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عوامل تحقق مهم ترین تحول در بازار ارز چیست؟

3 شرط راه اندازی 
بازار متشکل ارزی

بازار متشکل ارز که مهم ترین طرح دولت برای ساماندهی بازار ارز به شمار می رود در صورت تامین شرط های بانک مرکزی و آماده 
شدن صرافی ها و بانک ها و طی روند آموزشی آغاز به کار خواهد کرد که البته هنوز زمان آن مشخص نیست. به گزارش ایرنا، زمان 
راه اندازی »بازار متشکل ارز« که به نظر کارشناسان در صورت کارکرد درست می تواند به جوالن دالالن و سوداگران در بازار ارز پایان 
داده و عالوه بر ثبات قیمت ها، نرخ ها را نیز کاهش دهد تا زمانی نامعلوم به تاخیر افتاده اس��ت. پیش از این اعالم ش��ده بود که این 
بازار تا پیش از عید قربان راه اندازی می شود که به گفته رئیس کل بانک مرکزی آمادگی کامل برای راه اندازی این بازار وجود ندارد.
عبدالناصر همتی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت، نیز در این باره گفت: مطابق گزارشی که دو روز پیش دریافت...

صفرزدایی درحالی موجب صرفه جویی ۱۴۰ میلیاردی می شود که جایگزینی 
اسکناس ها یک هزار و ۹۱۶ میلیارد هزینه دارد

هزینه فایده حذف ۴ صفر از پول ملی

2

۴

۴

تفاوت منابع درآمدی بانک ها در ایران و جهان

هزینه بانک بی کارمزد برعهده کیست؟

اخذ مجوز »مرکز خدمات مشاوره کارآفرینی«
تجزیه  غول های فناوری چه تأثیری بر کاربران دارد؟

نکات مهم برای طراحی دفتر کار شرکت
B2B 5 حقیقت کمتر شناخته شده در بازاریابی
برندسازی مشترک به شیوه شرکت های بزرگ

برندینگ و ۱25 نکته طالیی

8 تا ۱۶

مدیریتوکسبوکار

همکاری آمازون و پلیس آمریکا 
برای دریافت تصاویر دوربین های 

نظارتی بدون حکم دادگاه

3

رسـیدن تقاضا به کف سـبب شده اسـت تا بازارهای ایران، 
 جذابیـت الزم بـرای سـرمایه گذاری را از دسـت بدهنـد.

در همیـن حـال، کارشناسـان به سـرمایه گذاران 
توصیه کرده اند که منتظر عقبگرد قیمت ها باشید...

چرا بازارها دیگر به سرمایه گذاران روی خوش نشان 
نمی دهند؟

منتظر عقبگرد قیمت ها باشید

یادداشت
نگاهی به آثار و پیامدهای 
حذف صفر از پول ملی در 

مدیریت بازار 

در شرایطی که هیات دولت طرح 
حذف چه��ار صفر از واحد پول ملی 
را تصویب کرد؛ تحلیل ها و مباحث 
فراوان��ی از س��وی کارشناس��ان و 
صاحبنظران اقتص��ادی درخصوص 
آثار و پیامدهای این طرح بر اقتصاد 
کشور مطرح ش��ده است؛ با مطالعه 
دیدگاه ه��ا و نظرات اعالم ش��ده در 
مجموع می ت��وان دو دیدگاه مهم و 
اصلی را در این خصوص مورد توجه 
ق��رار داد؛ گروهی از اقتصاددانان که 
معتقدند حذف صفر از پول ملی هیچ 
تاثیری بر متغیرهای اقتصادی نظیر 
تورم، رشد یا رکود اقتصادی، قدرت 
و ارزش پ��ول ملی و بیکاری ندارد و 
ای��ن موضوع صرفاً در حد یک رفتار 
حسابداری تلقی می شود؛ چراکه این 
تاثیر سیاس��ت های  متغیرها تحت 
پول��ی، مالی و درآم��دی دولت قرار 
داشته و متاثر از تعداد صفرهای پول 
نیس��ت، اما برخی اقتصاددان ها این 
فرآیند را بخش��ی از یک اقدام همه 
جانبه برای اصالح رفتار و س��اختار 
اقتصادی کشور دانسته و اجرای این 
طرح را مس��تلزم انجام مجموعه ای 
از اقدامات و سیاس��ت های مختلف 
اقتصادی می دانند ک��ه یکی از این 
اقدام��ات حذف صف��ر از واحد پول 
مل��ی و تالش ب��رای افزایش قدرت 

پول ملی است.
ادامه در همین صفحه

88936651

شنبه
۱۹  مرداد

۱3۹8

8 ذوالحجه ۱۴۴۰ - سـال ششم
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ادامه از همین صفحه
به هر حال آنچه که در این موضوع مورد اتفاق نظر همه کارشناسان و صاحب نظران 
قرار دارد ضرورت اصالح س��اختار اقتصادی کشور و حذف صفرهایی از واحد پول ملی 
اس��ت ولی اینکه این موضوع در چه زمان و به چه صورتی انجام ش��ود مقوله ای اس��ت 
که مورد اتفاق نظر نیس��ت؛ مبحثی که از اهمیتی به مراتب باالتر از اصل این موضوع 
برخوردار اس��ت. به هر حال به نظر می رس��د که بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند در 
صورتی که الزامات و اقتضائات این طرح به ظاهر کم اهمیت و ساده و در حقیقت مهم 
در نظر گرفته نشود، می تواند آثار و پیامدهای مختلفی در بخش های مختلف اقتصادی 
کش��ور و خصوصاً جریان بازار به همراه داش��ته باشد. به هرحال واکنش و عکس العمل 
ب��ازار از زنجی��ره تولید تا مصرف متاث��ر از این تغییر بوده و هر ی��ک از این ارکان نیز 

درخصوص این موضوع واکنش به اقتضای منافع خود را خواهند داشت.
مبح��ث بازار یکی از مقوالتی که متاس��فانه طی این مدت از س��وی کارشناس��ان و 
صاحبنظ��ران کمتر به آن پرداخته ش��ده اس��ت حال آنکه فضای متاث��ر در بازار حتما 
عکس العمل هایی را خواهد داش��ت. باید به ای��ن نکته توجه کرد که در حال حاضر که 
بازار کاال و خدمات کش��ور بعد از س��ونامی های سهمگین یک س��ال و نیم گذشته در 
شرایط التهاب توأم با آرامش قرار دارد ایجاد هرگونه تحرک جدید در هر یک از اجزای 
ای��ن ب��ازار می تواند پیامدهایی را متوج��ه کل فرآیند بازار کن��د. مدیریت و نظارت بر 
بازاری که بخش های مهمی از آن تحت تاثیر فضاسازی های روانی قرار داشته و عموماً 
پیش بینی و ارزیابی شرایط آتی آن به سبب اقتضائات خاص خود از سوی کارشناسان 
و صاحب نظران با مشکالت زیادی مواجه بوده است نسبت به این اقدام هم ممکن است 
موضع گیری های خاصی داش��ته باش��د، بنابراین هرگونه اقدام در تحریک این بازار در 
این شرایط امر منطقی به نظر نمی رسد. واقعیت امر این است که بازار داخلی در حال 
حاضر توان و کشش ایجاد یک التهاب یا مشکل جدیدی را ندارد و دغدغه های موجود 

در این بازار هرگونه ریسک پذیری را هم منع می کند.
در حالی که ش��رایطی که اقتصاد کشور در حالتی از رکود تورمی قرار دارد و جریان 
بازار داخلی کاال و خدمات نیز با نوساناتی همراه است اجرای این طرح در سطح عرضه 
کاال و خدمات می تواند مشکالت و مشقاتی را برای مردم فراهم کند؛ مردمی که در زیر 
بار تورمی قرار دارند در این ش��رایط ممکن است وارد یک جریان جدیدی از ناپایداری 
و بی ثباتی قیمت ش��وند که کنترل و نظارت نیز از سوی نهادهای کنترلی با مشکالتی 
همراه ش��ود و یا اینکه در س��طح کالن بازار مش��کالتی در فرآیند قیمت گذاری کاال و 
خدم��ات ایجاد ش��ود که جریان واردات و تولید و تامی��ن کاال را با اختالل مواجه کند. 
روند تامین مواد اولیه بنگاه های اقتصادی و وابستگی آنها به بازارهای داخلی و خارجی 
نیز از موضوعاتی اس��ت که در این فرآیند باید مورد توجه قرار گیرد. به نظر می رس��د 
ممکن است برخی از بخش های تولیدی و وارداتی نسبت به این فرآیندها عکس العملی 

در جهت حفاظت از سرمایه و جلوگیری از تحمیل هزینه های سربار داشته باشند. 
متاس��فانه دو ن��گاه تجربی محض و تئوریک محض در اقتص��اد ایران همواره اقتصاد 
کش��ور را تحت تاثیر قرار داده و هر یک با رد دیدگاه های دیگری تالش کرده اس��ت تا 
نظرات و سیاس��ت های خود را بر اقتصاد کش��ور تحمیل نماید و در این فرآیند راه های 
چندبار رفته ای در اقتصاد کشور ایجاد کرده اند. هر یک از این دیدگاه ها خود را بی نیاز 

از نگاه و توجه بخش دیگر دانس��ته اس��ت و همین موضوع نیز باعث شده تا هزینه های 
این دو تفکر همواره اقتصاد کشور را با مشکالتی مواجه نماید؛ اگرچه که ماهیت شرایط 
اقتصادی ایران طی 40 سال گذشته باعث شده تا صاحبنظران و کارشناسان توانمندی 
برای جریان اقتصاد متالطم کش��ور تربیت ش��ود ولی عموماً تالش این افراد به س��بب 
بخش��ی نگری های ذکرشده معموالً ابتر باقی می ماند. بخشی نگری و وابستگی محض به 
ی��ک دیدگاه و تفکر به عن��وان چالش بزرگ اقتصاد ایران همواره مطرح بوده و این امر 
فرآیند رش��د و توس��عه کشور را با چالش جدی مواجه س��اخته است؛ موضوعی که در 
بخش حذف چهار صفر از واحد پول ملی هم آثاری از این تفکر را می توان مشاهده کرد.

به نظر می رسد با توجه به تبیین مباحث صدراالشاره، دولت تدبیر و امید در مواجهه 
با جنگ اقتصادی تمام عیار غرب و اس��تکبار از یک طرف و افزونخواهی و رانت خواری 
برخی مفس��دان اقتصادی از طرف دیگر از اولویت های بس��یار باالتری نسبت به حذف 
صفر از واحد پول ملی برخوردار اس��ت که درک این ش��رایط و تدبیر امور این حوزه از 
اولویت های زیادی برخوردار است اگرچه اصالح ساختار اقتصادی کشور را نیز یک اصل 
مهم و غیر قابل خدش��ه می توان مدنظر قرار داد، ولی زمانس��نجی و توجه به واقعیات 
اقتصاد کش��ور را نیز باید به عنوان یک اصل مهم پذیرفت و براس��اس آنها عمل کرد. 
همچنین با توجه به شرایط سخت اقتصادی و درآمدی دولت ارزیابی هزینه های مترتب 
بر اجرای این طرح نیز از مباحثی است که می تواند بار هزینه ای دولت را در این شرایط 
افزایش دهد؛ هزینه هایی مانند هزینه چاپ اسکناس و مسکوکات جدید و ... که اجرای 
آن را برای دولت در این شرایط با مشکالتی همراه خواهد کرد؛ از سوی دیگر نیز فراهم 
کردن اقتضائات حذف پول ملی در س��اختار اقتصادی کشور فرآیندی است که در یک 
فضای آرام، توام با کنترل و مهار تورم و اصالح ساختار پولی و بانکی کشور می گذرد و 
ب��دون توجه به فراهم کردن این الزامات حذف صفر از واحد پول ملی نمی تواند نتیجه 

مناسب و موثری را نصیب متولیان امر و جامعه نماید.
تجربه کش��ورهای مختلف جهان طی نیم قرن گذش��ته نشان داده است که تاکنون 
قری��ب به 70کش��ور در این زمین��ه اقدام کرده اند ک��ه در این میان تنها کش��ورهایی 
توانس��ته اند به اه��داف مترتب بر این طرح فائق آیند که الزام��ات و اقتضائات آن را به 
شکل مناسبی در نظر گرفته باشند و اکثریت این کشورها در اجرای مناسب این طرح 
با موفقیتی همراه نبوده اند. به هرحال از میان این کش��ورها برخی تا چند بار مبادرت 
انجام این کار کرده اند که به س��بب عدم توجه به ش��رایط و اقتضائ��ات عماًل فایده ای 
در بر نداش��ته اس��ت. به عنوان نمونه کش��ورهایی مثل آلمان ، هلند، در این خصوص 
تجرب��ه موفق ترکی��ه و برزیل )بعد از دو ب��ار( در این زمینه موفقیت هایی داش��تند و 
بقیه کش��ورها خصوصاً کش��ورهای آفریقایی و برخی کشورهای آمریکای التین در این 
خصوص هیچ گونه موفقیتی را کس��ب نکردند. با توجه به بضاعت های س��خت افزاری و 
نرم اف��زاری اقتص��اد ایران اع��م از بضاعت های علمی و تجربی نخبگان کش��ور و وجود 
مزیت های بس��یار باالی اقتصادی ایران اجرای ط��رح حذف صفر از پول ملی به عنوان 
یک مقوله مهم می تواند تنها در مجموعه اقدامات اصالحی س��اختار اقتصادی کشور به 
صورت موفقیت آمیزی انجام ش��ود و در غیر این صورت این اقدام ثمره ای به جز اتالف 

منابع و تحمیل هزینه بر جامعه نخواهد داشت. 
Ramavi52@gmail .com :ارتباط با نویسنده

جهانگیری در مراسم افتتاح خط 2 قطار شهری مشهد:نگاهی به آثار و پیامدهای حذف صفر از پول ملی در مدیریت بازار 
همه مراکز استان ها به خطوط ریلی وصل می شوند

معاون اول رئیس جمهور گفت توس��عه خطوط ریلی در دستور کار اصلی دولت است و سیاست گذاری کرده ایم تا تمام مراکز 
اس��تان ها به خطوط ریلی متصل ش��وند. به گزارش ایسنا، خط 2 قطار شهری مش��هد با حضور معاون اول رئیس جمهور مورد 
بهره برداری قرار گرفت و فرمان آغاز عملیات اجرایی خط 4 قطار شهری مشهد نیز صادر شد. اسحاق جهانگیری پیش از ظهر 
جمعه در آیین افتتاح خط 2 قطار ش��هری مش��هد با تسلیت شهادت امام محمد باقر )ع(، با بیان اینکه توسعه خطوط ریلی در 
دولت های یازدهم و دوازدهم به یکی از اولویت های دولت تبدیل ش��د، گفت: براساس سیاست گذاری دولت تالش شد که تمام 
مراکز اس��تان به راه آهن سراس��ری متصل شوند چراکه مسیر ریلی ارزان ترین و ایمن ترین نوع حمل و نقل است و در این چند 

سال پنج مرکز استان به ریل سراسری متصل شده اند.
معاون اول رئیس جمهور از نامگذاری ایس��تگاه پایانی خط 2 قطار ش��هری مش��هد به نام ش��هید کاوه قدردانی کرد و گفت: 

شهید کاوه شهید سرافراز جنگ تحمیلی و فرمانده ای مقتدر بود که با نثار خون خود به پایداری انقالب اسالمی کمک کرد.
معاون اول رئیس جمهور ش��هدا را از س��رمایه های بزرگ کشور برش��مرد و افزود: شهدا برای ما الهام بخش هستند و مسیر را 

نورافشانی می کنند تا راه آینده نظام روشن شود.
جهانگیری با اش��اره به اینکه مس��ائل حوزه شهری کالنشهر مش��هد پس از تهران مهمترین مسائل در بخش مدیریت شهری 
برای کش��ور محس��وب می شود، اظهار داشت: کالنشهر مشهد به دالیل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است و می تواند نمادی از آثار مدیریت جمهوری اسالمی ایران و مدیریت کالنشهرهای کشور باشد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مشهد می تواند از هر نظر مورد بررسی قرار گیرد که چه آسیب هایی در مدیریت کشور وجود 
داش��ته و چه راهکارهایی برای حل این آس��یب ها باید در پیش گرفت. جهانگیری با قدردانی از »مدیریت مطلوب ش��هری« در 
کالنش��هر مش��هد تصریح کرد: در مدیریت شهری باید عالوه بر موضوع حمل و نقل، حقوق افراد پیاده نیز موردنظر قرار گیرد و 
همه مسائل شهر به صورت یکپارچه دیده شود. براساس گزارش ها در مدیریت شهری مشهد به همه بخش ها توجه کافی صورت 
گرفته و رعایت همه نکات در دستور کار قرار دارد. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مسائل زیست محیطی، حمل و نقل 
و ترافیک یکی از مهمترین مسائل کالنشهرهای کشور است، خاطر نشان کرد: اگر به موقع برای حل این مسائل تصمیم گیری 

نشود آثار مخرب آن می تواند به سایر بخش ها تسری پیدا کند.
جهانگیری ادامه داد: یکی از مهمترین مسائل تهران و مشهد مسائل زیست محیطی و ترافیک است چرا که بخش زیادی از 
وقت افراد در ترافیک تلف می ش��ود. معاون اول رئیس جمهور توس��عه قطار ش��هری را یکی از تجربیات موفق بشریت در بهبود 
حمل و نقل کالنش��هرها و حل مس��أله ترافیک و محیط زیس��ت برشمرد و اظهار داش��ت البته ما در زمینه توسعه قطار شهری 

سال  ها عقب هستیم، اما باید با جدیت هرچه بیشتر در این زمینه تالش کنیم تا کاستی های گذشته جبران شود.
جهانگیری با اش��اره به پروژه های در دس��ت اجرا نظیر قطار سریع الس��یر قم – تهران – اصفهان و قطار برقی تهران – مشهد 
خاطرنشان کرد: این پروژه ها از سوی طرف چین قدری با کندی مواجه شده است که باید تالش کنیم مسائل پیش رو برطرف 
شود. معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه توسعه قطار شهری در 9 کالنشهر کشور در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: 
دولت توانسته علی رغم محدودیت منابع مالی 318 کیلومتر خط مترو را در پنج کالنشهر اجرا کند که ظرفیت آن جابه جایی 

800 میلیون نفر مسافر در سال است.
جهانگیری افزود: 270 کیلومتر خط مترو نیز در دس��ت اجرا قرار دارد و دولت 13 هزار میلیارد تومان اوراق مش��ارکت برای 

کمک به احداث این خطوط فروخته و 50درصد بازپرداخت این اوراق نیز برعهده دولت خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به گزارش ش��هردار مشهد از برنامه ریزی برای اجرای 7هزار و 500 میلیارد تومان طرح در 
شهر مشهد گفت: امیدوارم با اجرای این طرح ها و نیز اجرای خط چهارم قطار شهری مشهد شاهد متحول شدن چهره مشهد 

و خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم و زائران باشیم.
جهانگی��ری همچنین با اش��اره به برنامه قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا برای اجرای طرح های ب��زرگ عمرانی در اقصی نقاط 
کشور خاطرنشان کرد: این قرارگاه طرح های متعددی را ظرف سال های 98 و 99 به بهره برداری خواهد رساند که مجموعه این 

اقدامات باعث شده تا سراسر کشور به کارگاهی در حال ساخت و ساز تبدیل شود.
در این مراسم استاندار خراسان رضوی نیز از وجود ملجاء شریف امام رضا به عنوان سرمایه ای اجتماعی و معنوی برای شهر 
مش��هد یاد کرد و گفت: زیبنده ش��هری که به نام امام رضا )ع( است این نیس��ت که یک و نیم میلیون نفر جمعیت با وضعیت 

نامناسب در حاشیه شهر سکونت داشته باشند که الزم است با برنامه ریزی دقیق این مشکل را حل و فصل کنیم.
همچنین ش��هردار مش��هد نیز در این مراسم گزارشی از روند احداث قطار ش��هری و سرمایه گذاری انجام شده ارائه کرد و به 

تشریح برنامه های شهرداری مشهد برای اجرای دیگر پروژه های مدیریت شهری پرداخت.
فرمانده قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا نیز در این مراس��م گزارشی از روند اجرای پروژه قطار شهری مشهد ارائه کرد و افزود: 
خط 2 قطار ش��هری مش��هد 14 و نیم کیلومتر بوده و دارای 13 ایس��تگاه اس��ت و برای احداث آن هزار میلیارد تومان و 300 

میلیون یورو سرمایه گذاری شده است.
گفتنی است معاون اول رئیس جمهور پس از شرکت در آیین افتتاح خط 2 قطار شهری مشهد، با حضور در دانشگاه فردوسی 

مشهد از روند برگزاری آزمون استخدامی آتش نشانان بازدید کرد.

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی



اکنون 8 میلیارد و 709 میلیون برگ اس��کناس و ایران چک در اقتصاد ایران در 
گردش است. ساالنه 800 میلیون تا یک میلیارد برگ اسکناس نیز امحا و جایگزین 
می ش��ود. در این ش��رایط، حذف چهار صفر از پول ملی از یک س��و، بیش از 140 
میلیارد تومان صرفه جویی در سال برای جایگزینی اسکناس های فرسوده به دنبال 
دارد. اما از سوی دیگر، تغییر کل اسکناس های موجود در کشور حدود یک هزار و 

91۶ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، »پدری از ایالتی کوچک با پول کافی برای خرید یک جفت کفش 
برای فرزندش راهی برلین شد، اما زمانی که به آنجا رسید تنها توانست یک فنجان 
قهوه بخورد و یک بلیت اتوبوس برای برگشت به خانه بخرد.« این حکایتی است که 
در میان آلمانی ها برای روایت از درام دوران ابرتورم باقی مانده  است. در سال 1923، 
آلمان نرخ تورم 29هزار و 500درصدی در یک ماه را تجربه می کرد و قیمت ها هر 

سه روز یک بار دو برابر می شد.
در سال 1914 نرخ مبادله مارک آلمان به دالر آمریکا حدود 4.2 به یک بود اما 9 
سال بعد، این نسبت به 4.2 تریلیون مارک به یک دالر رسید. این کشور بعد از آن 
با انجام »اصالحات پولی« و »خارج کردن بانک مرکزی از منابع رفع کسری بودجه 
دولت« توانس��ت غول ابرتورم را مهار کند. یک��ی از اقدامات آلمان برای اجرای این 

سیاست ها، حذف 12 صفر از پول ملی شان بود.
حاال نیز که سیاس��ت حذف چهار صفر از پول ملی در ایران در دستور کار دولت 
قرار گرفته  است، مالحظات مختلفی در این باره وجود دارد. برخی از کارشناسان با 
استناد به نمونه های موفقی مانند آلمان معتقدند که این سیاست کارگشا خواهد بود 
و برخی با استناد به تجربه های ناموفقی مانند آنچه در ونزوئال گذشت، معتقدند که 

این اصالح پولی هزینه زا و بی فایده خواهد بود.
در این ش��رایط، بررس��ی ها نش��ان می دهد که حذف چهار صفر از پول ملی از 
ی��ک طرف باعث بیش از 140 میلیارد صرفه جویی س��االنه برای امحا و جایگزینی 
اسکناس های فرسوده می شود، اما از طرف دیگر، تغییر کل اسکناس های موجود در 

کشور حدود یک هزار و 91۶ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
چقدر سکه و اسکناس در کشور وجود دارد؟

بررس��ی ها نش��ان می دهد که اکنون 8 میلیارد و 709 میلیون برگ اسکناس و 
ایران چ��ک در اقتصاد ایران در گردش اس��ت. ۶ میلیارد و 98 میلیون برگ از آنها، 

اسکناس های 5 هزار تومانی و بزرگتر هستند.
در میان تمام انواع اس��کناس ، اس��کناس های 10 هزار تومانی بیشتر از همه در 
دست مردم هستند. یک میلیارد و 887 میلیون از کل اسکانس های کشور، 10 هزار 

تومانی اس��ت و بعد از آن هم اسکناس های 5 هزار تومانی با فراوانی یک میلیارد و 
2۶7 میلیون قرار دارند.

ارزش کل اس��کناس ها و ایران چک های کشور به ۶5 هزار و 200 میلیارد تومان 
می رس��د. 45درصد از کل پول های کاغذی در دس��ت مردم اس��کناس و 55درصد 
از آنها ایران چک هس��تند. از این میان سهم اس��کناس ها، 29 هزار و 200 میلیارد 

تومان است.
هزینه جایگزینی اسکناس ها چقدر است؟

درباره هزینه تولید هر قطعه اسکناس عددهای مختلفی وجود دارد. در سال 91، 
صحبت های مسئوالن بانک مرکزی نشان می داد که هزینه چاپ هر قطعه اسکناس، 
حدود 100 تومان است. در سال 93 نیز »مجید صنیعی«، رئیس وقت سازمان تولید 
اسکناس و مسکوک بانک مرکزی اعالم کرده بود که هزینه تولید هر برگ اسکناس 
به طور متوسط 88 تومان و هزینه امحای آن، 30 تومان است. صنیعی هزینه تولید 
س��که های 200 تومان��ی و 500 تومانی را نیز به ترتی��ب 150 و 230 تومان اعالم 
کرده  بود. در سال 94 نیز »مسعود آذرمهر« معاون تولید سازمان تولید اسکناس و 
مس��کوک گفت: »هزینه تولید هر قطعه اسکناس براساس تعداد و شرایط متفاوت 
بین 100 تا 110 تومان اس��ت.« در س��ال 9۶ نیز براس��اس اعالم مسئوالن بانک 

مرکزی، هزینه امحا و جایگزینی هر اسکناس 220 تومان بوده  است.
بررسی ها نش��ان می دهد که امسال متوسط بهای تمام شده هر برگ اسکناس و 
ایران چک 190 تومان و هزینه امحای آنها نیز 34 تومان است. در کل، هزینه امحا 

و جایگزینی هر برگ اسکناس، 224 تومان می شود.
با این حس��اب، هزینه امحا و جایگزینی تمام اس��کناس های موجود در کشور به 
طور دقیق یک هزار و 915 میلیارد و 980 میلیون تومان است. این رقم، تنها برابر 
ب��ا هزین��ه یارانه یک ماه 42 میلی��ون و 577 هزار و 333 نفر اس��ت؛ در حالی که 
روی هم رفته هر ماه 3هزار و 800 میلیارد تومان یارانه به بیش از 77 میلیون نفر 
پرداخت می ش��ود. محمد طبیبیان، اقتصاددان در این مورد در کانال تلگرامی خود 
اظهارنظرهایی داشته  است. طبیبیان در یکی از آنها گفته است: »در برخی کشورها 
چنین اقداماتی انجام ش��ده اما به عنوان بخشی از یک اصالح اقتصادی واقعی. این 
اقدام در ش��رایط فعلی بار هزینه چاپ میلیون ها برگ اسکناس و ضرب میلیون ها 

سکه جدید را هم به همراه دارد.«
این اقتصاددان در یادداشتی دیگر با اشاره به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی 
آورده  اس��ت: »اصل مطلب این است که تا کارکرد دولت و بانک مرکزی برای چند 
س��ال نشان ندهد که افزایش نقدینگی تحت کنترل اس��ت و از این راه اعتبار قول 

دولت و بانک مرکزی برای مردم باور نشود، این اقدامات برای حفظ ظاهر پول نتیجه 
مثبتی به بار نمی آورد.«

عبدالناصر همتی هفته گذشته اعالم کرد که از سال 1350 تاکنون، بهترین پول 
که یک هزار تومانی بوده به چک پول 50 هزار تومانی تبدیل شده، یعنی پول کشور 
50 برابر شده است در حالی که ارزش پول ملی 3هزار و 500 برابر کاهش پیدا کرده 
است. البته براساس صحبت های رئیس کل بانک مرکزی، با حذف چهار صفر تعداد 
اس��کناس های موجود در کشور به 3میلیارد قطعه کاهش پیدا می کند و به همین 

خاطر در درازمدت، هزینه  زیادی متوجه دولت نخواهد بود.
میزان صرفه جویی ساالنه برای جایگزینی اسکناس جدید

اکن��ون س��رانه اس��کناس و ایران چک در کش��ور 10۶ برگ اس��ت که س��هم 
اس��کناس هایی با ارزش بیش از 5 هزار تومان، به 83 برگ می رس��د. اکنون هزینه 
تولید انواع سکه، از ارزش اصلی آنها باالتر است. هزینه تولید سکه های 100 تومانی، 
308 تومان و سکه های 200 تومانی، 51۶ تومان می شود. هزینه تولید سکه 500 

تومانی نیز، 818 تومان است.
محمود بهمنی، رئیس کل س��ابق بانک مرکزی در این باره چند روز پیش گفت: 
»ارزش نیکل سکه های یک ریالی، 10 ریالی، 100 ریالی و هزار ریالی بسیار بیش از 
ارزش مبادالتی آن است، پس ما هر چقدر سکه در کشور ضرب کنیم، ذوب می شود 

و این به ضرر پول ملی است.«
وی ادام��ه داد: »عالوه بر این امروز هزینه تمام ش��ده تولید یک اس��کناس 100 
تومانی با احتساب هزینه های کاغذ و چاپ بیش از 300 تومان است که به هیچ وجه 
این هزینه ها منطقی و عقالیی نیست؛ پس می طلبد با این توجیه ها و شرایط هرچه 

سریع تر حذف چهار صفر از پول ملی عملیاتی شود.«
هر سال به طور طبیعی حدود 800 میلیون تا یک میلیارد قطعه اسکناس فرسوده 
امحا می شود. آخرین گزارش عملکرد بانک مرکزی نیز نشان می دهد که تا انتهای 
آذر 97، 4۶3 میلیون قطعه انواع اس��کناس چاپ و 830 میلیون قطعه اسکناس و 
ایران چک فرسوده امحا شد. با این حساب در 9 ماه از سال گذشته، 185 میلیارد و 

920 میلیون تومان صرف امحا و جایگزینی اسکناس های فرسوده شد.
گفته می ش��ود با حذف چهار صفر و خارج شدن اسکناس ها و سکه های خرد از 
چرخه اقتصاد، این میزان امحا به ساالنه 200 میلیون قطعه می رسد. در این صورت، 
هر س��ال 44 میلیارد و 800 میلیون تومان صرف امحا و جایگزینی اس��کناس های 
فرسوده خواهد شد. به این ترتیب با حذف چهار صفر، 140 میلیارد و 490 میلیون 

تومان هر سال از این محل صرفه جویی می شود.

صفرزدایی درحالی موجب صرفه جویی ۱۴۰ میلیاردی می شود که جایگزینی اسکناس ها یک هزار و ۹۱۶ میلیارد هزینه دارد

هزینه فایده حذف 4 صفر از پول ملی

بنیاد صلح در تازه ترین گزارش خود به بررسی کشورهای مختلف جهان 
از نظر میزان شکنندگی نظام اقتصادی آنها پرداخت و از رتبه پنجاه و دوم 
ایران در این ش��اخص خبر داد. گزارش جدید بنیاد صلح که با بررس��ی و 
تحلیل داده های مربوط به 178 کش��ور جهان براساس سه شاخصه اصلی 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تهیه شده است اقدام به رده بندی کشورها در 
دسته کشورهای با شکنندگی در سطح بسیار اخطاردهنده، با اخطار باال، 
در وضعیت اخطار، در وضعیت هشدار باال، هشدار متوسط، هشداردهنده، 

باثبات، بسیار باثبات، پایدار و بسیار پایدار دسته بندی کرده است.
شاخصه اقتصادی خود شامل زیرشاخه های درآمد سرانه، تولید ناخالص 
داخلی، نرخ بیکاری، تورم، بهره وری، س��طح بدهی، میزان موفقیت کسب 
و کاره��ای جدید، حجم تج��ارت داخلی و خارج��ی، برنامه های ریاضت 

اقتصادی و شکاف طبقاتی بوده است.
* رتب��ه ایران: ایران در رتبه بندی س��ال 2019 ب��ا 83 امتیاز، باالتر از 
کش��ورهایی چون فیلیپین و مصر و پایین تر از کشورهایی چون کامبوج و 
گواتماال در رده پنجاه و دوم قرار گرفته است. ایران در بین کشورهای در 
وضعیت هشدار باال قرار گرفته است که در این رده، نام کشورهای دیگری 

چ��ون ترکیه با رتبه پنجاه و نهم و همچنین بنگالدش با رتبه هش��تاد و 
هفتم نیز دیده می شود.

* ش��کننده ترین کشورها: در رتبه بندی امس��ال، یمن با 113.5 امتیاز، 
ش��کننده ترین کشور جهان در سال 2019 بوده است و پس از این کشور 
نیز کش��ورهای سومالی، سودان جنوبی، سوریه، کنگو، جمهوری آفریقای 

مرکزی، چاد، سودان، افغانستان و زیمبابوه قرار دارند.
* پایدارترین کش��ورها: کش��ور فنالند با 1۶.9 امتیاز پایدارترین کشور 
جهان رتبه بندی امسال معرفی شده است و پس از آن نام کشورهای نروژ، 
سوئیس، دانمارک، استرالیا، ایسلند، کانادا، نیوزیلند، سوئد و لوکزامبورگ 

دیده می شود.
* رتبه دیگر کش��ورها: در این رتبه بندی همچنین آلمان در رده یکصد و 
شصت و هفتم، هلند در رده یکصد و شصت و ششم، اتریش در رده یکصد و 
شصت و پنجم، سنگاپور در رده یکصد و شصت و دوم، فرانسه در رده یکصد 
و شصتم، ژاپن در رده یکصد و پنجاه و هفتم، انگلیس در رده یکصد و پنجاه 
و پنجم، آمریکا در رده یکصد و پنجاه و سوم، امارات در رده یکصد و چهل و 

نهم و عربستان در رده نود و سومین اقتصاد شکننده جهان معرفی شده اند.

افزایش ۹۰درصدی سرمایه گذاری خارجی
ام��ا آمار دیگری که در اواخر هفته گذش��ته منتش��ر ش��د، از افزایش 
90درصدی سرمایه گذاری خارجی ایران در سه ماهه نخست امسال خبر 
می دهد. جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نشاندهنده افزایش بیش از 2۶درصدی تعداد و افزایش نزدیک به 
90درصدی در حجم سرمایه گذاری خارجی در طرح های صنعتی، معدنی 
و تجاری در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
اس��ت. این آمارها نش��ان می دهد که حجم کل سرمایه گذاری خارجی در 
طرح ه��ای صنعت��ی، معدنی و تجاری ب��ا افزایش 89.8درص��دی از 292 
میلیون و 100 هزار دالر در سه ماهه نخست سال گذشته به 554 میلیون 
و 400 هزار دالر رس��یده است. تعداد سرمایه گذاری خارجی در طرح های 
صنعتی، معدنی و تجاری نیز در س��ه ماهه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته، 2۶.3درصد افزایش داشته است. سال گذشته 19 
طرح صنعتی،  معدنی و تجاری در هیات س��رمایه گذاری خارجی مصوب 
ش��د، اما تعداد این طرح ها در س��ه ماهه نخست س��ال جاری به 24 عدد 

رسیده است.

رتبه پنجاه و دوم ایران در شاخص شکنندگی اقتصادی 2۰۱۹

وضعیت هشدار باال برای ایران

یادداشت

بحران ایران؛ حجم نقدینگی یا صفرهای پول؟

اگرچه نمی توان در شرایط کنونی از حذف صفرها به عنوان کاری به سود 
کش��ور دفاع کرد اما نباید فراموش کنیم که دلی��ل این امر نه تورم زا بودن 
آن بلکه بی تاثیری آن بر ش��اخصه ای کالن در شرایطی است که زمینه های 
تورمی اقتصاد وجود دارد. در روزهای اخیر عده ای از دوس��تان این سیاست 
را مشکل ساز دانس��تند. البته هر کس از منظری به این سیاست می نگرد و 
من نیز چنین می اندیش��م. با این هم��ه برخی دالیلی که به عنوان ضروری 
نبودن این اصالحات صحبت کردند از تورم ناشی از اجرای این سیاست بود. 
گفته می ش��ود حذف چهار صفر عمال س��بب گردکردن ارقام خرد به سمت 
باال می شود که این بر نرخ تورم اثر می گذارد ولی من با این نگرش مخالفم.

بیایید یک مثال بزنیم، در آغاز هر س��ال عموما قیمت های کرایه تاکسی 
جدید تعیین می ش��ود اما برای مسیری که نرخ هزار و 350 تومانی تعیین 
ش��ده اغلب مس��افران هزار و 500 می پردازند که دلیل آن هم رایج نبودن 
اس��تفاده از پول خرد در کشور است درنتیجه عدد مورد بحث به سمت باال 
گرد می  ش��ود. این میان باید توجه داش��ت که این مشکل ناشی از پرداخت 
نقدی اس��ت و چنانچه مشتری پرداخت به شکل غیرنقدی باشد، عمال این 
مشکالت هم برطرف می شود. به طور نمونه می توان به این مساله در پمپ 
بنزین ها توجه کرد که همه هزینه دقیق دریافت می شود اگر عابربانک باشد 
وگرنه که در آنجا هم همه چیز به س��مت باال گرد می  ش��ود که به هر حال 
عموما به سود فروشنده است اما در ایران تا حدی هم پذیرفته شده است.

به نظر نمی رس��د این موضوع را بتوان به شکل یک موضوع غامض دید و 
تورم هم چندان تغییر نمی کند. تورمی که کش��ور مدت هاست با آن دست 
و پنجه نرم می کند ناش��ی از افزایش نرخ نقدینگی است که بارها هم به آن 
پرداخته ش��ده است. این را باید متوجه باش��یم هر تعداد صفری که حذف 
ش��ود هم مادامی که زمینه های رشد نقدینگی وجود داشته باشد، نرخ تورم 
عمال این سیاست ها را ناکام خواهد گذاشت. باید از وابستگی به نفت کاسته 
ش��ود و نرخ رش��د نقدینگی مهار ش��ود. با توجه به اینکه هم اکنون مشکل 
خاصی بر سر کشور سایه نینداخته و هم اکنون مشکالت مردم رو به فزونی 
اس��ت، نباید مسئوالن دستپاچه شوند. مشکالت مردم به جای خود درست 
است ولی نباید یادمان برود که چاره ای جز بهبود وضعیت نیست. این میان 
حذف صفرها تنها زمانی می توانست مهم باشد که شرایط کشور را حادی و 
مشکل س��از ببینیم که خوشبختانه فعال چنین نیست. به همین دلیل نباید 
ح��ذف صفرها را در این ش��رایط انجام داد چ��ون زمینه های اصلی افزایش 
تورم در کشور وجود دارد و این نیز تدابیر هر دولتی را نقش بر آب می کند.

