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»فرصت امروز« 2 برنامه دولتی ساخت انبوه مسکن را بررسی می کند

 عبور از »مسکن مهر«
به »اقدام ملی مسکن«

دو طرح »مس��کن مهر« و »اقدام ملی مس��کن« نمونه ای از دو برنامه دولتی ساخت انبوه مسکن است که طرح نخست از سوی 
دولت های نهم و دهم و طرح دوم از س��وی دولت دوازدهم کلید خورده اس��ت. اگرچه »مس��کن مهر« و »اقدام ملی مسکن« واجد 
شباهت های بسیاری در مقام طرح های ساخت انبوه مسکن هستند، اما بررسی مقایسه ای این دو طرح نشان می دهد که طرح »اقدام 
ملی مسکن« در ابعادی کوچک تر، زمانی کوتاه تر و با مشارکت بخش خصوصی اجرا خواهد شد. در واقع، توجه به تقاضای واقعی، 
ایجاد زیرساخت ها در مناطق هدف و رونق دهی برای ترغیب بخش خصوصی به ساخت و ساز، سه تفاوت عمده طرح »اقدام ملی 

مسکن« با »مسکن مهر« است و سیاست گذاران در برنامه جدید »اقدام ملی مسکن« تالش کرده اند با اتکا به تجربه نه چندان...

اعالم موضع وزیر 
صنعت درخصوص 
قیمت گذاری دولتی
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برداشت از صندوق برای مصارف بودجه ای خالف اساسنامه است 

ضعف صندوق توسعه ملی ایران در سرمایه گذاری ها

مرکز نوآوری میزبان ایده های خالقانه و استارت آپ ها
آینده فروشگاه های سنتی در عصر آنالین

چگونه به اهداف مان در شبکه های اجتماعی برسیم؟
بازاریابی در اینستاگرام با 4 راهکار ساده

راهکارهای جذب مشتریان با الگوی بازاریابی متفاوت
تاثیر برندسازی شخصی بر افزایش فروش شرکت ها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

چه انتظاری از بزر گ ترین 
رویداد سال 2۰1۹ اپل داریم؟

2
این اولین باری نیسـت که موضوع حـذف یارانه پردرآمدها 

بـا ضرب االجل هـای یک ماهـه و دو ماهه منتشـر 
می شود. پیش از این نیز بارها و بارها، حداقل در...

بیش از 23 میلیون نفر در انتظار خداحافظی با یارانه نقدی

چه کسانی از قطار یارانه 
نقدی پیاده می شوند؟

یادداشت
 اقتصاد با دستور
رونق نمی گیرد

مدی��ران  از  س��خنانی  گاه��ی 
اقتصادی کشور منتشر می شود که 
در ابتدا به نظر می رس��د اشتباهی 
در نقل یا انتشار آن صورت گرفته 
اس��ت، ام��ا بع��د از بررس��ی خبر 
مشخص می شود که هیچ اشتباهی 
در نقل خبر صورت نگرفته و خبر 
از اس��اس تایید می ش��ود. سپس 
ذه��ن همه فعاالن و کارشناس��ان 
اقتص��ادی را مش��غول می کند که 
واقع��ا درک مدی��ر ارش��دی ک��ه 
این س��خنان را گفته، از مس��ائل 
اقتص��ادی کش��ور به چ��ه میزان 
اس��ت؟! آخرین نمونه از این دست 
مس��ائل مربوط می ش��ود به وزیر 
راه و شهرس��ازی که در س��خنانی 
فرمودند ؛ مردم خانه بخرند! ایشان 
استدالل کرده اند که چون افزایش 
حباب گون��ه قیمت مس��کن تقریبا 
متوق��ف  ش��ده و قیمت ه��ا رون��د 
نزولی گرفته است، پس کسانی که 
حقوق بگیر هس��تند و می خواهند 

منزلی تهیه کنند، اقدام نمایند!
اوال اینک��ه ش��رایط اقتص��ادی 
کش��ور یک رکود تورمی را تجربه 
می کند. ش��کی نیس��ت، اما ایشان 
واقعا چ��ه تص��وری از پس انداز و 
قدرت مال��ی حقوق بگیران دارند؟! 
حقوق بگی��ران همیش��ه تمایل به 

خرید مس��کن داش��ته و 
3دارند، اما آنچه که مانع...
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فرص��ت امروز: با اتمام دومین مهل��ت دو ماهه ایران به اتحادیه اروپا برای عمل به تعهدات برجامی 
1+4، ای��ران س��ومین گام خروج از برجام را با متوقف ک��ردن تمامی تعهدات خود در حوزه تحقیق و 
توسعه هسته ای برداشت. در همین حال، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز با ارسال نامه ای به 
فدریکا موگرینی نماینده عالی سیاست خارجی و دفاعی اتحادیه اروپا، جزییات این اقدام را تشریح کرد.

رئیس  جمهوری اسالمی ایران، دستور اجرای گام سوم را از روز جمعه پانزدهم شهریورماه صادر و 
تأکید کرد: هر آنچه کشور در زمینه تحقیق و توسعه فناوری هسته ای نیاز دارد، سازمان انرژی اتمی 
اقدام کند. حس��ن روحانی با بیان اینکه بخش های پژوهش��ی صنعت هس��ته ای کشور بدون توجه به 
محدودیت هایی اعمال ش��ده در چارچوب توافق هس��ته ای فعالیت عادی خود را از سر بگیرند، گفت:  
اقدام ه��ای ای��ران در چارچوب مقررات آژان��س خواهد بود. البته مهل��ت ۶۰ روزه دیگری پیش روی 
اروپاس��ت، هر زمان به تعه��دات خود برگردند ما هم به تعهدات برجام��ی برمی گردیم. او با تأکید بر 
این نکته که 1+4 بعد از خروج آمریکا، نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند عنوان داشت به همین 
دلیل راهی را که از چهار ماه پیش جمهوری اسالمی ایران در زمینه برجام انتخاب کرده است، کاهش 

تعهدات بود که اعالم شد.
دستور آغاز گام سوم پس از دور جدید تحریم های کاخ سفید

در دو مرحله پیشین تهران با افزایش میزان ذخیره غنی سازی و سپس باال بردن سطح غنی سازی، 
به طرف های برجام به ویژه اتحادیه اروپا و از جمله سه کشور اروپایی ۶۰ روز فرصت داده شد، اما چون 
ایران به نتیجه مطلوب و منافع برجامی خود دست پیدا نکرد آغاز گام سوم در دستور کار قرار گرفت. 
نکته قابل توجه اینجاست که گام سوم ایران تنها چند ساعت پس از تحریم های جدید واشنگتن علیه 
ایران که به صورت ویژه صنعت نفت و حمل و نقل آن را هدف گرفته بود، اعالم ش��د. به گزارش ایرنا، 
در چارچوب گام سوم رئیس  جمهوری کشورمان سازمان انرژی اتمی را موظف کرد در زمینه تحقیق و 
توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور است، بالفاصله انجام دهد و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه 
در برجام مدنظر بوده را کنار بگذارد. حس��ن روحانی در این زمینه گفت: گسترش در حوزه تحقیق و 
توسعه در زمینه انواع سانتریفیوژهای جدید و هر آنچه برای غنی سازی نیاز داریم را سازمان انرژی اتمی 
انجام دهد و شاهد سرعت عمل در این زمینه باشیم. البته روحانی خاطرنشان ساخت این فعالیت ها با 
نظارت آژانس و در چارچوب برنامه های صلح آمیز هسته ای کشور انجام می شود و بار دیگر دو ماه هم به 
کشورهای 1+4 فرصت داده می شود تا در صورت دستیابی به توافق، تهران بار دیگر به تعهدات برجامی 
خود بازمی گردد. این اقدام جمهوری اسالمی ایران پس ازآن صورت گرفت که وزیر امور خارجه فرانسه 
در روزهای گذشته اعالم کرد اجرای بسته پیشنهادی کاخ الیزه در مورد حفظ توافق هسته ای منوط 
به پذیرش ترامپ است. کاخ سفید اما روز قبل مجموعه ای از تحریم ها را علیه برخی افراد و نهادهای 
جمهوری اسالمی وضع کرد و در عمل نشان داد که به دنبال هیچ توافقی با ایران حتی برمبنای ابتکار 
فرانسه، متعهد نیست. پیشنهاد مکرون شامل اعطای یک خط اعتباری 1۵ میلیارد دالری برای خرید 

نفت ایران در دوره ای چندماهه در قبال خودداری تهران از کاهش تعهدات برجامی بود.
هراس غرب از توسعه سانتریفیوژها

گام س��وم ایران موردتوجه بسیاری از رس��انه های جهان قرار گرفت. مهم ترین محوری که به شدت 
حساسیت غربی ها را برانگیخت بحث توسعه سانتریفیوژها بود. بسیاری از تحلیل ها اقدام کاخ سفید را 
عامل شکست خوردن تالش های مکرون در جلوگیری از توسعه ظرفیت های هسته ای ایران دانسته اند.

تارنمای ش��بکه خبری »الجزیره« در گزارشی با بیان اینکه ایران محدودیت های هسته ای بیشتری 
را که در قالب برجام پذیرفته بود کنار گذاش��ت، عنوان داش��ت تهران سومین گام خود را عملی کرد. 
براساس این تحلیل، از زمان خروج واشنگتن از توافق هسته ای و تشدید تحریم ها در چارچوب فشار 
حداکثری، ایران تأکید می کند که می خواهد توافق برجام را حفظ کند. تهران در مقابل به کشورهای 
امضاکننده توافق که در برجام باقی ماندند به ویژه اروپایی ها، تأکید کرد که باید حمایت های بیش��تر 
اقتصادی را از ایران در پیش بگیرند. منابع در ایران و غرب ابتکار کاخ الیزه را یک خط اعتباری و نه وام 
توصیف کردند اما جزییاتی از آن را ارائه نکردند. به نوشته این شبکه خبری، درحالی که گمان می رفت 
پیش��نهاد فرانسه ش��کل اجرایی پیدا می کند اما ش��رایط تغییر کرد. »برایان هوک« هماهنگ کننده 
سیاس��ت های ایران در وزارت ام��ور خارجه آمریکا البته روز قبل با بیان اینکه واش��نگتن برای دادن 

معافیت تحریمی به ایران هیچ تضمینی نمی دهد، آشکارا اعالم کرد که طرح مکرون را نمی پذیرد.
روزنام��ه »گاردی��ن« نیز دلیل آغاز گام س��وم ایران مبنی بر توس��عه س��انتریفیوژها را بی توجهی 

ایاالت متحده به ابتکار فرانس��ه ب��رای کاهش تنش ها عنوان کرد. طبق این گزارش، س��اعاتی پس از 
برقراری تحریم های جدید کاخ سفید علیه تهران در حوزه نفتی و کشتیرانی، رئیس  جمهوری ایران هم 
از توسعه فعالیت های تحقیقاتی و کار بر روی سانتریفیوژهای جدید برای غنی سازی اورانیوم خبر داد. 
این اقدام آمریکا در حالی صورت گرفت که ترامپ در نشست سران »گروه ۷« در بیاریتز فرانسه نگرش 

مثبتی را به طرح فرانسه نشان داده بود.
این روزنامه با اشاره به ادامه روند اقدامات ضد ایرانی واشنگتن عنوان داشت روز پنجشنبه گذشته 
هنگامی که برایان هوک از تحریم ۲۶ فرد یا نهاد در ایران، لبنان و س��وریه س��خن می گفت، روزنامه 
»فایننش��ال تایمز« گزارشی را منتشر کرد که از پیش��نهاد رشوه چند میلیون دالری وی به کاپیتان 
نفت کش »آدریان دریا« برای تس��هیل توقیف این کش��تی از س��وی کاخ سفید پرده برداشت. جالب 
این اس��ت وزارت امور خارجه آمریکا ارائه این پیش��نهاد در بیش از 1۰ روز قبل را تأیید کرد که البته 

موردقبول ناخدای هندی کشتی قرار نگرفت.
ش��بکه خبری »فاکس نیوز« هم در این زمینه مهم ترین محور گام س��وم ایران در کنار گذاش��تن 
تعهدات برجامی را توسعه سانتریفیوژها تفسیر کرد و گفت: براساس برجام به ایران اجازه داده شد تا 
تعداد محدودی از سانتریفیوژهای نسل یک را در دو تأسیسات هسته ای حفظ کند. ایران می گوید از 
غنی سازی تنها برای تولید سوخت تأسیسات هسته ای استفاده می کند اما به کارگیری سانتریفیوژهای 

پیشرفته تر ظرفیت ایران را تا سطح تولید سالح افزایش می دهد.
شبکه خبری »فرانس ۲4« نیز دستور آغاز گام سوم را اگرچه به مفهوم توسعه تجهیزاتی دانست که 
به افزایش سرعت غنی سازی ایران منجر می شود اما معتقد است در مقابل به کشورهای اروپایی دو ماه 

دیگر زمان داده شد تا برای نجات توافق چندجانبه هسته ای تالش کنند.
این گزارش هم با اشاره به تالش های دیپلماتیکی که در دوره اخیر انجام شده بود و اقبال نسبی که 
پیشنهاد پاریس داشت، اضافه کرد: بااین حال ایاالت متحده نه این پیشنهاد را رد کرد و نه نسبت به آن 
واکنش گرمی نشان داد. برایان هوک اما روز قبل اعالم کرد: ما امروز تحریم هایی را اجرا کردیم و در 
آینده هم تحریم های بیشتری را وضع می کنیم. ما صریح تر از این نمی توانیم نشان دهیم که به رویکرد 

فشار حداکثری متعهد هستیم و به همین دلیل استثنا یا معافیتی را تضمین نمی کنیم.
گام سوم ایران و واکنش تکراری اروپایی ها

اکنون ایران گام س��وم را برداش��ته و این قدم با واکنش هایی به ویژه در میان کش��ورهای اروپایی 
همراه بود؛ واکنش هایی که مانند گذش��ته تکراری و در آنها به تعهدات این کشورها در قبال برجام و 
در چارچوب توافق هسته ای اشاره ای نشده است؛ چنانچه وزارت امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه در 
بیانیه ای و با توجه به اعالم برداش��تن گام س��وم از سوی ایران از تهران خواست تا به تعهدات خود در 
توافق برجام متعهد باشد. »آگنس وان در مول«، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به خبرنگاران 
گفت: ایران باید از انجام هرگونه اقدامی که ناقض تعهدات توافق هس��ته ای اس��ت خودداری کند زیرا 

ممکن است این اقدامات تالش های تنش زدایی را دچار اخالل کند.
وی افزود که پاریس در مورد گام سوم ایران با شرکای خود و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت وگو 

خواهد کرد.
اتحادیه اروپا نیز در واکنش به گام س��وم از ایران خواس��ت که به تعهدات خود در برجام بازگردد. 
»کالوس مارتین روئیز د گوردخوئال« سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: ما این فعالیت ها را ناسازگار با 
برجام قلمداد می کنیم. ما در همین چارچوب از ایران می خواهیم که این گام را بازگردانده و از اقدامات 

بیشتری که توافق هسته ای را تضعیف می کند، خودداری کند.
وزارت امور خارجه انگلیس نیز تصمیم ایران برای متوقف کردن محدودیت های تحقیقات و توسعه 
برنامه هسته ای را بسیار نگران کننده دانست و سخنگوی این وزارتخانه گفت: عملیاتی کردن سومین 
گام کاهش تعهدات در قبال توافق هسته ای به ویژه در زمانی که ما، شرکای اروپایی و بین المللی برای 

کاهش تنش ها با ایران تالش می کنیم بسیار ناامیدکننده است.
درباره واکنش ها و مواضع کش��ورهای اروپایی باید به صحبت های وزیر خارجه ایران اش��اره کرد که 
درخصوص رویکرد اروپایی ها در قبال اجرای گام سوم گفت: اروپایی ها باید به این نتیجه برسند که اگر 
بخواهند از آمریکا برای اجرای تعهدات شان اجازه بگیرند، آمریکا هیچ وقت به آنها این اجازه را نخواهد 
داد. شما از رژیم و دولت کنونی آمریکا که سیاست خود را فشار حداکثری قرار داده، انتظار دارید این 

فشار را کم کند، حتما این کار را نخواهد کرد.

ایران تمام تعهدات خود در حوزه تحقیق و توسعه هسته ای را متوقف کرد

گام سوم خروج از برجام
نیویورک تایمز گزارش داد

 گام سوم ایران
پاسخی به تحریم آمریکا و بدعهدی اروپاست

روزنامه نیویورک تایمز در گزارش��ی نوشت: ایران گام س��وم در کاهش تعهداتش در قبال برجام را پاسخی به 
تحریم    های آمریکا و ناتوانی اروپا به عمل کردن تعهداتش تحت توافق هسته ای توصیف کرده است.

به گزارش ایرنا، این روزنامه آمریکایی روز پنجشنبه در ادامه گزارشش نوشت: ایران اعالم کرد پایبندی اش به 
محدودیت های تعیین ش��ده در برجام در امور تحقیقات و توس��عه را متوقف خواهد کرد و این اقدام فاصله ایران 
را از توافق هس��ته ای دورتر می کند. این س��ومین گام ایران در مس��یر کاهش تعهداتش در برجام از زمان اعمال 

مجدد تحریم ها علیه ایران توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست.
گزارش شده است که ایران در نامه ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جزییات گام 
س��وم را تش��ریح کرده است. این نامه گام جدید ایران را پاسخی به تحریم های آمریکا و ناتوانی انگلیس، فرانسه، 
آلمان و دیگر امضاکنندگان برجام در عمل کردن به تعهدات شان تحت توافق با ایران توصیف کرده است. هنوز 
جزییات بیش��تری از گام س��وم ایران اعالم نشده است اما انتظار می    رود اعالم کلی این موضوع از سوی سازمان 

انرژی اتمی ایران به طور رسمی اعالم شود.
نیویورک تایمز در ادامه نوشت: توافق هسته ای قدرت های جهان با ایران منجر به لغو بسیاری از تحریم ها علیه 
ایران در ازای وعده اس��تفاده صلحآمیز از برنامه هس��ته ای این کشور شد. این در حالی است که آمریکا با دستور 
دونالد ترامپ در مه ۲۰18 از توافق هس��ته ای خارج ش��د. منتقدان ترامپ از جمله همپیمانان اروپایی واشنگتن 
معتقدند که توافق هس��ته    ای با ایران در حال عمل کردن بود و اینکه تحریمهای آمریکا ممکن اس��ت منجر به 

تقابل نظامی با ایران شود.
گام س��وم ای��ران در کاه��ش تعهداتش در قبال برج��ام همزمان با ادام��ه تالش اروپایی ها ب��رای مهیا کردن 
مش��وق های اقتصادی برای ایران اعالم می ش��ود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانس��ه پیش��نهاد ایجاد خط 
اعتباری 1۵ میلیارد دالری را برای ایران مطرح کرد اما این پیش��نهاد می تواند با تحریم های آمریکا در تعارض 

باشد.
این در حالی است که آمریکا اردیبهشت  ماه سال گذشته از برجام خارج شد و تحریم های سنگین علیه ایران 
را برگرداند. این اقدام واش��نگتن با مخالفت جهانی روبه رو ش��د و سایر کشورهای امضاکننده برجام اعالم کردند 
که با پیش بینی س��ازوکارهایی برجام را حفظ می کنند. جمهوری اس��المی ایران بعد از یک سال صبر راهبردی 
و برآورده نش��دن انتظاراتش، اردیبهشت ماه امس��ال اعالم کرد که برخی از تعهدات خود را طبق برجام کاهش 
می دهد. ایران تاکنون دو گام ش��امل باال بردن درصد غنی س��ازی اورانیوم از ۳.۶درصد و افزایش ذخیره اورانیوم 

غنی شده را برداشته است.
رئیس جمهوری ایران، چهارش��نبه شب در پایان جلسه سران قوا که به میزبانی قوه قضائیه برگزار شد، تاکید 
کرد: هر آنچه کشور در زمینه تحقیق و توسعه فناوری هسته    ای نیاز دارد، سازمان انرژی اتمی اقدام کند. روحانی 
همچنین در جلس��ه هیات دولت نیز روند مذاکرات میان ایران با طرف  های برجام را رو به جلو خواند و تصریح 
کرد: به رغم حل بخش مهمی از اختالفات در مذاکرات با اروپا، هنوز به نقطه توافق نهایی نرسیده ایم، در همین 

چارچوب ایران گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را برخواهد داشت.
به گفته وی ظاهر این گام سوم، خیلی تکان دهنده نیست ولی باطن آن فوق العاده مهم است.

در ای��ن ارتب��اط، وزیر امور خارجه ایران روز پنجش��نبه با ارس��ال نامه ای خطاب به موگرین��ی نماینده عالی 
سیاست خارجی و دفاعی اتحادیه اروپا اعالم کرد به دلیل تبعات ناشی از خروج آمریکا از برجام و تحمیل مجدد 
تحریم های آن کش��ور و ناتوانی س��ه کش��ور اروپایی به اجرای تعهدات خود در برجام و در بیانیه های کمیسیون 
مش��ترک، جمهوری اس��المی ایران تمامی تعهدات خود در برجام در حوزه تحقیق و توسعه هسته ای را متوقف 

می کند.
در همین حال، وزارت امور خارجه فرانس��ه هم روز پنجش��نبه در بیانیه ای از ایران خواست تا به تعهدات خود 
در توافق برجام متعهد باش��د. دس��تگاه دیپلماس��ی فرانسه از ایران خواس��ت تا از انجام هر اقدامی که مطابق با 

تعهداتش نیست، خودداری کند.
بیانیه وزارت امور خارجه فرانس��ه در حالی منتش��ر می شود که تهران پیش از این اعالم کرده بود در گام سوم 
کاهش تعهدات خود در توافق برجام از س��انتریفیوژهای توس��عه یافته برای غنی سازی اورانیوم استفاده خواهد 
کرد. »آگنس وان در مول« سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه در پاسخ به خبرنگاران گفت: ایران باید از انجام 
هرگونه اقدامی که ناقض تعهدات توافق هس��ته ای است خودداری کند زیرا ممکن است این اقدامات تالش های 
تنش زدایی را دچار اخالل کند. او افزود که پاریس در مورد گام س��وم ایران با ش��رکای خود و آژانس بین المللی 

انرژی اتمی گفت وگو خواهد کرد.

سعید رجبی
عضو اتاق بازرگانی تهران



این اولین باری نیست که موضوع حذف یارانه پردرآمدها با ضرب االجل های یک 
ماهه و دو ماهه منتشر می شود. پیش از این نیز بارها و بارها، حداقل در پنج سال 

اخیر این سخن از جانب دولتمردان و مقامات رسمی اعالم شده است.
 به گزارش خبرآنالین، ایران تنها کش��وری اس��ت که به بی��ش از 9۰درصد از 
جمعیت خود یارانه نقدی، به ش��کلی یکس��ان اعطا می کند. هرچند در سال های 
اخیر یارانه پرداختی به افراد تحت پوشش بهزیستی و ... افزایشی نسبت به دیگر 
اقش��ار را تجربه کرده است اما برآوردها نشان از آن دارد که در میان یارانه بگیران 
جمعیتی نزدیک به بیس��ت تا س��ی میلیون نفر حضور دارن��د که هیچ نیازی به 
دریافت یارانه های مذکور ندارند. پیشتر وقتی عملیات حذف یارانه بگیران پردرآمد 
آغاز ش��د، در میان شاکیان هم پزشک متخصص دیده می شد و هم طالفروش و 

وکیل و... .
 این نکته با وجود آنکه تعجب افکار عمومی را برانگیخت اما تحت تاثیر فش��ار 
وارده به دولت کم کم از دستور کار خارج شد تا ثروتمندان همچنان یارانه نقدی 

را دریافت کنند.
 حجم یارانه ها چقدر است؟

 ش��مار مخالفان حذف یارانه ها بس��یار باالس��ت، این نکت��ه را می توان با یک 
محاسبه آماری ساده دریافت. هر ماه ۳ هزار و 4۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب 
نقدی پرداخت می ش��ود. بر پایه سخنان شریعتمداری و اعالم آمادگی استانداران 
پردرآمدها باید آماده خداحافظی یارانه ها در پایان ش��هریورماه باشند، به عبارت 

دیگر یارانه شهریور در حساب حداقل ۲۳میلیون ایرانی جای نخواهد گرفت.
 در حالی بسیاری از دریافت کنندگان یارانه با این حذف یارانه ها مخالف هستند 
که برآوردها نش��ان می دهد حداقل در تهران نیمی از جمعیت نیازی به دریافت 
یارانه ندارند.  آزادسازی منابع یارانه های نقدی می تواند امکان تجهیز درآمدی افراد 
را در دهک های کم درآمد و بحرانی فراهم آورد خصوصا که فش��ارهای تورمی دو 
س��ال اخیر سبب شده است کیفیت زندگی در این گروه از دهک ها کاهشی قابل 

توجه را تجربه کرده است.

 چرا یارانه؟
9 سال از تاریخ تخصیص اولین یارانه به مردم ایران گذشته است، پولی معادل 
ب��ا 4۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر بابت افزایش قیمت کاالهای یارانه ای، قرار 
بود با آزادسازی قیمت کاالهای یارانه ای، کمک هزینه ای دریافت کند اما در عمل 
آنچه رخ داد محدود شدن طرح هدفمندی یارانه ها به پرداخت یارانه نقدی بود و 
در این س��ال ها بار دیگر کاالهای یارانه ای از جمله نان و حامل های انرژی و ... از 
قطار تورم عقب ماندند تا در کنار یارانه نقدی، یارانه غیرنقدی نیز بحران اقتصاد 

ایران را دوچندان کند.
اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایط تحریمی قرار دارد و تحریم های سخت به 
ویژه نفت، شریان حیاتی ارزآوری را نشانه گرفته است. در این شرایط تامین منابع 
موردنیاز با دشواری های خاصی روبه روست از این رو احتمال جدی تر بودن حذف 

یارانه ها در چنین شرایطی باالست .
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید برنامه جدیدی در این زمینه تدوین 
ش��ده و اختیار الزم به استانداران محول شده اس��ت تا عملیات از پایان شهریور 

آغاز شود.
مبنای قانونی اقدام چیست؟

مجل��س ش��ورای اس��المی در قالب الیحه بودج��ه، دولت را مکل��ف به اتخاذ 
تدابیری برای حذف یارانه س��ه دهک کرده اس��ت، گام اول تیرماه س��ال جاری 
برداشته ش��د، مقرر گردید یارانه ثروتمندان قطع شود اما مبنایی برای چگونگی 
شناسایی پردرآمدها اعالم نش��د، حاال اما شریعتمداری تاکید دارد این آیین نامه 
تدوینی وزارت متبوع وی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان برنامه و 
بودجه را مکلف می کند با استفاده از بانک های اطالعاتی موجود نسبت به حذف 

یارانه بگیران اقدام کند.
نکته اینجاس��ت که بانک های اطالعاتی ایرانیان در سال های اخیر تکمیل شده 
اس��ت و اس��تفاده از آنها برای شناس��ایی پردرآمدها کاری س��اده تر از قبل تلقی 

می شود.

 نکته مهم اما اینجاس��ت که به گفته شریعتمداری این بار نه میزان درآمد که 
می��زان مصرف یکی از معیارهای مهم حذف یارانه پردرآمدهاس��ت.  هرچند وی 
توضیحی درباره چگونگی ردگیری مصرف در خانوار ایرانی نداده است اما به نظر 

می رسد این مولفه، مولفه ای اثرگذار در این دوره زمانی باشد.
معیارها چیست؟

تالش برای اطالع از معیارها در س��ال های اخیر تالش��ی جدی از س��وی افکار 
عمومی است اما نکته اینجاست که مجریان تمایل چندانی به شفاف کردن موضوع 
در این حوزه ندارند. دلیل نیز روش��ن اس��ت، مسئوالن سابق وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی معتقد بودند باید ش��رایطی منعطف در این حوزه پیش بینی شود، 
ب��ه عنوان مثال فرزندان در ح��ال تحصیل در یک خانواده، می تواند هزینه ها را با 
افزایش جدی روبه رو کند اما خانواده ای دیگر با درآمد کمتر ممکن اس��ت نیازی 
به یارانه نداش��ته باشد، شاید از این روس��ت که پای »مصرف« این بار در تعیین 
دهک های مستحق یارانه باز ش��ده است. واکاوی مصرف اما چگونه رخ می دهد؟ 
بی تردید یکی از مولفه ها بررس��ی وضعیت قبض های ارس��الی است و کسانی که 
قبض های پرو پیمان برق و آب و گاز و حتی تلفن دارند شاید باید بیش از دیگران 
در انتظار قطعی یارانه ها باش��ند. هرچند هنوز خبری قطعی بر س��ر شکل دارایی 
و شرایط پردرآمد بودن اعالم نشده است اما بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار، 
کس��انی که کمتر از ۳میلیون تومان دریافتی دارند، افراد تحت پوشش بهزیستی 

و کمیته امداد در کنار روستاییان و عشایر، مستحق دریافت یارانه اعالم شده اند.
 این همه ماجرا نیس��ت، به نظر می رس��د در 1۰ س��الگی هدفمندی یارانه ها 
باالخره قرار است بیش از ۲۰میلیون نفر از قطار یارانه بگیران پیاده شوند تا منابعی 

معادل 1۲هزار میلیارد تومان آزاد شود.
 باید توجه داشت با وجودی که استفاده از بانک های اطالعاتی مورد تایید محمد 
ش��ریعتمداری قرار گرفته اما اش��اره ای مستقیم به این موضوع نشده است که آیا 
بانک های اطالعاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی، سپرده های بانکی و ... نیز مورد 

استفاده قرار می گیرد؟

بیش از 23 میلیون نفر در انتظار خداحافظی با یارانه نقدی

چه کسانی از قطار یارانه نقدی پیاده می شوند؟

شناس��ایی و حذف یارانه س��ه دهک باالی درآمدی در پنج س��ال اخیر یکی از 
چالش ه��ای اج��رای هدفمندی بوده اس��ت که باوجود پیش��نهاد دولت و تصویب 
مجلس، هرگز به صورت کامل اجرایی نشده است. حاال قرار است حذف پردرآمدها 
به صورت اس��تانی و براس��اس میزان مصرف و نه میزان درآمد خانوارها انجام شود 

هرچند دراین باره نیز شک و تردیدهایی برای موفقیت وجود دارد.
شناسایی اقشار پردرآمد به صورت استانی ازجمله رویکردهایی است که از چندی 
پیش برای اجرای یکی از الزامات قانون هدفمندی، مبنی بر حذف یارانه نقدی اقشار 
پردرآمد مطرح ش��ده و آن گونه که وزیر کار می گوید، دستورالعمل آن تا یک هفته 

آینده ابالغ خواهد شد.
محمد ش��ریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امیدوار اس��ت شناسایی 
دهک های پردرآمد برای حذف یارانه نقدی تا آخر س��ال انجام شود هرچند خود او 
نیز درباره امکان شناسایی و حذف سه دهک باال ابراز تردید می کند. او در تازه ترین 
اظهاراتی که در حاشیه نشست این هفته هیات دولت داشته، اعالم کرده است: در 
آیین نامه اجرایی سقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن 
در سه دهک باال میزان مصرف خانوارها است به گونه ای که آن دسته از خانواده ها که 

میزان مصرف شان از حد معین باالتر است مشمول حذف یارانه می شوند.
 شریعتمداری در پاسخ به پرسشی درباره شناسایی و حذف یارانه سه دهک باالی 

درآمدی به خبرنگاران گفته اس��ت: در قانون بودجه امس��ال دولت مکلف به حذف 
یارانه سه دهک باالتر شده است یعنی افراد با درآمدهای باال که نیاز به دریافت یارانه 
ندارند، حذف شوند. برای تحقق این هدف آیین نامه اجرایی پیش بینی شده بود که 
به هیات دولت ارائه و تصویب ش��د و مقرر شد وزارتخانه های کار، کشور، ارتباطات 
و سازمان برنامه وبودجه مسئول شناسایی دهک های باال شوند و این اقدام از پایان 
ش��هریور انجام شود. او می گوید: دولت حساسیت جدی دارد که با توجه به شرایط 
اقتصادی و فش��ارهایی که به طور طبیعی در اقش��ار متوسط و پایین جامعه است، 
ضریب خطا در انتخاب افرادی که مشمول دریافت یارانه نیستند به حداقل ممکن 
کاهش یابد و به هیچ وجه فشاری از این محل به طبقه متوسط و پایین وارد نشود. در 
همین راستا تالش می کنیم با استفاده از توانایی استانداران، فرمانداران و بخشداران 
و بانک های اطالعاتی به گونه ای عمل ش��ود تا در حد ممکن به تکلیف قانونی عمل 

کنیم و فشاری به این افراد وارد نشود.
پیش ازاین ش��ریعتمداری از همکاری اس��تانداران برای شناسایی اقشار با درآمد 
باال خبر داده و اعالم کرده بود: اس��تانداران بانک های اطالعاتی موجود اس��تان ها را 
باید شناسایی و معرفی کنند، البته هنوز این دستورالعمل به استانداران ابالغ نشده 
است، به محض اینکه دستورالعمل اجرایی آماده و ابالغ شود، کار شناسایی دهک ها 

انجام می شود.

او بر اجرای طرح شناس��ایی دهک ها و ح��ذف یارانه آنها با کمترین خطا تأکید 
کرده و می گوید: امکان شناس��ایی س��ه دهک سخت اس��ت و ما با دقت و وسواس 
شناسایی افراد پردرآمد را انجام می دهیم؛ تا آخر شهریور این شناسایی آغاز می شود 

و امیدواریم تا پایان سال شناسایی به اتمام برسد.
این اظهارات نش��ان می دهد دولت همچنان رویکرد منسجمی برای حذف یارانه 
پردرآمدها ندارد و ازآنجایی که این رویه اشتباه از بدو اجرای این قانون وجود داشته، 
شاید نخواهد بدنامی آن را به نام خود ثبت کند. به هرحال دولت در سال 9۲ یک بار 
برای انصراف از یارانه نقدی فراخوان عمومی منتش��ر کرد که با اقبال مواجه نشد و 
یک بار نیز در حوالی سال 94 دست به کار حذف برخی از خانوارهای پردرآمد شد که 

این اقدام نیز نتیجه مطلوبی به همراه نداشت.
شناس��ایی و حذف یارانه س��ه دهک، طی پنج س��ال اخیر همواره جزو مصوبات 
مجلس بوده اس��ت و آیین نامه آن نیز همواره از س��وی دولت ابالغ ش��ده است اما 
اینک��ه در عمل تع��داد اندکی حذف ش��ده اند و قوانین عماًل اجرایی نش��ده اند، از 
یک س��و می تواند ریشه در ش��فاف نبودن اطالعات مالی افراد ثروتمند داشته باشد 
که شناس��ایی دارایی های آنها را سخت می کند و این مسئله جز با راه اندازی کامل 
دولت الکترونیک، یکپارچه سازی اطالعات بانکی و ثبت اسناد و مکانیزه کردن قوانین 

مالیاتی  انجام نخواهد شد.

بع��د از آنکه دولت در ش��رایط موجود ناچار به اصالح بودجه س��ال جاری و 
کاهش حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومانی هزینه ها شد،  این روند برای سال آینده 
نیز ادامه خواهد داش��ت و صرفه جویی حداقل ۵۰ هزار میلیاردی در دستور کار 

قرار دارد.
به گزارش ایسنا، بودجه ای که دولت پایه درآمدی آن را بر نفت و مالیات قرار 
داده بود، با عدم تحقق کامل منابع پیش بینی ش��ده برای س��ال جاری و موانع 
پی��ش رو، در میانه راه مجبور به کاهش هزینه ش��د تا س��ال را تا حد ممکن با 

کمترین کسری به پایان برساند.
در بودجه امس��ال مصوب ش��د تا از محل فروش نفت، درآمدها که عمده آن 
را مالیات تشکیل می دهد و همچنین اوراق نزدیک به 448 هزار میلیارد تومان 
منابع عمومی تامین ش��ود ولی با گذشت حدود سه ماه از سال وضعیت تحقق 
درآمدها به نحوی بود که دولت دست به اصالح درآمد و هزینه و کاهش منابع 
و مص��ارف تا ۳8۶ هزار میلیارد توم��ان زد، چراکه نزدیک به 1۳۷ هزار میلیارد 

تومان عدم تحقق منابع تا پایان سال وجود داشت.
این در حالی بود که با اصالح صورت گرفته قرار شد تا ۶۲ هزار میلیارد تومان 
از هزینه ها کاسته شده و  حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد شود؛ 
بر این اساس دولت این مجوز را دریافت کرد که حدود 4۵۰۰ میلیارد تومان از 
محل حس��اب ذخیره ارزی، 1۰ هزار میلیارد تومان برای مولدکردن دارایی های 
دولت و تا ۳۷ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق  و در کنار آن برداش��ت 
حدود 4۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی را به منظور تامین منابع 

برای بودجه در اختیار داشته باشد.
ام��ا این روزها و در جریان آماده س��ازی زمینه ها ب��رای تدوین الیحه بودجه 
1۳98، مس��ئوالن بودجه ای از الزام برای کاهش حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی 
هزینه ها در بودجه 1۳98 س��خن گفته اند. گرچه فعال مش��خص نیست که این 
کاه��ش در کدام بخش ها اتفاق خواهد افت��اد ولی به طور طبیعی در دو بخش 
جاری و عمرانی مورد هدف قرار دارند؛ به طوری که در هزینه های جاری بازهم 

باید در مصارف خارج از حقوق و دستمزد تا جای ممکن صرفه جویی شود.
در مورد بودجه عمرانی نیز بعید نیست بار دیگر کاهش رخ دهد ولی احتماال 
دولت به س��مت تامین منابع بیشتر با مشارکت بخش خصوصی حرکت خواهد 
کرد. این در حالی اس��ت که در سال جاری و در کاهش حدود ۶۲ هزار میلیارد 
تومانی هزینه های بودج��ه، نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی 

کاسته شد و مابقی نیز از محل بودجه جاری دولت بود.
ب��ا این حال آخرین پیگیری ها از این حکایت دارد که با وجود برگزاری چند 
جلس��ه از ستاد بودجه1۳99، هنوز در مورد چارچوب درآمد و هزینه و اعداد و 
ارقام کالن آن بحث جدی مطرح نشده و عمدتا پیرامون اصالح ساختاری بودجه 
بوده اس��ت ول��ی در هر صورت پیش بینی درآمد و هزینه ه��ا متفاوت از بودجه 

مصوب امسال خواهد بود.
در مجموع سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد که الیحه بودجه سال آینده را 

در موعد مقرر و در 1۵ آذرماه به مجلس ارائه خواهد کرد.

