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دوره رشدهای طالیی بورس تهران به پایان رسیده است؟

شوک بورسی
فرصت امروز: بورس تهران روز گذشته رکوردی جدید ثبت کرد، اما در جهت منفی. روز سه شنبه برای اولین بار در تاریخ 
بورس تهران، شاخص کل افت ۵ رقمی داشت و همین باعث ترس سرمایه گذاران به ویژه تازه واردان بورس شده است. این افت 
10 هزار واحدی شاخص کل، اولین افت ۵ رقمی این شاخص محسوب می شود و تا دیروز هیچ وقت عدد افت این شاخص به 
مرز 10 هزار نرسیده بود.  با وجود روند مثبتی که بازار سرمایه در روزها و هفته های گذشته تجربه کرده بود، اما در چهارمین 
روز این هفته با افت 10 هزار و ۸۹۲ واحدی روبه رو ش��د و روی عدد ۳0۸ هزار و ۹۷۸ واحد ایس��تاد. در این ش��رایط، برخی 
تحلیلگران اقتصادی با استناد به این اتفاق معتقدند که دوره رشدهای طالیی بورس به پایان رسیده است. سیامک قاسمی در 
تازه ترین یادداشت خود در اینستاگرام نوشت: »بازار بورس ایران امروز )سه شنبه( با نزدیک به 11 هزار واحد ریزش شاخص...

وزیر راه و شهرسازی از عملیاتی شدن طرح ملی مسکن تا پایان سال خبر داد

 آثار تورمی وام مسکن
چگونه کنترل می شود؟
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آکادمی سلطنتی علوم سوئد چگونه اعتبار خدشه دار شده جایزه نوبل را ترمیم می کند؟

همه چیز درباره نوبل 2019

بازاریابی اینترنتی در ایران: فرصت ها و چالش ها
ویدئو مارکتینگ و 5 دلیل اهمیت استفاده از آن
بازی های ویدئویی، بستر تبلیغات دیجیتال مارکتینگ

استراتژی های بازاریابی رابطه مند
   تکنیک های موفقیت تبلیغات گوگل ادز

تبلیغات تاثیرگذار؛ پیمان پاالئو

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

موسس استارت آپ فارادی 
فیوچر اعالم ورشکستگی کرد

3 فرصـت امـروز: چنـد روز پیـش بـود کـه »مرکز 
افکارسنجی دانشجویان ایران« یا همان »ایسپا«...

از هر 3 شهروند ایرانی، 2 نفر خواهان قطع یارانه ثروتمندان 
و صرف آن برای قشر محروم هستند

 نه به یارانه ثروتمندان
آری به یارانه فقیران

یادداشت
معامالت آتی پسته همه 
مشکالت را حل نمی کند

صادرات پس��ته ایران��ی همانند 
دیگ��ر اقالم کش��اورزی و صنعتی 
ایران درگیر تحریم اس��ت. بیشتر 
مش��تریان پس��ته ایرانی به دلیل 
مشکل  با  پرداخت  محدودیت های 
رو به رو شده اند. آرامش بازار پسته 
احتیاط  نتیج��ه  ای��ران،  صادراتی 
طرف های خارجی خریدار به دلیل 
کمی  درصد  تحریم هاست.  مسائل 
از پسته در کشورهای مختلف پس 
از ف��رآوری صادر می ش��ود چراکه 
خرید  طال��ب  بیش��تر  مش��تریان 
فله ای پسته هستند بنابراین ایران 
هم مثل دیگر فروش��ندگان بزرگ 
پس��ته در جهان از جمله ترکیه و 
آمری��کا محصول خ��ود را به طور 
فله صادر می کند. در سال گذشته 
ش��رایط اقلیمی به کش��ت پس��ته 
صدم��ه زد و محص��ول کم بود. در 
س��ال جاری به دلیل بارندگی های 
خوب آغاز سال، انتظار از برداشت 
بیشتر محصول قوت گرفته است با 
این حال ب��ه دلیل بعضی تغییرات 
آب و هوایی، تولید پسته ایرانی در 
س��ال جاری 10 تا ۲0درصد افت 
خواهد کرد و بعید است به بیش از 
1۷0 تا 1۸0 هزار تن برس��د. رشد 
قابل توجه قیمت پس��ته در س��ال 
۹۷، عالوه بر کاهش کشت، ناشی 

از افزای��ش قیمت ارز بر 
5روند عرضه و تقاضای...
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رئیس جمهور با بیان اینکه از کشورهای دوست که در زبان به آمریکا احترام می گذارند اما در عمل 
با ما کار می کنند، ممنونیم اعالم کرد بعد از 1۸ ماه فشار مداوم امروز شاهد کاهش رشد نرخ تورم و 

رشد مثبت اقتصاد هستیم.
به گزارش ایس��نا، حسن روحانی در شصت و ششمین اجالس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه 
شرقی سازمان جهانی بهداشت که در سالن اجالس سران برگزار شد، با بیان اینکه افتخار ما ایثار 
و فداکاری پزش��کان ایرانی اس��ت و این ایثار و فداکاری، به مردم آرامش می دهد، گفت: آرامش و 
کاهش درد مردم در پی اجرای طرح تحول سالمت نیز افتخاری برای همه کادر درمانی جمهوری 

اسالمی ایران است.
رئیس جمهور گفت: طی انقالب اسالمی امید به زندگی در بین ایرانیان از ۵۶ سال به ۷۶ سال ارتقا 

یافته است و این یکی از خدمات پزشکان و تالشگران حوزه سالمت کشور است.
 روحانی با تأکید بر اینکه تمام تالش و افتخار دولت یازدهم و دوازدهم از سال ۲01۳ تاکنون و در 
طول شش سال این بوده است که به عنوان دولت سالمت و محیط زیست باشد، گفت: اقدامات دولت 

یازدهم و دوازدهم برای ارتقای سالمت و بهبود محیط زیست قابل مقایسه با ادوار گذشته نیست.
رئی��س جمهور نجات 1۴ میلیون ایرانی از توفان نمک را به عن��وان یکی از اقدامات دولت تدبیر و 
امید برش��مرد و افزود: احیای دریاچه ارومیه به عنوان اولین تصمیم دولت در روز آغاز به کار تشکیل 
این دولت بود که امروز می توان به احیای این دریاچه مطمئن بود و اگر این گام برداشته نمی شد االن 
ش��هری به نام تبریز وجود نداش��ت و 1۴ میلیون نفر در غرب ایران مهاجرت کرده و تمامی باغات و 

مزارع از بین رفته بود.
 روحانی با بیان اینکه اگر تالش دولت یازدهم و دوازدهم برای هوای پاک و سالمت مردم ایران نبود، 
بنزین های تولیدشده از پتروشیمی میلیون ها بیمار را راهی بیمارستان ها می کرد، تأکید کرد: امروز در 
تمامی شهرهای بزرگ ایران از بنزین و گازوئیل یورو ۵ استفاده می شود که جلوگیری از آلودگی هوا به 

معنای تضمین سالمت مردم ایران است.
روحانی گفت: اعتماد دادن به مردم اولین اثر پزش��ک بوده و بهداش��ت از همین نقطه و همچنین 

تغذیه سالم آغاز می شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه قبل از انقالب به طور متوسط مردم ایران، با جمعیت ۳0 میلیونی 
مقدار ۲100 کالری مصرف می کردند، اما امروز با ۸۳ میلیون جمعیت مقدار مصرف به ۲۵00 کالری 
رس��یده اس��ت، گفت: ۴00 کالری افزایش به معنای این است که در ایران سوء تغذیه وجود ندارد و با 

تالش بیشتر می توان اعتماد و اطمینان را به مردم و ملت عرضه کرد.
 روحانی ادامه داد: اینکه در ایران روزانه 10روستا تحت پوشش لوله کشی گاز قرار می گیرد، به معنای 
بهداشت جامعه است و اینکه بوته های بیابان و شاخه های درختان بی جهت کنده نمی شود به معنای 

محیط زیست است که سوخت های آلوده کننده وارد محیط اطراف نمی شود.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی صبح سه شنبه در شصت وششمین اجالس 
وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت که در سالن اجالس سران برگزار شد، 
اظهار داش��ت: برای جمهوری اسالمی ایران باعث افتخار اس��ت که در طول ۴0 سال گذشته انقالب 

اسالمی، به طور متوسط هر سال شش ماه بر امید به زندگی مردم افزوده شده است.
وی ادامه داد: در طول ۴0 سال گذشته امید به زندگی از ۵۶ سال به ۷۶ سال ارتقا یافته و این حاصل 
خدمات همه پزشکان، تالشگران و ملت بزرگ ما نسبت به استقالل صحت و سالمت در کشور است.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت تدبیر و امید از سال ۲01۳ تاکنون همه افتخار و تالشش این بوده 
که به عنوان یک دولت عالقه مند س��المت و محیط زیس��ت فعالیت کند، اظهار کرد: کاری که دولت 
تدبیر و امید برای سالمت و محیط زیست در شش سال گذشته انجام داده با ادوار قبل قابل مقایسه 
نیست؛ یکی از اقدامات دولت تدبیر و امید نجات جان 1۴ میلیون انسان ایرانی از توفان نمک بوده است.
وی با اشاره به اقدامات دولت برای احیای دریاچه ارومیه گفت: احیای دریاچه ارومیه به عنوان اولین 
تصمیم دولت یازدهم در روز نخس��ت تش��کیل انجام ش��د و امروز می توانیم به احیای دریاچه ارومیه 
مطمئن باشیم. اگر این گام برداشته نمی شد، امروز شهری به نام تبریز وجود نداشت و 1۴ میلیون نفر 

از غرب کشور مهاجرت کرده بودند و تمام باغات و مراتع از بین رفته بود.
روحانی ادامه داد: اگر تالش  دولت یازدهم و دوازدهم برای هوای پاک و س��المت مردم ایران نبود، 
بنزین های تولیدش��ده پتروش��یمی میلیون ها بیمار را راهی بیمارس��تان ها کرده بودند. امروز در تمام 

شهرهای بزرگ ایران از بنزین و گازوئیل یورو ۵ استفاده می شود و این اقدامات که در راستای جلوگیری 
از آلودگی هوا انجام می شوند، به معنای تضمین سالمت مردم بوده و است.

رئی��س جمهور در ادامه صحبت های خود با اش��اره به اجرای طرح تحول س��المت در کش��ور 
خاطرنش��ان ک��رد: در کاری که ط��ی این مدت انجام ش��ده، هزینه بیمار و پ��ول پرداختی او به 
بیمارس��تان ها در مناطق ش��هری حداکثر 10درصد و در مناطق روستایی حداکثر ۵درصد هزینه 
خدمات��ی ب��وده که بیماران دریافت کرده اند؛ این کار در تاریخ پیش و پس از انقالب اس��المی در 

ایران بی نظیر بوده است.
روحانی ادامه داد: س��ال ها در کش��ور ما افرادی از بیماری رنج می بردن��د اما چون پول درمان 
نداش��تند، به پزش��ک و بیمارس��تان مراجعه نمی کردند، اما بعد از اجرای طرح تحول سالمت در 
کش��ور ش��رایط تغییر کرد؛ بعد از آغاز اجرای این طرح، در بازدیدی که از چند بیمارستان انجام 
دادم با برخی بیماران گفت وگو کردم و برخی از آنها در پاس��خ به س��وال من درباره قدمت درد و 
ناراحتی شان گفتند که از پنج الی شش سال گذشته این درد را داشته اند و علت عدم مراجعه شان 

به بیمارستان را نیز نداشتن پول عنوان می کردند.
وی با بیان اینکه آرامش و کاهش درد مردم افتخاری برای وزارت بهداش��ت، پزش��کان، پرستاران و 
همه کادر درمانی جمهوری اسالمی ایران است، اظهار داشت: در کشور ما حادثه ای رخ نداد مگر آنکه 
پزشکان و پرستاران در خط مقدم آن حضور یافتند. امروز زمانی که به چهره برخی پزشکان و جراحان 
نگاه می کنم به خاطر می آورم که آنها را از س��ال ۶۳ در عملیات بدر و در بیمارس��تان های صحرایی با 

فاصله هشت کیلومتر از خط مقدم جنگ دیده بودم.
رئیس جمهور ادامه داد: پزشکان و جراحان ما در دوران دفاع مقدس با خط مقدم جنگ فقط چند 

کیلومتر فاصله داشتند و حتی برد خمپاره دشمنان نیز به بیمارستان های صحرایی آنها می رسید.
روحانی با اش��اره ب��ه اقدامات و تالش های پزش��کان، پرس��تاران و امدادگران در امدادرس��انی به 
حادثه دیدگان بالی طبیعی در کش��ور، گفت: در همه بالیای طبیعی اعم از سیل، زلزله و توفان کادر 
درمانی در نخس��تین هواپیماها و بالگردها به عنوان راهیان س��رزمین س��ختی و مشکالت به کمک 
مردم و حادثه دیدگان شتافتند. در جریان زلزله کرمانشاه زمانی که بعد از ۴۸ ساعت از وقوع زلزله به 
بیمارستانی در این شهر رفتم متوجه شدم که در طول این مدت کوتاه ۳00 عملیات جراحی توسط 

جراحان و پزشکان انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه افتخار ما تنها دانش پزشکی و داروسازی، بخش تشخیص بیماری ها و تحصیالت 
سطح باالی پزشکان نیست، بلکه افتخار ما ایثار و فداکاری پزشکان است، اظهار کرد: اخالق پزشکان 
بر علم پزشکی آنها و فناوری کشور ما پیشگام است؛ این اخالق پزشکی و ایثار و فداکاری پزشکان به 

مردم آرامش می دهد.
رئیس جمهور با بیان اینکه حضور پزشک و وجود بیمارستان فقط برای درمان بیماران نیست بلکه 
پیش از درمان برای اطمینان دادن به مردم است، خاطرنشان کرد: اولین تاثیر بیمارستان ها و پزشک 
اعتماد دادن به مردم اس��ت. مردم زمانی که احس��اس می کنند در نزدیکی آنها بیمارستانی با پزشک 

متخصص وجود دارد، از آرامش روان بیشتری برخوردار خواهند شد.
روحانی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه در ایران سوء تغذیه وجود ندارد، گفت: 
پیش از انقالب با وجود اینکه جمعیت کشور حدود ۳0 میلیون نفر بود، به طور متوسط مردم روزانه 
۲100 کیلو کالری مصرف می کردند که این میزان امروز به ۲۵00 کیلو کالری رسیده اند؛ این شرایط به 
معنای آن است که در کشور ما سوء تغذیه وجود ندارد و با یک تالش بیشتر می توانیم اعتماد و اطمینان 

بیشتری به مردم عرضه کنیم.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به دستاوردهای دولت تدبیر و امید در زمینه  گازرسانی به مناطق 
روستایی، اظهار کرد: اینکه هر روز از طلوع تا غروب آفتاب 10 روستای جدید به شبکه گازرسانی متصل 
می ش��ود، به معنای توجه دولت به بهداشت جامعه و محیط زیست، کنده نشدن بوته های بیابان ها و 

بریده نشدن بی جهت شاخه های درختان و عدم مصرف سوخت آلوده کننده است.  
وی ادامه داد: همچنین اینکه هر هفته سی و چند روز روستا به آب آشامیدن سالم دسترسی پیدا 
می کنند به معنای توجه دولت به موضوع بهداشت در جامعه است. امروز مشاهده می کنید که مردم از 
نعمات آب سالم، غذای کافی، سوخت پاک و هوای سالم به طور نسبی برخوردارند و به پزشکان حاضر 

اعتماد دارند که همه اینها نشان از آرامش جامعه است.