فرشاد مومنی توضیح داد
سوداگری در مسکن چند برابر ارز سود داد؟

فرش��اد مومنی، اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبائی گفت در دوره 1372 
تا 1392 س��طح عمومی قیمت ها 37 برابر ش��ده است، اما در همین دوره، 

هزینه اجاره ۶1 برابر و هزینه مسکن 7۶برابر شده است.
به گ��زارش خبرآنالین، مومنی که در نشس��ت هفتگی موسس��ه دین و 
اقتصاد س��خن می گفت، با اس��تناد به کتاب مقدمه ای بر اقتصاد ایران ادامه 
داد: این بدان معنا است که برای بخش بزرگی از جمعیت کشور، صاحبخانه 
ش��دن تبدیل به رویای محال ش��ده و مردم را نس��بت به آینده مأیوس و 

سرخورده کرده است. او در ادامه سخنان خود گفت:
* در دوره مذکور قیمت زمین به طور متوس��ط در ایران 107 برابر شده 
اس��ت یعنی تب غیرمتعارف آزمندی  فاجعه ساز ضدانسانی شکل گرفته که 

به ابعاد مافیایی اقتصاد جلوه جدیدی بخشیده است.
* بانک های خصوصی بیش��ترین نقش را در سوداگری شدن بخش زمین 
و مسکن داشته اند به طوری که باعث شدند تا عایدی سوداگری این بخش 
تبدیل به عنصر بالمنازع در میان انواع س��وداگری ها باش��د و در این دوره 
عایدی س��وداگری زمین و مسکن ۶.1 برابر ارز، 4.1برابر سپرده گذاری های 

بلندمدت و 1.8 برابر سوداگری طال است.
* گزارش رس��می وزیر پیشین مسکن اش��اره می کند که تب سوداگری 
شکل گرفته در این بخش باعث شده تا ارزش دالری خانه های خالی در سال 
97 معادل 250 میلیارد دالر باش��د، یعنی به این میزان از دارایی های بین 
نسلی کش��ور فدای آزمندی های بی پایان سوداگرها شده است. تصور کنید 
که در دوره ای که 250 میلیارد دالر تلف شده است، ارزش کل بورس کشور 

معادل 110 میلیارد دالر بود.
* براس��اس محاس��به داده های س��ری زمانی، در حالی که سهم تشکیل 
س��رمایه ثابت ناخالص طی دوره 1338 تا 1393 تقریب��اً 1۶.1 برابر بوده، 
سهم تشکیل سرمایه ماشین آالت تولیدی مدرن حدود 10 برابر شده است. 
با مقایسه این ارقام می توان پاسخ داد که چرا اقتصاد ایران زمین گیر است. 
توجه کنید که در این دوره س��هم تش��کیل س��رمایه در ماشین آالت تولید 
مدرن برای کشور کره جنوبی ۶41 برابر شده است. اینکه مشاهده می شود 
هر سیاس��تی در نهایت به شکس��ت منجر می ش��ود مربوط به این است که 

تولید صنعتی کشور زمین گیر شده است.
* براس��اس داده های س��ال 9۶، از کل فقرای ایران بیش از 59درصد آن را 
شاغلین و 30درصد را بازنشستگان تشکیل می دهند. یعنی به دلیل آنکه دولت 
در انباش��ت سرمایه صنعتی و ارتقای بنیه تولیدی خطاهای نابخشودنی انجام 
داده، ریش��ه حدود 90درصد فقرا در اش��تغال در ساخت تولید بوده است و تا 
زمانی که به این سوداگری مسکن، خودرو، ارز و طال اینگونه میدان داده می شود 

محال است که فقر و فالکت در ایران ریشه کن شود.
* وجه دیگر این موضوع آن اس��ت که با این اقدامات به نوعی خارجی ها 
تحریک می ش��وند که در کشور دخالت کنند. اگر آثار آمریکایی هایی که در 
تحریم ایران نقش داش��ته اند را مطالعه کنیم، تماما تصریح دارند که باید از 
طریق ناتوان س��ازی ایران در پرداختن به ارتقای بنیه تولید، تمام الیه های 
جامع��ه ب��ا تمام وجود درد ناش��ی از تحریم ها را احس��اس کنند. به همین 
خاطر می گویند که اس��تراتژی ما دخالت مس��تقیم نیس��ت بلکه فروپاشی 
از درون اس��ت. هرچند هش��دارهای مش��فقانه ما مورد توجه قرار نگرفت و 
آقای رئیس جمهور نسبت به پیشنهاد بنده بی اعتنایی کردند، اما ای کاش 
از موض��ع رهب��ری و نهاد رهبری اس��ناد تبیین کننده اهداف و اس��تراتژی 
تحریم کنندگان به تمام س��اختار قدرت آموزش داده شود تا این  همه پاس 

گل به تحریم کنندگان داده نشود.
* براساس مطالعه ای، از سال 1380 تا امروز یک سوم کل ظرفیت تولیدی 
کش��ور تنها به واس��طه کمبود نقدینگی برای س��رمایه در گ��ردش واحدهای 
تولیدی بالاستفاده بوده است، یعنی با وجود صدها میلیارد دالر صرف واردات 
ماشین آالت و فراهم کردن زیرساخت ها، به خاطر چاق کردن رانت خواران دست 

صنعتگران از دسترسی به سرمایه در گردش کوتاه شده است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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رسیدن تقاضا به کف سبب شده است تا بازارهای ایران، جذابیت الزم 
برای س��رمایه گذاری را از دس��ت بدهند. در همین حال، کارشناسان به 

سرمایه گذاران توصیه کرده اند که منتظر عقبگرد قیمت ها باشید.
به گزارش خبرآنالین، سوت رکود در حالی در بازارهای ایران به گوش 
می رس��د که سال گذشته، عطش تبدیل نقدینگی به کاال، اقتصاد ایران 
را در بحران��ی عجیب فرو برد. قیمت ها افزایش��ی دیوانه وار را در بازارها 
تجربه می کردند و داغی تنور خرید س��بب شده بود، تغییرات قیمت ها 
به شکلی لحظه ای فضای اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد.  هرچند 
جرقه اول از پس تهدید ترامپ برای خروج از برجام تشدید تحریم های 
ایران خورد، اما کارشناس��ان بر این اعتقادند که سیل نقدینگی پیش از 
آن به رغم هش��دارهای فراوان به راه افت��اده بود و صحنه گردانی اتفاقا 

برعهده آن بود.
در همین خصوص، مهدی تقوی، اقتصاددان و اس��تاد دانشگاه عالمه 
طباطبائی می گوید: پیشتر بارها و بارها درخصوص رشد شتابان نقدینگی 
هش��دارهای الزم داده شده بود، اما کشیدن ترمز رشد نقدینگی، نیاز به 
اصالحات س��اختاری پیچیده ای داش��ت که از قدرت اقتصاد تازه بیرون 

آمده از تحریم گویا خارج بود.
او به تغییر ترکیب سپرده ها اشاره کرد و گفت: وقتی سود سپرده های 
بانکی به بزرگترین سرمایه گذاری برای مردم عادی بدل شدند، طبیعی 
بود که بانک ها به ماش��ین خلق پول بدل ش��وند چرا که هر روز س��ود 
بیشتری را نسبت به قبل پرداخت می کردند و در نتیجه خواب پول در 

بانک ها خود به خود به خلق پول در اقتصاد منجر می شد.
به گفته تقوی، در این فضا پیش بینی می شد کوچکترین جرقه منجر 

به افزایش ش��دید نرخ تورم شود، اما با این حال دوره سرمایه گذاری در 
بازارهای ایران، به همان س��رعتی که ایجاد شد، پایان یافت و جو روانی 

جامعه حاال تغییر کرده است.
وی کاهش شدید تقاضا را از یک سو تحت تاثیر کاهش قدرت خرید 
می دان��د، اما از س��وی دیگر می گوی��د: وقتی انتظ��ارات روانی معکوس 
می ش��ود و افراد انتظار ارزانی را می کش��ند، رکود اقتص��اد ایران را فرا 
می گیرد چرا که تجربه ثابت کرده اس��ت هرچه کاالها گران تر ش��وند، 
مردم عطش بیشتری برای خرید آن کاال نشان می دهند. در ضمن باید 
توجه داش��ت تورم سال گذش��ته تحت تاثیر ریزش ارزش پول ملی بود 
و س��رمایه گذاران در بازارها در نهایت در قیاس با قدرت خرید س��ودی 

نبردند بلکه ارزش سرمایه خود را حفظ کردند.  
ای��ن اقتصاددان در پاس��خ به این س��وال که چرا انتظ��ارات روانی بر 
کاهش قیمت ها در ش��رایط کنونی استوار است؟ گفت: پاسخ این سوال 
را باید در مدیریت بازار ارز جست وجو کنید چراکه سیاست گذاران بازار 
ارز توانس��تند باالخره از پس نوسان های گس��ترده دالر را مهار کنند و 
فعال در قفسی آهنین گرفتار شوند اما باید مراقبت کنند تا این مهار بار 
دیگر س��ال ها به طول نینجامد چراکه در این صورت ما در کمتر از یک 

دهه بار دیگر به ناچار باید تبعات جهش ارزی را پذیرا شویم.
او ادامه داد: من معتقدم روند کاهش��ی قیمت ها در بازار تداوم خواهد 
یاف��ت و به تدری��ج در ماه  های پیش رو کاالهای بادوام و س��رمایه ای با 
کاهش قیمت روبه رو می شوند. بنده این نکته را از منظر داده های کالن 
اقتصادی و نه تبارشناسی بازارهای خرد، عنوان می کنم. وقتی انتظارات 
تورمی بر کاهش قیمت اس��توار می ش��ود بدان معناست که باید انتظار 

عقبگرد قیمت ها را داشته باشیم.
 ماشین خلق پول باید توقف کند

از سوی دیگر، آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران نیز در این خصوص 
معتقد اس��ت: اقدامات بانک مرکزی برای مهار نرخ سود سپرده و اعمال 
نظ��ارت دقیقتر بر بازارها بی تردید اقدامی مناس��ب تلقی می ش��ود اما 
کس��انی که تا دیروز نرخ سود سپرده را به نرخ تورم مرتبط می دانستند 
امروز باید پاس��خ دهند که در برابر رشد تورم باید چه کرد و آیا افزایش 

نرخ سود سپرده صحیح است؟
این کارشناس اقتصادی با نفی ضرورت افزایش نرخ سود سپرده گفت: 
اگر قرار بر اصالحات ساختاری شود، همانطور که مهار بازار ارز ضرورت 
دارد، مهار ماشین خلق پول نیز ضروری است  اگر سود سپرده ها کاهش 
یافته و س��پرده بانکی از یک بازار برای س��رمایه گذاری خارج شده و در 
جای��گاه خود قرار گی��رد نرخ تورم نیز در درازمدت روندی کاهش��ی را 

تجربه می کند.
او در توضی��ح این مطل��ب ادامه داد: به عبارت دیگر، هیچ کش��وری 
س��پرده بانکی را تبدیل به ابزار س��رمایه گذاری نمی کند و وقتی س��ود 
س��پرده مهار شود قیمت تمام شده پول نیز کاهش می یابد که این مهم 
با تداوم اصالحات س��اختاری محقق می ش��ود. وی به سرمایه گذاران و 
س��پرده گذاران توصیه کرد با توجه به سیاست های اعمالی دیگر منتظر 

سودهای نجومی در بازارها تحت تاثیر افزایش قیمت ها نباشند.
پی��ش از این، رئیس کانون بانک ه��ای خصوصی نیز از کاهش یک تا 
یک و نیم درصدی قیمت تمام ش��ده پول در کشور طی چهار ماه اخیر 

تحت تاثیر تغییر شرایط پرداخت سود به سپرده ها خبر داد.

چرا بازارها دیگر به سرمایه گذاران روی خوش نشان نمی دهند؟

منتظر عقبگرد قیمت ها باشید
مسکن

قیمت خانه های متراژ پایین چقدر می ریزد؟
یخبندان در بازار مسکن

نایب رئیس اول امالک اس��تان تهران با اش��اره به کاهش 78درصد 
حجم معامالت مسکن گفت پیش بینی می شود تا یک ماه آینده کاهش 

معامالت به 80درصد برسد.
حس��ام عقبایی نایب رئیس اول امالک اس��تان تهران در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه طب��ق پیش بینی ها تا پایان 
شهریورماه قیمت مسکن کاهش می یابد، گفت: رکود و کاهش قدرت 
خرید متقاضیان باعث شده که قیمت مسکن روند نزولی به خود بگیرد 
و همین روند باعث می شود که قیمت آپارتمان در برخی از نقاط تهران 
در نیم��ه دوم س��ال در واحدهای زیر 150 متر بی��ن 15 تا 30درصد 

کاهش یابد.
به گفته وی، در نیمه دوم سال رکود در بازار مسکن عمیق تر می شود 
به طوری که در ربع قرن گذش��ته بازار مسکن چنین رکودی را تجربه 

نکرده است.
عقبایی با اش��اره به اینکه در یک س��ال گذشته شاهد کاهش حجم 
معامالت مسکن تا 78درصد بوده ایم، گفت: پیش بینی می شود تا یک 
ماه آینده کاهش معامالت مس��کن به مرز 80درصد هم برس��د و این 

میزان در شهر تهران نسبت به سایر شهرها بیشتر است.
نایب رئیس اول امالک اس��تان تهران با اش��اره به اینکه عدم تولید 
مس��کن استیجاری، سوداگری در حوزه مسکن، تاثیرگذاری بازار ارز و 
سکه و همچنین افزایش نیافتن تسهیالت در ادامه این رکود تاثیر بسیار 

بیشتری داشته است.
وی با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم در بازار مسکن هم افت داشته 
است، گفت: رشد قیمت مسکن در سال 97 و 98 از مرز 100درصدی 

هم عبور کرده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران:
مالکان تهرانی برای دریافت شناسنامه فنی و 

ملکی ساختمان اقدام کنند
رئیس س��ازمان نظام مهندسی استان تهران گفت شناسنامه فنی و 
ملکی تمامی س��اختمان هایی که هزینه آن به حساب نظام مهندسی 

واریز شده، آماده است و مالکان برای دریافت آن اقدام کنند.
محمد طاهری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: از س��ال 1395 
طبق تفاهم نامه ای، مبالغ صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ها از 

طریق مالکان پرداخت و به حساب این سازمان واریز شده است.
وی یادآور شد: شناسنامه فنی و ملکی آن دسته از افرادی که از سال 
1395 تاکنون پروانه ساختمانی دریافت کرده اند، توسط سازمان نظام 

مهندسی صادر شده و شهروندان برای دریافت آن اقدام کنند.
طاهری اظهار داشت: از آنجایی که این الزام قانونی وجود نداشت که 
مالکان قبل از صدور پایان کار شهرداری، برای دریافت شناسنامه فنی و 

ملکی اقدام کنند، این موضوع تاکنون بالتکلیف مانده است.
رئیس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان اس��تان تهران گفت: اگر 
بناس��ت پول��ی دریافت و طبق قانون عمل ش��ود، آمادگ��ی داریم که 
شناس��نامه فن��ی و ملکی را صادر کنی��م، اما حرف ما این اس��ت که 
ش��هرداری به آن نظ��ام قانونی خ��ود در موضوع م��اده 35 آیین نامه 

ساختمان تاکنون پایبند نبوده است.
وی خاطرنش��ان کرد: ما اع��الم می کنیم که به این موضوع پایبند و 
اگرچه اکنون این شناس��نامه برای بناه��ای دارای 2 هزار متر زیر بنا 
صادر می شود، با این وجود آمادگی را داریم که برای تمامی پروژه ها این 

شناسنامه را صادر کنیم.
طاهری ادامه داد: ش��هرداری اش��اره می کند مبلغی که بابت صدور 
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان دریافت می شود طبق تبصره 2 ماده 
31 آیین نام��ه اجرایی ماده 33 قانون شهرداری هاس��ت، بنابراین الزام 
قانونی برای دریافت مبلغ بابت صدور شناسنامه فنی و ملکی در قانون 

دیده شده است.
رئیس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: اینکه 
شهرداری باید این مبلغ را دریافت کند یا سازمان نظام مهندسی، جای 
بحث اس��ت. وی تاکید کرد: شهرداری معتقد است که این مبلغ باید 
توسط خود سازمان دریافت شود و از طریق شهرداری دریافت نمی کنیم 
در حالی که س��ازمان نظام مهندس��ی اعالم می کند که شهروندان در 
کنار واریز س��ایر هزینه ها به حساب شهرداری می توانند هزینه صدور 
شناسنامه فنی و ملکی را نیز پرداخت و از مراجعه مجدد به این سازمان 
خودداری کنند. با وجود انعقاد تفاهم نامه صدور شناسنامه فنی و ملکی 
س��اختمان از سال 1395 میان ش��هرداری پایتخت و نظام مهندسی 
استان تهران و دریافت هزینه قانونی آن از شهروندان متقاضی تاکنون 

اقدامی برای صدور  این شناسنامه ها انجام نگرفته است.

وزیر راه و شهرسازی:
ساخت و ساز در مناطق سیل زده تا پایان 

سال تمام می شود
وزیر راه و شهرس��ازی گفت س��اخت و س��از در مناطق سیل زده تا 
پایان سال به اتمام می رسد. به گزارش ایسنا، محمد اسالمی در جمع 
خبرنگاران اظهار داش��ت: برای مناطق سیل زده از طرف بنیاد مسکن 
زمین تهیه شده که نمونه آن معموالن است. وی تصریح کرد: بخشی از 
واحدها که در مسیر رودخانه بودند طبق ضوابط شهرسازی تفکیک و 

براساس طبق ضوابط مهندسی در حال ساخت و ساز هستند.
وزیر راه و شهرس��ازی خاطرنشان کرد: براساس زمانبندی قرار است 

که این ساخت و ساز واحدهای مسکونی تا پایان سال به اتمام برسد.
اسالمی اضافه کرد: مسئله ای که در این راستا اهمیت داشت این بود 

که زمینی را پیدا کنیم که در پیوست با شهر باشد.
وی بیان کرد: اگر خودمان زمین نداشتیم زمین را از مردم خریدیم 

که این کار در پلدختر اتفاق افتاده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اهتمام ما این بوده که زمین را تامین 
کنیم تا در اختیار شهروندان قرار بگیرید تا طبق ضابطه شهری تفکیک 
شود و در اختیار مردم قرار گیرد تا از بافت شهری که سرانه های الزم 
را دارد، بهره ببرند. اسالمی اظهار داشت: واحدهایی که نیاز به تعمیرات 
و بازسازی داش��تند نیز وام و تسهیالت کم بهره و بالعوض در اختیار 

مردم قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: هدف این بوده که تا پایان تابستان این کار به اتمام 

برسد که در لرستان نیز این کار بیشترش انجام شده است.
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فرصت امروز: »تهدید نیس��ت؛ هشدار است!« ش��اید این چکیده تحلیل محمد 
فاضلی جامعه ش��ناس از وضعی��ت پرمخاطره جامعه ایران��ی در عرصه های متعدد 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد. او معتقد است که می توان یک بعدی 
و فقط از یک زاویه به مس��ائل ایران نگریس��ت و با دستکاری یکی دو متغیر، بهبود 
ش��گرفی در وضعیت ایجاد کرد. فاضلی در کتابی که اخیراً با عنوان »دغدغه ایران؛ 
راه هایی به س��وی آزادی، امنیت و توس��عه پایدار« منتشر کرده، بخشی از مسائل 
ضدتوس��عه ای و راهکار توس��عه ای ایران را پاس��خ می دهد. او سندها و منشورها را 
مص��داق سیاس��ت گذاری بی مالحظه می دان��د و از دغدغه ای��ران و الگوی گذر به 
وض��ع مطلوب می گوید. گزیده ای از گفت وگ��وی او با »آینده نگر« را درباره کتابش 

می خوانید.
* متأس��فانه مخاطرات��ی از همه ان��واع را می توان در ایران امروز س��راغ گرفت. 
مخاطره محیط زیستی مربوط به آب و خاک تا مخاطرات اقتصادی برآمده از شرایط 
اقتصادی، مخاطرات ناشی از ظرفیت های رو به افزایش تنش های اجتماعی، به عالوه 
مخاطراتی که ناشی از توسعه نیافتن فناوری و عواملی دیگر هستند همگی در این 
ش��رایط حاضرند. من سال گذشته مقاله ای نوش��تم با عنوان »در کاربرد فروپاشی 
محتاط تر باشیم« و در آن به خیلی از متغیرهایی که ایران امروز را تهدید می کنند 
اش��اره کرده ام. بررس��ی من در آن مقاله درخصوص همه نظریه هایی که به مقوله 
فروپاشی پرداخته اند نشان می دهد اغلب متغیرها در ایران امروز حضور دارند. معنای 
این سخن تهدید فروپاشی نیست، اما هشدارآمیز است. تصور هم نمی کنم که اینها 
فقط هشدار باشند، بلکه بسیاری از تحقیقات درباره متغیرهای عینی هم پیش بینی 
دارند و وضع امروز را هم ناخوشایند می دانند. وضعیت تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، 
متغیرهای محیط زیس��تی تعیین کننده مثل وضعیت آب، خاک و هوا و متغیرهای 
اجتماعی سرنوشت سازی مثل سرمایه اجتماعی و اعتماد را می توان با شاخص های 

عینی نشان داد که رضایت بخش نیست.
* ایران علی رغم همه مش��کالت و مخاطرات، جامعه ای قوی است که نیروی آن 
از س��اختارهای نهادی مثل خانواده و دین، س��ابقه هویتی و تمدنی طوالنی، منابع 
فراوان کش��ور و نیروی انسانی تربیت شده و تحصیلکرده می آید. همین قوت هاست 
که جامعه را س��رپا نگه داش��ته است. قشر متوس��طی در جامعه ایران در یک قرن 
اخیر رشد کرده و ابزارهای مدرن و تحصیالت هم به آن ظرفیتی داده که می تواند 
مقاومت کند. همین قش��ر است که درخصوص تاب آوری کشور دغدغه جدی دارد. 
این قش��ر هم چیزهای زیادی برای از دس��ت دادن دارد و بنابراین مایل اس��ت به 
شیوه های مختلف تاب آوری را افزایش دهد و از همه ابزارهای خودش هم استفاده 

می کند. این قشر دانش، همبستگی، سرمایه اجتماعی و زمان و هزینه خود را صرف 
می کند تا تاب آوری را افزایش دهد. همین قشر است که در مقابل آنچه ناکارآمدی 
حکمرانی خوانده می ش��ود مقاومت می کند، برای محیط زیست نگران است، عضو 
سمن می شود و فعالیت داوطلبانه می کند، خطر روزنامه نگاری مستقل را هم به جان 
می خرد. مواقعی هم هست مثل زمان بروز سیالب که تمام ظرفیت های همبستگی 

اجتماعی به نوعی در فرآیند کمک رسانی تحقق عینی پیدا می کنند. 
* کتاب به هفت فصل تقسیم شده و شش فصل اول آن، تقسیم بندی موضوعی 
مش��خصی دارد که خوانن��ده می تواند نظم درونی آنها را کش��ف کند. فصل هفتم 
هم به کلی جدید اس��ت و به مس��ائل و راهکارهای ایران امروز می پردازد، هرچند 
بنیان ه��ای همین فصل را هم می توان در نوش��تارهای فصول اول تا شش��م یافت. 
تقسیم بندی کتاب نشان می دهد که من مسائل اساسی جامعه ایران را در حوزه های 
سیاست گذاری عمومی و عقالنیت توسعه، اصالحات اداری و حکمرانی، محیط زیست 
و آب، سیاست، سیاست اجتماعی و مسائل فرهنگی بررسی کرده ام. البته در حوزه 
سیاسی، به مسائل سیاست خارجی هم پرداخته شده است. درست است که مسائل 
کالنی وجود دارند که بر همه مسائل دیگر اثر می گذارند و سیاست گذار هم باید به 
همه آن مس��ائل کالن بپردازد، اما من به محلی بودن مسئله ها و پیچیدگی ای که 
هر مسئله در بس��تر خاص خودش داراست اعتقاد دارم. بنابراین کتاب فهرستی از 
مسائل، عطف به عرصه های مشخص ارائه می کند و امیدوارانه سعی می کند راه حل 
هم ارائه کند. اس��تدالل کلی کتاب این است که نمی توان یک بعدی و فقط از یک 
زاویه به مسائل ایران نگریست و با دستکاری یکی دو متغیر می توان بهبود شگرفی 

در وضعیت ایجاد کرد.
* پیش از این گفتم که نظام سیاست گذاری اسناد باالدستی را در چه شرایطی 
تهیه می کند و منظورش چیست یا بوروکرات ها چه تصوری از این اسناد دارند. اخیراً 
هم در جایی از عنوان »سیاس��ت گذاری بی مالحظه« برای فرآیند و محصول وضع 
سیاست ها در ایران استفاده کرده ام. این سندها و منشورها مصادیق سیاست گذاری 
بی مالحظه هستند. آنها اغلب اهدافی را تعیین می کنند، هنجارهایی وضع می نمایند 
و از جامعه و بوروکراس��ی می خواهند مس��یری را طی کند ک��ه ملزومات آن مهیا 
نیست یا جامعه اصاًل با اهداف سازگار نیست. ریشه برخی از این مقاومت ها را باید 
در همین سیاس��ت گذاری بی مالحظه جس��ت وجو کرد. جای دیگری هم گفتم که 
وقتی هدف برنامه ششم را 888 تعیین می کنید و به دنبال 8درصد رشد اقتصادی، 
تورم و بیکاری هس��تید، باید به مالحظات تحقق ای��ن هدف هم بپردازید. اگر این 
هدف مس��تلزم 100 میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی است و شما کشور تحت 

تحریمی هستید که برای وارد کردن پول نفت خودتان به کشور مشکل دارید، این 
هدف گذاری چه معنایی غیر از بی مالحظه بودن دارد؟ سیاست گذار خوب آن فرد یا 
موجودیت حقوقی ای نیست که بی مالحظه هدف گذاری می کند بلکه اجازه می دهد 
و کمک می کند تا به ملزومات تحقق اهداف اندیشیده شود و بحث عمومی دربگیرد.
* فردگرایی منفعت طلبانه به معنای منفی آن تا اندازه زیادی محصول توس��عه 
بی اعتمادی در جامعه است. سرمایه اجتماعی که تضعیف می شود این نوع فردگرایی 
هم افزایش می یابد. طبیعی اس��ت که با تش��دید کمبود منابع رقابت هم شدیدتر 
و خش��ن تر می ش��ود. ترکیب این دو احتمال زوال همبستگی اجتماعی و خشونت 
فزاینده را بیش��تر می کند. من در همین کتاب »دغدغ��ه ایران« هم در فصل آخر 
که جمع بندی کتاب است و هم در برخی گفتارهای آن به این موضوع پرداخته ام. 
تصورم این اس��ت که باید تکثر جامعه ایرانی را پذیرفت. تکثر در معنای اجتماعی، 
سیاس��ی، فرهنگی و سبک زندگی بس��یار معنادار و تعیین کننده است. هم زمان با 
به رس��میت شناختن تکثر باید س��ازوکارهای ارتباطی قوی و مبتنی بر دیالوگ با 
جامعه برقرار کرد. در همین کتاب نوش��ته ام که قدرت سیاسی در ایران »دست ورز 
گنگ زبان« اس��ت، یعنی کارهای زیادی انجام می دهد اما مثل خلبانی که در طول 
مسیر پرواز یک کلمه هم سخن نمی گوید و حوصله مسافران را سر می برد، قدرت 
سیاس��ی هم قادر به ارتباط گیری با مردم نیس��ت. قدرت فاقد قدرت ارتباط گیری 
که تکثر را هم به رس��میت نشناس��د و رویکرد اقتدارگرایانه ای هم در پیش بگیرد، 
نمی تواند اعتماد کافی برای جلب مشارکت و دعوت مردم به شنیدن مسائل، تلخی 

و سختی راهکارها و نهایتاً خلق عزم و اقدام مشترک برای حل مسائل ایجاد کند.
* کیک اقتصاد ایران بر اثر مسائل مختلف کوچک شده و موانع جدی بر سر راه 
سیاس��ت گذار برای بازگرداندن اقتصاد به ریل رشد و شکوفایی وجود دارد. بخشی 
از این مس��ائل ناشی از سیاست خارجی و بخش بزرگ تری ناشی از شرایط داخلی 
و ناکارآمدی حکمرانی است. تردید نداشته باشید که بدون گفت وگوی صریح بین 
حاکمی��ت و مردم، طی کردن مراحل اعتمادس��ازی و مذاک��ره ای که در قالب های 
مختلف می تواند صورت بگیرد، رفع موانع اقتصادی ممکن نیست. گام هایی ضروری 
برای بازسازی اعتماد باید برداشته شود. بازسازی اعتماد و ارتقای سطح همبستگی 
اجتماعی بیشتر اجتماعی و سیاسی است تا اقتصادی و اصاًل نباید تصور کرد که مثاًل 
با رفع تحریم ها، افزایش درآمدهای نفتی و نوعی گش��ایش در وضعیت مالی دولت 
می توان اعتماد را بازس��ازی کرد. ترکیبی از اصالحات سیاستی معطوف به افزایش 
ظرفیت دولت )حتی در معنای قوه مجریه( و اصالحات سیاس��ی ضروری اس��ت تا 

بتوان بر برخی از مشکالت غلبه و رابطه مردم و قدرت سیاسی را بازسازی کرد.

محمد فاضلی از دغدغه ایران و الگوی گذر به وضع مطلوب می گوید

سندها و منشورها؛ مصداق سیاست گذاری بی مالحظه

 شنبه
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وزارت اقتصاد به جمع مشتریان داتین 
پیوست

قرارداد همکاری میان شرکت داتین -از شرکت های گروه مالی پاسارگاد- 
و وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور پیاده سازی سامانه مدیریت اموال 
و دارایی ها منعقد ش��د و ب��ه موجب آن، این وزارتخانه به جمع مش��تریان 
داتی��ن پیوس��ت. به گزارش رواب��ط عمومی بان��ک پاس��ارگاد، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در بهمن ماه س��ال گذشته، مناقصه ای را با موضوع تولید 
س��امانه نرم افزاری و مدیریت اموال و دارایی برگزار کرد که ش��رکت داتین 
توانس��ت با کس��ب باالترین امتیاز از میان چندین ش��رکت مطرح در حوزه 

تولید نرم افزار، برنده این مناقصه شود.
تولید، پش��تیبانی و نگهداری س��امانه مدیریت ام��وال و دارایی ها عنوان 
قراردادی اس��ت که به تازگی میان داتی��ن و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
امضا و به موجب آن، مقرر ش��ده اس��ت این شرکت در یک دوره زمانی سه 
س��اله، س��امانه مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را تحلیل، طراحی و 
پیاده سازی کند. همچنین پشتیبانی و نگهداری این سامانه از دیگر تعهدات 
این شرکت است. گفتنی است داتین به عنوان شرکتی پیشرو در حوزه تولید 
نرم افزار و راهکارهای جامع بانکی و مالی تا به امروز، طراحی و پیاده س��ازی 
راهکارهای برنامه ریزی منابع سازمانی )ERP( بانک هایی همچون پاسارگاد، 
گردشگری و سرمایه را در کارنامه خود دارد و با توجه به تجربه موفق خود 
در اجرای چنین پروژه هایی، تولید سفارش��ی س��امانه موردنیاز وزارت امور 
اقتصادی و دارایی را عهده دار ش��د. مجموعه س��امانه های برنامه ریزی منابع 
سازمانی داتین، یک راهکار مدیریتی مبتنی بر فناوری اطالعات است که از 
مزای��ای آن می توان به یکپارچگی و گردش اطالعات بین تمامی بخش های 
س��ازمان از جمله مالی، تولید، انبار، منابع انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت 

مشتریان اشاره کرد.

بازار طال و سکه در هفته ای که گذشت
ارز ترمز طال را هم کشید

یک کارشناس بازار طال و سکه با بیان اینکه حباب سکه در محدوده 100 
هزار تومان قرار دارد، گفت در پی تغییر و تحوالت شاخص های اقتصادی و 
بازار نفت، ارزش هر اونس طالی جهانی به یکباره رش��د قابل توجهی را به 
ثبت رس��اند اما ثبات نرخ ارز از افزایش یکباره طال و س��که در بازار داخلی 

جلوگیری کرده است.
محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار طال و سکه 
گفت: در هفته گذشته بازار طال با اتفاق عجیبی روبه رو شد و هر اونس طال 
در بازار جهانی با رشد قابل توجهی در محدوده 35 تا ۶0 دالری مواجه شد.

این کارش��ناس بازار طال و سکه خاطرنش��ان کرد: دلیل اصلی رشد قابل 
توجه ارزش هر اونس طال تغییر شاخص های اقتصادی و تحوالت بازار نفت 
بوده است. وی تاکید کرد: رشد ارزش اونس جهانی در حالی رخ داد که در 
پ��ی مدیریت بانک مرکزی بر ب��ازار ارز، ارزش ارز به ویژه دالر روند باثباتی 
را در پی��ش گرفته بود که این موضوع تا حدودی از افزایش قابل توجه طال 
و س��که در بازار داخلی جلوگیری کرد. کشتی آرای با اشاره به اینکه قیمت 
س��که طی یک هفته رشد 140 هزار تومانی را تجربه کرده است، بیان کرد: 
قیمت هر گرم طالی خام 18 عیار طی هفته گذش��ته از 405 هزار به 418 
هزار تومان افزایش یافت و این در حالی بود که حباب س��که به 100 هزار 
تومان رس��ید. وی گفت: اگر مدیریت ب��ازار ارز ادامه یابد و ارزش هر اونس 
طالی جهان��ی روند صعودی به خود نگیرد، قیمت ه��ا برای هفته آینده در 
همین محدوده باقی خواهد ماند. این کارشناس بازار طال و سکه، ارزش هر 
اونس طالی جهانی را 1495 دالر، قیمت سکه تمام طرح قدیم را 4میلیون 
و 150 هزار تومان، س��که تمام طرح جدید را 4میلیون و 225 هزار تومان، 
نیم س��که را 2میلیون و 2۶0 هزار تومان، ربع س��که را یک میلیون و 4۶0 

هزار تومان و سکه گرمی را 970 هزار تومان اعالم کرد.

طی بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی
اختیار حذف و احیای چک  برگشتی به 

بانک ها واگذار شد
اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی طی بخشنامه ای اختیار عملیات مربوط 

به حذف و احیای چک های برگشتی را به بانک ها واگذار کرد.
به گزارش بانک مرکزی، در س��ال های اخی��ر عملیات مربوط به حذف و 
احیای چک های برگشتی توسط کارشناسان بانک مرکزی حسب درخواست 
ارسالی بانک ها منضم به تایید مدیریت امور بازرسی و یا مدارک مستند برابر 
اصل ش��ده مبنی بر ثبت نادرست اطالعات چک برگشتی در سوابق شخص 

غیرامضاکننده چک یا رفع سوء اثر اشتباه آن صورت می پذیرفت.
با عنایت به مفاد قانون اصالح قانون صدور چک مصوب سال 97 مبنی بر 
مسئولیت بانک ها در ایجاد سابقه چک برگشتی و رفع سوء اثر از آن از این 
پس امکان حذف و احیای چک های برگش��تی در درگاه خدمات الکترونیک 
بانک مرکزی و با نام کاربری اختصاص یافته برای بانک ها فراهم شده است. 

جزییات اقدام بانک ها در این مورد به شرح ذیل خواهد بود:
1-انج��ام عملیات حذف و احیای چک برگش��تی توس��ط مس��ئول ثبت 
و تغییر اطالعات س��امانه ه��ر بانک پس از تایید واحد امور بازرس��ی بانک 

امکان پذیر است.
2- واحد امور بازرس��ی هر بانک باید نس��بت به بررسی و کنترل مدارک 
مس��تند مبنی بر درج نادرس��ت چک برگش��تی در س��وابق شخص )جهت 

حذف( و یا سوء اثر اشتباه چک برگشتی )جهت احیا( اقدام نماید.
3-مطاب��ق مفاد قانون صدور چک، هر چک باید صرفاً در س��وابق صاحب 

حساب و امضاکنندگان آن ثبت گردد.
4- چک های برگش��تی حساب مشترک فارغ از امضا یا عدم امضای چک 

باید در سوابق کلیه صاحبان حساب ثبت گردد.
5- در صورت ثبت نادرس��ت اطالعات امض��اداران، نمایندگان یا وکالی 
حساب های قرض الحس��نه جاری که چک برگشتی را امضا ننموده اند، باید 

اطالعات ایشان از سامانه حذف گردد.
۶- خروج از امضاکنندگان چک )اش��خاص حقیقی( از شرکت تاثیری بر 

حذف چک از سوابق ایشان ندارد.
7-درخصوص چک های موضوع ماده 14 قانون صدور چک، دستوردهنده 
قانونا مکلف است شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید، لذا دستور 
مراجع قضایی در این رابطه باید مستند و منضم به نامه مراجع قضایی باشد.

8-درخص��وص چک های موضوع م��اده 14 قانون صدور چک، تاریخ ارائه 
دس��تور عدم پرداخت و گواهی تقدیم ش��کایت به مراجع قضایی )با در نظر 
گرفت��ن مهلت یک هفته ای من��درج در قانون( باید مقدم ب��ر تاریخ صدور 

گواهینامه عدم پرداخت باشد.

بانکنامه

اکث��ر بانک های بزرگ در مناط��ق مختلف جهان درآمدهای خ��ود را از کارمزد 
خدمات تامین می کنند. این در حالی است که بانک های ما به مابه التفاوت نرخ سود 

سپرده و تسهیالت مشتریان چشم دوخته اند.
به گزارش ایرنا، وضعیت نظام بانکی در ایران از بنگاهداری آنها گرفته تا نرخ سود 
س��پرده و تسهیالت در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیتی منحصر به 
فرد دارد. یکی دیگر از این موارد تفاوت وضعیت اخذ کارمزد بانکی است که از نگاه 
کارشناسان اقتصادی و امور بانکی تبعات نامطلوبی را بر جای می گذارد. در همین 
زمینه، احمد کیادربندسری، کارشناس امور بانکی معتقد است که باید در وضعیت 

دریافت کارمزدهای بانکی دگرگونی هایی جدی شکل گیرد. 
او ابتدا در پاس��خ به پرس��ش نخس��ت در مورد مقایس��ه وضعیت ایران و س��ایر 
کش��ورهای جهان در تعریف و اخذ کارمزده��ای بانکی گفت: کارمزد بانکی عبارت 
اس��ت از هزینه ایجاد و اس��تفاده از خدمات بانکی و خدم��ات معامالت برای تمام 
گروه های مش��تریان که مبنای محاسبه آن باید براساس قیمت تمام شده خدمات 
مذکور باشد. در حالی که اخذ کارمزدهای بانکی در تمام بانک های بزرگ دنیا یکی 
از منابع درآمدی اس��ت ایران یکی از ارزانترین کش��ورهای دنیا در این خصوص به 

شمار می آید.
در اکثر بانک های بزرگ دنیا کارمزد خدمات بانکی بابت تمام خدمات نظیر افتتاح 
حس��اب، نگهداری مانده حس��اب نزد بانک ها و اضافه برداش��ت، دریافت رمز بابت 
کلیه خدمات بانکی، کارمزد مشاوره های بانکی به مشتریان، برداشت از دستگاه های 
عابربانک و پایانه فروش��گاهی ارسال صورتحساب از طریق ایمیل و خیلی از موارد 
دیگر دریافت می شود در ایران این کارمزد فقط بابت خدمات اساسی و عمده بانکی 
گرفته ش��ده و بس��یاری از خدمات شامل راهکارهای مناس��ب، فاقد این کارمزدها 

هستند .
با توجه به اینکه عمده درآمد بانک ها در ایران از طریق تفاوت نرخ سود تسهیالت 
و سپرده ها ایجاد می شود و این رقم به دالیل مختلفی از جمله عدم وصول تسهیالت، 

نرخ های دستوری بانک مرکزی، تسهیالت تکلیفی و . . . عمدتا قابل مالحظه نیست 
یا حتی در پاره ای از موارد منفی است لذا راهکار اساسی در این مورد جایگزینی این 

نوع درآمد با درآمد حاصل از کارمزد خدمات بانکی است.
همچنان که بیان شد، کارمزد بانکی در اغلب نقاط جهان به عنوان یکی از منابع 
اصلی درآمدی بانک ها محسوب می شود حال آنکه سهم درآمدی بانک های ایرانی از 
این منبع از 5درصد تجاوز نمی کند. البته نباید فقط از دیدگاه منفعت بانکی به این 
قضیه نگاه کرد چراکه اخذ کارمزد بانکی در خیلی از موارد، آنگونه که در ادامه به آن 

اشاره خواهد شد منفعت عمومی را هم در پی خواهد داشت.
از جمل��ه م��وارد خدمات بانکی که فاقد کارمزد اس��ت ی��ا کارمزدی 
کمتر از س��طح واقع دارد می توان به این موارد اش��اره کرد؛ اگر ش��ما 
مش��تری دائم بانکی باشید قطعا متوجه شده اید که درصد قابل توجهی 
از مراجعات به ش��عب بانک ها بابت صدور مجدد کارت عابربانک است و 
مراجعین اکثر با دالیلی مانند مفقود ش��دن، شکس��تن و بعضا به دلیل 
درخواس��ت انجام س��ریع کار و جا گذاشتن کارت در منزل یا محل کار 
و ب��ه طور کلی عدم دسترس��ی در لحظه به کارت، ص��دور آن را تقاضا 
می کنند. با توجه به تفاوت قیمت تمام ش��ده کارت و کارمزد دریافتی، 
در حال حاضر این خدمت با بهای ناچیزی تحویل مشتریان می شود. در 
حقیقت بانک کارمزدی بابت آن از مش��تری نمی گیرد و تنها قسمتی از 

قیمت کارت پرداخت می شود.
این کارش��ناس مس��ائل بانکی درباره دیگر مزایای اخذ کارمزد معقول نیز گفت: 
نمونه دیگر کارمزد صدور و انجام رفع س��وءاثر چک های برگش��تی است که قطعا 
در صورت اخذ هزینه ای معقول تعداد چک های برگش��تی کاهش می یابد. هرچند 
ب��ا تمهیدات جدید اندیش��یده بانک مرکزی تا حدودی از رش��د این معضل بانکی 
اقتصادی کاس��ته ش��ده ولی به دلیل تقریبا بی هزینه بودن برگشت خوردن چک، 

مشتریان حساسیتی در قبال آن ندارند.