حذف یارانه پردرآمدها به صورت استانی اجرا می شود

میزان مصرف خانوار؛ مالک حذف یارانه نقدی

پیش بینی صرفه جویی حداقل 5۰ هزار میلیاردی در سال آینده

صرفه جویی به بودجه ۹۹ رسید

نگاه

یارانه پولدارها فقط 45 هزار تومان است؟
سرگذشت یارانه ها

حذف یارانه  دهک های ثروتمند گامی مثبت برای کاستن از بار هزینه های 
دولت به شمار می رود اما ثروتمندان همچنان از یارانه های پنهان، بیشترین 

سود را می برند.
به گزارش ایرنا، حذف یارانه افراد و اقش��ار پردرآمد از جمله حذف س��ه 
ده��ک باالی درآم��دی، از چالش های اصلی دول��ت در موضوع هدفمندی 
یارانه ها اس��ت. هدف اصلی اعطای یارانه، چه یارانه آش��کاری که به صورت 
نقدی ماهانه به مردم پرداخت می شود و چه یارانه های پنهان که لزوماً همه 
مردم از آن به یکسان بهره مند نمی شوند کمک به اقشار آسیب پذیر، توزیع 
عادالنه ثروت و افزایش قدرت خرید و س��طح رفاه جامعه اس��ت، اما به نظر 
می رسد، س��ازوکار حمایت های یارانه ای به ش��یوه کنونی نه تنها از اهداف 
اصلی آن فاصله بسیاری گرفته است، بلکه به یک بار اضافی بدل شده است 
که بر ش��انه های دولت و به خصوص بودجه ساالنه کشور سنگینی می کند. 
به همین خاطر، چندس��الی است که حذف یارانه ثروتمندان در دستور کار 
دولت قرار گرفته اس��ت. براس��اس بودجه س��ال 98 بخش مربوط به یارانه 
نقدی، جهت ساماندهی یارانه بگیران به استان ها واگذار شده و دولت وظیفه 
شناس��ایی س��ه دهک درآمدی باال جهت افزایش س��رعت و دقت کار را به 

استان ها واگذار کرده است.
س��وال مهم این اس��ت که دولت چقدر یارانه پرداخت می کند؟ در پاسخ 
بای��د گفت یارانه پرداخت��ی دولت محدود به حدود 4۵ ه��زار تومان یارانه 
نق��دی نب��وده و یارانه های پنهانی ک��ه در قالب پایین نگه داش��تن قیمت 
کااله��ای اساس��ی و حامل های انرژی پرداخت می ش��ود، حتی بیش��تر از 

یارانه های نقدی است.
 طبق گزارش رس��انه ها، س��ازمان برنامه و بودجه در گزارشی ارقام یارانه 
پرداختی در کش��ور شامل آشکار و پنهان را محاسبه و رقم کل آن را 9۰۰ 
هزار میلیارد تومان در س��ال اعالم کرده اس��ت. ح��دود ۶۰۰ هزار میلیارد 
توم��ان آن ب��ه حوزه انرژی و نفت و مش��تقات آن اختصاص یافته که ۲1۵ 

هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.
طب��ق ب��رآورد اقتصاددانان این رق��م معادل 1۰.9 میلی��ون تومان یارانه 
اعطای��ی ب��ه ازای هر فرد و تقریباً ۲.۲ برابر بودجه س��االنه کش��ور اس��ت. 
آنه��ا معتقد هس��تند که هدفمند نبودن این رقم باع��ث توزیع ناعادالنه در 
س��طح جامعه ش��ده و همگان به درس��تی از آن بهره مند نمی ش��وند. برای 
مثال برآوردها نش��ان می دهد از میان ۲49 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان 
مس��تقیم، 1۵/8هزار میلیارد تومان به س��ه دهک کم درآمد می رسد و رقم 

1۲1 هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد می شود.
در الیح��ه بودجه س��ال 1۳98 منابع در نظر گرفته ش��ده برای پرداخت 
یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار 411 هزار میلیارد ریال است. اختصاص 411 
هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی بدین معنا اس��ت که در س��ال 
ج��اری به طور میانگین، هر ماه امکان واریز یارانه نقدی برای ۷۵ میلیون و 
۲۷4 هزار نفر وجود خواهد داش��ت. البته باور کارشناس��ان بر این است که 
با توجه به رش��د جمعی��ت و با فرض عدم حذف ۳ ده��ک پردرآمد، تعداد 
یارانه بگی��ران تا پایان س��ال 1۳98 مرز ۷9 میلیون نف��ر را رد خواهد کرد. 
همچنین، برآوردهای انجام ش��ده نشان می دهد که در سال 98 نیز مجموع 

یارانه آشکار و پنهان به 89۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
اما نخس��تین اقدامی که در جهت اصالح نظام پرداخت یارانه ها در کشور 
انجام شد به دوران بعد از اتمام جنگ تحمیلی و اوایل دهه ۷۰ باز می گردد، 
اما هنوز قانون مش��خصی در این مورد به تصویب مجلس نرس��یده بود. در 
برنامه دوم توسعه اشاراتی به اصالح نظام یارانه ها شده و علنی کردن بخشی 
از یارانه ه��ای پنه��ان و همزمان با آن تقویت نظ��ام تأمین اجتماعی، بیمه، 
امداد و برقراری کمک های مس��تقیم در موارد الزام تأکید ش��ده بود. سپس 
در برنامه س��وم دولت مکلف شد با انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی 
اقدامات قانونی برای هدفمند کردن پرداخت یارانه کاالهای اساس��ی شامل 
گندم، برنج، روغن نباتی، قند، شکر، پنیر، شیر، دارو، شیر خشک، کود، بذر، 

سم، حامل های انرژی و سایر موارد را انجام دهد.
 در برنامه چهارم براساس ماده ۳ این برنامه مقرر شد تا پایان این 
برنامه قیمت فرآورده های نفتی طی پنج س��ال به سطح قیمت های 
ف��وب خلیج فارس افزای��ش یافته و در کنار آن ب��ر توزیع عادالنه 
درآمد در کش��ور و کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا از 
طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه ای 

تأکید شد.
در نهای��ت، با تصوی��ب قانون هدفمندی یارانه ها و اجرایی ش��دن آن در  
دولت نهم و دهم مهمترین گام در این راس��تا برداش��ته شد. افزایش قیمت 
محصوالت مش��مول یارانه و توزیع درآمدهای حاصله به صورت نقدی بین 

گروه های هدف ایده اصلی قانون هدفمندی یارانه ها بود.
عالوه برآن ارائه طرح تحوالت اقتصادی که حاصل جلس��اتی بود 
ک��ه دولت نهم به منظور آسیب شناس��ی اقتصاد کش��ور در ابتدای 
شروع به کار خود در سال 1۳84تشکیل می داد نیز موضوع یارانه ها 
را شامل می شود. در این طرح قرار بر این شد که بخش های کلیدی 
اقتصاد ک��ه بتواند محرک ها و مش��وق ها ج��دی را در کل اقتصاد 
کش��ور ایجاد کند اصالح ش��ود. بخش هایی که انتخاب شد عبارت 
ب��ود از: یارانه، مالیات، گمرک، بانک��داری، ارزش گذاری پول ملی، 

نظام توزیع کاال و خدمات بهره وری.
در دولت ه��ای یازدهم و دوازدهم نیز پیوس��ته از حذف چند میلیون نفر 
از یارانه بگیران سخن گفته شده  است. به نظر می رسد این موضوع به پایان 
خود نزدیک ش��ده و اگر همه چیز به خوبی پیش برود چند میلیون نفر از 

لیست یارانه بگیران حذف می شوند.
کمک به توزی��ع عادالنه درآمد و افزایش رفاه اقش��ار کم درآمد، 
همواره به عنوان یکی از اهداف اصلی پرداخت یارانه ها مطرح شده 
است. حذف افراد ثروتمند از لیست یارانه بگیران نیز می تواند گامی 
مهم در راستای برقراری عدالت تفسیر شود. اما، سهم این بخش از 
جامعه در یارانه های پنهان بس��ی بیش از س��هم آنها از یارانه نقدی 
اس��ت. بنابراین، اهمی��ت این بخش از یارانه ها کمت��ر از یارانه های 
نقدی نیس��ت. زمانی می ت��وان از توزیع عادالنه ث��روت در جامعه 
صحبت کرد که برای حذف یارانه های پنهان نیز اقدامی انجام شود. 
بی عدالتی اصلی در ش��یوه تخصیص یارانه های پنهان نهفته است. 
این بی عدالتی از آنجا ناشی می شود که توزیع یارانه به شکل کنترل 
قیم��ت زیر قیمت بازار به معنای برقرار کردن یک رابطه مس��تقیم 
بین میزان مصرف و بهره مندی از یارانه است. به این ترتیب که هر 
قدر میزان مصرف فرد از کاالهای مشمول یارانه بیشتر باشد، میزان 
مطل��ق بهره مندی وی از یارانه نیز بیش��تر خواهد ب��ود. از آنجا که 
س��طح درآمد و ثروت عامل اصلی مؤثر بر مصرف است، لذا طبیعی 
خواهد بود که اقشار پردرآمد و ثروتمند با توان مصرفی باالتر بیش 

از اقشار کم درآمد از یارانه بهره مند شوند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
شنبه

16 شهریور 1398

شماره 1387



دو طرح »مسکن مهر« و »اقدام ملی مسکن« نمونه ای از دو برنامه دولتی ساخت 
انبوه مس��کن است که طرح نخست از س��وی دولت های نهم و دهم و طرح دوم از 
سوی دولت دوازدهم کلید خورده است. اگرچه »مسکن مهر« و »اقدام ملی مسکن« 
واجد شباهت های بسیاری در مقام طرح های ساخت انبوه مسکن هستند، اما بررسی 
مقایس��ه ای این دو طرح نش��ان می دهد که طرح »اقدام ملی مس��کن« در ابعادی 

کوچک تر، زمانی کوتاه تر و با مشارکت بخش خصوصی اجرا خواهد شد.
در واقع، توجه به تقاضای واقعی، ایجاد زیرساخت ها در مناطق هدف و رونق دهی 
برای ترغیب بخش خصوصی به س��اخت و س��از، س��ه تفاوت عمده ط��رح »اقدام 
ملی مس��کن« با »مس��کن مهر« اس��ت و سیاس��ت گذاران در برنامه جدید »اقدام 
ملی مس��کن« تالش کرده اند با اتکا به تجربه نه چندان خوش��ایند »مسکن مهر« 
چالش ه��ای موجود در اجرای طرح های ملی مس��کن را برطرف کنند. اما تمایزها، 
تفاوت ها و تشابه های این دو طرح ملی چیست؟ بدیهی است که شهروندان ایرانی 
به دلیل گستردگی و سابقه بیشتر طرح »مسکن مهر« آشنایی بیشتری با این طرح 
دارند، اما طرح »اقدام ملی مس��کن« از آنج��ا که به تازگی در دولت دوازدهم کلید 

خورده است، نیاز به معرفی بیشتری دارد.
دیدار عرضه با تقاضا در طرح »اقدام ملی مسکن«

طرح »اقدام ملی مس��کن« براساس دس��تور رئیس جمهور به همه دستگاه های 
دولتی مبنی بر اینکه همه زمین های مازاد در اختیار وزارت راه و شهرس��ازی باید 
برای تولید مسکن واگذار شود، با هدف بسترسازی و فراهم آوردن زمینه رونق تولید 
در حوزه مسکن برنامه ریزی و اجرا شده است. اگرچه طرح »اقدام ملی مسکن« از 
اواخر س��ال گذشته و در شهرهای جدید آغاز شده بود، اما به صورت رسمی از روز 
پنجم شهریورماه امسال بود که از سوی حسن روحانی با نام طرح اقدام ملی تولید و 

عرضه 4۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال 14۰۰ رسما کلید خورد.
با وجودی که منتقدان، طرح »اقدام ملی مس��کن« را ادامه  طرح »مسکن مهر« 
می دانند، اما دولتمردان می گویند تمرکز بر تقاضای واقعی و ایجاد خدمات زیربنایی 
و روبنایی، مهم ترین تفاوت این طرح با طرح »مسکن مهر« است. قراردادهای طرح 
»اقدام ملی مسکن« بین دولت و سازندگان منعقد می شود و بعد از پایان پروژه هر 
یک از طرفین سهم خود را برمی دارند. طبیعی است که در این فرآیند، انبوه سازان 
پی��ش از کلنگ زن��ی، نیاز ب��ازار را در نظر می گیرند، حال آنکه در »مس��کن مهر« 
سازندگان براساس دستور دولت صرفا واحدها را احداث می کردند و فرآیند فروش 

برعهده خود دولت بود.

به طور کلی، دولت ها توانایی اجرای پروژه های س��اخت و س��از مسکن را ندارند. 
تجربه »مس��کن مهر« که هنوز پس از گذش��ت بیش از یک دهه به اتمام نرسیده، 
بهترین مثال برای اثبات این فرضیه است، بنابراین دولت صرفا باید شرایط را برای 
آوردن بخ��ش خصوصی به پای کار فراهم کند. هدف غایی تنظیم کنندگان برنامه 
»اقدام ملی مسکن« نیز این است که بخش مسکن را از رکود خارج کنند و به همین 
دلیل حجم هدف گذاری شده برای این طرح را یک پنجم مسکن مهر قرار داده اند.

شباهت ها و تفاوت های دو برنامه دولتی ساخت مسکن
طرح »مس��کن مهر« و طرح »اقدام ملی مسکن« در برخی از ویژگی ها، شبیه 
و در بس��یاری از خصیصه ها با هم تفاوت دارند. اگرچه مقیاس این دو طرح ملی 
از نظر زمان، تامین منابع مالی، گروه های هدف و تعداد واحدهای موردنظر برای 
ساخت با هم همسان نیست، اما نکته مهم این است که شروع طرح »مسکن مهر« 
در زمان اوج وفور منابع دولتی اجرا شد، حال آنکه طرح »اقدام ملی مسکن« در 
دوره حضیض منابع دولتی کلید خورده اس��ت. با این همه، مقایسه این دو طرح 
ملی به عنوان طرح های س��اخت انبوه مسکن نش��ان می دهد سیاست گذاران در 
برنامه جدید »اقدام ملی مسکن« تالش کرده اند چالش های طرح »مسکن مهر« 

را برطرف کنند. 
* گروه ه��ای هدف: با توج��ه به اینکه یکی از محورهای اساس��ی طرح جامع 
مس��کن به عنوان برنامه فراگیر مسکن، تأمین مسکن گروه های کم درآمد جامعه 
اس��ت، دو طرح »مس��کن مهر« و طرح »اقدام ملی مس��کن« بر پایه پاس��خ به 
نیاز مس��کن گروه های کم درآمد طراحی ش��ده است، بنابراین دولت در نظر دارد 
همزمان با اتمام طرح »مس��کن مهر« برنامه »اقدام ملی« را برای بخش مس��کن 

اجرا کند.
* تأمین منابع مالی: یکی از اصلی ترین تفاوت های »مسکن مهر« و »اقدام ملی 
مسکن« این است که »مسکن مهر« به خط اعتباری بانک مرکزی متصل بود و در 
نهایت منجر به اضافه برداشت، ایجاد خط اعتباری و بروز چالش های بانکی شد، اما 
دولت دوازدهم بنا ندارد از خط اعتباری بانک مرکزی در طرح »اقدام ملی مسکن« 
اس��تفاده کند. این طرح بیش��تر متکی به منابع بخش خصوصی و تسهیالتی است 
که به صورت معمول سیستم بانکی پرداخت می کند، حال آنکه برای »مسکن مهر« 
حدود ۳9 تا 4۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استفاده شد که سود آن 
به طور متوسط 9درصد بود. اما منابع مالی برای طرح »اقدام ملی مسکن« ۲۵ هزار 
میلیارد تومان برآورد ش��ده که تسهیالت آن به سازندگان پرداخت می شود و قابل 

انتقال به خریداران است.
* تعداد مس��کن: در طرح »مسکن مهر« ساخت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خانه در 
برنامه قرار داش��ته و دارد که ۶۵درصد از پروژه »مس��کن مهر« در دولت »تدبیر و 

امید« تکمیل شده و همچنان ادامه دارد، اما در طرح »اقدام ملی مسکن« قرار است 
که عالوه بر تکمیل واحدهای »مس��کن مهر« معادل 4۰۰ هزار واحد اجرا شود که 
با تکمیل ۵۰۰ هزار واحد »مسکن مهر« و احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی 
در کل، دولت دوازدهم، معادل یک میلیون و 1۰۰ هزار واحد مسکن احداث خواهد 
کرد. در یک کالم، خود طرح، مبتنی بر س��اخت ۶۰۰ هزار واحد مس��کونی است و 
۲۰۰ هزار واحد روس��تایی که بزرگترین طرح س��اخت مسکن روستایی محسوب 

می شود و همچنین 4۰۰ هزار واحد شهری.
* مدت زمان س��اخت: در طرح »مس��کن مهر« زمان پنج س��اله برای ساخت و 
تحویل واحد ها در نظر گرفته ش��ده بود و قرار بود این واحدها تا س��ال 9۰ تکمیل 
و ب��ه متقاضیان واگذار ش��ود، اما در عمل، تکمیل و فراه��م کردن بخش زیادی از 
زیرس��اخت های »مسکن مهر« به س��ال ها و دولت بعد منتقل شد و از ۲ میلیون و 
۲۰۰ هزار واحد »مس��کن مهر« ۵۰۰ هزار واحد آن هنوز تحویل متقاضیان نشده 
اس��ت. البته قرار است تکمیل و واگذاری این واحدها تا پایان امسال انجام شود. در 
طرح »مس��کن مهر« زمان ساخت، پنج ساله بود و این درحالی است که در برنامه 

»اقدام ملی مسکن« زمان ساخت واحدها دو سال در نظر گرفته شده است.
* مکان یابی و هزینه های آن: موضوع دیگری که در برنامه »اقدام ملی مس��کن« 
به آن توجه ش��ده، مکان یابی آن اس��ت. »مس��کن مهر« در خارج از ش��هرها و در 
مکان هایی جانمایی شد که امکانات و تأسیسات زیرساختی نداشت و این موضوع، 
بیشترین چالش ها را پیش روی طرح قرار داد و هزینه های اولیه را چند برابر کرد، 
اما سیاس��ت گذاران در طرح »اقدام ملی مسکن« مکان یابی را در درون شهرها قرار 
داده اند. براس��اس این طرح، 1۰۰ هزار واحد مس��کن در بافت های فرسوده شهری، 
۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و 1۰۰ هزار واحد نیز در شهرهای کوچک و با 

جمعیت کمتر از 1۰۰ هزار نفر قرار است ساخته شود.
* واحدها کوتاه می ش��وند: ساخت س��اختمان های بلندمرتبه در »مسکن مهر« 
هزینه ها را افزایش داد، چون بسیاری از تجهیزات این ساختمان ها وابسته به خارج 
اس��ت، اما متولیان طرح »اقدام ملی مس��کن« ساخت واحدهای کوتاه تر و حداکثر 
تا هفت طبقه را در این طرح در نظر دارند. گفتنی اس��ت در طرح »مس��کن مهر« 

ساختمان های بلندمرتبه تا 11 طبقه نیز ساخته شد.
* کاهش مداخله دولت: در برنامه »اقدام ملی مسکن« قرار نیست دولت همانند 
پروژه »مسکن مهر« ورود کند. در طرح »مسکن مهر« متقاضیان ثبت نام می کردند، 
منابع آنها جمع آوری و س��اخت پروژه ها ش��روع می ش��د و دولت مسئولیت اجرای 
پروژه ها را به وکالت از متقاضی برعهده داش��ت، اما در برنامه »اقدام ملی مس��کن« 
قرارداد مش��ارکت با بخش خصوصی )انبوه  س��از یا س��رمایه گذار( در قالب ساختار 

مشخصی به امضا می رسد.

»فرصت امروز« 2 برنامه دولتی ساخت انبوه مسکن را بررسی می کند

عبور از »مسکن مهر« به »اقدام ملی مسکن«
یادداشت

اقتصاد با دستور رونق نمی گیرد

گاهی س��خنانی از مدیران اقتصادی کشور منتشر می شود که در 
ابتدا به نظر می رس��د اش��تباهی در نقل یا انتشار آن صورت گرفته 
است، اما بعد از بررسی خبر مشخص می شود که هیچ اشتباهی در 
نقل خبر صورت نگرفته و خبر از اساس تایید می شود. سپس ذهن 
هم��ه فعاالن و کارشناس��ان اقتصادی را مش��غول می کند که واقعا 
درک مدیر ارش��دی که این س��خنان را گفته، از مس��ائل اقتصادی 
کشور به چه میزان است؟! آخرین نمونه از این دست مسائل مربوط 
می ش��ود به وزیر راه و شهرس��ازی که در س��خنانی فرمودند ؛ مردم 
خانه بخرند! ایشان اس��تدالل کرده اند که چون افزایش حباب گونه 
قیمت مس��کن تقریبا متوقف  ش��ده و قیمت ها رون��د نزولی گرفته 
اس��ت، پس کسانی که حقوق بگیر هستند و می خواهند منزلی تهیه 

کنند، اقدام نمایند!
اوال اینکه ش��رایط اقتصادی کش��ور یک رکود تورم��ی را تجربه 
می کند. ش��کی نیس��ت، اما ایش��ان واقعا چه تصوری از پس انداز و 
ق��درت مالی حقوق بگیران دارند؟! حقوق بگیران همیش��ه تمایل به 
خرید مس��کن داش��ته و دارند، اما آنچه که مان��ع تحقق این تقاضا 
می ش��ود، عدم توانایی مالی اس��ت. اصوال به همی��ن دلیل دولت ها 
ب��ا پرداخت وام و تس��هیالت بانکی س��عی می کنند ق��درت خرید 
حقوق بگی��ران را افزایش دهند تا اصطالح��ا با تحریک طرف تقاضا 

بازار مسکن را رونق ببخشند.
رونق بازار مس��کن، موجب رونق بخش بزرگی از اقتصاد ش��امل 
صنایع پیشین مسکن و پسین آن خواهد شد. دوما درست است که 
افزایش حباب مس��کن متوقف شده، اما آیا قیمت ها به سطح قبلی 
بازگش��ته است؟! مسلما بازنگش��ته و باز نخواهد گشت. به دو علت، 
اول اینکه علت رکود، کاهش قدرت خرید مردم اس��ت و مردم برای 
ترمی��م پس انداز و افزایش آن احتیاج به زمان دارند. دوم آنکه اصل 
چس��بندگی قیمت در اقتصاد می گوید قیمت ها وقتی افزایش پیدا 

کرد، به راحتی به سطح قیمت های قبل باز نخواهد گشت.
حال اینکه وزیر راه و شهرس��ازی به عنوان یک وزیر متخصص با 
چه منطق��ی تصور می کند با توصیه به مردم جهت خرید مس��کن 
می تواند بازار را رونق ببخش��د، جای س��وال است، اما بهترین پاسخ 

به این تدبیر استراتژیک وزیر محترم این است که بگوییم؛ چشم!

تحریم ها و ثبات پذیری بازار

تجربه بش��ری نش��ان داده که اقتصاد راه خ��ودش را پیدا می کند. 
اقتصاد امروز ایران هم راهش را پیدا کرده و اصطالحاً آداپته شده است. 
بنابراین، تحریم گرچه اثربخش است، اما وقتی قرار بر استفاده بی مورد و 

بیجا از این ابزار باشد، دیگر کارایی و اعتبارش از بین می رود.
تغییرات و نوس��انات قیمت ارز در ایران هم��واره به عنوان تابعی از 
رویدادها و تحوالت سیاس��ی و بین المللی تلقی ش��ده است، اما ثبات 
نس��بی ب��ازار ارز در 4۵ روز اخیر که جهان، منطق��ه و فضای داخلی 
کش��ور تح��والت مختلفی را به خ��ود دیده، روایی ای��ن فرضیه را زیر 
س��ؤال برده و گزاره جدیدی را پیش روی تحلیلگران قرار داده اس��ت 
که حساس��یت پذیری بازار ارز از تحوالت سیاس��ی در سطوح داخلی، 

منطقه ای و جهانی دیگر چندان اعتباری نمی تواند داشته باشد.
در واکاوی این تغییر نگرش، کارشناسان به مؤلفه های مختلفی اشاره 
کرده اند که تا اندازه ای دالیل ثبات نس��بی ب��ازار را توضیح می دهد از 
جمله: کاهش تقاضا نس��بت به س��ال قبل به دلیل خریدهای پرشمار 
سال گذش��ته؛ گشایش های مالی با امارات و افت قیمت درهم و تأثیر 
آن بر تعدیل قیمت دالر و تمرکز نقدینگی در بازار سهام و سایر بازارها.
این در حالی اس��ت که تحلیل برمبنای داده های سیاسی از گذشته 
تاکنون، فرمول دیگری را به اثبات رس��انده بود که تحوالت سیاسی به 
ویژه شرایط ناگوار و دشوار ناشی از تحریم ها همواره می بایست منجر به 
محدودیت انتقال ارز شود و این محدودیت به تقاضای بازار و در ادامه 
رواج سفته بازی و در نتیجه آن به افزایش قیمت ارز منتهی شود و لذا 
مشاهده نوسانات شدید در قیمت ارز و عدم ثبات در بازار ارز یک اتفاق 
عادی و قابل پیش بینی بوده اس��ت، اما س��ؤال اینجاست که چرا این 
فرمول در 4۵ روز اخیر چندان صادق نبوده و مصادیق آن با گزاره هایی 

که تاکنون مفروض گرفته می شد، همخوانی ندارد؟
به نظر می رسد دو اتفاق مهم در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی 
بخش پولی و مالی از ناحیه بانک مرکزی حائز اهمیت و تأثیرگذار بوده 
است؛ نخست، تعدیل سیاست های ارزی از جمله اقدامات کنترلی مؤثر 
ب��ر ب��ازار ارز و اصالح روند واردات با ارز دولتی که تخلفات عدیده ای از 
آن کشف و در حال حاضر در دستگاه قضایی در دست رسیدگی است 
و دوم، ایف��ای تعهدات ارزی در بخش های مختل��ف به ویژه کاالهای 
اساسی. بنابراین، می توان نش��انه های ثبات نسبی در بازار ارز طی 4۵ 
روز اخیر را با عوامل یادشده مرتبط دانست و بر این اساس، در صورتی 
ک��ه روند ثبات پذیری بازار ارز در ش��رایط خاص کنون��ی که متأثر از 
تحریم های آمریکا است، استمرار یابد، می توان نتیجه گرفت که تغییر 
نگرش حساسیت پذیری بازار ارز از تحوالت سیاسی در اثِر تغییر و تحول 
در حوزه تصمیم گیری و تصمیم س��ازی پولی و بانکی می تواند اعتبار و 
روایی خود را اثبات کرده و نگرش عدم حساسیت پذیری ارز از تحوالت 
سیاسی در تحلیل های سیاسی و اقتصادی، به عنوان یک مفروِض معتبر 
و پذیرفته شده می تواند جایگاهی برای خود دست و پا کند. نکته مهم 
دیگری که باید در رابطه با علت ثبات نسبی قیمت ارز در کشور اشاره 
کرد، تز آداپته ش��دن اقتصاد ایران در شرایط تحریمی است. صندوق 
بین المللی پول اخیراً در گزارشی اعالم کرده که اگر کشور در یک بازه 
زمانی طوالنی مورد تحریم واقع شود، اقتصاد و تجارت آن کشور متأثر 
از شرایط تحریمی عمل خواهد کرد. تجربه بشری نشان داده که اقتصاد 
راه خ��ودش را پیدا می کند. اقتصاد امروز ایران هم راهش را پیدا کرده 
و اصطالحاً آداپته شده است. بنابراین، تحریم گرچه اثربخش است، اما 
وقتی قرار بر اس��تفاده بی مورد و بیجا از این ابزار باشد، دیگر کارایی و 
اعتب��ارش از بین می رود. درنتیجه، برپایه منطق پیش گفته و اعتبار تز 
آداپته شدن تحریم ها، احتماالً انتظار جامعه از ثبات پذیری سایر بازارها 
به ویژه بازار مصرفی نیز از این پس به عنوان یک مطالبه عمومی پیش 

روی مسئوالن پولی و بانکی کشور مطرح خواهد بود.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

سعید رجبی
عضو اتاق بازرگانی تهران

ضیاءالدین صبوری
رئیس انجمن ایرانی روابط بین الملل

یک کارشناس بازار مسکن می گوید چنانچه قیمت دالر ادامه دار باشد قیمت خانه 
نیز در نیمه دوم س��ال در تهران ارزان خواهد ش��د. فعال زمان مناسبی برای خرید 
خانه اولی هاست و پیشنهاد ما این است که این افراد براساس منابع مالی خود خانه 

موردنظر را تهیه کنند.
رض��ا حاجی علی بیگ��ی در گفت وگو با تجارت نیوز، ادام��ه داد: البته این روزها 
بحث های سیاسی باعث شده که بازار ارز واکنش های مثبتی را از خود نشان دهد. 
همین ثبات و کاهش قیمت ارز بر قیمت مولفه های تولید ساختمان همچون قیمت 
مصالح ساختمانی، سیمان و آهن به نوعی اثرگذار است. چنانچه در روزهای آینده 

اتفاق غیرمترقبه سیاسی در کشور رخ ندهد قیمت مسکن ارزان خواهد شد.
او به ش��رایط فعلی بازار مسکن اش��اره کرد و گفت: فعال خرید و فروش خانه در 
تهران روند رکودی دارد. در حال حاضر از بین منطق بیست ودوگانه تهران مناطق 
۲ و ۲۲ بیش��ترین جذابیت را برای متقاضیان خرید مسکن دارد و همچان در این 
مناطق خرید و فروش خانه بیشتر از سایر مناطق است. در حقیقت سرمایه گذاران 

تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در این مناطق مورد اشاره دارند.
حاجی علی بیگی در توصیه ای به مردم گفت: مهمترین توصیه ما به خانه اولی ها 
این اس��ت که چنانچه قصد مصرف دارند هرچه زودتر نس��بت به خرید خانه خود 
اقدام کنند؛ این در حالی اس��ت که شرایط فعلی زمان مناسبی برای سرمایه گذاری 

در بخش مسکن نیست.
از سوی دیگر، قیمت اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در این روزها با مقداری 
کاهش مواجه شده است؛ به طوری که قیمت هر ورق از اوراق مسکن از حدود 41 
هزار تومان شروع می شود که بسیاری از کارشناسان معتقدند رشد قیمت مسکن و 
کاهش تقاضا برای خرید مسکن به کاهش قیمت تسه ها دامن زده است. به گزارش 

ایسنا، در این روزها قیمت اوراق تسهیالت مسکن با افت روبه رو شده و از عدد 4۳ 
هزار تومان پایین تر رفته است. به عنوان نمونه امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه سال 

1۳9۷ حدود 4۲ هزار و 1۰۰ تومان رقم خورد.
عالوه بر این امتیاز تس��هیالت مس��کن دی 1۳9۶ تا خرداد 1۳9۷ در کانال 41 
هزار تومانی است در عین حال اوراقی که در سال 1۳98 و اواخر سال 1۳9۷ منتشر 

شده اند کمی بیشتر از 4۲ هزار تومان قیمت خورده اند.
مدت هاست که بازار مسکن به دلیل رشد قیمت ها با رکود شدیدی همراه بوده و 
این کاهش تقاضا در بازار مسکن سبب شده که قیمت اوراق تسهیالت مسکن نیز 

در فرابورس کاهش یابد.
اگر قیمت هر ورق از اوراق تس��هیالت مس��کن را حدود 4۲ هزار تومان در نظر 
بگیریم و در نظر داش��ته باشیم که زوج های تهرانی برای دریافت وام 1۰۰ میلیون 
تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند. آنها باید 8میلیون 
و 4۰۰ هزار تومان صرف خرید آن کنند. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان 
وام جعاله که بابت خرید آن باید 4۰ برگ تسه خریداری شود، یک میلیون و ۶8۰ 
هزار تومان اضافه می شود. در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام 1۲۰ میلیون 

تومانی مسکن حدود 1۰ میلیون و 8۰هزار تومان هزینه شود.
همچنین زوج های غیرتهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر 
جمعیت زندگی می کنند، می توانند تا سقف 8۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای 
گرفتن این مبلغ باید 1۶۰ ورق بهادار خریداری کنند و با این حساب باید حدود ۶ 
میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون 
و ۶8۰ ه��زار توم��ان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام 1۰۰ 

میلیون تومانی باید 8 میلیون و 4۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

عالوه بر این، زوج های س��اکن در سایر ش��هرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر 
می توانن��د برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مس��کن، 1۲۰ برگ بهادار خریداری 
کنن��د که باید ۵میلیون و4۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند. همچنین برای 
دریاف��ت ۲۰ میلیون تومان دیگ��ر بابت وام جعاله نیز باید یک میلیون و ۶8۰ هزار 
تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام 8۰ میلیون تومانی، حدود ۶ میلیون و 

۷۰۰ هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.
مجردهای تهرانی نیز می توانند تا س��قف ۶۰ میلیون تومان و مجردهایی که در 
مراکز استان های باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در 
نهایت غیر زوج های س��اکن در سایر مناطق تا سقف 4۰ میلیون تومان وام دریافت 
کنن��د که به ترتیب هر ک��دام باید 1۲۰، 1۰۰ و 8۰ برگ بهادار اوراق تس��هیالت 

مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.
با این حس��اب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۵میلیون و 4۰ هزار 
تومان، افراد س��اکن در مراکز استان باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ 4میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ ۳میلیون و ۳۶۰ هزار تومان پرداخت کنند. 
البت��ه در صورت تمایل برای دریاف��ت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک 

میلیون و ۶8۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیالت مسکن قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر 
برگ ۵میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل 
تمدید اس��ت. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش باقیمانده، قیمت 
متفاوتی دارد. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از 
تسهیالت آن استفاده نکند، نماد معامالتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی 

دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

پیشنهاد یک کارشناس به متقاضیان خرید مسکن

قیمت خرید وام مسکن ارزان شد

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد
قانون جدید چک چه زمان ابالغ می شود؟

رئی��س کل بانک مرکزی تصویب آیین نامه قانون چک برای بنگاه هایی با 
بیش از 1۰۰پرس��نل، تمدید ضمانت نامه های بانکی و تامین نقدینگی را از 

جمله اقدامات آتی این بانک برای حمایت از تولید عنوان کرد.
عبدالناصر همتی که در جلس��ه س��تاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان در 
جمع مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی حضور داشت، درخصوص اقدامات 
بان��ک مرکزی در جهت حمایت از تولید ب��ه تصویب آیین نامه قانون جدید 
چ��ک در دولت اش��اره کرد و گف��ت: آیین نامه قانون چک ک��ه در روزهای 
آینده ابالغ می ش��ود، به منظور حمایت از بنگاه های با پرس��نل 1۰۰ نفر و 
باالتر اس��ت و امیدواریم با این آیین نامه مشکل برخی واحدهای تولیدی در 
زمینه چک برگش��تی با واگذاری اختیار تصمیم به شورای تأمین استان ها، 

برطرف شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به س��ایر اقدامات حمایتی این بانک از 
واحدهای تولیدی پرداخت و ادامه داد: عالوه بر قانون چک، تمدید ضمانت 
نامه ه��ای بانک��ی و تأمین نقدینگ��ی بنگاه های اقتص��ادی از دیگر اقدامات 

حمایتی بانک مرکزی از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی است.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار مدیریت بهینه منابع ارزی به دلیل ش��رایط 
تحریم را از موضوعات اصلی بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: برای مدیریت 
نقدینگ��ی و هدایت آن به تولید، باید وزارتخانه های مربوطه خصوصاً وزارت 
صمت با شناس��ایی واحدهای تولیدی فعال و مولد همکاری الزم را با بانک 

مرکزی و شبکه بانکی برای تأمین نقدینگی آنها داشته باشند.
وی با اش��اره به اینکه به دلیل تحریم ها ش��رایط کشور ویژه است، گفت: 
ت��الش بانک مرکزی حل مش��کالت واحدهای تولی��دی از طریق نقدینگی 
موج��ود در جامعه اس��ت، ضمن آنکه ای��ن بانک در صدد اس��ت که منابع 
بانکی هر اس��تان تاحد ممکن در همان اس��تان هزینه شود. حل مشکالت 
خودروسازان اس��تان که موجب اشتغال تعداد زیادی از جوانان استان شده 
اس��ت، بس��یار برای بانک مرکزی حائز اهمیت است بر این مبنا این موضوع 
م��ورد توجه این بانک قرار دارد. همتی همچنین در جمع ش��ورای گفت و 
گ��وی بخش دولتی و خصوصی اس��تان کرمان گفت: اس��امی افرادی که از 
بازگشت ارز صادراتی به کشور خودداری می کنند به قوه قضائیه ارسال شد.
او با تش��ریح وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: ما معتقدیم که فعاالن 
بخ��ش خصوصی در این دوره تعیین کننده می توانند نقش بس��یار مهمی را 
داشته باشند، گفت: به طور قاطع می توان گفت که فشار تحریم را با تالش 
و کوش��ش همه شکسته ایم و اکنون در ش��رایط به نسبت باثباتی هستیم و 

الزم است این ثبات ادامه پیدا کند.
وی افزود: در صورت حل نش��دن مش��کالت فعاالن اقتصادی نمی توان با 
تحریم ه��ا مبارزه کرد چراکه رزمنده اصلی در این ش��رایط فعاالن اقتصادی 
هستند، بر این اساس حل مشکالت حوزه فعالیت بازرگانان و تولیدکنندگان 
از اولویت های بانک مرکزی اس��ت. رئیس ش��ورای پول و اعتبار با اشاره به 
اینکه هدف اصلی این اس��ت که از صادرکنندگانی که مقید به بازگشت ارز 
حاصل از صادرات است باید حمایت شود، گفت: اگر برخی محدودیت هایی 
اعمال می شود صرفاً برای افرادی است که از امکانات کشور استفاده کرده اند 
اما در مقابل از بازگشت ارز خودداری می کنند در همین راستا برای برخورد 

قانونی اسامی آنها به قوه قضائیه ارسال شده است.