روحانی در شصت و ششمین اجالس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی:

شاهد کاهش رشد نرخ تورم و رشد مثبت اقتصاد هستیم
با مشارکت شرکت شناسا

»استارت آپ لینکپ« زندگی آینده ما را متحول می کند
فرصت امروز: رویداد »LinkapDay« توس��ط استارت آپ لینکپ )ش��رکت راهبران اینترنت اشیا( یکی 
از س��رمایه پذیران شناس��ا و از شرکت های گروه مالی پاسارگاد در مهرماه امسال در تاالر ایوان شمس تهران 
برگزار شد. در این رویداد، علی رحمان پور هم بنیانگذار و مدیرعامل لینکپ، احسان یقطین مدیر مرکز تهران 
هوش��مند، روحانی نژاد دبیر کارگروه اینترنت اشیا س��تاد اقتصاد دیجیتالی و هوشمندسازی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت  جمهوری، یحیی نوریان مدیر فب لب و حامد س��اجدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 

شناسا از جمله سخنرانان بودند.
در ابتدا یقطین به معرفی برنامه های مرکز تهران هوشمند پرداخت و گفت: شهر هوشمند شهری است که 
بر پایه داده پایه گذاری ش��ده و حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزش ش��هروندی مباحث جدی 

هستند که در شهر هوشمند به آن توجه می شود.
روحانی نژاد نیز به عوامل موفقیت اس��تارت آپ های حوزه اینترنت اش��یا اش��اره کرد و گفت: بهتر است که 

استارت آپ ها به جای محصول محور بودن، سرویس محور باشند.
همچنین علی رحمان پور، هم بنیانگذار و مدیرعامل لینکپ )linkap( در این رویداد، از مس��یر طی ش��ده 
توسط این استارت آپ سخن گفت و ادامه داد: ما لینکپ را ساختیم که همه بتوانند یک جا به هوشمندسازی 

دست پیدا کنند.
به گفته رحمان پور، س��ختی اجرا، هزینه باالی اجرا و نگهداری و عملکرد جزیره ای به عنوان س��ه مشکل 
اساس��ی در ارائه س��رویس های هوشمند هس��تند؛ مش��کالتی که امروز با معرفی محصوالت لینکپ مرتفع 
ش��ده اند.از آنجای��ی که ۹0درص��د از زندگی هر یک از ما در داخل س��اختمان ها می گ��ذرد، تمرکز ما ارائه 

یکپارچه راهکارهای هوشمندسازی محیطی در مجتمع های تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی است.
او با بیان اینکه هدف از ایجاد این اس��تارت آپ، هوشمندس��ازی یکپارچه اس��ت تا فن��اوری را به خدمت 
انس��ان درآورد، اف��زود: در حال حاضر عالوه بر ارائه راهکارهای هوشمندس��ازی در مجتمع های مس��کونی، 

هوشمندسازی سازمان ها و شعب بانکی به طور جدی مدنظر ما هستند.
در بخش بعدی این رویداد، حمیدرضا رضاپناه معاون توس��عه کس��ب و کار ش��رکت فناپ زیرس��اخت از 
لزوم به کارگیری IoT در ارائه خدمات به ش��عب بانکی صحبت کرد و در پاس��خ به این س��وال که چرا باید 
از سیس��تم های قدیمی به IoT روی آورد، گف��ت: IoT می تواند داده ها را یک جا جمع آوری کند و جلوی 

عملکرد جزیره ای زیرسیستم ها را بگیرد.
به گفته رضاپناه، بهره گیری از سیستم های نوین هوشمندسازی شعب بانکی مبتنی بر IoT، کاهش هزینه 
نگهداری سامانه های شعبه ها، تسریع در حل مشکالت، افزایش ایمنی و امنیت از طریق جاگذاری گسترده 

حسگرهای جدید، افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی را به دنبال خواهد داشت.
همچنی��ن در ادامه این رویداد، عرفان طاهر خانی، هم بنیانگذار و مدیر ارش��د فنی لینکپ درباره معماری 
فنی محصوالت شان گفت: جایی که کاربر نیاز به تعامل عمیق تر با محیط پیرامون خود دارد، لینکپ از سه 
دس��ته محصول خود برای ارائه راهکارهای یکپارچه اینترنت اش��یا، رونمایی کرده است؛ بستر ارتباطی برد 

کوتاه و برد بلند، هسته IoT و اپلیکیشن وب و موبایل.
به گفته طاهرخانی، با استفاده از این محصوالت، کاربر می تواند سرویس ها و تجهیزات هوشمند با برندهای 
مختلف و فناوری های ارتباطی متفاوت را از طریق یک نرم افزار واحد دریافت کند. در طراحی و توسعه تمام 
محصوالت، همواره چهار ویژگی مشترک را مدنظر داشتیم؛ قابلیت توسعه پذیری، بهره گیری از فناوری های 

لبه، راه اندازی سریع و آسان )Plug & Play( و امنیت باالی سرویس.
حامد س��اجدی، مدیرعامل شرکت شناس��ا سپس در ادامه این رویداد با اش��اره به برنامه های کاربردی و 
آینده س��از اس��تارت آپ لینکپ در حوزه های سالمت، مدیریت ش��هری، حمل ونقل و هوشمندسازی، نقش 
لینکپ و اس��تارت آپ های مش��ابه را در حوزه IoT تأثیرگذار دانس��ت و گفت: جذابیتی که لینکپ در حوزه 
IoT برای ما دارد، عالوه بر اینکه یک کس��ب و کار جذاب اس��ت و آینده خیلی خوبی را برای آن پیش بینی 

می کنیم. از دسته کارهایی است که می تواند چهره زندگی ما را متحول کند.
به گفته ساجدی،  فعالیت لینکپ و حوزه IoT از حوزه هایی است که می توانیم به آن دل ببندیم و امیدوار 

باشیم که زندگی آینده ما با استفاده از این سرویس ها متفاوت خواهد بود.
س��اجدی ادامه داد: موضوعات چندوجهی و کاربردی و آینده سازی وجود دارند که در آینده بیشتر از آنها 
خواهیم ش��نید. حوزه هایی که ممکن اس��ت تنوع کاربری زیادی داشته باش��ند. در حوزه سالمت، مدیریت 
شهری، حمل ونقل، هوشمندسازی و … حتما کاربرد دارد. عقبه این موضوع می تواند به بیگ دیتا و هوش 
مصنوعی پهلو بزند. هنوز حرف های زیادی برای گفتن و شنیدن در حوزه IoT وجود داره و قطعا لینکپ و 

لینکپ ها می توانند در این زمینه امیدوارکننده باشند.
 

احمدرضا فرشچیان
 رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران



این اولین باری نیس��ت که جایزه نوب��ل اقتصاد برخالف پیش بینی ها و 
گمانه زنی ها برندگان خود را ش��ناخته اس��ت. درحالی که اغلب نشریات و 
رس��انه های غربی نظیر بلومبرگ، گزینه های دیگری را برای نوبل اقتصاد 
مطرح می کردند، اما آکادمی نوبل در س��ال ۲01۹ س��ه پژوهشگر مبارزه 
ب��ا فقر را به عنوان برندگان خود معرفی کرده اس��ت. »آبیجیت بنرجی«، 
»اس��تر دافلو« و »مایکل کریمر« سه محقق آسیایی، اروپایی و آمریکایی 
هس��تند که به خاطر رویکرد تجربی در مب��ارزه با فقر، برنده نوبل اقتصاد 

۲01۹ شده اند.
نش��ریه »بلومبرگ« چن��د روز پیش پنج نامزد را ب��رای نوبل اقتصادی 
امسال معرفی کرده بود؛ اندیشه نئوکینزین  که از سال ۲011 تاکنون هیچ 
اقتصاددانی از این مکتب نوبلیست نشده است. »کلودیا گلدین« اقتصاددان 
برجسته دانشگاه هاروارد که درخصوص ظهور نابرابری در اقتصاد کار کرده 
است. »دیوید کارد« که در سه دهه اخیر تحوالت مشاغل علوم اقتصادی 
را تحلیل کرده و همینطور اقتصاددانانی نظیر »پاول میلگروم« یا »دارون 
عجم اوغلو« که آنها هم به گمان »بلومبرگ« برای بردن جایزه نوبل امسال 

کم شانس نداشته اند.
جایزه نوبل اقتصاد 2019 برای مبارزه با فقر

با وجود این گمانه زنی، آکادمی علوم سوئد، جایزه نوبل اقتصاد ۲01۹ را 
مشترکا به »آبیجیت بنرجی«، »استر دافلو« و »مایکل کریمر« اعطا کرد. 
این س��ه پژوهشگر برای به دست آوردن پاسخ های معتبر در مورد بهترین 
راه های مقابله با فقر جهانی تحقیق کرده اند و گفته شده تحقیقات آنها به 
طور قابل توجهی توانایی مبارزه با فقر را بهبود بخشیده است. بنا بر اعالم 
آکادمی علوم س��وئد، تنها طی دو دهه رویکرد جدید این س��ه پژوهشگر 
فقر، اقتصاد توس��عه را دگرگون کرده و زمینه ای مناس��ب برای تحقیقات 
جدید ایجاد کرده است. در میانه دهه 1۹۹0، »مایکل کریمر« با استفاده 
از آزمایش های میدانی در غرب کنیا به این نتیجه رس��ید که این رویکرد 
تاثیر قابل توجهی بر بهبود نتایج آموزشی کودکان دارد. »آبیجیت بنرجی« 
و »استر دافلو« هم به عنوان یک زوج اقتصاددان، مطالعات مشابهی درباره 

فقرشناسی در کشورهای دیگر انجام داده اند.
پیش از این کمتر سابقه داشت که سه نفر به طور مشترک برنده جایزه 
نوبل شوند. در سال گذشته هم دو اقتصاددان آمریکایی به نام های »ویلیام 
نوردهاوس« و »پل رومر« به طور مشترک و به خاطر فعالیت های پژوهشی 
در زمین��ه تغییرات آب وهوای��ی و نوآوری های فن��اوری در عرصه اقتصاد 
کالن برنده جایزه نوبل ش��ده بودند. براس��اس قوانین نوبل، بیشتر از سه 
نفر نمی توانند به طور همزمان در یک رشته برنده شوند. به همین دلیل و 
به خاطر حاش��یه هایی که در سال گذشته اعتبار جایزه نوبل را خدشه دار 
کرد و درنهایت جایزه ای در رشته ادبیات اهدا نشد، آکادمی نوبل تصمیم 
گرفت امس��ال برای ترمیم وجهه جایزه نوبل هم که شده، بیشترین بهره 
را از معرفی برندگان به دس��ت بیاورد و س��ه نفر را به عنوان برندگان نوبل 

اقتصاد اعالم کند.
سلطه تفکر مردانه بر جایزه نوبل اقتصاد

کمتر کس��ی اس��ت که نداند »آلفرد نوبل« دانشمندی سوئدی بود که 
دینامیت را کشف کرد و در پایان عمرش وصیت کرد هر ساله جایزه ای به 
برگزیدگان رشته های علمی اعطا شود. البته جایزه نوبل اقتصاد جزو جوایز 
پنجگانه ای نبود که آلفرد نوبل وصیت کرده بود و سال ها بعد و به یادمان 
س��یصدمین سال تاسیس بانک مرکزی س��وئد بود که جایزه نوبل اقتصاد 
متولد ش��د. در حقیقت، این جایزه توسط بنیاد نوبل و به انتخاب آکادمی 

سلطنتی علوم سوئد در پنج رشته پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح 
اهدا می شود و نوبل اقتصاد نیز در سال 1۹۶۸ به پیشنهاد و حمایت مالی 

بانک مرکزی سوئد به فهرست جوایز نوبل اضافه شد.
جالب اس��ت که نوبل اقتصاد در میان جوایز ش��ش گانه نوبل، جایزه ای 
عمدتا مردانه و مذکر اس��ت و کمتر در تاریخ ۵0 ساله نوبل اقتصاد سابقه 
داش��ته که زنی برنده این جایزه شود. تنها یک بار در سال ۲00۹ زنی به 
نام »الینور اوس��تروم« برنده جایزه نوبل اقتصاد ش��د و گویا باید س��ال ها 
از ش��کل گیری نوبل اقتصاد می گذشت تا به تعبیر »سیمون دوبوار« یک 
»جنس دوم« برنده این جایزه ش��ود. حاال »استر دافلو« دومین زنی است 
که در پنج دهه گذشته، جایزه نوبل اقتصاد را به طور مشترک از آن خود 
می کند. او همس��ر »آبیجیت بنرجی« نیز هست و این زوج اقتصاددان در 
حالی برنده جایزه نوبل اقتصاد ش��ده اند که مطالعات آنها روزی از س��وی 
برخ��ی اقتصاددانان به »اوهام اقتصادی« ش��هره ب��ود، چراکه آنها به جای 
بررس��ی تئوریک مساله فقر، وارد متن زندگی فقرا شده و معضل فقر را با 