یکی دیگر از معضالت و مش��کالت ش��بکه بانکی وجود چندین حساب راکد در 
شبکه بانکی یا حتی یک بانک خاص برای یک مشتری است که بعضا مانده چندانی 
هم ندارند و تنها باعث اش��غال سیس��تم ها و بایگانی ها و حت��ی در خیلی از موارد 
سردرگمی و اشتباه مشتریان می شود. البته دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص 
حساب های جاری تا حدودی این معضل را برای این گروه خاص حساب حل کرده 
است اما در مورد سایر حساب ها هنوز ممنوعیتی وجود ندارد و می توان با برقراری 

کارمزد جهت افتتاح حساب تا حدودی از این معضل جلوگیری کرد.
از دیگر مش��کالت موجود در این حیطه می توان از عالقه بدون منطق مشتریان 
جهت دریافت پول نقد از بانک ها نام برد که این مساله خود باعث افزایش هزینه های 
بانکی و به ویژه بانک مرکزی بابت اس��تهالک اس��کناس، هزینه های جابه جایی و 
انتقال، هزینه بیمه و نگهداری و مشکالت امنیتی هم برای بانک ها و هم مشتریان 
می شود که با اخذ کارمزد برای دریافت پول نقد می توان تا حدودی از این مشکالت 

نیز پیشگیری کرد.
از دیگ��ر مزایای ایجاد کارمزد برای هرگونه خدمات بانکی می توان به تش��ویق و 
ترغیب بانک ها به ایجاد خدمات جدید و متنوع در راستای کسب رضایت مشتریان 

و بالطبع کسب درآمد بیشتر اشاره کرد.
حتی می توان با برقراری کارمزدهای مناس��ب بابت خدمات حضوری، نسبت به 
فرهنگ سازی و ترغیب مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی و غیرحضوری اقدام 
کرد. نتیجه کاس��تن از مراجع��ات کاذب و غیرضروری به ش��عبات کاهش رفت و 
آمدهای ش��هری و ترافیک، مصرف س��وخت و حتی آلودگی هوا است که هم برای 

دولت و هم برای تک تک افراد جامعه مزیت هایی را دربر خواهد داشت.
البته الزم به ذکر اس��ت ک��ه اخذ کارمزد بابت خدمات بانک��ی نباید به گونه ای 
باش��د که منجر به گریز منابع از بانک ها ش��ود و باید به ش��کلی صورت گیرد که 
ضمن فرهنگ سازی استفاده از خدمات بانکی و کاهش مراجعات مشتریان به شعب 

بانک ها، تسریع در امور بانکی و امنیت و به صرفگی بیشتر را به دنبال آورد.

تفاوت منابع درآمدی بانک ها در ایران و جهان

هزینه بانک بی کارمزد برعهده کیست؟

بازار متشکل ارز که مهم ترین طرح دولت برای ساماندهی بازار ارز به شمار می رود 
در صورت تامین ش��رط های بانک مرکزی و آماده ش��دن صرافی ها و بانک ها و طی 

روند آموزشی آغاز به کار خواهد کرد که البته هنوز زمان آن مشخص نیست.
به گزارش ایرنا، زمان راه اندازی »بازار متش��کل ارز« که به نظر کارشناس��ان در 
صورت کارکرد درس��ت می تواند ب��ه جوالن دالالن و س��وداگران در بازار ارز پایان 
داده و ع��الوه بر ثبات قیمت ها، نرخ ها را نیز کاهش دهد تا زمانی نامعلوم به تاخیر 

افتاده است.
پیش از این اعالم شده بود که این بازار تا پیش از عید قربان راه اندازی می شود که 
به گفته رئیس کل بانک مرکزی آمادگی کامل برای راه اندازی این بازار وجود ندارد.
عبدالناصر همتی روز چهارش��نبه در حاشیه نشست هیات دولت، نیز در این باره 
گفت: مطابق گزارش��ی که دو روز پیش دریافت ش��د، آمادگی کامل وجود ندارد، 
زیرا هنوز برخی بانک ها نتوانسته اند نرم افزارهای ارتباطی شان را برقرار کنند، برخی 

صرافی ها نیز فرم ها را پر نکرده اند و آمادگی ندارند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که اطمینان حاصل نشود، این بازار راه اندازی نخواهد شد 

 و حداقل تا عید قربان راه اندازی نمی شود.
آمادگی 35 صرافی و 2 بانک

پیگیری های ایرنا نشان می دهد که تاکنون 35 صرافی خصوصی و دو بانک همه 
مراحل عضویت و آموزش برای فعالیت در بازار متش��کل ارزی را طی کرده و آماده 

شروع کار هستند.

اما س��ایر صرافی ها نتوانسته اند آمادگی های الزم را کسب کنند، بنابراین تصمیم 
گرفته شده است تا زمان آماده شدن بقیه صرافی های خصوصی و همچنین حداقل 

هفت بانک، راه اندازی این بازار به تاخیر بیفتد.
راه اندازی بازار متشکل با حضور 35 صرافی نمی تواند نقش تعیین کننده ای را به 

این بازار داده و در نتیجه توان تاثیرگذاری آن بر بازار کاهش می یابد.
پرونده ناقص 55 صرافی

تاکنون 120 صرافی دارای مجوز حق عضویت برای پیوس��تن به بازار متش��کل 
ر ا پرداخ��ت کرده اند که هر کدام نیروهای خود برای آموزش کار با این س��امانه را 

معرفی کرده اند.
برای آشنا کردن آنها با سامانه بازار متشکل یک فضای مجازی )دمو( برای آنها در 

نظر گرفته شده و معامالت فرضی توسط آنها انجام می شود.
هنوز پرونده 55 صرافی تکمیل نشده است. حدود 18 صرافی بانکی نیز در حال 

ارائه مدارک و مستندات خود هستند.
آغاز تست گرم بازار متشکل از اواخر تیرماه

تست گرم سامانه بازار متشکل نیز از اواخر تیرماه آغاز شده که در آن، صرافان به 
طور واقعی و در حجم پایین اقدام به سفارش گذاری و خرید و فروش ارز می کنند.

حجم معامالت در تست گرم بازار متشکل، زیر یک هزار دالر است.
35 صرافی تاکنون تست گرم بازار متشکل را انجام داده اند و سایر صرافی ها نیز 

باید پس از تکمیل پرونده خود، تست گرم این بازار را تجربه کنند.

زمان نامعلوم راه اندازی رسمی بازار متشکل
پیگیری ایرنا درباره آخرین وضعیت اتصال بانک ها به سامانه بازار متشکل نشان 
می دهد که عملیات اتصال بانک ملی به طور کامل انجام ش��ده است و چهار بانک 

دیگر در مراحل نهایی پیوستن به این سامانه قرار دارند.
اکنون سه مانع عمده پیش روی راه اندازی این بازار وجود دارد که شامل متصل 
نبودن نرم افزارهای برخی بانک ها به س��امانه این بازار، تکمیل نشدن مدارک برخی 

صرافی و طی نشدن روند آموزشی توسط صرافی هاست.
بنابرای��ن تا زمان رفع این موانع و تامین ش��رایط بانک مرک��زی، راه اندازی بازار 

متشکل، تاخیر خواهد داشت.
هنوز زمان جدیدی برای راه اندازی بازار متش��کل تعیین نش��ده، اما از صرافی ها 

خواسته شده تا روند آماده سازی خود را شتاب دهند.
قرار است در بازار متشکل ارزی، معامالت اسکناس و نقد انجام شود؛ بر این اساس 
صادرکنندگان و دارندگان ارز می توانند از طریق صرافی ها برای فروش، نرخ موردنظر 

خود را در سامانه بازار متشکل به ثبت برسانند.
در بازار متشکل ارز، معامالت نقدی ارزهای عمده انجام شده و معامالت حوالجات 

ارزی همچنان در سامانه نیما خواهد بود.
بازیگران اصلی بازار متش��کل ش��امل بانک مرکزی، بانک ها و صرافی های دارای 
مجوز هس��تند. قرار اس��ت در ابتدا معامالت با دو یا سه نوع ارز اصلی )دالر، یورو و 

درهم( آغاز شود، اما به تدریج به سایر ارزها تسری یابد.

تحلیلگران بانک گلدمن ساکس بر این باورند که صعود هر اونس طال به باالی مرز 
1500 دالر تازه شروع روند افزایشی این فلز ارزشمند است.

ب��ه گزارش ایس��نا، تحلیلگران در این بانک پیش بین��ی می کنند قیمت طال که 
اکنون به باالترین حد خود در شش سال گذشته رسیده است، تا شش ماه آینده با 
تقاضای سرمایه گذاران برای خرید دارایی های امن به 1۶00 دالر در هر اونس صعود 
می کند. ضعیف ش��دن چشم انداز اقتصاد جهانی به دلیل تشدید تنش های تجاری 
میان آمریکا و چین، جذابیت طال را به عنوان پناهگاه امن در برابر نامالیمات مالی 

افزایش داده است.
تحلیلگران گلدمن س��اکس در یادداشتی نوشتند: اگر نگرانی های پیرامون رشد 
اقتصادی به دلیل تش��دید جنگ تجاری اس��تمرار پیدا کند، احتماال سرمایه های 

بیشتری وارد صندوق های سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال خواهد شد.
تولید صنعتی در آلمان با بزرگترین کاهش س��االنه در حدود یک دهه گذش��ته 
روبه رو ش��ده است و نگرانی ها نس��بت به حرکت اقتصاد جهانی به سوی نخستین 
رکود خود در یک دهه اخیر را تقویت کرده اس��ت. در منطقه آس��یا- اقیانوس��یه، 
بانک های مرکزی نیوزیلند، هلند و تایلند برای مصون نگه داشتن اقتصادهای شان 
از نامالیمات جهانی، در اقدامی غیرمنتظره نرخ های بهره را کاهش دادند. این اقدام 
درس��ت یک هفته پس از تصویب 25 واحدی کاهش نرخ های بهره از س��وی بانک 

مرکزی آمریکا صورت گرفت.
مایکل ویدمر، تحلیلگر بانک آمریکا مریل لینچ هفته گذشته اعالم کرده بود طال 
ممکن اس��ت تا دو سال آینده به دلیل سیاست پولی تسهیل بانک های مرکزی به 

مرز 2000 دالر صعود کند. طال در س��ال 2011 به رکورد 1921 دالر و 17 سنت 
در هر اونس صعود کرده بود.

وی در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ اظهار داش��ت: ما بر این باوریم که کاهش 
بیش��تر نرخ های بهره در راه است. صحبت ها درباره تسهیل سیاست پولی در سایر 
بخش های جهان در جریان است و روی ارزش دالر تاثیر می گذارد. نوسانات فزاینده 
ممکن است باعث شود طال به قیمتی باالتر از قیمت 1500 دالر پیش بینی شده از 

سوی این بانک صعود کند.
براس��اس گزارش بلومبرگ، بانک های »یو بی اس گروپ« و »سیتی گروپ« نیز 
به طال خوش��بین هس��تند و پیش بینی می کنند قیمت این فلز می تواند تا رکورد 

1۶00 دالر صعود کند.

عوامل تحقق مهم ترین تحول در بازار ارز چیست؟

3 شرط راه اندازی بازار متشکل ارزی

پیش بینی جدید بانک آمریکا

طال تا ۱۶۰۰ دالر صعود می کند

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
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رئیس سازمان خصوصی سازی:
ارزش سهام عدالت به ۴میلیون و 8۰۰هزار 

تومان رسید
رئیس سازمان خصوصی سازی، گفت ارزش سهام عدالت کسانی 
که یک میلیون تومان کامل س��هام داش��ته اند به 4 میلیون و 800 
هزار تومان رس��یده اس��ت. علی اش��رف عبداهلل پوری حسینی در 
گفت وگو با تس��نیم، با اش��اره به آخرین وضعیت واریز س��ود سهام 
عدالت به حساب دارندگان سهام گفت: سود سهام عدالت سال های 
95 و 9۶ به تمام کس��انی که ش��ماره حساب ش��بای خود را ارائه 
کرده اند پرداخت شده، اما عده ای شماره حساب شبای خود را ارائه 
نکرده اند. رئیس سازمان خصوصی سازی، افزود: از 15 تیرماه تا 15 
مردادماه حدود 338 هزار نفر شماره شبای خود را ارائه کرده اند که 

5۶ میلیارد تومان سود سال 95 و 9۶ آنها واریز می شود.
وی با بیان اینکه از 15 مرداد تا 15 شهریور نیز تعداد دیگری 
ش��ماره ش��بای خود را ارائه می دهند که سود سهام عدالت آنها 
نیز واریز می شود، ادامه داد: تمامی افرادی که تا پانزدهم تیرماه 
ش��ماره شبای خود را به س��ازمان خصوصی سازی ارائه کرده اند 
س��ود س��هام عدالت آنها پرداخت شده اس��ت. معاون وزیر امور 
اقتص��ادی و دارایی ب��ه خانه ملت گفت: اث��رات افزایش دارایی 
ش��رکت های س��هام عدالت در پرداخت سود س��ال 97 اعمال 
می ش��ود که بر این اس��اس ارزش سهام کسانی که یک میلیون 
تومان کامل داش��ته اند به 4 میلیون و 800 هزار تومان رسیده 

است.

بورس تهران در هفته ای که گذشت
هفته طالیی بورس

در پنج روز کاری هفته ای که گذش��ت، بورس تهران شاهد رشد 
ارزش و حج��م معامالت بود و نماگر اصلی بورس توانس��ت باز هم 

رکوردی جدید به ثبت برساند.
به گزارش ایس��نا، در پن��ج روز کاری اخیر در بورس اوراق بهادار 
ته��ران ارزش کل معامالت به 5324 میلیارد تومان رس��ید که این 
آم��ار در پنج روز کاری هفته گذش��ته 424۶ میلیارد تومان بود با 
این حس��اب ارزش معام��الت بورس اوراق بهادار توانس��ته بیش از 

25درصد رشد داشته باشد.
همچنین در این هفته حجم معامالت به 13 هزار و 319 میلیون 
سهم رسید این در حالی است که در هفته گذشته این آمار 10 هزار 
و 399 بود در نتیجه حجم معامالت نیز ش��اهد رش��د 28درصدی 
بوده اس��ت. در این مدت تعداد دفعات معامله 13 دفعه بیش��تر از 

هفته گذشته بود.
در آخرین روز معامالتی هفته گذشته نماگر اصلی بورس در تراز 
254 هزار و 44۶ واحدی ایستاد اما در پنج روز کاری این هفته این 
ش��اخص با رشد مضاعفی روبرو ش��د و در نهایت در تراز 255 هزار 
و 44۶ واحدی به کار خود خاتمه داد. با این حس��اب این ش��اخص 
با رش��د 718 واحدی معادل 0.28درصد توانست رکورد دیگری را 

به ثبت برساند.
ش��اخص بازار اول و دوم نیز در این م��دت به ترتیب 751 واحد 
افت و 7114 واحد رش��د داشتند. همچنین شاخص قیمت توانست 
197 واح��د افزایش یابد. در عین حال  تعداد 194 میلیون واحد از 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش 
کل بیش از 201 میلیارد تومان مورد معامله  قرار گرفت و که تعداد 
معامالت با یک درصد و ارزش آن با 2 درصد کاهش نسبت به هفته 

گذشته همراه شد.
در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله 
می شود، تعداد 2میلیون و 100 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش 

کل بیش از 214 میلیارد و 100 میلیون تومان معامله شد.

نماگربازارسهام

در هفته های گذشته برای اولین بار بنزین در بورس انرژی عرضه شد 
و انحصار عرضه این محصول در کش��ور شکس��ت؛ امری که کارشناسان 
معتقدن��د این مس��اله می تواند موج��ب کاهش قاچاق بنزین و س��ر و 
س��امان یافتن بازار این فرآورده نفتی ش��ود. به گزارش ایسنا، به تازگی 
قرار ش��ده که محصوالت ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های 
نفتی ایران به طور منظم و هفتگی در بورس انرژی ایران عرضه ش��ود. 
این تصمیم در راستای توس��عه و تقویت بازار فرآورده های ایزوکربوری 
گرفته ش��ده است. براس��اس این برنامه هفتگی و زمان بندی دوشنبه ها 
عرضه گاز مایع و نفت سفید خوراک در بورس انرژی انجام خواهد شد. 
همچنین سه ش��نبه ها بنزین سوپر، بنزین یورو 4، بنزین معمولی، نفت 
گاز یورو پنج و نفت گاز PPM5000 و همچنین چهارش��نبه ها تمامی 

فرآورده های فوق الذکر در بورس انرژی عرضه خواهد شد.
تاکن��ون دو مرتبه این فرآورده نفتی مهم وارد تاالر شیش��ه ای ش��ده 
اس��ت و آنطور که آمارها نشان می دهد اس��تقبال از این بخش مطلوب 
بوده اس��ت. به گونه ای که در تاریخ نهم مرداد ماه نخستین محموله 10 
هزار تنی بنزین صادراتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
حالی روانه رینگ بین الملل بورس انرژی شد که در نهایت 3000 تن از 

این محموله به مقصد بازارهای صادراتی معامله شد.
چهارش��نبه گذش��ته نیز نخس��تین محمول��ه 10 هزار تن��ی بنزین 
صادراتی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ای��ران در حالی روانه 
رین��گ بین الملل بورس انرژی ش��د ک��ه در نهای��ت 3000 تن از این 

محموله به مقصد بازارهای صادراتی معامله شد. در این بین حسن ضیا 
کاشانی - مدیرعامل اسبق ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران - درخصوص مزایای این امر گفت: قطعا این کار مفید بوده 
چراکه از زمان پیدایش نفت خام در کشور و فروش آن یکی از مباحثی 
که در بین بدنه کارشناس��ی بخش نفت مورد بحث قرار می گرفت این 
بود که اگر می خواهید نفت خام را بفروشید و خریداران را توسعه دهید 
می بایس��ت س��از و کاری را به وجود آورید که تعداد خریداران افزایش 
یابد. وی با اش��اره به محدودیت هایی که در گذش��ته وزارت نفت برای 
فروش اعمال می کرد، اظهار داشت: علی رغم مشکالتی که تحریم برای 
کش��ور به وجود آورد یک منفعت را ش��اهد بودیم و آن هم توجه وزارت 
نف��ت به خریداران داخلی بود چراکه موجب ش��د ت��ا خریداران ایرانی 
نیز بتوانند هر کاالیی ک��ه وزارت نفت تولید می کند اعم از محصوالت 
پتروش��یمی، پاالیش و پخش و ش��رکت ملی نفت ایران را خرید کنند 
که همین موضوع نیز موجب ش��د رانتخواری های احتمالی از بین برود 

که امیدواریم ادامه یابد.
ضیاکاشانی با اشاره به مزایای ورود بنزین به تاالر شیشه ای و افزایش 
ص��ادرات از این طریق، گفت: در آن زمان که بنده مدیرعامل ش��رکت 
پاالی��ش و پخش فرآورده های نفتی بودم پیش��نهاد دادم که برای ورود 
ای��ران به کش��ور افغانس��تان اقدام به اح��داث انبار و جایگاه ش��ود و از 
طریق احداث انبار و توس��عه شبکه های عرضه میزان قاچاق کاهش یابد 
اکنون ش��اهد هستیم که باورود بنزین به بورس شرایط برای ورود تجار 

افغانس��تان نیز محیا شده است تا بتوانند از مسیر صحیح اقدام به خرید 
بنزی��ن کنند. وی افزود: همچنین  عام��ل دیگری که می تواند وضعیت 
س��وخت را سر و س��امان دهد مساله کارت سوخت اس��ت، چراکه این 
موضوع نیز عاملی است تا تجار افغانستان و دیگر کشورها مجبور شوند 
یا وارد بورس شوند و فرآورده های مورد نیازشان را بخرند و یا به وزارت 
نفت مراجعه کنند چراکه ایران کش��وری اس��ت ک��ه می تواند نیازهای 

انرژی کشورهای منطقه را برطرف کند.

مزیت های ورود بنزین به تاالر شیشه ای چیست؟

بایدها و نبایدهای بنزین در بورس انرژی

فصل انتخاب رشته توسط پذیرفته شدگان در کنکور در حالی فرا رسیده 
است که بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی در 

ایران، روندی افزایشی را در سال های اخیر تجربه کرده است .
به گزارش خبرآنالین، انتخاب رشته دانشگاهی، براساس شواهد موجود 
در حال��ی صورت می گی��رد که نیازهای ب��ازار کار در این انتخاب اهمیت 
چندانی ندارد. از این رو تجمع تحصیلکردگان در یک رشته سبب می شود 

که بازار کار قادر به جذب این افراد نباشد.
این درحالی است که کارشناسان در سال های اخیر بارها نسبت به منفک 
بودن بازار کار از فضای تحصیالت هشدار داده و تاکید دارند باید با برقراری 
ارتب��اط میان رش��ته ها و نیاز ب��ازار کار این بحران حل ش��ود، اما اهمیت 
تحصی��ل در ایران و تن��زل این امر به دریافت یک م��درک و نه آموختن 
یک فن و مهارت برای ورود به حرفه مرتبط س��بب شده است تا کشور با 
هزینه های گزافی در این عرصه مواجه شود. به عبارت دیگر، تحصیالت در 
ایران در دو دهه اخیر، مالک تعیین شأن و جایگاه اجتماعی شده است. در 
همین حال، هزینه تحصیل نیروهای جوان و عدم جذب آنها در بازار کار، 

فشار اقتصادی دوچندانی را به اقتصاد ایران وارد می کند .
بیکارترین ها را بشناسید

اما کس��انی که در صدد انتخاب رشته هستند، با شناسایی بیکارترین 
رش��ته های دانشگاهی می  توانند تصمیمات درس��ت تری را اتخاذ کنند 

.بررس��ی های مرکز آمار ایران و مرکز آم��ار و اطالعات راهبردی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نش��ان می دهد که باالترین نرخ بیکاری در 
میان رش��ته های دانشگاهی به گروه معماری و س��اختمان، هنر ، علوم 
زیس��تی و رش��ته های مرتبط، فرآوری و س��اخت و فناوری اطالعات و 
ارتباطات اختصاص دارد. این بدان معنا اس��ت که برخالف تصور عموم 

جامعه، بازار کار مهندسان در ایران بازار چندان مساعدی نیست.
نکته مهم اما اینجاس��ت ک��ه این وضعیت از اوایل ده��ه 90 در بازار 
کار وجود دارد و رش��ته های مهندس��ی، محیط زیس��ت و... با بازار کار 
مس��اعدی روبه رو نیس��تند. با ای��ن همه هنوز اقبال ب��رای ورود به این 
رش��ته ها باالس��ت. رش��ته های پیش گفته همگی نرخ بیکاری باالتر از 
20درصد را دارا هس��تند. نکته اینجاست که در برخی سال ها حتی نرخ 
بیکاری رش��ته هایی چون علوم کامپیوتری به 40درصد نیز نزدیک شده 
اس��ت در این میان برخی رش��ته ها با بیکاری متوسطی در محدوده 10 
تا 20درصد روبه رو هس��تند. رشته های علوم انسانی بدون تغییر معنادار 
در این حوزه سال هاست که با چنین وضعیت مواجه هستند. در همین 
ح��ال، وضعیت فارغ التحصیالن رش��ته های علوم پایه و هنر نیز در زمره 

بیکارترین ها ارزیابی می شود .
کمترین بیکاری متعلق به کدام رشته است؟

هرچند نرخ بیکاری در رش��ته های مهندسی بسیار باالست اما در قابل 

رشته های پزشکی و رشته های مرتبط با خدمات امنیتی و تربیت معلم نرخ 
بیکاری پایینی را دارند. بررسی وضعیت بازار کار نشان می دهد نرخ بیکاری 
فارغ التحصیالن دامپزش��کی در سال های اخیر بسیار کاهش یافته است و 

این گروه توانسته اند نرخ بیکاری خود را تک رقمی کنند .
 به نظر می رسد تغییر سبک زندگی افراد در شهرهای بزرگ از یک سو 
و باال رفتن ش��مار کسانی که حیوانات خانگی نگهداری می کنند از سوی 
دیگر موجبات اشتغال فارغ التحصیالن علوم مرتبط با دامپزشکی را افزایش 

داده است.
بازار کار ایران نیازمند حرفه ای هاست

 نرخ بیکاری در ایران نرخ باالیی محس��وب می ش��ود. بررسی وضعیت 
بیکاران نشان می دهد بخش مهمی از بیکاران ایران فاقد مهارت الزم برای 
در اختیار گرفتن شغل هس��تند. این چنین است که تراشکاران، آبکاران، 
تعمی��رکاران لوازم برقی، تعیرکاران اتومبیل، تعمیرکاران موبایل و به طور 
کلی کس��انی که در آموزشگاه ها دوره های مهارت می بینند با نرخ بیکاری 

پایین تری مواجه هستند .
 به نظر می رسد بررسی وضعیت بیکاری رشته ها، برای کسانی که قصد 
ورود به بازار کار پس از اتمام تحصیالت را دارا هس��تند، راهگش��ا باش��د. 
نکته ای که مشاوران انتخاب رشته در سال های اخیر چندان بدان توجهی 

نشان نمی  دهند.

بازار کار کدام رشته های دانشگاهی در ایران سکه است؟

بیکارترین و پرکارترین رشته های دانشگاهی
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مدیرعامل فرابورس ایران:

زمینه واگذاری سرخابی ها از طریق فرابورس هنوز آماده نیست
مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به تکلیف قانون بودجه 98 مبنی بر واگذاری 
دو باشگاه فوتبالی از طریق فرابورس گفت هنوز زمینه این واگذاری در فرابورس 

فراهم نشده است.
امیر هامونی در گفت وگو با فارس، در مورد موضوع واگذاری دو باشگاه فوتبالی 
اس��تقالل و پرس��پولیس یا همان س��رخابی ها از طریق فرابورس گفت: واگذاری 
این دو باش��گاه در بودجه 98 آمده و به وزارت ورزش و جوانان تکلیف ش��ده با 
همکاری بورس و س��ازمان خصوصی سازی، سرخابی ها در فرابورس در بازار پایه 

عرضه شوند. 
وی گفت: تاکنون حدود هش��ت جلسه با آقای فوالدگر رئیس کمیسیون اصل 
44 و دس��تگاه های مرتبط برگزار ش��ده است که ما هم در جلسه این کمیسیون 
دعوت ش��دیم و پیش��نهادهایی ب��رای واگذاری س��رخابی ها ارائه ش��ده و باید 

آماده سازی هایی انجام شود که البته هنوز زمینه واگذاری فراهم نشده است.
مدیرعامل فرابورس ایران در پاسخ به این پرسش که برای واگذاری سرخابی ها 
بای��د چه کارهایی انجام ش��ود، گفت: مهمترین این زمینه ه��ا صورت های مالی 
حسابرسی شده و اساسنامه این شرکت ها است که باید ارائه کنند و باید مدارک 
واگذاری را به فرابورس بدهند که تاکنون هیچ مدرکی نداده اند و آخرین مدارک 
س��رخابی ها مربوط به حدود 10سال قبل است که آن زمان هم قرار بود این دو 

باشگاه واگذار شوند و هنوز مدارک جدید به فرابورس نرسیده است. 
هامونی یکی از زمینه های واگذاری س��رخابی ها را افزایش سرمایه و برای ثبت 
سهام نزد بورس دانست که پیشنهادها این بود که سرخابی ها برای ورود به بازار 

باید از طریق بازار پایه فرابورس عرضه شوند.
هامونی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا ب��ا وجود بدهی س��رخابی ها امکان 
واگ��ذاری آنها وجود دارد، گفت: امکان عرضه س��هام در بازار س��وم فرابورس به 
صورت بلوکی هم اکنون نیز وجود دارد و این براساس قانون سیاست های اجرایی 

اصل 44 قانون اساسی است. 
وی افزود: باید صورت های مالی به صورت حسابرس��ی ش��ده ارائه شوند و اگر 
این شرکت ها بدهی دارند، باید در صورت های مالی منعکس شود که فالن مقدار 
بدهی دارند و اگر س��ود نداش��ته باشند، حس��ابرس مالی بندی در گزارش خود 

می آورد که منجر به مردودی گزارش حسابرسی خواهد شد. 
مدیرعامل فرابورس در پاس��خ به این پرس��ش که آیا تکلیف��ی که نمایندگان 
گفته ان��د که تا ش��هریورماه س��رخابی ها از طریق فرابورس عرضه ش��وند، عملی 
خواهد شد، گفت: این بستگی به مدارک و مستندات دارد، ولی تاکنون مدارکی 
ب��ه ما نداده اند و اگر هر موقع مدارک الزم در مورد دو باش��گاه را ارائه کنند، ما 

ظرف یکی دو روز آن را اعالم می کنیم.
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تشکیل اتاق فکر تولید
بهره مندی از تجربیات صاحب نظران صنعت و 

اقتصاد در رفع موانع تولید
مقیم��ی از برگ��زاری سلس��له نشس��ت های اتاق فک��ر تولید ب��ا حضور 

صاحب نظران عرصه صنعت به منظور رفع موانع تولید خبر داد.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان به نق��ل از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، فرشاد مقیمی در حاشیه برگزاری اتاق فکر تولید که با حضور برخی 
از وزرا و معاونان سابق وزیر صمت و صاحب نظرانی از عرصه بخش خصوصی 
برگزارش��د، گفت: راهکار ها و چالش های رونق تولید در کش��ور با محوریت 
حمای��ت و صیان��ت از تولید ملی در اتاق فکر مورد بررس��ی قرار می گیرد و 
سیاس��ت های احصاش��ده با تکیه بر خرد جمعی صاحب نظران جهت طرح 
در مراجع تصمیم س��از با حضور وزیر محترم صنع��ت، معدن و تجارت ارائه 

خواهد شد.
وی تصری��ح کرد: سیاس��ت های کالن اقتصادی و صنعت��ی نظیر اصالح 
سیاس��ت های تجاری و ارزی، ریسک س��رمایه گذاری در کشور، بازنگری در 
حق��وق ورودی، افزایش هزینه تمام ش��ده تولید، مدیری��ت ارزی در بخش 
صنعت و... از جمله موضوعاتی اس��ت که در این سلس��له نشست ها مطرح و 

راهکار های اجرایی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مع��اون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بهره مندی از تجربیات 
صاحب نظ��ران عرصه صنعت و اقتصاد را در رف��ع موانع و چالش های پیش 
روی تولید ضروری برش��مرد و گف��ت: محدودیت ه��ای بین المللی همواره 
اقتص��اد و صنعت ما را نش��انه رفته اس��ت و م��ا با بهره من��دی از تجربیات 
دهه های گذشته می توانیم با قدرت بیشتری از تحریم های فعلی عبور کنیم.

گفتنی اس��ت اتاق فکر تولید ب��ه میزبانی معاونت ام��ور صنایع با حضور 
صاحب نظرانی از عرصه تولید و صنعت برگزار شد. در این نشست به صورت 
تخصصی به موضوع اصالح سیاس��ت های تعرف��ه ای با محوریت حفظ تولید 
و اش��تغال صنعتی و رفع چالش های این بخش پرداخته ش��د و راهکار های 
پیش��نهادی نیز جهت کاهش آس��یب های احتمالی به صنعت کش��ور مورد 

بررسی قرار گرفت

افزایش حدود ۹۰درصدی سرمایه گذاری 
خارجی

جدیدتری��ن آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
)صمت( حاک��ی از افزایش بیش از 2۶درصدی تع��داد و افزایش نزدیک به 
90درصدی در حجم س��رمایه گذاری خارجی در طرح های صنعتی، معدنی 
و تجاری در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

است.
به گزارش ایس��نا، این آمارها نش��ان می دهد که حجم کل سرمایه گذاری 
خارجی در طرح های صنعت��ی، معدنی و تجاری با افزایش 89.8درصدی از 
292 میلیون و 100 هزار دالر در س��ه ماهه نخس��ت سال گذشته به 554 

میلیون و 400 هزار دالر رسیده است.
تعداد س��رمایه گذاری خارج��ی در طرح های صنعت��ی، معدنی و تجاری 
نیز در س��ه ماهه نخس��ت امس��ال نسبت به مدت مش��ابه در سال گذشته، 
2۶.3درصد افزایش داشته اس��ت. سال گذشته 19 طرح صنعتی،  معدنی و 
تجاری در هیات س��رمایه گذاری خارجی مصوب ش��د، اما تعداد این طرح ها 

در سه ماهه نخست سال جاری به 24 عدد رسیده است.

درآمدزایی و اشتغال پایدار با مشاغل خانگی
 دبیر س��تاد ساماندهی و حمایت از مش��اغل خانگی بیشترین تقاضا برای 
مشاغل خانگی را متعلق به ساکنین شهرها دانست و گفت بیش از 82درصد 

متقاضیان اشتغال خانگی را زنان و 18درصد را مردان تشکیل می دهند.
مهناز امامدادی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار داشت: مشاغل خانگی ضمن 
ایجاد فرصت های اشتغال برای افراد به ویژه زنان زمینه تجمیع سرمایه های 
خرد و اندک و عرضه محصوالت تولید شده را فراهم می کند. امروز بسیاری 
از کش��ورهای توس��عه یافته بخش اعظمی از بازار اشتغال خود را به مشاغل 
خانگی اختصاص داده و از ظرفیت بنگاه های خرد و کوچک در این خصوص 

بهره  برده اند.
وی با اشاره به اجرای الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی گفت: این طرح 
از طریق هدایت و مش��اوره و اس��تعدادیابی موجب توانمندسازی متقاضیان 
مش��اغل خانگی می شود. شناسایی ظرفیت ها، توانمندی متقاضیان و اتصال 
ب��ه ب��ازار کار از مهمترین اهداف طرح اس��ت و جهاد دانش��گاهی به عنوان 

مجری طرح وظیفه تسهیلگری را برعهده دارد.
به گفته دبیر س��تاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی الگوی توسعه 
مش��اغل خانگی متقاضیان را به پش��تیبانان و بنگاه های باالدس��تی متصل 
می کند و امکان درآمدزایی و اشتغال پایدار را برای افراد به وجود می آورد.

امامدادی مهمترین ویژگی الگوی نوین مش��اغل خانگی را انعطاف پذیری 
آن دانس��ت و گفت: با توجه به مزیت های نسبی هر منطقه انعطاف الزم در 
این طرح ایجاد می ش��ود و در خصوص تسهیالت پرداختی نیز خوشبختانه 
مش��اغل خانگی وابستگی زیادی به تسهیالت ندارند. در گذشته برای ایجاد 
ش��غل نیازمند وام و تس��هیالت بانکی بودیم و همین امر به اش��تغال لطمه 
م��ی زد ولی امروز پرداخت تس��هیالت به ویژه در حوزه مش��اغل خانگی در 
مرحله آخر کار اس��ت و افراد با تالش خود کار را به س��رانجام می رس��انند 
و پرداخت وام زمانی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که کار پیش��رفت و 

توسعه الزم را پیدا کرده باشد.
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در عین حال 
از توانمندس��ازی اقتصادی 100 نفر از خانواده ه��ای زندانیان در طرح ملی 
توسعه مش��اغل خانگی خبر داد و گفت: در راستای حمایت از خانواده های 
زندانی��ان، پیش نویس قرارداد چهارجانبه می��ان انجمن حمایت از زندانیان، 
وزارت کار، صن��دوق  کارآفرین��ی امید و س��ازمان تجاری س��ازی فناوری و 
اش��تغال دانش آموختگان جهاددانش��گاهی تدوین شده که وظیفه بررسی و 
شناسایی، اولویت بندی مزیت های استانی، توانمندسازی متقاضیان،  اتصال 

به بازار و پایدارسازی مشاغل را برعهده دارد.
وی از رش��د فعالیت های پش��تیبانی در حوزه مش��اغل خانگی خبر داد و 
گفت: براس��اس آمارها بیش از 82درصد متقاضیان اش��تغال خانگی را زنان 
و 18درصد را مردان تش��کیل می دهند که این نس��بت در شهرها بیشتر از 
روس��تاها بوده و 74درصد مشاغل خانگی در شهرها و 2۶درصد در روستاها 
ایجاد شده اس��ت. همچنین طی سال های 1395 تا 1397 جمعا ۶2درصد 
سرپرس��تان خانوار در حوزه مش��اغل خانگی مش��غول به کار شده اند که از 
این تعداد 15درصد را مردان و 47درصد را زنان سرپرس��ت خانوار تشکیل 

داده اند.

