 

سهولت بخشی به انجام کارها غافل شد. 
 Forefront Venture ۳6-باربارا کرکوران موسس برند

Partners
در ابتدا الزم اس��ت تا به این واقعیت دس��ت پیدا کنید که میزان تمرکز 
افراد در زمان های مختلف یکس��ان نب��وده و نمی توان در این رابطه بیش از 
ح��د ایده آل گرا رفتار کرد. با این حال از جمل��ه راهکارهایی که می تواند به 
افزایش تمرکز ش��ما کمک کند این اس��ت که اپلیکیشن ایمیل و یا جیمیل 
خود بر روی تلفن همراه را غیرفعال س��ازید.  این امر باعث خواهد ش��د تا 
برای ایمیل زدن و یا پاسخ دادن به پیام های دریافتی، به استفاده از لپ تاپ 
خود محدود باشید. در نهایت الزم است تا دو ایمیل شخصی و کاری داشته 
باشید تا به خوبی بتوانید میان پیام های مهم و غیرضروری تمایز قائل شوید. 

Walker & Company ۳7-تریستان واکر موسس برند
این امر که حتی از زمان های مرده خود نیز اس��تفاده بهینه داشته باشید، 
باعث خواهد ش��د تا فضا برای اقدامات فرعی نابود شود. به همین خاطر نیز 
الزم اس��ت که تا حد امکان از وقفه افتادن در انجام کارها جلوگیری کنید. 
درواقع بدن انس��ان قدرت انطباق پذیری باالیی را دارد و به همین خاطر نیز 

می توان خود را به هر شکلی عادت داد. 
  ClassPass ۳8-پایال کاداکیا موسس برند

برنامه ریزی را تنها ب��ه روزهای تعطیل اختصاص دهید. علت این امر به این 
خاطر اس��ت که در این زمان ش��ما از فکر آزادتری برخوردار بوده و می-توانید 
برنامه ری��زی به مراتب بهتری را داش��ته باش��ید. در نهایت توجه کنید که یک 
برنامه بد، می تواند تمام هفته ش��ما را نابود س��ازد. به همین خاطر الزم است تا 
از تعطیالت خود برای پرداختن به امر برنامه ریزی و اقدامات اقدامات ش��خصی 

استفاده کنید. 
Canva ۳9-مالنی پرکینز موسس برند

از اهمیت ارتباط خود با کارمندان غافل نشوید. این امر به شما کمک خواهد 
کرد تا امکان کاهش حجم کاری خود را داشته باشید. درواقع بسیاری از اقدامات 
را می توان به کارمندان و یا س��ایر دوس��تان خود محول کرد و یا با کمک آنها 
اقدامات را با س��رعت بیش��تر به پایان رس��اند، با این حال الزمه این امر ارتباط 
صمیمی و مناسب شما با آنها است. در نهایت این اقدام استرس، فشار و حجم 

کار شما را کاهش داده و قدرت تمرکز را بهبود خواهد بخشید. 
Thumbtack  4۰-مارکو زاپاکاستا موسس برند

تفکر انتقادی داش��ته باشید. درواقع شما باید همواره نسبت به همه چیز 
س��وال کرده و تا حد امکان لیس��ت کارهای خود را مختصر کنید. همچنین 
بررسی مجدد اقدامات و برنامه ریزی ها باعث خواهد شد تا نسبت به درستی 
مس��یر خود، اطمینان حاصل کنید. در نهایت ب��رای افزایش توان تمرکزی 
خود، اس��تفاده از تکنیک پرومودو می تواند کامال کارس��از باش��د. طبق این 
تکنیک، ش��ما باید نیم س��اعت بر روی یک موضوع و یا اقدام خاص تمرکز 
کرده و سپس چند دقیقه استراحت کنید. این امر باعث خواهد شد تا عادت 

و توان تمرکز باال در شما شکل گیرد. 
entrepreneur :منبع

رهبری
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همواره محور اصلی مقاالت، بر روی ابرقهرمان های هر داستانی است. 
ب��ه همین خاطر نیز ش��اهد مقاالت متعدد در رابط��ه با نکات مدیریتی 
که از دل آنها اس��تخراج ش��ده است، هستیم. این امر در حالی است که 
بررسی علت شکست ش��خصیت های منفی، خود حاوی نکات مدیریتی 
فوق العاده ای خواهد بود. در همین راستا و در ادامه به بررسی اشتباهات 
مدیریتی هش��ت تن از مطرح ترین شخصیت های منفی سینما، خواهیم 

پرداخت. 
۱-ولدمورت

شخصیت منفی اصلی سری فیلم های هری پاتر، فردی به نام ولدمورت 
اس��ت که از قدرت بسیار باالیی برخوردار است. اگرچه برای بسیاری از 
افراد سخت است که بتوان نکته مدیریتی را از این شخصیت پیدا کرد، 
با این حال واقعیت این اس��ت که وی رهبری یک گروه قدرتمند به نام 
مرگ خواران را برعهده داشته که بسیار قدرتمند بوده اند. درواقع میزان 
قدرت وی در س��ری های اولیه مجموعه هری پاتر، به حدی بوده اس��ت 
که نمی توان عمال نابودی آن را متصور ش��د، با این حال وی در راستای 
جل��ب وف��اداری افراد تیم خ��ود، از عامل ایجاد ترس اس��تفاده کرده و 
همین امر در قسمت های پایانی به یک معضل برای وی تبدیل می شود. 
درواقع در مدیریت صحیح، شما باید به قلب افراد تیم خود نفوذ کرده و 
با مهربانی و پشتیبانی از آنها، افراد را با رضایت قلبی به سمت وفاداری 
مدنظر خود س��وق دهی��د، با این حال ایجاد ت��رس در دل افراد، باعث 
خواهد ش��د تا پیروی آنه��ا کامال به اجبار ب��وده و در صورت بروز یک 
مش��کل، عمال دلیلی برای حمایت از شما نداشته باشند. در نهایت عدم 
اعتماد به هیچ یک از افراد تیم نیز از دیگر اش��تباهاتی بوده که به مرور 
زمان منجر به بروز نارضایتی های گس��ترده شده است. به همین خاطر 
مدیری��ت صحیح تنها زمانی رخ خواهد داد که ش��ما به افراد تیم خود 
اعتماد الزم را داش��ته و زمینه رشد آنها را فراهم آورید. به همین خاطر 
نیز الزم اس��ت تا افزایش وفاداری را تنها در اقداماتی نظیر درک کافی 

تمامی افراد تیم، توجه و حمایت جست و جو کنید. 
2-لوکی

لوکی ش��خصیت منفی س��ری فیلم های ثور محسوب می شود، با این 
ح��ال نکته جالب��ی در رابطه با وی وج��ود دارد و آن رابطه برادری وی 
با قهرمان داس��تان است. وی اگرچه شخصیتی قدرتمند، زیرک و حتی 
باهوش تر از برادر خود محس��وب می شود، با این حال به علت خودرای 
بودن، همواره با تصورات غلطی مواجه اس��ت که وی را به مرز شکس��ت 
می رس��اند. درواقع علت اصلی ش��رارت ها و اقدامات برعلیه برادر خود، 

ریش��ه در همی��ن امر دارد. این امر در حالی اس��ت که ش��خصیت ثور، 
همواره از نظرات و تجربیات س��ایرین اس��تفاده کرده و همین امر باعث 
می ش��ود تا در مسیر درس��ت گام بردارد. به همین خاطر نیز الزم است 
تا در راس��تای بهبود عملکرد خود، قبل از هر اقدامی نظرات سایرین را 
نی��ز مورد توجه قرار داده و از ش��ک کردن ب��ه باورهای خود، واهمه ای 
نداشته باشید. درواقع شخصیت لوکی به خوبی بیانگر این واقعیت است 
که حتی هوش باال نیز شما را از مشورت با سایرین بی نیاز نخواهد کرد.  

۳-امپراتور پالپاتین
در س��ری فیلم های جنگ س��تارگان، اگرچه شخصیت دارت ویدر به 
عنوان ضد قهرمان اصلی معرفی می ش��ود، با این حال امپراتور پالپاتین 
را باید به عنوان مغز متفکر شرارت معرفی کرد. وی همواره با تصمیمات 
خ��ود، اوضاع را به نفع تی��م تغییر داده و به عن��وان بزرگترین فریبکار 
معرفی می شود. درواقع او خود را به عنوان فردی دیگر جا زده و همین 
امر نیز باعث می شود تا بتواند اقدامات خرابکارانه بسیاری را انجام دهد، 
ب��ا این حال همین فریبکاری های متعدد وی در نهایت زمینه نابودی او 
را رق��م می زند. این نکته به خوبی نش��ان می دهد ک��ه مدیران نباید به 
دنبال فریب اطرافیان خود باش��ند. این امر اگرچه در کوتاه مدت ممکن 
اس��ت نتایج درخور توجهی را به همراه داشته باشد، با این حال فرصت 