رویکردی تجربی درآمیختند.
همه نوبلیست های سال 2019 را بشناسید

سرانجام هفته نوبل به پایان رسید و با اعالم برندگان نوبل اقتصاد، همه 
نوبلیست های سال ۲01۹ ش��ناخته شدند. هفته نوبل ابتدا با جایزه نوبل 
پزشکی آغاز ش��د و هفتم اکتبر در استکهلم سوئد، »ویلیام جی کیلین« 
و »گرگ سمنزا« از آمریکا و »سرپیتر رتکلیف« از انگلستان، برنده جایزه 
نوبل پزش��کی شدند. این دانش��مندان علوم سلولی به پاس تحقیقاتی که 
در زمینه چگونگی سازگاری س��لول ها با اکسیژن انجام داده اند، موفق به 
دریافت این جایزه شدند. آنها روش هایی را یافته اند که براساس آن سلول ها 
می توانند اکس��یژن را حس کرده و واکنش های خود را با دریافت اکسیژن 
هماهنگ کنند. دانش��مندان در این پژوهش دریافته اند مولکول ها از چه 
مکانیسمی استفاده می کنند تا فعالیت ژن ها را در واکنش به نوسان حجم 

اکسیژن تنظیم کنند.
نوبل فیزیک 2019 برای کشفیات کیهان شناسی

هفت��ه نوبل با اعالم برن��دگان نوبل فیزیک ادامه یافت و هش��تم اکتبر 
برابر با ش��انزدهم مهرماه، جایزه نوبل فیزیک به »جیمز پیبلز« پژوهشگر 
آمریکایی-کانادایی به دلیل تحقیقات مستمر در زمینه اکتشافات نظری در 
کیهان شناسی، »میشل مایور« و »دیدیه کولوز« پژوهشگران سوئیسی به 
دلیل تحقیقات در زمینه کشف یک سیاره در حال گردش به دور ستاره ای 
فراخورش��یدی داده ش��د. به گفته آکادمی نوبل، پیبلز با تالش های خود، 
درک ما را از سرگذشت کیهان به ویژه در ارتباط با انفجار بزرگ بیگ بنگ 
بهبود بخشیده است. »میشل مایور« و »دیدیه کولوز« هم در سال 1۹۹۵ 
میالدی موفق شدند برای نخستین بار اولین سیاره فراخورشیدی را که دور 

ستاره ای شبیه به خورشید در حال چرخش است، کشف کنند.
جایزه فیزیک نوبل از سال 1۹01 تاکنون اهدا می شود و نخستین جایزه 
را فیزیکدان آلمانی »ویلهلم کنراد رونتگن« به پاس کش��ف اشعه ایکس 
گرفت. سال گذشته نیز این جایزه به »آرتور اشکین« فیزیکدان آمریکایی 

و »ژرار مورو« از فرانسه و »دانا استریکلند« از کانادا رسید.
نوبل شیمی 2019 به پاس توسعه باتری های لیتیوم یون

در ادامه هفته نوبل، روز چهارشنبه نهم اکتبر برابر با 1۷ مهرماه، برندگان 
نوبل ش��یمی مشخص ش��دند و »جان بی گوادیناف« از آمریکا، »استنلی 
ویتینگهام« از انگلیس و »آیرا یوشینو« از ژاپن مشترکا برنده جایزه امسال 
ش��دند. به گفته آکادمی نوبل، این جایزه به دلیل دس��تاورد ارزشمند این 
دانشمندان در زمینه بهبود عملکرد باتری های لیتیوم یون اعطا شده است. 
باتری های لیتیوم یون، گونه خاصی از باتری ها هس��تند که وزن س��بکی 
داش��ته و قابلیت ش��ارژدهی باال دارند و در دستگاه هایی که نیازمند توان 

الکتریکی باالیی هس��تند، همچ��ون خودروهای الکتریک��ی، لپ تاپ ها و 
گوشی های همراه استفاده می شوند. 

آکادمی نوبل درباره دالیل انتخاب خود گفته است: »باتری های لیتیوم 
یون، زندگی ما را دس��تخوش تغییر کرده اند. این س��ه دانشمند شهیر به 
دلیل فعالیت های چش��مگیری که باعث ش��ده باتری های قابل ش��ارژ در 
دس��تگاه های الکترونیکی با کارآمدی بهتری نس��بت به گذشته استفاده 
ش��وند، به عنوان برگزیدگان امسال شناخته ش��ده اند. آنها با اختراع خود 
ش��رایط مناسبی را برای جامعه ای بدون س��وخت فسیلی ایجاد کرده اند. 
اختراع این دانشمندان به ما اجازه می دهد مقدار قابل توجهی از انرژی های 
خورشیدی و بادی را ذخیره کنیم و یک گام دیگر به دنیای بدون سوخت 
فسیلی نزدیک تر ش��ویم.« نکته جالب درخصوص جایزه امسال این است 
که »جان بی گوادیناف« با ۹۶ س��ال سن، مسن ترین پژوهشگری است که 

تاکنون موفق به دریافت جایزه نوبل شده است.
از سبک خیال پردازی توکارشوک تا قلمرو زبانی هاندکه

آکادمی سوئد در روز پنجشنبه دهم اکتبر برندگان نوبل ادبیات را اعالم 
کرد. از آنجا که نوبل ادبیات در س��ال ۲01۸ برگزار نش��ده بود، این جایزه 
امس��ال به »اولگا توکارشوک« نویسنده لهستانی به دلیل سبک خاصی از 
تخیل پردازی که فراتر از زندگی روزمره انسان هاس��ت، داده ش��د. داوران 
جایزه نوبل ادبیات گفته اند که علت انتخاب توکارش��وک، گذش��تن او از 
مرزهای رایج به کمک قدرت خیال پردازی و اشتیاق پایان ناپذیر بوده است. 
ب��ه گفته آنها، توکارش��وک هیچ گاه به واقعیت همچ��ون پدیده ای ثابت و 
تغییرناپذیر نمی نگ��رد و در رمان های او اغلب پدیده های متضاد همچون 

طبیعت و فرهنگ در برابر یکدیگر قرار می گیرند. 
همچنین »پیتر هاندکه« نویسنده اتریشی به عنوان برنده جایزه نوبل 
س��ال ۲01۹ اعالم ش��د که البته این انتخاب با هجم��ه و انتقاد زیادی 
روبه رو شد. اگرچه به گفته آکادمی نوبل، هاندکه با »وسعت قلمرو زبانی 
و جوش��ش ایده های خ��ود، ویژگی های تجربه های انس��انی را پژوهیده 
است« اما بسیاری از نویسندگان و روشنفکران از این انتخاب ناراضی اند 
و ازجمله »اسالوی ژیژک« فیلسوف اسلوونیایی گفته است: »یک مدافع 
جنایت های جنگی جایزه نوبل گرفته است.« روزنامه »واشنگتن پست« 
نیز نوش��ت: »پیروزی هاندکه باعث جر و بحث می ش��ود. آکادمی سوئد 
که مصمم بود رس��وایی اخیر را پشت س��ر بگذارد، احتماال وارد رسوایی 

جدیدی می شود.«
اشاره »واشنگتن پست« به ماجرای رسوایی است که سال گذشته دامن 
جایزه نوبل را گرفت و درنهایت، هیچ جایزه ای در بخش ادبیات اهدا نشد. 
ماجرا به »ژان کلود آرنو« همسر »کاترینا فروستنسون« یکی از هفت عضو 
دائمی کمیته نوبل برمی گردد که به رسوایی جنسی متهم شد و در نهایت 
پس از حضور در دادگاه عالی سوئد به جرم تجاوز به دو سال و نیم حبس 
محکوم شد. به گزارش رسانه های سوئدی، آرنو طی سال های اخیر 1۸ زن 
را که عضو آکادمی یا همس��ر و دختر اعضای آکادمی سوئد بوده اند، مورد 
آزار یا سوءاستفاده جنسی قرار داده است. همچنین او هفت بار نام برندگان 
آتی جایزه نوبل ادبیات را که باید مخفی می مانده، لو داده اس��ت. آکادمی 
نوبل همچنین خانم فروستنسون را متهم کرده که نام برندگان جایزه نوبل 
ادبیات را با همس��رش در میان می گذاشته؛ امری که نافی تکلیف اعضای 

این آکادمی در »رازداری« محسوب می شده است.
گفتنی اس��ت »ابی احمد علی« نخست وزیر اتیوپی نیز از سوی کمیته 
نوبل به عنوان برنده جایزه صلح نوبل ۲01۹ شناخته شد. این کمیته دلیل 
انتخ��اب نخس��ت وزیر اتیوپی را تالش های مس��تمر او در برقراری صلح و 
گسترش همکاری های بین المللی و همچنین ابتکار منحصر به فرد وی در 

حل مناقشات مرزی با همسایه شمالی، اریتره اعالم کرد. 

آکادمی سلطنتی علوم سوئد چگونه اعتبار خدشه دار شده جایزه نوبل را ترمیم می کند؟

همه چیز درباره نوبل 2019

س��ال ۲01۸ س��الی عجیب و فاجعه بار برای جایزه نوبل بود. حوزه هاي 
مختلف هنري در سال گذشته، درگیر رسوایي هاي جنسي شدند و دامنه 
این افشاگري جنسي، دامن جایزه نوبل را هم گرفت، تا جایی که رسوایی 
»ژان کلود آرنو« همسر »کاترینا فوستنسون« یکي از اعضاي آکادمي نوبل 

ادبیات باعث شد این جایزه به شکل بی سابقه ای پارسال تعطیل شود.
با اینکه سال هاست آکادمي نوبل براي انتخاب ها و مسیري که پشت سر 
می گ��ذارد، مورد انتق��اد قرار دارد، اما به نظر می رس��ید با انتخاب »کازئو 
ایش��ي گورو« در س��ال ۲01۷ به عنوان برنده نوبل ادبیات، تا اندازه ای آب 
رفته به جوی بازگردد، ولی چند ماه پس  از این انتخاب، حاشیه ها دوباره به 
آکادمي نوبل بازگشت و رسوایی همسِر یکي از اعضاي کمیته، انتقادهاي 
زیادي را به سمت نوبل کشاند. بسیاري از رسانه های غربی به نحوه  برخورد 
آکادمي با این موضوع خرده گرفتند و فش��ارها آنقدر زیاد ش��د که »سارا 
دانیوس« دبیِر دائمي کمیته نوبِل ادبیات از س��متش اس��تعفا کرد و این 

استعفا دومینووار به دیگر اعضا رسید.
رس��وایي آزار جنس��ي اما تنها دلیل گرفتاري نوبل نبود. به موازات این 
رس��وایی، آرنو در چند سال گذش��ته برنده جایزه را پیش از اعالِم رسمي 
آن افش��ا مي کرده و این موضوع، ش��ائبه شرط بندي و فساد مالی را هم به 
فهرست اتهامات او افزود. به همین دلیل، اهداي جایزه معتبرترین جشنواره 
ادبي جهان یک س��ال به تعویق افتاد و آکادمی نوبل رس��ما اعالم کرد در 
سال ۲01۸ جایزه نوبل ادبیات اهدا نمی شود و به جای آن در سال ۲01۹ 
دو برگزیده را معرفي مي کند. آنها احساس کردند دست کم زماني یک ساله 
نیاز اس��ت تا با ترمیم کمیته نوبل ادبیات، اعتم��اد عمومي را بار دیگر به 

جایزه نوبل بازگردانند.
اما این اولین باري نیست که یک سال بدون نوبِل ادبیات پایان مي یابد. 
از زم��ان راه اندازي نوبل در 1۹01 هفت بار بین س��ال هاي جنگ جهاني 
اول و دوم جای��زه نوبل داده نش��ده و هفت بار دیگر ه��م به دلیل نبودن 

گزینه ای مناس��ب، برنده اي در کار نبوده اس��ت. جالب اس��ت که پس از 
تعطیلی یکساله و موقت نوبل ادبیات، بیش از 100 نویسنده و روزنامه نگار 
سوئدی، جایزه ای موقت به نام »نوبل جایگزین« را ترتیب دادند و »ماریز 
کنده«  از فرانس��ه را برنده آن اعالم کردند. آنها در بیانیه ش��ان نوش��تند: 
»آکادم��ي جدید براي یادآوري این مهم اس��ت که فرهنگ و ادبیات باید 
مروج دموکراسي، شفافیت، همدلي و احترام باشد، بدون رانت، غرور بي پایه 

و جنسیت زدگي.«
»نوبل جایگزین« پاس��خی برای انتقادهایی بود ک��ه درباره جایزه نوبل 
ادبی��ات وج��ود دارد، چراکه اعضای آکادمی تازه در هم��ان بدو امر اعالم 
کردند که یک روز پس از اهدای جایزه، آن را منحل می کنند. آنها احساس 
نیاز کردند تا در غیاب نوبل ادبیات، به طور موقت جایزه اي را شکل دهند و 
شیوه اي را ارائه کنند تا شاید در آینده مورد پسند آکادمي نوبل قرار بگیرد 

و تحولی در شیوه انتخاب مخفیانه برنده نوبل ادبیات رخ بدهد.