اخبـــار

مع��اون اقتصادی وزیر کش��ور گفت تا 11 مردادماه امس��ال بیش از 9 
میلیون تن در قالب 21 قلم کاالی اساسی وارد کشور شده که برای تامین 
این کاالها 4 میلیارد دالر ارز تعیین ش��ده اس��ت. به گزارش ایسنا، بابک 
دین پرس��ت 17مردادماه در ستاد اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری 
درخصوص تنظیم بازار صورت گرفته، تصریح کرد: در این ش��رایط دولت 
تالش می کند امکان دسترسی به کاالهای اساسی از محل تولیدات داخل 
یا واردات داش��ته باش��د.  وی بیان کرد: تا 11 مردادماه امسال بیش از 9 
میلیون تن در قالب 21 قلم کاالی اساسی وارد کشور شده که برای تامین 
این کاالها 4میلیارد دالر ارز تعیین شده، همچنین 12قلم کاالی اساسی 

نسبت به سال گذشته 2۶درصد افزایش واردات داشته است.
دین پرس��ت ادامه داد: بییش از 4میلیون و 500 هزار تن کاال در بنادر 

ذخیره سازی شده و مشکلی برای تامین وجود ندارد.
دین پرس��ت خاطرنش��ان کرد: در سال 98 بنا به دس��تور وزیر کشور، 
اولویت های بیست گانه وزارت کشور در حوزه اقتصادی به استانداران ابالغ 
شده است که وزارت کش��ور برای فرمانداران استان ها تکالیف مشخصی 
را تعیین و ابالغ کردند. وی با اش��اره به اینکه س��از و کار مناس��بی برای 
نقش آفرینی فرمانداران در این ابالغیه بیان ش��ده است، افزود: استانداران 
موظف ش��دند در هر فصلی فرمانداران را به تمام جلسات ویژه اقتصادی 

دعوت تا بتوانند به تکالیف مهم خود عمل کنند.
دین پرس��ت گفت: اولی��ن ماموریت فرمان��داران این اس��ت که تعداد 
واحدهای فعال هر شهرس��تان را با تعداد اشتغال آنها در دسترس داشته 

باشد و تالش کنند ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی افزایش یابد.
وی درخصوص احیا و بازگش��ت واحدهای تولیدی که توس��ط ش��بکه 
بانکی تملک ش��ده اند، تصریح کرد: حدود 2020 واحد تولیدی در سطح 
کشور توسط شبکه بانکی تملک شده است که در چهارمحال و بختیاری 
اکنون 22 واحد تولیدی توسط شبکه بانکی تملک شده که این ماموریت 
فرمانداران برای بازگش��ت به چرخه تولید اس��ت. مع��اون اقتصادی وزیر 
کشور احیای واحدهای تولیدی را از دیگر ماموریت های فرمانداران دانست 
و گفت: در دوران دولت یازدهم و دوازدهم به عنوان واحدهای راکد از آنها 
نام برده می ش��ود که باید برای واحدهایی که قابلیت بازگش��ت به چرخه 
تولید را دارند تالش ش��ود.  وی درخصوص واحدهای مشکلدار و بحرانی 
که از دیگر ماموریت های فرمانداران است، تصریح کرد: 12 واحد مشکلدار 
با یک هزار و 593 اشتغال و دو واحد بحرانی با 239 نفر اشتغال در استان 
وجود دارد که تقاضا می ش��ود استاندار جلس��ه ویژه ای را به این واحدها 
اختصاص دهند. دین پرست گفت: واقعا با توجه به باالبودن هزینه ها و آغاز 
به کار پروژه جدید، باید به سمت پروژه هایی که باالی ۶0درصد پیشرفت 
فیزیکی دارند گام برداریم.  موضوع بس��یار مهم این اس��ت که طرح های 

نیمه تمام، تکمیل و واگذاری آنها به بخش خصوصی صورت گیرد.
 دین پرس��ت ادامه داد: در این دوران مقاومت و اس��تقامت باید نگاه ها 
به بخش خصوصی باش��د و کمتر به اعتبارات دولتی بپردازیم؛ طبق آمار 
اخذشده از 25 استان کشور، 902 پروژه با ارزش سرمایه گذاری یک هزار 
و 290 میلیارد تومان واگذار شده که 424 پروژه جدید، 252 پروژه نیمه 

تمام و 219 پروژه تکمیل و آماده بهره برداری است.
وی گفت: این اس��تان 31 پروژه را به خود اختصاص داده که 30 پروژه 
تکمیل ش��ده اس��ت، همچنین 2هزار و 140 پروژه توس��ط وزارتخانه ها 
شناس��ایی ش��ده که از این تع��داد 2هزار و 20 پروژه نیم��ه تمام و 120 
پروژه جدید اس��ت.  معاون اقتصادی وزیر کش��ور گفت: از 2هزار و 291 
پروژه تعداد پروژه مش��ارکتی بخش خصوصی، ۶9 پروژه جزو برنامه های 
سال جاری این استان است که باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کمک 
کند تا این امر محقق ش��ود.  وی افزود: طبق آخرین آمار سازمان برنامه 
و بودجه 78 هزار و 402 پروژه نیمه تمام در کش��ور وجود دارد که 785 
هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آنها مورد نیاز است که از این تعداد 
5ه��زار و 892  پروژه نیمه تمام ملی بوده ک��ه 445 هزار میلیارد تومان 
اعتب��ار الزم دارد و 72 هزار و 510 پروژه اس��تانی هس��تند که 40 هزار 

میلیارد تومان برای تکمیل آنها مورد نیاز است.
وی گفت: یکی از مش��کالت در بخش دولتی مقاومت دس��تگاه ها برای 
واگ��ذاری طرح ها و مخالفت و مقاومت دس��تگاه های نظارتی بوده که از 
استانداران درخواست شد علت عدم واگذاری پروژه ها به عنوان ماموریت 
ویژه قرار گیرد. وی در پایان درخصوص وجود قوانین مزاحم در کش��ور، 
خاطرنشان کرد: قبل از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی وزیر کشور قوانین 
مزاحم را تقریبا اصالح کردند اکنون اعتقاد بر این اس��ت که تنوع قوانین 
و مقررات در کش��ور یکی از عوامل بروز فسادها و رانت ها و طوالنی بودن 

روند سرمایه گذاری بوده است.

ورود 9 میلیون تن کاالی اساسی 4 میلیارد دالری به کشور

آح��اد مردم با مطرح ش��دن موضوع تفکیک دو وزارتخان��ه صنعت و معدن و 
تجارت و بازرگانی، این س��وال را می پرس��ند که آیا در صورت تاس��یس وزارت 

بازرگانی اهداف اصلی تنظیم بازار برای واقعی سازی قیمت ها محقق می شود؟
 ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، قانون انتزاع وظای��ف بازرگانی بخش 
کش��اورزی از وزارت بازرگان��ی وقت در بهمن س��ال 91 در قال��ب قانون تمرکز 
وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد به تصویب مجلس 
ش��ورای اسالمی رسید و در سال 92 از س��وی هیات دولت ابالغ شد و براساس 
این قانون مقرر شد مسئولیت و اختیارات بازرگانی محصوالت کشاورزی و ابزار ها 
و س��اختار های مورد نی��از برای اجرای این کار به وزارت جهاد منتقل ش��ود که 
متأس��فانه اجرای ناقص این قانون طی سال های گذشته بخشی از نابسامانی های 

تنظیم بازار محصوالت کشاورزی گالیه های مردم را به همراه داشت.
 دولت در س��ال های گذش��ته نه تنها قانون انتزاع را به ط��ور کامل اجرا نکرد 
بلکه به ص��ورت چراغ خاموش به دنبال احیای وزارت بازرگانی بود که در پنجم 
مرداد بنا بر دستورات ویژه مقام معظم رهبری به دولت و خواست رئیس جمهور 
در تنظی��م ب��ازار و حفظ آرامش مردم احیای مجدد وزارت بازرگانی در دس��تور 
کار قرار گرفت اگرچه مس��ئوالن وزارت صمت معتقدند که حوزه بازرگانی کشور 
بای��د به ص��ورت متمرکز در یک وزارتخانه راهوری تا تصمیمات الزم نس��بت به 
امور بازرگانی اتخاذ شوند، اما در مقابل مسئوالن و کارشناسان وزارت جهاد این 
موضوع را به ضرر تولید داخل و برخالف سیاست پای اقتصاد مقاومتی می دانند 
و معتقدند احیای وزارت بازرگانی چیزی جز باز شدن دروازه های کشور به سوی 

واردات محصوالت و مواد غذایی از دیگر کشور ها نیست.
حال به س��راغ مس��ئوالن ذی ربط می رویم ت��ا از تأثیر احی��ای مجدد وزارت 

بازرگانی بر تنظیم بازار اقالم اساسی و سبد مورد نیاز خانوار باخبر شویم.

احیای وزارت بازرگانی منجر به حاشیه رفتن وزارت جهاد می شود
مس��عود اس��دی عضو ش��ورای مرکزی خانه کش��اورز در گفت وگو با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرن��گاران جوان، احیای 
مجدد وزارت بازرگانی را در تضاد با ش��عار س��ال دانس��ت و گفت: اگرچه مقام 
معظم رهبری همواره تأکید دارند که مایحتاج عمومی، امکانات و توانمندی های 
م��ردم نباید دچار دغدغه ش��وند، اما مهمترین موضوع را تکی��ه بر تولید داخل، 
اهتمام به تولید محصوالت کشاورزی و ایجاد شبکه بازرگانی محصوالت به دست 

مصرف کننده می دانند.
او افزود: رئیس جمهور و دولت به منظور تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم بر 
ایجاد وزارت بازرگانی تأکید بسیار داشتند و رئیس جمهور با صراحت اعالم کرد 
با احیای وزارت بازرگانی مش��کل تأمین غذای مردم و س��بد خانوار ظرف مدت 
یک هفته مرتفع می شود و امیدواریم این وعده همانند دیگر وعده های مسئوالن 
نباش��د. اس��دی ادامه داد: اگرچه دولت خودکفایی گندم را جزو افتخارات خود 
می دان��د، ام��ا کمتر از 10درصد این امر مربوط به دولت اس��ت، چرا که حمایت 

دولت تنها به اعطای یک کیسه کود حمایتی در هکتار خالصه می شود.
عضو ش��ورای مرکزی خانه کشاورز با اش��اره به اینکه احیای وزارت بازرگانی 
به ضرر بخش کش��اورزی و تولیدکنندگان داخل تمام می شود، بیان کرد: ایجاد 
وزارتخانه قدرتمند همچون وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کش��اورزی به حاش��یه 
م��ی رود؛ ک��ه این امر بر تولید داخ��ل و خوداتکایی محصوالت کش��اورزی تأثیر 

سوء می گذارد.
احیای وزارت بازرگانی به معنای تکرار اشتباه گذشته است

عل��ی خانمحمدی مدیرعام��ل مجمع ملی نخبگان کش��اورزی در گفت وگو با 
خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با 

اشاره به اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی در رفع مشکالت تنظیم بازار و اقالم 
اساسی مردم تأثیری ندارد، گفت: با واگذاری اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی 
به وزارت صمت شاهد گش��وده شدن دروازه های کشور به روی واردات کاال های 

بی کیفیت و ارزان قیمت هستیم.
او افزود: با احیای مجدد وزارت بازرگانی همانند گذشته در مدت زمان کوتاهی 
مس��ئوالن امر در نظر دارند با واردات کاال های بی کیفیت بازار اقالم اساس��ی را 
تنظیم کنند، اما پس از مدتی به س��بب خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید و 
کمبود عرضه با مشکالت قبلی روبه رو می شویم که این امر به ضرر مصرف کننده 

و به سود واردکننده و دالل تمام می شود.
خانمحم��دی بیان ک��رد: با توجه به کاه��ش ارزش پول ملی ام��کان واردات 
کاال ه��ای باکیفیت وج��ود ندارد که در نهایت با اس��تمرار محصوالت و کاال های 

بی کیفیت ضربه مهلکی به زنجیره تولید وارد خواهد شد.
مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کش��اورزی با اشاره به اینکه اهداف تنظیم بازار 
ب��ا احیای وزارت بازرگانی محقق نخواهد ش��د، بیان ک��رد: احیای مجدد وزارت 
بازرگانی بازگش��ت به گذشته اس��ت چرا که این وزارتخانه تمامی هم و غم خود 
را ب��ر واردات کاال متمرکز می کند که این امر به ضرر بخش کش��اورزی و تولید 

داخل تمام می شود.
اهداف تنظیم بازار با احیای وزارت بازرگانی محقق نمی شود

وی با اش��اره به اینکه احی��ای وزارت بازرگانی با سیاس��ت اقتصاد مقاومتی و 
شعار سال در تضاد است، تصریح کرد: با توجه به اینکه با احیای وزارت بازرگانی 
اهداف تنظیم بازار کاال های اساس��ی مرتفع نمی شود از این رو مسئوالن امر باید 
تمهیدات جدی برای این مس��ئله داش��ته باش��ند تا تولید داخل و اقتصاد کشور 

دچار خسران نشود.

عضو هیات مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوشتی گفت امروز متوسط نرخ 
ه��ر کیل��و مرغ زنده 10 هزار و 300 و مرغ آماده به طبخ 14 هزار و 500 تومان 
اس��ت. برومند چهارآیین در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
تح��والت بازار مرغ اظهار داش��ت: امروز متوس��ط نرخ هر کیلو م��رغ زنده درب 

مرغداری 10 هزار و 300 و مرغ آماده به طبخ 14 هزار و 500 تومان است.
وی افزود: فروش مرغ یک ریال باالتر از نرخ 14 هزار و 500 تومان اجحاف در 
حق مصرف کننده اس��ت که دستگاه های نظارتی باید با اعمال نظارت های بیشتر 

از سودجویی برخی مغازه داران جلوگیری کنند.
چهارآیی��ن قیم��ت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به ش��رایط 
کنونی عرضه و تقاضا افزایش تلفات و کاهش کیفیت نهاده های دامی پیش بینی 

می ش��ود که تا 15ش��هریور نرخ مرغ زنده در دامنه 10 تا 10 هزار و 500 و مرغ 
آماده به طبخ 14 تا 14 هزار و 500 تومان باشد.

این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه قیمت جوجه یک روزه رو به کاهش است، 
بیان کرد: روند نزولی قیمت جوجه یک روزه در بازار نشان می دهد که مرغداران 
تمایلی به جوجه ریزی ندارند که استمرار این روند عرضه مرغ در ماه های آتی را 
تحت تأثیر خود قرار می دهد. به گفته وی با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار 
بازگش��ایی مدارس و خنک شدن هوا از اواسط ش��هریور پیش بینی می شود که 

قیمت مرغ در بازار تا حدودی کاهش یابد.
عض��و هیات مدی��ره کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی با انتق��اد از اظهار 
نظر مس��ئوالن وزارت صم��ت پیرامون واردات مرغ گف��ت: برخورد های قهری و 

تهدید آمیز مس��ئوالن دولتی در فضای رسانه ای و کاهش انگیزه تولیدکنندگان، 
اس��تمرار تولید و تأمین مرغ ظرف 40 تا 50 روز آینده را به چالش می کش��اند 
از ای��ن رو تقاض��ا داریم مس��ئوالن امر ش��رایط را ب��ه گونه ای فراه��م کنند که 

تولیدکنندگان به آینده تولید امیدوار شوند.
این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه تصمیمات دولت در افت و خیز تولید مرغ 
تأثیرگذار اس��ت، بیان کرد: این در حالی اس��ت که اگر قیمت گذاری به مکانیزم 

عرضه و تقاضا واگذار شود بدون تردید بازار به تعادل خواهد رسید.
وی با اش��اره به اینکه تنش بازار نهاده های دامی فروکش کرده  اس��ت، افزود: 
هم اکن��ون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و 500 و کنجاله س��ویا 2 هزار و 700 
تومان در بازار آزاد عرضه می شود که با نرخ مصوب خود اختالف چندانی ندارد.

اهداف تنظیم بازار با احیای وزارت بازرگانی محقق می شود؟ 

 تولید داخل و خودکفایی اهداف مهم برای ایجاد وزارت بازرگانی

آخرین تحوالت بازار مرغ

نرخ هر کیلو مرغ ۱۴ هزار و 5۰۰ تومان

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
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کارت سوخت هیچ ارتباطی به گرانی بنزین ندارد
نظارت دقیق تر بر استفاده از کارت سوخت

عبدالحمید خدری، عضو کمیس��یون انرژی مجلس با اشاره به اینکه روی 
کار آمدن دوباره کارت س��وخت هی��چ ارتباطی به گرانی بنزین ندارد، گفت 

گرانی بنزین در دستور کار نیست.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از خبرفوری، عبدالحمید 
خدری نماینده مردم بوش��هر، گناوه و دیلم در مجلس ش��ورای اس��المی با 
بیان اینکه موضوع کارت س��وخت و توزیع سوخت با استفاده از کارت، هیچ 
ارتباطی به گرانی بنزین ندارد، اظهار داش��ت: این یکی از راه ها برای مبارزه 
با قاچاق س��وخت است. چون زیرس��اخت ها فراهم بود و هزینه زیادی برای 
این کار شده بود. تصمیم بر این شد که استفاده از کارت سوخت احیا شود.

وی ادام��ه داد: من تاکی��د می کنم که توزیع کارت س��وخت ارتباطی به 
گرانی سوخت ندارد و ما برنامه ای برای این کار نداریم.

حجت االسالم خدری تصریح کرد: کارت سوخت یکی از راه های جلوگیری 
از قاچاق س��وخت اس��ت. با توجه به باالبودن قیمت دالر در کشور ما شاهد 
افزایش قاچاق سوخت به طرق مختلف هستیم، به همین دلیل اجرای توزیع 

سوخت با استفاده از کارت دوباره در دستور کار قرار گرفت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد که حداقل مزیتی که کارت 
س��وخت داش��ت این بود که مصرف روزانه س��وخت در کش��ور برای دولت 
مش��خص بود، در این دوره فش��ارها بر ش��هروندانی که از خودرو اس��تفاده 

می کنند برای استفاده از کارت سوخت شخصی شان بیشتر می شود.
وی ادامه داد: ما در این دوره ش��اهد نظارت دقیق تر بر اس��تفاده از کارت 

سوخت هستیم.

2 ایستگاه نیمه شرقی خط 7 مترو به زودی 
افتتاح می شود

مدیرعامل متروی تهران از اقدامات انجام ش��ده برای افتتاح نیمه ش��رقی 
خط 7 مترو با دو ایستگاه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، علی امام در مورد 
س��رانجام افتتاح نیمه شرقی خط 7 مترو با بیان اینکه در پی تعطیلی خط 
7 مترو اقدامات فنی برای به س��ازی و ایمن س��ازی این خط آغاز شد، اظهار 
داشت: نهایتا در سال گذشته بخش میانی این خط، حدفاصل مهدیه تا نواب 

به طول هفت کیلومتر و با پنج ایستگاه افتتاح شد.
وی با بیان اینکه در اس��فندماه س��ال گذش��ته نیز بخش شمالی خط 7 
حدفاصل نواب تا میدان صنعت به طول 7.5 کیلومتر با دو ایس��تگاه افتتاح 
ش��د، گفت: در حال حاضر بخش ش��رقی این خط حدفاصل بسیج تا مهدیه 

با دو ایستگاه بسیج و مهدیه به طول 8.5 کیلومتر در حال افتتاح است.
مدیرعامل متروی تهران با بیان اینکه ایس��تگاه مهدیه ایس��تگاه تقاطعی 
خط 1 و 7 اس��ت که در امر جابه جایی مس��افر و مدیریت سفر نقش زیادی 
دارد، افزود: امیدواریم طی هفته آینده و به مناس��بت اعیاد پیش رو بتوانیم 

این خط را وارد مدار بهره برداری کنیم.
ام��ام با بیان اینکه با افتتاح این دو ایس��تگاه کل 22 کیلومتر خط هفت 
وارد مدار  بهره برداری می ش��ود، اظهار داش��ت: ایستگاه بسیج تا صنعت به 

طور کامل با 10 ایستگاه وارد مدار خواهد شد.
مدیرعامل متروی تهران با بیان اینکه در خط 7 مترو 22 ایس��تگاه وجود 
دارد که تاکنون 12 ایستگاه آن افتتاح شده است و مابقی ایستگاه ها نیز به 
تدریج تا پایان س��ال وارد مدار بهره برداری خواهند شد، افزود: به مردم قول 
داده ایم که از مهرماه جاری هر ماه یک ایستگاه افتتاح شود که تا آخر سال 

شش ایستگاه این خط مترو افتتاح خواهد شد.

قیمت لوازم یدکی خودرو نامتعارف است
لزوم دقت باال در واگذاری خودروسازان

عضو هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص 
وضعیت لوازم یدکی خودرو در بازار گفت مشکل اصلی که بسیاری 
از آن گل��ه می کنند مربوط به قیمت نامتعارف لوازم یدکی اس��ت. 
در ای��ن خص��وص نظارت خاصی ب��ر روی قیمت ها وج��ود ندارد و 
ب��رای آن باید به دنبال راهکار ب��ود. به گزارش پایگاه خبری »عصر 
خودرو« به نقل از گس��ترش نیوز، عبداهلل رضیان، عضو هیات رئیسه 
کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س در رابطه با قیمت لوازم یدکی 
در بازار گفت: ما درخصوص لوازم یدکی کمبود نداریم، اما متاسفانه 
قیمت ها نامتعارف اس��ت و کنترل ش��ده نیست. بیشتر افراد از نحوه 
توزی��ع و قیمت ها در بازار لوازم یدکی گله دارند. متاس��فانه قیمت 
لوازم یدکی به گونه ای اس��ت که هیچ دستگاهی نظارت بر روی آن 
ن��دارد به همین دلیل گله مندی ها بیش��تر در زمینه قیمت اس��ت. 
ممکن اس��ت برخی از قطعات که در بازار کمیاب اس��ت را افراد و 
فروشندگان احتکار کنند و به بازار ندهند. لوازم یدکی که در داخل 
کش��ور تولید می ش��ود مش��کل چندانی ندارد اما مقداری از جهت 

کنترل بازار وضعیت مناسبی نداریم. 
ورود قطعات چینی به کشور

وی ادامه داد: متاسفانه قطعات چینی به شدت وارد بازار می شود 
و کنترل��ی روی آن صورت نمی پذیرد. یک س��ری قطعاتی که باید 
تامین ش��ود از طریق تامین کنندگان داخلی تولید نمی ش��ود و در 
واقع قطعات به صورت تقلبی و بی کیفیت به بازار راه پیدا می کنند. 
در نتیجه این قطعات برای خریداران مش��کالت گوناگونی را ایجاد 
کرده اس��ت و باید این مش��کالت را رفع کرد. بیشتر قطعاتی که از 
خارج کش��ور به ایران راه پیدا می کنند از چین هستند. بسیاری از 
دالالن به دلیل اینکه خرید چنین قطعاتی سود باالیی دارد و قیمت 

آنها ارزان تمام می شود به سمت اینگونه موارد می روند.
توزیع قطعات توسط قطعه سازان

رضیان درخصوص توزیع قطعات به بازار گفت: مش��کلی که در حال 
حاضر وجود دارد این اس��ت که برخی از قطعات تحریم است و امکان 
ورود آنه��ا از مجاری قانونی وجود ندارد. همی��ن امر بازار قطعات را با 
مش��کل مواجه کرده و این بازار نابسامان شده است و حدود 30درصد 
قطعات از خارج کشور به بازار راه پیدا می کند. این قطعات با توجه به 
اینکه بخش عمده ای از آنها چینی اس��ت احتماال تقلبی هس��تند و یا 
عم��ر زیادی ندارند. مدیریت باید در این زمینه صورت بگیرد و راه حل 
این است که قطعات از مجاری قطعه  سازان وخودروسازان و به صورت 
اینترنتی یا از طریق نمایندگی های مجاز به بازار راه پیدا کند. بسیاری 
قطعات خودروها در داخل کشور تولید می شود و توزیع قطعات نیز باید 

توسط همان قطعه سازان صورت بپذیرد.

اینکه خود قطعه س��ازان به رغم طلبکار بودن ش��ان از خودروس��ازان و مش��کل 
نقدینگی ش��ان قادر خواهند بود س��هام دولت را بخرند، مس��اله ای است که باید از 

آنها سوال شود.
به گزارش پدال نیوز، براس��اس نظرات مطرح ش��ده در رس��انه ها این گونه تصور 
می ش��ود اگر 14درصد س��هام ایران خودرو و 17درصد سهام سایپا متعلق به دولت 
واگذار ش��ود، تمام مش��کالت صنعت خودرو حل خواهد ش��د که البته این تصور 
درس��ت نیست. مشکل اصلی صنعت خودرو کش��ور میزان مالکیت دولت در سهام 
خودروس��ازان بزرگ نیست بلکه مشکل دخالت های مس��تمر دولت و سایر نهادها 

در این صنعت است. 
در ای��ن رابط��ه  علی رض��ا قربانی نژاد، کارش��ناس صنعت خودرو معتقد اس��ت: 
»واگذاری س��هام دولت به آن آس��انی که برخی منتقدان سهامداری دولت مطرح 
می کنند، نیست، شرکت های بزرگ خودروس��ازی کشور در  حال  حاضر توان اداره 
تم��ام امور خود بدون اتکا به دولت را ندارن��د و مقصر این موضوع دخالت های گاه 
و بی گاه دولت در روند تجاری و اقتصادی خودروس��ازی کش��ور است. واگذاری این 
شرکت ها به کسی که اهلیت حفظ این صنعت را داشته باشد، بسیار دشوار است.« 

مشکل اصلی واگذاری مالکیت سهام دولتی خودروسازان چیست؟ 
 مشکل اصلی صنعت خودرو کشور، میزان مالکیت دولت در سهام خودروسازان بزرگ 
نیست، بلکه دخالت های دولت در این صنعت است. این دو، موضوعات جداگانه ای هستند 
و براساس آنچه برخی کارشناسان در رسانه ها مطرح می کنند، تصور اشتباهی به وجود 
آمده که اگر 14درصد ایران خودرو و 17درصد سایپا واگذار شود، مشکالت این صنعت 

به خودی خود حل می شود.  مشکالت امروز مدیران شرکت های خودروسازی ریشه در 
دخالت دولت ها در صدور دستورات برای نحوه فروش، قیمت گذاری و بیشتر تصمیماتی 
که مدیران خودروساز قصد اتخاذ آنها را داشته اند، دارد که امروز این دخالت های ریشه ای 
برای خودروسازان مشکالت مختلفی را ایجاد کرده است.  دخالت های برخی نمایندگان 
ادوار مختلف مجلس و دولت ها مشکل تمام صنایع بزرگ در کشور است. البته تا این 
مشکل حل نشود، خصوصی سازی نیز کمکی به ارتقای کیفیت و کمیت صنعت خودرو 

کشور نخواهد کرد.
 چرا گفته می شود پس از خصوصی سازی شرکت های خودرویی بازهم مشکالت 

مدیران آنها همچنان پابرجا خواهد بود؟  
 به این دلیل که اگر قرار باش��د پس از واگذاری سهام شرکت های خودروساز به 
بخش خصوصی، دولت همچنان در میزان تولید، نحوه تولید، قیمت گذاری، فروش 
و تصمیمات ریز و درشت مدیران شرکت ها دخالت داشته باشد، تغییری در سیستم 
به صورت محسوس ایجاد نمی شود. به همین دلیل بخش خصوصی هم به مشکل 

برخواهد خورد و نمی تواند کاری بیش  از پیش جلو ببرد.
براس��اس قانون دولت می تواند کنترل 20درصد تولید و بازار خودرو را در اختیار 
داشته باشد. درحال  حاضر س��هام دولت در این حوزه زیر 20درصد است، بنابراین 
اصال مطرح ش��دن خصوصی سازی خودروسازها موضوعیت ندارد، اینکه نمایندگان 
مجلس در اتاق کنفرانس��ی بنشینند و تصمیم بگیرند بانک مرکزی، وزارت صمت و 
خودروس��از باید چه کارهایی انجام بدهند، همان طور که در گذشته کارساز نبوده، 
ب��از هم این نوع نگرش ها نمی تواند مش��کل این صنعت را از می��ان بردارد. باید در 

ابتدا بررس��ی ش��ود اجرای این بایدها شدنی هس��تند یا خیر؟ بعد در ارتباط با آن 
تصمیم گرفت. 

  آیا قوانین حمایتی برای حفظ و ارتقای صنعت خودرو در کشور در این سال ها 
مورد توجه مجلس نشینان قرار نگرفته است؟ 

 موارد بس��یاری در مواد قانونی و تبصره ها برای حمایت از تولید تصویب ش��ده 
اس��ت اما بس��یاری از آنها هیچ وقت به مرحله اجرا نرس��یده اند. این در حالی است 
که براس��اس اعالم فوالدگر، رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی، کمبود 

قانون های حمایتی نداریم، بلکه مشکل این است این قوانین اجرا نمی شوند.
 آیا شرکت های قطعه ساز بزرگ می توانند به عنوان خریدار دارای اهلیت، پیشنهاد 

خرید سهام دولت در خودروسازی ها را داشته باشند؟ 
 اینکه خود قطعه س��ازان به رغم طلبکار بودن ش��ان از خودروس��ازان و مش��کل 
نقدینگی ش��ان قادر خواهند بود س��هام دولت را بخرند، مس��اله ای است که باید از 
آنها سوال شود. البته عمدتا قطعه سازان کوچک یا متوسط مشکل نقدینگی دارند. 

معموال قطعه سازان بزرگ با مشکالت نقدینگی به  نسبت کمتری مواجه هستند.
 نزدی��ک به 1200 قطعه س��از در کش��ور داریم که تعدادی از این قطعه س��ازان 
مشکالت فراوانی دارند. بعضی تعطیل شده اند یا تعدیل نیرو داشته اند و عده ای هم 
با وجود مش��کالت مالی سعی بر تولید دارند، اما این به این معنا نیست که همگی 
آنها مشکل مالی دارند. بنابراین باید دید کسی که قصد خرید این سهام را دارد، از 
پشتوانه مالی خوبی بهره مند است یا خیر؟ مطمئنا این افراد نمی توانند جزو دسته 

اول و دوم از قطعه سازان باشند.

فروش سهام دولت در ایران خودرو و سایپا دردی را دوا نمی کند

عضو هیات علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی اع��الم می کند که در 
صورت واگذاری س��هام دولت در خودروس��ازی ها، دولت و وزارت صمت باید با 
یک نگاه باالدس��تی، صنایع مختلف را به منظور رس��یدن به اهداف تعیین شده 
در صنعت خودرو، هماهنگ کنند و نقش حمایتی و سیاس��ت گذاری را در حوزه 

کالن داشته باشند.
ش��هرام آزادی در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار خبرخ��ودرو، درخص��وص بهترین 
مس��یرهای تامین نقدینگی خودروس��ازان اظهار داشت: منابع مالی خودروسازن 
می تواند شامل منابع بانکی باشد که پرداخت این منابع به خودروسازان با کمک 
دولت میس��ر می شود، به عبارتی اس��تفاده از وام های کم بهره و تسهیالت بانکی 
کم بهره اصلی ترین راه ایجاد تس��هیالت برای رونق تولید و تحقق شعار سال 98 

و تامین نقدینگی خودروسازان است.
عضو هیات علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی اف��زود: راه دوم تامین 
نقدینگ��ی خودروس��ازان، کم��ک بالع��وض دولت اس��ت. اگر قرار باش��د خود 
خودروس��ازان به ایج��اد منابع مالی بپردازن��د قاعدتا این اتف��اق با پیش فروش 
خودروه��ا رقم خواهد خورد که به نظر می رس��د پیش فروش ه��ا به اندازه کافی 

صورت گرفته باشد و تعهدات در برابر مردم ایجاد شده است.
آزادی درخصوص زیاندهی خودروس��ازان گفت: زیانده بودن خودروسازان در 
وهل��ه اول مرتب��ط با تحری��م و در مرتبه دوم مرتبط با قیمت گذاری دس��توری 
خودرو اس��ت و این دو مورد به همراه هم باعث زیان انباش��ته شده که این زیان 
انباش��ته به س��ادگی قابل برطرف شدن نیست زیرا مس��اله ای که طی سال های 
متمادی ایجاد ش��ده  طی یک یا دو س��ال برطرف نمی ش��ود؛ راه برطرف شدن 
این مشکل، کمک دولت است و بدون کمک سیستم بانکی و دولت، فائق آمدن 

خودروسازان بر این مشکالت به سادگی امکانپذیر نخواهد بود.
عضو هی��ات علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی درخصوص 
ایف��ای نقش موث��ر وزارت صم��ت در صنعت خودرو پ��س از واگذاری 
س��هام دولت در خودروس��ازی ها و خروج دولت گف��ت: قاعدتا با خروج 
دول��ت، این بنگاه ه��ای اقتصادی از حالت دولتی خارج خواهند ش��د و 
تصمیم گیری های آنها براس��اس منافع ش��رکت ها خواهد بود و این امر، 
کمک موثری برای اداره این موسس��ات خواهد بود اما نقش دولت باید 

در سیاست گذاری های کالن صنعت خودرو باشد.

وی افزود: نقش وزارت صمت و س��ازمان گس��ترش بای��د نقش های حمایتی 
و سیاس��ت گذاری و نه دخالت در امور این ش��رکت ها باش��د؛ به عبارتی دخالت 
مستقیم در امور شرکت ها نباید جزو وظایف دولت باشد بلکه سیاست گذاری در 
س��طح کالن و در سطح کش��ور در حوزه خودرو باید مورد نظر دولت باشد و در 
این زمینه باید یک نقشه راه وجود داشته باشد و براساس این نقشه راه، مشخص 
باشد که ما ساالنه قصد داریم به چه اهدافی برسیم و رسیدن به این اهداف چه 

زیرساخت هایی را الزم دارد.
آزادی تصریح کرد: باید زیرساخت های بخش خودروسازی و نیز زیرساخت هایی 
که الزم اس��ت خارج از این بخش به وجود آید مش��خص ش��ود؛ برای مثال اگر 
در حوزه بدنه خودرو قرار اس��ت به منظور رس��یدن به س��طحی از استاندارد از 
فوالدهای خاصی استفاده کنیم، نقش دولت در این زمینه در حوزه صنعت فوالد 
خواهد بود به طوری که این بخش را به سمتی سوق دهد که این آلیاژهای خاص 
ساخته شود؛ این مساله وظیفه خودروساز نیست که در این حوزه سیاست گذاری 
کن��د، بنابرای��ن دولت باید با یک نگاه باالدس��تی، صنایع مختل��ف را به منظور 

رسیدن به اهداف تعیین شده در صنعت خودرو هماهنگ کند.

یک کارشناس بازار خودرو می گوید خودروهای چینی به دلیل عدم بازگشایی 
اعتبارات بانکی با کمبود قطعه رو به رو هس��تند. همین موضوع باعث ش��ده که 

تولید آنها بیش از 50درصد با افت مواجه باشد.
به گزارش پدال نیوز، کارنامه تولید خودرو در ایران طی چهار ماه اول امس��ال 
نشان می دهد تولید خودروهای چینی به شدت افت کرده و روند نزولی تولید دو 
محصول آنها حتی از رنو و پژو بیش��تر شده است. براساس آمارها تولید برلیانس 
با 99درصد، آریو با 9۶درصد، دانگ – فنگ با 77درصد و هایما با ۶3درصد افت 
مواجه شده است. همچنین باید یادآور شد که اردیبهشت امسال سه برند خودرو 

چینی همچون جیلی، هاوال و ام جی بازار ایران را در شرایط تحریم ترک کردند.
یک کارش��ناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که چرا تولید خودروهای 
چینی افت کرده است؟ گفت: تحریم ها و شرایط اخیر سیاسی باعث شده نقل و 
انتقال ارز به کشورهای هدف با مشکل مواجه شود. از این رو چالش در این حوزه 
منجر به آن شده که قطعات موردنیاز خودروها به کشور با ُکندی رو به رو شود.

خودروهای چینی 5 تا ۱۰درصد گران می شود 
 باب��ک صدرایی افزود: از س��وی دیگ��ر برنامه دولت در زمینه همسان س��ازی 
ن��رخ ارز آزاد ب��ا نرخ ارز نیمایی کش��ور هم دلیلی بر زمزمه گران ش��دن قیمت 

خودروهای چینی شده است. همچنین عدم بازگشایی اعتبار برای شریک تجاری 
هزین��ه تولید خودروهای چینی را افزایش داده اس��ت. به نظر می رس��د تا پایان 

تابستان قیمت خودروهای چینی مجدد بین 5 تا 10درصد گران شوند.
او همچنی��ن ب��ه میزان افت تولید خودروهای چینی در چهار ماهه س��ال 98 
اش��اره ک��رد و گفت: تولید خودروه��ای چینی در چهار ماهه س��ال 98 بیش از 
50درصد افت کرده اس��ت. البته برخی برندهای چینی نیز با تشدید تحریم های 
آمری��کا علیه ایران این بازار 80 میلیون نفری را ترک کردند و برخی برندها نیز 

با کمبود قطعه رو به رو هستند.

نقش حمایتی دولت پس از خروج از صنعت خودرو

کمبود قطعه در تولید خودروهای چینی

خودروهای چینی گران می شوند
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مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری گف��ت بخش خصوصی برای ایجاد 
پارک ه��ای علم و فناوری در کش��ور باید ورود پیدا کنن��د و دولت نیز با آنان 

همکاری خواهد کرد.
سورنا س��تاری در جمع خبرنگاران در چابهار 
اظه��ار داش��ت: تمام��ی ش��هرهای سیس��تان و 
بلوچس��تان در صورت آمادگ��ی، همکاری الزم و 
تامین زیرساخت های الزم از پردیس پارک علم و 

فناوری بهره مند می شوند.
وی ادامه داد: چنانچه مس��ئوالن سیس��تان و 
بلوچس��تان فضای الزم ب��رای ایجاد پارک علم و 
فن��اوری را اختصاص دهن��د آمادگی داریم تمام 
تجهیزات، مونوتورینگ، بازس��ازی و آماده سازی 

آن را برعهده بگیریم.
مع��اون علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری بر 
تامی��ن زیرس��اخت های مختلف در سیس��تان و 
بلوچستان تاکید کرد و افزود: باید مفهوم توسعه 

را به مردم بومی یاد داد و ظرفیت های کارآفرینی را بیشتر کرد.
وی بیان کرد: تفکر و نوع فرهنگ در سیس��تان و بلوچس��تان انگیزه را برای 
مسئوالن بیشتر می کند و می توان با حضور بیشتر به این منطقه در بخش های 

مختلف کمک کرد.
اس��تاندار سیستان و بلوچستان نیز گفت: سفر مس��ئوالن بلندپایه می تواند 

منجر به تخصیص اعتبار، توجه مادی و معنوی به این استان شود.
احمدعل��ی موهبتی اف��زود: چابه��ار را باید 
متف��اوت با س��ایر ش��هرها دید تا م��ردم بومی 

توسعه یافتگی را عمال حس کنند.
وی بیان کرد: با وجود نبود بودجه طرح های 
مختل��ف در سیس��تان و بلوچس��تان در ح��ال 
اجراس��ت و باید به سوی کارهای نو، تکنولوژی 

جدید و نوپا گام برداریم.
اس��تاندار سیستان و بلوچس��تان گفت: برای 
اختصاص فضا و امکانات تمام همکاری ها را در 
تمام ش��هرها انجام می دهیم تا بتوان با کارهای 

فناورانه بخشی از مشکالت را مرتفع کرد.
به گزارش ایرنا، س��ورنا ستاری معاون علمی 
و فن��اوری رئی��س جمه��وری از ظرفیت ه��ای 
اقتص��ادی و تجاری کنارک، دانش��گاه بین المللی، دانش��گاه دریانوردی و علوم 
دریایی، ش��هرک های پتروشیمی و فوالد بازدید و در نشست با استارت آپ های 

فعال در منطقه مسائل و مشکالت آنان را بررسی کرد.

ب��ا توجه ب��ه حرکت دانش��گاه ها و مراک��ز آموزش عالی به س��مت 
دانش��گاه های نسل سوم و کارآفرین، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر 
متولی ایجاد س��رای ن��وآوری مبل و منبت، به دنبال ملی ش��دن این 

صنعت و حرکت به سمت جهانی شدن آن 
شد؛ راهبردی که می توان از آن به عنوان 
مرحله ای جدید برای توسعه استارت آپ ها 
و پارک ه��ای عل��م و فناوری ن��ام برد. به 
گزارش ایرنا، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد مالی��ر در جمع خبرن��گاران اظهار 
داش��ت: راه ان��دازی این س��را تحولی در 
پژوهش و آم��وزش این هنر صنعت ایجاد 
می کند که در این مس��یر ب��ه همراهی و 
مشارکت فعاالن مبل و منبت نیاز داریم.

محمدعظی��م خدایاری ایجاد این س��را 
را احصای مس��ائل و مشکالت و کمک به 
صنعت مبل و منبت دانس��ت و افزود: در 

این س��را قرار است به اقدامات آموزش��ی و پژوهشی در قالب اقدامات 
رشد و نوآوری، استارت آپ ها و پارک های علم و فناوری بپردازیم.