موفقیت طوالنی مدت را از شما سلب خواهد کرد.  
4-کینگ پین

وی از جمله ش��خصیت های منفی دنیای مارول محسوب می شود که 
ریاس��ت گ��روه خرابکاران را برعهده دارد. آزارهای��ی که وی در کودکی 
متحمل ش��ده است، زمینه س��از روی آوردن وی به بدنس��ازی و ایجاد 
گروه تبهکاری ش��ده است. درواقع وی تنها در این جهان خود را فردی 
قدرتمن��د حس می کند، ب��ا این حال انگیزه های ش��خصی او همواره از 
اهمیت باالتری برخوردار بوده و همین امر نیز باعث می شود تا تیم برای 
او صرفا متش��کل از افرادی باشد که از دس��تورات وی پیروی می کنند. 
عدم همکاری با س��ایر گروه ها، از دیگر مواردی است که باعث درگیری 
مداوم او و عدم پیشرفت الزم می شود. نکته مهمی که از این شخصیت 
می توان یاد گرفت این اس��ت که برای این امر که مدیر موفقی باش��ید، 
الزم است تا اهداف جمعی را مورد توجه قرار داده و از اهمیت همکاری 
با س��ایر گروه ها، غافل نشوید. درواقع نمی توان انتظار داشت که تمامی 

منفعت های یک عرصه از کسب وکار، منحصرا برای شما باشد.
5-کلکتور

وی از جمله شخصیت های منفی ای محسب می شود که اگرچه هدف 
قابل توجیهی دارد، با این حال شیوه اقدام او باعث می شود تا به عنوان 
یک ش��خصیت منفی در دنیای مارول معرفی ش��ود. این ش��خصیت از 
ق��درت آینده نگ��ری برخوردار بوده و سیاس��ت وی ب��رای جلوگیری از 

ناب��ودی جهان، گردآوردن افرادی اس��ت که به مانن��د خود او از قدرت 
نامیرایی برخوردار هس��تند تا تمامی اشیای مهم تاریخی را جمع آوری 
کرده و جهانی جدید را ش��کل دهند. با این حال وی برای رس��یدن به 
اهداف خود، از صبر کافی برخوردار نبوده و همین امر نیز باعث می شود 
تا در رس��یدن به اهداف خود، ناموفق ظاهر شود. به همین خاطر نیز از 
دیگ��ر صفات مهم هر مدیری را باید صبر و آگاهی از زمان درس��ت هر 

اقدام، تلقی کرد. 
6-ددپول 

تصور ش��خصیت طنز و جذاب��ی به مانند ددپول ب��ه عنوان یک ضد 
قهرمان، کامال س��خت است. علت این امر نیز به خاطر تصوری است که 
از این شخصیت در دو سری از فیلم های آن به وجود آمده است، با این 
حال در تاریخچه آن اقدامات خرابکارانه و شرکت در گروه های تبهکاری 
به چشم می خورد. بزرگترین اشتباه وی را باید در بیش از حد احساسی 
ب��ودن آن دانس��ت. درواقع او فردی اس��ت که هیچ گاه اوض��اع را مورد 
بررس��ی قرار نداده و از تفکری کامال متفاوت و عجیب برخوردار اس��ت. 
همین امر نیز باعث می شود تا وی به عنوان یک رهبر بد که تیم خود را 
به نابودی می کشاند، معرفی شود. درواقع ددپول به خوبی اهمیت توجه 

به قوه عقل در تصمیم گیری ها و جدی بودن را به اثبات می-رساند. 
7-سائورون 

وی فرمانده گروه مهاجم در س��ری فیلم های ارباب حلقه ها است. وی 
اگرچه فردی قدرتمند محسوب می-شود، با این حال ابدا به شرایط تیم 
خود توجه نداشته و همین امر باعث می شود تا افراد تیم او کارایی الزم 
را نداشته باشند. این شخصیت به خوبی این نکته را به اثبات می رساند 
ک��ه اگر برنامه ای برای انتخاب درس��ت افراد تی��م و افزایش قدرت آنها 

نداشته باشید، محکوم به شکست خواهید بود.
8-جوکر

جوکر اگرچه ش��خصیت منفی اصلی س��ری فیلم های بتمن محسوب 
می ش��ود، با این حال وی آرمان درس��تی را برای تیم خود نمی تواند به 
تصویر بکشد. همین امر نیز باعث می شود تا بسیاری از فرصت های خود 
را از دس��ت بدهد. برای مثال وی بارها موقعیت مناس��ب برای کش��تن 
بتمن را داش��ته ولی تنها آسیب رس��اندن به وی را کافی تلقی می کند. 
همین امر نیز باعث می  ش��ود تا نقطه ضعفی بزرگ در رابطه با او وجود 
داش��ته باش��د. همچنین همسو نبودن وی با س��ایر گروه های تبهکاری 
باعث می شود تا در این عرصه از پایگاه مطمئنی به وجود نیاید. درواقع 
جوکر به خوبی نش��ان می ده��د که یک مدیر باید در ابتدا چش��م انداز 
درس��ت و اهدافی را تنظیم کند که نقطه پایانی برای آنها وجود داشته 
باش��د. در نهایت نباید فرصت های موجود را به علت تصورهای عجیب، 

از دست داد. 

اشتباهات مدیریتی شخصیت های منفی سینما 

به قلم: پریادارشینی پاتوا نویسنده حوزه مدیریت و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی
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ظرفیت های فقهی و اسالمی قم به گردشگران شناسانده شود
قم – خبرنگار فرصت امروز- شــهردار قم ضرورت آشــنایی مردم با فقه و فقاهت و پژوهش های 
اســالمی را مورد توجه قرار داد و گفت: بسیاری از بزرگان دنیای اسالمی در قم پرورش یافته اند. به 
گزارش روابط عمومی شهرداری قم، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد با اشاره به ظرفیت های گردشگری 
مذهبی و معنوی قم، گفت: به دنبال تقویت محورهای معنوی مذهبی و تاریخی قم هستیم تا قم گردی 
را تقویت کنیم. شهردار قم ضرورت آشنایی مردم با فقه و فقاهت و پژوهش های اسالمی را مورد توجه 
قرار داد و افزود: بســیاری از بزرگان دنیای اســالمی در قم پرورش یافته اند. سقائیان نژاد با اشاره به 
راه اندازی پارک آبی قم، تصریح کرد: پارک هزار هکتاری قم نیز در مرحله احداث قرار دارد که ظرفیتی 
ویژه در حوزه تفریحی است. وی با بیان اینکه در حوزه ترافیکی و حمل و نقل پروژه های گسترده ای در قم در حال اجرا است، افزود: 

در سال بیش از هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی شهر قم است.

گرفتن پیش شماره 086  هزینه ای برای مشترکین تلفن بی سیم روستایی ندارد
  اراک - مینو رستمی -  در راستا  یکپارچگی و توسعه سرویس ها و بهبود کیفیت خدمات تلفنی در روستاهای استان مرکزی ، 
بهره برداری از شبکه جدید تلفن های بی سیم روستایی در استان مرکزی از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده است. به گزار ش 
اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی ، عملیات بهینه سازی با تعویض سیم کارت مشترکین آغاز گردیده و هم اکنون عملیات 
تعویض تجهیزات فنی قدیمی در داخل مراکز روستایی در حال اجرا می باشد . با توجه به گستردگی این طرح مشکالتی در برخی 
از نقاط ایجاد شده است که با تالش شبانه روزی پرسنل مخا برات درحال رفع شدن می باشد.  بر پایه این گزارش پس از اتمام این 
طرح ، با توسعه انجام شده در 2۰۰ سایت تلفن های بی سیم روستایی ، شاهد بهبود کیفیت ارتباطات تلفن های بی سیم روستایی 
و رفع مشکالت آنتن دهی و قابلیت استفاده از اینترنت 2G  خواهیم بود. تأکید می شود ، الزمه استفاده از سیستم جدید که بر 
مبنای شبکه موبایل همراه اول طراحی و اجرا گردیده است گرفتن پیش شماره ۰۸6 جهت ارتباطات داخل شبکه می باشد ، اما ذکر 
این نکته الزم و ضروری است که این شماره گیری به هیچ عنوان هزینه اضافه برای مشترکین در بر ندارد و هزینه مکالمات همانند 
قبل ، درون شبکه  وبرابر تعرفه تلفن ثابت می باشد.  خاطر نشان می کند ، مشکالت بوجود آمده در برخی از نقاط ، اعم از قطع  و 
وصلی ، یک طرفه بودن ارتباط ، ضعف آنتن دهی و ... در دست بررسی می باشد و مخابرات منطقه مرکزی ضمن پوزش از مشترکین 
گرامی اطمینان می دهد که در اسرع وقت و با تمام توان نسبت به برطرف کردن و به حداقل رساندن مشکالت ایجاد شده ، تمامی 

مساعی خود را بکار خواهد بست.

شهرداری همدان از زمستان شیشه ای میشود
ـ نایب رئیس شورای شهر همدان ،شهرداری  همدان -فاطمه صنیعی وحید 
شیشه ای از زمستان اجرا می شود ؛"اگر کسی در برابر این اقدام مقاومت کند و 
مانع شود به عنوان شخصی که منفعت در عدم شفافیت دارد تلقی میشود و به 
شدت برخورد می شود".   حمید بادامی نجات در خصوص بحث شفافیت گفت 
:بخشی از شفافیت کمک به کنترل فساد اداری ، باال رفتن بهروری می کند ، ایجاد 
مشارکت مردم که  بزرگ ترین سرمایه هستند و هم جهت شدن افکار عمومی در 
راستای اجرای اهداف می شود ؛ شفافت افشاگری نیست ، با سنوات گذشته کاری 
ندارد زیرا در حوزه دســتگاه های قضایی،نظارتی و اجرایی است. در دامه افزود: با 
توجه به اینکه بعضی از استان ها در این زمینه پیشرو بودن از آنها کمک هایی گرفته 
شد در نهایت طرحی به نام شهاب مطرح شد برای اینکه بتوانیم بهره وری را در سازمان  باال ببریم ،از فساد و رانت جلو گیری کند  
و همچنین اطالعات به نحوی تنظیم شود که در دسترس همگان قرار گیرد و همه بتوانند از اطالعات استفاده کنند. وی اظهار 
کرد:در نهایت طرح به تصویب رسید ، سال 1397 آماده بهره برداری شد که  همزمان  در مرکز مطالعات در دست بررسی بود 
اتفاقاتی در شهر داری رخ داد و برای اینکه طرح تبلیغاتی تلقی نشود توقف کوتاه مدتی برای محیا شدن دوباره شرایط برای ادامه 
کار داده شد.   در انتها گفت:پس از وقفه کوتاه مدت دوباره طرح به جریان افتاد ، روال قانونی خود را طی کرد و الزاماتی برای شهر 
داری تعیین شد از جمله: بعد از این هر فراخوانی که صادر شود اعم از مناقصه ، عقد قرارداد هایی همچون خرید ،فروش ،توافق 
نامه و... در سامانه ای به نام شفافیت برای آگاهی عموم مردم درج شود؛ برای  این منظور  همه زیر ساخت های شهرداری به روز 
شدند که در مرحله بهره برداری داده ها دقیق باشند و از زمستان و شاید هم زودتر طرح به اجرا در می آید و اگر کسی در مقابل 
اجرایی شدن طرح همکاری الزم را نکند به عنوانن فردی که از عدم شفافیت سود می برد تلقی مشود و باید منتظر برخورد باشد.

حضور بانوان مخابرات منطقه گلستان در سومین پویش ملی ارتقاء نشاط 
وتندرستی زنان شاغل در دستگاههای اجرایی استان گلستان

گرگان – خبرنگار فرصت امروز- بانوان مخابرات منطقه گلستان در سومین پویش ملی ارتقاء نشاط وتندرستی زنان شاغل در 
دستگاههای اجرایی با ورزش که توسط اداره کل ورزش وجوانان استان گلستان بمناسبت هفته عفاف وحجاب برگزار شد شرکت 
نمودند.این همایش به صورت همزمان در شهرستان ها و بخش های استان گلستان با هدف ایجاد انگیزه در بانوان شاغل و تشویق 
و ترغیب بیشتر زنان به اهمیت و امر ورزش در اوقات فراغت و جلوگیری از فقر حرکتی و ناهنجاریهای جسمانی و روانی برای آنان 
صورت گرفت.در این همایش بانوان شرکت کننده پس از پیمودن مسیر پیاده روی جاده سالمت به صورت گروهی به اجرای ورزش 

صبحگاهی پرداختند

شکسته شدن رکورد سوخترسانی روزانه در فرودگاه بین المللی گرگان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز- با تالش شبانه روزی پرسنل مرکز سوختگیری هواپیمایی گرگان رکورد میزان سوخترسانی روزانه 
به ناوگاه هواپیمایی کشور در فرودگاه بین المللی گرگان شکسته شد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه گلستان، رییس مرکز سوختگیری هواپیمایی گرگان ضمن اعالم این خبر گفت:در زمان اعزام زائرین به مکه معظمه در تیرماه، 
بیشترین میزان سوخترسانی روزانه با حدود 192 هزار لیتر در روز چهارشنبه مورخ 26/۴/9۸ انجام شده است که این حجم عملیات 
از زمان افتتاح مرکز سوختگیری هواپیمایی گرگان)سال13۸۵ ( تاکنون برای نخستین بار به ثبت رسیده و بعنوان یک رکورد محسوب 
می شود.سجاد نقوی افزود:اعزام حجاج در فرودگان بین المللی گرگان از طریق 16 پرواز و طی ۵ شبانه روز انجام شده که در این 
بازه زمانی میزان 62۴ هزار لیتر فراورده توسط پرسنل مرکز سوختگیری هواپیمایی گرگان به ناوگان هواپیمایی کشور تحویل گردیده 
است.گفتنی است مرکز سوختگیری هواپیمایی گرگان با ظرفیت سوخترسانی ۴۰ هزار لیتر وظیفه سوخترسانی به ناوگان هواپیمایی 

کشور در فرودگاه بین المللی گرگان را برعهده دارد.

با حضور استاندار قزوین؛ 
اولین واحد مسکونی احداث شده بنیاد مسکن قزوین در شهرستان سیل 

زده دلفان افتتاح شد 
قزوین – خبرنگار فرصت امروز- در مراسمی با حضور استاندار قزوین بهره برداری از اولین واحد 
ساخته شده توسط بنیاد مسکن استان قزوین در شهرستان دلفان استان لرستان به بهره برداری رسید. 
اصغر گونجی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قزوین اظهارداشت از آنجا که 
قزوین به عنوان استان معین لرستان و شهرستان دلفان تعیین شده همه امکانات خود را 
بسیج کرده ایم تا در بازسازی مناطق سیل زده در این استان نقش خود را بخوبی ایفا کنیم. 
و اولین واحد مسکونی روستائی در مناطق سیل زده استان لرستان  با حضور مقامات استانی 
به بهره برداری رسید.  وی تصریح کرد: 11 هزار واحد مسکن روستایی و 2 هزار واحد مسکن 
شــهری در مناطق سیل زده استان لرستان آســیب دیده و باید نوسازی و ساخته شود که استان قزوین برای ساخت 
2911 واحد در شهرستان دلفان اعالم آمادگی کرده است.  گونجی یادآورشد: تاکنون عملیات پی کنی ۸97 واحد، آوار 
برداری یک هزار و 17۰ واحد، دیوار کشی 7۴ واحد، سقف زنی ۸ واحد، آلماتور بندی ۵33 واحد، تهیه نقشه 9۰۰ واحد 
و فنداسیون 373 واحد به پایان رسیده است.  وی اضافه کرد: با همراهی بانک عامل اعتبار ساخت و مرمت یک هزار و 

2۸۰ واحد به باتک ها ابالغ شده که به هر واحد 76 میلیون تومان تسهیالت داده می شود. 

در دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد : 
برگزاری نشست ویژه ارزیابان اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی 

وزارت بهداشت 
ساری – دهقان : نشست ویژه ارزیابی بیرونی اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی و درمانی کشور در دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
برگزار شد. در این نشست تخصصی که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،  اعضای هیات رئیسه این دانشگاه ، مدیران آموزشی 
، روسا و معاونان آموزشی مراکز آموزشی درمانی استان مازندران  و اعضای گروه ارزیاب اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در سالن قلم دانشگاه علوم پزشکی مازندران  برگزار شد و در راستای اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران ، درخصوص بازخوردهای دریافتی از ارزیابی های به عمل آمده از فرآیندهای آموزشی این مراکز توسط گروه ارزیابان اعتباربخشی 

مراکز آموزشی و درمانی کشور، بحث و تبادل نظر به عمل آمد .
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اخبار

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز- مدیــر اداره بنادر و 
دریانوردی شهید باهنر از برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور 
آغاز عملیات اجرایی احداث اسکله چند منظوره در بندر سیریک 
با ساختار شمع و عرشه و اعتبار 2۴۵ میلیارد ریال طی آینده ای 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان، -حمیدرضا محمدحسینی- با اشــاره تاکیدات مقام 
معظم رهبری و رییس جمهوری اســالمی ایران مبنی بر اهمیت 
توسعه سواحل مکران، اظهار داشت: شهرستان سیریک از نظر راه 
دسترســی به اقیانوس هند و آب های آزاد، در موقعیتی راهبردی 
از ســواحل مکران قرار گرفته اســت که این امر فرصتي ویژه ای 
براي جذب ســرمایه گذار و توسعه و عمران شرق استان هرمزگان 
محسوب می شود. وی با بیان اینکه حدود نیمی از سواحل مکران 
در اســتان هرمزگان قرار دارد، گفت: بندر سیریک در خط الرأس 
مناطــق دریایی جنوب ایران یعنی در محل تالقی دریای عمان و 
خلیج فارس واقع شــده است. مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید 
باهنر گفت: ایجاد زیرساخت های بندری در راستای تسهیل تخلیه 

و بارگیری شناورهای تجاری سنتی و فلزی در بندرسیریک و کمک 
به رونق اقتصادي ساحلي و ساحل نشینان در این منطقه صورت 
پذیرفته است. محمدحسینی اضافه کرد: بندر چندمنظوره سیریک 
با 3۴ هکتار وسعت حوضچه و ۵1 هکتار پسکرانه، پس از مجتمع 
بندری شهید رجایی، دومین بندر بزرگ به لحاظ وسعت حوضچه 
در محدوده سواحل اســتان هرمزگان به شمار می رود. وی طول 
بازوی اصلی موج شکن این بندر را یکهزار و ۴۰۰ متر، طول بازوی 

فرعــی ۸79 متر و قطر چرخش حوضچه را ۸۰ متر عنوان کرد و 
افزود: در حال حاضر یک فروند اسکله شناور 1۵۰ تنی، یک فروند 
رمپ شــناور 3۰ متری و تعداد 66 بوالرد )راهبند ستونی( در این 
بندر ایجاد و احداث شــده است. این مقام مسئول با بیان اینکه به 
زودی عملیات احداث اسکله چند منظوره بندر سیریک آغاز خواهد 
شد، ادامه داد: مناقصه اجرای فاز نخست بندر  چندمنظوره سیریک، 

برگزار و قرارداد آن منعقد شده است. 
مدیــر اداره بنادر و دریانوردی شــهید باهنر بیان کرد: این پروژه، 
شامل احداث ســکوی پهلوگیری و یک فروند اسکله تجاری از نوع 
شــمع و عرشه به طول 1۰۴ متر است که مساحتی بالغ بر یکهزار و 
7۵۰ متر مربع را شامل می شود.   محمدحسینی مدت زمان پیش 
بینی شده برای اجرای طرح ساخت اسکله های جدید بندر سیریک را 
2۴ ماه اعالم کرد و افزود: اعتبار اولیه این پروژه بالغ بر 2۴۵ میلیارد 
ریال است که از محل منابع داخلی سازمان بنادر تامین مالی می شود. 
شایان ذکر است، سیریک در فاصله 17۰ کیلومتري شرق بندرعباس 

مرکز استان هرمزگان واقع شده است.

تبریز - ماهان فالح: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی با اشــاره به اینکه موازنه تولید و مصرف آب در 
استان بهم خورده اســت، گفت: در صورتی رعایت نکردن میزان 

مصرف استاندارد، مجبور به توزیع نوبتی آب خواهیم شد.
میزان مصرف آب شرب بیشتر از ظرفیت تولیدی است

مهندس علیرضا ایمانلو با اعالم اینکه مصرف روزانه آب مشترکین 
در کالنشــهر تبریز به روزانه حــدود ۴6۰ هزار مترمکعب  ) ۴6۰ 
میلیون لیتر( رسیده است که نسبت به سال قبل در همین مدت 
6 درصد افزایش نشان می دهد، اظهار کرد: با وجود برداشت آب از 
تمامی ظرفیت های موجود برای تامین آب شــرب شهروندان این 

کالنشهر، میزان مصرف آب شرب بیشتر از ظرفیت تولیدی است.
مصرف آب در کالنشهر تبریز نگران کننده است

ایمانلو افزایش مصرف آب را با توجه به محدودیت آب شرب 

در کالنشهر تبریز نگران کننده خواند و از شهروندان خواست 
در مصرف بهینه آب دقت بیشتری داشته باشند تا دچار افت 
فشار و قطعی آب نشوند.  ایمانلو گفت: سرانه مصرف آب در 
کالنشهر تبریز در زمان حاضر بیش از 22۰ لیتر در شبانه روز 
است در حالیکه میانگین اســتاندارد 1۵۰ لیتر در شبانه روز 
است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
اظهار امیدواری کرد: شهروندان با راهکارهای مدیریت مصرف 
آب و دقت در نحوه مصرف آب از اتالف بیشــتر مایه حیات 
جلوگیری کنند. ایمانلو از شهروندان خواست با صرفه جویی 
1۰ درصــدی در مصرف آب این شــرکت را در ارائه خدمات 

مطلوب یاری کنند.

تبریز - فالح: مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
آذربایجان شــرقی، نداشــتن مهارت و آگاهی را مهم ترین و 
اصلی ترین علت بروز آســیب های اجتماعی برشمرد و گفت: 
مهارت های الزم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید 
با برگزاری کالس های آموزشی و استفاده از مربیان مجرب و 
توانمند به دانش آموزان آموزش داده شود. بدر شکوهی در آیین 
اختتامیه طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان »ماد«، تاکید 
کرد: برای توســعه کشور و جلوگیری از آسیب های اجتماعی 
مســیری جز ورود به صحن آموزش و پرورش نیست. وی با 
اشاره به ظهور آسیب های اجتماعی جدید و پیچیده در دنیای 

مدرن، گفت: تجربــه ثابت کرده در حوزه هایی که از ظرفیت 
مردم استفاده شده نتیجه خوبی حاصل شده است. مدیرکل 

آموزش و پرورش آذربایجان شــرقی نیز در این آیین گفت: 
آسیب های اجتماعی واقعیتی است که مانند آینه، تمام زوایای 
پنهان و پیدای جامعه را انعکاس می دهد و باید به درســتی 
برنامه ریزی شود. جعفر پاشایی بررسی آسیب های اجتماعی 
را با سه روش تحقیقی، موضوعی و مشارکتی پیشنهاد کرد و 
افزود: مشارکت نهادهای مرتبط با این موضوع در تسریع اهداف 
طرح بســیار موثر بوده و خواهد بود. الزم به ذکر است در این 
آیین، از دانش آموزان و تسهیل گران برتر طرح مشارکت های 
اجتماعی دانش آموزان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

)ماد( تجلیل شد.

ارومیه-رونق-مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
آذربایجان غربی در همایش مدیریت مصرف برق که با حضور 
فرماندهان بسیج ادارات اســتان برگزار شد، گفت : مصرف 
برق کشور در روز دوشنبه مورخ 31 تیرماه، حدود یک هزار 

و 2۰۰ مگاوات نسبت به روز یکشنبه افزایش داشته است.
اکبر حسن بکلو با اشاره به اینکه مشترکان برق می توانند 
با راهکارهای بسیار ساده پیک مصرف را کاهش دهند، افزود 
: ما هر ساله در 2۴۰ ساعت فصل گرم سال با مشکل تامین 
برق در پیک تابستان مواجه می شویم که صرف هزینه های 
اقتصادی باال تنها برای تامین برق در این مقطع سال، سرمایه 

گذاری برای احداث نیروگاه جدید منطقی نیست .

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان در ادامه 
با اشــاره به روند افزایشــی دمای هوا اعالم کرد: از جمله 
راهکارهای ســاده جهت گذر از پیک تابستان می توان به 

بهره گیری از نور طبیعی روز، استفاده از دور کند کولرهای 
آبــی و تنظیم کولرهای گازی بــر روی 2۴ درجه، حذف 
مصارف برقــی غیرضروری ادارات و موسســات عمومی 
غیردولتی از ســاعت 12 تــا پایان وقــت اداری، حذف 
روشــنایی غیرضروری، عدم اســتفاده از برق در ساعات 
پیک توسط مشترکین کشاورزی و استفاده از لوازم برقی 
پرمصرف در ساعت های پایانی شب یا ابتدای روز و یا در 

ایام تعطیل اشاره کرد .
وی در خاتمه از مشترکین برق استان درخواست کرد در 
ساعات 12 تا 16 ضمن کاهش مصرف خود، با صنعت برق 

در جهت تامین برق پایدار همکاری نمایند .

توسعه ی  راستای  در  بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- 
خدمات ناوگان اتوبوسرانی شــهر برازجان و با همت سازمان 
اتوبوسرانی شهرداری برازجان، خط چهارم خدمات این شرکت 
آغــاز بکار  کرد. مهندس محمدی شــهردار برازجان با اعالم 
این خبر افزود: تا پیش از این ســازمان اتوبوسرانی شهرداری 
برازجان در سه خط به شهروندان خدمت رسانی می نمود که با 
افتتاح خط چهارم در مسیرهای بلوار معلم - بلوار امام خامنه 
ای - بلوار مجاهد برازجانی - خیابان شــهید اسدی - خیابان 
امیر کبیر امید می رود شــاهد استفاده ی بیشتر شهروندان از 
ناوگان حمل و نقل عمومی باشیم که می تواند نقش موثری در 
تسهیل تردد در معابر شهری ایفا نماید. شهردار برازجان، مسیر 
سرویس دهی این خط را میدان امام خمینی )ره( - بلوار معلم 
)شهرک ( -تقاطع پارک کوهنورد - بلوار امام خامنه ای -بلوار 
شهدا- کارگر ذکر کرد و افزود: مسیر برگشت این خط نیز بلوار 

آیت اهلل مجاهد برازجانی -  خیابا ن شــهید اسدی - میدان 
ولیعصر - خیابان امیر کببر -میدان شهیدان کریم آزاد - تقاطع 
اداره ثبــت احوال - میدان چمران - میدان امام خمینی )ره( 
خواهد بود و امیدواریم راه اندازی این خط به تسهیل ترافیک، 
کاهش هزینه ی ســفرهای درون شهری شهروندان و کاهش 

آسیب های ترافیکی کمک شایان توجهی بنماید.

به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شورای اسالمی 
شــهر برازجان مهندس محمدی با تشــکر از تالشهای 
همکاران حوزه ی معاونت اجرایی و ســازمان اتوبوسرانی 
شهرداری برازجان اعالم کرد: به مناسبت آغاز به کار خط 
چهارم اتوبوسرانی برازجان، استفاده ی عموم شهروندان از 

این خط در روز شنبه29 تیرو3۰تیرماه رایگان انجام شد
شــایان ذکر است تا پیش از این ســازمان اتوبوسرانی 
برازجان و حومه در 3 خط به شــهروندان خدمت رسانی 
میکرد که این خطوط شــامل: خط اول: خیابان هفت تیر 
،خط دوم: بلوار جمهوری اسالمی ،خط سوم: کوی شهید 
بهشتی -کوی فتح - شــهید رجایی می باشد و با افتتاح 
خط چهارم، خدمت رسانی این ســازمان به شهروندان و 
ساکنین مناطق شرق و شمال شرق برازجان نیز عملیاتی 

شده است.