آنچه بر جایزه نوبل ادبیات در سال 2018 گذشت

نوبل وارد می شود

نگاه

جنجال برانگیزترین برندگان جایزه نوبل در یک نگاه
از خشم هیتلر تا غفلت گاندی

جایزه نوبل هم به دلیل کس��انی که آن را دریافت کرده اند و هم 
به خاطر کس��انی که آن را رد کرده اند همیشه جنجال برانگیز بوده 
است. »مهاتما گاندی« پنج بار برای دریافت جایزه نوبل صلح نامزد 
ش��د اما هیچ گاه برنده نشد، تا به گفته یکی از اعضای کمیته نوبل، 
بزرگترین غفلت در تاریخ 10۶ ساله اهدای نوبل این باشد که نوبل 
صل��ح هیچ گاه به »مهاتما گاندی« داده نش��ده اس��ت. در مجموع، 
جایزه نوبل از زمان اهدای آن برای اولین بار در س��ال 1۹01 تا به 
امروز همواره جنجال به پا کرده اس��ت؛ چه در مورد آنهایی که آن 
را دریافت  کرده اند، چه درباره آنهایی که رد کرده اند و چه در مورد 
شخصیت های مهمی که جایزه نوبل هرگز به آنها اهدا نشده است. 
* آزادیخ��واه و دیکتاتور: اهدای جای��زه نوبل اقتصاد به »میلتون 
فریدم��ان« اقتص��اددان آمریکای��ی در س��ال 1۹۷۶ اعتراض��ات 
گس��ترده ای را ب��ه وی��ژه در میان چپ ه��ا برانگیخ��ت. دلیل این 
اعتراضات، همکاری فریدمن با »آگوس��تو پینوشه« دیکتاتور شیلی 
بود. فریدمن یک سال پیش از آن به شیلی سفر کرده بود. منتقدان 
استدالل می کردند که تئوری های فریدمن، الهام بخش رژیمی بوده  
که هزاران نفر از شهروندان شیلی را شکنجه کرده و به قتل رسانده 

است.
* پدر سالح های شیمیایی: یکی از جنجالی ترین برندگان جایزه 
نوب��ل »فریتز هابر« دانش��مند آلمانی بود. او در س��ال 1۹1۸ نوبل 
ش��یمی را برای ابداع روش��ی برای تولید گاز آمونیاک در ش��رایط 
آزمایش��گاهی دریافت کرد؛ دس��تاوردی مهم برای تولید کودهای 
ش��یمیایی که وقوع انقالبی در صنعت جهانی تولید غذا را رقم  زد. 
هاب��ر اما به دلیل توس��عه دانش تولید گازهای س��می کلر در نبرد 
س��نگر به س��نگر در جنگ جهانی اول به عنوان »پدر س��الح های 

شیمیایی« شناخته شد.
* کش��ف مرگبار: »اوتو هان« دیگر دانش��مند آلمانی بود که در 
س��ال 1۹۴۵ نوبل ش��یمی را به خاطر کشف شکاف هسته ای از آن 
خ��ود کرد. اگرچه او هیچ گاه روی جنبه نظامی کش��فش کار نکرد، 
اما این یافته به طور مس��تقیم به ساخت و توسعه بمب اتمی منجر 
ش��د. کمیته نوبل در اصل قصد داشت این جایزه را در سال 1۹۴0 
به هان اهدا کند، اما او در نهایت پنج س��ال بعد و چند ماه پس از 
بمباران اتمی هیروش��یما و ناکازاکی، جایزه نوبل شیمی را دریافت 

کرد.
* کش��ف ممنوعه: »پل مولر« دانشمند سوئیسی در سال 1۹۴۸ 
نوبل پزش��کی را به خاطر کش��ف س��م »د. د .ت« به دس��ت آورد. 
اس��تفاده از این آفت کش در جریان جنگ جهانی دوم و س��ال های 
پس از آن، زندگی میلیون ها نفر را نجات داد، اما دانشمندان محیط  
زیست بعدها اس��تدالل کردند که »د .د.ت« تهدیدی برای سالمت 
انس��ان و حیات وحش به ش��مار می رود. در حال حاضر، استفاده از 

این آفت کش کشاورزی در سراسر جهان ممنوع است.
* خش��م هیتلر: نوبل صلح را شاید بتوان جنجالی ترین جایزه از 
مجموعه نوبل دانست. در سال 1۹۳۵ »کارل فن اوسیتزکی« فعال 
صلح طلب آلمانی به خاطر افشای افزایش توان تسلیحاتی محرمانه 
آلم��ان، نوبل صلح را دریافت کرد. دو تن از اعضای کمیته نوبل در 
واکنش به این تصمیم اس��تعفا دادند. اوسیتزکی پیش تر به همین 
خاطر زندانی ش��ده بود. هیتلر نیز پس از این انتخاب، خش��مگین 

شد و کمیته نوبل را به دخالت در امور داخلی آلمان متهم کرد.
* رد جای��زه و اعزام نماینده: تصمی��م کمیته نوبل برای اهدای 
جایزه صلح به »هنری کیسینجر« وزیر خارجه آمریکا و »له دوک 
ت��و« سیاس��تمدار ویتنامی در س��ال 1۹۷۳ انتق��ادات زیادی را 
برانگیخت. دو تن از اعضای کمیته نوبل اس��تعفا دادند. این جایزه 
برای به رس��میت ش��ناختن تالش ها برای تحق��ق صلح در جنگ 
ویتن��ام در نظر گرفته ش��ده بود، اما سیاس��تمدار ویتنامی آن را 
نپذیرفت. کیس��ینجر نیز در مراس��م حاضر نش��د و نماینده ای را 
به جای خود فرس��تاد. جنگ ویتنام اما تا دو س��ال بعد از آن هم 

ادامه داشت.
* هدفی دس��ت نیافتنی: اهدای جایزه نوبل صلح مش��ترکا میان 
»یاسر عرفات« رهبر فلسطین، »شیمون پرز« وزیر خارجه اسرائیل 
و »اس��حاق رابین« نخس��ت وزیر اسرائیل در س��ال 1۹۹۴ در اصل 
به امید پیش��برد مذاکرات صلح خاورمیانه به این س��ه نفر صورت 
گرف��ت. اما در پی اتخاذ این تصمیم، یک عضو کمیته نوبل، عرفات 
را »تروریس��ت« خواند و استعفا داد، مذاکرات صلح نیز متوقف شد 
و رابین هم یک س��ال بعد توس��ط یک جوان وطن پرست اسرائیلی 

ترور شد.
* خاط��رات مناقش��ه برانگیز: »ریگوبرت��ا منچ��و« سیاس��تمدار 
گواتماالی��ی در س��ال 1۹۹۲ به پاس »تالش ب��رای تحقق عدالت 
اجتماع��ی و آش��تی قومی و فرهنگی« نوبل صل��ح را دریافت کرد. 
اندک��ی بع��د اما گفته ش��د که خاط��رات او تا اندازه ای س��اختگی 
بوده ان��د. هرچند گزارش وی در مورد نسل کش��ی گواتماالیی های 
بومی برایش ش��هرت به همراه داش��ت، با این حال، بسیاری معتقد 

بودند که منچو شایسته دریافت نوبل صلح نبوده است.
* جایزه زودرس: زمانی که »باراک اوباما« در سال ۲00۹ جایزه 
نوبل صلح را دریافت کرد، بس��یاری شوکه شدند، از جمله خود او. 
این جای��زه در حالی به پاس »تالش  ه��ای فوق العاده برای تحکیم 
دموکراس��ی بین المللی و همکاری میان ملت ها« به اوباما اهدا شد 
که کمتر از یک سال بود او به مقام ریاست جمهوری آمریکا رسیده 
بود. منتقدان و شماری از هوادارانش معتقد بودند این جایزه زودتر 

از آنکه او واقعا بتواند کاری انجام دهد، به وی داده شده است.
* نوب��ل پ��س از مرگ: نوبل پزش��کی در س��ال ۲011 به »ژول 
اُفمن«، »بروس بویتلر« و »رالف اش��تاینمن« برای »کش��ف اصول 
بنیادی فعال کننده س��اختار ایمنی و مصونیت بدن« رسید. مشکل 
اینجا بود که اشتاینمن چند روز پیش از اعالم این خبر درگذشت و 
طبق قوانین نوبل، جایزه نباید پس از مرگ به شخصی تعلق بگیرد، 
اما کمیته نوبل اعالم کرد که در تصمیمش تجدیدنظر نخواهد کرد، 
زیرا اعضای کمیته به هنگام تصمیم گیری از درگذش��ت اشتاینمن 

آگاه نبوده اند.
* غفلت گاندی: مهاتما گاندی، رهبر استقالل هند، پنج بار برای 
دریافت نوبل صلح نامزد ش��د، اما هی��چ گاه آن را دریافت نکرد. در 
سال ۲00۶ یکی از اعضای کمیته نوبل گفت: »بزرگترین غفلت ما 
در تاریخ 10۶ ساله اهدای نوبل بدون تردید این بوده است که نوبل 

صلح هیچ گاه به مهاتما گاندی اهدا نشد.«
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فرصت امروز: چند روز پیش بود که »مرکز افکارس��نجی دانش��جویان ایران« 
یا همان »ایس��پا« در تازه ترین نظرس��نجی خود به بررسی دیدگاه مردم درباره 
ح��ذف یارانه ثروتمن��دان پرداخت و از آنها س��وال کرد که چ��ه نظری درباره 
حذف یارانه ثروتمندان دارند؟ در پاس��خ به این سوال، ۶۷درصد مردم یعنی دو 
س��وم جامعه ایرانی خواهان حذف یارانه ثروتمندان شدند. نتایج این نظرسنجی 
نش��ان می دهد نزدیک به نیمی از پاس��خ دهندگان در مواجهه با پرس��ش »اگر 
جای دول��ت بودید، برای پرداخت یارانه نقدی در ش��رایط کنونی، کدام یک از 
سیاس��ت ها را اجرا می کردید؟« به گزینه ح��ذف یارانه ثروتمندان رأی داده اند؛ 
به طوری که ۴۹.۳درصد پاس��خگویان گزینه »ح��ذف یارانه خانوارهایی که در 
م��اه درآمد زی��ادی دارند« را انتخاب کرده اند و 1۷.۲درص��د نیز اعالم کرده اند 
یاران��ه همه افراد جامعه به جز افرادی که ش��دیدا نیازمندند باید حذف ش��ود. 
۲۹.۵درصد هم معتقدند روش کنونی بایس��ت ادامه پیدا کند و پرداخت یارانه 
نقدی به همه یارانه بگیران همانند گذش��ته ادامه یابد. ۴درصد پاس��خگویان هم 
پاس��خ مش��خصی به این س��ؤال ندادند. نتایج این نظرس��نجی همچنین نشان 
می دهد میان دیدگاه س��اکنان روستاها با ساکنان شهرها تفاوت چندانی وجود 
ندارد و ۲۹.۳درصد ش��هری ها و ۳0.۳درصد س��اکنان روستاها خواهان آنند که 
یارانه به همه افراد جامعه پرداخت شود. همچنین ۴۸.۲درصد ساکنان شهرها و 
۵۲.۳درصد ساکنان روستاها معتقدند یارانه خانوارهایی که درآمد زیادی دارند 
باید حذف ش��ود. در نهایت هم 1۸درصد ش��هری ها و 1۴.۹درصد روس��تایی ها 
اعتق��اد دارند باید یارانه همه به جز افرادی که ش��دیدا نیازمندند حذف ش��ود. 
همچنین در این نظرسنجی، تفاوت معناداری میان دیدگاه کسانی که سرپرست 

خانوار بوده اند و کس��انی که سرپرست خانوار نبوده اند، به چشم نخورده اس��ت.

یارانه ثروتمندان صرف اقشـار محروم جامعه شـود
حاال »مرکز افکارس��نجی دانش��جویان ایران« در یک نظرسنجی جدید و در 
ادام��ه رویک��رد قبلی، اعالم کرده اس��ت که از هر س��ه ش��هروند ایرانی، دو نفر 
خواه��ان صرف منابع حاصل از قطع یاران��ه ثروتمندان به نفع دهک های پایین 

جامعه هس��تند.
نتایج نظرس��نجی »ایس��پا« که در آخرین روزهای ش��هریورماه امس��ال 
به صورت مصاحبه حضوری انجام ش��د، نش��ان می دهد مردم ایران خواستار 
حذف یارانه ثروتمندان و صرف آن برای افزایش یارانه اقشار محروم جامعه 
هس��تند. این نظرسنجی که به سفارش پژوهش��کده مطالعات توسعه جهاد 
دانش��گاهی توس��ط »مرکز افکارسنجی دانش��جویان ایران« صورت گرفته، 
به صورت ملی و با حجم نمونه ۴ هزار و ۵0۹ نفر در نقاط شهری و روستایی 
انجام ش��ده و قابل تعمیم به کلیه ش��هروندان باالی 1۸ سال سراسر کشور 
اس��ت. این جمعیت آماری شامل ۵1درصد نمونه مرد و ۴۹درصد نمونه زن 
بوده و همچنین ۳0.۸درصد پاس��خگویان در رده س��نی 1۸ تا ۲۹ س��اله، 
۴۲.۵درصد در رده س��نی ۳0 تا ۴۹ س��اله و همینطور ۲۶.۶درصد در رده 

س��نی باالی ۵0س��ال بوده اند.
نتایج نظرسنجی نشان می دهد ۶۶.۵درصد مردم ایران معتقدند پس  از اینکه 
یاران��ه ثروتمندان جامعه قطع ش��د، عواید حاصل از آن باید ب��ه افزایش یارانه 
نقدی دهک ه��ای محروم جامعه اختصاص یاب��د.۴1.۷ درصد هم معتقدند این 
عواید باید صرف توس��عه کشور همانند افزایش اش��تغال، بهداشت و پروژه های 
عمرانی ش��ود. ۲۸.۷درصد پاس��خ دهندگان نیز اعالم کرده اند ای��ن عواید بهتر 

اس��ت، صرف افزایش مبلغ یارانه نقدی خانوارهای دارای معلول ش��ود.

حذف یارانه ثروتمندان با محوریت اسـتان ها
نتای��ج دیگر نظرس��نجی »ایس��پا« حاکی از آن اس��ت که اکثر م��ردم ایران 
موافق ص��رف درآمدهای حاصل از حذف یارانه دهک های ثروتمند هر اس��تان 
در جهت اش��تغال و محرومیت زدایی در همان اس��تان هس��تند. در این راستا، 
سؤالی از جمعیت آماری با این مضمون پرسیده شده است: »اگر دولت بخواهد 
با محوریت اس��تانداران، یارانه دهک های ثروتمن��د جامعه را حذف کند و مبلغ 
آن را در همان اس��تان جهت ایجاد اش��تغال و محرومیت زدایی صرف کند، شما 
موافقید یا نه؟« نتایج نظرس��نجی نش��ان می دهد که ۷۶.۸درصد پاسخگویان با 
این موضوع موافقند و ۲۲درصد نیز مخالف هس��تند. همچنین1.۲درصد به این 
س��ؤال پاسخ مش��خصی نداده اند. محور دیگر این نظرس��نجی به دیدگاه مردم 
درخص��وص مبلغ فعل��ی یارانه نقدی اختصاص دارد. نتایج نظرس��نجی نش��ان 
می دهد ۹۳.۳درصد پاس��خگویان اعالم کرده اند مبلغ یارانه فعلی بخش کمی از 
هزینه های زندگی خانوارشان را پوش��ش می دهد. 1.۵درصد هم گفته اند یارانه 
فعلی بخش زیادی از هزینه های آنان را پوش��ش می دهد و ۴.۸درصد نیز اعالم 
کرده اند یارانه نقدی فعلی به میزان متوس��طی هزینه های زندگی خانوارشان را 

پوش��ش می دهد. 0.۳درصد نیز به این س��ؤال پاس��خ مش��خصی نداده اند.
دی��دگاه مردم درباره میزان مبل��غ یارانه های نقدی درحالی اس��ت که مرکز 
آم��ار ایران چن��دی پیش از کاهش قابل توجه س��هم یارانه های نقدی از درآمد 
خانواده های ایرانی در چند سال گذشته خبر داد. به گفته مرکز آمار ایران، سهم 
یارانه نقدی از درآمد خانوارهای ش��هری از 11درصد در سال 1۳۹0 به ۴درصد 
در سال 1۳۹۷ رسیده است و همچنین در خانوارهای روستایی از ۲0درصد در 

س��ال 1۳۹0 به ۸درصد در س��ال 1۳۹۷ کاهش یافته اس��ت.