وی با بیان اینکه کار سرای نوآوری فراتر از پژوهشکده مبل و منبت 

است، ابراز امیدواری کرد سرای نوآوری مبل و منبت تا پایان شهریور 
امسال به بهره برداری برسد.

رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی واحد مالیر با بیان اینکه در س��رای 
نوآوری براس��اس نیازسنجی شهرستان 
آموزش��ی  دوره های  متقاضی��ان  ب��رای 
برگ��زار می ش��ود، ادام��ه داد: در دیدار 
دو هفت��ه گذش��ته ب��ا رئیس دانش��گاه 
آزاد اس��المی کش��ور، طبق تصمیم های 
اتخاذش��ده یک تیم تحقیقاتی با حضور 
جمع��ی از فعاالن صنع��ت مبل و منبت 
مطالعه میدانی از ای��ن صنعت و بازدید 
از کارگاه ها و نمایش��گاه های سطح شهر 

انجام شد.
خدای��اری با اش��اره به اینک��ه تامین 
مکان و تجهیزات س��رای نوآوری توسط 
دانش��گاه آزاد تامین می شود، گفت: در 
این راستا 300 موضوع مرتبط با مبل و منبت به اساتید و دانشجویان 
به عنوان طرح های پژوهشی، تحقیقاتی و پایان نامه ها ارجاع و به این 

صنعت پرداخته می شود.

سرای نوآوری مبل و منبت؛ مرحله ای نوین در توسعه استارت آپ هاستاری: بخش خصوصی برای ایجاد پارک های علم و فناوری ورود کند

سی ان بی س��ی روایتی خواندنی از س��اختمان ش��ماره 8 فیس بوک 
منتش��ر کرده اس��ت؛ محل��ی که فیس ب��وک در آن به دنب��ال واقعیت 
بخشیدن به ایده های سخت افزاری خود برای رقابت با آمازون و گوگل 

است.
ش��مار زیادی از ش��رکت ها، بخش های محرمانه ای برای تمرکز روی 
طراحی و تولید دس��تگاه ها و فناوری های جدید در شرکت اصلی خود 
راه اندازی کرده اند. بخش مخفی شانک ورکس )Skunkworks( در 
ش��رکت هوافضا، تجهیزات نظامی و امنیت اطالعات آمریکایی الکهید 
مارتین )Lockheed Martin(، یک��ی از بزرگ ترین پیمانکاران در 
صنای��ع جنگ افزاری جه��ان، از همین جمله اس��ت؛ این بخش تولید 
هواپیم��ای جاسوس��ی U-2 و SR-71 بلک بیرد را به عهده داش��ت. 
اپل ه��م گروهی محرمانه ب��رای تولید آیفون داش��ت. فیس بوک هم 
که س��ال های اخیر به دنیای س��خت افزار گام نهاده، بخش��ی محرمانه 
 ،CNBC با همین منظور برای خود راه انداخته اس��ت. گزارش جدید
قصه ای که پشت بخش سخت افزاری محرمانه فیس بوک نهفته است را 

روایت می کند و از برنامه های آنها برای تولید 
س��خت افزاری برای رقابت با ش��رکت هایی 

مانند آمازون وگوگل سخن می گوید.
بخ��ش محرمانه فیس بوک، س��اختمان 8 
)Building 8( نامیده می شود. آنجا، محلی 
است که کارمندان مشغول پروبال بخشیدن 
ب��ه ایده ه��ای نوآورانه و تاح��دی، نامأنوس 
خ��ود هس��تند؛ ایده هایی مانند سیس��تمی 
که افکار کاربران را تایپ کند، گوش��ی های 
هوش��مند ماژوالر و حتی، دس��تگاهی برای 
تم��اس ویدئویی ک��ه این آخ��ری درنهایت 
 )Portal( به ساخته شدن دس��تگاه پورتال
ختم ش��د. س��ال 2015، فیس بوک، رجینا 
دوگان، تکنیسین سابق DARPA و گوگل 

را به خدم��ت گرفت ت��ا اداره  این بخش را به عهده بگی��رد، ولی او تنها 
پس از گذش��ت 18 ماه به همکاری خود با فیس بوک خاتمه داد. یک 
س��ال پس از آن، در دس��امبر س��ال 2018، فیس بوک تصمیم گرفت 
بخش س��خت افزار خود را منحل و پروژه ها و کارمندان آن را به س��ایر 

بخش های شرکت منتقل کند.
CNBC در گزارش خود نگاهی به فراز و فرود ساختمان 8 می اندازد 
و چالش هایی که فیس بوک دراین باره تجربه کرده را مرور می کند. این 
گزارش ضمن واکاوی چرایی فروپاشی ساختمان 8، جزییات جذابی از 

آن و برنامه های در نظر گرفته شده برای آن را توضیح می دهد.
پس از اینکه آمازون اسپیکرهای اکو )Echo( خود را به بازار عرضه 
کرد، توجه فیس بوک ابتدا به دس��تیارهای خانگی جلب شد و دوگان 
به کمک فراخوانده ش��د تا  به ایده های سخت افزاری فیس بوک، رنگ 
واقعیت ببخشد. یکی از پروژه هایی که پیش از پورتال مطرح شد، لیتل 
فوت )Little Foot( بود؛ این پروژه آیپدی بود که به سمت فردی که 
در اتاق حضور دارد حرکت می کند، ولی چون مدیران فیس بوک بیشتر 
به ویدئو توجه نشان می دادند، گروه ساختمان 8 طرح خود را به شکل 
دستگاهی مخصوص تماس تصویری توسعه دادند. CNBC می گوید 
آنها اندازه های مختلفی را برای دستگاه موردنظر خود آزمایش کردند؛ 

حتی برخ��ی از نمونه های اولیه ابعادی به ان��دازه  یک تلویزیون بزرگ 
داشتند و به این هم فکر کردند که ایده آل ترین حالت، محصولی است 

که تمام دیوار اتاق را تا سقف در بر بگیرد.
در گزارش آمده اس��ت که ماهیت مخفیانه  ساختمان 8 موجب بروز 
اختالفاتی در میان آن و س��ایر بخش های ش��رکت ش��ده بود. بودجه 
زیادی به آن اختصاص داده ش��ده بود و زمانی که از گروهی منتخب از 
کارمن��دان فیس بوک دعوت به عمل آمد تا ضمن بازدید از آن بخش، 
نمونه های اولیه  تولیدش��ده در آن مانند پورتال، دستگاه های خواندن 
 Project Sequoia مغ��ز و پروژه  واقعیت اف��زوده  فیس بوک به ن��ام
)دستگاهی که شبیه کامپیوترهای هولوگرام-مانندی است که در فیلم 
»مرد آهنین« به تصویر کشیده شده است( را ببینند، با اسکورت کامل 
به آنجا هدایت ش��دند. در زمان دعوت از آنها قطعه ای فلز به آنها داده 
ش��د که پس از ورود به س��اختمان، با کمی دس��تکاری تبدیل به یک 
در بطری بازکن ش��د و س��پس، با یک بطری نوشیدنی از آنها استقبال 

به عمل آمد.
مس��ائل دیگری هم ظاه��را در رابطه  با 
جدول زمانی تعیین ش��ده توسط مدیران 
دس��تگاه های  از  برخ��ی  تولی��د  ب��رای 
س��خت افزاری پی��ش آم��د: ظاه��را آنها 
از س��اختمان 8 خواس��ته بودن��د اولین 
محصول خود را پس از یک س��ال به بازار 
عرضه کنن��د؛ این البته موضوعی اس��ت 
ک��ه فیس ب��وک و CNBC در مورد آن 
اتفاق نظ��ر ندارند. ش��اید همین هم دلیل 
خ��روج دوگان از ش��رکت باش��د. او یک 
م��اه پس از آن فیس بوک را ترک کرد که 
آنها، اندرو باس��ورث را مسئول پروژه های 

سخت افزاری خود کردند.
مشکالت به اینجا ختم نشد. کارمندان 
پیش��ین فیس بوک ب��ه CNBC گفته اند که باس��ورث کمک چندانی 
ب��ه تصمیم گیری های فنی نمی کرد. از هم��ه  مهم تر، در مارس 2018 
مسئله  رس��وایی فیس بوک درباره  حریم خصوصی پیش آمد که باعث 
ش��د او با وعده  تجدیدنظ��ر در طراحی پورتال، عرض��ه  آن را به تأخیر 
بیندازد. این دس��تگاه سرانجام اکتبر گذش��ته معرفی و نوامبر به بازار 
عرضه ش��د. در دسامبر گذش��ته نیز گروه ساختمان 8 تغییر نام داد و 

پروژه های آن به بخش دیگری منتقل شد.
فیس ب��وک با وجود همه  هرج ومرج ها و نابس��امانی هایی که به خاطر 
س��اختمان 8 تجربه ک��رد، همچنان مش��غول کار روی طیف متنوعی 
از دس��تگاه های مختلف است. به نظر می رس��د آنها اکنون روی نسخه  
جدیدی از پورتال کار می کنند که طبق ش��ایعات، ش��امل دستگاهی 
به نام ریپلی )Ripley( اس��ت. ظاهرا، ریپلی، دوربینی است که قابلیت 
نص��ب روی تلویزی��ون را دارد و می تواند آن را تبدی��ل به پورتال های 
بزرگ ت��ری کن��د که در ایده های اولیه  ش��رکت به آن فکر ش��ده بود. 
شایعات دیگری هم هس��تند که می  گویند مدیران فیس بوک مشغول 
مذاکره با س��رویس های استریمی مانند دیزنی و نت فلیکس هستند تا 

آنها را به دستگاه های خود بیفزاید.
THEVERGE/zoomit :منبع

ساختمان شماره 8؛ بخش محرمانه فیس بوک برای رقابت با 
گوگل و آمازون

دریچــه

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری گف��ت با ایجاد پارک علم و فناوری مکران و 
تعامل ها برای توسعه نوآوری منطقه آزاد چابهار، امروز این منطقه به زیست بوم نوآوری 

و کارآفرینی پیوند یافته است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در حاش��یه س��فر یک روزه به منطقه آزاد چابهار گفت: س��ال گذشته 
تفاهم نامه همکاری برای ایجاد منطقه آزاد چابهار امضا شد و امروز زیرساخت های الزم 

برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری در این منطقه فراهم شده است. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری عزم بخش های گوناگون اس��تان را زمینه ساز 
توسعه اقتصاد دانش بنیان استان دانست و ادامه داد: اگرچه هنوز در ابتدای مسیر قرار 

داریم، اما نکته مهم همدلی ایجادشده میان مسئوالن استانی است. 

چابهار به زیست بوم نوآوری پیوند 
خورده است

 شنبه
19 مرداد 1398

شماره 1369
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دکت��ر علی وحدت در دی��دار با دکت��ر غالمرضا انصاری، مع��اون اقتصادی 
وزی��ر امور خارجه با اش��اره ب��ه اینکه در ح��ال حاضر 4هزار و 4۶8 ش��رکت 
دانش بنیان در کش��ور فعال هس��تند، عنوان کرد صن��دوق چهار خدمت اصلی 

تس��هیالت، ضمانت نامه، خدمات توانمندس��ازی 
بح��ث  در  می ده��د.  ارائ��ه  س��رمایه گذاری  و 
توانمندس��ازی هدف صندوق این است که قدرت 

فروش شرکت های دانش بنیان را افزایش دهد.
ب��ه گزارش مه��ر، وحدت اف��زود: هیات عامل 
سوم صندوق س��عی کرده است خدمات متنوعی 
ش��امل نمونه س��ازی و س��رمایه در گ��ردش به 
ش��رکت های دانش بنیان ارائه دهد. البته بسیاری 
از خدمات صندوق مانند تس��هیالت اخزا، صدور 
ان��واع ضمانت نامه های بانکی به تازگی به س��بد 

حمایت های صندوق اضافه شده اند.
رئیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی با اشاره به 
هم��کاری این صندوق با ش��بکه بانکی به عنوان 

یک��ی از بازوه��ای این نهاد در تامین مالی اکوسیس��تم ن��وآوری و فناوری در 
کش��ور ادامه داد: عالوه بر این با بانک ه��ا تفاهم کرده ایم که در صورت معرفی 
شرکت ها، برای آنها ضمانت نامه بانکی صادر کنند؛ نکته حائز اهمیت صدور این 

ضمانت نامه ها به صورت یک روزه است.
وی با اش��اره به س��رمایه گذاری مس��تقیم صندوق نوآوری و ش��کوفایی در 
طرح های دانش بنیان در دوره های گذش��ته، تصریح کرد: در پنج سال گذشته 
صندوق در دو مورد آن هم به صورت مس��تقیم 
س��رمایه گذاری کرده بود، ام��ا با تصمیم هیات 
عامل س��وم س��رمایه گذاری صندوق به ش��کل 
غیرمس��تقیم با استفاده از س��ه ابزار آغاز شده 

است.
وح��دت صندوق ه��ای جس��ورانه بورس��ی، 
صندوق های پژوه��ش و فناوری و صندوق های 
اب��زار  را س��ه  ریس��ک  پوش��ش  و  حمایت��ی 
نوآوری  غیرمس��تقیم س��رمایه گذاری صندوق 
و ش��کوفایی در زیس��ت بوم نوآوری و فناوری 
در کش��ور عن��وان ک��رد و گف��ت: در م��دل 
و  پژوه��ش  هم س��رمایه گذاری، صندوق ه��ای 
فناوری به عنوان نهاد همکار صندوق نوآوری و 
شکوفایی، نقش شعبه صندوق را در استان های مختلف بازی می کنند. حداقل 
51درصد این صندوق ها باید غیردولتی باش��ند، لذا آنها را ش��ریک استراتژیک 

صندوق قرار داده ایم.

رئیس پارک علم و فناوری گلس��تان گفت ظرفیت توس��عه کسب 
و کاره��ای نوین و خالقانه در اس��تان وجود دارد و سیاس��ت ما هم 

حمایت از موضوعات فناور و نوآور در استان است.
به گزارش خبرن��گار مهر، مهدی غفاری 
عصر سه شنبه در دیدار با اعضای تحریریه 
خبرگزاری مهر به مناس��بت روز خبرنگار 
اظه��ار داش��ت: امیدواریم فض��ای خبری 
اس��تان در دس��ت خبرن��گاران واقع��ی و 
رسانه های شناس��نامه دار باشد تا اطالعات 
درس��ت انعکاس داده شود. وی با اشاره به 
اینکه ظرفیت توسعه کسب و کارهای نوین 
و خالقانه در اس��تان گلستان وجود دارد و 
تالش داریم گام های موثری در توسعه این 
کس��ب و کارها برداریم، افزود: باید فضای 
فرهنگی و اجتماعی اس��تان برای توس��عه 
موضوعات نوآور و فناور آماده شود در غیر 

این صورت گلستان دچار عقب افتادگی در این حوزه می شود.
رئیس پارک علم و فناوری گلستان با بیان اینکه گلستان پتانسیل 
نی��روی انس��انی و منطق��ه ای خوبی داراس��ت، ادامه داد: گلس��تان 

ظرفیت های خوبی در حوزه کش��اورزی، مناب��ع طبیعی و همچنین 
حوزه س��المت داراس��ت و اگر نیروهای انس��انی با کمک مش��اوران 
بتوانن��د ایده های جدید در این حوزه ه��ا را به محصول نهایی تبدیل 
کنند می توانیم ش��اهد توس��عه اس��تان 

باشیم.
وی ب��ا تاکید بر اینکه پارک های علم و 
فناوری و برج ه��ای نوآوری باید محیطی 
جذاب برای نخبه ه��ا، جوانان و صاحبان 
ایده باش��ند، تصریح کرد: ت��الش داریم 
در آین��ده نزدی��ک مرکز رش��د و س��ایر 
واحدهایی که مراجعین بیش��تری دارند 
را از ش��هرک صنعت��ی آق ق��ال به مکان 

مناسبی در مرکز استان منتقل کنیم.
غفاری خاطرنش��ان کرد: آماده س��ازی 
فض��ای اجتماع��ی و فرهنگی اس��تان با 
کمک رس��انه ها برای توسعه کارآفرینی و 
نوآوری را در دس��تور کار داریم هرچند می دانیم ایجاد شور و نشاط 
در جوانان برای توس��عه کسب و کارهای خالقانه، نوین و فناور آسان 

نیست و زمان بر است.

کسب و کارهای نوین و خالقانه در گلستان حمایت می شوندپوشش بیمه ای برای سرمایه گذاری در طرح های دانش بنیان

اری��ک بیونت��گارد را می توان یکی از کارآفرینان سرس��خت دوران حاضر دانس��ت؛ 
کارآفرینی که علم و نوآوری را به گونه ای با یکدیگر ترکیب می کند که می تواند بهبود 
زندگی بشر را به همراه داشته باشد. به گزارش سنا، »اریک بیونتگارد« را در حال حاضر 
 )Total Communicator Solutions( ب��ه عنوان رئیس و همچنین بنیانگ��ذار
می شناسند. اریک برای میلیون ها نفر از مردم ارزشی بی سابقه از طریق هوشمندسازی 
دستگاه ها به ارمغان می آورد. در یک گام فراتر او اجازه می دهد شهرهای هوشمند حتی 
بسیار سریع االنتقال شوند و به شما اجازه شخصی سازی، انتخاب، زمینه سازی و حتی 

احساس کردن تجربیاتی را می دهد که ممکن است باعث بهبود زندگی شما شوند.
توسعه روباتیک های زیردریایی

سفر اریک برای تبدیل شدن به یک کارآفرین، ریشه در دوره چهار ساله تحصیالت 
او در دانش��گاه سالفورد انگلستان در س��ال 198۶ دارد. دوره های آکادمیک او به پایان 
رس��یده و زمان ترک دانش��گاه بود. روزهای باقی مانده روزهایی بود که اریک در مورد 
شغل آینده اش پس از کار در مرکز فناوری زیردریایی نروژ از خود می پرسید، در واقع او 
مشتاق بود تا روباتیک های زیردریایی را به سمت دریای شمال توسعه دهد. مدت زمان 
زیادی نگذشت که تصمیم خود را گرفت و به ایاالت متحده سفر کرد، کشوری که به 
شما به عنوان یک مهندس جوان و جویای به دست آوردن تجربیات جدید وعده های 
تازه می دهد تا به  جای کشف و توسعه وسایل نقلیه فضایی در عمق فضا به دنبال آن 

بر روی زمین باشید.
گردآوری گروه کوچکی از متخصصان همفکر

پس از س��ال ها کار بر روی جت های جنگی، ش��اتل فضایی، هواپیماهای تجاری و 
مهندسی علوم موشکی، که به دنبال چند سال کار در زمینه امالک و مستغالت آمده 
بود، اریک به شرکت کوالکام Qualcomm پیوست؛ شرکت غول مخابراتی که بسیار 
هم شناخته شده بود. پیش از آن اریک همچنین نقش رهبری اجرایی در بخش تحقیق 
و توسعه شرکت را برعهده داشت. درست همین جا بود که او به نقطه تالقی دلخواهش 
رسید؛ علم و پیشرفتی که با تکنولوژی آمیخته شده و پرداختن به آن می توانست ارزش 
و چشم انداز زندگی واقعی را با تغییراتی مواجه کند. او به وجود یک راه حل و پلتفرم 
احساس نیاز کرد که بتواند در شرایط موجود فناوری های در دسترس را به سیستم های 
عامل  قابل استفاده و قدرتمند متصل کند. به همین منظور در سال 2012 اریک گروه 
کوچکی از متخصصان همفکر را گردهم آورد تا با هم اندیش��ی و صرف منابع و بودجه 

محدود به نقطه موردنظر او دست یابند.
طراحی پلتفرم کامل و دقیق بازاریابی

بیونت��گارد به همراه تیم کارشناس��ان صنعتی، معماری و توس��عه یک نوع پلتفرم 
)PaaS( را به دست آورد که شبکه های حسگر موجود،  دستگاه ها و کاربران آنها را به 
یکدیگر متصل می کند. آنها در کنار یکدیگر یک پلتفرم کامل و دقیق بازاریابی س��یار 
به وسیله اپلیکیش��ن های پویای تلفن همراه طراحی کردند؛ پلتفرم اسپارک کامپس 
Spark Compass؛ یک موتور قدرتمند برای پردازش داده های بزرگ، داده هایی که 
توزیع ش��ده هستند. منظور از داده های توزیع شده، داده هایی است که بر روی چندین 
کامپیوتر قرار دارند و نیاز اس��ت تا مورد پردازش قرار گیرند. اگر چندین کامپیوتر در 
اختیار داشته باشید، می توانید از این طریق، موارد پردازش داده ها را به صورت موازی 
بر روی کامپیوترهای مختلف اجرا کنید و نتیجه را به صورت تجمیع شده بر روی یک 
کامپیوتر قرار دهید. در حقیقت این پلتفرم به ش��ما اجازه می دهد تا از سیس��تم های 

مختلف ذخیره سازی توزیع شده استفاده کنید.
گسترش همکاری با شناخته شده ترین برندها

ام��روزه اس��پارک کامپس ب��ه عنوان یک پلتفرم اختراعی به ثبت رس��یده اس��ت. 
ارائه دهندگان و همکاران اس��پارک کامپس در سراسر جهان، شرکای شبکه و شرکای 
هم پیم��ان سیس��تم از ATOS. Qualcomm.CGI و همچنین سامس��ونگ را تا 
ش��رکای محلی کوچکتر تش��کیل می دهند. اریک بیونتگارد درباره جایگاه فعلی این 
پلتفرم می گوید: »این مس��یری است که ما برای مطرح شدن طی کرده ایم و در نهایت 
با برخی از شناخته ش��ده ترین برندها شراکت خود را بیش از پیش گسترش می دهیم. 

پلتفرم اس��پارک کامپس بارها مورد امتحان و راس��تی آزمایی در استقرار شرکت های 
تجاری واقعی در بازارهای متعدد قرار گرفت. این فرآیند در حال تبدیل و نتیجه دهی 
است که هم اکنون توسط شرکای ما در این شبکه در سطح جهانی تایید و مورد ترویج 

قرار می گیرد.«
فراگیری پلتفرم های ارتباطات هوشمند

اگر قرار باشد از سمت مقابل و روبه روی اریک نگاهی به پیشینه او بیندازیم، می بینیم 
که اری��ک Total Communicator Solutions را هدایت کرد تا به یک پلتفرم 
کامال متصل و هوشمند تبدیل شود؛ این راه حل، تجزیه و تحلیل داده های واقعی را با 
داده های سنسورهای واقعی در اختیار کاربر قرار می دهد تا »ارتباطات واقعیت تکمیلی« 
را که موقعیت مکانی، مشخصات موردنیاز در تبادل و ثبت شده به وسیله کاربر و اطالعات 
فعالیت های او را با یکدیگر ترکیب می کند تا اطالعات انتخاب شده دستگاه های موبایل 
و دیگر نمایشگرها را به یکدیگر منتقل کند. اختراع ثبت شده این شرکت شامل تعداد 
پلتفرم های ارتباطات هوش��مند متنی اس��ت که از پرگار و جهت یاب تا سنس��ورهای 
 Spark ش��هر هوش��مند را دربر می گیرد. تعداد نصب و به کارگیری اسپارک کامپس
Compass در این میان قابل توجه اس��ت که مورد استفاده فرودگاه ها، بیمارستان ها، 
تسهیالت دانشگاه ها، سالن های ورزشی، استادیوم ها و مراکز کنفرانس قرار گرفته است. 
کاربران این اپلیکیشن عموما در سن دیه گو، کالیفرنیا و دیگر موقعیت های مکانی ایاالت 
متحده با پذیرش مقررات ایاالت متحده و همچنین اسپانیا، مکزیک، انگلستان، نروژ و 
نیوزیلند قرار دارند. مشتریان توتال کامیونیکیتر به طور معمول برندهای بسیار بزرگ 
هس��تند که دارایی های بس��یار زیادی دارند، این ش��رکت فراتر از رویکرد کسب و کار 
متعارف، هدف خود را تالش برای گسترش این برندها تعیین کرده است و این گسترش 
نباید تنها از طریق گسترش برنامه های آنها باشد، بنابراین الزم است شرکت ها ابزار الزم 
را فراهم کنند؛ ابزارهایی که مشتری در رابطه با آنها اعالم نیاز می کند تا از این طریق 

بتوانند پیام های برند تجاری خود را به طرفداران شان برسانند.
توانایی راه حل های توتال کامیونیکیتر

اریک در گفت وگویی درباره این پلتفرم توضیح می دهد: این دستاورد ویژه، ما را توانمند 
می کند تا از طریق سیستم های میراث از پایگاه داده های مشتریان تا برنامه های موجود 
را برای مشتریان تکمیل کنیم. تالش ما این است که ارتباطات را برای مشتری افزایش 
داده و وفاداری خود را به مشتری ها و طرفداران اثبات کنیم. توتال کامیونیکیتر این کار را 
با اطمینان از اینکه اپلیکیشن ها برندهایی که می سازد و با آنها تعامل برقرار می کند باعث 
می ش��ود تا در نهایت برندها را در یک ارتباط متقابل با مش��تریان قرار می دهد. ما حتی 
می توانیم از این پلتفرم برای افزایش و بهبود گفت وگوهای داخلی و برقراری ارتباطات و 
بهبود عملیات هم استفاده کنیم. اسپارک کامپس، پلتفرمی در مجاورت تلفن همراه و در 
واقع یک قطب نما یا پرگار مغز است که شما را قادر می کند تا طیف گسترده ای از تجارب 
در سراسر جهان داشته باشید. براساس تکنولوژی ثبت اختراع، از جدیدترین نوآوری ها در 
نزدیکی برج های دیده بانی، یکپارچگی سنسورها، حصارهای جغرافیایی، واقعیت تکامل 
یافته و واقعیت مجازی تا تعدادی از موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد و »ارتباطات 
هوشمند تکامل یافته« را تشکیل می دهد و کسب و کارها را قادر می کند تا با سازمان ها 
بازاریابی پویا داشته باشند و همچنین ارتباطات داخلی و خارجی آنها را نیز دربر می گیرد. 
نتیجه نهایی توانایی بازگش��ت آسان زمان واقعی اس��ت، هوش مصنوعی تجربه هایی را 
به افراد در مکان هایی همچون مراکز کنفرانس، دانش��گاه ها، فرودگاه ها، مراکز پزش��کی 
و بیمارس��تان ها، رویدادها، ساختمان های اداری و مقاصد توریستی منتقل می کند و در 
یک گام فراتر از هوش مصنوعی می توان به جرأت گفت اسپارک کامپس در حال حاضر 
ترکیبی از همه این موارد است. صنعت اینترنت به سرعت در حال گسترده شدن است و 
به نظر می رسد همه چیز برای یک آینده بی نظیر تنظیم شده است. در این میان برخی 
مدل های جالب کسب و کار هم ظهور کرده اند و راه حل های توتال کامیونیکیتر هم در 
این میان توانایی دارد تا کارایی کسب و کار مبتنی بر مکان را متحول کند. این شرکت به 
رهبری اریک بیونتگارد به دنبال دستاوردهای نوآورانه و خودمحور است که اشتیاق برای 

کسب تجربه های جدید و شهر هوشمند سریع االنتقال دارد.

بخـش دوربین هـای امنیتی خانگـی آمازون یعنی رینـگ )Ring( در 
همکاری با پلیس آمریکا، افسـران پلیس این کشـور را برای درخواست 

فیلم دوربین نظارتی آمازون بدون نیاز به حکم دادگاه آموزش می دهد.
بـه گزارش دیجیاتـو، البته همکاری مردم با پلیس برای دسترسـی به 
محتویـات دوربین نظارتی آنها با چالش هایی روبه رو بوده به همین دلیل 
شـرکت رینگ برای همکاری بیشتر مردم با نیروهای پلیس پیشنهاداتی 
را ارائه کرده اسـت؛ این شرکت فعالیت بیشـتر در شبکه های اجتماعی، 
سـخنرانی در گردهمایی ها و ارسال درخواست در اپلیکیشن اختصاصی 
دوربین یعنی Neighbors را از جمله راه حل های همکاری بیشتر مردم 
بـا نیروهای پلیس اعالم کرده اسـت. عالوه بر اینهـا این کمپانی با چاپ 

دفترچه های راهنما، پلیس را در این امر یاری خواهد کرد.
در چند روز گذشته گزارشی از همکاری پلیس آمریکا و شرکت نظارتی 
تحت تملک آمازون یعنی رینگ منتشـر شـد. تاکنون بیش از 2۰۰ اداره 
پلیس با این شـرکت اعالم همکاری کرده اند. در پی این توافق نیروهای 
پلیس می توانند در پرتال ویژه ای که نقشـه ای تعاملی از مناطق مختلف 
در آن طراحی شـده، فیلم های ضبط شده توسـط دوربین های مردمی را 

درخواست کنند.
نیروهای پلیس برای درخواسـت فیلم ها نیازی به حکم دادگاه ندارند. 
ایـن موضوع واکنـش نهادهای حقوق بشـری را به همراه داشـته و آنها 
عقیده دارند این کار یک شـبکه نظارتی بدون قانون تشکیل داده؛ چون 
نهادهـای امنیتـی می توانند حتی با وجود عدم تمایـل فرد به همکاری، 
محتویات دوربین را مسـتقیما از آمازون درخواسـت کنند. اگر پلیس تا 
۶۰ روز درخواست خود را به آمازون ارسال کند، این شرکت موظف است 
فایـل ویدئویی را در اختیار پلیس قرار دهد؛ این یعنی دوربین های مردم 

همواره تحت اختیار نیروهای پلیس هستند.
نگرانی های متعـددی از همکاری پلیس با آمازون به وجود آمده؛ گفته 
می شود این کار نوعی تبلیغ برای آمازون برای خرید دوربین های ساخت 
این شـرکت بوده و وابسـتگی به آنها را افزایش می دهد. گزارشـاتی نیز 
از همکاری شـورای شـهر برای فروش دوربین ها با قیمت کمتر و توزیع 

رایگان آن در مناطق مختلف منتشر شده است.

کارآفرینی که برای بهبود زندگی بشر علم و نوآوری را در هم آمیخت

همکاری آمازون و پلیس آمریکا 
برای دریافت تصاویر دوربین های 

یادداشـتنظارتی بدون حکم دادگاه

عملکرد ضعیف سونی در تولید گوشی های هوشمند متناسب با نیاز بازار، بار دیگر کاهش 
فروش را برایش به همراه آورده است. به گزارش زومیت، تجارت گوشی های هوشمند سونی 
همچنان در سرازیری سقوط قرار دارد و گویی هیچ کس نمی تواند این شرکت را از منجالب 
فعلی نجات دهد. براس��اس جدیدترین گزارش مالی س��ونی از فصل دوم سال 2019، این 
ش��رکت در سه ماهه  آوریل تا ژوئن، فقط 900هزار دستگاه گوشی هوشمند بفروشد؛ یعنی 
کمترین میزان از 9 سال پیش تاکنون. برای درک بهتر این موضوع، سونی در مدت مشابه 
سال گذشته، 2میلیون دستگاه گوشی  هوشمند به بازار عرضه کرده بود. هرچند آمار سال 
قبل هم در مقایس��ه با سال های پیشین که سونی رکورد فروش 10 میلیون دستگاه را در 
کارنامه  خود داشت، رقم چشمگیری محسوب نمی شود،  قطعا دیِد بهتری از سقوط تجارت 

گوشی  هوشمند این شرکت ژاپنی به  ما می دهد.

کاهش 55درصدی فروش گوشی های 
هوشمند سونی در 3  ماهه دوم 2۰۱۹



کمپین: هنر مسافرت
ش��رکت تولید اتومبیل BMW و شرکت لوئیس ویتون ش��اید در ابتدا ارتباط 
آشکاری با یکدیگر نداشته باشند. به هر حال یکی از آنها در زمینه تولید خودروهای 
به روز و دیگری در زمینه طراحی و لباس فعالیت دارد، با این حال اگر به دقت به 
بررسی وضعیت هر دو آنها بپردازیم، نکات مشترکی زیادی میان آنها پیدا خواهیم 
کرد. اگر به فعالیت لوئیس ویتون در زمینه طراحی و تولید چمدان های مس��افرتی 
توجه کنیم، هر دو برند در حوزه مسافرت و جابه جایی فعالیت دارند. همچنین هر 
دو آنها ارزش های لوکس و مدرن را به نمایش می گذارند. در نهایت نیز هر دو آنها 
شهرت بسیار زیادی در سطح جهان دارند. به هر حال BMW و لوئیس ویتون از 
مدت ها پی��ش به عنوان دو برند فعال و موفق در زمینه تولید محصوالت باکیفیت 

شناخته می شوند. 
شهرت و کیفیت بس��یار باالی محصوالت BMW و لوئیس ویتون دقیقا عامل 
اصلی موفقیت کمپین برندس��ازی مشترک شان بود. در فرآیند همکاری میان آنها 
برن��د BMW خودروی��ی به نام BMW i8 تولید کرد. در کن��ار این امر نیز برند 
لوئی��س ویتون اقدام به طراحی صندلی ه��ای i8 و کیف های منحصر به فرد چهار 
تکه ب��رای این خودرو کرد. نکته جالب در م��ورد کیف های طراحی لوئیس ویتون 
هماهنگی اندازه آنها با فضای داخلی BMW i8 بود. این امر همکاری میان دو برند 

را بدل به امری بسیار لوکس و مفید کرد. 
وقتی ش��ما محصول منحصر به فردی را با هم��کاری یک برند خوش آوازه دیگر 
 BMW طراحی می کنید، سطح قیمت آن نیز افزایش خواهد یافت. به این ترتیب
i8 با قیمت 135.700 یورویی وارد بازار ش��د. در این میان ارزش کیف های طراحی 
لوئیس ویتون 20هزار یورو برآورد ش��ده اس��ت. بدون تردید این محصول یکی از 
نس��خه های بس��یار لوکس برند BMW و لوئیس ویتون محسوب می شود. همین 
امر نیز توجه بس��یار زیاد عالقه مندان به صنعت خودروس��ازی و پوشاک را به خود 
جل��ب کرد. توضیحات جانب��ی BMW و لوئیس ویتون در مورد کیفیت محصول 
مشترک ش��ان این عالقه مندی را به میزان بس��یار زیادی افزایش داد. جالب اینکه 
محصول مشترک این دو برند فقط در نسخه های محدود و آن هم برای یک بار تولید 

شده بود. به این ترتیب میزان عالقه و هیجان به حداکثر رسید. 
کیف ه��ای طراحی برند لوئیس ویتون به خوبی با ارزش ها و ویژگی های مرکزی 
BMW س��ازگاری داش��ت. به این ترتیب عالوه بر درج لوگو BMW بر روی آنها، 

طراحی شان نیز بسیار جسورانه و جالب بود. 
پاتریک لوئیس ویتون، مسئول ارشد بخش طراحی محصوالت برند لوئیس ویتون، 
در مورد همکاری مشترکش با BMW این گونه اظهارنظر می کند: »همکاری با برند 
BMW و تولید خودروی i8 در راستای مزیت ها و ارزش های شرکت ما بود. این امر 
خالقیت و نوآوری برند ما را در همکاری با BMW به حداکثر رساند.« طراح های 
بخش تولید لوئیس ویتون به هنگام مواجهه با درخواس��ت تیم مدیریتی مبنی بر 
طراحی کیف هایی هماهنگ با ارزش های برند BMW اس��تقبال مناس��بی از آن 
کردند. اگرچه زمان طراحی و تولید این کیف ها بس��یار طول کش��ید، اما در نهایت 
نتیجه کار بس��یار مناس��ب از آن در آمد. هدف اصلی لوئیس ویتون و BMW در 
طراحی مشترک محصول شان توسعه هرچه بیشتر ارزش های مرکزی برندشان بود. 
با بررس��ی موفقیت کمپین دو برند به خوبی دس��تیابی به این هدف قابل مشاهده 

خواهد بود. 
۶. استارباکس و اسپاتیفای

کمپین: اکوسیستم موسیقی
استارباکس با تولید قهوه های دارای دستور تهیه منحصر به فرد در سطح جهانی 
مشهور شد. سپس با راه اندازی شعبه های مختلف کافی شاپ های خود بدل به یکی 
از برندهای بسیار بزرگ در سطح جهان شد. امروزه تقریبا همه مردم دنیا به خوبی 
با اس��تارباکس آش��نایی دارند. همین امر موفقیت بسیار زیادی برای آنها در زمینه 
همکاری های بین المللی فراهم کرده اس��ت. یک��ی از همکاری های موفق این برند 
با اس��پاتیفای صورت گرفت. اس��پاتیفای به عنوان بزرگترین پلتفرم پخش آنالین 

موسیقی در سراسر جهان سرمایه گذاری مطلوبی بر روی همکاری با سایر برندهای 
بزرگ و موفق داش��ته اس��ت. همکاری دوجانبه این دو برند در راستای ایجاد یک 
اکوسیستم موسیقی صورت گرفت. هدف اصلی این امر فراهم سازی امکان دسترسی 
بیش��تر کاربران اس��پاتیفای به محصوالت استارباکس و برعکس بود. به این ترتیب 
مش��تریان اس��تارباکس نیز فرصت بهتری برای اس��تفاده از آرشیو وسیع موسیقی 

اسپاتیفای پیدا کردند. 
در طول برگزاری این کمپین مش��ترک کارمندان استارباکس دسترسی ویژه به 
س��امانه پلتفرم اس��پاتیفای پیدا کردند. از طرف دیگر، برند استارباکس نیز با ایجاد 
تغییراتی در اپ موبایلی خود دسترسی کاربران به پلتفرم اسپاتیفای به شیوه درون 
برنامه ای را فراهم کرد. به عالوه، در کافی ش��اپ های استارباکس استفاده از پلتفرم 
اس��پاتیفای برای پخش موس��یقی قوت گرفت. به این ترتیب تقریبا هر دو برند از 
همکاری مشترک ش��ان س��ود قابل توجهی بردند. مزیت این امر برای استارباکس 
فراهم سازی محیطی بهتر برای هنرمندان به منظور افزایش شهرت شان بود. بدون 
تردید پخش جدیدترین موسیقی های هنرمندان مشهور پیش از انتشار رسمی در 
کافی شاپ های اس��تارباکس توجه شمار باالیی از افراد را به خود جلب می کند. در 
س��وی دیگر، این اقدام نوعی تبلیغ رایگان برای اس��پاتیفای نیز محسوب می شود 
بنابراین پروژه ایجاد اکوسیستم موسیقی با موفقیت هرچه بیشتر به سرانجام رسید. 
بدون تردید رمز موفقیت در هر اقدام مش��ترکی درک متقابل و درست از هدف 
مش��ترک اس��ت. این امر به خوبی در مورد همکاری استارباکس و اسپاتیفای قابل 
مش��اهده است بنابراین ش��ما نیز در مورد انتخاب برند همکار برای توسعه کسب و 

کارتان به زمینه ای مشترک و درک متقابل توجه کافی داشته باشید. 
7. اپل و مستر کارت
Apple Pay :کمپین

گاهی اوقات برندسازی مشترک شامل یک همکاری بسیار هیجان انگیز میان دو 
برند بزرگ نیس��ت. به هر حال برندها از فعالیت مش��ترک به دنبال منفعت و سود 
عینی نیز هس��تند. بنابراین برخی از فرآیندهای برندس��ازی مشترک شامل نتایج 

عملی و فنی اند. 
هنگامی که اپل از اپ پرداخت ویژه خود تحت عنوان »Apple Pay« رونمایی 
کرد، کاربران این برند در زمینه پرداخت آنالین تغییرات زیادی را مشاهده کردند. 
این نوآوری به کاربران امکان استفاده از حساب بانکی شان و خرید آنالین بدون نیاز 
به همراه داش��تن کارت بانکی شان را می دهد. نکته مهم در زمینه موفقیت چنین 
برنامه ای ضرورت حمایت برندهای فعال در زمینه خدمات کارت بانکی هوش��مند 
بود. به این ترتیب مسئوالن اپل به سراغ جلب حمایت این شرکت ها رفتند، با این 
ح��ال برندهای فعال در این عرصه مایل ب��ه رویارویی با یک رقیب دیگر در زمینه 
پرداخت آنالین نبودند. به همین خاطر استقبال اولیه از ایده اپل چندان جالب نبود. 
به هر حال هیچ برندی اقدام به فعالیتی مضر برای کسب و کار خود نخواهد کرد. 