 فناپ، برترین شرکت
پارک فناوری پردیس شد

فناپ در هفدهمین اجالس سالیانه و دهمین جشنواره  برترین های پارک 
فناوری پردیس موفق به کس��ب مهم ترین جایزه  این جشنواره، یعنی جایزه  

برترین شرکت پارک شد و به عنوان »فناور برتر« شناخته شد.
فناپ جایزه  برترین ش��رکت پارک فناوری پردیس را براساس معیارهای 
ارزش��یابی عملکرد شرکت های حاضر در این پارک و به دلیل توسعه  متوازن 
کسب و کار ش��رکت در ابعاد فنی، اقتصادی، سازمانی و دیگر سرفصل های 
مربوطه، در س��ال 1۳9۷ کس��ب کرد. براساس این خبر، شهاب جوانمردی، 
مدیرعامل فناپ، این جایزه را از سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس 

جمهور و انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران دریافت کرد.
این اجالس با حضور س��ورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، 
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، غالمرضا انصاری معاون دیپلماسی 
اقتص��ادی وزارت امور خارجه، پروانه مافی نماین��ده مجلس، معاون وزارت 
نفت، مقامات ش��هرداری و امام جمعه پردیس، مدیران عامل ش��رکت های 
حاض��ر در پارک فناوری پردیس و برخی دیگر از فعاالن و متخصصان حوزه  
فناوری اطالعات و ارتباطات کش��ور، روز شنبه نهم شهریور در محل سالن 

همایش های این پارک برگزار شد.

سیصد و بیست و هشتمین شعبه بانک 
 پاسارگاد افتتاح شد

با افتتاح شعبه »آیت اهلل کاشانی شرقی«، تعداد شعبه های بانک  پاسارگاد 
به ۳۲8 شعبه گسترش یافت.

به گزارش روابط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، در راس��تای گس��ترش شبکه 
بانکی و رفاه حال مش��تریان، شعبه »آیت اهلل کاشانی شرقی« بانک  پاسارگاد 
افتت��اح ش��د و در ح��ال ارائه انواع خدم��ات بانکی اعم از ریال��ی و ارزی به 
مراجعه کنندگان اس��ت. گفتنی است این ش��عبه در تهران، خیابان آیت اهلل 

کاشانی، بعد از خیابان وفاآذر، پالک ۳۳8 واقع شده  است.

لغو ضرورت دریافت تصویر مدارک شناسایی 
در بانک ها

مع��اون امور بانکی، بیمه و ش��رکت های دولتی وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارای��ی از لغ��و ضرورت بانک ه��ا برای دریاف��ت تصویر م��دارک هویتی از 
مش��تریان خبر داد. به گزارش صدا و س��یما، عباس معمارنژاد با اعالم این 
خبر افزود: این موضوع در جلسه اخیر شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی 
ب��ا حضور وزیر اقتصاد مصوب ش��د ک��ه بعد از طی مراح��ل قانونی و ابالغ 
به بانک ها، اجرایی می ش��ود. وی اظهار داش��ت: در حال حاضر نظام بانکی 
کشور به سامانه اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال متصل است و می تواند 
اصالت مدارک هویتی مش��تریان را بررس��ی کند و نیازی به دریافت تصویر 

این مدارک نیست.
معمارنژاد گفت: این مصوبه برای هوشمندس��ازی اقتصاد، سهولت امور و 

کاهش هزینه ها اجرا می شود.

بانکنامه

نفت و گاز جزو س��رمایه های تجدیدناپذیر کش��ور به شمار می آیند و اگر نتوانیم 
از این سرمایه ها به درستی استفاده کنیم، آیندگان از این منابع بهره نخواهند برد؛ 
براس��اس ماده 84 برنامه پنجم توس��عه اقتصادی، »صندوق توسعه ملی« با هدف 
تبدیل بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به سرمایه گذاری در حوزه تولید 

برای بهره مندی نسل آینده از این ذخایر ملی ایجاد شده است.
این صندوق، عضو مجمع بین المللی صندوق های ثروت ملی اس��ت و مزیت های 
تجربه شده  این صندوق ها به حدی است که شاهد رشد قابل توجه تعداد صندوق های 
ثروت ملی در دنیا هستیم. در کشور ما برداشت هرگونه پولی از صندوق توسعه ملی 
مستلزم دس��تور مقام معظم رهبری است و در چارچوب اساسنامه صندوق، ساز و 

کار مشخصی دارد.
هر آنچه نیاز است از صندوق توسعه ملی بدانید

محمد ربیع زاده یکی از مدیران اسبق صندوق توسعه ملی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره قوانین صندوق توسعه ملی گفت: در سال 89 طبق قانون 
برنامه توس��عه اقتصادی افتتاح صندوق توس��عه ملی به تصویب مجلس رسید و از 
س��ال 9۰ ش��روع به کار کرد و اکنون نزدیک به هشت سال است که این صندوق 

فعالیت می کند.
او ادامه داد: قبل از افتتاح صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی فعال بود و به 
بخش های خصوصی تسهیالت اعطا می کرد، اما آن حساب با شکست مواجه شد و 
در سال 89 صندوق توسعه ملی که معروف به صندوق ثروت است آغاز به کار کرد.

این کارشناس بانکی افزود: 8۰ صندوق ثروت ملی در دنیا وجود دارد، موفق ترین 
آن مربوط به نروژ اس��ت ک��ه هزار و ۳۲ میلیارد دالر ثروت دارد. صندوق توس��عه 
مل��ی ایران حدود 1۰۰ میلی��ارد دالر ثروت دارد که جزو ضعیف ترین صندوق ها به 

حساب می آید.
اهداف افتتاح صندوق ثروت در ایران

ربیع زاده با اشاره به اهداف افتتاح صندوق ثروت در ایران، گفت: ما ثروتی در ایران 
به نام نفت داریم که تجدیدناپذیر اس��ت، یعنی در صورت تمام شدن، قابل جبران 
نیست در نتیجه باید از این ثروت به نحوی استفاده کرد که آیندگان ما نیز بتوانند 

از این ثروت بهره مند شوند.
او ب��ا بیان اینکه ب��ه دو صورت می توان از ثروت ملی اس��تفاده کرد، افزود: یکی 
از راه های اس��تفاده از نفت، خام فروشی است که هیچ گونه استفاده ای برای کشور 
ن��دارد، یا باید این منابع نفتی را به نحوی اس��تفاده کنی��م که افراد دیگر هم از آن 

بهره مند شوند.
این کارش��ناس بانکی بیان کرد: صندوق توس��عه ملی می تواند بخشی از عواید 
فروش نفت را به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه اقتصادی تبدیل کند و هر موضوعی 

که صندوق را از این هدف دور کند، به شکست آن منجر خواهد شد.
ربیع زاده ادامه داد: هر سال ۳۰درصد از فروش نفت و گاز باید به حساب صندوق 
توس��عه ملی واریز ش��ود و یک درصد به آن اضافه خواهد ش��د. در تمام دنیا برای 
صندوق ه��ای مختلف برنامه های خاصی دارند، ام��ا در ایران این صندوق علی رغم 

اینکه می تواند س��رمایه گذاری های خارجی انجام ده��د فعال تنها در بخش داخلی 
سرمایه گذاری می کند.

او با اشاره به اینکه موفق ترین صندوق های توسعه ملی دنیا نروژ، کویت و آالسکا 
هس��تند، تصریح کرد: صندوق توس��عه ملی ایران ج��زو ضعیف ترین صندوق های 
ثروت به ش��مار می آید؛ در داخل کش��ور فقط از طریق بانک های عامل )۳۰ بانک( 
س��رمایه گذاری می کند و به غیر از آنها قدرت دیگری ندارد که در دو شیوه ارزی و 

ریالی سرمایه گذاری انجام می شود.
این کارش��ناس بانکی گفت: س��پرده گذاری در نوع ریالی اینگونه اس��ت که 
صندوق توس��عه ملی در بانک عامل سرمایه گذاری می کند، که در آن پول نفت 
به ریال تبدیل می شود و بانک براساس ضوابط صندوق توسعه ملی به متقاضیان 
بخش خصوصی تس��هیالت می دهد. به طور مثال فرد هتل س��از به بانک عامل 
مراجعه می کند و آن بانک می تواند از س��پرده صندوق توس��عه ملی به فرد وام 
بدهد. قابل ذکر است که بانک براساس ضوابط صندوق توسعه ملی می تواند به 

فرد وام دهد.
ربی��ع زاده درباره تس��هیالت ارزی بیان کرد: بانک عامل با صندوق توس��عه ملی 
ق��رارداد می بن��دد، متقاضیان به بانک مراجعه می کنند و پس از بررس��ی، طرح به 

صندوق می رود و در نهایت تسهیالت به متقاضیان پرداخت می شود.
او تصریح کرد: صندوق توس��عه ملی براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه 
اقتصادی ایجاد ش��د و در ماده 1۶ احکام قانونی این صندوق به تصویب رس��ید تا 
دچار تغییرات نش��ود؛ براساس قانون، تسهیالت فقط به بخش خصوصی، تعاونی و 
بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی تعلق می گیرد و به هیچ 

عنوان به دولت و موسسات دولتی تعلق نمی گیرد.
ای��ن کارش��ناس بانکی اف��زود: همچنین این تس��هیالت برای تولید و توس��عه 
سرمایه گذار ی های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی و تسهیالت صادرات خدمات 
فنی و مهندس��ی به ش��رکت خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی 
برنده می ش��دند تعلق می گیرد؛ پرداخت تسهیالت خرید به خدمات کاالی ایرانی 
در بازار های هدف صادرات کش��ور و اعطای تسهیالت به سرمایه گذاران خارجی با 
در نظر گرفتن ش��رایط رقابتی و بازدهی مناس��ب اقتصادی با رعایت اصل 8 قانون 
اساسی انجام می ش��ود. براساس این شرایط صندوق به شرکت های دولتی و دولت 

تسهیالتی پرداخت نمی کند.
ربیع زاده در پاسخ به این سوال که چگونه می توان با کمک صندوق توسعه ملی در 
مقابل نوسانات ارزی دچار تالطم نشویم؟ گفت: در کنار صندوق توسعه ملی، قانون 
پیش بینی الزم برای فعال ش��دن حس��اب ذخیره ارزی به منظور مقابله با نوسانات 
ارزی انجام داده است و پیشنهاد می شود هرچه در آیین نامه ذکرشده اجرایی شود.

کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی
هادی قوامی عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی نیز گفت: بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت به حساب صندوق 
توسعه ملی واریز می شود تا بتوان از این طریق برای آیندگان سرمایه جمع کرد. این 

درآمد باید در بخش خصوصی هزینه شود، اما اکنون به دلیل وجود مشکالت ارزی 
درصدی از آن در بخش دولتی نیز هزینه می شود.

او ادام��ه داد: ۳۰درص��د از درآمد حاصل از فروش نفت در صندوق توس��عه ملی 
ذخیره و در بخش خصوصی س��رمایه گذاری می ش��ود که می توان از آن در جهت 
ارتقای بخش کشاورزی، صنعتی، تولیدی و . . . استفاده کرد؛ در قانون بودجه سال 
9۷ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد های نفتی )منابع حاصل از صادرات نفت خام، 
میعانات گازی و گاز( ۳4درصد تعیین شده بود اما امسال به دلیل تحریم ها این سهم 

به ۲۰درصد کاهش یافته است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه سهم صندوق توسعه ملی کاهش یافته است، بیان کرد: منابع صندوق  
توس��عه ملی برای شرایط اضطراری طراحی شده و اکنون که کشور دچار گرفتاری 
همچون مشکالت ارزی و تحریم شده است با اجازه مقام معظم رهبری می توان از 

ذخایر این صندوق  استفاده کرد.
قوامی با اشاره به اینکه نباید به دلیل وجود تحریم ها، کارهای عمرانی و فعالیت ها 
را رها کرد، گفت: از ذخایر صندوق توس��عه ملی می توان برای توسعه زیرساخت ها 
از جمله آب، برق و گاز اس��تفاده کرد چرا که در غیر این صورت کشور با مشکالت 

بیشتری مواجه خواهد شد.
متقاضیان صندوق توسعه ملی باید از بخش خصوصی باشند

عبدالمجید ش��یخی اقتصاددان گفت: صندوق توسعه ملی بعد از حساب ذخیره 
ارزی با هدف تأمین مالی پروژه ها و س��رمایه گذاری برای نس��ل آینده تشکیل شد. 
منابعی که به صندوق توس��عه ملی واریز می شود برخواسته از برداشت ذخایر ملی 

است و تنها تعلق به نسل فعلی ندارد.
او بیان کرد: ایجاد تعادل در برخی از فعالیت های اقتصادی، نیازمند مداخله بخش 
عمومی در اقتصاد است. اگر دست دولت برای استفاده از این منابع باز باشد، آن  را 
صرف هزینه جاری می کند از این رو دولت حق استفاده از این منابع را ندارد و باید 

صرف سرمایه گذاری ملی شود.
شیخی افزود: متقاضیان صندوق توسعه ملی باید از بخش خصوصی باشند. این 
صندوق به نیت پرداخت وام ارزی به وجود آمده اس��ت تا فضای اقتصاد بهتر شود، 

سرمایه گذاری های مناسب انجام گیرد تا تنگنا ها رفع شود.
ای��ن اقتصاددان ادامه داد: صندوق توس��عه ملی نه تنها باید ظرفیت بازار داخلی 
را تأمین کند، بلکه باید ظرفیت بازار تجارت خارجی را نیز افزایش دهد، اما نیازی 
نیست در خارج از کشور سرمایه گذاری کند. اولویت کار این صندوق، تأمین سرمایه 
در داخل کش��ور اس��ت، اما این اولویت به این معنا نیست که ارتباط آن با خارج از 

کشور قطع شود.
به گفته وی، فلس��فه وجود صندوق توسعه ملی، هزینه کرد منابع برای بهره وری 
حال و آینده است و منابع صندوق را نباید برای کار های من درآوردی و البی سیاسی 
اس��تفاده کرد. باید منابع این صندوق برای تامین اعتبار پروژه های اساس��ی کشور 

صرف شود.

برداشت از صندوق برای مصارف بودجه ای خالف اساسنامه است 

ضعف صندوق توسعه ملی ایران در سرمایه گذاری ها

بررس��ی آمار نشان می دهد حجم اسکناس در اختیار مردم از ۵4.۷ هزار میلیارد 
تومان در پایان س��ال 9۷ ب��ه ۵۰.۲ هزار میلیارد تومان در خرداد 98 رس��یده که 

نشان دهنده کاهش 4.۵ هزار میلیارد تومانی )8.۳درصدی( این شاخص  است.
به گزارش ایرنا، نگاهی به آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان می دهد که 
مجموع اس��کناس و مسکوک کش��ور در پایان خرداد امسال به ۶۵.۷ هزار میلیارد 
تومان رس��ید که نس��بت به خرداد س��ال 9۷ حدود 1۶.8درصد افزایش داشته اما 

نسبت به اسفند 9۷ تغییری نداشته است.
حجم اس��کناس و مس��کوک در خرداد 9۷ معادل ۵۶.۲ ه��زار میلیارد تومان و 
پایان اس��فند 9۷ حدود ۶۵.۷ هزار میلیارد تومان بوده اس��ت. اسکناس و مسکوک 
موجود در کش��ور در اختیار س��ه بخش، ش��امل مردم، بانک مرکزی و بانک ها قرار 
دارد. بررس��ی آمار بانک مرکزی نش��ان می دهد که سرعت رشد حجم اسکناس و 
مسکوک در دوره یکساله منتهی به بهار 98 نسبت به مدت مشابه گذشته، افزایش 
یافته اس��ت؛ به طوری که حجم اسکناس و مسکوک در دوره منتهی به خرداد 98 
معادل 1۶.8درصد بوده اما در دوره یکساله منتهی به خرداد 9۷ رشد ۵.۲درصدی 

داشته است.
میزان اس��کناس در دست مردم نیز در خرداد 9۷ حدود 4۰ هزار میلیارد تومان 
بوده که با رش��د ۲۳.۷درصدی به ۵۰ هزار میلیارد تومان در خرداد امس��ال رسیده 

اس��ت. نکته قابل توجه این است که حجم اسکناس در اختیار مردم در خرداد 98 
نس��بت به پایان سال 9۷ حدود 8.۳درصد کاهش یافته؛ میزان اسکناس در اختیار 

مردم در اسفند 9۷ معادل ۵4.۷هزار میلیارد تومان بوده است.
بررس��ی اسکناس و مس��کوک در اختیار بانک ها نیز در خرداد 98 به 1۲.۲ هزار 
میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۷.4درصد رشد و نسبت به 
اسفند 9۷ معادل ۳8.9درصد رشد کرده است. میزان اسکنال و مسکوک در اختیار 
بانک ها در خرداد 9۷ حدود 11.4 هزار میلیارد و اسفند 9۷ معادل 8.8 هزار میلیارد 
تومان بوده است. میزان اسکناس در اختیار بانک مرکزی نیز در پایان بهار 98 حدود 
۳.۲ هزار میلیارد تومان بوده که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته ۲۳.۷درصد 

کاهش داشته اما نسبت به اسفند 9۷ حدود ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است.
همچنین نگاهی به آمار بانک مرکزی نش��ان می دهد در دوره سه ماه اسفند 9۷ 
تا خرداد 98 که حدود 4.۵ هزار میلیارد تومان از اس��کناس و مس��کوک در اختیار 
مردم کاسته شده است. بررسی دقیق تر حکایت از این دارد که اسکناس غیب شده 
از جیب مردم به منابع در اختیار بانک ها و بانک مرکزی منتقل شده است. در واقع، 
اس��کناس و مس��کوک در اختیار بانک ها از 8.8 هزار میلیارد تومان در اس��فند 9۷ 
به 1۲.۲ هزار میلیارد تومان در خرداد 98 رس��یده که نش��ان دهنده رشد ۳.4 هزار 

میلیارد تومانی است.

اس��کناس و مس��کوک در اختیار بانک مرکزی نیز از ۲.1 هزار میلیارد تومان در 
اس��فند 9۷ به ۳.۲ هزار میلیارد تومان در پایان بهار 98 رسید که از رشد 1.1 هزار 
میلیارد تومانی حکایت دارد. در واقع در دوره مورد بررسی، مردم بخشی از اسکناس 
در اختیار خود را برای کسب سود بانک یا سایر دالیل به شبکه بانکی منتقل کرده اند 
که بخشی از این اسکناس ها در شبکه بانکی سپرده گذاری و ماندگار شده اما بخشی 

دیگر در قالب پرداخت های الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته است.

4.5 هزار میلیارد تومان اسکناس مردم کجا رفت؟

جزییات جابه جایی 4.5 هزار میلیارد اسکناس

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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بورس تهران در هفته ای که گذشت
رشد شاخص بورس در هفته دوم شهریور

ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت روز چهارشنبه 
)1۳ ش��هریورماه( به عدد ۲9۰ هزار و 18۷ واحد رس��ید که در مقایس��ه با 
پایان هفته گذش��ته حدود 4درصد رشد داشت. به گزارش ایرنا، در پنج روز 
معامالت هفته ای که گذش��ت ش��اخص بورس 11 هزار و ۵۰4 واحد رش��د 
داشت. ش��اخص کل در پایان روز چهارشنبه )۶ ش��هریورماه( با عدد ۲۷8 
هزار و ۶۷4 واحد به معامالت پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه )1۳ 

شهریورماه( به عدد ۲9۰ هزار و 1۷8 واحد رسید.
ش��اخص آزاد شناور در آخرین روز معامالت هفته گذشته ۳1۷ هزار و ۶۰۳ 
واحد بود که در روز چهارش��نبه این هفته به رقم ۳۳۰ هزار و ۷۶ واحد رس��ید 
و افزایش 1۲ هزار و 4۷۳ واحدی را رقم زد. همچنین ش��اخص کل )هم وزن( 
در پایان هفته گذشته ۷۶ هزار و 91۵ واحد بود که در هفته جاری این عدد به 
۷9 هزار و ۲۰4 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( از ۵1 هزار و 48۷ واحد به 
عدد ۵۳ هزار و 19 واحد رسید. ارزش بورس تهران در هفته جاری، 1۰ هزار و 
۷18 میلیارد ریال بود که در مقایسه با هفته گذشته ۲درصد رشد را تجربه کرد، 
همچنین ارزش فرابورس در مدت ذکر شده ۳هزار و ۶۷ میلیارد بود که نسبت 
به مدت مش��ابه هفته گذشته با افت کمتر از یک درصدی همراه شد. در هفته 
منتهی به ۶ شهریورماه فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، رایانه، شیمیایی، حمل 
و نقل، غذایی به جز قند و شکر، خودرو، کانه های فلزی، بانک ها، مواد دارویی و 
سیمان از جمله صنایعی بودند که بیشترین میزان بازدهی را به خود اختصاص 
دادند و طبق آمار ارائه شده در هفته ای که گذشت فلزات اساسی و فرآورده های 
نفتی با بیشترین میزان بازدهی همراه بودند. در هفته ای که گذشت فرآورده های 
نفتی، فلزات اساسی، شیمیایی، خودرو و قطعات، گروه شیمیایی، فلزات اساسی، 
بانک ها و موسس��ات اعتباری، خودرو و قطعات، صندوق س��رمایه گذاری قابل 
معامله، بانک ها و موسسات اعتباری، دارویی ها، انبوه سازی امالک و مستغالت، 
س��رمایه گذاری ها، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات استخراج کانه های فلزی، 
غذایی به جز قند و شکر، سیمان، آهن و گچ، بیمه و بازنشستگی، ماشین آالت 
و تجهیزات نسبت به دیگر صنایع بیشترین ارزش معامالت را داشتند. همچنین 
بانک ها و موسس��ات اعتباری، خودرو و قطعات، فلزات اساس��ی، ماشین آالت و 
تجهیزات، انبوه سازی امالک و مستغالت، سرمایه گذاری ها، بیمه و بازنشستگی، 
استخراج کانه های فلزی، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، سیمان، آهن و گچ 

بیشترین میزان از حجم معامالت را به خود اختصاص دادند.

خبر مهم برای فعاالن بازار سرمایه
دبیرکل کانون نهادهای س��رمایه گذاری کش��ور از آخرین جزییات اجرای 

کریدور سبز در سازمان بورس و اوراق بهادر کشور خبر داد.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، س��عید اس��المی بیدگلی دبیرکل 
کانون نهادهای س��رمایه گذاری کشور و عضو شورای عالی بورس گفت: نهاد 
سیاس��ت گذار بازار سرمایه کش��ور  به نام شورای عالی بورس که متشکل از 
وزیر اقتصاد، صنعت، دادستان کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی 
از نمایندگان در این ش��ورا حضور دارند که  باالترین رکن بازار اوراق بهادار 

است که تصویب سیاست های کالن را برعهده دارد.
او ادامه داد: در این شورا مسائل مربوط به نهادهای حاکمیتی مطرح و اگر 
نیاز به تغییر قوانین از طریق اعضای شورا عالی که در دولت هستند می توانند 
آن را به مجلس ارائه کنند، به طوری که  آنچه از لحاظ قانونی به تش��کیل 
ش��ورای عالی بورس مش��روعیت قانونی می بخش��د قانون بازار اوراق بهادار 
اس��ت و این نهاد را تعریف می کند و مسئولیت ها و وظایفش را برمی شمارد. 
دبیرکل کانون نهادهای س��رمایه گذاری کشور و عضو شورای عالی بورس با 
اش��اره به کریدور سبز سازمان بورس افزود: موضوع این آیین نامه این است 
که اجازه دهند نهادهای حاکمیتی همکاری نزدیکی با بازار سرمایه به ویژه 
با بانک مرکزی و بازار بورس اوراق بهادار داش��ته باش��ند. در واقع هدف از 
این آیین نامه نهادهایی که ش��فافیت کافی دارند و بتوانند مسیرهای راحتی 
را برای طی ش��دن فرآیند مجوز گرفتن در مورد ابزارهای نهادهای مختلف 
بتوانند هرچه س��ریع تر مس��یرها را طی کنند. یک اقتصاددان معتقد است 
که بازارهای طال و مس��کن حداکثر رش��د ممکن خ��ود را تجربه کرده اند و 
حاال فقط بازار بورس و فناوری های جدید اس��ت که می تواند سودآور باشد. 
به گزارش ایس��نا، پیدا کردن مس��یری مطمئن برای س��رمایه گذاری شاید 
یکی از مهمترین تردیدهای اقتصادی مردمی باش��د که در این روزها اندک 
س��رمایه ای را در اختیار دارند اما برای سرمایه گذاری جایی را نمی شناسند. 
اینکه با این اوضاع و احوال اقتصادی و نااطمینانی هایی که به خاطر تورم در 
فضای اقتصادی به وجود آمده اس��ت، سرمایه های خرد را کجا می توان برد 
که عالوه بر حفظ ارزش آن س��ودی هم کسب کنیم مساله ای است که یک 

اقتصاددان به بررسی آن می پردازد.

نماگربازارسهام

فراخوان عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص الزام انتشار اطالعات 
کامل مالی موسس��ات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق های بازنشستگی 

منتشر شد.
علی بیگ زاده میالنی، مدیر نظارت بر بازار اولیه این سازمان به سنا گفت: ارائه 
اطالعات کامل مالی ش��رکت ها و بنگاه های اقتصادی مشمول بند )۵( ماده )۶( 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، مصوب ۲8 خرداد 98، به سازمان بورس 
و اوراق بهادار بعد از اصالحاتی در مجلس ش��ورای اسالمی الزامی شد و سازمان 

بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار مجدد آن اقدام کرد .
وی افزود: اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسالمی اختیارات بیشتری در این 
باره به سازمان بورس و اوراق بهادار دادند تا بخش عمومی اقتصاد و عملکرد آن 

شفاف تر شود .
 مدی��ر نظارت بر بازار اولیه س��ازمان بورس و اوراق به��ادار توضیح داد: بر این 
اساس، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، قرارگاه های سازندگی و نهادهای 
نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها، سازمان ها و مؤسسات 
خیریه، نهادها و مؤسس��ات وقفی و آس��تان های مقدس و بق��اع متبرکه، کلیه 
صندوق های بازنشس��تگی اعم از کشوری و لشکری و بنیادها و نهادهای انقالب 
اس��المی مکلف شدند لیست ش��رکت های متعلقه و اطالعات کامل مالی خود و 
ش��رکت های کنترلی و غیرکنترلی خود را به س��ازمان بورس و اوراق بهادار ارائه 

دهند .
بی��گ زاده میالن��ی با بی��ان اینکه تاکنون بی��ش از 4۰۰ ش��رکت اطالعات و 
صورت های مالی خود را روی کدال قرار داده اند، تصریح کرد: ارائه فهرست کامل 
همه ش��رکت ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و 
بنگاه های اقتصادی و مؤسس��ات متعلقه به خود اعم از تابعه و وابس��ته یا با هر 
میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا مدیریت 
)کنترلی و یا غیرکنترلی( توس��ط اش��خاص مش��مول به صورت ساالنه باشد، از 

تکالیف اطالع رسانی مقرر در قانون است .
وی ادامه داد: همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده شامل ترازنامه، 
صورت س��ود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حس��ب مورد صورت های مالی 

تلفیقی حسابرس��ی ش��ده و همچنین تغییرات هیات مدیره به صورت ساالنه و 
حداکثر تا ش��ش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی، توسط 

اشخاص مشمول از دیگر تکالیف قانونی خواهد بود.
بیگ زاده میالنی خاطرنشان کرد: مشمولین موظف به مراجعه به مدیریت بازار 
اولیه )اداره تمرکز اطالعات نهادهای عمومی( س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار یا 
مکاتبه با مدیریت مذکور جهت ارائه مدارک موردنیاز و طی کردن مراحل ارسال 
الکترونیکی اطالعات از طریق سامانه جامع اطالع رسانی ناشران ) کدال( به نشانی 

اینترنتیwww.codal.ir  هستند.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: به موجب 
تبصره )۲( قانون اصالح بند )۵( ماده )۶( قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل 
چهل و چهارم )44( قانون اساس��ی کلیه اشخاص حقوقی مشمول حداکثر طی 
ش��ش ماه از  زمان الزم االجرا ش��دن این قانون در ۲۶ تیر 98 موظف به ارس��ال 

اطالعات کامل مالی هستند.
وی با اشاره به ضمانت های اجرایی پیش بینی شده در قانون گفت: مرجع ثبت 
شرکت ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت های متخلف خودداری کند و امور 
ثبتی مربوط به اشخاص مشمول صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس 
و اوراق بهادار )پس از انجام کامل تکالیف توس��ط شرکت و شرکت های فرعی و 

وابسته( امکانپذیر است.
بیگ زاده میالنی افزود: همچنین بانک ها و مؤسسات غیربانکی موظفند با اعالم 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی صالح حساب های بانکی 
اعضای متخلف هیأت مدیره )اعم از اش��خاص حقیقی و حقوقی( ش��رکت ها را تا 

زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.
مدیر نظارت بر بازار اولیه س��ازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: س��ازمان 
بورس نیز مکلف اس��ت همه اعضای هیات مدیره اش��خاص مشمول را که برای 
اولین مرتبه پس از الزم االجرا شدن قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی 
مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات 

مقرر در ماده )14( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محکوم کند.
وی تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین مکلف است در صورتی 

که اش��خاص مشمول قانون تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام 
تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره های مالی 
بعد، عالوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره و هیأت 
امنا و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اعالم کند و این س��ازمان عضویت اش��خاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال 
در کلیه اش��خاص حقوقی مشمول و سایر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی اعم از 

دولتی و یا خصوصی لغو کند.
مدی��ر نظارت بر بازار اولیه س��ازمان بورس و اوراق به��ادار تاکید کرد: هرگونه 
دریافتی اش��خاص حقیقی مذکور از ش��رکت ها، بنگاه های اقتصادی و مؤسسات 
متخلف از احکام این بند، مش��مول مجازات تصرف در اموال عمومی می ش��ود. 
س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ گونه خدمات 
ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری به اش��خاص حقیقی مذکور ارائه کند و 
همچنین عضویت آنها در هیأت مدیره یا برای تصدی سمت )پست( مدیرعاملی 
در ش��رکت های دیگر و تأسیس شرکت های جدید یا سهامداری آنها را نیز نباید 

ثبت و تأیید کند.
به گفته بیگ زاده میالنی، ش��رکت روزنامه رس��می جمهوری اس��المی ایران 
نیز مکلف اس��ت آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص 
حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی ها و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی اعالم 

و در پایگاه اطالع رسانی خود بارگذاری کند.
وی افزود: اش��خاص مش��مول در صورت تخلف از تکالیف مق��رر در این ماده 
به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مس��ئولیت دارند. سازمان بورس و 
اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف یا عدم انجام 
تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته 
به آنها، مطابق احکام و اجزاء و ترتیبات مقرر در ماده )14(قانون توسعه ابزارها و 

نهادهای مالی جدید بورس مصوب ۲۵ آذر 1۳88  جریمه کند.
این فراخوان در راستای تکالیف مقرر در قانون مرتبط با سازمان بورس و اوراق 
بهادار صادر شده و ضروری است مشمولین نسبت به بررسی دقیق متن قانون و 

انجام تکالیف مقرر اقدام کنند .

ارائه اطالعات مالی سازمان های عمومی غیردولتی به سازمان بورس الزامی شد

فراخوان عمومی برای انتشار اطالعات مالی
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قیمت گوشت مرغ متعادل شد
عضو هیات مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی با تاکید بر اینکه 
مرغ موردنیاز ایام محرم تامین شده است، گفت قیمت گوشت مرغ به دلیل 

افزایش عرضه متعادل شده است.
برومن��د چهارآیی��ن روز جمعه در گفت و گو با خبرن��گار اقتصادی ایرنا، 
افزود: علت افزایش قیمت گوشت مرغ در ماه گذشته )مردادماه( افت شدید 

محصول و کاهش عرضه در فصل گرم بود.
وی اظهار داشت: در روزهای اخیر با کاهش گرمای هوا و عرضه مطلوب، 

قیمت ها در حال متعادل شدن است.
عضو هیات مدیره کانون سراس��ری مرغداران تصری��ح کرد: در مردادماه 
قیمت متوسط هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری ها 1۰ هزار و ۳۰۰ تومان 
و گوش��ت م��رغ 14 هزارو ۵۰۰ تومان بود، اما ام��روز نرخ هر کیلوگرم مرغ 
زنده در مرغداری ها به 9 هزارو ۵۰۰ تومان و گوشت مرغ به 1۳ هزار تا 1۳ 

هزارو ۵۰۰ تومان رسیده که قیمت فعلی منطقی است.
چهارآیین گفت: البته این درحالی اس��ت که پیش از این تولیدکنندگان 

جوجه یک روزه و مرغ گوشتی متضرر می شدند.
وی پیش بین��ی کرد: روند قیمت م��رغ در همین دامنه باقی بماند و برای 

آبان ماه افزایش مصرف را داشته باشیم.
بازار صادراتی ایران از دست رفته است

چهارآیی��ن درباره وضعی��ت تولید جوجه یک روزه، گف��ت: اکنون قیمت 
جوج��ه یک روزه بی��ن 9۰۰ تا یک هزار تومان و برای برندهای معروف بین 

1۳۰۰ تا 14۰۰ تومان است.
وی ب��ازار ای��ن محصوالت را رقابتی دانس��ت و اف��زود: قیمت گذاری های 

غیرکارشناسی در بازار موجب ضرر تولیدکنندگان این صنعت شده است.
عضو هیات مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی ادامه داد: پیش از 
این تولیدکنندگان جوجه یک روزه باید 1۲۵ میلیون قطعه تولید و به بازار 
عرضه می کردند اکنون دولت با بخشنامه های دستوری خود تولیدکنندگان 
ای��ن صنعت را مجبور به تولی��د 1۳۰ میلیون قطعه در ماه کرده که نزدیک 

۳۰ هزارتن در ماه بیش از نیاز داخلی است.
وی اظهار داش��ت: مرغداران گوش��تی ب��ه دلیل تجرب��ه و زیان هایی که 
دیده ان��د اکنون با توجه به ش��رایط ب��ازار گام برمی دارند ت��ا کمترین زیان 

متوجه شان شود.
چهارآیین گفت: با وجود رفع ممنوعیت صادرات به دلیل تصمیم گیری های 
آن��ی دولت، بازارهای صادراتی ما برای صادرات جوجه یک روزه و گوش��ت 

مرغ از دست رفته است و دیگر کسی به تجار ما اعتماد ندارد.
وی افزود: ش��رایط ب��رای صادرات به تازگی فراهم ش��ده ام��ا تا تجار ما 

مشتری پیدا کنند حداقل بین ۲۰ روز تا یک ماه زمان می برد.
عضو هیات مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی از دولت خواست 
تا سیاس��ت گذاری و قیمت گذاری های دس��توری و آنی برای صنعت طیور 

خودداری کند تا این صنعت دچار آسیب کمتری شود.
به گزارش ایرنا، مردادماه س��ال 98 قیمت هر کیلوگرم گوش��ت مرغ بین 
1۵ هزار تا 1۷ هزار تومان نیز عرضه می ش��د، اما طی روزهای اخیر قیمت 
هر کیلوگرم گوش��ت مرغ در بازار مصرف بین 1۲ هزار و 9۰۰ تا 1۳ هزار و 

۵۰۰ تومان عرضه می شود.
اکنون بیش از ۲.۳ میلیون تن گوش��ت مرغ در کش��ور تولید می شود که 

مصرف سرانه آن برای هر ایرانی نزدیک ۲9 کیلوگرم است.

افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین در سال 
13۹8 منتفی است

غالمرضا ش��رفی، عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی 
اعالم کرد که س��همیه بندی و افزایش قیم��ت بنزین و گازوئیل در 

سال جاری منتفی است.
به گزارش فرارو غالمرضا ش��رفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اس��المی با اشاره به اینکه موضوع س��همیه بندی و افزایش 

قیمت بنزین و گازوئیل برای سال جاری منتفی است، گفت.
افزای��ش قیمت بنزین برای س��ال جاری در مجل��س با مخالفت 
نمایندگان رو به رو ش��ده اس��ت و اگر دولت به دنبال افزایش قیمت 
س��وخت اس��ت باید در قالب الیحه بودجه س��ال آینده به مجلس 

ارائه کند.
غالمرضا ش��رفی ادامه داد. اس��تفاده از کارت س��وخت اگرچه در 
س��ال های قبل جا افتاده ب��ود، اما با وقفه ایجادش��ده به دنبال تک 
نرخی ش��دن بنزین، باید برای اقبال دوباره م��ردم زمانی را در نظر 

بگیریم.
شرفی با اشاره به اینکه شرایط در منطقه، تفاوت سرانه  درآمدی و 
هزینه های مصرفی و قیمت کاال باعث ایجاد تفاوت قیمتی س��وخت 
در ایران و کش��ور های همسایه شده اس��ت، افزود. تنها نمی توانیم 
براس��اس شرایط کشور تصمیم بگیریم، زیرا زمانی که ارزش پول در 
منطقه دچار مش��کل می ش��ود، قیمت کاال در کشور به شدت ارزان 
ش��ده و به رفتار ه��ای نابهنجار اقتصادی در مب��ادالت مرزی دامن 

می زند که کل کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به گفته  ش��رفی، بازگشت کارت س��وخت به چرخه سوخت گیری 
کش��ور، اطالعات مصرف را به روز در اختیار مس��ئوالن قرار می دهد 
و برنامه ری��زی را برای ایام اوج مصرف مانند نوروز یا تعطیالت چند 
روزه فراهم می کند، زیرا مس��ئوالن برای برنامه ریزی باید اطالعات 

به روزی از میزان مصرف در اختیار داشته باشند.
عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه 
راه اندازی مجدد کارت س��وخت در چند ماه اول مش��کالتی خواهد 

داشت، گفت.
در این زمینه باید تصمیم سیستمی گرفته شده و با در نظرگرفتن 

تبعات و تاثیرگذاری آن تصمیم، به دنبال بهترین بازخورد باشیم.
ش��رفی با بیان اینکه کارت سوخت هوش��مند به تنهایی می تواند 
جل��وی برخی از ناهنجاری ها را بگیرد، ادامه داد. با توجه به مس��یر 
توس��عه  کشور، در س��ال های آینده باید به دنبال ایجاد تغییراتی در 

نوع، میزان و حتی قیمت سوخت باشیم.
الزام اس��تفاده از کارت س��وخت ش��خصی برای دریافت بنزین از 
۲۲ مرداد س��ال جاری آغاز ش��ده و این در ش��رایطی اس��ت که با 
وجود گذش��ت ۲۰ روز از اجرای طرح، ام��ا همچنان تعداد افرادی 
که از کارت س��وخت شخصی برای سوخت گیری استفاده می کنند، 
به 1۵درصد هم نمی رس��د. طبق گفته  وزی��ر نفت، تا زمانی که ابزار 
قیمتی با کارت سوخت همراه نباشد، مردم آن را جدی نمی گیرند. 
ب��ه همین دلیل همچن��ان بیش از یک میلیون کارت س��وخت در 

باجه های معطله پست خاک می خورد.