از هر 3 شهروند ایرانی، 2 نفر خواهان قطع یارانه ثروتمندان و صرف آن برای قشر محروم هستند

نه به یارانه ثروتمندان، آری به یارانه فقیران
مسکن

وزیر راه و شهرسازی از عملیاتی شدن طرح ملی مسکن تا 
پایان سال خبر داد

آثار تورمی وام مسکن چگونه کنترل 
می شود؟

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح ملی مسکن تا پایان سال به 
طور کامل عملیاتی می شود، گفت منابع بانک ها برای تولید مسکن در 
اختیار س��ازندگان قرار خواهد گرفت و پس از آن، سازنده می تواند وام 

مذکور را به خریداران واگذار کند.
به گزارش خانه ملت، محمد اس��المی با اش��اره به روند اجرای طرح 
ملی مس��کن توسط وزارت راه و شهرس��ازی، گفت: در شرایط کنونی 
طرح ملی مسکن در حال طراحی است و این پروژه تا پایان سال جاری 

کامال عملیاتی خواهد شد.
او با بیان اینکه طرح ملی مسکن با هدف خانه دار کردن شش دهک 
جامعه طراحی و در حال عملیاتی شدن است، ادامه داد: تولید مسکن 
ب��رای دهک های یک و دو که توس��ط نهادهای حمایتی مانند کمیته 
امداد و بهزیس��تی صورت می گیرد و در این رابطه وزارت راه به میزان 

گسترده زمین ارائه کرده است.
وزیر راه و شهرس��ازی یادآور شد: در طرح ملی مسکن دهک های ۳، 
۴، ۵ و ۶ به صورت ویژه دیده ش��ده اند، در شرایط کنونی روند ثبت نام 
برای متقاضیان از استان کرمان به صورت پایلوت آغاز شده و متقاضیان 
در شهرهای این استان به جز مرکز آن ثبت نام کرده اند و  وزارت راه و 

شهرسازی روند بررسی این تقاضاها را آغاز کرده است.
اس��المی ادامه داد: متقاضیان می توانند خود زمی��ن ارائه کرده و از 
حمایت های تسهیالتی دولت برخوردار شوند و یا اینکه دولت، اراضی را 
برای تولید مسکن واگذار و توسط بخش خصوصی واحدهای موردنظر 

ساخته و به مردم فروخته خواهد شد.
به گفته وزیر راه و شهرس��ازی،  منابع بانک ها برای تولید مسکن در 
اختیار س��ازندگان قرار خواهد گرفت و پس از آن، سازنده می تواند وام 

مذکور را به خریداران واگذار کند که این مسئله آثار تورمی ندارد.

فعالیت بانک ها در ساخت و ساز مشهود نیست
سازندگان مسکن در محاق

با وجودی که تثبیت جمعیت در کالنشهرها از جمله دالیل پایین 
آمدن تقاضای مس��کن عنوان می شود هنوز کشور سالیانه به حدود 
۹00 هزار واحد مس��کونی نیاز دارد؛ نیازی که به دلیل پایین آمدن 
قدرت خرید خانوارها مسکوت مانده و در این میان سازندگان دیگر 
مثل دهه های گذشته تمایلی به ساخت وساز ندارند. فعالیت بانک ها 
در بخش س��اخت و ساز نیز بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس، 

مشهود نیست.
به گزارش ایس��نا، در دهه های قبل ساخت و س��از در ایران یکی از 
مشاغل س��ودآور بود و گفته می شد که سازندگان 100 تا ۲00درصد 
س��ود می کنن��د اما از دهه ۹0 به  این طرف اوض��اع این حوزه چندان 
مناسب نیست. به دلیل رکود حاکم بر بخش تقاضا بسیاری از فعاالن 
عرصه س��اخت و ساز یا این بخش را ترک کرده اند یا در آستانه خروج 
هستند. کاهش نرخ رشد و تثبیت جمعیت در کالنشهرها به عنوان یکی 
از دالیل پایین آمدن تقاضا برای مسکن عنوان می شود اما واقعیت این 
است که کشور سالیانه به ۹00 هزار تا یک میلیون  واحد مسکونی نیاز 
دارد در حالی که تولید در سال گذشته بین ۳00 تا ۳۵0 هزار واحد بود.

از اواخر سال گذشته با توجه به تخفیفاتی که شهرداری به سازندگان 
ارائه داد تقاضا برای دریافت پروانه ساخت افزایش یافت و گفته می شود 
هم اکنون تولید مس��کن در کشور حدود دو برابر معامالت شده، اما در 
مقایس��ه با تقاضای مطلق به کمتر از یک س��وم رسیده است. با توجه 
به رکود تاریخی حاکم بر بازار مس��کن، تمایل برای دریافت پروانه در 
ماه های اخیر کاهش یافته و انتظار می رود در ش��ش ماهه دوم س��ال 

همانند حوزه معامالت، در بخش احداث نیز رکود حاکم شود.
از نگاه میدانی، مناطقی از کش��ور که مورد هدف ساخت و ساز بوده 
و طی یک س��ال گذشته رونق مناسبی در خرید و فروش این مناطق 
ایجاد ش��ده بود، به تعادل قیمتی رسیده اس��ت. اما در بعضی مناطق 
کم برخوردار که از رش��د قیمت ها جا مانده بودند، روند افزایشی است. 
این نشان می دهد که برای ایجاد تعادل قیمتی در بازار مسکن  باید به 

ساخت و ساز توجه کرد.
بخش عرضه مس��کن با قوانین مزاحمی همچ��ون بیمه کارگران و 
مالیات های مس��تقیم درگیر اس��ت. افزایش سه تا چهار برابری قیمت 
مصالح ساختمانی تاثیر خود را بر قیمت تمام شده مسکن ایجاد کرد. 
فعاالن بخش مس��کن می گویند به جز هزینه ه��ای پروانه، هزینه های 
انش��عابات آب، برق، گاز و . . . بسیار افزایش پیدا کرده است. این رشد 
در کنار افزایش ش��دید قیمت مصالح و ملزومات ساختمانی به نحوی 
است که براساس صحبت های سازندگان، هزینه ساخت وساز معمولی 
را به متر مربعی ۳ میلیون و ۵00 هزار تومان در تهران رس��انده و این 
در حالی اس��ت که قیمت هر متر مربع زمین یا  ساختمان کلنگی در 
مناطق میانی تهران از حدود ۳0 میلیون تومان به باال است. سرشکن  
ش��دن  قیمت زمین، هزینه مصالح و دس��تمزد بر روی هر آپارتمان، 
هزینه تمام ش��ده را ب��ه  بیش از 10 میلیون تومان می رس��اند. خواب 
س��رمایه نیز در این بین باید لحاظ ش��ود و بر این اساس، ساخت وساز 
در مقایس��ه با س��ود بانکی نمی تواند چندان توجیه پذیر باشد. حداقل 
می توان گفت دیگر از سودهای نجومی بساز و بفروشی دهه های گذشته 

خبری نیست.
  از س��وی دیگر افزایش شدید هزینه پروانه ساختمانی به رکود این 
بخش دامن زده اس��ت. سال 1۳۹۷ کمیسیون تلفیق امالک در تهران 
اع��داد و ارقامی برای ارزش معامالتی امالک لحاظ کرده که به اعتقاد 
انبوه س��ازان در صورت اجرا تورم بسیار س��نگینی را در قالب ۲0 نوع 
عوارض، مالیات و س��ایر وجوه پرداختی به صنعت ساختمان تحمیل 

می کند.
البته زمستان سال گذشته 11۴ هزار پروانه مسکونی با میانگین ۲.۵ 
واحد برای هر پروانه در کش��ور صادر شده، اما علت اصلی این تحرک 
نسبی ارائه تخفیفات صدور پروانه از سوی شهرداری عنوان می شود. این 
موضوع به خوبی نشان می دهد در صورتی که قوانین دست و پاگیر از 
سر راه سازندگان برداشته شود، تولید مسکن می تواند تکافوی تقاضا را 
بدهد و بخش مسکن از نوسانات ادواری مصون خواهد ماند، با این حال 
ش��واهد گویای آن است که بعد از فصل زمستان، تقاضا برای دریافت 
پروانه ساختمانی به طور محسوسی افت کرده و بخش تولید به نوعی 

مجددا وارد رکود شده است.
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بعد از چند هفته گمانه زنی و مطرح ش��دن دوب��اره بحث اصالح روش تخصیص 
یارانه انرژی و به خصوص بنزین و احتمال افزایش قیمت آن، رئیس جمهور در میانه 
این هفته و در نشست خبری با رسانه ها، احتمال »تغییر« در روش تخصیص یارانه 
ان��رژی را تایی��د کرد، اما در مقابل، افزایش و واقعی ش��دن قیمت بنزین را رد کرد. 
حس��ن روحانی در این نشست خبری گفت: »در زمینه سوخت و حامل های انرژی 
آنچه امروز با آن مواجه هس��تیم، یک مسیر عادالنه مناسبی نیست و باید روی آن 
فکر ش��ود. البته معنای آن این نیس��ت که یک بار سنگینی بر مردم تحمیل شود. 
یعنی دنبال این نیستیم که قیمت بنزین همانند ترکیه لیتری 1۵ هزار تومان و یا 
مثل اروپا ۲0 هزار تومان ش��ود یا مثل کش��ورهای عربی، لیتری ۶ هزار تومان... ما 
دنبال این نیس��تیم که بخواهیم یارانه را از قیمت بنزین یا س��وخت و به طور کلی 
حامل های انرژی برداریم و قیمت را واقعی کنیم. این کار نه امکان پذیر اس��ت و نه 
برای مردم ما در این شرایط اقتصادی، قابل تحمل است، اما در عین حال داریم فکر 
می کنیم که یک تغییراتی در این زمینه انجام ش��ود و اگر به تصمیم نهایی برسیم 

به اطالع مردم می رسانیم.«
البته رئیس جمهور به صورت سربسته نکته ای را هم درباره تغییرات احتمالی در 
قیمت سوخت بیان کرد و گفت: »همواره معتقد بودم و در جلسات دولت و جلسات 
دیگر تأکید کردم که هر مقدار از قیمت سوخت حاصل شود باید به مردم برگردد. 
ب��ا اینکه برخی از ب��رادران اقتصادی ما معتقدند یک طوری باید برای بودجه هم از 

اینجا کمک گرفته شود. به نظر من، اگر ما هر مقدار در هر زمانی قیمت  سوخت را 
اضافه کنیم، کل آن پول را به مردم برمی گردانیم یعنی چیزی وارد بودجه نمی شود. 
تصمیم ما تا امروز این چنین اس��ت، منتها در س��ال های آینده ممکن است راه های 

دیگری در پیش بگیریم.«
کلیدواژه اصلی سخنان روحانی این است که »هر مقدار از قیمت سوخت حاصل 
ش��ود باید به مردم برگردد.« در این میان، سال گذشته طرحی از سوی اتاق تهران 
برای اصالح تخصیص یارانه انرژی تدوین و به دولت ارائه ش��د که براس��اس آن به 
دولت پیشنهاد ش��د منابع حاصل از یارانه بنزین به جای تخصیص به خودروها به 
افراد و خانواده ها پرداخت شود؛ موضوعی که مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران 
هم بارها بر آن تاکید کرده و آخرین بار هفته گذشته و در دیدار مسئوالن اتاق های 
بازرگان��ی با مع��اون اول رئیس جمهور ب��ه توزیع یارانه پنهان و آش��کار  و ضرورت 

چاره اندیشی دولت برای حل آن اشاره کرد. 
او همچنین در یادداش��تی با عنوان »فاجعه یارانه انرژی« بر ضرورت بازنگری در 
تخصیص یارانه انرژی تاکید کرد و نوش��ت: »هدف اصلي پرداخت یارانه ها، حمایت 
از اقشار کم درآمد جامعه و افزایش عدالت اقتصادي است، اما آیا آنچه در عمل رخ 
مي دهد در مسیر محقق کردن همین هدف است؟ باید در اجرای این فرآیند تغییر 

ایجاد شود و در حال حاضر عمال اقشار کم درآمد از یارانه انرژی بهره ای نمی برند.«
به نوش��ته خوانس��اری »آمار نش��ان مي دهد که دولت در طول یک سال، رقمي 

نزدی��ک به ۹00 هزار میلیارد تومان، یاران��ه انرژی پرداخت مي کند که از این عدد 
بیش از ۵۵0 هزار میلیارد تومان به یارانه انرژي اختصاص دارد. وقتي یارانه به طور 
مس��اوي به همه اقش��ار پرداخت مي ش��ود، یعني میزان بهره بردن از آن بسته به 
امکاناتي است که هر فرد براي بهره بردن از این یارانه دارد. در رابطه با انرژي قطعا 
اقش��ار کم درآمد، شرایط استفاده کمتري از اقشار پردرآمد دارند و این هدف اصلي 
پرداخت یارانه را رسما به فراموشي مي سپرد. براي مشخص شدن میزان بزرگي این 
عدد مي توان یک محاسبه ساده انجام داد. عددي که دولت در حال حاضر به عنوان 
یارانه در بخش هاي مختلف پرداخت مي کند، اگر نقد شده و به حساب افراد ریخته 

شود، در هر ماه به هر ایراني به اندازه یک میلیون تومان، یارانه خواهد رسید.«
طبق آمارهای رسمی به صورت میانگین روزانه حدود ۹0 میلیون لیتر بنزین در 
کشور مصرف می شود که اگر این عدد به جمعیت کشور تقسیم شود سهم هر نفر 
کمی بیش از 1.1 لیتر می ش��ود یعنی در ماه حدود ۳۲ لیتر به ازای هر نفر بنزین 
در کش��ور مصرف می ش��ود. همچنین باتوجه به اینکه بعد خانوار ایرانی به متوسط 
۳.۳ نفر رس��یده است، سهم هر خانواده در ماه از مصرف بنزین به صورت میانگین 
جمعیت حدود 100 لیتر خواهد ش��د. اما این آمارها و میانگین ها در شرایطی ارائه 
می ش��ود که تنها ۵۳.۲ خانواده های ش��هری و ۳۲.۳ خانواده های روستایی خودرو 
دارند؛ اعدادی که به خوبی نش��ان می دهد جمعیت زیادی از کش��ور عمال از یارانه 

بنزین هیچ بهره ای نمی برند.