اتفاق جالب در این میان استقبال برند مستر کارت از ایده اپل بود. به این ترتیب 
آنها به کاربران خود اجازه اس��تفاده از اپ ت��ازه اپل را دادند. به این ترتیب کاربران 
مستر کارت نخستین افراد در زمین تجربه تکنولوژی تازه اپل بودند. این کار نوعی 
همکاری مشترک را میان اپل و مستر کارت ایجاد کرد. به این ترتیب هر دو برند از 
مزیت های این همکاری بهره مند شدند. نکته جالب برای مستر کارت در این میان 

نمایش روحیه استقبال از تکنولوژی های جدید و رقابت پذیری بود. 
8. اوبر و اسپاتیفای

کمپین: سفر همراه با موسیقی
اس��پاتیفای در زمینه همکاری با برندهای دیگر پیش زمینه موفقی دارد. به این 
ترتی��ب آنه��ا با همکاری اوبر اقدام به اجرای کمپینی تحت عنوان »س��فر همراه با 
موس��یقی« کردند. بدون تردید تجربه اوبر و اسپاتیفای نمونه ای موفق از برندسازی 

مشترک دو شرکت با زمینه های کاری کامال متفاوت است. 
ش��یوه کار این کمپین بس��یار جالب بود. بر این اس��اس وقتی افراد درخواس��ت 
س��رویس اوبر می کردند، مدیریت پخش موسیقی درون خودرو با آنها بود. کاربران 
امکان پخش موسیقی های مورد عالقه خود از طریق اپ اوبر را داشتند. آرشیو اصلی 

موسیقی ها نیز از سوی اسپاتیفای فراهم می شد. 
ایده مشترک اوبر و اسپاتیفای در عین سادگی تاثیر بسیار زیادی بر روی مشتریان 

داش��ت. به این ترتیب بس��یاری از افراد نیازمند سرویس حمل و نقل درون شهری 
دیگر اوبر را به عنوان انتخاب نخس��ت خود مدنظر قرار می دهند. به هر حال گوش 
دادن به موس��یقی های مورد عالقه مان گزینه جذابی برای طی مس��افت های درون 

شهری است. 
۹.  آمازون و امریکن اکسپرس

کمپین: فروش مشترک آمازون و امریکن اکسپرس
آم��ازون ب��ه عنوان غ��ول دنیای تج��ارت آنالین دارای مش��تریانی در سراس��ر 
جهان اس��ت. یکی از مش��کالت همیش��گی ش��رکت های کوچک در زمین فروش 
محصوالت شان دشواری های همکاری با آمازون بود. به این ترتیب مدیران این غول 
دنیای خرده فروش��ی آنالین به فکر رفع آن افتادند. راهکار آمازون همکاری با برند 

امریکن اکسپرس بود. 
همکاری میان آمازون و امریکن اکسپرس در زمینه توسعه فعالیت خرده فروشی ها 
روی داد. به ان ترتیب خرده فروش��ی ها امکان عرضه هرچه بیشتر محصوالت خود 
را پیدا کردند. امریکن اکس��پرس عالوه بر تس��هیل فرآیند خرید مشتریان، تحویل 
محص��والت را نی��ز به ص��ورت اختصاص��ی برعهده گرف��ت. به ای��ن ترتیب تمام 
س��فارش های مش��تریان در سراس��ر جهان در کمترین زمان ممکن به دست شان 
می رس��ید. نکته جالب در مورد این کمپین افزایش ش��مار مشتریان هر دو برند در 
پی همکاری شان بود. همچنین این فرآیند تاثیر جالبی نیز بر روی افزایش فعالیت 

خرده فروشی های در ایاالت متحده داشت. 
۱۰.  یونیسف و تارگت
کمپین: قدرت کودک

اگر شما فرصت مناسب برای همکاری بشردوستانه با یک برند خوشنام را داشته 
باشید، این امر به شیوه های مختلف بر روی آینده برندتان تاثیر خواهد داشت. 

در سال 2015 برند تارگت اقدام به همکاری با یونیسف کرد. کمپین مشترک آنها 
»قدرت کودک« نام داش��ت. هدف اصلی از راه اندازی این کمیپن کمک به کودکان 
بود. بر این اساس تارگت با فروش برخی از محصوالتش سود به دست آمده را برای 
فعالیت های ویژه کودکان صرف می کرد. در این زمینه یونیسف طراحی برنامه های 
مخصوص کودکان را برعهده داشت. به این ترتیب بسیاری از مشتریان سراسر جهان 
به هدف کمک به مردم سراس��ر جهان اقدام به خرید محصوالت مختلف از خرده 
فروش��ی تارگت کردند. اگرچه این امر یک اقدام کامال بشردوستانه بود، با این حال 
تاثیر مطلوبی بر روی آینده تارگت داش��ت. مزیت اصلی این اقدام افزایش ش��هرت 
تارگت بود. به این ترتیب مشتریان سراسر جهان این برند را به عنوان حامی کودکان 

و برنامه های یونیسف شناختند. 
نکته جالب کمپین مش��ترک یونیس��ف و تارگت اقدام به ف��روش نوع خاصی از 
لوازم ورزش��ی بود. به این ترتیب تعدادی از این لوازم ورزشی با هزینه بسیار اندک 
یا به صورت رایگان در اختیار کودکان سراسر جهان قرار گرفت. به این ترتیب هم 
یونیس��ف به اهداف بشر دوستانه خود رس��ید، هم تارگت موفقیت بینظیری را در 

زمینه افزایش فروش محصوالت اش تجربه کرد. 
۱۱.  نایک و اپل

کمپین : نایک + آیپد
نایک یکی از بزرگترین برندهای فعال در زمینه ورزش اس��ت. نایک و اپل تجربه 
طوالنی در زمینه همکاری مش��ترک دارند. این امر از اوایل سال 2000 شروع شد. 
در این زمان نخستین نسل از آیپدها رونمایی شد. هدف اصلی همکاری میان نایک 
و اپل ایجاد فرصتی مطلوب برای مشتریان نایک به منظور تمرین ورزشی با استفاده 
از آخرین تکنولوژی اپل برای گوش دادن به موسیقی بود. کمپین »نایک+آیپد« در 
آن زمان موفقیت قابل توجهی را کس��ب کرد. به این ترتیب تولیدات نایک به ویژه 
کفش های ورزشی اش رشد قابل مالحظه ای در زمینه فروش را تجربه کرد. این امر 

به صورت مشابه برای برند اپل نیز در مورد آیپد روی داد. 
از آن زمان تا به حال برند نایک استراتژی مشابهی را برای همکاری با سایر برندها 
در پیش گرفته است. نامگذاری کمپین های همکاری نیز اغلب به یک صورت انجام 

می شود. یعنی گذاشتن نام نایک همراه با عالمت »+« در کنار نام برند موردنظر. 
پایان

hubspot :منبع

برندینگ و ۱25 نکته طالیی)۱۱( 

در مطالب گذش��ته به 94 نکته طالیی برندینگ اشاره کردیم و حال بعه 
ادامه آنها می پردازیم.

۹5-مشکالت آتی مشتریان خود را پیش بینی کنید 
ای��ن امر که قبل از بروز یک نیاز در دل مخاطب، اقدام به پیش��گیری از 
به وجود آمدن آن کنید، بدون ش��ک باالترین سطح مشتری مداری خواهد 
بود که باعث افزایش محبوبیت برند ش��ما خواهد ش��د. به همین خاطر نیز 
الزم اس��ت تا به خوبی مشتریان خود را بشناسید تا بتوانید پیش بینی های 

درستی را داشته باشید. 
۹۶-همواره به دنبال بهترین ها باشید 

ایده آل گرا بودن حتی در رابطه با کوچک ترین اقدامات باعث خواهد شد 
تا شرکت شما به عنوان یک برند دقیق و توانا معرفی شود. به همین خاطر 

نیز الزم است تا اجازه دهید برخی از اقدامات معرف شما باشد. 
۹7-از اهمیت راهنمایی افراد غافل نشوید 

 مخاطبان ممکن است بنا به هر دلیلی وارد سایت شما شوند، بدون شک 
برخورد اول ممکن اس��ت باعث شود تا آنها نس��بت به تمامی امکانات شما 
آگاه نش��ده و تص��ور یک برند معمولی در ذهن آنها ش��کل گیرد. به همین 
خاطر نی��ز وجود یک راهنمای آنالین، باعث خواهد ش��د تا دیگر نیازی به 
تحقیق و گش��تن در بین مطالب شما نبوده و در کوتاه ترین زمان با تمامی 
امکانات ش��ما آشنا شوند. در این رابطه توجه داشته باشید که به هر میزانی 
که اطالعات افراد بیشتر باشد، تمایل آنها برای انتخاب برند شما نیز افزایش 

پیدا خواهد کرد. 
۹8-همواره خود را به جای مشتری قرار دهید 

ای��ن امر باعث خواهد ش��د تا بتوانید به خوبی نس��بت ب��ه نیازهای افراد 
آگاهی پیدا کرده و عملکرد خود را بهبود بخش��ید. همچنین شما تنها باید 
محصولی را تولید کنید که خود و تمامی افراد ش��رکت حاضر به اس��تفاده 

از آنها هستند. 
۹۹-برندینگ را تنها به مرحله قبل از خرید محدود تصور 

نکنید
ای��ن امر که از طریق برندینگ درس��ت مش��تری پیدا کنی��د، تنها نصف 
دستاوردهای شما در این زمینه خواهد بود. به همین خاطر نیز الزم است تا 
به دنبال اقداماتی موثر در راستای تبدیل آنها به مشتری دائم خود باشید. 

۱۰۰-از روش های سخت اجتناب کنید 
با نگاهی به اقداماتی که به کس��ب شهرت س��ریع برندها منجر می شود، 
پی به س��اده بودن آنها خواهید برد. درواقع شما به روش هایی نیاز خواهید 
داش��ت که به عنوان خالقیت های کوچک ش��ناخته ش��ود و بتوانید آنها را 
در کمترین زمان ممکن ب��ه اجرا درآورید. به همین خاطر نیز تکنیک های 
س��خت فروش، بازاریابی و برندینگ باید جزو اولویت های آخر باش��ند تا در 

صورت نیاز مورد توجه قرار گیرند. 
۱۰۱-سازگاری را به عنوان برگ برنده خود تلقی کنید 

این امر که از قدرت س��ازگاری برخوردار باشید، باعث خواهد شد تا تحت 
هر شرایطی بتوانید به سوی جلو گام بردارید. درواقع بسیاری از شرایط بازار 
تابع رفتار ش��ما نبوده و به همین خاطر تنها برندهایی می توانند به شهرت 
و موفقیت الزم دس��ت پی��دا کنند که به خوبی خود را با ش��رایط مختلف، 

هماهنگ کنند. 
۱۰2-بر روی طراحی برند خود وسواس زیادی را داشته 

باشید 
با توجه به این امر که برند ش��ما، نماد بصری کس��ب وکارتان محس��وب 
می شود الزم است تا به دنبال بهترین طرح ممکن برای خود باشید. در این 
رابطه اس��تخدام یک تیم حرفه ای و مقایسه چندین طرح، باعث خواهد شد 

تا خروجی کار بهترین گزینه ممکن باشد. 
۱۰3-طراحی هویت بصری سازمان خود را جدی بگیرید 

هوی��ت بصری س��ازمانی یعنی تصوی��ری کلی از یک برن��د که در ذهن 
مخاطبان ش��کل می گیرد. در این رابطه این امر که هویت بصری ش��ما در 
تمامی بخش ها نظیر برند، بس��ته بندی و... قابل مش��اهده باش��د، یک تیم 

حرفه ای را نیاز خواهد داشت. 
۱۰۴-در استفاده از رنگ ها دقت کافی داشته باشید 

انتخ��اب رنگ تنه��ا به مرحل��ه ایجاد برند مح��دود نش��ده و در تمامی 
بخش ه��ا باید ب��ه معنای هر رنگ توجه کافی را داش��ت. برای مثال ممکن 
اس��ت بس��ته بندی یک محصول نیازمند رنگ های گرم و محصولی دیگر با 

رنگ های سرد کامال هم معنا باشد. 
ادامه دارد ...
copyblogger :منبع
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 B2B اگرچه بازاریابی مستقیم برای مشتریان امری بسیار رایج است، اما بازاریابی
)برای شرکت ها و دیگر موسسات تجاری( تا حد زیادی چالش آفرین به نظر می رسد. 
بازاریابی B2B یا کس��ب و کار به کس��ب و کار نیازمند پژوهش و مطالعات بسیار 
زیادی اس��ت. این فرآیند نه تنها نیازمند انج��ام فعالیت های تبلیغاتی و جلب نظر 
شرکت ها، بلکه تالش برای نمایش کیفیت محصوالت مان و ارائه خدمات مطابق نیاز 

موسسات تجاری مختلف است. 
ب��ه طور معمول در فرآیند بازاریابی B2B از ش��یوه های مختلفی نظیر بازاریابی 
ایمیلی، تبلیغات، مدیریت س��ئو مطالب، تولید محتوا، برگزاری همایش و بازاریابی 
 B2B مبتنی بر شبکه های اجتماعی استفاده می شود. به این ترتیب فرآیند بازاریابی
ش��امل بخش های بس��یار متنوعی اس��ت. نکته مهم در اینجا تفاوت شیوه ارزیابی 
 )B2C( یا نمونه های مستقیم و مشتری محور B2B موفقیت کمپین های بازاریابی
اس��ت. در بازاریابی B2B محتوای کمپین ها بیش��تر تخصصی و ش��امل تجزیه و 
تحلیل های مختلف است. در اینجا بحث بازگشت سرمایه )ROI( اهمیت دوچندانی 
دارد. همچنین تبلیغات و کمپین های بازاریابی بیش��تر تصمیم گیرندگان نهایی در 

برندها را مدنظر قرار می دهد. 
الگ��وی بازاریابی B2B در طول س��ال های اخیر به دلیل موفقیت بس��یار باالی 
ش��رکت ها در آن محبوبیت چش��مگیری یافته است. نکته جالب اینکه در این فضا 
ش��دت رقابت میان برندها بس��یار کمتر از حوزه بازاریابی مستقیم و مشتری محور 

است. به همین خاطر انتخاب مطمئن تری برای کارآفرین ها محسوب می شود. 
هدف من در این مقاله بررسی پنج حقیقت و نکته مهم پیرامون حوزه بازاریابی 
B2B اس��ت. جالب اینکه اغلب این نکات ب��رای کارآفرینان و عالقه مندان به حوزه 

بازاریابی کمتر شناخته شده است. 
۱. در بازاریابی B2B محتوا یعنی همه چیز

براساس گزارش موسس��ه Digital Authority Partners، یکی از رمزهای 
موفقیت برندهای مش��هور در زمینه بازاریابی B2B استفاده از محتوای باکیفیت و 
مرتبط با نیاز مش��تریان اس��ت. به عبارت دیگر، کارآفرینان این عرصه باید درک و 
شناخت بسیار دقیقی از نیاز مشتریان شان داشته باشند. فقط در این صورت امکان 

تولید محتوای هماهنگ با نیاز مشتریان وجود خواهد داشت. 
یک��ی از نکات مهم در حوزه بازاریابی و به وی��ژه بازاریابی B2B نظارت بر رفتار 
مشتریان است. این امر اطالعات بسیار مفیدی در اختیار برندها قرار می دهد. به این 
ترتیب ما فرصت کافی برای آش��نایی با س��لیقه مشتریان را خواهیم داشت. امروزه 
بس��یاری از ش��رکت های فعال در زمینه B2B تیم منحصر به فردی برای ارزیابی 
مداوم وضعیت مشتریان شان دارند. این امر آنها را از کوچک ترین تغییرات در حوزه 

رفتار مشتریان آگاه خواهد کرد. 
بازاریابی محتوایی نه تنها یک ش��یوه تاثیرگذار برای کس��ب و کارهای فعال در 
حوزه B2B، بلکه الگویی مناس��ب برای تمام برندهاس��ت. این شیوه در مقایسه با 
س��ایر الگوهای بازاریابی هزینه های کمتری را بر دوش برندها می گذارد. همچنین 
تاثیرگذاری آن به مراتب بیش��تر از سایر الگوهای پرهزینه است. براساس پژوهش 
سایت Inc، هزینه های بازاریابی محتوایی در مقایسه با الگوهای سنتی تقریبا نصف 

است، بنابراین انتخاب آن اقدامی منطقی و اقتصادی خواهد بود. 
از آنجایی که اغلب برندها در سراس��ر جهان براس��اس الگ��وی عقالنی اقدام به 
 B2B مدیریت کسب و کارشان می کنند، انتخاب الگوی تولید محتوا برای بازاریابی
رو به افزایش است. این امر ضرورت تولید محتوای باکیفیت به منظور کسب نتایج 

هرچه بهتر را افزایش می دهد. 
2. اهمیت روابط شخصی با مشتریان

بدون تردید رقابت در حوزه بازاریابی B2B نیز مانند سایر حوزه های کسب و کار 
اس��ت. اگرچه در این حوزه رقابت اندکی کمتر است، اما این به معنای عدم نیاز به 
تالش برندها نیست. اگر به دنبال موفقیت در عرصه بازاریابی B2B هستید، باید به 
فکر ایجاد روابط صمیمی و شخصی با مشتریان  باشید. این امر به معنای خلق روابط 
شخصی و اختصاصی میان شرکت مان با سایر شرکت های هدف کمپین مان خواهد 
بود. وقتی روابط شخصی با دیگر شرکت ها ایجاد می کنیم، در حقیقت اعتمادشان 
را جلب خواهیم کرد. به این ترتیب در بلندمدت ما مقدار مش��خصی س��ود از کنار 
مشتریان ثابت مان خواهیم داشت. از نقطه نظر بازاریابی این امر اهمیت بسیار زیادی 
دارد، چرا که امروزه بس��یاری از برندها دغدغه زیادی در زمینه کس��ب سود پایدار 

دارند. مشتریان ثابت به کسب سود ثابت کمک بسیار زیادی خواهند کرد. 
وقتی از توس��عه روابط ش��خصی و نزدیک در بازاریابی B2B صحبت می کنیم، 
منظورمان افزایش مالقات های رو در رو و تعامل های واقعی اس��ت. اشتباه بسیاری 
از برنده��ا در این زمینه اتکای صرف به ش��بکه های اجتماعی اس��ت. بدون تردید 
ش��بکه های اجتماعی نقش مهمی در زمینه بازاریابی B2B دارد، با این حال هیچ 

چیز جای تعامل واقعی را نخواهد گرفت. 
اگرچه تعام��ل رو در رو برای تمام الگوهای بازاریابی اهمی��ت دارد، اما در حوزه 
بازاریابی B2B اهمیت آن به گونه ای فزاینده افزایش می یابد. به همین دلیل تمام 
برنده��ا و بازاریاب های فعال در عرص��ه B2B خود را از یادگیری نکات مختلف آن 

ناگزیر می دانند. 
3. تکنولوژی در ترکیب با سایر بخش های بازاریابی معنا دارد

پس از آنکه بخش بازاریابی محتوایی برند ما مش��غول به کار شد، نوبت به عطف 
توجه مان به یکی از مهم ترین مقوله ها می رس��د. اس��تفاده از آخرین دستاوردهای 
تکنولوژی در دنیای بازاریابی و تبلیغات اهمیت بس��یار زیادی دارد. این امر میزان 
فروش برندها را به طور چشمگیری افزایش می دهد. نکته مهم در اینجا استفاده از 
تکنولوژی های مدرن در ترکیب با سایر بخش های بازاریابی است. متاسفانه بسیاری 
از برنده��ا در اس��تفاده از فناوری های تازه عجله می کنن��د. به همین دلیل نتیجه 

کارشان چندان جذاب و مناسب از آن در نمی آید. 
امروزه اس��تفاده از تکنولوژی های برتر در زمینه ش��بکه های اجتماعی، وبالگ و 
ایمی��ل نقش مهمی در موفقیت برندها ایفا می کن��د. توجه به عدم تولید پیام های 
اس��پم برای دیگران در اینجا اهمیت باالی��ی دارد. بدون تردید هیچ برندی از قصد 
پیام های اس��پم تولید نمی کند. با این حال برای الگوریتم ش��بکه های اجتماعی و 
غول های خدمات آنالین این امر چندان مهم نیست. هوش مصنوعی این الگوریتم ها 
در صورت مش��اهده هرگونه تولید اسپم از سوی برندها و کاربران معمولی اقدام به 
حذف اکانت آنها می کنند بنابراین فعالیت مناس��ب در فضای آنالین اهمیت بسیار 

باالیی دارد. 
یک��ی از نکات مهم در زمینه وبالگ نویس��ی اس��تفاده از محتوای اصیل اس��ت. 

متاس��فانه برخی از بازاریاب ها در کمپین های خود از محتوای دیگران کپی برداری 
می کنند. این امر رتبه وبالگ آنها را به شدت کاهش می دهد. از نقطه نظر مدیریت 

سئو مطالب تالش برای تولید محتوای نحصر به فرد برندمان اهمیت باالیی دارد. 
بدون شک تکنولوژی نقش موثر خود در دنیای کسب و کار را ثابت کرده است، 
با این حال استفاده درست از آن بستگی به توانایی برندها دارد. به منظور استفاده 
مناسب از ترندهای حوزه بازاریابی و کسب و کار ایجاد هماهنگی میان آنها و سایر 

بخش های بازاریابی برندمان ضروری خواهد بود. 
۴. اجتناب ناپذیری آزمون و خطا

ب��ه مانند هر اس��تراتژی بازاریاب��ی، الگوی بازاریاب��ی B2B از آزمون و خطاهای 
مختلف بهره زیادی می برد. بس��یاری از ش��رکت ها به منظور ایجاد برند خود اقدام 
به آزمای��ش الگوهای متنوعی می کنن��د. فقط از دل چنی��ن آزمایش هایی امکان 
یافتن الگوی مناس��ب برای کس��ب و کارمان وجود خواهد داشت. ترس از آزمون و 
خطا مهم ترین مش��کل برندها در عرصه بازاریابی B2B محسوب می شود و البته تا 
حدودی حق با آنهاست، ولی بدون پذیرش ریسک این اقدامات امکان دستیابی به 

موفقیت وجود نخواهد داشت. 
یک��ی از نمونه ه��ای موف��ق در زمین��ه آزم��ون و خط��ا در ح��وزه B2B برند 
MailChimp است. این برند با آزمایش شیوه های کاری مختلف موفق به کسب 
شهرت جهانی شده است. این برند دو دوره ای از فعالیت خود با مشکل کمبود شدید 
ترافیک س��ایتش مواجه بود. آنها پس از آزمای��ش راهکارهای مختلف در نهایت با 
استفاده از تبلیغات در موتورهای جست وجوگر موفق به افزایش ترافیک سایت شان 
شدند. نکته مهم درخصوص تجربه MailChimp خستگی ناپذیری آنهاست. شاید 

اگر هر برند دیگری به جای آنها بود، به سرعت دست از تالش بر می داشت. 
B2B 5. انتظارات بیشتر مشتریان

در نهایت، باید به تفاوت های عمده بازاریابی B2B با سایر الگوهای بازاریابی توجه 
داشت. دلیل اصلی این امر تعامل با شرکت ها به عنوان مشتریان هدف است. اشتباه 
بسیاری از برندها در این میان تعامل با شرکت ها به مانند مشتریان معمولی است. به 
همین دلیل نیز در فرآیند بازاریابی محتوایی با شکس��ت مواجه می شوند.  به عنوان 
یک اصل کلی باید انتظارات فزاینده و بیشتر مشتریان حوزه B2B را مدنظر داشته 
 B2B باشیم. در صورت توجه مناسب به این امر امکان دستیابی به موفقیت در حوزه
وجود خواهد داشت.  به راستی چرا سطح انتظارات مشتریان در عرصه B2B بسیار 
زیاد است؟ دلیل اصلی آن مسئولیت بسیار باالی تصمیم گیرندگان برندهاست. به این 
ترتیب در صورت وقوع اشتباه آنها مسئول اصلی خواهند بود. همین امر موجب دقت 
باالی آنها در انجام معامالت تجاری و خریدهای مختلف می ش��ود. وقتی مسئولیت 
ما افزایش پیدا می کند، تمایل مان به بهره مندی از امکانت بیشتر و دریافت خدمات 
بهتر از س��وی فروش��ندگان نیز افزایش خواهد یافت. به عنوان فروش��نده در عرصه 
B2B توجه به این نکته اهمیت باالیی دارد. به این ترتیب ما باید در پی ارائه خدمات 
بسیار بیشتر و گسترده تر باشیم.  بی شک فعالیت در عرصه B2B دشواری های خاص 
خود را دارد. به عنوان نکته پایانی، باید به ضرورت اس��تفاده از تمام اس��تراتژی های 
مورد بحث در این مقاله در کنار هم اشاره کنم. اتکا به یکی از این استراتژی ها هرگز 
انتخاب مناسبی نخواهد بود بنابراین از تمام آنها در کنار هم استفاده کنید. در غیر 

این صورت دستیابی به نتیجه دلخواه تان امکان پذیر نخواهد بود. 
noobpreneur :منبع

از مفهوم ایمپرشن اینستاگرام چه می دانیم؟
بازاریابی و تبلیغات اینستاگرامی با توجه به 

مفهوم ایمپرشن

اگر ش��ما از اینستاگرام به عنوان بخشی از استراتژی شبکه های اجتماعی 
خود اس��تفاده می کنید، حتما با مفهوم ایمپرشن )Impression( آشنایی 
دارید. متاس��فانه بس��یاری از ما ش��ناخت دقیق از این مفهوم و تاثیر آن بر 
روی برنامه ای کاری مان نداریم. به راس��تی این مفهوم تا چه حد در ارزیابی 
موفقیت برندها در اینس��تاگرام دقیق است؟ تفاوت آن با مفهوم دستیابی یا 
Reach چیس��ت؟ در ای��ن مقاله هدف اصلی من بررس��ی این موضوعات و 

پاسخ به پرسش های فوق است. 
پیش از هر چیز به منظور آگاهی مناسب از مفهوم ایمپرشن باید به خوبی 
رابطه آن با مفهوم دس��تیابی )Reach( را بدانی��م. اجازه دهید در اینجا به 
صورت کامال ساده به بررسی تفاوت های هر کدام از این دو مفهوم بپردازیم.
ایمپرش��ن تع��داد زمان های نمایش پس��ت ما به کارب��ران را اندازه گیری 
می کن��د. در ای��ن ارزیابی تع��داد اکانت های منحصر به فرد مدنظر نیس��ت، 
بنابراین ش��اید در تعداد ایمپرش��ن های ما یک اکانت چند بار محتوای مان 
را دریاف��ت کرده باش��د. به عنوان مثال، اگر پس��ت ما 100 ب��ار برای یک 
کاربران نمایش داده ش��ود، به همین میزان بر تعداد ایمپرشن های ما افزوده 

خواهد شد. 
در مقابل مفهوم ایمپرش��ن، دس��تیابی یا Reach ق��رار دارد. این مفهوم 
تع��داد کاربران منحصر به فرد را که پس��ت ما را مش��اهده کرده اند، نش��ان 
می دهد. با این حساب اگر پست ما 100 بار برای یک کاربر به نمایش درآید، 
مقدار ایمپرش��ن آن 100خواهد بود، با این حال مقدار دستیابی آن معادل 
یک ارزیابی می شود. این امر از نقطه نظر بازاریابی و تبلیغات اهمیت باالیی 
دارد. ب��ا توجه به این معیاره��ا امکان ارزیابی وضعی��ت کمپین های مان در 
شبکه های اجتماعی وجود خواهد داشت. خوشبختانه اینستاگرام این آمارها 
را ب��ه صورت تفصیل��ی در اختیار کاربران قرار می دهد. به منظور مش��اهده 
آم��ار اکانت مان در اینس��تاگرام فقط باید حس��اب مان را ب��ه حالت تجاری 
)Business Mode( در بیاوری��م. به این ترتی��ب تمام جزییات آماری به 

صورت طبقه بندی شده در اختیار ما قرار می گیرد.
ایمپرشن اینستاگرام چیست؟

ایمپرشن اینستاگرام به اندازه گیری تعداد دفعات نمایش پست ما بر روی 
صفحه اصلی کارب��ران می پردازد. این مفهوم ب��ه اکانت های منحصر به فرد 
توجه��ی ندارد، بنابراین تمام مقدار بازدید پس��ت مان را نش��ان خواهد داد. 
درس��ت به همین خاطر همیشه مقدار ایمپرش��ن پست های اکانت ها بیشتر 
از مقدار دس��تیابی )Reach( اس��ت. یکی از نکات مهم در زمینه شناسایی 
این دو مفهوم پی بردن به اهمیت ش��ان اس��ت. به راستی چرا این دو مفهوم 
تا این اندازه مهم هستند؟ در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

با توجه به آنچه در س��طرهای قبلی گفته ش��د، چه زمانی باید از مفهوم 
ایمپرش��ن برای ارزیابی وضعیت کمپین های برندمان استفاده کنیم؟ پاسخ 
کوتاه به این پرس��ش ش��امل اش��اره به زمان موردنظر برای افزایش آگاهی 
کارب��ران پیرامون برندمان اس��ت. بس��یاری از بازاریاب ه��ا از همان ابتدای 
کارشان در تالش برای دستیابی به شمار هرچه بیشتری از مخاطب های ثابت 
هستند. نکته فراموش شده در این میان توجه به کیفیت مخاطب هاست. اگر 
ما 10 هزار مخاطب بی عالقه به محتوای برندمان داشته باشیم، هیچ نتیجه 
مطلوب��ی از برگزاری کمپین های خود به دس��ت نمی آوریم، با این حس��اب 
نکته اساسی در این بخش تالش برای جلب نظر مخاطب های هدف است. 

توجه به تجربه مخاطب های هدف برندمان نقش تعیین کننده ای در تبیین 
استراتژی مان خواهد داشت. به این ترتیب بارگذاری پست ها به صورت چند 
روز در میان موجب فراموش��ی مداوم کاربران نسبت به برندمان خواهد شد. 
به همین دلیل بسیاری از برندها اقدام به مدیریت چند کمپین در کنار هم 
و انتش��ار پست های تبلیغاتی با همکاری اینستاگرام می کنند. این امر میزان 
توجه و بازدید بیش��تری برای برندمان به ارمغان خواهد آورد. نکته مهم در 
اینجا توجه ب��ه ماهیت مخاطب های موردنظر برندمان اس��ت. مخاطب های 
موردنظ��ر ما باید عالقه من��د به ماهیت برندمان باش��ند. در غیر این صورت 

فعالیت در کنار آنها هیچ فایده ای در پی ندارد. 
بدون تردید مطالعه دقیق تر پیرامون مفاهیم اساس��ی در زمینه بازاریابی 
و تبلیغات در اینس��تاگرام بدون فهم دو مفهوم اساسی ایمپرشن و دستیابی 
)Reach( امکانپذیر نیس��ت. با این حساب هدف اصلی از نگارش این مقاله 
محقق ش��ده اس��ت. از این پس با جست وجوی بیش��تر امکان دسترسی به 
مطالب مفید در زمینه ادامه مسیر فعالیت برندتان را خواهید داشت. توصیه 
من به ش��ما توجه دائمی به این نکته اس��ت: در هر زمینه ای همیش��ه فهم 

درست اصطالحات و مفاهیم پایه ای اهمیت باالیی دارد. 
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نکات مهم برای طراحی دفتر کار شرکت
افزایش بهره وری کارمندان با طراحی محیط 

کار الهام بخش

وقتی در مورد کار سخت و زیاد فکر می کنیم، بیش از هر چیزی آمادگی 
برای آن ضروری اس��ت. داشتن ابزارها، اطالعات و کارمندان مناسب اهمیت 
زی��ادی در نتیج��ه نهایی هر فعالیت تجاری دارد. نکت��ه جالب در این مورد 
عدم توجه ما به محیط کار در بسیاری از موارد است. به این ترتیب ما همه 
چی��ز را آم��اده می کنیم، اما در مرحله پایانی به دلیل محیط کار نامناس��ب 

برنامه ریزی مان به هم می خورد. 
درس��ت همانطور که ساختار اتاق خواب بر روی کیفیت و نحوه استراحت 
اف��راد تاثیر دارد، محیط کار نیز ب��ر روی بهره وری و عملکرد کلی کارمندان 
اثر خواهد داش��ت. امروزه بس��یاری از برندها به منظ��ور افزایش بهره وری و 
کیفیت عملکردش��ان اقدام به طراحی دفتر کارش��ان به گونه ای هوش��مند 
می کنند. بدون تردید باور تاثیرگذاری محیط کار بر روی عملکرد کارمندان 
اندکی  دش��وار اس��ت، با این حال تجربه کارمندان به خوبی این امر را ثابت 

خواهد کرد. 
نکته موردنظر در این مقاله شیوه های بهبود وضعیت محیط کار و افزایش 
بهره وری کارمندان اس��ت. در ادامه به بررس��ی چد نکته مهم در این زمین 

خواهیم پرداخت. 
کاهش حداکثری المان های حواس پرت کن

ب��ه منظور حفظ تمرکز بر روی کارمان باید تا جای ممکن از حواس پرتی 
اجتناب کنیم. متاس��فانه در بس��یاری از محیط ه��ای کاری تعداد زیادی از 

المان های حواس پرت کن وجود دارد. 
امروزه دیگر رایانه ها فقط کارکرد جست وجو در اینترنت و پردازش داده ها 
را ندارن��د. به این ترتیب امکان مش��اهده فیلم، گوش دادن به موس��یقی و 
بسیاری کارهای دیگر با اس��تفاده از رایانه های شخصی وجود دارد. بی شک 
ای��ن فعالیت ها در محیط کاری چندان جالب نخواه��د بود. به همین دلیل 
بای��د تا جای ممکن نرم افزارهای این چنینی را از رایانه های کارمندان حذف 
کرد. این امر نقش مهمی در حفظ تمرکز آنها خواهد داش��ت. البته در زمان 
اس��تراحت استفاده از اینترنت به منظور سرگرمی ایرادی نخواهد داشت. اما 

در زمان کار باید تمام حواس کارمندان معطوف به کارشان باشد. 
یکی دیگ��ر از نکات مهم در زمینه افزایش به��ره وری کارمندان توجه به 
طراحی س��اده دفتر کار است. اس��تفاده از طرح های بسیار پیچیده و شلوغ 
موجب حواس پرتی مداوم کارمندان می شود. به این ترتیب با رعایت طراحی 

ساده امکان افزایش بهره وری کارمندان وجود خواهد داشت. 
استفاده درست از مبلمان

بدون تردید تعداد بس��یار زیادی از ما در پلتفرم پینترس��ت عضو هستیم. 
اغلب اوقات کارمندان و مدیران در س��اعت های اس��تراحت به جس��ت وجو 
در پینترس��ت و بخش ه��ای مختل��ف آن می پردازند. یک��ی از جذاب ترین 
بخش های پینترس��ت برای هر کاربری معماری است. معموال در این بخش 
معماری ه��ای عجیب و غریب وجود دارد. با یک نگاه س��اده به این بخش ها 
عدم کارایی بس��یاری از طرح های موجود در زمینه س��اماندهی محیط کار 
مش��خص می ش��ود. در واقع فقط دانش��جویان طراحی داخلی و معماری به 
چنی��ن نقش��ه ها و الگوی طراحی توجه می کنند. در زمینه کس��ب و کار ما 
نیازمند اس��تفاده عملگرایانه از مبلمان هستیم. در این راستا زیبایی فقط در 

کنار کارآمدی قابل قبول خواهد بود. 
ضرورت توجه ویژه به نور

در نهای��ت، تاثیرگذاری نور اتاق بر روی عملکرد افراد جای هیچ ش��ک و 
تردیدی ندارد. متاسفانه بسیاری از افراد اتاق های پرنور را برای فعالیت کاری 
مناسب می دانند. اگرچه نور کافی یکی از ضرورت های فعالیت مناسب است، 
با این حال استفاده بیش از آن تاثیر نامناسبی خواهد داشت. به این ترتیب 
توصیه من در اینجا اس��تفاده متعادل از نور در اتاق هاس��ت. این امر موجب 
کم��ک به فعالیت مطلوب کارمندان می ش��ود. یک��ی از نکات مهم به هنگام 
توجه به نور اتاق ها انتخاب رنگ دیوارهاس��ت. استفاده از رنگ های به شدت 
براق برای اتاق ها موجب حواس پرتی مداوم کارمندان می شود. به این ترتیب 
تاثیرگذاری طراح��ی داخلی ما بر هم خواهد خورد. به عالوه رنگ های براق 
بیشتر نور را منعکس می کنند، بنابراین استفاده از آنها در محیط های کاری 

به هیچ وجه توصیه نمی شود. 
در زمین��ه طراحی نور دفترهای کار همیش��ه باید ب��ه عنصر تعادل توجه 
داش��ت. هرچه از این ام��ر فاصله بگیریم، کارمان ب��رای افزایش بهره وری و 
کیفیت فعالیت کارمندان دش��وار خواهد ش��د. نکته پایان��ی اینکه طراحی 
مناس��ب دفتر کار نه تنها بر روی کیفی��ت کار کارمندان، بلکه نحوه فعالیت 
خودمان نیز تاثیر دارد، بنابراین چنین اقدامی به نفع تمام مجموعه ش��رکت 

خواهد بود. 
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سلطه  شرکت های فناوری بر بازارهای متنوع جهان، آنها را به غول هایی بزرگ 
تبدیل کرده است که تجزیه و مقابله با انحصار را الزامی تر از همیشه می کند.