اخبـــار

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت دولت هیچ عالقه ای در بحث ورود به 
قیمت گذاری ندارد اما وقتی ببیند در حق مردم اجحاف می ش��ود وظیفه آن است 

که ورود کند و بازار را به تعادل برساند.
به گ��زارش ایلنا، رضا رحمانی گفت: در اقتصاد مقاومت��ی پروژه ای به نام طرح 
تکمیل زنجیره فلزات اساس��ی مانند فوالد، مس و آلومینیوم وجود دارد. زنجیره ها 
باید در توازن رشد کنند، در گذشته ایرادی که به صنعت فوالد وارد می شد، عدم 

توازن زنجیره تولید فوالد بود.
وی مش��کل بعدی صنعت ف��والد را عدم توجه به جانمایی درس��ت در احداث 
کارخانه ها دانس��ت و گفت: برخی از کارخانه های فوالد بدون توجه به دسترس��ی 
ب��ه آب، م��واد اولیه و... احداث ش��ده اند و این امر باعث نگرانی ب��رای تامین مواد 
اولیه ش��ده است، بنابراین وزارت صمت عالوه بر بحث توسعه مجبور است به این 

مشکالت نیز توجه کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز امیدواری از حل مش��کل تامین مواد اولیه 
ب��رای صنعت ف��والد، افزود: در حال حاضر صدور بیش از حد مجوز برای توس��عه 
صنایع پایین دست، باعث کمبود خوراک برای صنایع باالدست شده است که چاره 

آن توازن در زنجیره تولید است.
وی کمبود سنگ آهن را یکی از نگرانی های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
س��ال های آتی دانست و گفت: برای حل مشکل کمبود سنگ آهن باید در معادن 
س��رمایه گذاری انجام ش��ود که این امر نیازمند ماشین آالت پیشرفته، تجهیزات و 
منابع مالی است که در حال حاضر شرایط )منابع مالی( برای آن مهیا نیست و این 

امر نیازمند پیگیری است.
رحمانی مش��کالت صنعت فوالد را تنها برای زمان حال ندانسته و معتقد است 

این مشکالت از گذشته وجود داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صادرات ۲۳ میلیون تن سنگ آهن در 
دو سال پیش گفت: سال گذشته حدود 8 میلیون تن سنگ آهن صادر شد که این 

رقم نشان از اولویت تامین مواد اولیه صنایع داخلی است.
وی با بیان اینکه حدود 1۰درصد از تولید سنگ آهن صادر می شود، افزود: یکی 
از سیاست های وزارت صمت، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده است. 
هر زمانی که احساس شود بازار داخل نیاز به مواد اولیه دارد، صادرات را ممنوع و 

یا عوارض را افزایش می دهیم.
رحمانی بخش��ی از کمبود م��واد اولیه را حاصل جو روانی دانس��ت و گفت: در 
برخی مواقع معدن کاران نیاز به واردات تجهیزات و ماشین آالت هستند که این امر 
نیازمند تامین ارز است، بنابراین معدن کاران باید بخشی از محصول خود را صادر 

و از طریق ارز حاصله واردات انجام دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص صادرات فوالد افزود: خوشبختانه فوالد 
ایران از لحاظ کیفیت بس��یار مرغوب است و با توجه به اینکه مشتری برای فوالد 
ای��ران وجود دارد، بعید به نظر می رس��د برای صادرات فوالد در آینده با مش��کل 

مواجه شویم.
رحمانی در پاسخ به پرسشی در مورد بحث قیمت گذاری فوالد که اتاق بازرگانی 
مش��خصا مخالف دخالت دولت است و معتقد است که با قیمت گذاری این صنعت 

زمین خواهد خورد، گفت: دولت هیچ عالقه ای در بحث ورود به قیمت گذاری ندارد 
اما وقتی ببیند در حق مردم اجحاف می شود وظیفه آن است که ورود کند و بازار 
را به تعادل برس��اند. سال گذشته برخی محصوالت پتروشیمی از ۳ هزار تومان به 
بیش از ۲۰ هزار تومان رسید؛ فقط به خاطر حضور دالل ها، ما مجبور بودیم دخالت 

کنیم، وجه ذاتی ستاد تنظیم بازار همین است.
وی ادامه داد: البته راه دیگر این اس��ت که روش ها را اصالح کنیم که منجر به 
رانت نش��ود به طور مثال اکنون مدیریت محصوالت پتروشیمی را آغاز کردیم و با 
بازدید میدانی به جایی رسیدیم که هر واحدی به اندازه ای که تولید می کند، مواد 
می گیرد. اما پیش از این به اسم تولیدکننده مواد می گرفتند و بیرون چند برابر به 

تولیدکننده واقعی می فروختند.
وزیر صمت با بیان اینکه مکانیزم واقعی بازار این است که تولیدکننده ها رقابت 
کنند و در کنار آن قیمت پایین باش��د، اظهار داش��ت: اگر اینطور باش��د نیازی به 

دخالت نیست اما اگر سوء استفاده به وجود آید ما باید دخالت کنیم.
رحمانی به اشاره به ظرفیت بخش معدن کشور گفت: اینکه معدن یک ظرفیت 
اس��ت در آن شکی نیس��ت و یکی از جایگزین های نفت است. خداوند هم به این 
کشور لطف داشته و معادن فراوانی در کشور وجود دارد، به نظر من منابع هرچند 
محدود کش��ور، باید به معادن اختصاص یابد. چ��ون ظرفیت به حرکت در آوردن 
اقتصاد را دارد. ما امس��ال در بحث معادن کوچک ورود کردیم و استقبال خوبی از 
آن شد با توجه به اینکه این معادن بیشتر در مناطق محروم هستند سیاست دولت 

این است که به آنها کمک کند.

اعالم موضع وزیر صنعت درخصوص قیمت گذاری دولتی

طب��ق اعالم ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدن��ی ایران، براس��اس تفاهم نامه 
امضاش��ده با صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، هزینه  فعالیت های 
ش��رکت های تولیدکننده معدنی که برنده مزایده اکتش��اف باشند، مشمول بیمه 

خواهد شد.
حس��ام مقدم  علی - معاون بهره برداری و اکتش��اف شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران - در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه امضای تفاهم نامه با صندوق 
بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی نمونه ای از تسهیل شرایط سرمایه گذاری 
در بخش معدن کش��ور خواهد بود، اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه، هزینه 
فعالیت های ش��رکت های تولیدکننده که در مزایده برنده می شوند، تحت پوشش 
بیمه قرار خواهد گرفت که این امر ایجاد امنیت س��رمایه گذاری و اعتماد بیشتر 

سرمایه گذاران بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت.

وی با اش��اره به مش��ارکت بخش خصوصی در مزایده های اکتشاف گفت: طی 
مزایده ه��ای اخیر در این بخش بیش از 1۰ ش��رکت بخ��ش خصوصی مرتبط و 
توانمن��د مش��ارکت کرده اند. حضور ش��رکت های مرتب��ط در مزایده ها می تواند 
موجب کاهش هزینه های تمام ش��ده و در نتیجه رقابت پذیری اقتصادی و رونق 
اقتصادی ش��ود. مقدم علی افزود: هدف ما این اس��ت که فع��االن این عرصه در 
س��رمایه گذاری در اولوی��ت قرار گرفت��ه و برای آنها ایج��اد محدودیت نکنیم. از 
آنجا که از مش��ارکت فعاالن بخش خصوصی استقبال خواهیم کرد، تمایل داریم 

ریسک ها را کاهش داده و شرایط مشارکت آنها را تسهیل کنیم.
معاون بهره برداری و اکتش��اف ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ضمن 
تاکید بر اینکه اجرای برنامه های اکتشافی، شکاف اطالعاتی این حوزه را برطرف 
و بانک اطالعاتی جامعی ایجاد خواهد کرد، گفت: عالوه بر این ایجاد کنسرسیوم 

اکتشافی از شرکت های بزرگ حوزه معدن که اخیرا صورت گرفت به دلیل اینکه 
برای تسریع امور با محدودیت مواجه نیست، نویدبخش موفقیت آن خواهد بود و 

در عین حال از پشتوانه مالی و توان تخصصی برخوردار است.
وی ب��ا بیان اینک��ه نکته مهم در این حوزه توس��عه فعالیت های اکتش��افی و 
فعالیت ه��ای معدنی در کش��ور اس��ت،  افزود: هدف ما این اس��ت در راس��تای 
چشم انداز بخش معدن و نقشه راه معدن، فعالیت های اکتشافی در فازهای اولیه 
انجام ش��ود و در نهایت محدوده های امیدبخش��ی که ریسک آنها کاهش یافته و 
هدفمندتر شده اند به عنوان فرصت های سرمایه گذاری در اختیار بخش خصوصی 
قرار گیرند. هدف ما این اس��ت ک��ه در هر مرحله ای که بخش خصوصی توانمند 
اب��راز تمایل برای ادامه فعالیت کند ش��رایط را از طریق انجام تش��ریفات قانونی 

فراهم کنیم.

ی��ک نماینده مجلس با انتق��اد از نمایندگان در تصوی��ب 1۰9 ماده از قانون 
تجارت در ۲ س��اعت گفت اگر یک روبات هم به جای نماینده ها می گذاش��تند، 

حتما همین کار را انجام می داد.
علیرضا س��لیمی در گفت وگو با خبرنگار مه��ر، با انتقاد از نحوه تصویب الیحه 
تجارت در مجلس، گفت: بنای هیأت رئیس��ه این است که اجازه طرح مسائل را 
به نمایندگان ندهد؛ در حالی که در تصویب این الیحه، به نحوی عمل ش��د که 
اگر یک روبات هم جای نماینده ها بگذارند، همین کار را انجام می دهد؛ در حالی 
که برخی نمایندگان نسبت به این موضوع تذکر دادند، اما فعاًل گوش شنوایی در 

مجلس وجود ندارد و حق نمایندگان در حال تضییع شدن است.
ای��ن نماین��ده مجلس افزود: الیحه تج��ارت ایرادات فراوان��ی دارد و ما نگران 

هس��تیم که ای��ن الیحه تبدیل به قانون ش��ود؛ بعضی از آقایان می گویند ش��ما 
تصوی��ب کنید تا برود ش��ورای نگهبان؛ اما مجلس بای��د به تکلیف خودش عمل 

کند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در جریان تصویب الیح��ه تجارت، فرص��ت اظهارنظر به 
نمایندگان داده نمی شود، خاطرنشان کرد: این الیحه برگشتی از شورای نگهبان 
اس��ت و به نظر می رس��د ش��ورای نگهبان به این الیحه ایراد کلی گرفته است و 
وقتی ایراد کلی گرفته ش��ود، نماینده ها باید برای تک تک مواد پیش��نهاد جدید 
مطرح کنند، اما هیأت رئیس��ه با یک برداش��ت نادرست از آیین نامه، حتی اجازه 
اظهارنظ��ر را ه��م نمی دهد و من معتقدم که این روش درس��تی در قانونگذاری 

نیست.

سلیمی درباره چرایی تصویب غیرکارشناسی الیحه تجارت از سوی نمایندگان 
مجلس گفت: دلیل اول اینکه این مباحث تخصصی هس��تند و عامه مجلس سر 
در نمی آورند و دلیل دوم هم این اس��ت که مجلس بی حوصله اس��ت و مس��ائل 

سیاسی برایش مهمتر است.
وی اضاف��ه کرد: به نظر من نمایندگان باید ی��ک مقدار پایه اطالعات حقوقی 
داشته باشند که با آن قانونگذاری کنند، ولی متأسفانه برخی از نمایندگان هیچ 

اطالعات پایه حقوقی ندارند و همین برای مجلس مصیبت شده است.
سلیمی افزود: من به جرأت می توانم بگویم که دوره به دوره مجالس ما از نظر 
علمی ضعیف تر می ش��ود و در بعضی از مجالس کارشناس��ان برجسته حقوقی و 

اقتصادی داشتیم؛ اما تعداد این افراد روز به روز کم می شود.

برنده مزایده های اکتشاف،  تحت پوشش بیمه معدنی قرار می گیرد

نمایندگانی که کار روبات را در تصویب الیحه تجارت انجام دادند

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

تاثیر مهلک افزایش قیمت ها و فشار اقتصادی
یک سوم وسایل نقلیه کشور بیمه شخص 

ثالث ندارند 
 در میان انواع طرح های بیمه ای که از جانب شرکت های مختلف 
ارائه می شوند، بیمه شخص ثالث همچنان پرمخاطب ترین نوع بیمه 
اس��ت. بدون ش��ک یکی از دالیل اصلی س��هم باالی بیمه شخص 
ثالث در ب��ازار ایران، اجب��اری بودن این بیمه اس��ت. به صورتی که 
اگر وس��یله نقلیه ای تحت این پوشش نباش��د، ممکن است عواقب 
جبران ناپذیری داشته باشد. با این حال آمارهای ارائه شده از وضعیت 
پوشش بیمه ای در کشور نش��ان می دهد، یک سوم از وسایل نقلیه 
کش��ور یعنی 9 میلیون خودرو و موتورس��یکلت بدون پوشش بیمه  
شخص ثالث هستند که از این میان قسمت عمده وسایل نقلیه فاقد 

بیمه نامه شخص ثالث را موتورسیکلت ها تشکیل می دهند.
با این حس��اب حدود ۷میلیون موتورس��یکت فاقد بیمه ش��خص 
ثالث هس��تند. تعداد خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث نیز به 
یک میلیون دس��تگاه می رسد. عدم پوشش بیمه  شخص ثالث برای 
این حجم باال از وسایل نقلیه پیامدهای جبران ناپذیری برای مالکان 
این وس��ایل خواهد داشت. کارشناسان یکی از مهم ترین دالیل این 
مش��کل را ناتوانی مالی افراد برای خرید بیمه ش��خص ثالث عنوان 
می کنند. این در حالی اس��ت که نرخ حق  بیمه های وس��ایل نقلیه 
موتوری و ش��خص ثالث، بس��یار پایین تر از مبل��غ واقعی آن تعیین 
می شود و راهکار خاصی برای کاهش بیشتر مبلغ حق  بیمه ها وجود 
ن��دارد. هرچند این با ح��ذف مالیات بر ارزش اف��زوده و در نتیجه 
پایین ت��ر آمدن نرخ بیمه نامه های ش��خص ثالث می توان نرخ نهایی 

بیمه را برای مشتریان اندکی کاهش داد.

عقب نشینی پراید تا کجا ادامه دارد؟
هرچند قیم��ت خودرو این روزها همگام ب��ا انتظارات موجود در 
بازار برای کاهش قیمت منطبق نیس��ت اما در سایه رکود حاکم بر 
بازار و کاهش بیش��تر تقاضا در ایام س��وگواری محرم، قیمت پراید 
عقب نش��ینی کرد.  به گ��زارش خبرآنالین، در آخری��ن روز هفته، 
ارزان ترین خودروی بازار به قیمتی متفاوت از روزهای گذشته فایل 
ش��د. پراید 111 که آوازه پیشروی اش به سمت ۶۰ میلیون تومان، 
مدت ه��ا بازار خودروی ایران را تحت تاثیر ق��رار داده بود امروز در 
کانال 4۶ میلیون تومان فایل شد تا رویای کاهش بیشتر قیمت این 
خ��ودرو نیز دوب��اره جان بگیرد.  این خ��ودرو مدت های طوالنی در 
کان��ال ۵۰ میلیون تومان قرار داش��ت و به تازگی با پذیرش کاهش 
۳میلیون تومانی قیمت در محدوده 4۷ تا 48 میلیون تومان حضور 
داش��ت اما در آخرین روز هفته رسیدن به قیمت 4۶ میلیون تومان 
بس��یاری را به این نتیجه رس��اند که پراید امکان پسروی تا قیمت 
کمتر از 4۵ میلیون را نیز داراس��ت. قیم��ت تحویل این خودرو در 
کارخان��ه ۳9 میلیون و 941 هزار تومان اس��ت. به این ترتیب هنوز 
قیمت تحوی��ل کارخانه با قیمت بازار آزاد فاصل��ه ای قابل توجه را 
داراس��ت.  قیمت سایپا 1۳1 نیز امروز به 4۲ میلیون تومان رسیده 
است.  پراید وانت 4۲ میلیون و ۵۰۰ تا 4۲ میلیون 8۰۰ هزار تومان 
قیمت خورد. تیبا صندوقدار نیز با پایین آمدن از کانال ۵۰ میلیون 

به قیمت 49 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فایل شد.

ماجرای کالهبرداری جدید به اسم کارت 
سوخت

ق��رار بود کارت س��وخت با ه��دف سروس��امان دادن به وضعیت 
س��وخت وارد میدان ش��ود، اما ظاهرا عرصه ب��رای کالهبرداری به 

شکل های مختلف نیز به وجود آمده است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، چن��د روزی اس��ت ک��ه پیامکی از ش��ماره 
98۵۰۰۰۵۷۰۵4 به تلفن هم��راه برخی از مردم با موضوع »ثبت نام 
س��همیه بندی بنزین« آمده ک��ه این پیامک ها ح��اوی لینکی جهت 
دریافت اطالعات کارت بانکی و پرداخت وجهی جهت ثبت نام اس��ت. 
در واق��ع فرآیند کار این افراد اینگونه اس��ت که ب��ا دریافت اطالعات 
کامل کارت افراد حس��اب ف��رد را به طور کامل خال��ی می کنند. در 
همین راس��تا، پلیس فتا هش��دار داده اس��ت که به منظور ثبت نام و 
تکمیل فرآیند دریافت کارت سوخت متقاضیان حتما به مراکز پلیس 
+1۰ مراجع��ه کنند البته در این بی��ن پلیس اقداماتی را برای کنترل 
این ش��یوه کالهبرداری انجام داده است اما  تمام شهروندان نیز باید 

به این مساله آگاهی داشته باشند که فریب کالهبرداران را نخورند.
خبری از سهمیه بندی بنزین نیست

با این حال مس��ئوالن نفتی چندین بار به صراحت اعالم کرده اند 
ک��ه دولت هی��چ برنامه ای برای س��همیه بندی بنزین ن��دارد، حتی 
بی��ژن زنگن��ه - وزیر نف��ت - در آخرین صحبت ه��ای خود در این 
باره گف��ت: درباره س��همیه بندی بنزین و دو نرخ��ی کردن قیمت 
این فرآورده تصمیمی اتخاذ نش��ده و به ما ابالغ نش��ده اس��ت، اما 
برای همه خودروهایی که در ایران ش��ماره شده اند، کارت هوشمند 
س��وخت صادر شد، فایده کارت سوخت در زمان سهمیه بندی است 
و غی��ر از آن بی معناس��ت. وی با بیان اینکه اگ��ر بخواهیم بنزین را 
س��همیه بندی کنیم بهتر اس��ت از کارت بانکی استفاده شود، اظهار 
داشت: بیش از ۲ میلیون کارت هوشمند سوخت جدید بنزین صادر 
شده که یک میلیون آن به باجه پست برگشت خورده است. تا وقتی 
سهمیه بندی صورت نگیرد، مردم استفاده از کارت سوخت را جدی 
نمی گیرند. با کارت هوشمند سوخت شخصی هر چند بار می توانند 
در جایگاه های عرضه س��وخت گیری کنند، اما با کارت جایگاه تنها 
۳۰ لیتر می توانند س��وخت گیری کنند. او اما ب��ا بیان اینکه کارت 
هوش��مند سوخت زمانی مفید اس��ت که سهمیه بندی مطرح باشد، 
گف��ت: برخی هم معتقدند کارت هوش��مند س��وخت برای کس��ب 
اطالع��ات می تواند مفید باش��د، اما به نظر می رس��د اگر هدف تنها 
کسب اطالعات باشد به زحمت آن نمی ارزد.  هم اکنون 99.9درصد 
کارت های هوش��مند سوخت کالنش��هرها صادر شده است و از آنجا 
که به دلیل اس��تفاده از کارت های هوشمند س��وخت جایگاه داران 
استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی با استقبال روبه رو نشد، 
محدودیت��ی در این زمینه لحاظ ش��ده اس��ت؛ ای��ن محدودیت در 
کالنش��هرها احتماالً بیشتر هم خواهد ش��د؛ تا وقتی سهمیه بندی 

انجام نشود، مردم کارت هوشمند سوخت را جدی نمی گیرند.

همانطور که احتماال می دانید در چند ماه اخیر خبرهای زیادی در رابطه با 
قوانین جدید و سختگیرانه سازمان استاندارد پیرامون صنعت خودروسازی 
منتشر ش��ده است. سازمان اس��تاندارد بر رعایت ضوابط مشخص  شده و 
اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه در بازه زمانی خود تاکید دارد اما می دانیم 
محدودیت هایی که برای خودروسازان ایجاد شده، به روند تامین قطعات، 

تجهیزات و همکاری با شرکت  های اروپایی خدشه وارد کرده است.
به گزارش دیجیاتو، اسفندماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد 
ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به 8۵ مورد خبر داد 
و اعالم کرد که براس��اس تفاهم نامه ای بین این س��ازمان و وزارت صنعت، 

معدن و تجارت ارتقای استاندارد خودرو از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده 
و از این پس استانداردهای هشتادوپنج گانه مالک هستند.

اش��کان گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 
درخصوص اجرای استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی گفت: سازمان 
اس��تاندارد بر رعایت ضوابط مشخص  شده در بازه زمانی خود تاکید دارد، 
اما می دانیم محدودیت هایی که برای خودروس��ازان ایجاد ش��ده، به روند 
تامین قطعات، تجهیزات و همکاری با ش��رکت های اروپایی خدش��ه وارد 
کرده است. سازمان استاندارد نیز قصد ندارد با رفتاری یک  طرفانه و بی اثر، 

فشار بی نتیجه ای را به شرکت های خودروساز وارد کند.

روز گذش��ته نیز جلس��ه ای میان مدیران صنعت خودروسازی و رئیس 
س��ازمان اس��تاندارد برگزار شد و در این جلسه خودروس��ازان بار دیگر بر 
مش��کالت خود تاکید کرده اند، با این حال رئیس س��ازمان اس��تاندارد از 
ضرورت توقف تولید خودروهای غیراس��تاندارد س��خن گفت اما همچنان 
جزییات زمانی اجرای اس��تاندارد هشتادوپنج گانه که پیش از این دی ماه 
98 اعالم ش��ده بود، به شکل دقیق روشن نیست و وزیر صنعت نیز توقف 
تولی��د پرای��د و پژو 4۰۵ را از س��ال 99 محتمل می داند. با این حس��اب 
مشخص است که احتماال تولید پراید تا پایان سال 98 ادامه خواهد داشت 

و برنامه سال 99 نیز مطابق با شرایط کشور مشخص می شود.

سازمان استاندارد: تولید خودروهای قدیمی و ناامن به رغم 
شرایط سخت خودروسازان متوقف می شود

قائم مقام مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا در امور فروش گفت سایپا همه 
خودرو های معوق س��ال گذش��ته و تعهدات مرتبط با سال 9۷ را تا پایان مهرماه 

به مشتریان تحویل خواهد داد.
به گزارش تسنیم، مجید باقری گفت: با توجه به تکمیل و تجاری سازی تعداد 
زیادی از خودرو های دارای کسری قطعات و همچنین اجرای موفقیت آمیز طرح 
عبور مستقیم و تولید همه محصوالت سایپا به صورت کامل، تا پایان مهرماه همه 

تعهدات مربوط به سال 9۷، تحویل داده خواهد شد.
وی گفت: خودرو های پرتیراژ قابل عرضه سایپا مشمول این طرح خواهند بود 
و ثبت نام کنن��دگان محصوالت خانواده رنو، برلیانس و آریو که به دلیل بدعهدی 

و ترک ایران از س��وی ش��رکای خارجی از خودرو های غیرقابل تولید هستند در 
صورت مشارکت در طرح تبدیل، خودرو های تبدیلی خود را تحویل می گیرند.

به گفته باقری در چندماه گذش��ته، بخش��ی از محصوالت خانواده پراید و تیبا 
به دلیل کمبود تعدادی از قطعات پیشرفته، به صورت ناقص تولید می شد که این 
روند با تالش مدیریت ارشد سایپا در حال حاضر به روال عادی بازگشته و موجب 

تسریع در تحویل خودرو ها شده است.
وی ادام��ه داد: س��ایپا به دلیل جایگزینی هر یک از محصوالت برند مش��ترک 
ب��ا دو یا س��ه محصول قابل عرضه خ��ود، با افزایش تعه��دات درخصوص تعداد 
خودرو ه��ای تحویلی مواجه ش��د که این امر، زمینه طوالنی ش��دن روند تحویل 

محصوالت را ایجاد کرد.
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا در امور فروش گفت: در حال 
حاض��ر به طور همزمان، پاس��خ گویی ب��ه پیش فروش های مربوط به س��ال 9۷، 
فروش ف��وری و فروش اعتباری س��ال 98 و همچنین اجرای طرح های جایگزینی 
خودرو های خارجی را در دستور کار داریم که مشمول حجِم زیادی از محصوالت 

قابل عرضه در رده های مختلف است.
باقری افزود: پس از پایان تحویل خودرو های معوقه س��ال 9۷، پاسخ گویی به 
همه تعهدات سال جاری را نیز به سرعت آغاز خواهیم کرد تا هم میزان تقاضای 

موجود را به تعادل برسانیم و هم زمینه تنظیم بازار را فراهم کنیم.

مدیرعام��ل  گ��روه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه رعایت اس��تانداردها در 
فرآین��د تولید خودرو، ضرورتی انکارناپذیراس��ت، گفت تالش خواهیم کرد برای 

اجرای استانداردها، در چرخه تولید مکانیزمی طراحی کنیم. 
ب��ه گزارش تس��نیم، مدیرعامل ایران خ��ودرو و مدیران و مس��ئوالن صنعت 
خودروس��ازی کشور، با رئیس و مسئوالن سازمان ملی اس��تاندارد ایران در این 

سازمان دیدار کردند.
نیره پیروزبخت، رئیس س��ازمان ملی استاندارد ایران در این دیدار همراهی و 
مش��ارکت همه جانبه را در اجرای استانداردها خواستار شد و تاکید کرد: رعایت 
اس��تانداردها برای ارتقای سطح کیفی و رعایت ایمنی خودروها الزم االجرا است. 

وی با اش��اره به اینکه س��ختگیری های ما به نفع خودروس��ازان و مردم اس��ت، 
تصریح کرد: حتی اگر س��خت و دشوار باشد؛ باید الزامات سازمان ملی استاندارد 

در خودروسازی لحاظ شود .
رئیس س��ازمان ملی استاندارد تاکید کرد: طبق برنامه، خودروهایی که ارتقای 

کیفیت نداده اند باید از چرخه تولید خارج شوند.
پیروزبخ��ت، پیش��نهاد ادامه فعالیت کمیت��ه ارزیابی مش��کالت و رفع موانع 
تولید را خواس��تار شد و ابراز امیدواری کرد: با همراهی سایر بخش ها در صنعت 

خودروسازی، رونق تولید در این صنعت را شاهد باشیم.
فرشاد مقیمی،  مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز با بیان اینکه رعایت 

اس��تانداردها در فرآیند تولید خ��ودرو، ضرورتی انکارناپذیراس��ت، گفت: تالش 
خواهیم کرد برای اجرای استانداردها، در چرخه تولید مکانیزمی طراحی کنیم.

وی تاکید کرد: تا حد امکان و ظرفیت صنعت کشور، قول می دهیم حتی یک 
قدم از اجرای استانداردها عقب نشینی نکنیم.

در این دیدار خودروسازان خواسته های خود را در مقابله با چالش های موجود 
در صنعت خودروس��ازی اعالم کردند و مسئوالن س��ازمان ملی استاندارد ایران 
ضم��ن تاکید بر اج��رای قوانین و مقررات مصوب در ش��ورای عالی اس��تاندارد، 
خواس��ت و مطالبه مردم برای ارتقای کیفی��ت و ایمنی خودرو را، از اولویت های 

این سازمان برشمردند.

سایپا: همه خودرو های معوق ۹7 تا پایان مهر تحویل می شود

مدیرعامل جدید ایران خودرو: 

قول می دهیم از اجرای استانداردها عقب نشینی نکنیم
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رئیس مرکز فناوری اطالعات و توس��عه اقتصاد هوش��مند وزارت اقتصاد در 
کنفران��س فین تک ای��ران با بیان اینکه فین تک ها از ابزارهای هوشمندس��ازی 
اقتصاد هس��تند، گفت یکی از برنامه های در دس��تور کار وزارت امور اقتصادی 

و دارایی موضوع هوشمندسازی اقتصاد است که 
در همین راس��تا پارادایم های جدید و دیجیتالی 
ش��دن طی مطالعاتی بررسی ش��ده و نقشه راهی 
استخراج شده تا با استفاده از آن به سمت اقتصاد 
هوش��مند مبتنی بر فناوری ه��ای جدید حرکت 
ش��ود. به گزارش ایس��نا، علی عبدالهی با اشاره 
به ش��رایط هوشمندسازی در کش��ور افزود: باید 
دولت سبک تفکر و نگرش در زمینه فناوری های 
جدی��د را بپذیرد و در این بخش تفکرات خود را 
تغییر دهد چرا که با تفکرات س��نتی نمی توان از 

فناوری های جدید استفاده کرد.
پارادای��م  حاض��ر  ح��ال  در  داد:  ادام��ه  وی 
دیجیتالی ش��دن در حال جایگزینی ب��ا پارادایم 

هوشمندس��ازی و فناوری های جدید از جمله اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و 
... اس��ت که باید به این موضوع توجه ویژه داش��ت؛ هم اکنون دیگر کربنکینگ 
یا هس��ته اصلی بانکداری مس��ئله اصلی نظام بانکداری نیست چراکه به ثبات 

تراکنش و بلوغ در مدیریت تراکنش های بانکی رسیده ایم و موضوعات جدیدی 
به دغدغه های نظام بانکداری از جمله هوشمندی است که باید هرچه سریع تر به 
سمت آن حرکت کنیم. رئیس مرکز فناوری اطالعات و توسعه اقتصاد هوشمند 
وزارت اقتصاد با تاکید بر اهمیت فین تک ها در 
هوشمندس��ازی اظهار داش��ت: هوشمندسازی 
بورس، بانک و بیمه موضوع بس��یار مهمی برای 
اقتصاد ایران اس��ت که در این راستا می توان از 
ظرفیت کسب و کارهای فین تک استفاده شود؛ 
اعتق��اد دارم که فین تک ها ب��ه عنوان بازیگران 
جدید خدم��ات مالی و بانکی ب��ر پایه فناوری 
اطالعات می توانند کیک اقتصاد ایران را بزرگ 

کنند و آن را گسترش دهند.
عبدالهی با اشاره به فناوری های جدید گفت: 
بالک چین، بیگ دیتا و فناوری های جدیدی از 
س��وی وزارت اقتصاد برای بورس هوش��مند به 
منظور بلوغ الگوریتم بازار سرمایه در نظر گرفته 
ش��ده تا در آینده معامالت بدون اس��تفاده از انس��ان انجام شود که تحولی در 
زمینه بازار سرمایه خواهد بود؛ یکی از مسائل مهم این است که وزارت اقتصاد 

به فناوری های جدید اعتقاد دارد اما باید توجه داشت تا فناوری زده نشویم.

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در چهارمین جلس��ه از سلس��له نشس��ت های دیدب��ان رفاه و تأمین 
اجتماعی بر حمایت از ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در همکاری با 

سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی به 
نقل از س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
چهارمین جلسه از سلسله نشست های دیدبان 
رف��اه و تأمین اجتماعی ب��ا حضور پرویز کرمی 
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، 
مصطفی س��االری مدیرعامل س��ازمان تامین 
اجتماعی و جمعی از مدیران اس��تارت آپ ها و 
کسب و کارهای نوپا در سازمان تامین اجتماعی 
برگزار شد. مصطفی ساالری مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی در این نشس��ت اظهار داشت: 
ه��دف از برگ��زاری این جلس��ات همفکری و 

تبادل نظر برای یافتن بهترین راهکار به منظور اصالح رویه ها است.
وی ب��ا بیان اینکه س��ازمان تأمین اجتماعی امانت��دار اندوخته جامعه تحت 
پوش��ش است و باید این امانت را براساس قانون و اصول بیمه گری هزینه کند، 

افزود: هر کس��ی که حق بیمه به این سازمان پرداخت کند از خدمات استفاده 
خواهد کرد و اجازه نداریم که این امانت را برای افراد دیگری هزینه کنیم.

مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی با اش��اره به برخی مسائل مطرح شده از 
س��وی جوانان فعال در حوزه اس��تارت آپ ها، 
گفت: بخشی از مس��ائل مطرح شده با اصالح 
رویه های اداری و به س��ادگی قابل اجرا است. 
مس��ائلی همچ��ون دفت��ر مش��ترک و برخی 
مسائل دیگر را می توانیم با همکاری مشترک 

حل کنیم.
س��االری ادام��ه داد: ت��الش ما این اس��ت 
ک��ه ب��رای ارائ��ه خدمات ب��ه فع��االن حوزه 
اس��تارت آپ ها، انعطاف داش��ته باشیم. جایی 
که اختیار قانونی داریم، می توانیم به س��رعت 

عمل کنیم.
مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی درباره 
ضرایب حق بیمه اس��تارت آپ ها، گفت: برای 
حل مش��کالت این حوزه در ح��ال تجمیع بخش نامه ه��ای مختلف مربوط به 
ضرایب حق بیمه هستیم و بخشنامه تجمیعی با همفکری و مشارکت ذی نفعان 

در ماه های آینده تهیه و ابالغ می شود.

همکاری سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از استارت آپ ها توسعه می یابدفین تک ها کیک اقتصاد ایران را بزرگ می کنند

س��ورنا س��تاری در جلس��ه ش��ورای اداری و توس��عه اقتص��ادی 
دانش بنیان و رونق تولید اس��تان س��منان که با حضور اس��تاندار و 

مقامات عالی استان برگزار شد شرکت کرد.
به گزارش بنیاد ملی نخبگان، ستاری در ادامه از نیروی انسانی به 
عنوان مهمترین محور توسعه یاد کرد و افزود: باید به نیروی انسانی 
توجه بیش��تری داشته باش��یم و در این میان نقش بخش خصوصی 
بس��یار مهم جلوه می کند. اگرچه وظیفه معاونت علمی و دولت این 
اس��ت که حوزه های زیرساختی را آماده کند اما باید زمینه مناسب 

برای بخش خصوصی و جوانان کارآفرین را هم فراهم کنیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این جلسه با بیان اینکه 
اگرچه ش��رکت های دانش بنیان بزرگی در سمنان ایجاد شده است 
اما از ش��رکت های دانش بنیان این استان انتظارات بیشتری داریم، 
گفت: اس��تانی که ۲هزار هیات علمی و 8۰ هزار دانش��جو دارد باید 

در این حوزه عملکرد موفق تری داشته باشد.
حمایت رهبر معظم انقالب از نخبگان 

رئی��س بنیاد ملی نخبگان در ادامه س��خنانش با اش��اره به انجام 
خدمت در ش��رکت های دانش بنیان گفت: وقتی این طرح را با رهبر 
معظم انقالب در میان گذاش��تیم با لطف و س��هولت پذیرفتند. در 
کمتر کش��وری رهبر و عالی ترین مقام یک کشور اینگونه از نخبگان 
حمایت می کند، اما با این حال در برخی اس��تان ها ش��اهد هستیم 
که نخبگان پشت در برخی مدیران معطل می شوند که این موضوع 

پذیرفته نیست.
مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمهوری درب��اره انجام خدمت 
سربازی در شرکت های دانش بنیان تصریح کرد: براساس تفاهم نامه ای 
که پیشتر به تایید رسیده فعاالن شرکت های دانش بنیان می توانند 
خدمت س��ربازی خود را در شرکت های دانش بنیان بگذرانند یعنی 

فرد می تواند خدمتش را در شرکت خودش بگذراند.
صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان 

س��تاری در ادامه اقداماتی ک��ه در برخی حوزه  ها صورت گرفته را 
قابل توجه دانست و گفت: کشور ما امروز بزرگترین استارت آپ های 
»س��لول های بنیادین« و »آی س��ی تی« را در اختیار دارد در واقع 
نس��لی وارد میدان شده که با تالش و نگرشش در حال پایان دادن 

به افتصاد سنتی است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تامین 9۷درصدی نیازهای 
دارویی کش��ور را یک��ی از موفقیت های این حوزه ن��ام برد و گفت: 
ش��رکت های دانش بنیان م��ا در حالی صادرات زی��ادی به بازارهای 

جهانی دارند که این کشورها از استانداردهای باالیی برخوردارند.
بهره مندی شرکت های دانش بنیان از مشاوره های تخصصی 

صادرات 
رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان در ادامه از وجود 
رایزن هایی خبر داد که از میان بخش فعاالن بخش خصوصی انتخاب 
ش��دند و گفت: ش��رکت های دانش بنیان می توانند ب��ا بهره گیری از 

مشاوره آنها در امر صادرات موفق تر باشند.
ستاری در ادامه با بیان اینکه استانداردهای محصوالت دانش بنیان 
در کش��ورهای مختل��ف تفاوت های زیادی با ه��م دارند، گفت: این 
رایزن ه��ای صادراتی می توانن��د کمک کار خوبی ب��رای فعاالن این 
بخش باشند. به ویژه برای امسال که برنامه های جامع و مهمی برای 

صادرات به ویژه کشورهای همسایه داریم.