اهواز – شبنم قجاوند -  معاون فنی اجرایی اداره کل راه و شهرسازی 
خوزســتان گفت: تکمیل بیمارســتان نیمه کاره 2۰۰ تختخوابی 
شهرستان شوشتر دوباره به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد. علی 
عیدی وندی با اشــاره به بازدید اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی و 
مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی به 
استان برای بررسی وضعیت این پروژه عمرانی، اظهار داشت: عملیات 
اجرایی این بیمارستان شوشتر از سال 1391 آغاز شد که در دوره ای 
ادامه فرآیند تکمیل و ساخت آن به وزارت بهداشت واگذار شده بود. 
وی میزان پیشــرفت فیزیکی این پروژه عمرانی را 2۸ درصد عنوان 
کرد و گفت: منابع مالی الزم برای تکمیل بیمارستان شوشتر از محل 

اعتبارات ملی تأمین خواهد شد و در حال حاضر تکمیل آن مجدد بر 
عهده وزارت راه و شهرســازی قرار گرفته است. این مقام مسئول در 
اداره کل راه و شهرسازی استان یادآور شد: امسال برای انجام بخشی 
از پیشرفت پروژه 37 میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده 
است. عیدی وندی با بیان اینکه اعتبارات مربوط به بیمارستان شوشتر 
به صورت مرحله ای اختصاص خواهد یافت، افزود: برابر اعالم صورت 
گرفته از ســوی مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات 
دولتی و عمومی کشور، برنامه ریزی ها در راستای بهره برداری کامل 
بیمارستان در سال 1۴۰۰ است. وی تصریح کرد: ادامه مراحل اجرایی 
این پروژه در زمینی به مساحت 3۰ هزار متر مربع و برای بخش های 

جراحــی، رادیولوژی، کودکان، مغز و اعصاب، 6 اتاق عمل، 11 تخت 
ICU و 19 تخت CCU است و در 2بلوک پنج و 6 طبقه ساخته 
می شود. معاون اجرایی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان خاطرنشان 
کرد: بیمارستان شوشتر پس از تکمیل، برای بهره برداری به وزارت 
بهداشــت و آموزش پزشــکی تحویل داده می شود. سازمان مجری 
ســاختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، یک سازمان تخصصی در 
احداث ساختمان های دولتی و عمومی در کشور است.  سال گذشته 
نیز بیمارستان 11۰ تختی سوانح و سوختگی آیت اهلل طالقانی اهواز که 
بزرگترین بیمارستان تخصصی سوختگی در جنوب غرب کشور است 

توسط این سازمان به بهره برداری رسید.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر اعالم کرد:
ساخت اسکله شناور 150 تنی و رمپ 30 متری برای رونق تجاری سواحل مکران

در صورت رعایت نکردن میزان مصرف استاندارد؛

مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی: مجبور به توزیع نوبتی آب خواهیم شد

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی:

نداشتن مهارت و آگاهی مهم ترین علت بروز آسیب های اجتماعی است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی :

 همکاری کلیه مشترکین برق برای گذر از پیک بار تابستان ضرورت دارد

توسعه ی خدمات ناوگان اتوبوسرانی، خدمت جدید شهرداری به شهروندان:

افتتاح خط جدید اتوبوسرانی برازجان

راه و شهرسازی خوزستان بیمارستان ۲00 تختخوابی شوشتر را تکمیل می کند

دو شنبه
7 مرداد 1398
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بنیان گذار اسپیس ایکس در مصاحبه اخیر خود اظهار داشت که برای شرکتش 
آسان تر است که روی ماه فرود بیاید تا اینکه بخواهد ناسا را متقاعد کند.

ایالن ماس��ک، بنیانگذار شرکت فضایی اسپیس ایکس، در مصاحبه  اخیر خود 
ادعا کرده که ش��رکتش می تواند با فناوری کنونی در اختیارش تا دو سال آینده 
به ماه برود. قبال با فرا رسیدن پنجاهمین سالگرد مأموریت تاریخی »آپولو 11« 
جیم برایدنستاین، مدیر ناسا اعالم کرده بود که این آژانس فضایی می خواهد در 
س��ال ۲۰۲۴، یک فضانورد زن را به ماه بفرس��تد .با این حال، ماسک، آنقدر در 
مورد توانایی های ش��رکت خصوصی اش خوش بین اس��ت که اعالم کرد شرکتش 
می توان��د تا س��ال ۲۰۲1 به ماه ب��رود و احتماال تا ۲۰۲۲، فضان��وردان را به ماه 

بفرستد.
»استارش��یپ)Starship(«، فضاپیمای جدید اسپیس ایکس است که تاکنون 
تنها پروازهای آزمایشی زیر مداری را پشت سر گذاشته است. قرار است نسخه ای 
مداری از این فضاپیما س��اخته ش��ود که به بوس��ترهای جدید اس��پیس ایکس، 
موس��وم به »س��وپر هوی )Super Heavy(« مجهز خواهد بود. نسخه مداری 
فضاپیما، ارتفاع بیشتری خواهد داشت و دارای پوسته ضخیم تری خواهد بود که 

با قرار گرفتن در معرض فشار باال، آسیب  نخواهد دید.
فضاپیمای جدید اس��پیس ایکس طی ماه های اخیر مش��کالت زیادی را پشت 
س��ر گذاشته است. اوایل س��ال ۲۰19 بود که نمونه  آزمایشی استارشیپ با قرار 
گرفتن در برابر بادهای ش��دید تگزاس دچار خس��ارت هایی شد. همین طور طی 
آتش سوزی که چند هفته قبل در یکی از تأسیسات شرکت در کالیفرنیا رخ داد، 
خس��ارت 1۰۰ هزار دالری به تجهیزات و زیرس��اخت های شرکت وارد شد اما با 
تمام این اوصاف، ایالن ماس��ک نسبت به فضاپیمای جدید اسپیس ایکس بسیار 

خوش بین است.
آنچ��ه در ادام��ه خواهید خواند،  برگردان��ی از مصاحبه اخیر ایالن ماس��ک با 
خبرنگار نش��ریه تایم، جفری کلوگر است. کلوگر، یکی از روزنامه نگاران برجسته 
نش��ریه تایم در زمینه فضا است. او چندین کتاب را نیز به رشته تحریر درآورده، 
از جمله کتاب مش��هور »ماه گمشده: سفر خطرناک آپولو 3« که بعدا الهام بخش 

ران هاوارد برای ساخت فیلم آپولو 13 با بازی تام هنکس و اِد هریس بود.
ایالن ماس��ک در مصاحبه  بس��یار خواندنی که در ادامه می خوانید، از دالیلش 
برای تأس��یس شرکت اسپیس ایکس، چالش های مختلف پیش رو در رقابت ماه و 
پیش بینی هایش در مورد آینده س��فرهای فضایی و مسائل جذاب دیگر صحبت 

کرده است. با ما همراه باشید:
تایم:  تاریخ معموال بیش��تر توس��ط اف��رادی که آن را زندگ��ی کرده اند حس 
می ش��ود. اگر در طول جنگ جهانی دوم زندگی می کردید، جنگ جهانی دوم را 
می فهمیدید. ش��ما دو س��ال پس از مأموریت آپولو 11 به دنیا آمدید، اما به نظر 

می رسد که فضا تا اعماق مغِز استخوان تان رسوخ کرده است.
ایالن ماسک: فکر می کنم، آپولو 11 یکی از الهام بخش ترین رویدادهای تاریخ 
بشری بوده است و محتمال، الهام بخش تریِن آنها در تمام تاریخ و یکی از بهترین 
چیزه��ای خوِب جهان در طول تاریخ. میزان الهام بخش��ی آن برای مردم جهان 
باورنکردنی بود و قطعا برای من هم الهام بخش بوده است. مطمئن نیستم که اگر 

آپولو 11 نبود، اسپیس ایکسی هم در کار بود.
اما من به طور مداوم انتظار داشتم که ما فراتر از آپولو 11 برویم، ماه را تبدیل 
ب��ه پایگاه )فضای��ی( کنیم، فضانوردان را به مریخ بفرس��تیم و تا س��ال ۲۰19، 
احتماال انس��ان ها را به اقمار مش��تری بفرس��تیم. فکر می کنم، اگر از اکثر مردم 
در س��ال 1969 چنین سوالی می پرس��یدید، متوجه می شدید که آنها نیز چنین 
انتظاری داشتند. اکنون در سال ۲۰19 قرار داریم و ایاالت متحده، حتی توانایی 

فرستادن فضانورد به مدار پایین زمین را نیز ندارد.

همیش��ه انتظار داش��تم که از آپولو فراتر برویم و این اتفاق نمی افتاد و همین 
مرا نسبت به آینده دلسرد می کرد. فکر می کنم حداقل برای من و شاید بسیاری 
از کس��انی که این حس را داشتند نیز همین گونه بوده که آینده بهتر از گذشته 
خواهد بود، اما وقتی که این حس را نداش��ته باش��ید، به بدبینی نسبت به آینده 

منتهی می شود.
بس��یاری از کس��انی که فضا را دوست داش��تند، چنین دلسردی و ناامیدی را 
حس کردند. من هم همین طور، اما یک شرکت فضایی تأسیس نکردم؛ ولی شما 
این کار را کردید. چه چیزی باعث ش��د که ب��ا خود فکر کنید که »بله، این کار 
باید انجام ش��ود و من کسی هستم که باید این کار را انجام دهم. دست کم یکی 

از کسانی که می توانم این کار را بکنم؟«
خب، فکر نمی کردم که یکی از کس��انی هس��تم که می توانند این کار را انجام 
دهند. برعکس، فکر می کردم که اس��پیس ایکس به احتمال 9۰درصد به شکست 
می انجامد و وقتی شروع کردم می خواستم مأموریت بشردوستانه ای به نام »واحه 
مریخ��ی )Mars Oasis(« را راه اندازی کنم. قرار بود در این مأموریت، گلخانه  
کوچک��ی را به همراه بذر و مواد مغذی به مریخ بفرس��تم. س��رانجام، در صورت 
موفقیت پروژه، نمای ش��گفت انگیز گیاهان س��بز را در پس زمینه  )خاِک( س��رخ 
می داش��تیم. هدف من فقط هیجان زده کردن عموم م��ردم )آمریکا( بود تا بعدا 
بتوانند کنگره را نیز هیجان زده کنند تا پول بیشتری را )به بخش فضا( اختصاص 
داده و بودجه ناس��ا را افزایش دهد. می خواس��تم نیمی از پولی که از پی پال به 
دست آورده بودم را روی این کار بگذارم - که اساسا از دست می رفت - تا بتوانم 

بودجه ناسا را افزایش دهم و سپس به مریخ برویم.
راه اندازی یک مأموریت فضایی و شرکت موشکی خصوصی نمی توانسته ساده 

باشد، چطور شروع کردید؟
من چند بار به روس��یه رفتم، چون نمی توانس��تم از عهده خرید موش��ک های 
آمریکایی بر بیایم که خیلی گران بودند. روسیه موشک های بالستیک قاره پیمای 
زیادی داشت که می خواست از رده خارج شان کند. بنابراین، این طور شد که در 
س��ال ۲۰۰1 و اوایل ۲۰۰۲ به روس��یه رفتم تا چند فروند از این موشک های از 
رده خارج ش��ده را خریداری کنم که به نظر غیرعقالنی می رسد اما به هر حال، 
روس ه��ا در هر صورتی این موش��ک ها را دور می انداختن��د اما آنها هم قیمت را 

برای من افزایش دادند.
در همی��ن ح��ال، متوجه ش��دم که حت��ی اگر بودجه ناس��ا دو برابر ش��ود و 
پیمانکاران خوبی هم داش��ته باش��د، بازهم پیشرفت الزم را نخواهد کرد، چراکه 
فقط موش��ک های مصرفی بیش��تری در اختیار خواهد داشت و خطر پرچم ها و 
جای پاها در مریخ نیز وجود خواهد داش��ت که بازهم بهتر از این است که اصال 
به مریخ نرویم، اما برای پایگاه ماه و در نهایت س��اخت ش��هری خودکفا در مریخ 
خوب نبودند و به همین ترتیب، فکر کردم که بهتر اس��ت که خودم یک شرکت 
موشکی تأسیس کنم. تقریبا مطمئن بودم که شکست می خورم. در حقیقت، در 
ابتدا به کسی اجازه سرمایه گذاری در شرکت )تازه  تأسیس ام( را نمی دادم. نه به 
این دلیل که فکر می کردم نتیجه خوب می ش��ود، بلکه برعکس، به این دلیل که 

فکر می کردم شکست حتمی است.
اگر ایالن ماسک ۲۰19 می توانست با ورنر فون براون )دانشمند شهیر آلمانی-

آمریکایی و از پیش��گامان موش��کی دنیا(، کریس کرفت )از مهندس��ان برجسته 
ناس��ا(، یوجین کرانز )مهندس هوافضا و مدیر پرواز س��ابق ناسا( و همه قهرمانان 
فضای��ی دهه 196۰ صحبت کند، چه به لحاظ فناورانه، معنوی، چش��م اندازهای 

درازمدت و ...، چه توصیه ای به آنها می کرد؟
خ��ب، ورنر فون براون، واقعا می دانس��ت که دارد چ��ه کاری انجام می دهد. او 
برنامه هایی برای دستیابی به ویژگی چندبارمصرف پذیری داشت، اما این برنامه ها 

ناکام ماندند. روش های زیادی برای رسیدن به هدف وجود دارد، اما مهم نیست 
که کدام را انتخاب می کنید، فقط دس��تیابی به چندبارمصرف پذیری مهم است. 
طرز کار موشک های امروزی واقعا احمقانه است. مثل این است که سوار هواپیما 
ش��وید و با رسیدن به شهر مورد نظرتان، با چتر نجات از هواپیما بیرون بپرید و 
هواپیما هم جای دیگری سقوط کند. این همان طرز کار موشک های امروزی به 

استثنای موشک فالکون 9 است و واقعا کامال غیرعقالنی است.
برای اینکه تبدیل به گونه ای چند سیاره ای شویم، باید مسئله استفاده مجدد 
از موشک ها را حل کنیم. در غیاب چنین قابلیتی، مثل این است که به طور مثال، 
تصور کنیم در گذش��ته، کشتی ها قابل استفاده مجدد نمی بودند. در این صورت، 
هزینه  یک س��فر دریایی به شدت گزاف می بود و کشتی دومی هم باید پشت سر 
کشتی می بود تا می توانستیم دوباره راه رفته را برگردیم و می توانید تصور کنید 
که اگر هواپیماها قابل استفاده مجدد نبودند، هیچ کس نمی توانست از پروازهای 
عادی اس��تفاده کند چراکه )ه��ر پرواز( برای ش��رکت های هواپیمایی چند صد 

میلیون دالر هزینه می داشت.
ب��ه همین دلیل اس��ت ک��ه چندبامصرف پذیری کامل و س��ریع، جام مقدس 
دسترسی به فضا و قدم اساسی برای رسیدن به آن است. بدون آن ما نمی توانیم 
به گونه ای چند سیاره ای بدل شویم. ما بدون چندبارمصرف پذیری کامل و سریع 
نمی توانیم پایگاهی در ماه یا شهری در مریخ داشته باشیم. به همین دلیل است 

که در اسپیس ایکس به سختی برای دستیابی به این ویژگی تالش کرده ایم.
کس��انی هس��تند که عقیده دارند می توانند همین ش��یفتگی وسواس گونه  - 
منظ��ورم البت��ه به لحاظ مثبت اس��ت - را به کار ببندند، یعن��ی همان تمرکز و 
خالقیتی که اسپیس ایکس برای انجام کارها دارد و توسعه  یک شبکه  برق کامال 
پاک و تجدیدپذیر توسط شرکت تسال از این دست است، اما دیدن اثرات ثانویه 
برای نجات انسان ها در کوتاه مدت بهتر نیست، آیا در آن ساعات سه بعد از نصف 

شب، به این موضوع فکر کرده اید؟ 
خب، فکر می کنم تس��ال واقعا پیش��رفت بزرگی به س��وی یک ان��رژی پایدار 
مقرون به صرفه بود. فکر می کنم برای برقی کردن حمل و نقل مسلما تسال هسته  
حمل و نقل پایدار را 1۰ سال تا شاید ۲۰ سال جلو انداخت. اختالفات کوچکی در 
طرح های کلی وجود دارد، اما حائز اهمیت هستند. اگر من به طور کامل خودم را 
وقف تس��ال می کردم، چقدر سریع تر می توانستیم رشد کنیم، اگر من زمان خود 
را بین اسپیس ایکس و تسال تقسیم کنم چه اتفاقی می افتد؟ فکر می کنم هزینه 
نهایی نس��بتا محدود است. من ترجیح می دهم )پیشرفت( تسال چند سال عقب 

بیفتد و هنوز هم اسپیس ایکس را داشته باشیم.
 فکر می کنم این توازن مناسب به نفع مسائل خوب تر است. آرزو می کنم راهی 
بود که موش��ک ها را بدون س��وزاندن س��وخت پرتاب می کردیم اما وجود ندارد، 
منظورم قانون س��وم نیوتن است و هیچ راه دیگری هم نداریم. بنابراین، برقراری 

توازن در آنچه به نفع بشریت است، بهترین کار است.
به وضوح این س��ؤال بس��یاری از مردم اس��ت که می خواهند بدانند چه زمانی 
ش��اهد پروازهای منظم و سرنشین دار به ایس��تگاه فضایی بین المللی توسط یک 

فضاپیمای »دراگون )Dragon(« خواهند بود؟
خب، این هم به آمادگی ناس��ا و هم آمادگی اس��پیس ایکس بس��تگی دارد. از 
لح��اظ آمادگی اس��پیس ایکس، گمان می کنم که ما حدود ش��ش ماه با این امر 
فاصله داری��م. اما برنامه حاال کمی مانند پارادوکس های زنون به نظر می رس��د. 
ش��ما در هر نقطه ای از زمان در نیمه  راه قرار دارید و س��پس به نوعی به مقصد 
می روید. بنابراین، اگ��ر برنامه های ما می گویند که ما حدود چهار ماه دیگر آنجا 

خواهیم بود، احتماال هشت ماه درست است.
اگ��ر مجبور بودید روی خانه خود ش��رط بندی کنید، دفعه بعدی که ش��اهد 

ردپای انسان در ماه خواهیم بود را چه زمانی می دانستید؟
 خ��ب، این به نظر خیلی غیرعقالنی اس��ت. اما فک��ر می کنم، ما می توانیم در 
عرض کمتر از دو س��ال روی م��اه فرود بیاییم. مطمئنا بر ای��ن باورم که با یک 
وس��یله  نقلیه بدون سرنشین، می توانیم در عرض دو س��ال آینده به ماه برسیم. 
س��پس، شاید در عرض یک یا دو سال بتوانیم فضانوردان را به ماه بفرستیم. من 

می گویم حداکثر چهار سال.
وقتی می گویید »ما« منظورتان ایاالت متحده آمریکا است یا اسپیس ایکس؟

مطمئن نیستم. اگر قرار است طول بکشد تا ناسا و مقامات را متقاعد کنیم که 
ما می توانیم این کار را انجام دهیم، ممکن است خودمان این کار را انجام دهیم. 
اساسا آسان تر خواهد بود که استارشیپ را روی ماه فرود بیاوریم تا اینکه تالش 
کنیم ناسا را متقاعد کنیم که از عهده این کار برمی آییم. به وضوح این تصمیمی 

خارج از اراده من است.
اما تالش زیادی باید برای متقاعد کردن ش��مار زیادی از مهندسان شکاک در 
ناس��ا الزم است و شک و تردید این ش��کاکان هم غیرمنطقی نیست. آنها دالیل 
خوبی برای استدالل های شان دارند. اما راه مطمئن برای پایان دادن به این شک 

و تردیدها فقط انجام دادن این کار است.
به ج��ای اس��تفاده از راکت های فالکون و فضاپیمای دراگون، با س��وپر هوی و 
استارش��یپ قدم های جاه طلبانه تری برداش��تید. چرا این کار می کنید؟ چرا حاال 

که می توانید به ماه نمی روید؟
خ��ب، فکر می کنم ما می توانیم مأموریت آپولو 11 و چند مأموریت کوچک را 
تکرار کنیم. منظورم صرفا فرستادن انسان به ماه است. اما بازسازی هیچ وقت به 
اندازه همان نس��خه  اصلی خوب نمی ش��ود. ما واقعا می خواهیم یک وسیله نقلیه 
داش��ته باش��یم که بتواند محموله ای به اندازه کافی س��نگین را به ماه یا مریخ 
ببرد که بتوانیم پایگاهی کامل را با آن بس��ازیم. داشتن یک پایگاه دائمی در ماه 

باورنکردنی خواهد بود.
درست همچون پایگاه دائمی که در جنوبگان داریم و داشتن یک پایگاه علمی 
در ماه واقعا جذاب تر از آن است. به همین دلیل، ما در حال تالش برای ساخت 
آن در کوتاه تری��ن زمان ممکن هس��تیم. فکر می کنم، عموما برای یک ش��رکت 
س��ازنده  فناوری، این ایده بهتر اس��ت که تالش کند بتواند محصوالت خودش را 
در اس��رع وقت از رده خارج کند. این مسئله کمی ناراحت کننده است، چراکه ما 
کاره��ای زیادی روی فالکون 9، فالکون هوی و دراگون انجام دادیم. اما در واقع 
چیزی که ما باید انجامش دهیم این اس��ت که همه  آنها را در س��ریع ترین زمان 

ممکن از رده خارج و روانه  موزه کنیم.
نهایتا، قدم هایی روی ماه و مریخ گذاش��ته می ش��ود. آیا این قدم ها می توانند 

روزی متعلق به شما باشند؟
دوس��ت دارم به ماه و مریخ بروم. فکر می کنم که واقعا لذت بخش خواهد بود، 
اما هدف اصلی کمک به این اس��ت که حیات چند س��یاره ای ش��ود. بحث نوعی 
تالش فردی برای رفتن به ماه یا مریخ نیست. من در این مورد به لحاظ فلسفی 
با داگالس آدامز در رمان »راهنمای مس��افران مجانی کهکشان« هم نظرم. آنچه 
او می گوید اساسا این است که »جهان پاسخ است و پرسش ها چیستند؟« و اگر 
محدوده و میزان خودآگاهی را گس��ترش دهیم، می توانیم بفهمیم چه سواالتی 
را باید بپرس��یم. ما بیشتر خواهیم آموخت و روشن تر خواهیم شد. بنابراین باید 
سعی کنیم چیزهایی را افزایش دهیم که محدوده و میزان خودآگاهی را افزایش 
می دهند. تبدیل ش��دن به گونه ای چند س��یاره ای و حصول اطمینان از داشتن 
محیط زیست پایدار روی زمین برای این استدالل فلسفی اهمیت بسیاری زیادی 

دارند.
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بازاریابی و تبلیغات با اتکا بر هوش مصنوعی
کاربردهای جذاب هوش مصنوعی در کسب و کار

هوش مصنوعی کاربردهای متنوعی در بخش های مختلف یک کسب و کار دارد. به لطف توسعه سریع تکنولوژی امروزه امکان 
استفاده از آن در بخش های مختلف کسب و کار وجود دارد، با این حال یافتن روند منطقی برای شروع به استفاده از این فناوری 
در استراتژی بازاریابی برندها، بدون توجه به بودجه در دسترس، بسیار دشوار است. کسب و کارهای کوچک و بدون تجربه در 
زمینه تعامل با هوش مصنوعی همیشه با ریسک های زیادی در این زمینه مواجه هستند. به همین خاطر اغلب کسب و کارهای 
کوچک به سراغ چنین الگویی از بازاریابی و مدیریت کسب و کار نمی روند، با این حال اکنون استفاده از هوش مصنوعی بدل به 
ضرورتی اجتناب ناپذیر برای هر برند شده است. بدون هوش مصنوعی کمتر کسب و کاری توان رقابت با دیگران را خواهد داشت. 
به جای ترس و وحشت از توانایی برندهای بزرگ در زمینه استفاده از هوش مصنوعی، کسب و کارهای کوچک باید به آنها 
به مثابه الگوهایی برای توسعه هرچه سریع تر نگاه کنند. برندهای بزرگ از ریسک های استفاده از هوش مصنوعی به خوبی عبور 

کرده اند. بدون تردید این امر درس های بزرگی برای کسب و کارهای کوچک در پی دارد. 
در این مقاله هدف اصلی من بررسی سه حوزه اصلی از کاربرد هوش مصنوعی در کسب و کار برندهای بزرگ است. به این 
ترتیب امکان الگوبرداری از این شیوه برای برندهای کوچک فراهم خواهد شد. حوزه های مذکور عبارتند از بازاریابی مبتنی بر 

موتورهای جست وجوگر، تبلیغات هدفمند و تبلیغات در شبکه های اجتماعی.
بازاریابی مبتنی بر موتورهای جست وجوگر

بازاریابی مبتنی بر موتورهای جست وجوگر یکی از بزرگترین ابزارهای بازاریابی در دسترس هر کسب و کار کوچک و میان 
رده ای است. با استفاده از این ابزار امکان دستیابی به شهرت در سطح محلی وجود دارد. برندهای بزرگ از مدت ها قبل از فناوری 
هوش مصنوعی برای افزایش ترافیک سایت  و مطالب شان استفاده می کنند. همین امر شهرت بسیار باالی آنها در دنیای اینترنت 
را به خوبی توضیح می دهد. به این ترتیب در سطح جهانی برندهای بزرگ به خوبی از هوش مصنوعی برای برندینگ و افزایش 
شهرت ش��ان استفاده کرده اند. بدون تردید کس��ب و کارهای کوچک توان رقابت با غول های تجاری را ندارند. به همین خاطر 
تالش برای کسب سهمی بیشتر در بازارهای محلی باید در اولویت آنها باشد. این امر از طریق سرمایه گذاری بر روی بازاریابی 
مبتنی بر موتورهای جست وجوگر امکانپذیر خواهد بود. در این میان کاربرد اصلی هوش مصنوعی در زمینه همگام سازی خودکار 
کلیدواژه های کمپین، بهبود عملکرد سایت اصلی و تگ های مرتبط خواهد بود. البته این موارد مهم ترین کارکرد الگوی مورد نظر 
نیست. امکان دستیابی به نتایج بهتر با صرف هزینه بسیار کم مهم ترین ویژگی الگوی بازاریابی مبتنی بر موتورهای جست وجوگر 
محسوب می شود.  استفاده از هوش مصنوعی در بازاریابی مبتنی بر موتورهای جست وجوگر هماهنگی کمپین های برندمان با 
کاربران گوشی های هوشمند را نیز تضمین خواهد کرد. به هر حال جهان امروز به طور انکارناپذیری با گوشی های هوشمند معنا 
می یابد. به این ترتیب با استفاده از هوش مصنوعی امکان بهبود رتبه مطالب سایت مان در جست وجوهای مختلف کاربران وجود 
دارد. یک مثال جالب در این زمینه تالش برای نمایش محتوای سایت مان به افرادی با نیازهای منحصر به فرد است. به عنوان 
مثال، ش��اید ما عالقه مند به نمایش محتوای س��ایت مان به افراد دارای بیمار بستری در درمانگاه های تخصصی باشیم. در این 
صورت استفاده از هوش مصنوعی در بهینه سازی سایت مان با الگوریتم رتبه بندی مطالب موتورهای جست وجوگر مانند گوگل 
تاثیرگذار خواهد بود.  کاربرد هوش مصنوعی برای برندهای بزرگ کامال اثبات شده است. خوشبختانه استفاده از هوش مصنوعی 
نیازمند داش��تن بودجه فراوان نیست. همین امر در سال های اخیر کسب و کارهای کوچک را به سوی این تکنولوژی کشانده 
است. یکی از دستاوردهای مهم در زمینه هوش مصنوعی امکان استفاده از جست وجوی صوتی است. برندهایی نظیر گوگل از 
فناوری جست وجوی صوتی برای بهینه سازی تجربه کاربران استفاده می کنند. به این ترتیب شاید برند ما نیز باید به فکر استفاده 

از الگوی بازاریابی مبتنی بر فناوری جست وجوی صوتی باشد. 
تبلیغات هدفمند

تبلیغات تاثیرگذار و برندسازی دو ویژگی اصلی هر فرآیند بازاریابی موفقی محسوب می شود. متاسفانه امروزه به دلیل بودجه 
محدود بس��یاری از برندها، کاهش اعضای تیم بازاریابی، عدم تمایل به اس��تفاده از ابزارهای مدرن و بی توجهی به اصول مهم 
در زمینه بازاریابی اغلب تبلیغات تولیدی برندهای کوچک فاقد کیفیت الزم برای جلب توجه مخاطب هدف است. همچنین 

کسب و کارهای کوچک پس از برگزاری کمپین های تبلیغاتی اقدام مناسبی در جهت ارزیابی نتایج به دست آمده نمی کنند.
به لطف توسعه فناوری هوش مصنوعی برندها توانایی بهبود کم هزینه فعالیت تبلیغاتی خود را دارند. این امر ناشی از دسترسی 
ساده تر برندها به اطالعات مورد نیاز پیرامون مشتریان شان است. در نتیجه تبلیغات آنها خصلت شخصی  و تاثیرگذارتر خواهد 
داشت. یک مثال جالب در این زمینه برند نت فلیکس است. استفاده آنها از هوش مصنوعی یکی از دالیل عمده آگاهی مداوم 
ما از تغییر برنامه های این شبکه است. تیم بازاریابی نت فلیکس با استفاده از فناوری هوش مصنوعی اقدام به شناسایی کاربران 
عالقه مند به شبکه اش  و نمایش تبلیغات هدفمند به آنها می کند. این فرآیند از طریق تحلیل سبک های مورد عالقه کاربران در 

زمینه فیلم و سریال از سوی هوش مصنوعی صورت می گیرد. 
براساس گزارش موسسه Salesforce شیوه شخصی سازی تبلیغات تاثیر انکارناپذیری بر روی خریدهای کاربران اینترنتی 
دارد. به این ترتیب این موسسه ۲6درصد از خریدها را به طور مستقیم تاثیر گرفته از تبلیغات هدفمند برندها می داند. اگرچه 
همه برندها بودجه ای مانند نت فلیکس ندارند، با این حال هنوز هم امکان اس��تفاده از تبلیغات هدفمند با بهره گیری از هوش 
مصنوعی وجود دارد. نکته مهم در این میان کاهش دامنه مخاطب های در دسترس تبلیغاتی ما همراه با محدودیت بودجه مان 
اس��ت. به این ترتیب بودجه اندک به معنای ناتوانی در زمینه اس��تفاده از تبلیغات هدفمند نیست. همچنین طراحی مطلوب 

محتوای تبلیغاتی مان نقش مهمی در زمینه جلب نظر کاربران خواهد داشت. 
تبلیغات در شبکه های اجتماعی

تبلیغات در شبکه های اجتماعی توانایی بسیار باالیی در زمینه جلب نظر گروه های کوچک و متکثر مخاطب ها دارد. وقتی این 
الگو با کارکردهای هوش مصنوعی ترکیب شود، آنگاه تاثیرگذاری اش بسیار بیشتر خواهد شد. 

خوشبختانه تبلیغات در شبکه های اجتماعی از نظر قیمت سطوح مختلفی دارد. به این ترتیب کسب و کارهای کوچک نیز 
امکان بهره مندی از مزایای آن را خواهند داشت. تاثیر هوش مصنوعی در این میان امکان شناسایی بهتر کاربران عالقه مند به 
زمینه فعالیت برندمان و نمایش بیشتر تبلیغات به آنهاست. این امر موجب کاهش شدید سطح نارضایتی کاربران از مشاهده 
تبلیغات نامرتبط و هدررفت بودجه برندها خواهد شد. نکته جالب اینکه چنین الگویی از نمایش تبلیغات به طور کامل از سوی 
آژانس های بزرگ تبلیغاتی دنبال می شود. به این ترتیب با آگاهی از فرآیند تاثیرگذاری هوش مصنوعی بر روی تبلیغات برندمان 

در شبکه های اجتماعی دیگر نیازی به صرف هزینه باال برای همکاری با چنین آژانس هایی نخواهد بود. 
خبر خوش برای کسب و کارهای کوچک افزایش هماهنگی شبکه های اجتماعی و هوش مصنوعی به صورت مداوم است. این 
امر امکان افزایش دقت نمایش تبلیغات برای کاربران را فراهم می کند. به این ترتیب استفاده از تبلیغات در شبکه های اجتماعی 
روز به روز برای برندهای بیشتری قابل دسترسی خواهد شد. این امر سلطه برندهای بزرگ بر دنیای تبلیغات را تا حد زیادی 

کاهش می دهد. البته هنوز هم بودجه فراوان آنها عامل تاثیرگذاری خواهد بود. 
بسیاری از بازاریاب ها هنوز از فناوری هوش مصنوعی به عنوان افقی پیش روی برندها صحبت می کنند، با این حال اکنون 
هماهنگی با این فناوری بدل به ضرورت ادامه حیات هر کسب و کاری شده است. به این ترتیب آگاهی و استفاده از مزیت های 
هوش مصنوعی به برندها در زمینه شروع قدرتمند کارشان کمک می کند. همچنین تیم های بازاریابی نیز بسیاری از فرآیندهای 

زمان بر و دشوار را به لطف هوش مصنوعی راحت تر دنبال خواهند کرد. 
entrepreneur :منبع
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نگرش ش��ما موقعیت ت��ان در جه��ان را تعیین می کند. 
نگ��رش پایه و اس��اس تم��ام موفقیت ها و شکس��ت هایی 
است که تا به حال داش��تید و خواهید داشت. نگرش شما 
زندگی ت��ان را کنترل می کند، اما ی��ک نکته مثبت و خبر 
خوب این اس��ت که شما هم می توانید نگرش تان را اصالح 
و کنترل کنید. با یوکن همراه باش��ید و در ادامه روش های 

اصالح و کنترل نگرش ها و باورهای تان را بیاموزید. 
نگرش ه��ا و باورها روش های��ی که در م��ورد دیگران یا 
موقعیت ها فکر می کنیم را می س��ازد. اعمال و رفتار ش��ما 
نتیج��ه  نگرش ت��ان اس��ت و اعم��ال و رفتارتان اس��ت که 
عکس العمل های دیگران را می س��ازد.  نگرش شما در مورد 
دیگ��ران و جهان اس��ت که نگرش و رفتار دیگران نس��بت 
به ش��ما را تعیین می کند. اگر نگرش مثبت و ش��اد داشته 
باشید، نتایج مثبت و شادی هم خواهید داشت اگر نگرش 
بد و منفی داشته باش��ید مطمئن باشید قبل از شروع کار 

نتایج منفی حاصل می شود و شکست می خورید. 
در واقع شما هر آنچه فکر می کنید را دریافت هم 

می کنید.
اما این نگرش های منفی از کجا می آیند و چطور می توان 

آنها را تغییر داد و اصالح کرد؟

 نگرش منفی از کجا می آید؟
نگرش ه��ای منف��ی از افکار منفی که م��داوم به آن فکر 
می کنی��د ت��ا زمانی که بخش��ی از ناخودآگاه و بخش��ی از 
شخصیت ش��ما ش��وند می آیند و در طول زمان تبدیل به 
ع��ادت می ش��وند. ممکن اس��ت حتی متوجه نباش��ید که 
نگرش های ش��ما منفی اس��ت، زیرا مدت زیادی اس��ت با 
ش��ما همراه بوده اند. هنگامی که نگرش تان بد است، انتظار 

شکست و فاجعه دارید و این انتظارات برآورده می شوند.
چرخه باور به شکس��ت و فاجعه و تجربه شکست و به بار 
آمدن فاجعه تبدیل به یک چرخه معیوب بدبختی می شود 
و همین چرخه معیوب سبب می شود اعتقادات منفی شما 
تقویت شوند، بنابراین هرچه می گذرد انتظارات و باورهای 
منفی ش��ما قوی تر می ش��ود و بدترین ش��رایط و بدترین 

حالت ها نصیب تان می شود.
 بنابراین، چگونه افکار خود را تغییر دهید و نگرش 

مثبت ایجاد کنید؟
تغییر نگرش های منفی و تبدیل کردن آنها به نگرش ها و 
باوره��ای مثبت زمان می برد. ایجاد چیزی با ارزش زمان و 
انرژی زیادی هم می طلبد، اما نتیجه ای که حاصل می شود 
به زمان و انرژی ای که صرف می ش��ود، می ارزد. به منظور 

ایجاد نگرش جدید، ش��ما باید تفکر ناخودآگاه تان را تغییر 
دهید. 

چگونه؟ 
اف��کار خود درباره ه��ر چیز و هر موقعیت��ی را تجزیه و 
تحلیل کنید تا زمانی که تفکر مثبت جایگزین تفکر منفی 
و تبدیل به یک عادت ش��ود. چیزی ش��بیه ب��ه زمانی که 
می خواهیم ورزش کردن را جایگزین سیگار کشیدن کنیم. 
ش��ما نمی توانید منفی بودن را متوق��ف کنید بلکه باید 

افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنید.
 بعضی از مردم می گویند: »اما شرایط منفی یک واقعیت 

هستند. آنها همیشه در زندگی روزمره ظاهر می شوند.«
این کاماًل درس��ت نیس��ت و همیش��ه و در م��ورد همه 
چیز صدق نمی کند. درس��ت اس��ت که وضعیت ها واقعیت 
هستند، درست است که آنها ظاهر می شوند، اما این نگرش 
شماس��ت که وضعیت مثبت ی��ا منفی را ایج��اد می کند. 
زمان این رس��یده که بدانید، قادرید تفکر و احس��اس خود 
را کنترل کنید. هیچ کس دیگری غیر از ش��ما روی زمین 
وجود ندارد که این قدرت را داشته باشد مگر آنکه شما آن 

را به دیگران بدهید.
Success/ucan :منبع 

برای نتایج مثبت، نگرش مثبت نیاز است
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