سیاس��تمداران، فعاالن اجتماع��ی و برخی رقبای ش��رکت های بزرگ دنیای 
فن��اوری از دولت ها و خصوصا ای��االت متحده انتظار دارند ت��ا رویکرد قوی تری 
در تنظیم گری قوانین فعالیت غول های فناوری داش��ته باشند. آنها شرکت  هایی 
همچ��ون فیس بوک، گوگل، آمازون و اپل را به عنوان انحصارگراهای دنیای امروز 

می دانند که باید هرچه سریع تر اقدامی برای تجزیه  آنها انجام شود.
نامزده��ای انتخابات��ی آمریکا از هر دو حزب جمهوریخ��واه و دموکرات تالش 
می کنند تا مقابله با ش��رکت های بزرگ فناوری را به عنوان وعده های خود مطرح 
کنن��د. از میان آنها می توان به نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 2020 
آمریکا یعنی س��ناتور الیزابت وارن از ماساچوس��ت اش��اره کرد. او در کارزارهای 
تبلیغات��ی، تجزیه  ش��رکت های ب��زرگ را به عنوان بخش��ی از برنام��ه  خود بیان 
می کن��د. دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور کنونی آمریکا نیز در صحبت های متعدد 
به شرکت های بزرگ )موسوم به Big Tech( اشاره داشته است. او همچنین از 
دولت خواسته بود تا علیه شرکت هایی همچون گوگل و فیس بوک شکایت کند.
کالی��ن پیپ، بنیان گذار موتور جس��ت وجوی غیرمتمرکز Presearch درباره  

مقابله با غول های فناوری گفته بود:
ما نیاز داریم تا فرد یا سازمانی مشخص در برابر شرکت های بزرگ بایستد. آنها 
باید بدانند که ما با همه  اقدامات شان موافق نیستیم. ما دوست نداریم که آنها هر 

کار مورد عالقه  خود را انجام دهند.
بزرگ تری��ن ش��رکت های ب��زرگ کنونی در دنی��ای فناوری از س��ال ها پیش 
رویکردهای ناس��المی در رقابت داشته اند. به عنوان مثال خرید اینستاگرام توسط 
فیس بوک را در نظر بگیرید که یکی از بزرگ ترین رقبای آنها در بحث رسانه های 
اجتماعی بود. به هرحال امروز تجزیه  ش��رکت های بزرگ فناوری اثرات بزرگی بر 
س��یلیکون ولی خواهد داشت. از طرفی این س��ؤال مطرح می شود که آیا تجزیه 
بازیگران مذکور، تأثیری در تجربه  کاربران خواهد داشت؟ رسانه  دیجیتال ترندز 
در مصاحبه ای با کارشناس��ان بزرگ دنیای فن��اوری، تأثیرات تجزیه احتمالی را 

بررسی کرده است.
چه گروهی به دنبال تجزیه است؟

وزارت دادگس��تری آمری��کا در 23 ژوئیه یک بررس��ی همه جانب��ه  پیرامون 
فعالیت ه��ای انحصارگرایان��ه انج��ام داد. در متن وزارت دادگس��تری، موضوع 
بررسی اینگونه مطرح می ش��ود: »پلتفرم های آنالین پیشگام بازار چرا و چگونه 
توانس��تند ق��درت زیادی در بازار کس��ب کنند؟ آیا آنها باع��ث کاهش رقابت و 
نوآوری ش��ده اند یا خط��رات دیگری به مصرف کنن��ده وارد کرده اند؟« با وجود 
اینکه وزارت دادگس��تری اشاره ای به ش��رکت های هدف خود در بررسی قوانین 
ضد انحصار نداشت، می توان نام چهار غول اصلی را به عنوان متهمان مطرح کرد: 
اپل، گوگل، آمازون و فیس بوک. گروهی داخلی از مجلس نمایندگان که توسط 
نامزدهای دموکرات اداره می ش��ود هم بررس��ی هایی روی چهار ش��رکت بزرگ 
دنیای فناوری شروع کرده است. آنها هم موضوع کاهش رقابت خارجی و اثرات 
احتمالی آن روی مصرف کننده ها را بررس��ی می کنن��د. نامزدهای جمهوریخواه 
در مجالس متعدد آمریکا به دنبال بررس��ی و تحقیق پیرامون شرکت های بزرگ 
فناوری بوده اند. س��ناتور جاش هاولی در ماه ژوئ��ن الیحه ای بحث برانگیز را به 
مجلس ارائه کرد. او در الیحه  خود خواس��ته بود که ش��رکت های بزرگ فناوری 
در برابر هرگونه محتوای منتشرش��ده در پلتفرم ها پاسخگو باشند. هاولی هدف 
از ارائ��ه  چنین الیحه ای را جلوگیری از مواردی همچون تعصب سیاس��ی بیان 

کرده بود.
برخی از کارشناس��ان دنی��ای فناوری اعتق��اد دارند که بح��ث و گفت وگوها 
پیرامون انحصارگرایی شرکت های بزرگ فناوری به درستی جهت دهی نمی شود. 
آنها اعتقاد دارند که براس��اس قانون ضد انحصار )آنتی تراس��ت( ش��رمن مصوب 
سال 1890، شرکت های فناوری هیچ عملکرد اشتباهی نداشته اند. کارن کواکس 
نورث استاد رسانه های اجتماعی دیجیتال در دانشکده  ارتباطات و روزنامه نگاری 

دانشگاه کالیفرنیای جنوبی )USC( درباره  موضوع انحصار می گوید:
قانون مذکور ارتباطی به بس��یار بزرگ بودن یا بسیار قدرتمند بودن شرکت ها 
ن��دارد. قان��ون تنها خطر احتمالی قدرت یا بزرگ بودن ش��رکت ها را در تأثیر بر 

مصرف کننده یا کل کشور مطرح می کند.
AT&T و Standard Oil  پرونده

دول��ت آمریکا در قرن گذش��ته تنها دو ش��رکت بزرگ را تجزیه کرده اس��ت. 
یکی از آن رخدادها در حکمی از س��وی دادگاه عالی آمریکا برای تجزیه  شرکت 
Standard Oil اجرا ش��د که شرکت مذکور را یک مونوپولی غیرقانونی خوانده 
بود. حکم دیگر در سال 1982 اجرا و منجر به تجزیه  AT&T شد. حکم شرکت 
نفتی به این خاطر اجرا ش��د که آنها با قراردادهای متعدد با ش��رکت های ریلی 
منج��ر به از بین رفتن فرصت رقابت برای ش��رکت های کوچک تر می ش��دند. در 

نتیجه  حکم دادگاه، مونوپولی به 34 شرکت تجزیه شد.
در پرونده  AT&T هم دادگاه عالی آمریکا وارد عمل شد و انحصار در خدمات 
تلفنی را به ش��رکت مذکور نس��بت داد. در نتیجه AT&T تمامی شرکت های 
محل��ی را از خود ج��دا کرد تا مش��تریان انتخاب های عادالنه ت��ری در پیش رو 

داشته باشند.

ه��ر دو پرونده  باال با ش��رایط کنونی در س��یلیکون ولی تف��اوت دارند. آنها در 
زمانی بس��یار قبل از تولد اینترنت و نفوذ آن به تمام اجزای زندگی ما به جریان 
افتادن��د. به هرحال هر دو ش��رکت باال در صنعت مح��ل فعالیت خود فرمانروایی 
داش��تند و برخی اوقات هم از روش های غیرمنصفانه ای برای تثبیت فرمانروایی 

خود استفاده می کردند.
پیپ اعتقاد دارد که دولت نباید دخالتی در فعالیت کسب وکارها داشته باشد. 
ازطرفی ش��رایط کنونی نش��ان می دهد که ورود دولت به فرآیندها، الزامی است. 

او در این باره می گوید:
آنها فرصت های زیادی داش��ته اند تا در مسیر قانون قرار بگیرند. ازطرفی اکثرا 
در خالف جهت حرکت کرده اند و با اس��تفاده از همه  قدرت خود، فرآیندها را به 

نفع خودشان و نه پایگاه کاربران، پیش برده اند.
مارک مک کرینز، اس��تاد دانشکده  مدیریت دانش��گاه نورث وسترن اعتقاد دارد 
فعالیت های فزاینده  شرکت ها لزوما به معنای شکستن قوانین ضد انحصار نیست. 
او می گوید تاکنون هیچ فعالیتی از س��وی ش��رکت های بزرگ فناوری رخ نداده 

است که کسی بتواند آن را مخالف قوانین ضد انحصار بیان کند.
م��ا اکنون در دوره ای از زمان قرار داریم که پارانویایی از تأثیرات ش��بکه های 
اجتماع��ی در اطراف م��ان ق��رار دارد. به عالوه ترس از دسترس��ی اپلیکیش��ن ها 
و س��رویس ها ب��ه داده های ش��خصی هم نگرانی خ��اص خ��ود را دارد. ترس از 
اپلیکیش��ن هایی ک��ه به صداهای ش��خصی ما گ��وش می دهند و اف��رادی که با 
حس��اب های کاربری جعلی س��عی در تغییر باورها و عقاید دارن��د، روزبه روز در 
دنیای فناوری افزایش می یابد. دراین میان برخی کارشناسان می گویند که همین 
ترس و پارانویا شاید دلیل فشارهای امروز برای تجزیه  شرکت های فناوری باشد.

تجزیه  شرکت های بزرگ چگونه خواهد بود؟
ما امروزه از اپلیکیش��ن ها، سرویس ها و ابزارهای متنوعی استفاده می کنیم که 
توسط ش��رکت های بزرگ دنیای فناوری توس��عه یافته اند. کاربردهایی همچون 
جس��ت وجو برای اطالعات، تماس با دیگران، خرید محصول و س��رگرمی امروزه 
تنها به کمک چنین ابزارهایی انجام می ش��وند. شاید تجزیه  شرکت های سازنده  

ابزارها، استفاده از آنها را بسیار دشوار کند.
پی��پ در توضیح��ات خود به گ��وگل و محصوالت متعدد آنها اش��اره می کند. 
م��واردی همچون یوتیوب، گ��وگل داکز، گوگل درایو و کروم ک��ه روزبه روز هم 
کاربران بیش��تری را به خود ج��ذب می کنند. او چنی��ن محصوالتی را جزئی از 
اس��تراتژی گوگل می داند تا همه  مردم را در مفهومی به نام »جهان گوگل« نگه 
دارد. پیپ اعتقاد دارد جدا کردن سرویس های مذکور فرصت فعالیت و رقابت را 

برای دیگر موتورهای جست وجو فراهم می کند. او دراین باره می گوید:
گ��وگل با ارائه  چنین خدماتی س��عی می کند تا همه  م��ردم را به خود جذب 
کند. اگر بتوانیم س��رویس های متفرقه را از موتور جس��ت وجو و خدمات مرتبط 
ج��دا کنیم، قدمی بس��یار مهم برای افزایش امکان رقابت برای دیگر ش��رکت  ها 

برخواهیم داشت.
جست وجو، ارزش بس��یار زیاد و تأثیراتی اجتماعی و اقتصادی بر جهان دارد. 
اگر می توانستیم موتور جس��ت وجوی غیرانتفاعی بسازیم که به مخزن نامتناهی 

اطالعات جهان متصل باشد،  همه  کاربران از آن سود می بردند.
با نگاهی به صحبت های باال به این نتیجه می رس��یم که از نظر پیپ در دنیای 
ایده آل، موتورهای جست وجوی اینترنتی به صورت ابزارهایی تحت کنترل جوامع 
عمل می کنند. توضیحات پیپ درباره گوگل و ابزارها ما را به این نتیجه می رساند 
که تجزیه  غول موتور جست وجو منجر به ایجاد یک گوگل بدون ابزارهای اضافه  
جذاب همچون کروم و گوگل درایو می شود. برای فیس بوک و آمازون چه اتفاقی 

رخ می دهد؟
فیس ب��وک امروز به عنوان ش��رکت مادر س��رویس های بزرگ اینس��تاگرام و 
واتس اپ ش��ناخته می ش��ود. این س��ه پلتفرم در مجموع میلیاردها کاربر دارند. 
در تجزیه  ش��رکت های ب��زرگ فناوری یعنی فیس بوک بای��د کنترل واتس اپ و 
اینس��تاگرام را واگذار کند. تأثیر چنین تجزی��ه ای برای کاربران به صورت قوانین 
جدی��د و الگوریتم های تازه برای اپلیکیش��ن های مذکور خود را نش��ان می دهد. 
به هر حال کارشناس��ان و اس��اتید ارتباطات و فن��اوری، تأثیرگذاری رخدادهای 
احتمالی بر کارب��ران را نیازمند زمان می دانند. به عنوان مثال کاربران به مرور از 
حذف برخی قابلیت های درون اپلیکیش��ن ها مطلع می ش��وند یا برخی از آنها به 

سرویس های پولی تبدیل خواهند شد.
موضوع درباره  آمازون هم با مالکیت شرکت هول فودز شروع می شود. به عالوه 
س��رویس استریم اختصاصی ویدئو و موس��یقی و از آن مهم تر سرویس خدمات 
اب��ری AWS هم تحت مالکیت این غول دنیای فناوری هس��تند. اگر تجزیه ای 
رخ بدهد، آمازون باید س��رویس های مذکور را واگ��ذار کند و به فرم اصلی خود 
یعنی بازارچه اینترنتی باز گردد و به نوعی فروش محصوالت خود را متوقف کند. 
چنی��ن رویکردی احتماال منجر به افزایش قیمت کاالها می ش��ود، چون آمازون 

دیگر توانایی ارائه  تخفیف نخواهد داشت.
از میان سیاس��تمدارانی که به دنبال تجزیه  ش��رکت های بزرگ هس��تند، عده  
کمی به توضیح درباره  دنیای پس از تجزیه می پردازند. از آنجایی که تقریبا همه  
شرکت های مذکور فعالیت های خود را در حوزه های بسیار متنوع توسعه داده اند، 
جدا کردن بخش های مس��تقل تر به عنوان راهکاری کاربردی تر به نظر می رس��د. 

به عن��وان مثال می توان به همان جدا کردن هول فودز از آمازون، اینس��تاگرام و 
واتس اپ از فیس بوک و نست و دابل کلیک از گوگل اشاره کرد. 

دیجیتال ترندز برای مقاله  حاضر با وزارت دادگس��تری و کمیس��یون تجارت 
آمریکا تماس گرفت تا درباره ی تحقیقات آنها بیشتر بداند. البته هیچ یک از آنها 
پاسخ روشنی به سواالت ندادند. به عالوه فیس بوک، آمازون، گوگل و اپل هم هیچ 

اظهارنظری درباره اتهام ها و برنامه های احتمالی نداشتند.
مشکالتی که حل نمی شوند

مقامات قانونی نگران هس��تند ک��ه پلتفرم های بزرگ دنی��ای فناوری امروزه 
آنچن��ان ب��زرگ و قدرتمند ش��ده اند که تأثی��رات عمیقی بر زندگ��ی روزمره  ما 
دارن��د. اکثر مردم و کارشناس��ان نیز چنین اظهارنظری را قب��ول دارند. درواقع 
همه  ما می دانیم که زندگی امروز مبتنی بر دنیای فناوری شده است، اما تجزیه  
شرکت های بزرگ لزوما بس��یاری از مشکالت مردم را با پلتفرم ها حل نمی کند. 
به  عنوان مثال نمی توان ادعا کرد که با تجزیه  شرکت ها، مشکلی همچون حریم 

خصوصی یا نفوذ فناوری به زندگی روزمره  مردم حل شود.
مک کرینز درباره  چالش  های بیشتر شرکت های بزرگ می گوید:

مش��کالت دیگری در دنیای امروز وجود دارن��د که به حریم خصوصی مربوط 
می ش��وند. قانون ضد انحصار توانایی بررس��ی و حل آنها را ن��دارد. درنتیجه اگر 
فردی ادعا کند که به خاطر اس��تفاده  ناصحیح این ش��رکت ها از داده های مردم 
باید آنها را تجزیه کنیم، بحثی غیرمنطقی خواهد بود. فیس بوک مثال روش��نی 
از ش��رکت هایی اس��ت که در س��ال های اخیر هدف انتقادها و حمله های متعدد 
پیرام��ون حری��م خصوصی بود. به عالوه آنها متهم به فروش و س��وء اس��تفاده از 
داده های کاربران نیز ش��ده اند. در جدیدترین پرون��ده، فیس بوک به خاطر عدم 
مدیری��ت صحیح داده های کارب��ران در بحران کمبریج آنالیتی��کا به پرداخت 5 
میلیارد دالر جریمه محکوم شد. در همان روز اعالم خبر جریمه، غول شبکه های 

اجتماعی از تحقیقات قانون آنتی تراست درباره  عملکردش صحبت کرد.
ب��ا وجود تمام مواردی که در باال اش��اره ش��د، دلیل مهم ت��ری برای نظارت و 
حتی مقابله با رسانه های اجتماعی وجود دارد. آنها قدرت زیادی در توزیع اخبار 
دروغ و انتش��ار ش��ایعه دارند. نورث اعتقاد دارد که دول��ت باید قوانین محکمی 
پیرامون رسانه  های دیجیتال و خصوصا علیه پلتفرم هایی همچون فیس بوک اجرا 
کند. چنین قوانینی اکنون برای محتوای تلویزیون و رادیو مانند تبلیغات، وجود 
دارد. به عنوان نمونه ای از پیاده سازی قوانین مذکور برای فیس بوک )خصوصا در 
کمپین های سیاس��ی( می توان روندی را پیشنهاد داد که نامزد انتخاباتی، تبلیغ 

منتشرشده در پلتفرم را تأیید کند.
نورث درباره  تأثیر رسانه های اجتماعی کنونی می گوید:

م��ردم نگرانی ه��ای زیادی درباره تأثی��رات و قدرت ش��بکه ها دارند. از طرفی 
هیچ گونه تالش��ی از سوی قانون گذاران انجام نمی شود تا قوانین ساده  موجود را 
برای پوش��ش دادن فعالیت شبکه های مدرن تر، توسعه دهند. توسعه ای که قطعا 

روی عملکرد رسانه های مذکور تأثیر خواهد داشت.
نورث اعتقاد دارد از برخی زوایا تجزیه  ش��رکت های فناوری می تواند وضعیت 
اینترن��ت را بحرانی ت��ر کند. او به تأثیرات گوگل بر پایه های بنیادی جس��ت وجو 
در اینترن��ت اش��اره می کند و تجزی��ه  آن را منجر به کاه��ش تجربه  مفید کاربر 
می داند. امروز گوگل نه تنها به عنوان یک شرکت، بلکه به عنوان ابزاری مفید برای 
جس��ت وجوی اطالعات شناخته می ش��ود و تجزیه  چنین ابزاری عالوه بر ضعیف 
کردن آن، تجربه  جس��ت وجوی حرفه ای را از کارب��ر می گیرد. درنهایت می توان 
چنی��ن تجزی��ه  را به ضرر مصرف کننده تفس��یر کرد که قطعا ه��دف قانون ضد 
انحصار، چنین نتیجه ای نیس��ت. سه جلسه  استماع جداگانه در تاریخ 1۶ ژوئیه 
برگزار ش��د که مدیران اجرایی ش��رکت های آمازون، اپل، فیس بوک و گوگل در 
آنها حضور داش��تند. نیویورک تایمز در گزارشی از جلسات استماع ادعا می کند 
که نماینده هایی از هر دو حزب آمریکایی س��واالتی با اتهام و ش��ک و شبهه های 
زیاد از مدیران اجرایی ش��رکت ها پرسیدند. تمرکز اصلی سواالت، افزایش قدرت 
ش��رکت های مذکور در بازار و جهت گیری عملیاتی بود که به آنها نس��بت داده 
می ش��ود. به هر حال س��ؤال از مدیران ش��رکت های بزرگ، مسئله ای متفاوت با 
متهم کردن آنها به شکس��تن قانون است. فراموش نکنید که چنین شرکت هایی 

سرمایه الزم را برای استخدام بهترین وکال دارند.
فیس ب��وک عالوه بر مورد ب��اال درگیری دیگری هم در پی��ش دارد و به نوعی 
ش��رایطش دشوارتر از غول های دیگر است. وال استریت ژورنال در گزارشی ادعا 
کرد که کمیس��یون تجارت آمری��کا پرونده   تحقیقاتی جدیدی را برای بررس��ی 
خرید واتس اپ و اینس��تاگرام توسط غول ش��بکه های اجتماعی در جریان دارد. 
کمیس��یون مذک��ور ادعا می کند که فیس ب��وک در کارزاری برنامه ریزی ش��ده، 
رس��انه های اجتماعی را پیش از تبدیل ش��دن به تهدید و بحران، به زیرمجموعه  
خود اضافه کرد. در نهایت اثبات اتهاماتی که به ش��بکه های اجتماعی و بیش از 
همه فیس بوک می ش��ود، روندی دشوار و زمان بر خواهد بود. مک کرینز در پایان 

مصاحبه پیرامون پرونده های موجود می گوید:
من هنوز نمی دانم که طبق چه قوانینی می توان ش��رکت های بزرگ را تجزیه 
کرد. قطعا روند تجزیه نیز چالش��ی دیگر خواهد بود. درنهایت از مردم می  خواهم 

که از هرگونه نتیجه گیری زودهنگام پیرامون این موضوعات خودداری کنند.
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تجزیه  غول های بزرگ دنیای فناوری چه تأثیری بر کاربران دارد؟
noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت

    ترجمه: علی آل علی     

 شنبه
19 مرداد 1398

شماره 1369



۱3ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

به مناسبت روز خبرنگار
پیام تبریک مدیر عامل برق منطقه ای خوزستان

اهواز – شــبنم قجاوند: روز خبرنگار )۱۷ مرداد( فرصتی اســت تــا از تالش و از 
خودگذشتی های کسانی تقدیر شود که در همه اتفاق های خوب و بد زندگی حضور دارند و 
با ثبت و اطالع رسانی وقایع و بررسی موشکافانه و نقادانه این اتفاق ها در مسیر اصالح امور 
گام بر می دارند. خبرنگاران شاید هم سنگرسازان بی سنگر باشند چرا که گزارش های هر 
واقعه ای که رخ می دهد را منتشر می کنند اما خود کمتر دیده می شوند و در پشت صحنه 
هستند.  در صنعت برق خوزستان نیز خبرنگاران حضوری فعال داشته و در همه روزهایی 
که این صنعت پشت سرگذاشته و در همه فراز و فرودهایی آن، خبرنگاران نقش تاثیر گذار و اصالح گری داشته اند و 
همواره در کنار مسئوالن برق استان نقش تعیین کننده ای در حرکت رو به جلوی صنعت برق ایفا کرده اند. اینجانب 
ضمن گرامیداشــت خاطره شهدای اصحاب رسانه به ویژه شهید گرانقدر محمود صارمی، فرارسیدن روز خبرنگار را به 
تمامی خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریک گفته و بر خود واجب می دانم از خبرنگارانی که در حوزه صنعت برق فعالیت 

می کنند و به پاس حضور سبزی که داشته و دارند تقدیر و تشکر کرده و قدر دان تالش های آنها باشم.

چرخهای توسعه، روان تر از همیشه میچرخد
 قطار خدمت، اینبار در ایستگاه حسین آباد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: آبادانی مناطق کمتر توسعه یافته شهر برازجان و تالش 
برای توسعه متوازن همه مناطق شهر"، اینها عباراتی است که طی یکی دو سال اخیر بارها و 
بارها از زبان شــهردار و مدیران شهرداری شنیده ایم. سخنانی که نشان میدهد محمدحسن 
محمدی و مجموعه همکارانش در شهرداری برازجان نصب العین خود قرار داده اند تا مناطق 
کمتر توســعه یافته شــهر نیز پا به پای محله هایی که اصطالحا به باالشهر معروفند رشد و 
توسعه را تجربه کنند و از حداقل امکانات شهری بهرمند شوند. احداث مراکز تفریحی، توجه 
به اصالح معابر، اجرای برنامه های فرهنگی و دیگر مولفه های توسعه در مناطق محروم مانده شهر را باید نمونه های بارز 
این نگاه در متولیان حوزه مدیریت شهری دانست. طی روزها و هفته های قبل خبرهایی مبنی فعالیتهای شهرداری در 
محله هایی همچون محله کارگر، کلیجا و خضر، علی آباد، بلوار امام خامنه ای و دیگر نقاط شهر منتشر شد و حاال شاهد 
فعالیتهای عمرانی شــهرداری برازجان در خیابان شهید دستغیب )بهداشت حسین آباد( واقع در بلوار جمهوری اسالمی 
هســتیم. از شهرداری برازجان خبر میرسد که طی هفته های اخیر تالشهای جهادی برای اصالح معابر خیابان بهداشت 

حسین آباد شکل گرفته و شهرداری توجه ویژه به این منطقه محروم و مظلوم شهر را در دستور کار قرار داده است.

معاونت فروش و خدمات مشترکین  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  :
بزودی قبوض  برق کاغذی حذف می شود

قزویــن- خبرنگار فرصت امروز: ســید محمد قافله باشــی معاونت فروش و 
خدمات مشــترکین  شرکت توزیع نیروی برق اســتان قزوین اینکه  با اعالم اینکه 
بزودی قبوض کاغذی حذف می شود افزود :  دراین طرح که از ابتدای مهر ماه سال 
جاری اجرایی خواهد شــد و به منظور رفــاه حال مردم  روش های مختلفی تدارک 
دیده شــده اســت و مشــترکین محترم  میتوانند  ازطریق یکی  از روشهای ذیل :  
۱- مراجعه حضوری یا همراه داشــتن قبض برق به واحد مشترکین امورهای توزیع 
برق منطقه مربوطه2- پیامک نمودن  شناسه قبض برق  ۱3 رقمی ) درج شده بر روی قبض برق ( به شماره 
 https://saapa.ir : ۱000۱۱2۱  یــا 2000۱5۱ پیامک نمایند3- ثبت شــماره موبایل از طریــق آدرس
4- تماس با شماره تلفن 33239۷99 جهت اعالم شماره همراه و شناسه قبض 5-  مراجعه به دفاتر پیشخوان 
دولت با همراه داشــتن قبض برق6- اعالم شماره همراه به مامورین قرائت کنتور هنگام مراجعه به درب منزل 

، نسبت به فراهم نمودن امکان دریافت قبض برق خود بصورت پیامکی اقدام نمایند .

اجرای طرح ارتقا سالمت محیط شهری توسط شهرداری گرگان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان از اجرای طرح ارتقا 
ســالمت محیط شهری توسط شهرداری گرگان خبر داد.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری 
گرگان، موسی الرضا صفری درباره اجرای طرح ارتقا بهداشت و سالمت محیط شهری، اظهار کرد: این طرح از 
امروز ۱5 مرداد به مدت 2 هفته در ســطح شــهر گرگان توسط شهرداری گرگان اجرایی خواهد شد.وی ادامه 
داد: در این طرح پاکسازی، شست وشو، گندزدایی و الیروبی تمامی کانال ها و انهار سطح شهر، طعمه گذاری و 
مبارزه با حیوانات موذی و ناقل بیماری، آهک پاشــی تمامی کانال های روباز و سرپوشیده محالت سطح شهر 
انجام خواهد شد.سرپرســت معاونت خدمات شهری شــهرداری گرگان تصریح کرد: همچنین کنترل جمعیت 
ســگ های ولگرد، نظافت حاشــیه رودخانه ها و تفرجگاه ها، تجهیز و رفع نواقص سرویس های بهداشتی معابر 
عمومی و بوستان ها، رســیدگی به وضعیت آبخوری ها در محورهای گردشگری سطح شهر و جمع آوری خاک 
و نخاله های حاشــیه شهر نیز از جمله برنامه های این طرح اســت.صفری بیان کرد: طی این مدت ساماندهی 
مخازن زباله ســطح شهر، تعویض، رنگ آمیزی، شست وشو و ضدعفونی ویژه نیز در دستور کار قرار دارد.وی در 
پایان با تقدیر از همکاری شــهروندان در اجرای این طرح گفت: ســامانه تلفنی ۱3۷ معاونت خدمات شهری 
شــهرداری گرگان آماده ردیافت گزارش های مردمی در راستای رفع نواقص شهری و ارائه خدمات مطلوب به 

شهروندان است.

 قدردانی مدیر مخابرات منطقه گلستان از خبرنگاران
به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: همزمان با ۱۷ مرداد و روز خبرنگار مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه 
گلستان با حضور در دفتر نشریه صبح گلستان ، گروه خبری البرز و خبرگزاری ساجد نیوز از خبرنگاران و اصحاب 
رسانه استان، تقدیر و تجلیل کرد.به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان مهندس شهمرادی  ضمن گرامی 
داشت یاد و خاطره شهید بزرگوار محمود صارمی و تبریک روز خبرنگار، از خبرنگاران به دلیل همکاری صمیمانه و 
نزدیک با مخابرات منطقه  تقدیر و تشکر نمود.وی با تاکید بر اهمیت و نقش موثر خبر و رسانه در جامعه خبرنگاران 
را پیام آوران حقیقت و دیده بان بصیرت و هوشیاری عنوان کرد و گفت: زندگی انسان امروز، بیش از هر زمان دیگر 
مرهون تالش فعاالن عرصه خبر و اطالع رسانی است؛ آنانی که بدون هیچ چشمداشتی، آگاهی بخشی به جامعه را 
رســالت خویش قرار داده اند.وی گفت : روز خبرنگار یادآور مجاهدت های زنان و مردان حقیقت طلبی است که با 
هدف روایت حقیقت، بیرق بزرگ " آگاهی بخشی" را بر دوش کشیده و خاضعانه و بی ادعا وجود خویش را چراغ 

راه جامعه کرده اند

بازدیدمیدانی فرماندارشاهرودازوضعیت آب شرب 
روستاهای بخش مرکزی 

شاهرود - حسین بابامحمدی:  معاون استاندار و فرماندارشاهرود و بخشدار مرکزی 
از روســتاهای دهمال ، راهنجان و قلعه حاجی در خصوص بهســازی و روشنایی معابر و 
وضعیت آب شرب  روستاهای بخش مرکزی بازدیدکردندودستورات الزم راصادرنمودند

شبستان امامزاده علی صالح )ع( هفته دولت بهره برداری می شود
ایــالم – هدی منصوری:  مدیرکل اوقاف و امور خیریه ایالم از بهره برداری مرحله 
نخست شبستان جدید امامزاده علی صالح)ع( در هفته دولت و پیش از ایام اربعین امسال 
خبر داد. حجه االسالم مرتضی عزیزی گفت : شبستان جدید امامزاده علی صالح )ع( با 
۸00 متر مربع زیربنا در 2 طبقه امســال به بهره برداری خواهد رسید. وی با ذکر اینکه 
هزینه ساخت شبستان جدید از محل نذورات بقعه و بخشی از اعتبارات دولتی بوده است، 
ادامه داد: سال گذشته 2 میلیارد ریال برای ساخت این شبستان از محل اعتبارهای دولتی 
اختصاص و هزینه شده است. به گفته وی، در ایام عید نوروز امسال نیز ساخت ۱0 باب مغازه جدید و توسعه و تجهیز 
زائرسراهای محوطه این امامزاده در دستور کار قرار گرفت. مدیر کل اوقاف و امور خیریه ایالم اظهار کرد: در مراحل 
بعدی طرح توسعه امامزاده علی صالح)ع( ساخت گلدسته های جدید این مکان مذهبی در دستور کار قرار خواهد 
گرفت. به گفته عزیزی، طرح توسعه حرم امامزاده علی صالح )ع( سال 93 آغاز که برای فاز نخست آن تاکنون 22 
میلیارد ریال از محل درآمدهای این زیارتگاه هزینه شــده است. وی مرحله دوم این طرح را شامل معماری سنتی، 
قرینه سازی گلدسته حرم مطهر، آیینه کاری سقف، نمای بیرونی و داخلی، نصب سیستم گرمایشی و سرمایشی و 

پنجره های شبستان حرم و همچنین بهسازی شبستان، رواق ها و ورودی ضلع غربی عنوان کرد.
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اخبار

اراک - مینو رستمی: مهندس شفیعی شهردار اراک در نشست 
مطبوعاتی با اصحاب رسانه به مناسبت ۱۷ مرداد و روز خبرنگار، ضمن 
تبریک روز خبرنگار سالروز شهادت شهید صارمی و آرزوی توفیق و 
ســالمتی برای فعالین این عرصه، با اشاره به اینکه شهر و مدیریت 
شهری تالش دارد تا اراک به شهری پویا، زنده و رو به توسعه تبدیل 
شود، افزود: شهر زنده است و نگهداشتن، آرایش و پیرایش جز وظایف 
مدیریت شهری است که تالش دارد در همه حوزه های شهری وظایف 

قانونی و مسوولیت اجتماعی خود را به انجام برساند . 
وی ضمن تقدیر از تعامل اعضای شورا و سایر دستگاه ها با مجموعه 
مدیریت شهری، با بیان اینکه تمامی مسوولین با تعامل ایجاد شده 
تالش می کنند که خدمت رسانی به مردم بیش از پیش باشد، تصریح 
کرد: شهرداری تالش دارد به مردم خدمت کند و ماحصل این خدمت 
باید رضایتمندی شهروندان باشد و اگر این رضایتمندی حاصل نشود 

باید اقدامات را مورد نقد سازنده و ارزیابی قرار داد . 
مهندس شفیعی با تاکید بر اینکه خط کش مجموعه شهرداری، 
رضایتمندی مردم است، گفت: اگر رضایت مردم نسبت به خدمات 
حاصل نشــود باید تصمیمات را تغییــر داد. کار عمرانی پروژه های 
شریعتی، ورزش، شهید صیدی، کاوه نبیری پس از 5 تا ۱۱ سال توقف 
با تدبیر شورای شهر و دستگاه های نظارتی آغاز شد به طوری که ظرف 

سه ماه اخیر برخی از پروژه ها به نتایج مثبت رسیده است، همچنین 
جا دارد از زحمات شهرداران گذشته شهر اراک نیز تشکر نمایم. 

وی در خصوص پروژه ورزش گفت: این پروژه با ۱0.5 هکتار پوسته 
طرح، 45 هزار تن آسفالت، 6 هکتار فضای سبز، انجام عملیات ایمنی، 
روشــنایی و انتقال فاضالب و معارضان در مراحل پایانی قرار دارد و 
همزمان با عید غدیر زیر بار ترافیک می رود و در هفته دولت به صورت 
رسمی افتتاح خواهد شد، همچنین کار عمرانی پروژه شهید صیدی 
نیز آغاز شده است، حتی 2۱ تکیه گاه این پروژه دارای اشکال بود که 
در حال اصالح است و اقدامات فنی با وسواس کامل در حال پیگیری 
است.  شهردار اراک اضافه کرد: در تالش هستیم که بودجه شهرداری 

در اِِشل محالت انجام شود و پانزدهم اسفندماه نیز به تصویب شورا 
رسیده باشد که ابتدای سال کار آغاز شود و زمان از دست نرود. 

وی با اشــاره به تصویب طرح جامع اراک و تدوین طرح تفصیلی 
بیان کرد: هر طرحی باید ارزیابی اقتصادی، فنی، اجتماعی، زیســت 
محیطی و ترافیکی داشــته باشد و طرح 5۸ متری مسلما اگر دارای 
همــه ارزیابی های مذکور و توجیه اقتصادی بود در طرح جامع دیده 
می شد، اما طبق نظر شورای عالی شهرسازی و معماری این طرح فاقد 
کارکرد ترافیکی بود و با لغو آن باید ساختار ترافیکی از طریق ناوگان 
حمل و نقل عمومی، جلوگیری از ورود خودرو به مرکز شهر و پیاده راه 
سازی تغییر یابد و برای کنترل بار ترافیک نیز جایگزینی برای انحراف 
ترافیک در نظر گرفت .  مهندس شفیعی با اشاره به جمع آوری 50 
تا 60 درصد از ســرعتگاه های غیراستاندارد سطح شهر اراک، افزود: 
شهرداری در بحث تحقق حقوق شهروندی، سامانه عیان و۱3۷ را در 
اختیار شهروندان قرار داده است، به طوری که هر گونه نقد و پرسش 
مدنظر از طریق این دو سامانه مهیاست. تمامی اطالعاتی که در حال 
حاضر در اختیار شــهردار است در اختیار شــهروندان نیز قرار دارد، 
همچنین تمام اتاق مدیران شهرداری باید به روی شهروندان باز باشند 
که این امر به صورت مستمر ارزیابی می شود و حتما تمامی جلسات 

باید در ساعت غیراداری برگزار شود تا به کار مردم رسیدگی شود. 

ســاری - دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری گفت : دامادی نماینده مردم ســاری و میاندرود در 
مجلس شورای اسالمی از نحوه عملکرد و توزیع فرآورده های نفتی 
منطقه ساری دیدن کرد . سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ســاری ، از بازدید ســرزده نماینده مردم 
ساری در تاریخ ۱3 مرداد 9۸ از انبار نفت ساری گفت و افزود : در این 
بازدید کارشناسان عملیاتی انبار نفت ساری  ، نحوه عملکرد و عمده 
فعالیتهای شرکت را تشریح کرده و توضیحاتی درخصوص عملیات 
تامیــن و توزیع فرآورده های نفتی ارائــه دادند . وی افزود : نماینده 
مردم ســاری و میاندرود در مجلس شورای اسالمی در ادامه بازدید 
درنشستی صمیمانه با پیمانکاران و رانندگان نفتکش حاضر شد که در 

آن مشکالتی از سوی رانندگان و پیمانکاران حمل طرح و مورد بررسی 
وی قرار گرفت.  سبحان رجب پور در ادامه بازدید گزارشی جامع در 

مورد ذخیره سازی بنزین و دیگر فرآورده های نفتی به نماینده مردم 
ســاری و میاندرود ارائه داده و تاکید کرد : در حال حاضر تاسیسات 
انبار نفت ســاری یکی از پنج انبارهای بزرگ و مادر در سطح کشور 
می باشد که به میزان کافی انواع فرآورده های نفتی را در مخازن خود 
ذخیره دارد و هیچ مشــکلی برای توزیع بیشتر از ظرفیت استان در 
زمان وقوع بحرانهای احتمالی ندارد . مدیر منطقه ساری از زحمات 
کلیه نمایندگان مجلس بخصوص دامادی نماینده مردم شهرستان 
ســاری و میاندرود تشــکر کرد و ادامه داد :  ارتباط دو سویه میان 
نمایندگان مردم اســتان و مدیران دستگاههای اجرایی در قالب این 
گونه بازدیدها می تواند بســیار مفید واقع شده و گام بلندی در رفع 

مشکالت و معضالت باشد.

رشــت - زینب قلیپور: عصر روز دوشــنبه ۱4 مرداد جلسه 
اختتامیه ممیزی استاندارد های مدیریتی شرکت گاز استان گیالن 
با حضور مدیرعامل و رؤسای شرکت و ممیزان شرکت مرزبان کیفیت 

برگزار شد.
حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در جلسه اختتامیه 
ممیزی استاندارد های مدیریتی ضمن قدردانی از توجه دقیق و نگاه 
حرفه ای ممیزان به واحدهای ستادی و ادارات گاز شهرستانی اظهار 
داشت: گاز گیالن  همزمان با آغاز نیم قرن دوم فعالیت شرکت ملی 
گاز ایران و همراســتا با شعار "رسیدن از کیمت به کیفیت با تغییر 
در رفتار و فرآیندها" در زمینه های کیفی اقدامات گسترده ای را به 
انجام رسانده است.وی ابراز امیدواری نمود تا با تقویت نقاط قابل بهبود 

و برطرف نمودن مشکالت، با گام نهادن در این مسیر روز به روز در 
جهت رسیدن به اهداف کالن شرکت و جلب حداکثری رضایتمندی 
مشــترکین گرامی قدم های محکم تری برداشــته شــود.در ادامه 

سرپرست تیم ممیزی ضمن تشکر از همکاری و هماهنگی مدیریت و 
پرسنل شرکت گاز استان گیالن گفت: طی 3 روز ۷ استاندارد 9000، 
۱0002 و ۱0004، ۱400۱، ۱۸00۱، ۱00۱5 و 5000۱  مــورد 
ممیزی قرار گرفت.وی در همین راستا اظهار داشت: بر اساس ممیزی 
بعمل آمده می توان تعهد مدیریت ارشد در ستاد و ادارات، مشارکت، 
تعهد، دانش و تســلط روسای ادارات، سیستم تراکنش آنالین، ثبت 
تجارب بازنشستگان،کنترل خوب بر عملکرد پیمانکار، تعریف مبادی 
ارتباطی متنوع و متناسب با اقشار مختلف جامعه و دسترسی ذینفعان 
و مشترکین به سازمان از طرق مختلف، رسیدگی به شکایت در همه 
سطوح و نیز پیگیری تمام مطالبات در گستره شرکت را از نقاط قوت 

شرکت گاز استان گیالن دانست.