رئیس س��تاد بنیاد ملی نخبگان، نگرش اس��تان ها درباره توسعه 
تکنولوژی را مورد توجه قرار داد و افزود: توسعه ای که از بوم استان 
بجوشد و مبتنی بر ظرفیت های بوم همان منطقه باشد موفق خواهد 

بود در غیر این صورت راه به جایی نخواهد برد.
س��تاری با بیان اینکه با خام فروش��ی نفت و مناب��ع  زیرزمینی به 
توس��عه نمی رس��یم، اظهار داش��ت: آنچه باعث ایجاد ارزش افزوده 
می ش��ود دانش است نه منابع، مگر ایران و کشورهای منطقه که در 
کمتر از یک صد س��ال منابع نفتی زیادی را فروختند توانسته اند به 
توسعه برسند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه رقم 
پایین صندوق نوآوری اس��تان را یک نقطعه ضعف یاد کرد و گفت: 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری آمادگی دارد که به هر 
میزان که س��رمایه از بخش خصوصی در اس��تان جذب شود معادل 

همان را در این صندوق سرمایه گذاری کند.
انعقاد 2 تفاهم نامه برای توسع زیست بوم نوآوری و فناوری 

سمنان 
در پایان این مراس��م تفاهم نامه ای میان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و استانداری سمنان منعقد شد. در این تفاهم نامه 
که به امضای سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
و علیرضا آش��ناگر استاندار سمنان رسید بر لزوم حمایت از استقرار 
استارت آپ ها، شتابدهنده ها و ایجاد مراکز فناوری و کارخانه نوآوری 

در بافت های فرسوده تاکید شد.
این تفاهم نامه با هدف »توس��عه زیس��ت بوم نوآوری و فناوری به 
منظور توس��عه اقتصاد دانش بنیان«،»ترویج فرهنگ س��ازی اقتصاد 
دانش بنی��ان و علم و فناوری ب��ه عنوان یکی از مهم ترین مولفه های 
مه��م اقتص��اد مقاومتی« و »جریان س��ازی و بهره ب��رداری از اثرات 
توس��عه ای و ارزش افزوده استقرار اس��تارت آپ ها و کسب و کاهای 
دانش بنیان در راس��تای بازآفرینی فضای متروکه ش��هری-صنعتی 

منعقد شد.
همچنی��ن تفاهم نام��ه دیگری می��ان معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، استانداری سمنان، پارک علم و فناوری استان 
س��منان و اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کش��اورزی س��منان با 
هدف حمایت از راه اندازی و توسعه مرکز فناوری و نوآوری سمنان 

منعقد شد.
بازدید ستاری از پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری پیش از 
ش��رکت در نشست اداری اس��تان س��منان از پارک علم و فناوری 

دانشگاه این استان بازدید کرد.
پارک علم و فناوری دانش��گاه س��منان دارای رتبه سوم در میان 
پارک ه��ای دانش��گاهی از نظر تع��داد واحدهای فن��اور، متمرکز بر 
فناوری های پیش��رفته، معتبر برای جذب فعاالن و س��رمایه گذاران 
مخاطره پذیر، موفق برای ایجاد اش��تغال فارغ التحصیالن دانشگاهی 

مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان است.
۲۰ش��رکت دانش بنیان پارک علم و فناوری دانش��گاه س��منان و 
پارک علم و فناوری این استان محصوالت شان را در سالن اجتماعات 
ش��هید پازوکی در قالب یک نمایش��گاه ارائه کردند. معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری نیز در فضایی صمیمی پای گفت وگو با این 
جوانان فناور نشس��ت و اقداماتی برای تسریع در رسیدن به اهداف 

این جوانان انجام داد.

اپل چند روز دیگر مهم ترین رویداد سال 2۰1۹ خود را برگزار می کند و در آن، محصوالت 
و سرویس های متنوعی را رونمایی خواهد کرد.

اپل بزرگ ترین رویداد سـال 2۰1۹ خود را  1۰ سـپتامبر )1۹ شـهریور( برگزار می کند. در 
رویداد پیش  رو، انتظار رونمایی یک تا سه آیفون جدید را داریم، اما شایعه ها نشان می دهند 
محصوالت دیگـری هم در رویداد کوپرتینویی ها معرفی خواهند شـد. در ادامه  این مطلب، 

همه  شایعه ها و اخبار و انتظارات مان از رویداد پیش روی اپل را جمع بندی می کنیم.
آیفون یا آیفون های جدید

به گزارش زومیت در سـال های اخیر، اپل رویکرد معرفی سـه گوشـی هوشمند به صورت 
هم زمان را پیش گرفته اسـت و به نظر نمی رسـد رویکرد مذکور در سـال جاری تغییر کند. 
وال اسـتریت ژورنال ادعا می کند در رویداد دهم سـپتامبر نیز معرفی سـه آیفون را شاهد 
 XR و آیفون XS MAX و آیفـون XS خواهیـم بـود که به عنـوان جایگزین هـای آیفـون
معرفـی خواهند شـد. تاکنون، تصاویر متعـددی از طراحی های احتمالی گوشـی بعدی اپل 
افشـا شـده اند که همگی تصاویر کامپیوتری هسـتند و نام آیفون 11 را برای آن پیشـنهاد 
می دهنـد. از مهم ترین خصوصیات طراحـی احتمالی آیفون های جدیـد می توان به ترکیب 
سـه گانه  لنز دوربین اشـاره کرد که در سـاختاری مربعی در پشت دسـتگاه دیده می شوند. 
چنین رویکردی اپل را در مسـیر گوشـی های اندرویـدی حرفه ای با دوربین سـه گانه قرار 
می دهد. به عالوه، احتمال دارد اپل در نسـخه  جدید، نمایشـگر را از ابعاد 5.8 اینچی آیفون 
XS به 6.1 اینچ افزایش دهد. از قابلیت های دیگری که احتماال در آیفون سـال 2۰1۹ عرضه 
خواهند شـد، می توان به اشـتراک شارژ به صورت وایرلس اشـاره کرد. بلومبرگ این ادعا را 
برای گوشـی جدید کوپرتینویی ها مطرح و ادعا می کند کاربر می تواند با گوشـی هوشـمند 
خود دستگاه هایی همچون ایرپاد را در صورت قرارگیری در جعبه  شارژ وایرلس شارژ کند.

کاربرانـی که برای آیفون جدید انتظار قابلیت اتصال 5G را می کشـند، به احتمال زیاد در 
رویـداد پیش  رو ناامید خواهند شـد. بلومبرگ بازهم به عنوان رسـانه  مرجع این خبر، ادعا 
می کند اپل پشـتیبانی از شـبکه  نسـل پنجم را به سـال آینده موکول خواهد کرد؛ هرچند 

برخی منابع پیش بینی می کنند در سال آینده هم نمی توان انتظار آیفون 5G را داشت.

اپل واچ با قابلیت های پیشرفته
اپل واچ سـری 4 سال گذشته هم زمان با آیفون XS معرفی شد. نمایشگر بزرگ تر و قدرت 
پردازشـی بیشـتر و عملکرد روان تر از قابلیت های مهم گجت پوشـیدنی جدید اپل بودند. 
به عالوه، قابلیت های امنیت و سـالمتی همچون تشـخیص افتادن کاربر و حسـگر ECG با 
تأییدیه FDA در جدیدترین سـاعت های هوشـمند اپل تعبیه شـده اند. کارشناسان انتظار 
دارنـد در محصول بعدی اپل، امـکان پرطرفداری همچون ردگیری حاالت خواب را شـاهد 

باشیم.
اپل واچ در نسخه های کنونی هم امکان ردگیری خواب را به کاربر ارائه می کند، منتها برای 
اسـتفاده  کاربردی باید از اپلیکیشـن های متفرقه اسـتفاده کرد. به هرحال، منابعی همچون 
۹to5Mac ادعـا می کننـد کوپرتینویی هـا قابلیت ردگیـری اختصاصی را بـه خود اپل واچ 
اضافـه خواهند کـرد. به عالوه، این امکان وجـود دارد که با به روزرسـانی های جدید، پایش 
حالت خواب کاربر به نسـل  های کنونی اپل واچ هم افزوده شود. پایش حالت خواب به عنوان 
 Apple Health  قابلیت آنچنان شگفت آور شناخته نمی شود؛ چون در حال حاضر، سرویس
به خوبی این وظیفه را در تب های اختصاصی انجام می دهد. به عالوه، اپل سـرمایه گذاری های 
هنگفتـی در این حوزه کرده و شـرکت فنـاوری ردگیری خواب Beddit را در سـال 2۰17 
خریده اسـت. این شرکت فناوری خود را به صورت حسـگری در زیر تخت خواب ارائه کرده 
اسـت که حرکت های کاربر را در زمان خواب ردگیری و پایش می کند. شارژدهی ساعت های 
هوشـمند، به ویژه اپل واچ، از مشکالت مهم آنها محسوب می شود. کاربران ساعت هوشمند 
اپل عموما شـب ها گوشی هوشمند خود را شـارژ می کنند و درنتیجه پایش خواب برای آنها 
بی معنا خواهد بود. راهکار احتمالی اپل برای این مشـکل به صورت یادآوری برای شارژ ارائه 

می شود که هشدار شارژکردن ساعت را پیش از خواب به کاربر اعالم می کند.
آیپد و مک بوک با نمایشگر بزرگ تر

اپل از سـال 2۰12، عرضه  مک بوک پرو 17 اینچی را متوقـف کرد. از آن زمان، بزرگ ترین 
لپ تاپ های اپل با ابعاد 15 اینچ عرضه می شـوند. شاید در رویداد پیش رو، معرفی مک بوک 
پرو 16 اینچی را شـاهد باشـیم که به عنوان اولین محصول بزرگ تر از 15 اینچ پس از هفت 

جوانان خالق کارآفرین، معادن واقعی ما هستند

دریچــه

کانون توس��عه کارآفرینی روستایی اندیشه پویا ) سازمان مردم نهاد تکرا( با همکاری 
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی با هدف شناسایی، معرفی و بسترسازی جهت رشد 
و توس��عه نوآوری های روس��تایی با رویکرد اقتصادی  و اجتماع��ی رویدادی را با عنوان 
»روس��تایی شو« برگزار می کنند. به گزارش ایس��نا، این رویداد در سه بخش روستایی 
نوآور، روس��تای نوآور و دهیار نوآور آبان ماه س��ال جاری و در برنامه ای یک روزه برگزار 
خواهد شد. در این رویداد عالوه بر شرکت کنندگان از سراسر کشور، ذی نفعان اصلی نیز 
از بخش دولتی، جامعه محلی، غیردولتی، دانشگاهی و رسانه حضور پیدا خواهند کرد.
ش��رکت کنندگان، نوآوری های خود را حداکثر تا پایان شهریورماه در قالب فیلم های 
کوتاه به دبیرخانه جش��نواره ارسال کرده که این آثار در کمیته داوران رویداد براساس 

شاخص های تعیین شده مورد بررسی و امتیازدهی قرار می گیرد. 

 رویداد »روستایی شو«
برگزار می شود

چه انتظاری از 
 بزر گ ترین رویداد

سال ۲۰۱۹ اپل داریم؟
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دبیر س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، گفت با همکاری معاونت علمی و فناوری و دانش��کده خبر، 
مرکز نوآوری در عرصه رس��انه و خبر با هدف توس��عه کس��ب و کارهای خالق 

در این حوزه ایجاد می ش��ود.  ب��ه گزارش مرکز 
ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، محمدحس��ین سجادی نیری 
دبیر س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت ساز 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری در مراس��م امضای 
تفاهم نامه ایجاد مرکز  نوآوری در عرصه رس��انه 
و خبر، بیان کرد: معاونت علمی عالوه بر توس��عه 
ش��رکت های دانش بنیان و تزری��ق روح فناوری 
و ن��وآوری در بخ��ش خصوصی، ت��الش می کند 
بخش های دولتی و ماموریت محور کش��ور را نیز 

به عرصه دانش بنیان ها وارد کند.
وی افزود: ایج��اد مجموعه هایی که بتوانند به 
کمک روش های اس��تارت آپی و به شکل کسب و 

کارهای نوپا به تحقق اهداف عالی بنگاه رسانه ای برای استفاده از پتانسیل های 
موجود در رسانه های کشور کمک کنند ضروری است.

به گفته س��جادی نیری، در رس��انه های داخلی مخزنی وجود دارد که از دل 

این مخزن ارزش��مند، استارت آپ ها و کس��ب و کارهای نوینی می تواند جوانه 
بزند.

وی همچنین تصریح کرد: به طور مثال مخزن عکس ایرنا گنجینه ای اس��ت 
منحصر ب��ه فرد و همین ح��وزه می تواند ورود 
به عرصه های نوآورانه و اس��تارت آپی را تسهیل 
کن��د. ای��ن کار بای��د براس��اس ماموریت های 
س��ازمان و نهادها با یک ن��گاه نوآورانه و خالق 

صورت گیرد.
دبی��ر س��تاد توس��عه فناوری ه��ای ن��رم و 
هویت س��از معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری ادامه داد: امروز اینجا هس��تیم که با 
همت و کمک دانش��کده خبر یک نمونه موفق 
از یک مرکز نوآوری در عرصه رس��انه و خبر را 
در کشور ایجاد کنیم. ایجاد این نمونه موفق در 
اولین قدم بس��یار س��خت و زمان بر است ولی 
می توان��د یک الگ��وی مدونی ب��رای نمونه های 
دیگر باش��د. وی معتقد اس��ت که وجود دانشکده خبر، دانشجویانی که در این 
عرصه تحصیل می کنند و ذهن های بازی که در این زمینه وجود دارد می تواند 

به تحقق زودتر و بهتر این هدف کمک کند.

مدیرعام��ل صندوق کارآفرینی امید با اش��اره به هدف گ��ذاری ایجاد 1۰۰۰ 
صن��دوق خرد محلی جدی��د در روس��تاها از پرداخت 1۵۰۰ میلی��ارد تومان 
تس��هیالت مش��اغل خانگی خبر داد. اصغ��ر نوراله زاده در گفت وگو با ایس��نا، 

اظهار داشت: تاکنون 18۰۰ صندوق خرد محلی 
اش��تغال زا در روس��تاها ایجاد کرده ایم و 1۰۰۰ 
صن��دوق جدید دیگر هم در برنامه داریم که طی 
امس��ال و ابتدای س��ال آینده راه اندازی می کنیم 
و در مجموع هدف گ��ذاری ایجاد ۲8۰۰صندوق 

خرد محلی در کشور را محقق خواهیم کرد.
وی ادام��ه داد: صندوق ه��ای خ��رد محل��ی، 
نهاده��ای تامی��ن مالی محلی به ش��مار می روند 
که به طور متوس��ط در هر روس��تایی حدود ۲۵ 
تا ۵۰ نفر عضو را شامل می شوند و افراد به مدت 
ش��ش ماه آموزش های مربوط به تس��هیلگری و 
توانمندسازی را فرا می گیرند. به گفته مدیرعامل 
صندوق کارآفرینی امید، در صورتی که تسهیالت 

صندوق ه��ای خرد محلی در جه��ت برنامه های اش��تغال زایی صندوق به اعضا 
پرداخت ش��ود پس از شش ماه خط اعتباری جدیدی در اختیار آنها قرار داده 
می ش��ود. نوراله زاده در ادامه با اشاره به تفاهم نامه مشترک با وزارت ارتباطات 

درب��اره حمای��ت صن��دوق کارآفرینی امید از اس��تارت آپ ها، گفت: براس��اس 
تفاهم نامه ای که با وزارت ارتباطات منعقد کردیم حمایت مالی از استارت آپ ها 
را در دس��تور کار داریم و هر طرحی که وزارت ارتباطات تایید و به ما معرفی 
می کند به آن تسهیالت می دهیم. وی همچنین 
از پرداخ��ت 1۵۰۰ میلی��ارد تومان تس��هیالت 
مشاغل خانگی خبر داد و گفت: از سال گذشته 
تاکن��ون ۲۵ ه��زار طرح مش��اغل خانگی مورد 
حمای��ت قرار گرفته و اعتب��اری بالغ بر 1۵۰۰ 
میلیارد تومان پرداخت ش��ده اس��ت. معتقدیم 
تسهیالت دهی صندوق در حوزه مشاغل خانگی 
موثرت��ر بوده اس��ت، چون گروه ه��ای هدفی را 
حمایت کرده ایم که منجر به راه اندازی کسب و 
کار شده و از این جهت در درآمد و زندگی آنها 

اثرگذار بوده است.
به گزارش ایسنا، برابر آمارها در سال گذشته 
9۲ هزار شغل در بخش مشاغل خانگی ایجاد و 
برای ۲۷۰ هزار نفر از متقاضیان مش��اغل خانگی مجوز صادر شده است. سقف 
تسهیالت فردی برای متقاضیان مشاغل خانگی پیش از این ۲۰ میلیون تومان 

بود که اخیرا به ۵۰میلیون تومان افزایش یافته است.

پرداخت 15۰۰ میلیارد تومان تسهیالت مشاغل خانگیروح فناوری و نوآوری به عرصه خبر و رسانه دمیده می شود

در نشس��ت صنعت چاپ، ن��وآوری و ارزش آفرینی برای تولید 
ملی و تامین مواد اولیه در ش��رایط تحریم موضوع تجاری سازی 
ایده ه��ا و طرح ها در حوزه چاپ و بس��ته بندی مورد تاکید قرار 

گرفت.
به گ��زارش ایرنا، این نشس��ت ش��امگاه پنجش��نبه با حضور 
مدیران و دس��ت اندرکاران عرصه چاپ و بس��ته بندی و صنعت 
چ��اپ و مدیران پارک عل��وم و فناوری های نرم و ش��رکت های 
فن��اور در حوزه چاپ و بس��ته بندی به منظ��ور هم افزایی برای 
تجاری س��ازی ایده ها و طرح ها در ش��رایط تحری��م برگزار و بر 
صادرات محص��والت و کاالهای تولیدی با تکیه بر بس��ته بندی 
و ارزش آفرینی، استانداردسازی و همچنین صادرات محصوالت 

صنایع دستی تاکید شد.
محمد بیطرفان، رئیس انجمن علمی فناوری صنعت چاپ در 
این نشست با اش��اره به جایگاه صنایع دستی و صنایع فرهنگی 

در ارزش آفرین��ی و ص��ادرات کاالهای 
غیرنفتی گفت: کش��ورمان مهد صنایع 
دس��تی و تولیدات فرهنگی است که به 
دلیل بی توجهی ب��ه موضوع مهم چاپ 
و بس��ته بندی ب��ه جای��گاه واقعی خود 

نرسیده است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه بس��یاری از 
کشورها از صنایع خالق، صنایع دستی 
و تولی��دات فرهنگی خ��ود درآمدهای 
سرشاری کس��ب می کنند، خاطرنشان 
کرد: ب��ه جرأت می ت��وان گفت گردش 
مالی چاپ، بسته بندی و صنایع خالق و 
فرهنگی به ۲هزار میلیارد دالر می رسد.

بنیانگذار انجم��ن علمی فناوری چاپ ای��ران موضوع چاپ و 
بس��ته بندی را حلقه مفق��وده نظام تولی��د، بازاریابی و صادرات 
عنوان کرد و یادآور شد: در سالی که به نام تولید ملی نام گذاری 
ش��ده اس��ت، ش��اهد تحریم های بی س��ابقه و ظالمان��ه ای علیه 
کش��ورمان هستیم. در این ش��رایط توجه به موضوع بسته بندی 
مطابق نیاز و ذائقه مخاطبان در بازارهای مختلف ملی و جهانی 

یک موضوع کلیدی است.
پارک علوم و فناوری های نرم آماده پذیرش ایده های نوآورانه 

حوزه چاپ
محمدرض��ا آقاجانی، مدیر نوآوری پارک علوم و فناوری نرم و 
صنایع فرهنگی نیز در این نشست، یکی از مشکالت مهم صنعت 
چ��اپ را عدم توجه به تولید محصوالت موردنیاز این صنعت در 
داخل کش��ور بیان کرد و گفت: پارک های علم و فناوری، مراکز 
نوآوری و بخش  های مختلف علمی و پژوهش��ی باید بومی سازی 
و تولی��د محص��والت موردنیاز در این صنع��ت را به عنوان یک 
اولویت برای خود تعریف کنند. آقاجانی افزود: پارک ها بایس��تی 
با حمایت از ایده پردازان و شرکت های فناور تالش کنند واردات 
محصوالت صنعت چاپ را که هم اکنون حدود 9۰درصد اس��ت 

به طور قابل قبولی کاهش دهند.
وی ب��ه ض��رورت توجه به زم��ان، هزینه و کیفی��ت در انجام 
طرح ها اش��اره کرد و گفت: ایجاد نهادهای موردنیاز برای انجام 

فعالیت ه��ای علمی، پژوهش��ی و فرهنگی ی��ک موضوع مهم و 
اساسی است.

او با اش��اره به اینکه صنعت چاپ ذی نفعان بسیاری در کشور 
دارد، افزود: توجه به اولویت های تولیدی از س��وی صنعتگران و 
تولیدکنن��دگان و همچنین توجه به مصرف کنندگان محصوالت 
موردنیاز این صنعت، توجه به اس��تانداردها و طراحی در صنعت 

چاپ و بسته بندی بسیار مهم است.
آقاجان��ی همچنی��ن موضوع طراح��ی را یک��ی از موضوعات 
فراموش ش��ده بخش های مختلف تولیدی و صنعتی در کش��ور 
بیان ک��رد و گفت: هر صنعتی با واحده��ای تولیدی فعال خود 
در ابع��اد مختلف نیازمند توجه به طراحی و ایجاد دفاتر طراحی 
در مراکز تحقیق و توسعه خود و خطوط مختلف تولیدی است .

وی تجاری س��ازی را یکی از مش��کالت مهم در کش��ور بیان 
ک��رد و افزود: مراکز کارآفرین و ارزش آفرین یکی از اولویت های 
آت��ی جوام��ع پیش��رفته در توجه به 

تجاری سازی کاالها و تولیدات است.
آقاجان��ی ب��ا اش��اره ب��ه اهمی��ت 
در  فن��اوری  و  علم��ی  انجمن ه��ای 
کشور، گفت: خوشبختانه در سال های 
اخی��ر راه ان��دازی پارک ه��ا و مراک��ز 
رش��د در جوار دانش��گاه ها ب��ا هدف 
ارزش آفرینی برای تولید توسعه یافته 
اس��ت که راه اندازی پ��ارک ملی علوم 
و فناوری های ن��رم و صنایع فرهنگی 
در جوار دانش��گاه علم و فرهنگ جهاد 
دانش��گاهی یکی از آنهاست و انجمن 
علم��ی فناوری چ��اپ ایران و س��ایر 
تش��کل های مرتبط می توانند با ارتباط موثر با این مجموعه های 
علم��ی و کارآفرینی در زمینه تجاری س��ازی ایده ها و طرح های 
ح��وزه چ��اپ و بس��ته بندی ب��ه ارزش آفرینی در ای��ن صنعت 
راهبردی کمک کنند. مدیر ن��وآوری پارک علوم و فناوری های 
نرم و صنایع فرهنگی اظهار داش��ت: این پ��ارک با تالش جهاد 
دانش��گاهی و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اردیبهش��ت س��ال 9۷ راه 
اندازی ش��د و ب��ه نقطه اتکا بخش دانش��گاه و صنعت در زمینه 
تولیدات فرهنگی، صنایع دس��تی، تجاری سازی صنایع خالق و 
فرهنگی و نگاه مولد به بخش فرهنگ تبدیل شد. وی افزود: این 
پارک و همچنین دانش��گاه علم و فرهنگ با توجه به رشته های 
صنعت چاپ که در این دانش��گاه فعال است، می توانند بیش از 
ه��ر مجموعه دیگ��ری در خدمت ارتباط دانش��گاه و صنعت در 
بخش صنعت چاپ باش��ند. آقاجانی با اش��اره به اینکه دانشگاه 
علم و فرهنگ یک دانش��گاه کارآفرین است، گفت: ایجاد پارک 
علوم و فناوری های نرم در جوار این دانش��گاه زمینه ساز استقرار 
ش��رکت های دانش بنی��ان، اس��تارت آپ ها و کس��ب و کارهای 
فن��اور در ح��وزه صنایع مختلف فرهنگی ب��ه ویژه صنعت چاپ 

و بسته بندی است.
این نشس��ت به میزبانی پارک عل��وم و فناوری های نرم جهاد 

دانشگاهی و صنایع فرهنگی برگزار شد. 

اپل واچ با قابلیت های پیشرفته
اپل واچ سـری 4 سال گذشته هم زمان با آیفون XS معرفی شد. نمایشگر بزرگ تر و قدرت 
پردازشـی بیشـتر و عملکرد روان تر از قابلیت های مهم گجت پوشـیدنی جدید اپل بودند. 
به عالوه، قابلیت های امنیت و سـالمتی همچون تشـخیص افتادن کاربر و حسـگر ECG با 
تأییدیه FDA در جدیدترین سـاعت های هوشـمند اپل تعبیه شـده اند. کارشناسان انتظار 
دارنـد در محصول بعدی اپل، امـکان پرطرفداری همچون ردگیری حاالت خواب را شـاهد 

باشیم.
اپل واچ در نسخه های کنونی هم امکان ردگیری خواب را به کاربر ارائه می کند، منتها برای 
اسـتفاده  کاربردی باید از اپلیکیشـن های متفرقه اسـتفاده کرد. به هرحال، منابعی همچون 
۹to5Mac ادعـا می کننـد کوپرتینویی هـا قابلیت ردگیـری اختصاصی را بـه خود اپل واچ 
اضافـه خواهند کـرد. به عالوه، این امکان وجـود دارد که با به روزرسـانی های جدید، پایش 
حالت خواب کاربر به نسـل  های کنونی اپل واچ هم افزوده شود. پایش حالت خواب به عنوان 
 Apple Health  قابلیت آنچنان شگفت آور شناخته نمی شود؛ چون در حال حاضر، سرویس
به خوبی این وظیفه را در تب های اختصاصی انجام می دهد. به عالوه، اپل سـرمایه گذاری های 
هنگفتـی در این حوزه کرده و شـرکت فنـاوری ردگیری خواب Beddit را در سـال 2۰17 
خریده اسـت. این شرکت فناوری خود را به صورت حسـگری در زیر تخت خواب ارائه کرده 
اسـت که حرکت های کاربر را در زمان خواب ردگیری و پایش می کند. شارژدهی ساعت های 
هوشـمند، به ویژه اپل واچ، از مشکالت مهم آنها محسوب می شود. کاربران ساعت هوشمند 
اپل عموما شـب ها گوشی هوشمند خود را شـارژ می کنند و درنتیجه پایش خواب برای آنها 
بی معنا خواهد بود. راهکار احتمالی اپل برای این مشـکل به صورت یادآوری برای شارژ ارائه 

می شود که هشدار شارژکردن ساعت را پیش از خواب به کاربر اعالم می کند.
آیپد و مک بوک با نمایشگر بزرگ تر

اپل از سـال 2۰12، عرضه  مک بوک پرو 17 اینچی را متوقـف کرد. از آن زمان، بزرگ ترین 
لپ تاپ های اپل با ابعاد 15 اینچ عرضه می شـوند. شاید در رویداد پیش رو، معرفی مک بوک 
پرو 16 اینچی را شـاهد باشـیم که به عنوان اولین محصول بزرگ تر از 15 اینچ پس از هفت 

سـال معرفی می شـود. به  عالوه، احتمال دارد نسـخه  کوچک تر و بدون تاچ بار مک بوک نیز 
به روز شوند.

برخی شـایعه ها ادعا می کنند شـاید نسـخه  1۰.2 اینچی آیپد در رویداد هفته  آینده  اپل 
معرفی شـود. باز هم بلومبرگ این ادعا را مطـرح می کند که در صورت صحت، آیپد پرو ۹.7 

اینچی را در سایه  محصول جدید قرار می دهد.
گجت ردیاب

اکثر شـایعه ها و اخبار رویداد دهم سـپتامبر اپل، روی محصوالتی همچون آیفون و آیپد 
و مک بوک متمرکز هسـتند. در این  میان، رسانه  MacRumors تصویری از گجت احتمالی 
اپل را منتشر کرد که احتماال در جلوگیری از گم کردن وسایل گوناگون )مانند کلید( کاربرد 
خواهـد داشـت. منابـع مختلف ادعا می کننـد گجت ردیابـی جدید اپل عملکردی مشـابه 
 Tile محصوالت کنونی بازار خواهد داشـت. از برندهای کنونی محصوالت مذکور می توان به
اشـاره کرد که در بخشـی از قابلیت ها، به محض دور شدن از وسیله  مدنظر پیغام هشداری را 

به کاربر اعالم می کند.
در اخبـار مرتبـط با گجت ردیاب اپل، جزییاتی هم از قابلیت های آن مشـاهده می شـود. 
به عنوان مثال، کاربر می تواند مکان های امن مانند خانه را برای اپلیکیشـن و دستگاه تعیین 
کند تا هشـدارهای گم شدن وسیله در آنها غیرفعال شـوند. به عالوه، می توان از اپلیکیشن 
Find My اسـتفاده و وسـایل مدنظر )متصل به گجت ردیاب( را با هشدار صوتی پیدا کرد. 
برخـی کارشناسـان قابلیت ترکیبـی با واقعیت افـزوده را برای گجت احتمالـی اپل جذاب 
می دانند؛ قابلیتی که با اسـکن کامل محل مدنظر کاربر، مکان وسیله را روی نمایشگر نشان 

دهد.
تمامی آنچه گفته شد، احتمال هایی هستند که کارشناسان و روزنامه نگاران متعدد درباره  
رویداد پیش  روی اپل مطرح کرده  اند. اگرچه برخی از آنها همچون معرفی آیفون های جدید 
به احتمال فراوان به واقعیت نزدیک هستند، نمی توان جزییات دیگر را با اطمینان خاطر تأیید 
کرد. درنهایت، باید تا 1۹ شـهریور منتظر باشـیم تا کوپرتینویی ها جدیدترین دستاوردهای 

سخت افزاری و نرم افزاری خود را به کاربران و کارشناسان عالقه مند معرفی کنند.

تجاری سازی ایده ها و طرح های صنعت چاپ مورد تاکید قرار گرفت

یادداشـت

جای��زه علمی »دکتر رضا ملک زاده« به منظور حمایت از مس��تعدان  برتر در ش��یراز 
رونمایی شد. به گزارش ایسنا، در راستای تکریم و بزرگداشت مفاخر بومی و الگوسازی 
از آنان برای مستعدان برتر و دانشگاهیان، جایزه علمی »دکتر رضا ملک زاده«، برگزیده 
جایزه عالمه طباطبائی و استاد برجسته علوم پزشکی به منظور حمایت از مستعدان برتر 
در ش��یراز رونمایی ش��د. این جایزه از طرف یکی از خیران اس��تان ف��ارس در مجمع 
خیران فارس تأمین اعتبار شده است و همه ساله به بهترین دانشجوی رشته تخصصی 
بیماری های گوارش و کبد اهدا خواهد ش��د.  این مجمع عالوه بر کمک به تجهیز 4۰ 
پژوهش س��رای دانش آموزی، با برگزاری تورهای ن��وآوری و کارآفرینی به ترویج مقوله 
کارآفرینی پرداخته و با اعالم جوایزی به نام بزرگان، نخبگان، دانشمندان و مشاهیر، به 

الگوسازی و تکریم آنان پرداخته است.

جایزه علمی »دکتر رضا ملک زاده« در 
شیراز رونمایی شد



چه چیزی باعث سهولت در فرآیند جلب نظر مشتریان می شود؟ بدون تردید همه 
شرکت ها در تالش برای فروش بیشتر محصوالت و خدمات شان هستند، با این حال 
در عمل فقط شمار محدودی از شرکت ها به این هدف دست پیدا می کنند. به طور 
معمول بسیاری از ش��رکت ها در راستای فروش بیشتر اقدام به کاهش سطح کلی 
قیمت محصوالت ش��ان در کنار برخی دیگر از کارهای جانبی می کنند. به نظر من 
چنین اقداماتی روش صحیح برای افزایش فروش شرکت ها نیست. به عالوه، صرف 
میلیون ها دالر برای کمپین های تبلیغاتی و بازاریابی گوناگون نیز راهکار مناس��بی 
محسوب نمی شود. امروزه بسیاری از شرکت ها بودجه کافی برای ساماندهی چنین 
کمپین هایی در اختیار ندارند. به همین دلیل باید به دنبال راهکارهای س��اده تر و 

البته کم هزینه تر بود. 
برندس��ازی شخصی یکی از مهم ترین مفهوم های حوزه کسب و کار مدرن است. 
اگر به دنبال موفقیت در زمینه کس��ب و کار و فروش بیش��تر هستید، باید به فکر 
برندسازی شخصی به عنوان راهکاری برای بهبود وضعیت شرکت تان باشید. شاید 
در نگاه نخست این امر غیرعادی به نظر برسد. به راستی آیا ارتباطی میان برندسازی 
و فروش بیش��تر وجود دارد؟ در این مقاله تالش اصلی من اثبات این نکته اس��ت. 
بنابراین در ادامه به منظور بررس��ی بیشتر در س��ه گام جداگانه به تحلیل موضوع 

خواهیم پرداخت. 
تغییرات اجتماعی- اقتصادی و مسئله اعتماد 

در جوام��ع مدرن همراه با افزایش انتظارات مش��تریان از ش��رکت ها چالش های 
زیادی برای بنگاه-های اقتصادی پدید آمده است. امروزه برندها برای کسب رضایت 
مشتریان باید فرآیند بسیار طوالنی را طی کنند. به عالوه، عملکرد نامطلوب بسیاری 
از برندها در طول چند س��ال اخیر موجب بدبینی مشتریان به تمام شرکت ها شده 
اس��ت. بدون تردید در چنین ش��رایطی امکان فعالیت تاثیرگذار و فروش مناس��ب 

وجود نخواهد داشت. 
عالوه بر چالش بدبینی مشتریان، برندها با رقابت نزدیک و نفسگیر نیز دست و 
پنجه نرم می کنند. امروزه تقریبا هیچ حوزه ای از کس��ب و کار بدون رقابت ش��دید 
نیس��ت. ظهور ش��بکه های اجتماعی نیز به جای افزایش س��هولت کار موجب بروز 
چالش های خاص خود شده اس��ت. فعالیت بسیاری از شرکت ها بدون برنامه ریزی 
دقیق در ش��بکه های اجتماعی موجب افزایش موج بی اعتمادی و ش��ک و تردید ها 
پیرامون بازاریابی آنالین ش��ده اس��ت. وقتی مش��تریان به یک برند اعتماد نداشته 
باش��ند، امکان فروش محصوالت به آنها کاهش چشمگیری خواهد یافت، بنابراین 

نخستین ماموریت هر برندی تالش برای جلب اعتماد مشتریان خواهد بود.
برند ش��ما چگونه اعتماد مش��تریان را جلب می کند؟ صداق��ت، گوش دادن به 
مشتریان و نمایش اهمیت نظر آنها، پایبندی به تعهدات، نمایش جلوه ای انسانی از 
کس��ب و کارمان و مسئولیت پذیری در زمینه اشتباه های مان مهم ترین المان ها در 

زمینه جلب اعتماد مشتریان خواهد بود. 

فرآیند برندس��ازی ش��خصی به طور دقیق پیگیری موارد فوق را طلب می کند. 
این امور باید از طریق فعالیت مناس��ب در ش��بکه های اجتماعی و همینطور ارائه 
سخنرانی های کاربردی دنبال شود. در این میان نباید نقش رسانه ها را نیز از یاد برد. 
حضور مداوم در برنامه های پرطرفدار نقش موثری در تقویت جلوه انس��انی برند ما 
خواهد داشت. براساس مطالعه موسسه INC مشتریان تمایل بیشتری به اعتماد به 
برندهای حاضر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی دارند. البته در این میان باید نقش 
فعالیت درست و به موقع را در نظر داشت. در غیر این صورت امکان کسب موفقیت 
برای برند ما فراهم نخواهد بود. برندسازی شخصی عالوه بر توسعه جایگاه مدیران 
به عنوان افراد کارشناس و حرفه ای موجب افزایش محبوبیت برندها نیز می شود. به 
این ترتیب با یک برنامه مشخص و دقیق امکان دستیابی به اعتماد مشتریان افزایش 
خواه��د یافت. نکته مهم درخصوص افزایش میزان اعتماد مش��تریان امکان فروش 
شمار بسیار بیشتری از محصوالت به آنهاست. به این ترتیب سود نهایی ما افزایش 

چشمگیری خواهد یافت. 
همکاری تجاری با افراد مورد عالقه مان

پی��ش از آنکه ما به فردی اعتماد کنیم، عالقه ای میان ما و آن فرد یا برند ایجاد 
می شود. مطالعات بسیاری در حوزه کسب و کار بر روی تاثیر روابط میان مشتریان 
با برندها در دنیای واقعی و شبکه های اجتماعی و موفقیت برندها در زمینه فروش 
محصوالت انجام ش��ده اس��ت. بر این اساس مش��تریان تمایل بیشتری به خرید از 
برنده��ای فع��ال در زمینه تعامل اجتماعی دارند. نکته مه��م در این میان ضرورت 
فعالیت صمیمانه و تالش برای کنار گذاشتن جلوه بی روح و خشک برندمان است. 

به این ترتیب عالقه مشتریان به همکاری با ما افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
به راس��تی چرا تعامل نزدیک با مش��تریان تا این حد بر روی تصمیم گیری آنها 
ب��رای خرید محصوالت تاثیر دارد؟ به نظر من این امر در راس��تای طبع اجتماعی 
افراد روی می دهد. به عالوه در صورت تعامل س��ازنده با مش��تریان نام برندمان در 

ذهن آنها باقی خواهد ماند. 
یکی از راهکارهای جذاب در زمینه برندس��ازی اس��تفاده از کارمندان به عنوان 
سفیر شرکت مان اس��ت. امروزه اغلب شرکت ها در تالش برای برندسازی از طریق 
داستان س��رایی هس��تند. در این زمینه اس��تفاده از کارمندان ش��رکت برای بیان 

داستان های جذاب تاثیر قابل مالحظه ای بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. 
برندس��ازی ش��خصی پیرامون تالش برای ایجاد رابطه ای شخصی و نزدیک با 
مش��تریان ش��کل می گیرد. در این زمینه همیشه باید مشتریان را مدنظر داشت. 
اگر ما به دنبال فروش بیش��تر بدون توجه به وضعیت مشتریان باشیم، به سرعت 
دست مان برای مش��تریان رو می شود. به این ترتیب موفقیت های ما جنبه کوتاه 
مدت و مقطعی می یابد. توجه به نیاز مشتریان و تالش برای رفع آنها در برندسازی 
شخصی اهمیت باالیی دارد. نکته مهم در خصوص برندسازی شخصی ساماندهی 
امور شرکت در نمای انسانی است. در برندسازی شخصی معموال مدیر یک شرکت 
نقش اصلی را بازی می کند. به این ترتیب مشتریان با یک فرد به عنوان نماینده 
برند در تعامل خواهند بود. براس��اس مطالعات موسسه هاروارد بیزینس مشتریان 
در تعامل با افراد تمایل بیشتری به اعتمادکردن خواهند داشت. این امر در مورد 

رابطه با برندها روی نمی دهد. دلیل اصلی نیز جلوه انسانی تر ماجرا در برندسازی 
ش��خصی است. با این حس��اب برند ما باید نهایت استفاده را از فرآیند برندسازی 

شخصی ببرد. 
غریبه نباشید: مسئله ترس از ناشناخته ها

رابطه ش��خصی شما به عنوان مدیر یک برند با مشتریان چگونه شروع می شود؟ 
ش��روع هر رابطه ای با تالش برای ش��ناخت مناسب طرفین ش��روع می شود. بدون 
ش��ناخت یکدیگر هیچ رابطه ای ش��کل نخواه��د گرفت. دلی��ل بی اعتمادی اغلب 
مش��تریان به برندهای مختلف نیز در همین نکته نهفته اس��ت. مش��تریان به طور 
معمول شناخت نزدیک و دقیقی از برندها ندارند. به همین دلیل هم اعتماد چندانی 
به آنها نش��ان نمی دهند. به هر حال همه ما در تعامل با پدیده-ها و امور ناشناخته 
احساس ترس و نگرانی داریم. این امر واکنشی کامال طبیعی از سوی افراد محسوب 
می شود. وظیفه برندها در این میان تالش برای رفع این حالت نگرانی است. در طول 
تاریخ همین ترس از امور ناشناخته به بقای انسان ها کمک کرده است. با این حساب 

برندها نباید آن را امری غیرمنطقی و بیهوده تلقی کنند. 
آیا به گفته های من در سطر قبل اعتقاد ندارید؟ به منظور فهم صحت ادعای من 
آزمایشی جالب را انجام دهید. فرض کنید بدون هیچ پول و فقط با یک پاسپورت به 
کشوری که تا به حال نام آن را نیز نشنیده اید، برای سه هفته سفر کرده اید. در این 
میان شما هیچ دسترسی به گوشی همراه یا اینترنت هم نخواهید داشت. احساس 
شما در این لحظه چه خواهد بود؟ شمار بسیار زیادی از ما در این وضعیت احساس 
نگرانی و ترس شدید خواهیم داشت. به عالوه احتمال اعتماد ما به مردم غریبه آن 

کشور بسیار پایین خواهد بود. 
وقتی ما با فرد تازه ای آش��نا می شویم، فرآیند اعتماد به وی کامال خودکار پیش 
نمی رود. پیش از اعتماد به هر فرد یا برندی باید شناخت مناسب حاصل شود. این 
امر نیازمند اختصاص اندک زمانی برای شناخت بهتر طرف مقابل است. فقط در این 

صورت امکان شناخت بهینه افراد مهیا خواهد شد. 
برندسازی شخصی یکی از ابزارهای مهم در زمینه افزایش شهرت کسب و کارمان 
اس��ت. در این فرآیند ما باید جلوه ای انس��انی از خودمان به نمایش بگذاریم. نکته 
مهم در این میان داش��تن برنامه ای دقیق و مدون است. در سه بخش مورد بررسی 
این مقاله هدف اصلی من نمایش جلوه ای مناسب از نقشه پیش روی مدیران برای 

برندسازی شخصی بود.
جمع بندی نهایی

پیش از آنکه مردم از ما خرید کنند، باید را ما دوس��ت داش��ته باش��ند. این امر 
پیش زمینه ایجاد اعتماد در آنها خواهد ش��د. برندس��ازی شخصی به منظور تامین 
این اهداف کمک ش��ایانی به ما خواهد کرد. به این ترتیب برند ما هویت خود را از 
یک غریبه به آش��نایی دوست داشتنی تغییر می دهد. به عنوان نکته پایانی باید به 
برندسازی ش��خصی به عنوان فرآیندی طوالنی مدت اشاره کنم. در حقیقت تالش 
برای ساماندهی برند شخصی در مدت زمانی کوتاه به هیچ نتیجه مناسبی منتهی 

نخواهد شد، بنابراین در فرآیند برندسازی شخصی صبر و تحمل ضروری است.  
forbes :منبع

سود 11 میلیاردی گوگل از تبلیغات در گوگل مپ
درآمد میلیاردی گوگل مپ در 4 سال آینده

اپ گ��وگل مپ یک��ی از بهتری��ن برنامه های مس��یریابی در دنیا 
محس��وب می ش��ود. میلیون ه��ا کارب��ر در روز برای یافتن مس��یر 
مورد نظرش��ان، رس��توران و مراکز خرید نزدیک از این اپ استفاده 
می کنند. نکته جالب در مورد گوگل مپ انتظار کس��ب سود کالن 
گوگل از اداره آن است. براساس گزارش سایت Skift.com گوگل 
پیش از نمایش تبلیغ��ات در مکان یاب خود ایده های مختلف برای 
اجرای این طرح را بررس��ی کرده است. بر این اساس آنها به زودی 
تحولی اساس��ی در زمینه تبلیغات درون برنامه ای گوگل مپ ایجاد 
خواهند کرد. براساس انتظار مدیران گوگل درآمد تبلیغاتی این اپ 

تا چهار سال آینده بالغ بر 11میلیارد دالر خواهد بود. 
بدون تردید بارگذاری تبلیغات در یک برنامه مسیریابی تردیدهای 
زی��ادی در مورد نحوه واکنش کارب��ران را به همراه می آورد. از نظر 
جوآن ماتوته، رئیس مرکز مطالعات حمل و نقل UCLA، کاربران 
ب��ا این تغییر گوگل به خوبی کنار خواهند آمد: »گوگل در طول دو 
دهه اخیر یک نرم افزار مسیریابی کامال پیشرفته و حرفه ای را توسعه 
داده اس��ت. تا پیش از این گوگل هیچ اقدامی برای کس��ب سود از 
گوگل مپ نکرده بود. همین امر تعجب بس��یاری از اهالی کس��ب و 
کار را برانگیخ��ت، با این ح��ال انگار زمان انتظار برای بهره مندی از 
مزیت های مس��یریاب گوگل به پایان رسیده است. گوگل در تالش 
برای کسب س��ود از نمایش تبلیغات در مسیریاب خود است. نکته 
مهم در این میان عادت کاربران به گوگل مپ اس��ت. با این حساب 

حتی نمایش تبلیغات نیز کاربران را دلسرد نخواهد کرد.«
اظهارنظر س��ایت Skift و مصاحبه اش با جوآن ماتوته براس��اس 
پژوهش��ی از س��وی مورگان استنلی، کارش��ناس و پژوهشگر حوزه 
فن��اوری دیجیتال، صورت گرفته اس��ت. براس��اس مطالعه مورگان 
ش��رکت گوگل با برجسته س��ازی نام فروشگاه های طرف قراردادش 
امکان دس��تیابی به س��ود 4.8۶ میلیارد دالری در س��ال آینده را 
خواهد داش��ت. نکته مهم در این میان س��ادگی این فرآیند اس��ت. 
به ای��ن ترتیب گوگل فقط باید نام فروش��گاه های طرف قراردادش 
را در مس��یریاب خود برجسته کند. به همین سادگی امکان کسب 
درآمد سرشار برای گوگل فراهم خواهد شد. وقتی از تبلیغات درون 
برنامه ای صحبت می کنیم، ذهن بس��یاری از افراد به سوی نمایش 
ویدئ��وی تبلیغاتی برای کاربران می رود. بدون ش��ک گوگل امکان 
نمای��ش ویدئو ب��ه کاربران را ندارد. این امر به احتمال بس��یار زیاد 
موجب ترک گوگل مپ از سوی کاربران خواهد شد. به همین خاطر 

آنها شیوه تبلیغاتی تازه ای را در دستور کار قرار داده-اند. 
تالش گوگل در راس��تای نمایش تبلیغات در مسیریابش همراه با 
آپدیت تازه در زمینه نمایش ش��یوه های حمل و نقل شهری خواهد 
بود. به این ترتیب نمایش مس��یرهای ممکن ب��رای عبور و مرور با 
دوچرخه و س��ایر وسایل حمل و نقلی کوچک در نسخه تازه گوگل 

مپ قابل دسترسی خواهد بود. 
به عقیده ماتوته، گوگل مپ همراه یا بدون تبلیغات گزینه نخست 
اغلب مردم در سراس��ر دنیا خواهد بود. همین امر گوگل را بدل به 
برندی موفق در زمینه اس��تفاده از اعتماد و دامنه وسیع کاربرانش 
می کند. مزیت اصلی گوگل ارائه اطالعات کاربردی در قالبی س��اده 
و جذاب اس��ت. به همین دلیل گوگل مپ در رقابت با سایر اپ های 

مسیریابی یک سر و گردن باالتر است. 
foxbusiness :منبع
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فعالی��ت به عن��وان یک کس��ب و کار نیازمند افزایش توانای��ی در زمینه فروش 
محصوالت و خدمات اس��ت. هدف نهایی هر فعالیت تجاری کسب درآمد از طریق 
فروش محصوالت به مش��تریان هدف خواهد بود، با این حال گاهی اوقات این امر 
به سادگی محقق نمی شود. امروزه بسیاری از کارآفرینان و مدیران برندهای بزرگ 
مش��کالت عمده ای در زمینه جلب نظر مش��تریان دارند. نکته تلخ ماجرا مشاهده 
جهت گیری مش��تریان فعلی و بالقوه برندمان به س��وی رقباست. بدون تردید هیچ 
کس��ب و کاری مایل به مشاهده از دست رفتن مشتریانش نیست. وقتی مشتریان 
برند ما را ترک می کنند، بی تردید یک جای کارمان ایراد دارد. البته همیشه این ایراد 
مربوط به وجود نقص و عیب در کارمان نیس��ت. گاهی اوقات رقبا کیفیت خدمات 
بس��یار باالتری را ارائه می کنند. در این صورت برند ما نیز باید در تالش برای ارائه 

کیفیتی مشابه باشد. 
بس��یاری از کارآفرینان به هنگام مواجهه با جهت گیری مشتریان ش��ان به سوی 
رقبا شروع به بررسی نحوه فعالیت آنها می  کنند. این امر در بسیاری از موارد موجب 
ایج��اد اخالل در زندگی عادی کارآفرینان می ش��ود. به ای��ن ترتیب آنها به صورت 
وسواس گونه ای به جای تمرکز بر روی کسب و کارشان به بررسی وضعیت فعالیت 
رقبای شان می پردازند. در اغلب موارد بررسی وضعیت فعالیت رقبا به صورت ارزیابی 
وضعیت بازاریابی آنها در شبکه های اجتماعی بروز پیدا می کند. نقطه اشتراک اغلب 
مدیران اس��تفاده از زمان خواب شان برای بررسی س��ایت، کانال رسمی یوتیوب و 
اکانت رقبا در سایر ش��بکه های اجتماعی است. به تدریج مدیران موردنظر به طور 
وسواس گونه ای به بررسی نحوه عملکرد آنالین رقبا جلب می شوند. به هر حال آنها 
در حال جلب نظر و ربایش مشتریان آنها هستند. اگر ما نیز در چنین شرایطی قرار 
بگیریم، فقط یک سوال خواهیم داشت: »چگونه ما نیز برندمان را مانند رقیب مان 

ساماندهی کنیم؟«
بدون شک طرح این پرسش در ذهن ما طبیعی است. با این حال پاسخگویی به 
آن امری پیچیده و نیازمند بررسی همه جانبه وضعیت خودمان و رقباست. در اینجا 
امکان کپی برداری دقیق از رقبا وجود ندارد. مش��تریان عالقه ای به مش��اهده کپی 
کامال مش��ابه از کسب و کارهای دیگر ندارند، بنابراین باید راهکار دیگری در پیش 
گرفت. در این مقاله هدف اصلی من بررسی نحوه بهبود وضعیت برندمان در مقابل 
چنین رقبایی است. از نظر من به جای تالش برای کپی برداری از رقبا باید ایده های 

بازاریابی خودمان را توسعه و گسترش دهیم. 
اهمیت بازاریابی جذاب

حوزه بازاریابی وسعت و تاثیرگذاری بسیار زیادی دارد. نکته مهم در اینجا تولید 
محتوای جذاب اس��ت. مشکل بس��یاری از برندها ناتوانی در زمینه یافتن ایده های 
جذاب و هیجان انگیز اس��ت. به همین دلیل مش��تریان نیز توج��ه چندانی به آنها 
نخواهند کرد. در چنین شرایطی وقتی یک برند با الگوی بازاریابی هیجان انگیز وارد 

بازار شود، توانایی جلب نظر تمام مشتریان موجود را خواهد داشت. 
بازاریابی مناسب امکان جلب اعتماد مشتریان را فراهم می سازد. پس از گذشت 
مدت زمانی اندک اغلب مشتریان با نحوه بازاریابی ما آشنا خواهند شد. به این ترتیب 
به طور مداوم در انتظار کمپین های بعدی ما خواهند بود. نکته مهم در اینجا توجه 
به س��لیقه مش��تریان در ایجاد کمپین های بازاریابی است. یک کمپین جذاب باید 
مطابق با س��لیقه مشتریان باشد. اشتباه اغلب برندها تولید کمپین براساس سلیقه 
خودش��ان اس��ت. به این ترتیب در عمل امکان جلب نظر مشتریان با شک و تردید 

مواجه خواهد بود. 
ش��اید براساس آنچه در سطر باال بیان شد، باید مخاطب هدف را به عنوان منبع 
اصلی تولید محتوای بازاریابی در نظر گرفت، با این حال چنین رویکردی جذابیت 
خاصی در پی ندارد. مشتریان عالقه مند به دریافت مطالب جذابی و نوآورانه از سوی 

برندها هس��تند بنابراین باید سلیقه مش��تریان و ارزش های مرکزی برندمان را در 
فرآیند بازاریابی با هم ترکیب کنیم. به این ترتیب امکان جلب نظر آنها وجود خواهد 
داش��ت. دلیل اصلی موفقیت رقبای ما همین نکته اس��ت. آنها در زمینه جلب نظر 

مشتریان به شیوه ای متفاوت از اغلب برندها عمل می کنند. 
نقش ویرایش محتوا

به طور معمول میان ش��ناخت ما از نیاز مش��تریان و نیاز واقعی آنها تفاوت قابل 
مالحظه ای وجود دارد. این امر در حوزه بازاریابی نیز قابل مش��اهده اس��ت. راهکار 
مناسب برای کاهش چنین تفاوتی در درک نیاز و سلیقه مشتریان ویرایش محتوای 
بازاریابی پیش از نمایش عمومی اس��ت. به این ترتیب ما آخرین تالش های خود را 

نیز برای پیشگیری از بروز بحران انجام خواهیم داد. 
امروزه یافتن ویراس��تار محتوایی ماهر کار چندان دشواری نیست. بهترین منبع 
برای یافتن نیروی کار مناس��ب پلتفرم لینکدین اس��ت. در این پلتفرم اغلب افراد 
مهارت ه��ا و توانایی های خود را بیان می کنند. به این ترتیب فرآیند همکاری میان 

برندها و نیروی کار ماهر با سهولت بیشتری دنبال می شود. 
وظیفه اصلی یک ویراس��تار مناس��ب برای فعالیت در کنار تیم بازاریابی آشنایی 
با اصول بازاریابی اس��ت. به این ترتیب وی توانایی افزودن ارزش اضافی به محتوای 
بازاریاب��ی ما را خواهد داش��ت. هدف اصلی در اینجا صرف رفع اش��تباه های تایپی 
یا دس��تور زبان نیس��ت. هدف اصلی افزودن جلوه ای مناس��ب و جذاب به محتوای 
بازاریاب��ی خواهد بود. چنین توانایی فقط در ویراس��تارهای حرفه ای وجود دارد. به 
این ترتیب پیش از اس��تخدام ویراستار مورد نظر جلسه مصاحبه ترتیب دهید. در 
این جلس��ه باید نسبت به تناس��ب مهارت های فرد موردنظر و نیازهای شرکت مان 

اطمینان حاصل کنیم. 
یک��ی از ن��کات جالب در م��ورد بازاریابی تصور آنها از محتوای تولیدی ش��ان به 
عنوان بهترین نمونه تمام دوران اس��ت. با این حال پس از ویرایش آن با اش��تباه ها 
و کاس��تی های زیادی مواجه خواهیم ش��د. این امر به خوب��ی ضرورت همکاری با 

ویراستارهای حرفه ای را نشان می دهد. 
کیفیت باال بدون جلب اعتماد بی نتیجه است

تا اینجا به اهمیت تولید محتوای بازاریابی جذاب و همکاری با ویراستار حرفه ای 
اشاره شد. با رعایت این دو نکته امکان تولید محتوای جذاب تا حد زیادی افزایش 
خواهد یافت. نکته مهم بحث ما مربوط به جلب اعتماد مشتریان است. بدون جلب 
اعتماد مش��تریان امکان تاثیرگذاری بر روی آنها فراهم نمی ش��ود. امروزه بسیاری 
از کمپین های بازاریابی شکس��ت خورده دارای محتوای بس��یار باکیفیت و جذابی 
هستند، با این حساب پس چرا آنها شکست خورده محسوب می شوند؟ نکته مهم 

در مورد چنین کمپین هایی ناتوانی آنها در جلب اعتماد مشتریان است. 
عامل اصلی در زمینه جلب اعتماد مش��تریان توانایی شخصی سازی محتواست. 
ب��ه این ترتی��ب در زمینه ویرایش محت��وای بازاریابی باید ی��ک فرآیند اضافی نیز 
مورد توجه قرار گیرد. فرآیند مورد نظر شخصی س��ازی محتوا براساس دسته بندی 
مشتریان هدف است. به این ترتیب محتوای در دسترس هر کدام از مشتریان باید 
الگوی خاص خود را داش��ته باش��د. در صورت رعایت این نکته امکان تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان به بهترین وجه و جلب اعتماد آنها وجود خواهد داش��ت. نکته 
مهم درخصوص جلب اعتماد مش��تریان عدم س��هولت آن اس��ت. در اینجا من به 
ایده آل ترین ش��یوه جلب نظر مشتریان اشاره کردم. با این حال در اغلب موارد این 

فرآیند پیچیدگی های خاص خود را دارد.
فرآیند جلب اعتماد مشتریان

 اگرچه در بس��یاری از موارد ما محصوالت مشابه رقبای مان را تولید می کنیم، با 
این حال در زمینه جذب مش��تریان تفاوت های بس��یار زیادی میان ما و آنها وجود 
دارد. این امر یکی از مهم ترین نکات بازاریابی است. به این ترتیب حتی اگر دو برند 
محصوالت کامال مش��ابهی را نیز به فروش برس��انند، برند دارای مهارت در زمینه 

بازاریابی و جلب اعتماد مشتریان توانایی کسب سود بیشتری خواهد داشت. 

وقتی ما تصمیم به تولید محتوای جذاب می گیریم، معنای آن تالش برای ترک 
عادت های قبلی مان است. در نتیجه امکان ایده پردازی خالقانه برای ما فراهم خواهد 
ش��د. این امر مقدمه ای برای ش��روع فعالیت به عنوان یک بازاریاب هنرمند اس��ت. 
ویژگی اصلی آثار هنری برگزیده وجه مس��تقل آن از عادت های مرسوم افراد است. 
همی��ن امر موج��ب ایجاد جذابیت در نگاه مخاطب می ش��ود. به منظور جلب نظر 
هرچ��ه بهت��ر مخاطب هدف باید به ی��ک نکته اضافی نیز توجه داش��ت. این نکته 
مرب��وط به تولید محتوای متفاوت و متنوع اس��ت. بس��یاری از بازاریاب ها در طول 
دوران فعالیت شان شیوه ای یکسان برای تولید محتوا دارند. این امر پس از گذشت 
ان��دک زمانی موجب نارضایت��ی مخاطب از فقدان خالقیت و تف��اوت در محتوای 
بازاریابی می شود. جالب اینکه چنین امری در مورد برندها نیز وجود دارد. به همین 
دلیل اغلب برندها پس از گذشت بازه های زمانی مشخص اقدام به بازسازی فرآیند 

بازاریابی شان می کنند. 
محتوای بازاریابی ما باید تفاوت عمده ای با دیگر رقبا داش��ته باشد. اگر مشتریان 
امکان یافتن محتوای ما در ویکی پدیا یا کمپین های بازاریابی س��ایر رقبا را داشته 
باش��ند، آنگاه توجه چن��دان زیادی به ما نخواهند کرد. به ع��الوه، محتوایی که در 
دسترس همه برندهاست همیشه شک و تردیدهای زیادی مبنی بر تقلید آن برندها 
از هم پیش می آورد. به این ترتیب فرآیند ایجاد اعتماد ما نیز با مش��کالت زیادی 

مواجه خواهد شد. 
محتوای بازاریابی یک برند فرصتی طالیی برای جلب نظر مشتریان است. تولید 
محتوای منحصر به فرد مزیت جلب اعتماد مشتریان را به همراه خواهد داشت. به 
این ترتیب دیگر نیازی به نگرانی در مورد جلب اعتماد مشتریان و ناتوانی برندمان 

در این زمینه نخواهد بود. 
جمع بندی پایانی

اکن��ون ش��ما آماده ارائه کیفیت��ی برتر در زمینه تولید محص��والت و خدمات و 
همینطور بازاریابی مناس��ب برای آن هس��تید. نقطه اتکای برن��د ما در این مرحله 
اعتماد مش��تریان است. نکته مهم پس از ایجاد اعتماد تالش برای حفظ آن است. 
این امر از طریق ایجاد محتوای خالقانه به طور مداوم امکان پذیر خواهد بود. توصیه 
من در این بخش تالش برای تغییر الگو و روش تولید محتوای بازاریابی برندمان در 
بازه های زمانی مشخص )بین 1 تا ۳ سال( است. به این ترتیب فرآیند جایگاه برند 

ما در مقایسه با رقبا ارتقای قابل مالحظه ای خواهد یافت. 
وقتی مشتریان به یک برند اعتماد داشته باشند، برند موردنظر بدل به مشاور آنها 
می ش��ود. امروزه بس��یاری از مردم به برندی مانند نایک فقط به چشم تولیدکننده 
لوازم ورزشی نگاه نمی کنند. اغلب افراد نایک را به عنوان منبع کسب اطالعات جامع 
و کاربردی در زمینه لوازم ورزشی، به ویژه کفش های ورزشی، قلمداد می کنند. این 
امر به دلیل تجربه باالی نایک در زمینه تولید کفش در کنار تولید محتوای آموزشی 
است. به این ترتیب آنها موفق به جلب باالترین سطح از اعتماد مشتریان شده اند. 

نکته مهم درخصوص توانایی جلب اعتماد مشتریان فعلی برندمان تاثیر آن بر روی 
فرآیند جلب مش��تریان تازه است. وقتی مشتریان فعلی از ما راضی باشند، تمایل آنها 
ب��رای معرفی مان به دیگران افزایش می یابد. به این ترتیب بدون نیاز به صرف هرگونه 
هزینه ای امکان جلب مشتریان تازه فراهم خواهد شد.  در دنیای بازاریابی همه چیز از 
تولید محتوای ارزشمند و جذاب شروع می شود. برندهای بزرگ در رقابت با یکدیگر در 
تالش برای تولید محتوای متفاوت هستند. همین امر موجب جلب رضایت مشتریان و 
فروش بیشتر می شود. متاسفانه برندهای کوچک و تازه کار اغلب به سراغ تقلید صرف 
از نحوه فعالیت بازاریابی برندهای بزرگ می روند. به همین دلیل در عمل حرف تازه ای 
برای جلب نظر مشتریان ندارند. به عنوان نکته پایانی باید توجه مداوم به پرسش کلیدی 
ابتدای مقاله را یادآور شوم: »چگونه به موفقیتی مانند رقبای مان در زمینه جذب مشتریان 
دست یابیم؟« با توجه به آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، پاسخگویی به این 

پرسش نباید چندان دشوار باشد.  
copyblogger :منبع

بررسی شیوه های بازاریابی برند در اینستاگرام
بازاریابی در اینستاگرام با 4 راهکار ساده

امروزه ش��بکه های اجتماعی نقش انکارناپذیری در توسعه کسب و کارها 
بازی می کنند. بسیاری از برندها تمام توجه خود را معطوف به سرمایه گذاری 
و ج��ذب مخاطب از طریق پلتفرم های مش��هور مانند اینس��تاگرام، توییتر، 
اس��نپ چت و یوتیوب کرده اند. بدون تردید دالیل بسیار زیادی برای توجیه 
محبوبیت باالی ش��بکه های اجتماع��ی میان کاربران وجود دارد. س��هولت 
گردش اطالع��ات و ارتباط با دیگران فقط یکی از دالیل ش��هرت روزافزون 

پلتفرم های اجتماعی محسوب می شود. 
وقتی صحبت از بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی می شود، ذهن بسیاری 
از ما به س��راغ اینستاگرام می رود. این امر به دلیل موفقیت بسیار باالی این 
پلتفرم در زمینه جلب کاربران اس��ت. اینستاگرام اکنون ۷۰۰ میلیون کاربر 
فعال روزانه دارد. براساس پیش بینی ها تا چند سال آینده اینستاگرام با عبور 
از فیس بوک بدل به پرکاربرترین پلتفرم اجتماعی در سراس��ر جهان خواهد 
شد، با این حساب فعالیت برندها در این پلتفرم اهمیت بسیار باالیی خواهد 
داشت. یکی از نکات مهم در این زمینه تصور کسب و کارهای کوچک مبنی 
بر ناتوانی ش��ان در زمینه فعالیت بازاریابی مناسب در اینستاگرام است. آنها 
اغلب برندهای بزرگ را برنده های اصلی حوزه بازاریابی مبتنی بر شبکه های 
اجتماعی می دانند، با این حس��اب دیگر جایی ب��رای برندهای کوچک باقی 
نخواهد ماند. ویژگی مهم ش��بکه های اجتماعی امکان فعالیت مناسب تمام 
برندها در کنار هم اس��ت. این فضا به اندازه کافی برای فعالیت چند میلیون 

برند بزرگ هست. 
اگر برند ش��ما هنوز فعالیت در اینس��تاگرام را شروع نکرده است، در حال 
از دس��ت دادن فرصت های طالیی هستید. در این مقاله من به بررسی چهار 
راهکار کاربردی و در عین حال س��اده برای بازاریابی در اینس��تاگرام خواهم 

پرداخت. 
1. نمایش کارمان به شیوه ای خالقانه

ای��ده موردنظر در این بخش تاکید بر روی راه��کار برندمان برای کاهش 
مشکالت مشتریان است. بدون نمایش مناسب راهکار برندمان امکان توسعه 
جایگاه و بازاریابی مناسب وجود نخواهد داشت. امروزه میلیون ها برند مانند 
ما در اینس��تاگرام فعالیت دارند، با این حس��اب باید ویژگ��ی برندمان را به 
صورت کام��ال خالقانه بیان کنی��م. در غیر این صورت ام��کان تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی مخاطب هدف وجود نخواهد داش��ت. رمز موفقیت بسیاری 
از برندهای بزرگ نیز همین نکته اس��ت. با مشاهده مطالب آنها به زیبایی و 
جذابی��ت آنها پی می بریم. ترکیب این عناص��ر با خالقیت فوق العاده موجب 
موفقیت همیش��گی کمپین های آنها می ش��ود.  امروزه کاربران عالقه بسیار 
بیشتری به محتوای بصری در مقایسه با فرمت متن دارند. این امر به معنای 
ضرورت استفاده از تصاویر و ویدئوهای زیبا در فرآیند تولید محتوای برندمان 
اس��ت. نکته مهم در اینجا توجه به کارکرد دوگانه محتوای بصری اس��ت. بر 
این اس��اس در صورت طراحی محتوای بصری به گونه ای نامناس��ب و بدون 
هماهنگی با کپشن و هدف برندمان فاجعه عظیمی روی خواهد داد. بسیاری 
از برندها به دلیل ناتوانی در ایجاد پیوند مطلوب میان محتوای بصری و متن 
پست شان مورد بی توجهی عمده مخاطب قرار می گیرد.  توصیه من در اینجا 
همکاری با یک طراح گرافیک حرفه ای اس��ت. به این ترتیب مشکالت ناشی 

از کیفیت نامناسب پست های مان کاهش خواهد یافت. 
2. اهمیت صحبت با مخاطب

بس��یاری از کس��ب و کارها فضای ش��بکه های اجتماعی را فقط معطوف 
ب��ه بارگذاری پس��ت های مختلف پیرام��ون محصوالت ش��ان می دانند. آنها 
ه��دف اصلی از فعالیت در این فضا را فروش بیش��تر تلق��ی می کنند. بدون 
تردید تالش برای بارگذاری مداوم پس��ت های تبلیغاتی و تالش برای فروش 
محص��والت موجب اذیت مخاطب می ش��ود. بازاریابی مبتنی بر ش��بکه های 
اجتماعی معطوف به امری بس��یار گس��ترده تر از فروش صرف است. به نظر 
من هدف اصلی برندها از حضور در ش��بکه های اجتماعی باید تعامل و ایجاد 
رابط��ه نزدیک با مخاطب باش��د. به این ترتیب برندمان جلوه ای انس��انی تر 
پیدا خواهد کرد.  به راس��تی چگونه باید ب��ا مخاطب به گفت وگو پرداخت؟ 
بسیاری از برندها شیوه درست این کار را نمی دانند. برای شروع پاسخگویی 
به کامنت کاربران در ذیل پس��ت های مان ضروری خواهد بود. وقتی کاربران 
در مورد محصوالت یا مفهوم پست مان پرسش هایی دارند، باید به آنها پاسخ 
داد. در غی��ر این صورت کاربران به تدریج توجه کمتری به برندمان خواهند 

داشت. 
3. استفاده از هشتگ های مرتبط 

عدم اس��تفاده از هش��تگ های مناس��ب ب��ا برندمان در اینس��تاگرام یک 
اش��تباه بزرگ محسوب می شود. ش��اید تا همین چند سال پیش هشتگ ها 
یک ویژگی زائد در ش��بکه های اجتماعی بود. با این حال اکنون بس��یاری از 
کاربران برای یافتن مطالب موردنظرش��ان از آنها استفاده می کنند. به همین 
دلیل اس��تفاده مناس��ب از هش��تگ ها در فرآیند بازاریابی برندمان اهمیت 
باالیی دارد. بدون هش��تگ ها کاربران امکان یافتن ما در فضای شلوغ و پر از 
رقابت اینس��تاگرام را نخواهند داش��ت. یکی از نکات مهم در زمینه بازاریابی 
اینستاگرامی ایجاد هشتگ مخصوص برندمان است. این امر فضای ارتباطی 
میان ما و مخاطب ها را توسعه خواهد داد. به طور معمول هشتگ اختصاصی 
برند شامل نام آن است. همچنین کمپین های ما نیز باید هشتگ مخصوص 
خود را داشته باشد.  نکته مهم در اینجا عدم کفایت استفاده از هشتگ ها به 
تنهایی است. بدون تردید استفاده از هشتگ مناسب در کنار فعالیت مناسب 
برندمان در زمینه تولید محتوا تاثیرگذار خواهد بود. به عالوه اس��تفاده بیش 
از حد هش��تگ در ذیل پست ها نتیجه معکوس دارد. برندها باید بین ۳ تا ۵ 
هش��تگ برای هر پست خود در نظر بگیرند. در غیر این صورت فعالیت شان 

حالت حرفه ای نخواهد داشت. 
4. نمایش پشت صحنه کسب و کار

نمای��ش پش��ت صحن��ه کس��ب و کار عامل اصل��ی موفقی��ت برندها در 
اینس��تاگرام اس��ت. وقتی با یک پلتفرم تصویرمحور مواجه هس��تیم، باید از 
آن بهترین اس��تفاده را کنیم. هه ما تمایل باالیی به مش��اهده نحوه فعالیت 
کارمندان در برندهای بزرگ و مورد عالقه مان داریم. به عنوان یک کس��ب و 
کار هیچ چیز به اندازه توجه به درخواس��ت و تمایل کاربران مهم نیس��ت. با 
این حساب پرداختن به صحنه های کمتر دیده شده برندمان گزینه ای عالی 

برای جلب توجه دامنه وسیعی از کاربران خواهد بود. 
یکی از بهترین ایده ها در زمینه نمایش پش��ت صحنه کس��ب و کار برای 
برندهای تولیدی  فیلمبرداری از خط تولید محصوالت اس��ت. به این ترتیب 
کاربران ترغیب به طرح پرس��ش های متعدد در مورد محصوالت ما خواهند 
ش��د. این امر سطح تعامل و جذب مخاطب برندمان در شبکه های اجتماعی 

را به شدت افزایش خواهد داد. 
noobpreneur :منبع
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چگونه به اهداف مان در شبکه های اجتماعی برسیم؟
پیش نیاز استارت آپ ها برای موفقیت در 

شبکه های اجتماعی 

امروزه مدیریت اس��تارت آپ یکی از کارهای دش��وار و پیچیده به نظر می رس��د. اگرچه 
فناوری ه��ای نوین کمک زیادی به صاحبان اس��تارت آپ ها می کند، اما هنوز هم برخی از 
امور چالش برانگیز باقی می ماند. مهم-ترین نیاز استارت آپ ها فعالیت مناسب در شبکه های 
اجتماعی اس��ت. امروزه همه مردم از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. تصمیم گیری 
مش��تریان در زمینه خرید محصوالت نیز تا حد زیادی بس��تگی به تجربه مشاهده برندها 
در پلتفرم ه��ای اجتماعی دارد.  به عنوان یک اس��تارت آپ تازه کار فعالیت در ش��بکه های 
اجتماعی دشواری های خاص خود را دارد. در این مقاله هدف اصلی من بررسی شیوه های 
فعالیت مناسب در شبکه-های اجتماعی است. در ادامه به بررسی مهم ترین پیش نیازهای 

هر استارت آپ برای فعالیت تاثیرگذار در پلتفرم های اجتماعی خواهیم پرداخت. 
ضرورت برنامه ریزی

برنامه ریزی نخستین و مهم ترین پیش نیاز برای فعالیت مناسب در شبکه های اجتماعی 
است. این امر هم از طریق آژانس های کمکی در زمینه برنامه ریزی و خودمان امکان پذیر 
خواهد بود. نکته مهم در اینجا طراحی برنامه ای بلندمدت اس��ت. در صورت لحاظ امور 
ج��اری در برنامه مان احتمال موفقیت ما در ش��بکه های اجتماعی کاهش چش��مگیری 
خواه��د یاف��ت.  طراحی برنامه برای فعالیت در ش��بکه های اجتماعی در ارتباط با تفکر 
استراتژیک است. در گام نخست باید نسبت به تصویر دلخواه از استارت آپ مان که قصد 
ترسیم در شبکه های اجتماعی داریم، فکر کنیم. نکته کلیدی در این مرحله امکان یافتن 
راهکاری برای بیان درس��ت منظورمان به مخاطب اس��ت. در غیر این صورت برداش��ت 
نادرست از تالش های ما اجتناب ناپذیر خواهد بود.  برنامه ریزی با در نظر داشتن اهداف 
استارت آپ مان یکی از شیوه های مناسب محسوب می شود. به هر حال هدف اصلی ما از 
فعالیت در شبکه های اجتماعی دستیابی به موفقیت در رسیدن به اهداف مان است. پس 
از آنکه اهداف استارت آپ مان را مشخص کردیم، برنامه ریزی برای فعالیت در شبکه های 
اجتماعی راحت تر خواهد ش��د. به طور معمول اهداف شرکت ها از حضور در پلتفرم های 

اجتماعی به شرح ذیل است:
• افزایش آگاهی کاربران پیرامون برندشان

• جلب نظر مشتریان جدید
• ترغیب مشتریان به خرید

• تولید محتوای جذاب
به نظر من تمرکز هر اس��تارت آپ باید روی 1 یا ۲ مورد از اهداف فوق باش��د. بدون 
تردید تالش برای پیگیری همزمان هر چهار هدف پیش رو ش��انس ما برای موفقیت را 

کاهش خواهد داد. 
توجه به مخاطب

مخاطب هر اس��تارت آپ ش��امل مهم ترین افراد برای آن مجموعه اس��ت. متاس��فانه 
بس��یاری از برندها در زمینه شناسایی مخاطب هدف-شان عملکرد نامطلوبی دارند. اگر 
ش��ما تعریف درس��تی از مخاطب هدف تان دارید، یکی از استارت آپ های خوش شانس 
محس��وب می شوید. شناخت مخاطب هدف و توجه به افزایش کیفیت تعامل مان با آنها 
نقش مهمی در موفقیت کسب و کار دارد. خوشبختانه ظهور شبکه های اجتماعی امکان 
پیگیری این هدف به صورت رایگان و س��ریع را ممکن کرده اس��ت. نکته مهم در اینجا 
فعالی��ت در پلتفرم های مورد عالقه مخاطب مان اس��ت. برخ��ی از برندها بدون توجه به 
مخاطب  ش��ان اقدام به ثبت نام در پلتفرم های مش��هور می کنند. این امر اگرچه ما را با 
دامنه کاربران وس��یعی مواجه می سازد، اما شاید همه آنها مخاطب هدف ما نباشند. در 
اینجا بررس��ی وضعیت مخاطب ش��رکت ضروری خواهد بود. به طور معمول این کار با 
تحلیل اطالعات طبقه بندی شده صورت می گیرد. بسیاری از استارت آپ ها توان الزم برای 
تولید اطالعات مورد نیازش��ان را ندارند. به همین خاطر همکاری با آژانس های بازاریابی 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. این امر مزیت دسترس��ی به حجم وسیعی از اطالعات دقیق و 

موردنیاز استارت آپ مان، آن هم در کمترین زمان ممکن، در پی دارد. 
شیوه فعالیت در شبکه های اجتماعی

پس از آنکه برنامه ش��ناخت مخاطب مان را س��اماندهی کردیم، نوبت به انتخاب شیوه 
فعالیت در ش��بکه های اجتماعی می رسد. بدون تردید یک شیوه خاص برای همه برندها 
وجود ندارد، بنابراین در اینجا ما باید دست به انتخاب از میان شیوه-های مختلف یا حتی 
ترکی��ب آنها با یکدیگر بزنی��م. فقط در این صورت امکان موفقی��ت در زمینه جلب نظر 
مخاطب هدف وجود خواهد داش��ت.  یکی از نکات مهم در زمینه انتخاب ش��یوه فعالیت 
در شبکه های اجتماعی تعامل و شناخت بیشتر مخاطب است. اشتباه اغلب استارت آپ ها 
تلقی این امر به عنوان کاری بیهوده و فرعی اس��ت. به این ترتیب آنها در عمل مطابق با 
س��لیقه خودشان دست به انتخاب شیوه فعالیت می زنند. پرسش اصلی صاحبان کسب و 
کار در زمینه انتخاب روش فعالیت براساس سلیقه مخاطب مربوط به راهکار آن است. به 
نظر من بهترین ش��یوه در اینجا گوش دادن به صحبت های مخاطب هدف است. این امر 
اطالعات مناسبی در اختیار برند ما قرار خواهد داد. به این ترتیب امکان انتخاب مناسب 
فراهم خواهد شد. هیچ گاه بدون بررسی ابعاد مختلف فعالیت در شبکه های اجتماعی دست 
به انتخاب نزنید. این امر در اغلب موارد موجب ناکامی اس��تارت آپ ها در زمینه دستیابی 
به اهداف شان خواهد شد. به هر حال اگر موفقیت در شبکه های اجتماعی آسان بود، این 
مقدار اس��تارت آپ شکس��ت خورده وجود نداشت.  ش��یوه فعالیت مناسب در شبکه های 
اجتماعی باید ش��امل ارائه راهکارهای مناس��ب به مخاطب برای رفع مش��کالت و تولید 
محتوای ارزش��مند باش��د. این امر به گونه های مختلف امکان پذیر است. به عنوان مثال، 
برخی از اس��تارت آپ ها اقدام به بارگذاری ویدئوهای زنده برای پرسش و پاسخ با کاربران 
می کنند. بدون تردید این ش��یوه نیازمند داش��تن دامنه وسیعی از مخاطب هدف است. 
هیچ کس عالقه ای به اختصاص زمان ب��رای بارگذاری ویدئوی آنالین بدون حضور تعداد 
مناسبی از کاربران ندارد. اگر کسب و کار شما تازه کار خود را شروع کرده است، بارگذاری 
پس��ت بهترین گزینه خواهد بود. به عالوه ویدئوهای تخصصی در یوتیوب دامنه بیشتری 
از مخاطب ها را جلب می کند. به این ترتیب بارگذاری ویدئو را به این بخش انتقال دهید. 

اهمیت توسعه برند
یک اس��تارت آپ در س��فری دائمی قرار دارد. در فرآیند این س��فر هدف اصلی بنای 
وجه-های مختلف برندمان خواهد بود. اطالع رسانی مناسب در مورد استارت آپ اهمیت 
باالیی دارد. این امر موجب آگاهی کاربران از حضور برندمان در عرصه کسب و کار خواهد 
شد. به این ترتیب شانس موفقیت ما افزایش چشمگیری می یابد. ماهیت اصلی توسعه 
ش��بکه های اجتماعی نیز همین امر است. در حقیقت شبکه های اجتماعی برای افزایش 
سطح ارتباط میان افراد بنا شده است. استفاده مناسب برندها از پلتفرم های مختلف به 
تحقق هرچه بهتر این هدف کمک خواهد کرد.  به عنوان یک کسب و کار نگاه رو به جلو 
و تالش برای ایده پردازی خالقانه اهمیت باالیی دارد. هیچ کس یک برند تکراری را دوست 
ندارد بنابراین برنامه کلی تان را به طور مداوم مورد بازبینی قرار دهید. این امر همیشه ما 

را در فهرست استارت آپ های محبوب کاربران نگه خواهد داشت. 
مسیر پیش رو

همیشه از داشتن برنامه ای دقیق اطمینان حاصل کنید. اشتباه بسیاری از استارت آپ-ها 
تالش برای استفاده فوری از ایده های مختلف است. بدون بررسی دقیق ایده ها شانس ما برای 
جلب نظر مخاطب و دستیابی به اهداف مان کاهش چشمگیری خواهد یافت. در نهایت نیز 
اهمیت ارزیابی نتایج فعالیت استارت آپ مان در شبکه های اجتماعی را در یاد داشته باشید. این 

امر به بهبود و به روز رسانی برنامه-مان در آینده کمک شایانی خواهد کرد. 
business2community :منبع
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امروزه به لطف اینترنت مردم در سراس��ر جهان ارتباط بس��یار نزدیک تری با 
یکدیگر دارند. زندگی روزمره و بسیاری از امور مختلف نیز با ورود تکنولوژی های 
جدید سهولت بیشتری یافته است. به عنوان مثال به فرآیند ارسال کارت پستال 
برای تبریک تولد یک دوست فکر کنید. تا پیش از دوران کنونی به طور معمول 
اف��راد اقدام به خرید کارت پس��تال، نگارش متنی روی آن و س��پس ارس��ال از 
طریق پس��ت می کردند. اکنون ماجرا به طور کلی فرق کرده اس��ت. با اس��تفاده 
از ش��بکه های اجتماع��ی یا حتی س��رویس های ایمیل به س��ادگی و در نهایت 
زیبایی امکان ارس��ال پیام برای دوستان وجود دارد. به طور مشابه، پدیده خرید 
لحظه آخری نیز در زندگی بس��یاری افراد حذف شده است. با ظهور و گسترش 
فروش��گاه های اینترنتی حجم وس��یعی از مردم آن را به شیوه های سنتی خرید 
ترجیح می دهند. ش��اید ت��ا همین دو دهه پیش تصور ام��کان خرید محصوالت 
مختل��ف از طریق اینترنت عجیب به نظر می رس��ید، با ای��ن حال اکنون تجارت 
آنالین بدل به یکی از س��ودآورترین کس��ب و کارهای دنیا ش��ده اس��ت. مزیت 
اصلی خرید اینترنتی امکان دریافت محصول موردنظر تنها چند س��اعت پس از 
ثبت س��فارش است. افزایش سرعت تحویل سفارش ها حتی رستوران ها را نیز به 
فعالیت آنالین جلب کرده است. امروزه شمار بسیاری از رستوران ها سفارش های 
خود را به صورت آنالین دریافت می کنند. همه این تغییرات بیانگر کاهش فشار 
و اس��ترس مش��تریان در فرآیند خرید است. فروش��گاه های اینترنتی با پذیرش 
مس��ئولیت ارسال به موقع سفارش ها پیروزی چشمگیری بر فروشگاه های سنتی 

یافته اند. 
فراموشی فروشگاه های خیابانی

در حالی که امکانات گس��ترده خرید اینترنت��ی نظر هر فردی را جلب خواهد 
کرد، تاثیر آن بر روی کسب و کارهای دنیای واقعی مرگبار است. ایده نت فلیکس 
مبنی بر راه اندازی کانال تلویزیونی آنالین ش��رکت بالک باس��تر را به طور کامل 
از عرصه رقابت خارج کرد. ظهور اس��پاتیفای نیز سیس��تم توزیع موسیقی به نام 
HMV را کامال محو س��اخت. به این ترتیب ما دیگر حتی نام این برندها را هم 
به یاد نمی آوریم. امروزه روند رو به رش��د فروش��گاه آمازون در حال ایجاد بحران 
و چالش های اساس��ی برای بسیاری از فروشگاه های خیابانی است. به این ترتیب 

عرصه کسب و کار روز به روز برای آنها سخت تر می شود. 
ب��دون ش��ک در عرصه کس��ب و کار ترنده��ای متعددی ظه��ور و افول پیدا 
می کنند. این یک امر طبیعی اس��ت، با این حال گس��ترش سریع فروشگاه های 
آنالین امری فراتر از یک ترند ساده است. فناوری اینترنت در طول دو دهه اخیر 
تمام وجوه زندگی ما را تغییر داده اس��ت. نکته جالب اینکه پس از گذش��ت دو 

دهه هنوز هم تغییرات در الگوی زندگی ما ادامه دارد. 
از نظر بسیاری از کارشناس ها ظهور فروشگاه های آنالین بزرگ به معنای پایان 
کار فروشگاه های خیابانی و فیزیکی است، با این حال در طول چند سال گذشته 
روند افزایش فعالیت و سودآوری فروشگاه های خیابانی تعجب بسیاری از افراد را 
برانگیخته است. بدون تردید چنین امری کامال در تضاد با پیش بینی های موجود 
صورت می گیرد. آنچه روند رو به رش��د تمایل مردم به خرید از فروش��گاه-های 
خیابانی نش��ان می دهد، آغاز دوباره رقابت میان فروش��گاه های آنالین و آفالین 

است، بنابراین شاید تجدیدنظر در پیش بینی های گذشته ضروری باشد. 
پرس��ش اصل��ی در مواجهه با پدی��ده افزایش اقبال عمومی به فروش��گاه های 
فیزیکی تالش برای تایید صحت آن اس��ت. آی��ا واقعا چنین امری در حال روی 
دادن اس��ت؟ اگر همه ماجرا حاصل تالش بازاریابی فروش��گاه های آفالین برای 
جلب نظر مش��تریان باش��د، چه؟ در این صورت همه چیز مانند یک بازی بزرگ 
و غیرواقع��ی خواهد بود. اجازه دهید در ادامه به بررس��ی بیش��تر این موضوع و 

راستی آزمایی ظهور دوباره فروشگاه های خیابانی بپردازیم.
آمارهای رسمی

براس��اس یافته ه��ای ت��ازه محقق��ان ح��وزه کس��ب و کار اوج گی��ری دوباره 
فروش��گاه های خیابانی درست به نظر می رسد. به این ترتیب فروشگاه های واقعی 

در تالش برای بازپس گیری جایگاه از دست رفته شان خواهند بود. 

در م��اه مه س��ال ج��اری مطالعه ای از س��وی موسس��ه وی��زا بیانگر ش��روع 
به کار ۳4۵۰۰ فروش��گاه آفالین مس��تقل در سراس��ر آمری��کا آن هم در طول 
چند س��ال گذش��ته بود. این امر در مقایس��ه با س��ال ۲۰1۷ رشد 4.۵درصدی 
تاسیس فروشگاه های سنتی را نش��ان می-دهد. نکته جالب اینکه فروشگاه های 
س��نتی بودجه نسبتا کالنی برای رقابت با رقبای آنالین ش��ان در نظر گرفته اند. 
هدف گذاری اغلب فروش��گاه های س��نتی نیز رقابت مس��تقیم با غول های عرصه 

خرده فروشی آنالین مانند آمازون است. 
نکت��ه جال��ب در مورد نتایج پژوهش موسس��ه ویزا تایید آن از س��وی جامعه 
آماری وس��یعی اس��ت. پس از پایان پژوهش ویزا نتایج به دس��ت آمده به اطالع 
تعداد مش��خصی از مردم در آمد. واکنش آنها به این نتیجه کامال جالب بود. آنها 
هیچ تعجبی از روند افزایش عالقه به خرده فروش��ی های سنتی نکردند. به هنگام 
پرس��ش پیرامون دلیل عدم تعجب افراد ۳4درصد به عالقه ش��ان برای خرید از 
فروش��گاه-های خیابانی و ۶۰درصد به حضور در فروشگاه های فیزیکی در طول 
یک هفته گذش��ته اش��اره کردند. به این ترتیب صحت ترن��د افزایش محبوبیت 

خرده فروشی-های فیزیکی کامال صحیح به نظر می رسد. 
متاسفانه همه اخبار و اطالعات در مورد فروشگاه-های خیابانی امیدوارکننده 
نیست هنوز هم شمار عالقه مندان به خرید حضوری از طرفدارهای الگوی مدرن 
خرید کمتر است بنابراین میزان سود برندهایی مانند آمازون هنوز هم چند برابر 
خرده فروشی های فیزیکی ارزیابی می شود. در این میان موسسه ویزا فقط به روند 

رو به رشد عالقه مندی مشتریان به خرید حضوری اشاره می کند. 
خرید فقط با یک کلیک

یک��ی از دالیل اصلی اقبال عمومی به فروش��گاه های حض��وری روند فعالیت 
مستقل خرده فروشی ها در دنیای آنالین است. به این ترتیب اکنون فروشگاه های 
س��نتی نی��ز در تالش برای ارائه خدم��ات به صورت آنالین هس��تند. این امر به 
وی��ژه در زمینه تحویل محصوالت به مش��تریان کامال کارب��ردی خواهد بود. به 
ای��ن ترتیب دیگر خبری از تاخیرهای چند روزه در تحویل س��فارش های بزرگ 
)مانند مبلمان و وسایل منزل( نخواهد بود. چنین امری تغییر ذهنیت مشتریان 
را س��بب می ش��ود. یکی از دالیل اصلی جهت گیری مردم به سوی خرید آنالین 
تعهد خرده فروشی های این عرصه به تحویل سریع و ایمن سفارش ها بود. به این 
ترتیب با پیروی از استراتژی مشابه امکان بهبود وضعیت برای خرده فروشی های 

خیابانی نیز وجود خواهد داشت. 
داش��تن نمای آنالین حرفه ای کمک زیادی به برندهای فعال در زمینه فروش 
حض��وری می کن��د. این امر ام��کان نمایش ل��ذت خرید آنالی��ن را خواهد داد. 
مش��کل اصلی بسیاری از فروشگاه های سنتی ناتوانی در زمینه انتقال همین امر 
لذت بخش است. بی شک اغلب ما هنوز هم عالقه مند به حضور در فروشگاه-های 
بزرگ و کوچک هس��تیم. این امر برای ما احساسات و خاطرات زیادی را تداعی 
می کند. به عالوه، برخی از محصوالت به صورت حضوری امکان خرید راحت تری 
دارند. نیاز مش��تریان در چنین وضعیتی فعالیت بازاریابی مناس��ب فروشگاه های 
حضوری است. به این ترتیب آنها برای امتحان دوباره تجربه قدیمی شان ترغیب 

خواهند شد. 
در طول س��ال های اخیر یکی از جنبه های مهم رقابت فروشگاه های حضوری 
با رقبای آنالین تحویل رایگان س��فارش ها بوده است. بر این اساس فروشگاه های 
آنالی��ن به منظور افزایش جو رقابتی اقدام به تحویل آنالین محصوالت می کنند. 
این امر میزان رقابت را به طرز ش��گفت انگیزی افزایش داده اس��ت. بدون تردید 
چنی��ن اقداماتی تاثیرگ��ذار خواهد بود. با این حال اکتفا ب��ه آن مطلوب به نظر 

نمی-رسد. 
تالش برای ارائه خدمات آنالین بهتر از س��وی فروش��گاه های حضوری یکی از 
محورهای اصلی فعالیت س��ارا استرافورد، صاحب خرده فروشی کوچک در زمینه 
مد و لباس، به نظر می رسد. خرده فروشی سارا در شهر ساندرلند قرار دارد. یکی 
از چالش ه��ای اصلی وی مقابله با روند رو به رش��د خرید آنالین اس��ت. وی در 
مصاحبه با س��ایت Business Advice شرایط فعالیت فروشگاهش را اینگونه 
عن��وان می کند: »زمانی جلب توجه مردم در خیابان برای موفقیت مغازه ها کافی 
بود، با این حال دنیای کسب و کار به سرعت تغییر کرد. به همین دلیل من یک 
دهه پیش مجبور به توقف فعالیت شرکتم به دلیل افزایش سرسام آور هزینه های 

اجاره واحد تجاری و کاهش درآمدها ش��دم.« این امر به دلیل توس��عه روزافزون 
کس��ب و کارهای آنالین روی داد. اتفاقی مش��ابه برای بسیاری از برندهای دیگر 
نیز رخ داد. به این ترتیب شمار قابل توجهی از کسب و کارها با مشکالت عمده 

در زمینه بهبود وضعیت شان مواجه شدند. 
راهکار س��ارا اس��ترافورد برای خروج از بحران ورود به عرصه فروش آنالین در 
کنار فعالیت حضوری بود: »اکنوم من بس��یاری از محصوالتم را به صورت آنالین 
به فروش می رسانم. فعالیت در حوزه آنالین عالوه بر سود سرشار موجب افزایش 
مراجعه مش��تریان به فروش��گاه مان نیز شده است. به این ترتیب فعالیت مناسب 
در فضای آنالین سود قابل توجهی برای هر کسب و کار حضوری خواهد داشت.«

ترکیب فروش حضوری و آنالین
بس��یاری از فروش��گاه های س��نتی ب��ه منظور رقابت ب��ا برنده��ای آنالین به 
راهکارهای مشابه سارا اس��ترافورد روی آورده اند. ایده هایی نظیر ارائه هدیه های 
ارزش��مند، طراحی سایت و اکانت رس��می در شبکه های اجتماعی و تالش برای 
ارائ��ه محصوالت ش��رکت در قالب گزینه های متنوع از جمل��ه تالش های موفق 
شرکت ها محسوب می شود. امروزه پدیده تازه دنیای آنالین حضور فروشگاه های 
س��نتی به عنوان ترکیب��ی از الگوی فروش حضوری و آنالین اس��ت. ایده اصلی 
در اینجا س��اده و اثیرگذار اس��ت. بر این اس��اس در صورت جلب نظر مشتریان 
ب��ه ص��ورت آنالین و فروش محصوالت ب��ه آنها امکان تاثیرگ��ذاری بر روی آنها 
برای حضور در فروش��گاه افزای��ش خواهد یافت. به عقیده بس��یاری از صاحبان 
خرده فروش��ی های حضوری مش��تریان به هن��گام حضور در فروش��گاه ها تمایل 
بیش��تری به خرید نش��ان می دهند. این امر به هیچ وجه با تجربه خرید آنالین 
قابل مقایس��ه نیست. به همین خاطر هنوز هم ش��عبه های حضوری فروشگاه ها 

حفظ شده است. 
ُکُن��ر هیوی، یکی از کارآفرینان موفق در زمینه ایجاد تحول در کس��ب و کار 
سنتی اش است. وی درست در زمانی که اغلب کارشناس ها و مشاورهای کسب و 
کار به پایان دوران فروشگاه های حضوری اعتقاد داشتند، کار خود را شروع کرد. 
در ابتدا بسیاری از افراد تجربه او را همراه با شکست پیش بینی می کردند. با این 
حال ُکُنر با اس��تفاده از ش��یوه-های خالقانه و ترکیب فروش آنالین و حضوری 
موفق به توسعه جایگاه شرکتش شد. براساس مصاحبه وی با یکی از روزنامه های 
محلی س��طح درآمد شرکت ُکُنر از سال ۲۰۰9 تا به حال به شدت افزایش یافته 
اس��ت: »س��ال ۲۰۰9 شروع سودآوری مطلوب ش��رکت بود. کار ما با سود 4۰۰ 
هزار پوندی شروع شد، با این حال اکنون بیش از 1.1میلیون پوند در سال سود 
خالص به دس��ت می آوریم. فعالیت به عنوان مدیر خرده فروش��ی موجب افزایش 
س��طح خالقیت در من ش��د. بی تردید این امر با هیچ رقم و عددی قابل ارزیابی 

و سنجش نیست.«
در ابتدای راه ُکُنر مبلغ 8۰ هزار پوند بر روی افزایش آگاهی و مهارت خود از 
کس��ب و کارهای آنالین س��رمایه گذاری کرد. بی تردید در آن زمان این مقدار از 
س��رمایه گذاری آن هم برای یک کس��ب و کار کوچک دیوانگی محسوب می شد. 
با این حال ُکُنر برنامه منس��جمی در ذهن داش��ت. به این ترتیب در طول دوران 
فعالیت  ُکُنر در زمینه یادگیری نکات تازه دنیای کسب و کار بسیاری از اید های 
تازه به ذهنش رس��ید. به عقیده وی همان دوران سنگ بنای موفقیت بعدی اش 

محسوب می شود. 
جمع بندی

ش��اید حق با ُکُنر هیوی باشد. امروزه فعالیت به عنوان یک فروشگاه حضوری 
نیازمند آگاهی از ش��یوه-ها و تکنیک های متعددی است. عالقه مجدد مشتریان 
به حوزه خرید حضوری و تالش خرده فروش��ی ها برای رقابت هرچه نزدیک تر با 
رقبای آنالین نوید دوران درخشانی را می دهد. به نظر من سهم خرده فروشی های 
فیزیک��ی از بازار در طول س��ال های آتی بیش��تر خواهد ش��د. ای��ن امر فرصت 

سرمایه گذاری و فعالیت بهینه بیشتری برای این برندها ایجاد خواهد کرد. 
نکته مهم در اینجا توجه به فروش��گاه فیزیکی م��ان به عنوان یک ایده جذاب 
است. افزایش شمار خرده فروشی های آنالین نباید موجب ترس و کنارکشیدن ما 
شود. با اندکی خالقیت و ترکیب امور با یکدیگر همچنان امکان حضور موفق در 

این عرصه وجود خواهد داشت. 
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آیا هنوز چشم انداز مثبتی برای فروشگاه های حضوری وجود دارد؟

آینده فروشگاه های سنتی در عصر آنالین

noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس کسب  و کار و صاحب سایت
    ترجمه: علی آل علی    

به قلم: ساهایل اشرف نویسنده و پژوهشگر حوزه کسب و کار
  ترجمه: علی آل علی    

شنبه
16 شهریور 1398

شماره 1387
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شماره 1387

 برگزاری مستمر جلسات مالقات عمومی مدیرعامل شرکت گاز
استان قزوین با مراجعین

قزوین – خبرنگار فرصت امروز: در راستای تکریم حداکثری ارباب رجوع و حل مشکالت و مسائل مراجعین که با حوزه توزیع گاز 
مرتبط است جلسات مالقات عمومی مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین سه شنبه هر هفته به صورت مستمر برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، علی حسنپور رئیس روابط عمومی این شرکت اظهار داشت: با توجه به نیاز 
برقراری ارتباطی پویا و دوسویه بین شهروندان و مدیریت شرکت گاز قزوین؛ سه شنبه های هر هفته جلسات دیدار مردمی در دفتر 
مدیرعامل شرکت گاز استان برگزار  می گردد و مراجعین بدون واسطه به بیان مشکالت و مسائل خود با مدیر عامل می پردازند. 
حسنپور گفت: در سال گذشته در قالب مالقات های عمومی سه شنبه ها، مدیرعامل این شرکت بیش از 210 جلسه حضوری و 
چهره به چهره با ارباب رجوع داشته است که این تعداد در پنج ماهه نخست امسال حدود 60 جلسه مالقات بوده است. وی افزود: 
البته این تعداد جلسات غیر از جلسات و مواردی است که در روزهای دیگر هفته مراجعین بر اساس نیاز کاری به دفتر مدیر مراجعه 
و به بیان مسائل خود می پردازند. رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین با بیان اینکه رضایت شهروندان و مشترکین گاز از 
اولویت های این شرکت است افزود: موضوعاتی همچون درخواست شبکه گذاری، تسریع در روند گازرسانی به روستاها و صنایع اهم 
مواردی هستند که در جلسات مالقات عمومی از سوی مردم مطرح می شود و راهکارهای الزم جهت بررسی و حل آنها توسط مدیر 
سازمان ارائه می گردد. حسنپور در پایان در مورد روش هماهنگی برای جلسات مردمی با مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: مراجعه 
کنندگانی که تمایل به مالقات با مدیرعامل شرکت گاز استان را دارند می توانند به صورت تماس تلفنی با شماره های 33372551 
و 33374070 و یا مراجعه به سایت شرکت گاز به آدرس www.nigc-qazvin.ir هماهنگی الزم را انجام و سه شنبه هر هفته 

از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر برای مالقات با مدیر به شرکت گاز مراجعه نمایند.

مدیر منطقه 9 خبر داد : 
 اصالح سیستم ارتینگ )earthing( ایستگاه های حفاظت کاتدیک

منطقه 9 عملیات انتقال گاز
ساری – دهقان: مدیر منطقه 9 از اصالح سیستم ارتینگ )earthing( ایستگاه های حفاظت کاتدیک 
منطقه خبر داد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات، رسول داودی نژاد با 
اعالم این خبر اظهار کرد: سیستم ارت )earth( سیستمی برای اتصال بدنه تجهیزات به زمین جهت حفظ 
جان افراد و جلوگیری از آســیب به تجهیزات است که با توجه به نبود سیستم های ارت در تعداد زیادی 
از ایستگاههای حفاظت کاتدیک و همچنین باال بودن مقاومت ارت سایر ایستگاهها برای رفع این مشکل 
اقداماتی در دســتور کار قرار گرفت.وی با بیان اینکه این اقدامات در راستای ایمن سازی تجهیزات برقی 
ایستگاههای حفاظت کاتدیک، انجام شد، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی جهت رفع مشکل ارتینگ تعداد 50 مورد از این ایستگاهها  در دستور 
کار قرار گرفت و  کار طراحی و اجرای سیستم های ارتینگ در چندین نوبت توسط واحد مهندسی منطقه انجام و با همکاری واحد عملیات 

خطوط لوله و شرکت های پیمانکاری به اتمام رسید و نتایج مطلوبی نیز حاصل شد.

افتتاح و کلنگ زنی 156 پروژه گازرسانی دراستان گلستان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان درگفتگوبا پایگاه خبری شرکت درخصوص پروژه 
های گازرسانی   هفته دولت گفت:این شرکت درهفته دولت تعداد 156 پروژه گازرسانی را مورد بهره برداری ویا کلنگ زنی 
قرارداد که بیشتر آنها مربوط به بخش صنعتی می باشد. وی افزود:ازپروژه های مذکورتعداد 21 مورد روستایی بوده که از این  
تعداد  15 مورد آن افتتاح  و 6 مورد نیز کلنگ زنی شد،ضمن اینکه ازمجموع 135 واحد صنعتی  نیز 63  پروژه  به بهره برداری 
رسیده و 72 مورد نیز عملیات اجرایی آن آغاز شده است. مهندس محمد رحیم رحیمی تصریح کرد:پروژه های گازرسانی 
هفته دولت درمجموع بالغ بر 767 میلیارد و100 میلیون ریال هزینه دربرداشته   که در همین رابطه 3726  خانوار استان  از 

نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

تقدیر از فعالیت های کارگروه مطالعات جامع پیک بار
اهواز – شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از عملکرد برتر شرکت برق 
منطقه ای خوزستان جهت تهیه زیربنای انجام مطالعات هماهنگ پیک بار سال 1399، تقدیر و تشکر 
کرد. در پیام داود فرخزاد به محمود دشت بزرگ آمده است: با تالش های همکاران مرتبط در سراسر 
کشور در مراحل به روز رسانی ساختار مدل، تهیه اطالعات و مدل سازی نقطه کاری شبکه سراسری، 
دقت مدل مطالعاتی شبکه سراسری انتقال و فوق توزیع از وضعیت قابل قبولی برخوردار بوده و نتایج 
محاسبات آن با اطالعات ثبت شده در تصویر لحظه ای تابستان سال جاری به میزان قابل توجهی 
منطبق و هماهنگ گردیده است. با توجه به بررسی های انجام شده از نظر هماهنگی و پیگیری فعالیت های تعیین شده تا مرحله 
فوق الذکر و همچنین منظور نمودن حجم شبکه تحت پوشش مناطق، عملکرد آن شرکت تا این مرحله در ردیف شرکت های برتر 
قرار گرفته است. لذا بدینوسیله از مساعدت جنابعالی و تالش های رئیس، نایب رئیس، دبیر و کلیه اعضای فعال کارگروه مطالعات 
جامع و هماهنگ آن شرکت تشکر و قدردانی می نماید.امید است با استمرار فعالیت های مذکور، شاهد ارتقاء هر چه بیشتر سطح 

علمی و تخصصی مطالعات به خصوص در ارتباط با پیک بار سال آینده باشیم.

جابجایی یک میلیون و 5۰۰ هزار تن کاال در استان ایالم
ایالم-هدی منصوری: معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم 
از جابجایی یک میلیون و500 هزار تن کاال در 5 ماه نخســت امسال خبرداد. محمد حسنی گفت: 
در پنج ماهه نخست سال جاری یک میلیون و پانصد هزار تن کاال توسط ناوگان حمل نقل باری در 
استان ایالم جابجا شده است.وی افزود: در مدت یاد شده بیش از 64 هزار 325 بارنامه برای جابجایی 
کاال صادر شده است.حسنی با بیان اینکه شرکت های حمل و نقل موظف به بررسی کارت هوشمند 
رانندگان و کامیون و رعایت تمام قوانین و ضوابط مرتبط هستند، خاطرنشان کرد: تنها زمانی که کارت 
هوشمند رانندگان و کامیون مورد تأیید قرار گرفت شرکت های حمل و نقل موظف به صدور بارنامه هستند و در غیر این صورت صادر 
کردن بارنامه نوعی تخلف از سوی شرکت محسوب و به کمیسیون ماده 12 برای رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل ارجاع 
داده می شوند. وی اظهارداشت: عمده کاال های جابجا شده از مبدا استان به ترتیب، انواع سیمان، گندم، انواع گاز مایع، کلینگر، ماسه 
و پلی اتیلن و سایرکاال ها بوده است.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم ادامه داد: 53 شرکت حمل 
و نقل کاال در حال حاضر در استان فعال هستند و بیش از3 هزار دستگاه کامیون با عمر میانگین 11 سال دراستان فعالیت دارند.
حسنی تصریح کرد: در سال 97 در استان ایالم بیش از دو میلیون و 295 هزار تن کاال در توسط ناوگان باری در سطح استان به 

مقاصد درون و برون استان جابجا شده است.

دالوند:
 خرید تضمینی گندم در استان لرستان از 29۰ هزار تن گذشت

لرستان – خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان طی مصاحبه 
ای با صدا و سیمای مرکز لرستان با بیان این مطلب اظهار داشتند تا پایان روز یازدهم شهریور ماه 
مقدار 292714تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان  استان از طریق 40 مرکز  خریداری  و ذخیره شده 
است .حجت اله بیرانوند در ادامه افزودند: این مقدار گندم در قالب 62859 محموله از 26 هزار کشاورز  
دریافت شده است .وی در ادامه اظهار داشتند بیشترین خرید گندم تا کنون  به ترتیب مربوط  به  
شهرستانهای ازنا با 64 هزار تن،  کوهدشت با 54 هزار تن و  دلفان با 36 هزار تن  بوده و در مجموع 
تولیدوخرید گندم در مناطق جنوبی استان نسبت به سال قبل  افزایش   ودر مناطق مرکزی، شمال و شرقی استان به دلیل عدم  
بارندگی مناسب در فصل بهار  کاهش  یافته است .مدیر کل غله و خدمات بازرگانی وجه پرداختی به کشاورزان را تا پایان روز یازدهم 
مرداد ماه 3450 میلیارد ریال اعالم و بیان داشــتند مانده مطالبات کشاورزان نیز به تدریج پرداخت خواهد شد . بیرانوند در پایان 
میزان خرید دانه روغنی کلزا در استان را 3026 تن اعالم و اظهار داشتند مطالبات کشاورزان بابت تحویل کلزا بصورت کامل تسویه 
شده است .که در تولید کلزا وتحویل این محصول به مراکز دولتی شهرستان سلسه با دوهزار تن در رتبه نخست قرار داردالزم به ذکر 
است  در حال حاضر 27 مرکز خرید در نقاط مختلف استان فعال میباشند وتا اواسط مهرماه سالجاری نسبت به دریافت محصول از 

کشاورزان اقدام خواهند نمود.

خط خروجي مخزن زمیني 5۰۰۰متر مكعبي چابكسر به بهره برداری رسید
 رشت- مهناز نوبری:  مدیر آبفای رودسراز اتمام لوله گذاری و بهره از خط خروجی مخزن زمینی 5000مترمکعبی چابکسر 
خبرداد .  حسن امیدوار مدیرآبفای رودسربا اعالم این خبر گفت :همزمان با گرامیداشت ایام هفته دولت جمهوری اسالمی ایران 
و در راستای به بهره برداری رساندن پروژه های دستگاه های اجرایی طی مراسمی با حضور دکتر اسمعیل پور فرماندار شهرستان 
رودســر و غالمپور معاون بهره برداری آبفای گیالن و جمعی از مسئولین شهرستان خط انتقال خروجی مخزن 5000مترمکعبی 
چابکســر به طول 1500متر به بهره برداری رســید.وی قطر لوله گذاری انجام شده را 315 میلیمتراعالم کردو افزود: برای اجرای 
این طرح مبلغی بالغ بر 14هزارمیلیون ریال از محل اعتبارات تنش های آبی  هزینه شده است.وی در پایان تصریح کرد: با اجرای 

این طرح امکان بهره برداری از مخزن 5000 متر مکعبی چابکسر برای 3700 مشترک این شهر فراهم شده است.
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اخبار

تبریز – اسد فالح: استاندار آذربایجان شرقی خواستار 
حمایت تمام قد بانک های اســتان از فعاالن واقعی تولید و 
صنعت شــد و گفت: در یک جنــگ نابرابر اقتصادی قرار 
گرفته ایم و انتظار داریم بانک ها در این شــرایط حساس 
و برای افزایش اشــتغال جوانان، از فعاالن واقعی و کاربلد 

حوزه تولید و صنعت حمایت کنند.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای هماهنگی 
بانک های اســتان با تبریک روز بانکداری اسالمی، گفت: 
خوشبختانه بانک های اســتان عملکرد قابل قبولی دارند 
و مــا از فعالیــت آنها رضایــت داریم؛ البته متناســب با 
شــاخص های اســتان انتظارداریم روزبه روز شاهد بهبود 

عملکرد نظام بانکی نیز باشیم.
سیاست های پولی و مالی مهم ترین ابزار برای 

بهبود شرایط اقتصادی است 
وی، سیاســت های پولی و مالی را مهم ترین ابزار برای 
بهبود شــرایط اقتصادی دانســت و ادامــه داد: فعالیت 
بانک ها در راســتای تحقق این مهم از اهمیت بســزایی 
برخوردار اســت و باید بیش از پیــش از ظرفیت بانک ها 
و موسســات مالی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشــور، 
بهره برداری کرد. پورمحمدی با اشــاره به سیاســت های 
خصمانه اســتکبار جهانی علیه جمهوری اسالمی ایران و 
تشــدید تحریم ها در بخش های مختلف، اظهار داشت: در 
یک جنگ نابرابر اقتصادی قرار گرفته ایم و باید با تبیین 
این موضوع به اقشار جامعه، برای حرکت به سمت توسعه 
و اقتدار هرچه بیشــتر متحد شویم. اســتاندار آذربایجان 

شرقی در همین راستا با بیان اینکه هدف استکبار جهانی 
از افزایش تحریم بــر ایران، افزایش نافرمانی های مدنی و 
در نهایت ساقط کردن نظام است، اظهار داشت: دشمنان 
مــا فریبکارانه اعالم می کنند که مشــکلی با رژیم حاکم 
بــر ایران ندارند در حالی که عملکرد آنها نشــان می دهد 
که ادعایشان کذب محض اســت. پورمحمدی ادامه داد: 
دشــمنان ما باید بدانند که تحریم جمهوری اســالمی، 
اتحاد، همدلی و عزم ما را برای مقاومت و درهم شکســتن 
نقشــه های شــوم آنها افزایش می دهد و در سایه همین 
اتحــاد و همدلی و تحت رهنمودهای رهبری نقشــه های 
دشمنان نقش بر آب خواهد شــد. وی در بخش دیگری 
از ســخنان خود اظهار داشت: کارآفرینان، تولیدکنندگان 
و بانک ها، اصلی ترین عوامل موثر در این میدان هســتند 
و به عنوان افســران جنگ اقتصادی، نقش بسیار خطیری 

را عهده دار هستند.

بانک ها برای گردش سپرده های مردم در استان 
تالش کنند

 اســتاندار آذربایجان شرقی از مدیران بانک های استان 
خواســت که موضوع افزایش اختیارات بانک ها را پیگیری 
کنند و گفت: بانک های ما، امانتدار مردم هســتند و باید 
برای گردش ســپرده های مردم در استان، تالش کرده و 
اجازه انتقال این سرمایه ها به خارج از استان را ندهند. وی 
بر عزم جدی مدیریت ارشــد استان برای حمایت از تولید 
و صنعت و رفع مشــکالت این قشــر تأکید کرد و گفت: 
خوشــبختانه هیچ کمبودی از نظر منابع مالی بانک ها در 
اســتان نداریم و آماده حمایت از متقاضیان کاربلد حوزه 

تولید و صنعت و فعاالن این بخش هستیم.
کسانی که به فكر سوءاستفاده از منابع مالی 
بانک ها هستند با در بسته مواجه خواهند شد

پورمحمــدی در همین راســتا تصریح کرد: تســهیالت را به 
افــرادی ارائه می کنیم که عاشــق خدمت به مردم هســتند و 
تسهیالت دریافت شده را به بانک ها برمی گردانند؛ اما کسانی که 
به فکر سوءاســتفاده از منابع مالی بانک ها و عدم بازپرداخت آن 
هستند با در بســته مواجه خواهند شد. وی همچنین خواستار 
توجه جدی بخش خصوصی به نوسازی تجهیزات و ماشین آالت 
در راســتای افزایش کیفیــت تولیدات و تالش بــرای افزایش 
صادرات و حضور درخشــان در بازارهای بین المللی شــد. الزم 
به ذکر اســت سرپرســت امور شــعب بانک ملی و دبیر شورای 
هماهنگی بانک های اســتان نیز در این نشســت گزارشــی از 

عملکرد نظام بانکی استان ارائه کرد.

بندر عباس – خبرنگار فرصت امروز: مسئول حوزه فرهنگی اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به تشریح جزییاتی از برنامه های متنوع 
این اداره کل به منظور گرامیداشــت دهه اول ماه محرم در ساختمان 

های اداری و شهرک های مسکونی وابسته به آن خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان 
هرمزگان، حجت السالم و المسلمین "محمد حسن نعیم آبادی" در 
این رابطه اظهار داشت: فرهنگ عاشورا عظیم ترین رخدادی بود که 
در تاریخ بشری پدید آمد و مسلمانان و غیر مسلمانان را با ارزش های 
متعالی و مفهوم حیات هدفدار آشنا ساخت و انگیزه مبارزه برای حفظ 
کرامت انسان و نفی سلطه ستم را در انسان ها تقویت کرد. وی اظهار 
داشت: با هدف تبیین و تعمیق فرهنگ عاشورا و فلسفه قیام اباعبداهلل 
الحسین)ع( و یاران با وفایش، ویژه برنامه های متنوعی در ساختمان 
های اداری مجموعه بنادر و دریانوردی هرمزگان برگزار می شود. نعیم 
آبادی خاطرنشان کرد: برنامه صبحگاهی قرائت زیارت عاشورا در محل 
نمازخانه ساختمان مرکزی بندر شهید رجایی به همراه سفره تبرکي، 

برگزاری مراسم سخنرانی و همچنین روضه خوانی بعد از اقامه نماز 
ظهر و عصر در پنج مکان مختلف این بندر از جمله برنامه هایی است 
که برای دهه نخســت محرم در دستور کار قرار دارد. مسئول حوزه 
فرهنگی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن تشــریح سایر 
برنامه های مربوط به گرامی داشتن حماسه عاشورا و برگزاری مراسم 
عزاداری در شــهرک های مسکونی وابســته به این مجموعه بزرگ 

اقتصادی، اظهار داشــت: قرائت زیارت عاشورا، سینه زنی، زنجیرزنی 
و مرثیه سرایی ساعت 20:30 هر شب، ویژه برنامه تجمع هیات های 
عزاداری در شهرک های مسکونی شهید باهنر و رجایی از دیگر برنامه 
های مدنظر به شمار می رود. وی همچنین از برگزاری مراسم عزاداری 
ویژه خواهران در بیت الزهرا )س( شــهرک شهید باهنر و اقامه نماز 
ظهر عاشورا در مساجد شهرک های مسکونی این اداره کل نیز سخن 
به میان آورد و عنوان کرد: برگزاري مراســم ویژه یگان حفاظت در 
روز هفتم محرم و آیین شــام غریبان از دیگر برنامه ها پیش بینی 
شده اســت. نعیم آبادی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته 
در خصوص تجمع دلدادگان حضرت اباعبداله الحسین)ع( که همه 
ساله در مسجد پیامبر اعظم)ص( مجتمع بندری شهید رجایی برگزار 
می شود، گفت: کارگران و کارکنانی در بزرگترین بندر بازرگانی ایران 
فعالیت می کنند که مقتضیات شغلی و برنامه های کاری آنها امکان 
شــرکت در برنامه های عزاداری دهه محرم را از این دلدادگان سلب 

می کند. 

قم – خبرنگار فرصت امروز: استاندار قم در جلسه شوراي آموزش 
و پرورش استان قم از دانش آموزان قمي برتر در کنکور و المپیادهاي 

علمي قدرداني کرد.
در جلســه شــوراي آموزش و پرورش استان قم که بعد از ظهر 
امروز در سالن امام جواد )ع( استانداري برگزار شد، طي سخناني با 
بیان اینکه تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت مدرسه را از مسائل 
جدي اســتان در گذشــته عنوان کرد و گفت: با تالش و اهتمام 
مسوالن این مســئله امروز تا حد مطلوبي حل شده است.استاندار 
قم اظهار داشــت: با وجود تامین زمین براي ساخت مجتمع هاي 
آموزشــي، شهر قم مشــکالت جدی در کمبود فضاهای آموزشی 
دارد و برای رفع این دغدغه باید از تمامي ظرفیت ها استفاده شود.

وی بر اهمیت رســیدگی به امور آموزش و پرورش و دانش آموزان 
تأکیــد کرد و گفت: دانش آموزان موفــق در کنکور و المپیادهاي 

علمی بایســتي مورد حمایت و توجه جدي مسئوالن قرار بگیرند.
استاندار قم همچنین انتخاب آقای حاجی میرزایی به عنوان وزیر 
آموزش و پرورش را نیز تبریک گفت و بیان داشــت: امیدواریم این 
انتخاب منشا خدمات ارزنده برای کشور باشند.سرمست خاطرنشان 
کرد: مدیران آموزش و پرورش قم هماهنگی الزم برای حضور وزیر 

محترم در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم را در راستای 
مطرح نمودن مسائل آموزشی استان به ایشان فراهم کنند.استاندار 
قم در بخش دیگری از سخنان خود دانش آموزان را به درک صحیح 
از شرایط و موقعیت ها و مدیریت ارتباطات اجتماعی توصیه کرد 
و گفت: ســهم هوش در موفقیت حدود 40 درصد است، اما برای 
رسیدن به موفقیت واقعی باید هوش اجتماعی را در خودتان تقویت 
و خودباوری را در خود ایجاد و شــکوفا کنید.وی با بیان اینکه اگر 
موفقیت ها بدون شناخت خدا و خودآگاهی باشد، به آفت خودبینی 
، غرور و فراموشی خدا منجر می شود، خاطرنشان کرد: عقل انسان 
در بهترین و باالترین جایگاه، باید همراه با خداشناسی و خودآگاهی 
باشد و انسان در همه موفقیت ها شکرگذار خدا باشد.استاندار قم در 
این جلسه با اهداي لوح سپاس، از دانش آموزان قمي برتر در کنکور 

و المپیادهاي علمي قدرداني کرد.

اهواز – شبنم قجاوند: سید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی 
استان خوزستان در جلسه کارگروه فنی و درآمد استان نحوه بازرسی 

الکترونیک کارگاههای تولیدی را تشریح کرد.
سید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان 
با تأکید بر اینکه پرداخت حق بیمه بر اساس دستمزد واقعی بیمه 
شدگان ، ضامن حمایت مؤثر از نیروی کار است گفت در حال حاضر 
بیش از 82 هزار کارگاه فعال در اســتان خوزســتان تحت پوشش 
سازمان تأمین اجتماعی هستند که از 55 هزار کارگاه بازرسی بعمل 
می آید. وی با اشاره به ماده 47 قانون تأمین اجتماعی تصریح کرد 
بر اســاس این قانون بازرسان تأمین اجتماعی مکلف هستند تا به 
کارگاههای تولیدی برای بازرسی مراجعه نمایند و کارفرمایان گرامی 
نیز مکلفند تا تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز بازرسی را در اختیار 

بازرســان قرار دهند. مرعشــی تأمین اجتماعی را یاور نیروی کار 
و پشتیبان کارآفرینان برشــمرد و افزود : در همین راستا بازرسان 
ســازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر مجهز به سیســتم های 
هوشمند هستند و قبل از ورود به کارگاه تمام اطالعات قبلی و فعلی 

آن را دارند. مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان گفت : پیش 
از این مشــکالت هویتی زیادی در بازرسی وجود داشت اما در حال 
حاضر با استفاده از سیستم های هوشمند ، اطالعات هویتی افراد با 
توجه به پایگاه اطالعاتی یکپارچه شعب با سهولت و سرعت بیشتری 
در دسترس قرار دارد و امیدواریم در آینده نزدیک با اتصال به سامانه 
ثبــت احوال بتوانیم دقت این امر را افزایش دهیم. وی با بیان اینکه 
هنگام بازرســی از طریق GPS کارگاه شناسایی می گردد افزود : 
گزارش بازرسی در همان لحظه از طریق ایمیل برای کارفرما ارسال 
و چنانچه کارفرمایی اعتراضی نسبت به بازرسی انجام گرفته داشته 
باشــد می تواند آن را بصورت کتبی به شــعبه مربوطه ابالغ و یا به 
 eservices.tamin.ir : سامانه خدمات غیر حضوری به آدرس

مراجعه نماید.

همدان – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومي شرکت 
گاز اســتان همدان : مدیرعامل شرکت گاز استان همدان اعالم نمود: از 
ابتداي ســالجاري تا پایان مردادماه تعداد 74  واحد صنعتي،کشاورزي 
،جزء یا عمده گازدار شده اند و قریب به 3 میلیون لیتر در مصرف سالیانه 
ســوخت مایع صرفه جویي شده اســت.  طي پنج ماه سالجاري 88/1 
کیلومتر شــبکه تغذیه و توزیع )شهري:86/2 کیلومتر و روستایي: 1/9 
کیلومتر( اجرا، 1180 انشعاب )شــهري:796 و روستایي:384( نصب ،  
4  هزار و 502  اشــتراک  پذیرش شــده اند و 3 هــزار و 407 خانوار 
تحت پوشش اســتفاده از گاز طبیعي  قرار گرفته اند و 1068 میلیون 
متر مکعب گاز مصرف شده است. مهندس عبدا... فیاض اضافه کرد: تا 
پایان مردادماه سالجاري تعداد کل مشترکین استان ، 611 هزار و 853 

مشترک   )خانگي: 568051 مورد ،  تجاري و عمومي: 41011 مورد  ، 
مشترک صنعتي ،جزء ، عمده و کشاورزي:  2740 مورد ، نیروگاه: 5 مورد 
، تعداد جایگاههــاي : CNG 46 مورد( جذب، تعداد 320 هزار و 82 

علمک  نصب و تعداد 640 هزار و 289 خانوار )99/9%( تحت پوشــش 
اســتفاده از گازطبیعي قرار گرفته اند.همچنین 9 هزار و 256 کیلومتر 
شــبکه هاي تغذیه و توزیع گاز  دراستان  اجرا شــده و 1026 روستا از  
1087 روستاي استان گازدار مي باشد و تعداد 61 روستا، خالي از سکنه 
و یا زیر 20 خانوار و سخت مسیر هستند. مدیرعامل شرکت گاز استان 
همدان در پایان اعالم نمود: شرکت گاز استان همدان در زمینه گازرساني 
به شهر زاهدان، پیشرو مي باشد، به طوري که تا پایان مردادماه سالجاري 
67 هزار و 92  متر شبکه گذاري پلي اتیلن و 3 هزار و 290 متر شبکه 
گذاري فلزي انجام شده است. طي 6 ماه حدود 53 درصد پروژه محوله 
که شامل اجراي  135755 متر شبکه ، احداث و نصب 5 ایستگاه تقلیل 

فشار و نصب  540 انشعاب مي باشد، انجام شده است.

استاندار آذربایجان شرقی: بانک ها از تولیدکنندگان واقعی حمایت کنند
بانک ها برای گردش سپرده های مردم در استان تالش کنند

جزییاتی از برنامه های دهه اول محرم در مجموعه بنادر و دریانوردی هرمزگان

در جلسه شوراي آموزش و پرورش استان قم صورت گرفت:

تقدیر استاندار قم از دانش آموزان برتر در کنكور و المپیادهاي علمي

مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان :

بیش از 82 هزار کارگاه فعال تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی خوزستان قرار دارند

شرکت ملي گاز :

74 واحد صنعتي و کشاورزي طي پنج ماهه اول سال جاري در استان همدان گازدار شده اند

چهار شنبه
13 شهریور 1398
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تفاهم نام��ه ایجاد و راه اندازی مرکز نوآوری و ش��تابدهنده با هدف حمایت از 
ایجاد مرکز نوآوری و ش��تابدهی حوزه ارتباطات و رس��انه میان »س��تاد توسعه 
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان« و »دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

ایران« منعقد شد.
ب��ه گزارش معاونت علمی و فناوری، پرویز کرمی دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی 
اقتصاد دانش بنیان در این مراس��م ایجاد زیس��ت بوم کارآفری��ن و مراکز نوآوری 
و بس��ترهای بروز خالقیت ها و ایده های نوآوران��ه را از نقاط کانونی نگاه معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برش��مرد و گفت: این تفاهم نامه همکاری بر 
مبنای حمایت جدی معاونت علمی و فناوری از توس��عه مراکز نوآوری، ایده های 
خالق و نوآور به ویژه در حوزه صنایع فرهنگی و تولید محتوای دیجیتال منعقد 
ش��ده است. مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، از مراکز نوآوری به 
عنوان بس��تری برای رونق اس��تارت آپ ها در حوزه های فرهنگی یاد کرد و ادامه 
داد: دانش��گاه صداوسیما بستر مناس��بی برای تربیت نیروی انس��انی توانمند و 
متخصص حوزه رس��انه و محتوای دیجیتال اس��ت و این تفاهم نامه همکاری در 
راس��تای تعامل ها با این دانشگاه برای هدایت و تقویت آنان در مسیر رسیدن به 

دانشگاه نسل سوم و چهارم کارآفرین قرار دارد.
کرم��ی اف��زود: این دانش��گاه هم به عن��وان تامین کننده نی��روی متخصص و 
دانش آموخته بازار و هم تأمین کننده نیروی انس��انی متخصص س��ازمان کارآمد 
بوده اس��ت و امیدواریم در مس��یر جدید برای راه اندازی استارت آپ های جوانان 

خالق هم در حوزه های صنایع خالق و فرهنگی بستر مناسب ایجاد کند.
دبیر ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری، تولید محتوای دیجیت��ال و نرم افزار را یکی از بس��ترهای بکر ایجاد 
ارزش افزوده دانس��ت و گفت: متاس��فانه در تولید محتوا کمبودهایی در کش��ور 
داریم که این مراکز، فضای تازه با همکاری دانشگاه می تواند توانایی های الزم را 

در حوزه های داخلی و بین المللی فراهم کند.
ب��ه گفته کرمی، ایجاد 18۰ مرکز نوآوری، بیش از 8۰ ش��تابدهنده و 14۰۰ 
ش��رکت خالق و فرهنگی، ایران را در مس��یر پیش��رفت در حوزه تولید محتوا و 

اقتصاد دیجیتال قرار داده است.
وی همچنی��ن از رویکرد معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در رونق 
بخش��یدن به صنایع خ��الق، فرهنگی از جمله تولید محت��وای دیجیتال گفت و 
ادامه داد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تحقق دانشگاه های کارآفرین 
را ب��ه عنوان یک اولویت مه��م و در کنار دیگر مأموریت ه��ای اصلی خود مانند 
تجاری سازی فناوری ها، نوآوری ها و ایجاد شرکت های دانش بنیان دنبال و تالش 
می کند تا با حمایت از تمامی عناصر فعال زیس��ت ب��وم کارآفرینی و نوآوری به 
مثابه نخ تس��بیح اقتصاد دانش بنیان، رونق تولید و پیش��رفت اقتصاد مقاومتی را 

رنگ واقعیت ببخشد.
دبیر ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری، جایگاه پانزدهم ای��ران در تولید علم را فرصتی ب��رای تحول آفرینی 
در حوزه فناوری دانس��ت و گفت: خوشبختانه کش��ور ما در تولید علم، گام های 
اثرمندی پیموده و ایران از جایگاه ۵۰ در سال ۲۰۰۰ میالدی به رتبه 1۵ جهانی 
تولید علم در س��ال جاری رس��یده است؛ این تحول، نشان دهنده ظرفیت و قوت 
دانش��گاه های کشور اس��ت، تالش می کنیم در مسیر دانش��گاه های نسل سوم و 

چهارم که کارآفرین و نوآور هستند قرار بگیرد.
کرمی اشتغال دانش بنیان و فناور را یکی از ثمره های شیرین حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری از زیست بوم نوآوری عنوان کرد و گفت: بیش از 
4ونیم میلیون دانشجوی توانمند داریم که ظرفیت به کارگیری ظرفیت های شان 
به شیوه استخدام دولتی وجود نداشت، مراکز رشد و شتابدهنده ها و کارخانه های 
نوآوری، محلی بود تا استعدادهای این جوانان در قامت یک کسب و کار نوآورانه 

و فناورانه ظهور و بروز پیدا کند.
مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، ش��کوفایی ظرفیت پارک های 
عل��م و فناوری را یک گام در راس��تای هدایت ایده های خالقانه بومی به س��وی 
کارآفرینی فناورانه و نوآورانه برش��مرد و افزود: پارک های علم و فناوری با اینکه 
خود را به جامعه شناس��انده بودند، اما به ظرفیت و کارآمدی خود نرسیده بودند 
که به مدد معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به قوام و دوام رس��یدند. 
اکن��ون بیش از 4۵ پارک عل��م و فناوری داریم که به طور میانگین هر اس��تان 

حداقل از یک پارک علم و فناوری برخوردار است.

راه اندازی شتاب دهنده و مرکز نوآوری تا پایان سال جاری
در بخ��ش دیگ��ری از این مراس��م، اس��ماعیل قادری فر رئیس مرکز توس��عه 
فناوری ه��ای راهب��ردی معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری توس��عه 
اس��تارت آپ در ح��وزه تولی��د محتوا، صنای��ع دیجیتال، خ��الق و فرهنگی را از 
دستاوردهای این تفاهم نامه همکاری عنوان کرد و افزود: تعامل برای ایجاد مرکز 
نوآوری دانش��گاه صدا وس��یما، ضمن تربیت و هدایت نیروی جوان، متخصص و 
کارآفری��ن، تحول تازه ای را در حوزه تولی��د محتوا و صنایع دیجیتال و فرهنگی 
رق��م خواهد زد. ب��ا همکاری و تعامل صورت گرفته امیدواریم این ش��تاب دهنده 
ت��ا پایان س��ال جاری به بهره برداری برس��د و میزبان ایده ه��ای خالقانه در این 

حوزه ها باشد.
وی تعامل معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با س��ازمان صدا و سیما 
را مبتنی بر ایجاد زیرس��اخت و حمایت از ش��رکت های دانش بنیان و همراهی با 
نهضت حمایت از تولیدات و فناوری های ایران دانس��ت و گفت: در حوزه صنایع 
خالق و فرهنگی و آنچه که مقوم اقتصاد دانش بنیان، نقش دانشگاه صدا و سیما 
حائز اهمیت بس��یار باالیی اس��ت و این تفاهم نامه، گسترش و تقویت این حوزه 

را پیگیری می کند.
قادری فر ادامه داد: نقش دانش��گاه صداو س��یما و رس��انه ملی در قوام یافتن 
اقتصاد دانش بنیان حائز اهمیت بس��یار باالیی است که این تفاهم نامه، گسترش 
و تقویت این حوزه را با حمایت از اس��تارت آپ ها و ش��رکت های صنایع خالق و 
فرهنگی پیگیری می کند. قادری فر، این همکاری را زمینه س��از تحول تازه ای در 
ح��وزه تولید محتوای دیجیت��ال عنوان کرد و افزود: در زمانه ای که رس��انه های 
غول پیکر جهانی با تولید محتوا در ش��کل های گوناگ��ون و با تکیه به توانمندی 
اس��تارت آپ ها، ذائق��ه مخاطب را در دس��ت دارند، ایران نی��ز می تواند با کمک 
ظرفیت های خود به این مس��یر گام بگذارد. مرکز نوآوری که به زودی راه اندازی 
می ش��ود به مأمنی برای بروز خالقیت ها و تولی��دات فناورانه و دانش بنیان بدل 
می شود و ظرفیت های نهفته را شکوفا می کند. وی با اشاره به تأکید مقام معظم 
رهب��ری بر نهضت علمی و جنبش نرم افزاری گفت: اقتصاد دانش بنیان به عنوان 
پیش��ران اقتصاد مقاومتی اکنون به س��که رایج کشور بدل شده است و با کمک 
همه بخش های نظام از جمله رسانه ملی با تکیه به توانمندی های جوانان خالق، 

توفنده  و شتابان تر به جلو حرکت می کند.
مرکز شهر میزبان نوآوری ها می شود

ش��هاب اس��فندیاری، رئیس دانش��گاه صدا و س��یما نیز این تفاهم نامه را گام 
دیگری در تعامل رس��انه ملی و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای 
توس��عه گفتمان اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: برگزاری 
جش��نواره ملی فرهنگی و هنری ایران س��اخت با هدف ترویج گفتمان حمایت از 
فناوری های س��اخت داخل نمونه ای موفق و برجس��ته از همکاری میان این دو 

نهاد بوده است.
وی افزود: بخش دیداری و ش��نیداری دور دوم جش��نواره ایران س��اخت سال 
گذش��ته با همکاری استادان و دانشجویان دانشگاه صدا و سیما صورت گرفت و 
استقبال گسترده ای را به دنبال داشت و این همکاری اکنون در شکل و ساختار 
حمایت از نوآوری های حوزه صنایع خالق و هنرهای دیجیتال ادامه یافته است.

اس��فندیاری با اش��اره به توس��عه توانمندی های بومی و بهره مندی اختصاص 
فضای مناس��ب به مرکز شتابدهی در مرکز ش��هر براساس این تعامل خبر داد و 
افزود: یک ساختمان مناسب و با دسترسی مطلوب به ایجاد این مرکز نوآوری و 
ش��تابدهنده اختصاص پیدا می کند. بستر الزم برای فعالیت های نوآورانه در کنار 
ارائه خدمات مش��اوره و آموزش به فعاالن این حوزه ارائه می شود تا ظرفیت های 
مغف��ول مانده در این حوزه ها را ب��ه بازار پرظرفیت داخل��ی و بین المللی پیوند 

دهیم.
وی از ظرفیت ه��ای بکر موجود در ح��وزه هنرهای دیجیتال برای خلق ارزش 
افزوده و رونق کس��ب و کارها گفت و ادامه داد: به طور مثال جلوه های ویژه در 
ایران جزو ظرفیت های نهفته ای اس��ت که با حمایت از هنرهای دیجیتال شکوفا 
می ش��ود. پرفروش ترین فیلم های سینمایی جهان توس��ط دانش آموختگان این 
رشته تولید می شود و ایران نیز می تواند با شتابدهی و هدایت بخش علمی خود 
به این بازار عظیم ورود پیدا کند.  رئیس دانش��گاه صدا و س��یما از توانمندی در 
حوزه نرم افزار و بازی های رایانه ای گفت و ادامه داد: در حوزه بازی های رایانه ای 
با وجود بازاری که در تهران هست هیچ دانشگاهی وارد نشده است که با توسعه 

دانش��کده هنرهای دیجیتال، استعدادهای جدید به سوی تأمین نیازهای رسانه 
مل��ی و تولیدات فاخر و ایجاد ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها حرکت 
می کنند. اس��فندیاری با بیان اینکه بر مبنای این تعامل و با اس��تفاده از ظرفیت 
دانش��کده هنرهای دیجیتال بود یکی از خألهای رسانه ای جدید و صنایع خالق 
در ح��وزه فناوری های نوین دیجیتال پر می ش��ود، اظهار داش��ت: با این حرکت 
جدی��د و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری بتوانیم یک قطب 

علمی و فناوری در جلوه های ویژه و هنرهای رایانه ای ایجاد کنیم.
براس��اس این تفاهم نامه که میان س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و دانش��گاه صدا و سیمای جمهوری 
اس��المی ایران منعقد ش��د، مرکز نوآوری و ش��تابدهی ایجاد می شود تا بستری 
برای جذب شتابدهنده ها، اس��تارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان فعال مرتبط 
با فناوری های رس��انه های حوزه دیداری و شنیداری و همچنین رسانه های نوین 

و ارتباطات باشد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از تاسیس و راه اندازی مرکز نوآوری 
و ش��تابدهی ب��ا محوریت فناوری های حوزه رس��انه های دیداری و ش��نیداری و 
همچنین رسانه های نوین و ارتباطات در حد مقدورات حمایت می کند. همچنین 
روند دریافت س��ایر مجوزهای الزم برای تاس��یس و آغاز به کار مرکز نوآوری و 
ش��تابدهی را س��رعت می بخشد. دانش��گاه صدا وس��یما نیز با توجه به اهداف و 
کارکردهای مرکز ش��تابدهی، محیط فعالیت مناس��ب و س��ایر الزامات حرفه ای 
ش��امل خدمات مش��اوره و آموزش را برای ش��رکت های نوپا، ش��تاب دهنده ها و 
اس��تارت آپ ها فراهم خواهد کرد. برای تحقق و اجرایی ش��دن مفاد تفاهم نامه، 
کمیت��ه ای با حضور فعال دو نماینده از هر طرف تش��کیل می ش��ود. این کمیته 
وظیفه تدوین برنامه اجرایی توافقات، تعیین اعتبار مورد نیاز و نظارت بر اجرای 

صحیح برنامه ها را برعهده دارد.

مرکز نوآوری میزبان ایده های خالقانه و استارت آپ ها
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بررسی ضرورت های حوزه بازاریابی برای جوانان
از مشتریان نسل Z چه می دانیم؟

امروزه تجربه مش��تریان بدل به مهم ترین تفاوت رقابتی میان برندها ش��ده اس��ت. به عنوان مثال، براس��اس یکی از 
پژوهش های جدید برند Adobe نزدیک به ۶4درصد از خریدارهای نس��ل Z )نس��ل جوان( و ۷۲درصد از مش��تریان 

میانسال توانایی در زمینه شخصی سازی تجربه خرید را ویژگی اصلی برندهای مورد عالقه شان می دانند. 
ورود نسل جوان به جامعه تغییرات زیادی را ایجاد کرده است. نسل Z به طور کامل با نسل های قبلی تفاوت دارد. 
آنها عالقه بسیار زیادی به گوشی های همراه شان دارند. این امر شاید خبر خوبی برای بازاریاب های دیجیتالی باشد. با 
این حال نکته مهم توانایی باالی نسل جوان در دور زدن کمپین های بازاریابی و تبلیغات مختلف است، با این حساب 

جلب توجه و نظر نسل جوان از سوی برندها کار بسیار دشواری خواهد بود. 
بدون ش��ک ورود نسل جوان به سن اش��تغال تغییرات زیادی ایجاد کرده است. به این ترتیب فضای فعالیت برندها 
رنگ و بوی تازه ای به خود گرفته اس��ت. وقتی از نس��ل جوان صحبت می کنیم، منظورمان افراد متولد سال 199۷ به 
این سوی است. بدون شک برخی از افراد این دامنه سنی وارد حوزه کسب و کار شده اند. نکته جالب در مورد آنها عدم 
شباهت شان به نسل میانسال است. به این ترتیب برندها برای شناخت مناسب آنها باید تالش زیادی صرف کنند. این 

امر به دلیل افزایش روزافزون توان خرید نسل Z از اهمیت باالیی برخوردار است. 
بس��یاری از کارش��ناس ها در صحبت از نس��ل جوان به بیان اهمیت ش��ان برای برندها می پردازند. با این حال کمتر 
کس��ی به ویژگی های منحصر به فرد جوانان اعتنا می کند. بدون تردید بازاریابی و تعامل مناس��ب با افراد جوان بدون 
شناخت دقیق ویژگی های آنها ممکن نیست. متاسفانه بسیاری از برندها علی رغم آگاهی از اهمیت و ضرورت توجه به 
مشتریان نسل Z در عمل شناخت دقیقی از آنها ندارند. به همین خاطر در مقاله کنونی هدف اصلی من بررسی برترین 
ویژگی های افراد نسل جوان خواهد بود. نکات مورد بررسی در ادامه این مقاله به برندها در زمینه ترسیم تصویری بهتر 

از ویژگی های نسل جوان کمک خواهد کرد. 
 Census Bureau 1. نکته مهم نخس��ت در مورد نسل جوان قدرت خریدشان است. براساس بررسی های موسسه
اکنون توانایی خرید مش��تریان نس��ل Z در آمریکا معادل ۶1 میلیارد دالر اس��ت. این میزان باالی قدرت خرید برای 
هر برند و کس��ب و کاری جذاب خواهد بود، با این حس��اب چرا اغلب برندها نس��بت به اهمیت نس��ل جوان خریدارها 
بی توجه اند؟ دلیل این امر در زمان ورود این نسل به حوزه کسب و کار است. بر این اساس نسل جوان تازه ۲ تا 4 سال 
تجربه حضور در س��طح فعالیت کاری را دارد. این امر بسیاری از کارشناس ها را شوکه می کند. درست به همین خاطر 

اغلب برندها نسبت به اهمیت این نسل آگاهی کافی را ندارند.
۲. نس��ل جوان در بسیاری از کش��ورهای صنعتی و پیشرفته دارای دامنه وس��یعی از نژادها و قومیت های گوناگون 
اس��ت. براس��اس پژوهش موسسه تحقیقاتی Pew در آمریکا نزدیک به نیمی از نسل جوان سفید پوست های غیربومی 

هستند. این امر ضرورت توجه به فرهنگ  های بومی به منظور جلب نظر و توجه افراد را به شدت افزایش می دهد.
۳. نزدیک به یک چهارم )۲4درصد( از نسل Z گمان می کنند نخستین شغل خارج از مدرسه شان درآمد ساالنه ۶۰ 
هزار دالر به همراه خواهد داشت. این امر اگرچه با واقعیت هماهنگی ندارد، اما بیانگر آمادگی نسل جوان برای فعالیت 

سخت به منظور کسب درآمد دلخواه است.
4. نس��ل Z تحقیق پیرامون مسائل شغلی را خیلی زود ش��روع کرده است. بر این اساس ۷۵درصد از دانشجویان از 
همان ترم نخس��ت تحصیلی اقدام به یافتن ش��غلی پاره وقت برای خود می کنند. این امر تاثیر انکارناپذیری در آمادگی 
آنها برای پذیرش ش��غل های تمام وقت دارد. به این ترتیب ش��رکت ها امکان اعتماد هرچه بیش��تر به مهارت  و تجربه 

کارمندان نسل جوان را خواهند داشت. 
۵. نس��ل ج��وان درک عمیقی از نح��وه تاثیرگذاری تکنولوژی های جدید بر روی حوزه کار و زندگی دارد. براس��اس 
مطالعه برند Dell بر روی افراد جوان ۷1درصد از آنها به تاثیر تکنولوژی بر روی آینده شغلی ش��ان اش��اره کرده اند. در 
این میان 8۰درصد نیز به ضرورت استفاده از دستاوردهای تکنولوژی برای ایجاد تغییر و تحول در کار و زندگی اشاره 
دارند. نکته جالب توجه نس��ل جوان به ش��یوه های تغییر حوزه کس��ب و کار با اس��تفاده از سیستم های خودکار است. 
این امر احتمال تالش نس��ل جوان برای تغییر حوزه کس��ب و کار با اتکا بر تکنولوژی های نوین را به طرز چش��مگیری 

افزایش می دهد. 
۶. جوان های نس��ل Z از همین س��ن دغدغه کس��ب مهارت های موردنیاز برای تصدی شغل های مورد عالقه شان را 
دارند. براس��اس آمار رس��می برند Dell ۵۲درصد از نیروی کار متعلق به نس��ل جوان به فکر افزایش توانایی و مهارت 

خود است. برندها با فراهم سازی امکان افزایش مهارت نیروی کار توانایی جلب نظر نسل جوان را خواهند داشت. 
۷. نس��ل جوان به برندهای خالق و نوآور عالقه دارد. به عقیده بس��یاری از جوان ها تا ۲۰ س��ال آینده بس��یاری از 
شغل های کنونی تغییر اساسی خواهند کرد. به عالوه احتمال منسوخ شدن برخی از شغل های سنتی نیز وجود دارد. 
8. برخالف نسل قبلی، نسل Z عالقه باالیی به وفاداری به یک برند دارد. این امر سرمایه گذاری برندها بر روی جذب 

مشتریان وفادار با تمرکز بر نسل جوان را موثرتر خواهد کرد. 
9. نسل جوان از سنین پایین تجربه کار دارد. این امر به درک بهتر تالش  برندها برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان 
منجر می ش��ود. به این ترتیب مشتریان نس��ل جوان در صورت بهره مندی از خدمات مناسب برندها احساس وفاداری 

بسیار بیشتری به آنها خواهند داشت. 
1۰.  ۶۵درصد از مش��تریان نس��ل جوان به س��طح قیمت محصوالت توجه ویژه ای دارند. به این ترتیب رقابت میان 
کیفیت و قیمت به طور نس��بی به س��ود سطح قیمت پایین تر در جریان اس��ت. بهترین اقدام برندها در این میان ارائه 

محصوالت باکیفیت همراه با سطح قیمت منسوب خواهد بود.
11.  مش��تریان نسل Z انتظارات بس��یار زیادی از برندها دارند. به عنوان مثال، آنها انتظار تالش برندها برای ایجاد 
رابط��ه ای صمیم��ی و عمیق با خود را کامال ضروری و بدیهی قلمداد می کنند. این امر ضرورت توجه بیش��تر برندها به 

شخصی سازی محتوای بازاریابی برای مشتریان را در پی خواهد داشت. 
1۲.  براساس تحقیقات موسسه Pew نسل Z تمایل بیشتری به ادامه تحصیل در مقاطع عالی دارد. در نتیجه برندها 

با کارمندان دارای مدارک تحصیلی و توانمندی های باال مواجه خواهند بود. 
1۳.  88درص��د از اف��راد نس��ل ج��وان در مورد آینده خ��ود دیدگاه مثبتی دارن��د. نکته مهم این ام��ر برای برندها 
تاثیرگذاری چنین دیدگاه مثبتی بر روی نگاه مشتریان نسل جوان به فعالیت برندهاست. به این ترتیب فرصت مناسب 

برای جلب نظر آنها از سوی برندها فراهم می شود.
14.  افراد نس��ل Z در مقایس��ه با افراد میانسال تمایل بس��یار کمتری به ولخرجی دارند. یکی از ویژگی های اصلی 
جوانان تالش برای صرفه جویی در هزینه ها و پس انداز بیشتر است. این امر خط مشی روشنی در اختیار برندها می دهد. 

به این ترتیب تالش برای ارائه محصوالت مقرون به صرفه از نظر اقتصادی ایده بسیار مناسبی خواهد بود.
1۵. بیش از ۵۵درصد جوانان نسل Zروزانه ۵ ساعت یا بیشتر با گوشی های هوشمندشان کار می کنند. در این میان 
۲۶درصد نیز در طول روز بیش از 1۰س��اعت مش��غول فعالیت با گوشی شان هستند. این امر ضرورت بازاریابی موبایل 

محور را نشان می دهد.
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اگر از مردم س��وال کنید که چه کسی تئوری فرگشت را ارائه کرده 
اس��ت، تعداد زیادی از آنها خواهند گفت چارلز داروین. اما تحقیقات 
تازه ای را دانش��کده اقتصاد لندن و دانش��گاه هاروارد انجام داده اند که 
این جواب را زیر سؤال می برد یا دست کم پیچیدگی های خاصی به آن 
اضافه می کند. موضوع این تحقیق این است که داروین فقط بنیان گذار 
نظریه  فرگش��ت نبوده است، بلکه فرگش��ت در واقع حاصل تفکران 
چندین آدم مختلف بوده است.  دانشکده اقتصاد لندن، الگوی جدید 
خود را ارائه کرده است که در آن از چگونگی کارکرد نوآوری می گوید: 

»ایده ه��ا و فناوری های ام��روزه، حاصل 
ذهن تعداد کمی نابغه آینده نگر نیس��ت، 
بلکه حاصل تفکرات جوامع و شبکه های 
اجتماع��ی ای اس��ت که حک��م یک مغز 
همگانی را دارند.« مایکل موتوکریشنا که 
مدیریت این پروژه را در دانشکده اقتصاد 
لن��دن برعه��ده داش��ت در ادامه توضیح 
می ده��د: »ما در زمان کار و زمانی که دو 
نفر به صورت همزم��ان به ایده ای جدید 
دس��ت پیدا می کنند، می توانیم ناظر این 
فرآیند باشیم. درست مانند اتفاقی که در 
مورد چارلز داروی��ن و آلفرد واالس راجع 
به تئوری انتخاب طبیعی افتاد. داروین و 
واالس به جای آنکه به صورت جداگانه کار 
کنند تا خود را قهرمان نش��ان دهند، هر 
دو در ی��ک محیط فرهنگی بودند، هر دو 
کتاب هایی مشابه مطالعه کردند و هر دو 
به جزیره ها و مناطق جغرافیایی مشترک 

از نظر تنوع زیستی مسافرت کردند.«
توصیه ای موثر به نوآوران آینده

اینکه چطور نوآوری های جدید به وجود 
می آین��د، پدیده جالبی اس��ت. اما مطابق 
صحبت های محقق��ان این تحقی��ق، این 
دس��تاوردها برای افرادی است که به دنبال 
تقویت قوه خالقیت ش��ان هستند و سبب 
می ش��ود تا این توصیه ها،کاربردی باشند. 
اگر ایده های جدید به شکل جمعی صورت 
می گیرند، اصلی ترین عامل برای شکل دادن 
ب��ه تعداد زیادی از این ایده ها نه فقط افراد 
باهوش تر، بلکه باعث به وجود آمدن فرصت 
بیشتر برای تعامل، بحث و تبادل نظر بین 
افراد مختلف خواهد بود. موتوکریشنا درباره 
این موضوع می گوید: »برای نوآور بودن، به 
جای آنکه هوش بیش��تری داش��ته باشید، 
بهتر است بیشتر اجتماعی باشید. تردیدی 
در این قضیه وجود ندارد که تخصص های 
خام افراد با همدیگر تفاوت دارد، اما چیزی 
که باعث تفاوت بین استیو جابز و یک فرد 
عادی می ش��ود، در حقیقت ق��رار گرفتن 
ش��خص در معرض ایده های نو، فوق العاده 
و متفاوت اس��ت.« او در ادامه اینطور بیان 
می کند که: »اگر دوست دارید فرد خالقی 
باش��ید، بهترین کاری که می توانید انجام 
دهید این اس��ت که با کس��انی که با شما 

هم نظر نیستند و نظر متفاوتی دارند، هم کالم شوید.«
هوش جمعی، مفیدتر از هوش فردی

این تحقیق همچنین به س��ه عامل اش��اره می کند که باعث تقویت 
قدرت خالقیت در گروه های انسانی می شود. اولین عامل اجتماعی بودن 
این اس��ت که شما با افراد زیادی آشنا ش��وید و با آنها در ارتباط باشید. 
دومین عامل، وفاداری در منتقل کردن ایده ها یا توانایی به یاد آوردن آنها 
به صورت دقیق اس��ت. در نهایت هم، باید از تجربه گرایی حمایت ش��ود 
چون افکار گروهی انسانی باعث می شود تا سریع تر به ایده های نوآورانه و 

جدید دست پیدا کرد. درست است که موتوکریشنا و همکارش از تاثیر 
این عوامل در سطح یک جامعه حرف می زنند، اما شما می توانید از این 
ایده حتی در س��طح یک گروه کوچک هم استفاده کنید. اگر گروه های 
خالق تری دوست دارید، باید تالش کنید تا تنوع در گروه تان ایجاد شود، 
باید فرآیندهای الزم و کافی در گروه تان وجود داش��ته باشد تا از ایده ها 
به نحو احسن استفاده کنید و همینطور از تجربه گرایی استفاده کنید و 

از شکست های مختلف که ممکن است همراه آن پیش بیایند، نترسید.
INC/ucan :منبع 

ایده های خوب حاصل تالش های جمعی هستند
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