بسمه تعالی
خبرنگاری؛ توانمندی انتقال صحیح پیام در قاب هنرمندانه و اخالق 

حرفه ای است.
آگاهی بخشــی و اطالع رســانی مبتنی بر امانت داری در راستای 
گفتمان رسالت بوده و رسالت خبرنگاران در گام دوم انقالب خطیرتر 
است. خبرنگاری؛ توانمندی انتقال صحیح پیام در قاب هنرمندانه و 
اخالق حرفه ای است و خبرنگار سپری حمایتی و سفیری امید بخش 
اســت چون مدافع حقوق مردم بوده و انگیزه بخشی را وظیفه خود 
می داند. قلم پاک رزق اســت و ریشه در اخالق و اندیشه  ناب دارد. 
خبرنگار موفق منظومه ای از عیارهای ناب بوده و وکیلی اســت که 
دیگران با پیامش بر مسند قضاوت می نشینند. خبرنگار صرفاً انتقال 
دهنده پیام نیســت بلکه هنرمندیش در نحوه،نــوع بیان، انتقال و 

فرهنگ سازی، جلوه گری می کند و این اقدامش مسئولیت آور است 
و به این فراز نورانی قران کریم “وقفوهم انهم مسئولون” باور دارد.

خبرنگاران، افسرانی فهیم در مواجهه و مقابله با جنگ نرم دشمن 
بوده و با امید بخشی به جامعه و تبیین نقدهای منصفانه و دلسوزانه 

ســعی دارند تا توطئه ی ناکارآمد بودن نظــام را خنثی نموده و با 
امانت داری در انتقال پیام و پرهیز از درج اخبار برشــی، موج سواری 

دشمن از سوء برداشت ها را ناکام بگذارند.
هفدهم مرداد ماه سوژه یاب، سوژه می شود تا فرصتی برای تجلیل و 

تقدیر از زحمات این جهادگران پرتالش عرصه رسانه باشد.
اینجانب ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهید صارمی و دیگر 
شــهدای عزیز عرصه خبرنگاری،این روز با برکت را گرامی داشته و 
همراهی با خبرنگاران شــهر بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه 
ســالم اهلل علیها را افتخار دانســته و دوام توفیقشان را در سایه سار 
عنایات خاّصه حضــرت بقیه اهلل االعظم حضرت حجت روحی فداه  

مسالت دارم.
سید مرتضی سقاییان نژاد- شهردار قم

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل 
از مصرف ۷5۸ میلیون متر مکعب گاز طبیعي طي 4 ماهه سال جاری 
در اســتان خبر داد و گفت: با توجه به گازدار بودن تمامی شهرها و 
بهره مندی بیش از 94 درصد از خانوارهای روستایی مدیریت مصرف 

انرژی بیش از پیش حایز اهمیت می باشد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اردبیل، ســردار 
اسماعیلی مدیر عامل این شرکت ، افزود: از کل گاز مصرف شده در 
استان در مدت یاد شده ، 409 میلیون متر مکعب مربوط به مصرف 
نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل مصرف شده است.خانگی، تجاری و صنعتی و 349 میلیون متر مکعب گاز نیز توسط 

وی در ادامه اظهار داشت: این میزان مصرف گاز طبیعی در استان 
۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته که بخش 
خانگی و صنعتی با 6 میلیون متر مکعب رشد و بخش نیروگاه سیکل 
ترکیبی اردبیل با ۱0۱  میلیون متر مکعب کاهش مصرف گاز نسبت 

به سال گذشته مواجه بوده است.
در پایان مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اردبیــل تصریح کرد: 
شــهروندان گرامی می توانند در مواقع بــروز حوادث مربوط به گاز 
طبیعی و مشکالت فنی  با واحد امداد شرکت گاز استان اردبیل در هر 

ساعت از شبانه روز با شماره گیری ۱94 تماس بگیرند.

شهردار اراک در آیین تجلیل از خبرنگاران و نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه: 

رضایتمندی شهروندان؛ خط کش عملکرد شهرداری می باشد 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

بازدید سر زده نماینده مردم ساری و میاندرود از انبار نفت

استانداردهای مدیریتی شرکت گاز استان گیالن با موفقیت تمدید شد

پیام شهردار قم به مناسبت روز خبرنگار

مصرف بیش از ۷58 میلیون مترمكعب گاز طبیعي در استان اردبیل طی 4 ماهه نخست سالجاری

اصفهان- قاسم اسد: با حضور شهردار،رئیس و اعضای شورای شهر 
،ســایر مقامات و نیز  بیش از 4 هزار و 400 نفر از قشــرهای  مختلف 
،پویش لبخند آب در شهرســتان دهاقان برگزارشد. مدیر آبفا دهاقان با 
ابراز خرسندی از استقبال قابل توجه مردم در برگزاری جشن لبخند آب 
اعالم کرد: این پویش لبخند آب  با هدف تعامل و همکاری بیش از پیش 
مردم در رابطه با مدیریت مصرف آب از ســوی روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  دردستور کار قرار گرفت 
. زارعان با اشاره به کاهش مصرف سرانه آب شرب در شهرستان دهاقان 
اعالم کرد:سرانه مصرف آب شرب درسال 9۷ در  دهاقان نسبت به سال 
96 بیــش از 4 درصد کاهش یافت که این رویداد تنها به دلیل مصرف 
صحیح آب توسط مردم تحقق یافت. وی افرود:با اینکه همه ساله با افزایش 
جمعیت روبرو هستیم و بدنبال آن تقاضا برای مصرف آب هم بیشتر می 
شــود اما با این وجود مردم با مدیریت صحیح مصرف مانع از مصرف بی 
رویه این ماده حیاتی شدند. مدیر آبفا دهاقان باتوجه به افزایش بی سابقه 
دما در تابستان سال جاری عنوان کرد: در تابستان سال 9۸ دما  نسبت 

به سالهای قبل بســیارافزایش یافت بر این اساس از مردم می خواهیم 
درمصرف درست آب بیش از گذشته دقت نمایند به ویژه در زمان پیک به 
مواردی که منجر به مصرف بهینه آب می شود بیشتر توجه نمایند. زارعان 
فعالیت اکیپ مروجین مصرف را بسیار موثر در ترویج فرهنگ درست آب 
در دهاقان دانست و بیان کرد:اکیپ مروجین مصرف بهینه آب با ترغیب 
مردم در ســطح شهر به مصرف صحیح آب ،زمینه های فرهنگ درست 
مصرف را مهیا می نمایند همچنین از مردم می خواهیم اگر به مواردی 
برخورد کردند که نشان دهنده مصرف بی رویه است با شماره ۱22 تماس 
گرفته تا در اســرع وقت به موضوع رسیدگی شود. وی ادامه داد:از همه 
حاضرین در پویش لبخنــد آب می خواهیم به مواردی که در خصوص 
مصرف بهینه آب در این گردهمایی اشاره میشود توجه کنند و نکات ذکر 
شده را در مصرف آب بخوبی رعایت کنند تا در نهایت شاهد نهادینه شدن 
فرهنگ صحیح مصرف در شهرستان دهاقان باشیم. این موارد در حالی 
از سوی مدیر آبفا دهاقان عنوان شد که عارفه کیخایی دانش آموز کالس 
دهم در پاســخ به اینکه آیا پویش لبخند آب توانست مردم را به مصرف 

درست ترغیب نماید گفت:با توجه به حضور قابل توجه مردم در این برنامه  
،قطعا دربرگیری نکاتی که حاوی  مصرف صحیح آب است بیشتر ازسایر 
روشهای دیگر می باشد هم اکنون جمعیت قابل توجهی به طور مستقیم 
با راهکارهای مصرف صحیح آب آشنا می شوند این در حالیست که قبال 
من با برخی از نکات مصرف درســت آب در مدرسه و از طریق رسانه ها 
آشنا شدم. بهشته ســادات حجازی که آغاز سال تحصیلی رسما درس 
خواندن را آغاز می کند گفت: االن برنامه کودک دیدم که خیلی قشنگ 
بود  مصرف درست آب به ما یاد داد الزم به یادآوریست منظور این دختر 
بچه کلیپ های آموزشی مصرف بهینه آب بود که در پویش لبخند آب 
پخش شد نصراهلل احمدیان که ۷۷ سال ازعمر او می گذشت و همچنان 
به شغل رانندگی ادامه می داد گفت: این برنامه با توجه به شاد بودن که 
باعث شد مردم در فضای خنده و شادی با راههای مصرف بهینه آب آشنا 
شوند قابل توجه بود اما اگر دراین برنامه عالوه بر ترغیب مردم به مصرف 
درســت آب ،بچه ها را تشــویق می کردید که به پدر و مادر هم احترام 

بگذارند بسیار عالی بود.

برگزاری پویش لبخند آب با حضور بیش از 4 هزار و 400 نفر در دهاقان
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رئیس جهاد دانش��گاهی علوم پزش��کی ش��هید بهش��تی با بیان اینکه جهاد 
دانش��گاهی با رویکرد حل مس��اله و تامین نیازهای کشور با استفاده از پتانسیل 
جوان��ان فعالیت می کن��د، گفت جوانان مخزن امید جامعه هس��تند و اعتماد به 
جوانان از جمله جوانان جهاد دانشگاهی می تواند پتانسیل های موجود در جامعه 

را به فعلیت برساند.
به گزارش ایس��نا و به نقل از روابط عمومی جهاد دانش��گاهی علوم پزش��کی 
ش��هید بهشتی، دکتر علیرضا بهرامی در آستانه س��ی و نهمین سالگرد تاسیس 
جهاد دانش��گاهی، با بیان اینکه جهاد دانشگاهی زمانی تأسیس شد که ضرورت 
آن به ش��دت احساس می شد، اظهار داش��ت: به علت تعطیلی دانشگاه ها در اول 
انق��الب، ضرورت وجود یک مدی��رت جهادی و انقالبی در این حوزه به ش��دت 
محسوس و موردنیاز بود و در همین راستا جهاد دانشگاهی با رویکرد ایجاد پلی 

بین دانشگاه، صنعت و جامعه راه اندازی شد.
راه اندازی جهاد دانشگاهی با رویکرد ایجاد پُلی بین دانشگاه، صنعت و جامعه

وی در ادامه با بیان اینکه مساله نفت در کشور ما مشکلی است که از یک سو 
منابع، پتانس��یل و امتیازات آن مطرح شده ولی از س��ویی ساختار پویا و خالق 
کش��ور را دچار رانت نفتی می کند، عنوان کرد: متأس��فانه بسیاری از راهکارهای 
مدیریت  در کش��ور ما به بودجه های نفتی وابس��ته اس��ت. در ای��ن میان جهاد 
دانشگاهی برمبنای ساختار خودجوش، مدیریت هزینه و درآمد و با رویکرد حل 

مسئله بدون رانت نفت فعالیت می کند.
فعالیت جهاد دانشگاهی با رویکرد حل مساله

وی با تاکید بر اینکه جهاد دانشگاهی ارائه راه حل مسائل جامعه را با توجه به 
رویکرد دانشگاهی دنبال می کند، تصریح کرد: جهاد دانشگاهی با همین رویکرد 
فعالیت های ش��اخص و موثری در حوزه های مختلف همچون سلول های بنیادی، 
ناباروری، طب سنتی، گیاهان دارویی، فعالیت های شاخص پژوهشگاه هایی مانند 
ابن س��ینا و پژوهشکده سرطان پستان »معتمد« انجام داده که همگی با رویکرد 
حل مس��ائل جامعه پیش رفته  و بسیاری از مس��ائل و مشکالت جامعه را از این 

طریق مرتفع کرده اند.
دکت��ر بهرامی در ادامه با بیان اینکه س��ی و نهمین س��الگرد تأس��یس جهاد 
دانش��گاهی با صدور فرمان گام دوم انقالب از سوی مقام معظم رهبری مصادف 
شده است، ادامه داد: مهم ترین موضوع در بیانیه گام دوم، تزریق امید به جامعه و 
به خصوص جامعه دانشگاهی و جوانان است و از دید ایشان مهم ترین نیاز جامعه 
امروز ما »امید« است، این در حالی است که دشمنان و بدخواهان در حال تزریق 

و ترویج بذر ناامیدی در سطح جامعه هستند.
ضرورت تزریق »امید و خودباوری« در جامعه

وی با تاکید بر ضرورت و اهمیت وجود »امید و خودباوری« در سطح جامعه، 
اظهار داشت: در کنار تمام مشکالت، کشور ما پتانسیل های زیادی دارد و مساله 
مهم��ی که به حل مش��کالت جوامع کم��ک می کند، امید و خودباوری اس��ت، 
ش��اید مهم ترین پیام گام دوم انقالب، افزایش امید و ایجاد نگرش مثبت نسبت 
به پتانس��یل های موجود در جامعه اس��ت و در همین راس��تا یکی از مهم ترین 

بخش هایی که می توانند در این مسیر حرکت کنند، دانشگاه و جوانان هستند.
دولت از پتانسیل های جهاد دانشگاهی استفاده کند

رئیس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه با اشاره به سخنان 

اخیر مقام معظم رهبری در جمع ائمه جمعه، تصریح کرد: جهاد دانشگاهی یکی 
از س��ازمان هایی است که بیش��ترین امید در آن موج می زند، همانگونه که مقام 
معظم رهبری در س��خنان خود تأکید کردند، جوانان جهاد دانش��گاهی کارهای 
بزرگی انجام داده اند و دولت با توجه به نبود نفت و بودجه نفتی می تواند از این 

پتانسیل ها استفاده کند.
دکتر بهرامی در ادامه با اش��اره به فعالیت ها و دس��تاوردهای جهاد دانشگاهی 
علوم پزشکی ش��هید بهشتی، عنوان کرد: »س��المندی« از مهمترین حوزه های 
فعالیت این واحد اس��ت، چراکه مساله س��المندی یکی از مهمترین چالش های 
آین��ده جامعه ماس��ت، به گونه ای که در 20 س��ال آینده ب��ا جمعیت 2۶ تا 27 
میلی��ون نفری س��المندی روبه رو خواهی��م بود و باید برای روبه رو ش��دن با آن 

برنامه ریزی داشته باشیم.
وی مس��اله س��المندی را یکی از ابرچالش های نظام س��المت عنوان 
کرد و گفت: امروز در اطراف هر س��المند پنج نفر حضور دارد، در حالی 
ک��ه این رقم تا س��ال 1420 به 1.2 نفر کاهش می یاب��د،  بنابراین باید 
برای تامین رفاه و آس��ایش حال افراد در دوره بازنشستگی و سالمندی 

برنامه ریزی داشته و منشأ اثر باشیم.
مرکز پایش سالمت سالمندی راه اندازی می شود

بهرامی با بیان اینکه کش��ور ما در حوزه سالمندی از نظر سیاستگذاری و اجرا 
نسبتاً عقب اس��ت، اظهار داشت: با همین رویکرد »گروه پژوهشی سالمندی« و 
»مرکز خدمات تخصصی درمان در منزل سالمندی)امداد(« در جهاد دانشگاهی 
علوم پزش��کی شهید بهشتی راه اندازی ش��د و هم اکنون  پیگیر راه اندازی مرکز 
پایش س��المت سالمندی هس��تیم تا بتوانیم کلیه خدمات سالمندی را در قالب 

یک پکیج کامل ارائه کنیم.
وی حوزه »س��المت روان و آسیب های اجتماعی« را محور بعدی فعالیت این 
واحد جهاد دانشگاهی عنوان کرد و گفت: با توجه به نیاز جامعه، گروه پژوهشی 
»س��المت روان« راه ان��دازی و در پی آن مرکز خدمات مش��اوره س��المت روان 
»نشاط و سالمتی« ایجاد شد و هم اکنون در قالب یک پکیج، خدمات مشاوره و 

درمان در حوزه روانشناسی ارائه می شود.
راه اندازی »مرکز توریسم درمانی«

دکت��ر بهرامی در ادامه با اش��اره به توس��عه فعالیت های ای��ن واحد در زمینه 
»توریس��م درمانی«، خاطرنش��ان کرد: ب��ا توجه به توانمندی و پتانس��یل  باالی 
پزش��کان و حوزه درمان کش��ور از یک س��و و همچنین مس��اله نوس��انات ارز و 
تحریم ها از سوی دیگر، در حال حاضر فرصت بسیار خوبی برای فعالیت در حوزه 
توریس��م درمانی مهیا ش��ده و جهاد دانش��گاهی نیز با راه اندازی »مرکز توریسم 

درمانی« در این حیطه ورود کرده است.
وی با اش��اره به تقاضای باالی مراجعه از کش��ورهای همسایه از جمله عراق، 
افغانس��تان، عمان، آذربایجان و برخی کش��ورهای دیگر برای استفاده از خدمات 
درمان داخل کشور، تصریح کرد: باید با در نظر گرفتن تمهیدات و اصالح برخی 

قوانین موجود، به بهترین نحو ممکن از این بازار و پتانسیل استفاده کنیم.
رئیس جهاد دانش��گاهی علوم پزش��کی شهید بهشتی با اش��اره به راه اندازی 
دوره های »ام بی ای سالمت« در این واحد، اظهار داشت: متاسفانه دانشگاه های 
ما دانش��جویان را با رویکرد کارآفرینی و مس��اله مح��وری تربیت نمی کنند که 

همین مس��اله از دالیل افزایش آمار بیکاری در کش��ور ما به خصوص در قش��ر 
تحصیلکرده است.

اخذ مجوز »مرکز خدمات مشاوره کارآفرینی«
به گفته وی، اکثر فارغ التحصیالن ما تنها با دید استخدام و نه کارآفرینی وارد 
بازار کار می ش��وند. با همین رویکرد امسال تقریباً 80 تا 85درصد بودجه کشور 
صرف حقوق کارمندان دولت، صندوق های بازنشس��تگی و بیمه های پایه شده و 
مابقی مسائل کشور قرار است با 15 یا 20درصد بودجه باقیمانده مدیریت شود. 
این مساله ضرورت تغییر نگرش و فعالیت نخبگان کشور در حوزه های کارآفرینی 

را بیش از پیش نشان می دهد.
وی با بیان اینکه جهاد دانش��گاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد حل 
مساله نسبت به راه اندازی»دوره های ام ابی ای سالمت« اقدام کرده است، گفت: 
یکی از اهداف این دوره آش��نایی دانش��جویان حوزه سالمت با مقوله کارآفرینی 
و تغییر نگرش دانش��جویان و فارغ التحصیالن نس��بت به مقوله اشتغال است. در 
همین راس��تا تاکنون چهار دوره آموزش��ی »ام بی ای س��المت« برگزار شده و 
بیش��ترین استقبال نیز از طرف دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

بوده است.
دکت��ر بهرامی با اعالم خبر اخذ مجوز »مرکز خدمات مش��اوره کارآفرینی« از 
وزارت کار، تصریح کرد:  در کن��ار برگزاری دوره های »Health MBA« مرکز 
مش��اوره کارآفرینی نیز برای هدایت ایده های اس��تارت آپی دانشجویان در حوزه 

سالمت راه اندازی شده است.
راه اندازی مرکز »داده کاوی حوزه سالمت«

رئیس جهاد دانش��گاهی علوم پزش��کی شهید بهش��تی همچنین از راه اندازی 
مرکز »داده کاوی حوزه سالمت« در این واحد خبر داد و گفت: یکی از مهم ترین 
مقوله ه��ای مغفول حوزه س��المت جم��ع آوری و پایش دیتای موج��ود در این 
حیطه هاست که در همین راستا »مرکز تخصصی داده کاوی یا مدیریت اطالعات 
سالمت« در این واحد جهاد دانشگاهی راه اندازی شده و تاکنون با چندین مرکز 

تحقیقاتی و درمانی قرارداد همکاری منعقد کرده است.
وی در ادامه با اش��اره به فعالیت های آموزش��ی این واح��د، تصریح کرد: اکثر 
فارغ التحصیالن حوزه پزشکی و سالمت نیازمند مهارت آموزی هستند و به همین 
منظور معاونت آموزش��ی جهاد دانشگاهی به منظور تکمیل ظرفیت های سیستم 
آموزش��ی دانشگاه های کشور و ارتقای مهارت دانش��جویان و فارغ التحصیالن به 
دنبال راه اندازی دوره ها و کارگاه های متنوع آموزش��ی اس��ت و  در همین راستا 
دوره های مهارتی مختلفی برای پزش��کان، دندانپزشکان، داروسازان، روانشناسان 
و روانپزش��کان،  پرس��تاران و ماماه��ا و همچنی��ن فارغ التحصی��الن دوره ه��ای 

پیراپزشکی برگزار می کند.
وی در ادامه با بیان اینکه روح حاکم بر جهاد دانشگاهی فعالیت های فرهنگی 
اس��ت، عنوان کرد: کار فرهنگی یعنی کاری که بتواند به بهبود ش��رایط روحی و 
روانی دانش��جو کمک کند و در همین راستا معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی با 
برگزاری فعالیت های تیمی و دانشجویی در حوزه های مختلف و همچنین فراهم 
کردن بس��تر همکاری و مشارکت دانش��جویان در فعالیت های متنوع فرهنگی، 

هنری و اجتماعی  در این مسیر حرکت می کند.
وی ادامه داد: برای کمک به انسجام بیشتر فعالیت های دانشجویی، کانون های 

مختلفی در حوزه های گردش��گری، فناوری های نوین، رس��انه و سالمت، هنری، 
HSE و . . . ایج��اد ش��ده ک��ه دانش��جویان عالقه مند با ورود به ای��ن حوزه ها و 
تیم س��ازی؛ با اس��تفاده از برند، بستر و س��رمایه گذاری جهاد دانشگاهی فعالیت 

می کنند.
دکتر بهرامی با اش��اره به اهمیت فعالیت در حوزه گردش��گری، اظهار داشت:  
بسیاری معتقدند که تا سال 2050 و با پیشرفت تکنولوژی های نوین، افراد صرفاً 
برای گردش��گری از خانه خارج می شوند. از طرف دیگر کشور ما از پتانسیل های 
اقلیمی و گردش��گری بسیار باالیی برخوردار اس��ت، بنابراین باید با ایجاد بستر 

مناسب از این پتانسیل ها به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم.
ارائه وام کارآفرینی به استارت آپ های دانشجویی

وی در ادامه با اش��اره به راه اندازی دفتر صندوق قرض الحسنه دانشجویان در 
دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی از س��ال گذشته، خاطرنشان کرد: صندوق 
قرض الحس��نه دانش��جویان از 20 س��ال گذش��ته با هدف کمک به دانشجویان 
نیازمند و جبران کمبود نقدینگی و مس��ائل مالی دانشجویان طی دوره تحصیل، 
در جهاد دانش��گاهی راه اندازی ش��د و در همین راستا شعبه این صندوق از سال 

گذشته در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه اندازی شد.
 وی مهم ترین منبع صندوق قرض الحس��نه دانشجویان را استفاده از پتانسیل 
اساتید و خیرین عنوان کرد و گفت: این حوزه از پتانسیل بسیار باالیی برخوردار 
است، چراکه اغلب اساتید ما که خودشان روزی دانشجوی همین نظام آموزشی 
بوده اند، خواهان ش��رکت در این طرح و حل مشکالت مالی دانشجویان هستند. 
در همی��ن راس��تا از اعضای هیات  علمی و دانش��گاهیان محترم دانش��گاه علوم 
پزش��کی شهید بهش��تی برای فعالیت در این صندوق در هر قالبی که خودشان 

صالح می دانند، دعوت به عمل می آید.
وی با ابراز امیدواری نس��بت به افزایش منابع صندوق با هدف گس��ترش ارائه 
خدمات و همچنین افزایش رقم وام های دانش��جویی،  خاطرنش��ان کرد: در حال 
 حاضر تس��هیالت صندوق در قالب وام  تحصیل��ی از یک تا 3 میلیون تومان، وام 
ازدواج ۶ میلی��ون تومان و وام خرید تجهیزات و پایان نامه تا 5 میلیون تومان به 
دانشجویان متقاضی ارائه می شود و همچنین بنابه موقعیت ها و شرایط اضطراری 
مانند س��یل و زلزله، مبالغی در قالب وام در اختیار دانش��جویان مناطق س��انحه 

دیده قرار می گیرد.
وی همچنین با اش��اره به فعالیت های جدید صندوق قرض الحسنه دانشجویان 
در حوزه کارآفرینی گفت: در این راس��تا به طرح های استارت آپی دانشجویان در 
 »Health MBA«حوزه س��المت و کارآفرینی، به خصوص فراگیران دوره های
وام کارآفرینی ارائه می شود. دکتر بهرامی در خاتمه با بیان اینکه جوانان مخزن 
امید جامعه هس��تند، خاطرنش��ان کرد: اعتماد به جوانان از جمله جوانان جهاد 
دانشگاهی می تواند این پتانسیل ها را به فعلیت برساند. جهاد دانشگاهی با همین 
رویکرد کارهای بزرگی انجام داده و امیدواریم بتوانیم  در س��ی و نهمین سالگرد 
جهاد دانشگاهی با ارزیابی و بررسی این پتانسیل ها کارهای بزرگ تری در آینده 
اجرا کنیم. به امید خدا ما نیز در مجموعه جهاد دانش��گاهی علوم پزشکی شهید 
بهشتی بتوانیم  با کمک دانش��جویان عزیز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
که جزو نخبگان کش��ور هستند در این زمینه گام های اثربخشی در راستای حل 

مسائل جامعه برداریم.

اخذ مجوز »مرکز خدمات مشاوره کارآفرینی«
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انواع تبلیغات اینستاگرام را به کار بگیرید
ش��ما بدون اس��تفاده از تبلیغات قادر نخواهید بود برنامه جامع و خوبی در جهت تدابیر و سیاست های 

بازاریابی کسب و کار خود داشته باشید.
تبلیغات عالی ترین ش��یوه جهت ضمانت به نتیجه رس��یدن س��رمایه گذاری ها و فعالیت های مارکتینگ 
اینستاگرام است. نظر به اینکه امکان دارد جهت صرف هزینه تبلیغات اینستاگرام که فروش و کسب سود 
در آن مش��کل و دش��وار باشد مردد و دودل باشید، اما این را در نظر داشته باشید که تبلیغات اینستاگرام 
عالی ترین شیوه جهت دست یافتن به جامعه و بازار هدف است ولی به همان اندازه که امیدوار هستید که 
مطالب منتش��ر ش��وند، در حقیقت هیچ ضمانتی نیز وجود نخواهد داشت، ولی با الگوها و شیوه های نوین 
تبلیغات در اینس��تاگرام قادرید محتوای خود را به جامعه و بازار هدف بدون ترس و دلهره اینکه آیا آنان 

این تبلیغات را مشاهده می کنند یا نه به نمایش درآورید.
بهترین شیوه های تبلیغات اینستاگرام :

اولین روش تبلیغات اینستاگرام، از تصاویر واقعی، باکیفیت و جالب استفاده کنید:
اگر محتوای تبلیغی اینس��تاگرام در پیج اس��تفاده کنندگان و مخاطبان مش��ابه سایر پست ها به نمایش 
درآی��د، از یک طرف آنها محلی هس��تند و در نظر مخاطبان و اس��تفاده کنندگان آنها صمیمانه تر و قابل 
قبول تر اس��ت و از طرفی دیگر به آنان مش��ابه سایر پست ها نگاه خواهد شد و این بدین معناست که آنها 
امکان دارد نظیر س��ایر پس��ت ها به پایین پیج س��قوط کنند. از این رو در صدد آن باشید که عکس های 

محتوایی جالب، واقعی و خالقانه ای را در صفحات خود به نمایش بگذارید.
دومین روش تبلیغات اینستاگرام، تعیین و تمرکز بر روی اهداف دقیق:

این مورد یکی از کلیدی ترین نکات در جهت کسب درآمد و فروش بیشتر در اینستاگرام است. با توجه 
به تبلیغ  و خدمات و محتوای شما، مطمئن شوید که مخاطب و جامعه هدف تبلیغاتی خود را به درستی 
و دقیق گزینش کرده اید تا به راحتی قادر باش��ید کارایی و نتیجه تبلیغات را به باالترین بازدهی برسانید. 
در صدد آن نباشید که یک تبلیغ catch-all بسازید و انتشار دهید که تمام قسمت ها و گروه های جامعه 
هدف ش��ما را شامل شود. به جای آن، قس��مت های گوناگون و متفاوتی را در درون آنها تفکیک و تعیین 

کنید و آنها را به مشکل مجزای مورد هدف خود قرار دهید.
سومین روش تبلیغات اینستاگرام، یک لندینگ پیج ویژه جهت تبلیغات ایجاد کنید:

ش��ما قادرید افراد را به طور مس��تقیم به وب س��ایت خود هدایت کنید، ولی توصیه می ش��ود که یک 
پیج ایجاد کرده که به صورت مس��تقیم با آن چیزی که در تبلیغات ش��ما گفته ش��ده است، همخوانی و 

هماهنگی داشته باشد.
چهارمین روش تبلیغات اینستاگرام، CAT ها را به درستی گزینش کنید:

امتیاز و برتری یک آگهی تبلیغاتی در مقایسه با پست های عادی، قابلیت اضافه کردن CAT به تبلیغ 
شماس��ت. گزینش CAT صحیح بر طبق مقاصد کسب و کاری شما توان قدرتمندی جهت دست یافتن 

به هدف تان به شما خواهد داد.
پنجمین و شاید بهترین روش تبلیغات اینستاگرام، از تبلیغات مستقیم بکاهید:

با آنکه جای گیری آرم و عالمت بر روی تصاویر بس��یار اغواکننده اس��ت، ولی نبایست لوگو و برندتان بر 
روی تصاویر مستولی و حکمفرما شود. بلکه مولفه های جالب و جذاب تصاویر می بایست برند و یا خدمات 
و محتوای شما را به مخاطبان بشناساند. در صورتی که قصد دارید تبلیغات را در قالب تصاویر جای دهید 

این اقدام را زیرکانه و به طور کنایه ای و تلویحی اجرا کنید.
جهت تبلیغات اینستاگرام باید از نوشته های مختصر و کوتاه استفاده کنید:

در صورتی که به پیج های معروف و پربازدید اینس��تاگرام نگاه می کنید مش��اهده خواهید کرد که بسیار 
کم نوش��ته و یا آرم و عالمتی بر روی آن دیده می ش��ود. استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی تنها در 
زمان چند ثانیه به هر محتوا دقت و نگاه می کنند. اینس��تاگرام هم فضایی اس��ت که استفاده کنندگان آن 
کمترین میل و رغبت را به مطالعه نوش��ته ها دارند. از این رو تا می توانید از نوش��ته های کوتاه و خالصه و 

کمتر استفاده کنید.
برای تبلیغات اینستاگرام از امکانات خود اینستاگرام استفاده کنید:

یکی از عالی ترین قابلیت های اینستاگرام ایجاد و ساخت حساب تجاری است که به فالوورهای شما این 
فرصت را خواهد داد که فقط با گزینش یک کلید بتوانند با ش��ما تماس بگیرند و یا یک پیام متنی و یا 
ایمیل ارسال کنند. افزون بر این، برای شما فرصت و توانایی اطالعات مرتبط به آنالیز کسب و کارتان در 

اینستاگرام را فراهم می سازد.
آخرین نکته تبلیغات اینستاگرام استفاده از روش تبلیغاتی شات:

یکی از ترفندهای تبلیغاتی دیگری که در فضای اینستاگرام چشمگیر و مطلوب اشخاص است، تبلیغات 
صفح��ه با بهره گیری از ش��ات صفحه های معروف و پربازید اس��ت. روند جریان به این ش��کل اس��ت که 
عکس های تبلیغاتی خود را به صفحه های محبوب و پربازدید همکاران و کس��ب و کارهای مش��ابه ارسال 
می کنی��د تا در صفحات خود آن را انتش��ار دهند و ش��ما را بدین صورت به اف��راد معرفی کنند. صفحات 

گوناگون قیمت های مختلفی جهت تبلیغات و شات دارند.
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فلیپ استجکووس��کی، تجربیاتش در زمینه  پیدا کردن اشتیاق، 
قدم برداشتن در راستای دستیابی به اهداف و یافتن مسیر درست 

زندگی را با ما به اشتراک می گذارد. 
»تا زمانی که به آنجا رسیدم نمی دانستم دارم به کجا می روم.«

وقتی بچه بودیم، زندگی خیلی جالب و تازه بود. ش��اید به این 
دلیل که ما مس��تقیماً در ماجراجویی غرق می شدیم و به موفقیت 

و یا شکست آ نطور که اکنون به آن می پنداریم  فکر نمی کردیم.
من همیش��ه در مورد خالقیت پرش��ور بوده ام. وقتی بچه بودم، 
تمام درهای کمد را نقاش��ی می کردم، آنها درس��ت مانند یک بوم 
خالی  سفید بودند. در آن زمان ما در یک آپارتمان بسیار کوچک 
با تنها یک اتاق خواب و تنها یک  کمد لباس زندگی می کردیم. با 
این حال مادرم مانع نقاشی های من نشد. او حتی با تعریف کردن 
و کلمات خوب من را تش��ویق می کرد و گاه به گاه درهای کمد را 
تمیز می کرد. در دبیرس��تان، عالقه مند به هنر ش��دم، با این حال 
فهمیدم چیزهایی برای موفقیت در زندگی »باید انجام دهم« و از 
سوی دیگر چیزهای دیگری وجود داشتند که دوست داشتم انجام 
بدهم. به س��ختی درس می خواندم و ب��ه دنبال موفقیت در زمینه 
علوم و برنامه نویسی بودم. حتی به مسابقات ملی ریاضی و فیزیک 
رفتم و نتایج بسیار خوبی کسب کردم. مشکل این بود که احساس 
می کردم از درون خالی هستم. اگرچه همه به شدت از من حمایت 
می کردند تا به »مسیر موفقیت« ادامه دهم، احساس بدی داشتم 

و قلب من خواهان چیزی معنا دارتر بود. 
می خواستم در زمینه  هنر فعالیت داشته 
باشم. از درون می دانستم که شخصی که 
همه فکر می کنند نیس��تم. می خواستم 

خودم را کشف کنم.
م��ا به ی��ک آپارتم��ان بزرگ ت��ر نقل 
مکان کردیم. من ب��ه یادگیری هنرهای 
رزمی پرداخت��م. این یادگیری واقعاً زیبا 
و طراوت بخش ب��ود. دوب��اره عالقه مند 
ش��دم و دوس��تان جدی��دی را مالقات 
ک��ردم، بعضی از آنها هنوز هم از بهترین 
دوستانم هس��تند. نمرات و عملکرد من 
در مدرس��ه کمی کاه��ش یافت، اما من 
مش��کلی نداشتم. با عشق و عالقه  جدید 
خود درگی��ر بودم و این ش��یوه  زندگی 
متفاوت من را مجذوب کرد. پس از پنج 
س��ال آموزش، شور و اش��تیاق من هنوز 
هم س��وزان بود و رویای مربی حرفه ای 
هنرهای رزمی ش��دن را در س��ر داشتم. 
شروع به تالش بیشتر کردم، اما به جای 
پیشرفت، احساس کالفگی در من شکل 
گرف��ت. این زم��ان یک دوره آش��فتگی 
عاطفی ب��رای من بود. روابط ش��خصی 
م��ن را ب��ه س��مت محدودیت هایم هل 
می دادند. حرفه و شکس��ت هایم دردناک 

بودند.
 افراطی عمل ک��ردن و به طور کامل 
خ��ودم را به اش��تیاق اختص��اص دادن، 
آنط��ور که فک��ر می کردم پی��ش نرفت. 
لحظات ش��ادی و کش��ف خود بسیاری 
در آن وجود داش��ت که برای من خیلی 
باارزش بودند، ام��ا در نهایت به بیش از 
ح��د تبدیل ش��د. من متوجه ش��دم که 
فقط یک تمایل قوی مسیر من را تغییر 
نمی دهد. من مجبور ب��ودم کار را انجام 
دهم. مجبور بودم هر مرحله از مس��یر را 
طی کنم. اگرچه بعد از پنج سال آموزش 
آیکیدو کمربند س��یاه را به دست آوردم، 
متوجه ش��دم که از مربی حرفه ای شدن 

بسیار دور هستم.
 ح��دس می زن��م مخصوص��اً وقت��ی 
ک��ه ما ج��وان هس��تیم، برای رس��یدن 
ب��ه اهداف مان با س��رعت زی��ادی پیش 
می رویم  و واقعاً صب��ر و حوصله نداریم. 
ما بس��یار راحت ناامید می شویم. ما همه 
چیز را به خود می گیریم و بسیار ناراحت 

می شویم.
سال های آخر کالجم بسیار بهم ریخته 
بود. امتحاناتم دیر ش��د و نتوانس��تم در 
موعد مقرر فارغ التحصیل شوم. من سعی 
کردم که کارهای مختلفی در انیمیش��ن 

و طراحی دنبال کنم، که بس��یار متفاوت از کار برنامه نویسی است 
که همیش��ه به دنبال آن بودم. من حتی برای مدتی موس��یقی را 
امتحان کردم. من پنج ترانه اصلی، موسیقی و متن شعر را نوشتم، 
تهیه کنندگی کردم و چند برنامه انجام دادم، اما اینها کافی نبودند. 
دستیابی به خالقیت به من تکامل بخشید، اما پولم داشت به اتمام 
می رس��ید. بین پیدا کردن ش��غل و گرفتن م��درک تحصیلی گیر 

کرده بودم، اما در هیچ کدام پیشرفتی نداشتم.
یک روز اس��تاد س��ابق دبیرس��تان من را در خیابان دید. او به 
ی��اد داش��ت که من در ط��ول دوره  دبیرس��تان، یک��ی از بهترین 
دانش آموزان در کالس بودم و از ش��نیدن اینکه کارم خوب پیش 
نمی رفت غمگین ش��د.  او به من کمک کرد اولین کارم به عنوان 
یک توس��عه دهنده بازی را پیدا کنم. پس از آغاز کار، زندگی من 
ش��روع به بهبود کرد. م��درک دانش��گاهی ام را گرفتم. دختری را 
مالقات کردم که هنوز با اش��تیاق عاشق او هستم. حقوقم  افزایش 
یاف��ت و یک وبالگ ایجاد کردم. اگر نگاه کنم، می بینم که اهداف 
و رویاهایم به طرز چشمگیری تغییر کرده اند. من چیزهای زیادی 
را به دس��ت آورده ام و  هنوز هم چیزهای زیادی برای به دس��ت 
آوردن دارم، اما این تمام داستان نیست. در بین این اهداف بزرگ 
لحظات بسیار کوچکی وجود دارند که پر از زندگی هستند، بیشتر 
م��ا این لحظات کوچک را از دس��ت می دهیم. من اغلب به خودم 
ی��ادآوری می کنم که اگرچه برخی از رویاها ممکن اس��ت از بین 

بروند، شما همیشه می توانید اشتیاق جدیدی داشته باشید. شاید 
این ش��ور در یک فرم کاماًل جدیدی باشد. شاید آن جوری که قباًل 

هرگز ندیده اید، به شما بیاید، اما همان کیفیت اساسی را دارد.
»موفقیت به معنای چیزهای مختلف در زمان و شرایط مختلف 

است. به ایده ها وابسته نباشید.« 
برای نکته  پایانی، می خواهم با شما مقداری از ارزش های اصلی 
را که همیش��ه با من مانده است را به اشتراک بگذارم. من معتقد  
هس��تم که آنها به زندگی یک فرد ارزش می افزایند. در اینجا یک 

لیست کوتاه را معرفی خواهم کرد:
1. یادگیری را ادامه دهید

2.  مهارت ه��ای خود را تقویت کنی��د و یا مهارت های جدیدی 
را فرابگیرید.

3. با مردم ارتباط برقرار کنید
4. روش های هوشمندانه و یا بهتر برای حل مشکالت قدیمی یا 

کارهای تکراری پیدا کنید.
5. از مشکالت نترسید

۶. یاد بگیرید آرامش داشته باشید و استرس را رها کنید
7. افرادی را پیدا کنید که بتوانید با آنها صادق باشید

آیا ش��ما نیز ارزش های��ی دارید که برای مدت طوالنی با ش��ما 
مانده باشد؟
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هنگامی که زندگی تغییر می کند، موفقیت شکل دیگری به خود می گیرد

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت