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 1۴ قانون بودجه گفت بررسی اعتراضات به حذف 
یارانه نقدی هزینه ای را به کشور تحمیل می کند، بنابراین به راحتی هر کسی نباید 
به حذف یارانه های نقدی اعتراض کند. حس��ن میرزایی در گفت وگو با خبرآنالین، 
با بیان اینکه کس��انی که اطالعات نادرست بدهند و بی دلیل به حذف یارانه نقدی 
اعتراض کنند جریمه می شوند، گفت: قانون این موضوع را در نظر گرفته است. در 
ماده 10 قانون هدفمندکردن یارانه ها آمده که دریافت کمک ها و یارانه های موضوع 
مواد ۷ و ۸ این قانون، منوط به ارائه اطالعات صحیح اس��ت. در صورت احراز عدم 
صحت اطالعات ارائه ش��ده، دولت مکلف اس��ت ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، 

درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی الزم را به عمل آورد.
س��خنگوی س��تاد اجرایی تبصره 1۴ قانون بودجه با اش��اره به اینکه با دو دسته 

اعتراض��ات روبه رو هس��تیم، ادامه داد: م��ا کل اعتراض هایی که ص��ورت گرفته را 
دس��ته بندی کردیم؛ این دسته بندی عبارت است از عدم پذیرش مسئولیت همه یا 
بخش��ی از تراکنش ها، خدمات بانکی به نیابت از دیگران، کارپرداز، جابه جایی وجه 
برای کس��ب وکار، تراکنش صوری، شریک تجاری، تعاونی ها، خیریه ها، حساب های 
اجاره ای، تغییرات مس��کن و تجهیز مس��کن، خرید و فروش مس��کن، تغییر وضع 

اقتصادی و ورشکستگی، کسادی بازار و ....
میرزای��ی با بی��ان اینکه خیلی ها می گویند ما یاران��ه نمی گیریم، اما ۷۶ میلیون 
یارانه بگیر داریم، افزود: ما متوسط چهار ماهه تراکنش خرید افراد را در نظر گرفتیم. 
همچنین برای کس��انی که ورشکس��ته هس��تند، بیماری صعب العالج دارند، یا وام 
دارند و می گویند بدهکار هس��تیم، پرسش نامه ای درست کرده ایم تا حقی از فردی 

ضایع نش��ود. به گفت��ه وی، تقریبا ۸۵ تا ۹0درصد از افراد محرز حذف هس��تند و 
حدود 10درصد معترضان که تعدادش��ان کم اس��ت، وارد سیکل پرسش نامه شده 
و بررس��ی میدانی در موردش صورت می گیرد. این گروه مش��مول ماده 10 قانون 
هدفمندی یارانه ها می ش��وند که اگر اطالعات نادرست ارائه کنند، نه تنها یارانه شان 
قطع خواهد شد، بلکه بدهی شان در سازمان مالیاتی و سیستم بانکی می رود. یعنی 

کال حساب های شان بسته می شود؛ مگر اینکه بدهی خود را پرداخت کنند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه افرادی که اطالعات نادرس��ت ارائه می دهند، یک بار برای 
همیشه باید نقره داغ شوند، افزود: یارانه حق عمومی و همگانی نیست و دولت به هر 
کسی برمبنای میزان وسعی که دارد، برای دریافت یک سطح استاندارد از خدمات 

رفاهی باید کمک کند؛ آن هم به شرط صحت اطالعات.

وقتی رئیس جمهور هم به توزیع ناعادالنه یارانه بنزین اعتراف می کند

ضرورت بازنگری در تخصیص یارانه انرژی

آخرین خبرها از حذف یارانه برخورداران

کسانی که اطالعات نادرست بدهند جریمه می شوند

چهارشنبه
24 مهر 1398
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خرید و فروش ارز به کف رسید
طال و سکه صعودی شد

قیمت طال و سکه در چهارمین روز هفته در بازار تهران با افزایش اندکی 
روبه رو ش��د. بررسی های میدانی نشان می دهد قیمت سکه تمام بهار آزادی 
ط��رح جدید در بازار ته��ران 11 هزار تومان کاهش پی��دا کرد و در نهایت 
ب��ا قیمت ۳ میلیون و ۹۶۹ هزار تومان فروخته ش��د. اما قیمت نیم س��که، 
ربع سکه و سکه گرمی با کاهش هزار تومانی قیمت مواجه شد، به طوری که 
قیمت نیم سکه در بازار ۲ میلیون و ۲۷ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 
۲۲۸ هزار تومان و سکه گرمی ۸۴۸ هزار تومان اعالم شد. در این میان، هر 
گرم طالی 1۸عیار نیز با افزایش یک هزار و ۴00 تومانی قیمت مواجه ش��د 
و ب��ا قیمت ۴0۶ ه��زار و ۶00 تومان به فروش رفت. هر مثقال طال نیز یک 

میلیون و ۷۶1 هزار تومان قیمت خورد.
همچنی��ن قیم��ت دالر در صرافی های بانکی بدون تغییر نس��بت به روز 
گذش��ته 11 هزار و ۳۵0 تومان اعالم ش��د. روز سه شنبه هر دالر آمریکا در 
بازار تهران 11 هزار و ۲۵0 تومان قیمت خورد و این در حالی است که نرخ 
خرید دالر در بازار آزاد اندکی کمتر از این رقم اعالم شد. هرچند صرافان و 
فع��االن غیربانکی بازار ارز، دالر را به قیمتی کمتر از 11 هزار و ۲۵0 تومان 
می خرند اما نرخ فروش دالر توس��ط آنها کمتر از صرافی های بانکی اس��ت. 
قیم��ت ه��ر یورو در صرافی ه��ای بانکی نیز برابر با 1۲ ه��زار و ۵۵0 تومان 
اعالم شد. بازار ارز این روزها در ثباتی با طعم رکود به سر می برد و صرافان 
می گویند خرید و فروش ارزهایی چون دالر و یورو به حداقل رسیده است.

از سوی معاون اول رئیس جمهور
آیین نامه  اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 

ابالغ شد
مع��اون اول رئیس جمه��ور آیین نامه ماده )1۴( الحاق��ی قانون مبارزه با 
پولش��ویی را برای اجرا به دس��تگاه های اجرایی ابالع کرد. هیأت وزیران در 
جلسه ۲1 مهر 1۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رئیس قوه قضائیه آیین  نامه اجرایی 

ماده )1۴(  الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.
براس��اس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی خطر )ریس��ک( مکلف است 
کارگروه ه��ای تخصصی اع��م از کارگروه های ارزیابی تهدید، آس��یب پذیری 
ملی، آس��یب پذیری بخ��ش بانکداری، آس��یب پذیری بخ��ش اوراق بهادار، 
آس��یب پذیری بخش بیمه، آسیب پذیری س��ایر مؤسسات مالی و اعتباری و 
آس��یب پذیری بخش های مش��اغل  غیرمالی را جهت بررسی خطر )ریسک( 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه ها شامل 
نمایندگان دستگاه های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی صالح 
و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی 

است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر )ریسک( تعیین می گردد.
همچنی��ن کارگروه ملی ارزیابی خطر )ریس��ک( مکلف اس��ت با در نظر 
گرفتن ش��رایط کشور و بررس��ی آس��یب ها و تهدیدهای حوزه های اصلی، 
نس��بت به ارائه توصیه های الزم درخصوص اعم��ال رویکرد مبتنی بر خطر 
)ریس��ک( در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات 
موجود مبتنی بر خطر )ریس��ک( های شناسایی شده اقدام و به دستگاه های 

ذی ربط ابالغ کند.
مرکز اطالعات مالی نیز مکلف است با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور 
تعیین خطر )ریس��ک( ارباب  رجوع در تعامالت کاری با اش��خاص مشمول، 
نس��بت به تهیه فهرست اشخاص با خطر )ریسک( باال اقدام کند و فهرست 
مزب��ور را با رعایت مالحظات امنیتی و  به  طور س��امانه ای )سیس��تمی( در 

اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.

وضعیت شرکت های بیمه خصوصی بهتر از دولتی هاست
کجا خود را بیمه کنیم؟

توانگری مالی ش��رکت های بیمه هر س��ال از س��وی بیم��ه مرکزی اعالم 
می ش��ود؛ آماری که کارشناس��ان بیم��ه معتقدند برای خری��د بیمه از یک 
ش��رکت می ت��وان به آن رج��وع کرد. به گزارش ایس��نا، بیم��ه مرکزی هر 
س��ال براساس صورت های مالی ش��رکت های بیمه ای، توانگری مالی آنها را 

سنجیده، منتشر و آنها را در سطوح مختلف طبقه بندی می کنند.
توانگری مالی ش��رکت های بیمه در واقع نسبت سرمایه موجود به سرمایه 
مورد نیاز شرکت است، به طوری که اگر شرکت بیمه ای 1۵0 میلیارد تومان 
سرمایه داشته باشد، ولی سرمایه مورد نیازش ۲00 میلیارد تومان باشد، این 
به معنای توانگری پایین شرکت است. همچنین منظور از سرمایه موردنیاز، 
حداقل س��رمایه ای است که موسسه بیمه باید برای پوشش ریسک هایی که 
در معرض آن است، در اختیار داشته باشد که براساس مدل سرمایه مبتنی 
بر ریس��ک تعیین شده است. چهار ریسک ش��امل ریسک صدور بیمه نامه، 
ریسک بازار، ریسک اعتبار و ریسک نقدینگی توسط بیمه مرکزی، موردنظر 
اس��ت ک��ه تعیین هر ک��دام از ریس��ک ها از دو عامل ریس��ک نما و ضریب 
ریسک اس��تفاده کرده اس��ت. پس از مشخص ش��دن درصد توانگری مالی 
ش��رکت های بیمه ای، بیمه مرکزی این ش��رکت ها را در پنج سطح مختلف 
دس��ته بندی می کند؛ به طوری که توانگری مالی باالی 100 در سطح یک، 
۷0 تا 100 در س��طح دو، ۵0 تا ۷0 در س��طح سه، 10 تا ۵0 در سطح ۴ و 
کمتر از 10درصد در س��طح پنج قرار می گیرد و براس��اس این سطح بندی، 

برخوردهای مختلفی از سوی بیمه مرکزی انجام می شود.
آخرین آمار بیمه مرکزی از توانگری مالی ش��رکت های بیمه ای مربوط به 
سال گذشته است که براساس آن بیمه اتکایی امین با 1۵۹۲درصد در صدر 
ج��دول توانگری مالی و بیمه ایران با ۴0درصد در قعر این جدول قرار دارد. 
براساس سطوح مختلف شرکت های بیمه و شرایط بیمه ها، اقداماتی از جمله 
ارائه برنامه های یک یا چندس��اله برای ترمیم و اصالح، برنامه برای افزایش 
سرمایه، توقف برخی رشته های بیمه ای، تذکر یا حتی انحالل در دستور کار 

بیمه مرکزی قرار می گیرد.
در این باره محسن صادقی تیرآبادی، کارشناس صنعت بیمه معتقد است: 
هرچه سطح یک بیمه باالتر باشد، یعنی راحت تر می تواند به تعهداتش عمل 

کند و این برای بیمه شوندگان نیز امری مهم به شمار می رود.
به گفته این کارش��ناس صنعت بیمه، شرکت های بزرگ عموما برای بیمه 

کردن خود سراغ شرکت هایی می روند که توانگری مالی باالیی دارند.
صادق��ی ب��ا بی��ان اینک��ه اوضاع ش��رکت های بیم��ه خصوص��ی بهتر از 
دولتی هاست، گفت: نمی توان با درصد توانگری مالی به طور دقیق مشخص 
کرد که کدام ش��رکت موفق تر و پرقدرت تر اس��ت، چراکه این شاخص تنها 
نس��بتی از س��رمایه بانک به منابع موردنیاز آن است و ممکن است شرکت 
بیمه ای از حجم تعهدات و مش��تری بسیار باال برخوردار است، اما در مقابل 

میزان پرداختی آن نیز باالست و توانگری مالی پایینی دارد.

بانکنامه

فرصت امروز: کمرنگ ش��دن امیدها برای تواف��ق تجاری بین آمریکا و 
چین، بار دیگر دالر را در این هفته به عقب نشینی واداشته است. با وجود 
آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اخیرا از رس��یدن به فاز نخس��ت 
تواف��ق تجاری با چین خب��ر داده بود، اما برخی از مناب��ع خبری از عدم 
آمادگی طرف چینی برای امضای این توافق نامه خبر داده اند و این مساله 
باعث افزایش ش��ک و تردید معامله گران نس��بت به حصول توافق بین دو 
اقتص��اد برتر جه��ان در آینده ای نزدیک و عقب نش��ینی دالر در بازارهای 

جهانی شده است.
در همین زمینه، »دیلی اس��تار« در یادداشتی به قلم »آن ماری اسالتر« 
اس��تاد دانش��گاه پرینس��تون و »الینا ریباکووا« اقتصاددان انیستیتو مالی 
بین المللی به تالش کش��ورهای مختلف ب��رای دور زدن نظام مالی تحت 
کنت��رل آمریکا پرداخته و این س��وال را مطرح کرده اس��ت که آیا آمریکا 

سرانجام در چاه دالر می افتد؟!
در دنی��ای امروز دسترس��ی به ش��بکه های جهانی ی��ک منبع حیاتی 
قدرت اس��ت، اما وابس��تگی متقابلی که در این شبکه ها وجود دارد، باعث 
آس��یب پذیری آنها هم ش��ده اس��ت. اصوال ق��درت از مرکزگرایی حاصل 
می ش��ود؛ ش��رایطی که در آن یک نقطه اصلی به عنوان وصل کننده سایر 
نقاط عمل کند. اینکه کشوری از ابزار تحریم برای بیرون راندن یکی از این 
نقطه ها از ش��بکه استفاده کند، در ظاهر مش��کلی برای شبکه باقی مانده 
ایجاد نمی کند. اما مدت هاس��ت که جهان از قدرت به شکل متعارف گذر 
ک��رده و با روش های دیگری از آن اس��تفاده می کند. در واقع، وابس��تگی 
متقابل موجود در ش��بکه می تواند ش��بکه های جایگزین دیگری را هم با 

همان بازیگران ایجاد کند.
به گزارش »آینده نگر« به نقل از »دیلی اس��تار« این خطری اس��ت که 
آمریکا با دس��ت خودش برای خود در جهان به وجود آورده است. آمریکا 
ک��ه ارز اصل��ی در جهان یعنی دالر را در کنترل خ��ود دارد و از مرکزیت 
نقش آن در شبکه های مالی جهانی لذت می برد، از موقعیت خودش برای 

اهدافی انحرافی اس��تفاده کرده. این اهداف که عموما در حوزه سیاس��ت 
خارجی هس��تند، احتماال در آینده باعث تضعیف موقعیت مرکزی آمریکا 
در شبکه مالی جهانی خواهند شد و اهرم فشار موجود در دست آمریکا را 
در درازمدت از بین خواهد برد. یک مثال مهم قضیه در تحریم های ایران 
و فشارهای مکرر آمریکا بر سایر کشورها برای تحریم معامله با ایران بوده 
اس��ت. این فشارها به تدریج باعث ش��ده انگیزه کشورهای دیگر برای دور 

زدن نظام مالی آمریکا و مرکزیت آن به شدت باال برود.
در سال ۲01۴، روسیه که پس از مداخله در اوکراین با تحریم های غرب 
مواجه شده بود، تالش کرد آسیب پذیری های خارجی خود را به شکل های 
مختلف کم کند. به همین جهت است که روسیه اکنون تنها بازار نوظهور 
بزرگی است که مازاد مالی و حساب جاری دارد، بدهی های دولتی اش کم 
اس��ت و ذخایر باالیی هم دارد. روس��یه در این شرایط دیگر از شکست در 
دسترس��ی به بازارهای جهانی نمی ترس��د. روسیه در عین حال مناسبات 
قوی تری نیز با چین ایجاد کرده است. این دو کشور اخیراً اعالم کردند که 
یک نظام پرداخت میان مرزی را ایجاد کرده اند تا تجارت دوجانبه را با واحد 
پول های رنمینبی و روبل انجام بدهند و قرار اس��ت اولین معامالت به این 
شکل نیز در همین سال جاری میالدی ترتیب داده شود. ایران و ترکیه هم 

برای پیوستن به همین سیستم اعالم آمادگی کرده اند.
در همی��ن میان، کش��ورهایی مثل هند و ژاپن سیس��تم های پرداخت 
داخلی مس��تقلی به راه انداخته اند و روس��یه هم سیستم پرداخت کارتی 
جدیدی را برای دور زدن شبکه های کارت اعتباری مستقر در آمریکا به راه 
انداخته است. در چین نیز اپ های پرداخت موبایلی مثل علی پی )وابسته 
به علی بابا( و وی چت )وابسته به تِن ِسنت( به مشتریان اجازه می دهند که از 
کارت اعتباری استفاده نکنند و درواقع به شکل مستقیم پرداخت های شان 
را از طریق موبایل انج��ام بدهند. حتی فیس بوک هم اعالم کرده که یک 
رمزارز جدید را ایجاد می کند تا همه کاربران به آن دسترسی داشته باشند؛ 

کاربرانی که عده زیادی از آنها اصاًل در آمریکا زندگی نمی کنند.

چنین اقداماتی از س��وی رقبای سیاسی آمریکا اصوالً غیرعادی نیست 
اما ح��اال حتی اروپایی ها هم به دنبال جایگزینی ب��رای دالر در معامالت 
هستند. تعداد زیادی از کشورهای اروپایی مناسبات نزدیکی با روسیه دارند 
و ع��ده ای دیگر از آنها ه��م در پروژه عظیم چین با عنوان جاده ابریش��م 
جدید مش��ارکت دارند. استفاده این کشورها از سیستم پرداخت مشترک 
روسیه و چین می تواند محافظ ارزشمندی در برابر تالش های آمریکا برای 
تحریم کردن پروژه هایی باش��د که برای آین��ده اروپا اهمیت حیاتی دارند. 
یکی از این پروژه ها پروژه خطوط گاز نورد استریم دو بین روسیه و آلمان 

است.
از س��وی دیگر، اروپا سعی داش��ته که خودمختاری اقتصادی خود را 
بیش از گذش��ته مطرح کن��د و در بحث مبادالت مالی ب��ا ایران بعد از 
خروج آمریکا از برجام نیز همین رویکرد را در پیش گرفته است. موضع 
رسمی اروپا این است که اروپا نقش بین المللی برای یورو را تأیید یا رد 
نمی کند، اما کمیس��یون اروپایی اخیراً پیشنهادهایی را مطرح کرده که 
می تواند اس��تفاده از یورو را در معامالت - حتی برای افرادی که ساکن 
اروپا نیس��تند- در حوزه هایی مثل مبادالت ان��رژی، غذا و بخش هوا و 
فضا امکان پذیر کند. تمایل اروپا به کاهش وابستگی اش به سیستم مالی 
آمریکا می تواند مش��وقی برای وحدت مالی و پولی بیشتر در داخل اروپا 
باش��د؛ به خصوص با توجه به اینکه در سال ۲0۲0 رهبران جدیدی در 
اتحادیه اروپا به قدرت می رسند و روند خروج انگلیس از این اتحادیه نیز 

کامل می شود.
اصوالً تنظیم مجدد تعادل قدرت در نظام مالی جهانی می تواند از تحوالت 
عظیم تاریخی مثل جنگ های جهانی و یا از تحوالت نهادین ناش��ی شود. 
مثاًل ایجاد سیس��تم فدرال رزرو آمریکا باعث شد مرکزیت مالی جهانی از 
انگلیس به آمریکا منتقل شود. حاال هم دولت ترامپ نباید موقعیت آمریکا 
و دالر در معامالت جهانی را همیشگی فرض کند. این شرایط ممکن است 

هر آن در آینده نزدیک تغییر کند.

گزارش »دیلی استار« از تالش کشورهای مختلف برای دور زدن نظام مالی تحت کنترل آمریکا

آمریکا در چاه دالر می افتد؟

با وجود افزایش��ی که نرخ تورم در یک س��ال اخیر داش��ته، چند ماهی است که 
در ش��اخص تورم نقطه به نقطه کاهش دیده می شود؛ روندی که بارها مورد تاکید 
دولتمردان قرار گرفته اس��ت و این هفته هم رئیس جمهور در س��خنان خود اعالم 
کرده تورم نقطه به نقطه از ۵۲درصد به ۳۴درصد کاهش یافته و  پیش بینی بر این 
اس��ت که تا پایان سال به روند کاهش��ی خود ادامه دهد. او البته به تورم 1۲ ماهه 
نیز اش��اره کرد که با روند کندتری حرکت خواهد کرد، اما در نهایت از تورم نقطه 

به نقطه تبعیت می کند.
با این حال، هر چقدر که دولتمردان از کاهش شاخص تورم در هفته ها و ماه های 
اخیر سخن می گویند، مردم نسبت به آن واکنش منفی نشان می دهند. اعالم نرخ 
تورم به خصوص در زمانی که با کاهش روبه روست بسیار در بین سخنان مسئوالن 
مش��اهده می ش��ود که همواره با واکنش های متفاوت و معموال منفی در بین مردم 
همراه اس��ت و آنها اعالم کاهش تورم را در زمانی که همچنان کاال و خدمات را با 

قیمت باالیی دریافت می کنند، نمی پذیرند.
به گزارش ایسنا، برای بررسی این موضوع و ارزیابی آنچه که رئیس جمهور اخیرا 
گفته، نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران درباره تورم نشان می دهد که تورم که در 
سال ۹۲ روند رو به رشد داشت و به اوج رسیده بود که در ادامه روند رشد آن متوقف 
و در مس��یر کاهشی قرار می گیرد تا اینکه در س��ال 1۳۹۵ تک رقمی شد و دولت 
همواره از آن به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای اقتصادی خود یاد کرده بود.

روند تورم تک رقمی ادامه داش��ت تا اینکه در س��ال گذشته و با توجه به شرایط 
خاصی که اقتصاد ایران به ویژه در حوزه بین الملل در آن قرار گرفت، آثار نوسانات 
ارزی و اثرگذاری آن بر قیمت ها در تغییر روند تورم بی تأثیر نبود و موجب ش��د تا 

تورم دورقمی شود.
تورم نقطه به نقطه از ۸.۳درصد در اردیبهش��ت 1۳۹۷ به 10.۲درصد در خرداد 
رس��ید و با طی روندی رو به رش��د در فروردین ماه سال جاری ۵1 و در اردیبهشت 
۵۲.1درصد شد، به عبارتی طی  11 ماه ۴۲درصد رشد کرد تا اینکه روند رشد آن 
از اردیبهشت متوقف و معکوس شد و به ۳۵درصد در شهریورماه سال جاری رسید 

که کاهش 1۷درصدی داشته است.
بر این اس��اس هزینه هایی که مردم برای تهیه ی��ک مجموعه کاال و خدمات در 
اردیبهشت امسال پرداخت کردند نسبت به همین ماه در سال گذشته ۵۲.1درصد 

افزایش یافت بود. از س��وی دیگر تورم نقطه به نقطه در ش��هریور س��ال گذش��ته 
۲۵درصد بوده و در حال حاضر 10درصد از این نرخ بیش��تر و در حد ۳۵ است که 
نشان می دهد مردم ۳۵درصد بیشتر در شهریور امسال هزینه کرده اند. با این حال 
در تورم ساالنه هنوز روند کاهشی وجود ندارد به طوری که شهریورماه سال جاری 
با افزایش به ۴۲.۷درصد رسید. این در حالی است که تورم 1۲ ماهه از شهریورماه 
سال گذشته دو رقمی شد و روند رو به رشد آن آغاز و از 11.۳ به ۴۲.۷ رسیده بود 

که بیانگر افزایش ۳1درصدی است.
اما اعالم کاهش نرخ تورم از سوی مسئوالن اغلب با واکنش مردم نسبت به عدم 
مطابقت آن با آنچه در قیمت کاال و خدمات می بینند همراه است و نمی پذیرند که 
تورم کاهش دارد چراکه همچنان قیمت در کاال و خدمات تغییری نداش��ته است؛ 
این موضوع البته تا حدودی به نوع برداش��ت از تورم و قیمت ها و نوع محاس��بات 
برمی گردد. در این باره باید گفت که تورم درواقع میانگین موزون تغییرات نس��بی 
قیمت همه کاالها و خدمات مصرفی خانوارها است نه کاال و خدماتی خاص، بنابراین 

در هر دوره ممکن است قیمت برخی اقالم افزایش و کاهش یافته و یا ثابت بماند.
برای تورم ماهانه، در هر ماه ش��اخص قیمت مصرف کننده و در نتیجه نرخ تورم 
س��بد مصرفی خانوارها محاسبه شده و با ماه قبل مقایسه می شود و به این ترتیب 
نرخ تورم ماهانه به دست آمده نشان دهنده متوسط افزایش نسبی هزینه خرید سبد 

مصرفی همه خانوارها طی یک ماه است.
همچنین محاس��به نرخ تورم نقطه به نقطه نشان دهنده متوسط افزایش نسبی 
هزینه خرید س��بد مصرفی همه خانوارها در یک ماه نس��بت به همین ماه در سال 
گذش��ته اس��ت. به عبارتی دیگر با نادیده گرفتن 11 ماه مشخص می شود که برای 
خرید س��بد مصرفی سال گذشته در این ماه نسبت آن چند درصد باید پول اضافه 
پرداخت کرد. تورم 1۲ ماهه نیز نشان دهنده متوسط افزایش نسبی میانگین هزینه 
خرید سبد مصرفی خانوارها در 1۲ ماه اخیر نسبت به میانگین هزینه خرید همین 
س��بد توسط خانوارها در 1۲ ماهه قبل از آن است. به عبارتی تورم 1۲ ماهه بیانگر 
میانگین رشد نسبی قیمت های کلیه اقالم سبد مصرفی برای کلیه خانوارها در 1۲ 

ماه اخیر نسبت به 1۲ ماه قبل از آن است.
اما اینکه کاهش تورم اختالف نظرهایی را بین مردم ایجاد کرده و اعالم مسئوالن 
در مورد ریزش قابل توجه را چندان نمی پذیرد موضوعی است که توضیحات مرکز 

آمار در رابطه با آن این گونه است که معموال هر فردی تورم را براساس کاال و خدمات 
مصرفی ش��خصی خود که تعداد محدودی اس��ت تخمین می زند و یا حتی معموال 
قیمت های ثابت مانده و یا کاهش یافته را در محاسبات خود لحاظ نمی کند، بلکه 
برداش��ت فرد از تورم همان افزایش قیمت برخ��ی اقالم و یا حتی بدتر از آن تلقی 
بیشترین افزایش قیمت به منزله تورم است. در حالی که مرکز آمار تورم را براساس 
اطالعات ۴۷۵ قلم کاال و خدمت محاسبه می کند و تورم یک نماگر میانگین است. 
به عبارت دیگر تغییرات میانگین قیمت طیف زیادی از کاالها و خدمات براس��اس 
الگ��وی مصرف یک خانوار نوعی ب��وده که برای خانواره��ای دارای الگوی مصرفی 

متفاوت از مصرف جامعه بیشتر یا کمتر از نرخ تورم اعالم شده است.
مورد دیگر به میانگین های وزنی برمی گردد. این در حالی است که شاخص 
قیمت مصرف کننده انبوهی از نوس��انات واقعی ضعیف و ش��دید قیمت در 
بازارهای سراسر کشور را تبدیل به یک عدد به صورت متوسط یا میانگین 
موزون کل تغییرات قیمت می کند. معموال افراد در تخمین تورم ذهنی خود 
وزن و ضری��ب اهمیت کاالها و خدمات را مدنظر قرار نمی دهند، اما مرکز 
آمار کاالها و خدمات را براس��اس وزن شان در محاسبات وارد می کند. وزن 
یا ضریب هر یک از کاالها و خدمات نسبت متوسط هزینه آن قلم کاال به 
متوس��ط کل هزینه خانوار است. مثال وزن مسکن ۳1.1درصد، وزن بنزین 
۲.1درصد، وزن گوش��ت ۲.۹درصد است که باعث می شود تغییرات قیمت 

هر یک تأثیر متفاوتی بر نرخ تورم داشته باشد.
از سوی دیگر، گرانی با تورم دو مقوله متفاوت هستند که باید به آن توجه کرد. 
معموال افراد هر نوع گرانی و سطح باالی قیمت ها را به معنای افزایش نرخ تورم در 
نظر می گیرند در حالی که افزایش تورم به معنای افزایش سرعت رشد کلیه قیمت ها 
است. از طرفی گران بودن به درآمد افراد و توان اقتصادی آنها و مقایسه قیمت آن 
کاال در سایر کشورها نیز وابسته است. به طور مثال، یک خودروی لوکس حتی اگر 
نسبت به سال گذشته کاهش قیمت داشته باشد باز هم از نظر عام یک کاالی گران 
محسوب می شود، بنابراین باال بودن سطح قیمت ها به معنای باال بودن تورم نیست، 
همانطور که پایین بودن تورم به معنای پایین بودن سطح قیمت ها نخواهد بود. این 
دو از جنسی متفاوت و با واحدهای متفاوت ارزیابی هستند و نباید در مورد تغییرات 

تورم به آن استناد کرد.

به بهانه سخنان رئیس جمهور درباره کاهش تورم

چرا مردم به آمارهای تورم، واکنش منفی نشان می دهند؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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نماگربازارسهام

بورس تهران دیروز یک رکورد جدید ثبت کرد؛ رکورد افت ش��اخص 
کل. در دورانی که هر چند روز یک بار خبرهایی درباره رکوردشکنی های 
شاخص کل بورس تهران در رسانه ها منتشر می شود، عجیب نیست که 
روزی هم این رکوردشکنی در جهت معکوس باشد؛ یعنی در جهت زیان 
سهامداران. بورس تهران روز گذشته 10۸۹۲ واحد افت کرد و شاخص 

کل وارد کانال ۳0۸ هزار شد.
به گزارش خبرآنالین، این افت، اولین افت ۵ رقمی شاخص کل است 
و این شاخص آنچنان به سرعت در جهت منفی پیشروی کرد که حتی 
حمایت های گاه و بیگاه حقوقی ها هم جلودار افت ش��اخص نبود. ارزش 
معام��الت بورس و فرابورس هم کاهش قابل توجهی داش��ت و مجموع 
معامالت این دو بازار به ۵۲هزار میلیارد تومان هم نرسید. این در حالی 
ب��ود که طی یک ماه گذش��ته ارزش معامالت معم��وال کمتر از ۲۵00 
میلیارد تومان نمی ش��د و حتی گاهی به فرات��ر از ۳هزار میلیارد تومان 
می رس��ید. این عدد و رقم ه��ا برای حرفه ای های ب��ورس معنا و مفهوم 
خاصی دارد. معنای آن در اولین نگاه می تواند پایان دوره رشد هیجانی 
بازار س��هام باشد، اما این چیزی نیست که فعال اثبات شده باشد؛ یعنی 

حداقل االن نمی توان آن را قطعی دانست.
در گروه ها و کانال های بورس��ی، افراد به دو دس��ته تقس��یم شده اند؛ 
دس��ته اول و البته اکثریت، آنهایی هستند که می گویند افت این روزها 
تنها یک اصالح در مس��یر رش��د شاخص کل اس��ت و به زودی جبران 
می شود. دسته دوم که در اقلیت قرار دارند، این افت را با افت سال ۹۲ 
مقایس��ه می  کنند و در جست و جوی یافتن نشانه های مشابه از اتفاقات 

این روزهای بازار با روزهای افت سال ۹۲ هستند.
دس��ته دوم گرچه بسیار کم جمعیت تر از دسته اول هستند، اما ترسی 
که آنها به دل س��رمایه گذاران انداخته اند بس��یار بزرگ ت��ر و موثرتر از 
امیدی بوده که دس��ته اول سعی کرده اند به سهامداران تزریق کنند. به 
ازای هر چند نفری که در حال پمپاژ روحیه و امیدواری به اهالی بورس 
هس��تند، حتی اگر یک نفر هم واژه »سقوط ۹۲« را زمزمه کند، ترسی 

غیر قابل چشم پوشی در دل بقیه ایجاد می شود.
همین واژه »س��قوط ۹۲« به کابوس س��هامداران تبدیل شده است. 

حت��ی فکر کردن ب��ه آن روزها هم خیلی ها را اذی��ت می کند؛ روزهایی 
که ش��دت فروش به حدی باال بود که س��ازمان بورس مجبور شد برای 
فروشنده ها، قوانین محدودکننده اعمال کند تا هر کد سهامداری اجازه 
نداش��ته باش��د روزی بیش��تر از ۵0 هزار سهم بفروش��د. در آن روزها، 
بس��یاری از س��هامداران نه تنها س��ودی که از بازار گرفته بودند را پس 
دادند، بلکه بخش��ی از اصل سرمایه آنها هم در ریزش های بازار از دست 
رف��ت. ح��اال ترس از تک��رار آن روزها، ذهن بس��یاری از معامله گران را 
آش��فته کرده اس��ت. به همین خاطر است که طی چند روز گذشته، هر 
وقت بازار منفی شده این ترس به دل سرمایه گذاران راه یافته و با اولین 
رشد بازار، دوباره این موضوع فراموش شده است، اما حاال که منفی های 
بازار چند روز به طول کش��یده و افت ش��اخص هم کمی بیش از انتظار 
بوده، سرمایه گذاران دست به عصا حرکت می کنند و در معامالت خود، 

محافظه کارتر شده اند.
وضعیت این روزهای بورس البته تفاوت هایی با زمستان سال ۹۲ دارد. 
بزرگ  ترین تفاوتی که می توان برای این دو مقطع زمانی در نظر گرفت، 
روند سودسازی شرکت های بزرگ و بنیادی بازار است. شرکت ها نسبت 
به س��ال ۹۲ در مقابل تحریم ها مقاوم تر شده اند و راه های درآمدزایی با 
وج��ود تحریم ها را یاد گرفته اند. ش��رکت های بزرگی مانند ملی مس و 
فوالد مبارکه، صادرات خود را انجام می دهند و درآمدهای ارزی دارند.

محمدعلی احمدزاد اصل، از مدیران باس��ابقه ش��رکت های بورسی و 
کارشناس ارشد بازار سرمایه در مورد افت این روزهای بورس می  گوید: 
بورس در کوتاه مدت هیچ ترسی ندارد. سهام شرکت های معدنی، فلزی، 
پتروپاالیش��گاهی و ... از ش��رایط خوبی برخوردارند و هنوز برای خرید 
جذاب هس��تند. این سهم ها در ادامه، موتور محرکه بورس خواهند بود. 
این س��هم ها پتانسیل الزم برای سودسازی در کوتاه مدت و بلندمدت را 
دارند و همین سهم ها هستند که همچنان بازار را جذاب نگه داشته اند.
از طرفی بسیاری از کارشناس��ان بورس، سرمایه گذاران و سهامداران 
را به خواندن گزارش های ۶ ماهه ش��رکت ها دعوت می کنند. گزارش ۶ 
ماهه ش��رکت ها به زودی منتشر می شود و همین می تواند مسیر بورس 

را تغییر دهد. 

کابوس »سقوط 92« دست از سر بازار سهام برنمی دارد

روز ترسناک بورس تهران

فرصت امروز: بورس تهران روز گذشته رکوردی جدید ثبت کرد، اما در جهت 
منفی. روز سه ش��نبه برای اولین بار در تاریخ بورس تهران، شاخص کل افت ۵ 
رقمی داشت و همین باعث ترس سرمایه گذاران به ویژه تازه واردان بورس شده 
اس��ت. این افت 10 هزار واحدی شاخص کل، اولین افت ۵ رقمی این شاخص 
محس��وب می ش��ود و تا دیروز هیچ وقت عدد افت این شاخص به مرز 10 هزار 
نرسیده بود.  با وجود روند مثبتی که بازار سرمایه در روزها و هفته های گذشته 
تجربه کرده بود، اما در چهارمین روز این هفته با افت 10 هزار و ۸۹۲ واحدی 
روبه رو ش��د و روی عدد ۳0۸ هزار و ۹۷۸ واحد ایس��تاد. در این شرایط، برخی 
تحلیلگران اقتصادی با استناد به این اتفاق معتقدند که دوره رشدهای طالیی 

بورس به پایان رسیده است.
سیامک قاسمی در تازه ترین یادداشت خود در اینستاگرام نوشت: »بازار بورس 
ایران امروز )سه ش��نبه( با نزدیک به 11 هزار واحد ریزش شاخص کل، یکی از 
شدیدترین ریزش های بازار را طی چند سال اخیر تجربه کرده است. در اقتصاد 
پیش بینی نقطه ای بازارها به معنای ش��ناخت دقیق نقاط سقف و کف بازارها 
غیراقتصادی و غیرعلمی اس��ت و همزمان پیش بینی روندها و تغییر روندها و 

شرایط بازارها کامال اقتصادی است.«
به اعتقاد این اقتصاددان، دوره رشدهای طالیی بورس به اتمام رسیده است: 
»ب��ه نظر من، بازار بورس ایران به دالیل اقتصاد کالن همانند تعدیل با قیمت 
ارز، تعدیل با تورم، هجوم نقدینگی تازه و شرایط عمومی اقتصاد ایران و هجوم 
توده مردم به این بازار، دوره رش��دهای طالیی خود را تمام کرده است و حتی 
اگر با دوپینگ و دخالت حقوقی ها، دولتی ها و . . . همانند ماه های اخیر از ریزش 
شدیدتر جلوگیری شود و حتی رشدهای مقطعی ایجاد شود، اما در نیمه دوم 

امسال به احتماال زیاد وارد یک روند ایستا خواهد شد.«
به گفته قاس��می »از االن به بعد، س��ود کردن در این بازار، کار حرفه ای ها و 
براساس تحلیل های بنیادین و اقتصادی قابل توجه و پیچیده است و دیگر قرار 

نیست با خرید سهام هر شرکتی، سودهای هنگفت نصیب فعاالن بازار شود.«
سقوط 11 هزار واحدی شاخص بورس تهران

دیروز ۳۳0 س��هم در بورس و 1۵1 سهم در فرابورس ایران با کاهش قیمت 
روبه رو شدند به طوری که در نهایت شاخص بورس با نزدیک به 11 هزار واحد 
کاهش و ش��اخص فرابورس با حدود 1۴0 واحد کاهش روبه رو شد. به گزارش 
ایس��نا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران در حرکتی 
کم نظیر طی ماه های گذشته 10۸۹۲ هزار واحد افت کرد و تا رقم ۳0۸ هزار و 
۹۷۸ واحدی پایین آمد. همچنین شاخص کل هم وزن با ۲۹۷1 واحد کاهش 
رقم ۸۶ هزار و ۷۷۵ را تجربه کرد. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با 1۲ هزار و ۴۲0 
واحد کاهش رقم ۳۵۳ هزار و ۶۷۲ واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول و 

دوم هر کدام به ترتیب ۷۷۸۹ و ۲۲ هزار و ۷1۸ واحد کاهش یافتند.

صنایع پتروش��یمی خلیج فارس به تنهایی بیش از ۶۳۷ واحد تاثیر کاهنده 
روی ش��اخص های بازار س��رمایه داشت پس از این نماد فوالد مبارکه اصفهان، 
پاالیش نفت تهران و گس��ترش نفت و گاز پارس��یان هر کدام به ترتیب ۴1۹، 

۳۵۷ و ۳۳۳ واحد در کاهش شاخص بازار تاثیرگذار بودند.
در بازار سراسر قرمز دیروز، اندک نمادهایی همچون تولیدی فوالد سپید فراب 
کویر که به تازگی در بورس تهران عرضه شده است به روند افزایشی قیمت خود 
ادامه داد و توانست 1۳ واحد روی شاخص ها تاثیر مثبت داشته باشد. همچنان 
س��یمان فارس و ایران مرینوس از معدود س��هم هایی بودن��د که تاثیر مثبت 
بر ش��اخص بورس داشته باش��ند. در گروه بانک ها و موسسات اعتباری حجم 
معامالت به 1.۳ میلیارد س��هم و اوراق مالی رسید همچنین ارزش معامالت از 
رقم 1۷۲ میلیارد تومان فراتر رفت. تابلوی بانکی ها نیز یکدست قرمز بود و اکثر 
نماده��ای بانکی بیش از ۴درصد افت قیمت را تجربه کردند. از میان نمادهای 
بانکی که اکثرا بیش از ۴درصد افت قیمت داشتند بانک ملت در قیمت پایانی 
1.۲۳درصد افت قیمت داش��ت. این بانک گزارش شفاف سازی ای را در کودال 
منتشر کرد که براساس آن افزایش سرمایه این بانک از محل تجدید ارزیابی به 
تایید سازمان بورس رسیده و در دستور کار قرار گرفته است. گروه فرآورده های 
نفتی، خودرو، شیمیایی و فلزات اساسی نیز از جمله گروه هایی بودند که پس از 

بانک ها بیشترین ارزش معامالت را از آن خود کردند.
ارزش کل معامالت بورس به رقم 1۲۸۵ میلیارد تومان رس��ید که ناش��ی از 
دست به دست شدن ۳.۲ میلیارد سهم و اوراق مالی بود. درمجموع، در بورس 
تهران ۳۳0 سهم با افت قیمت و ۲۴ سهم با رشد قیمت روبه رو بودند همچنین 
تع��داد نمادهای منفی در بورس تهران به 1۵1 و تعداد نمادهای مثبت به ۴۹ 
رسید. آیفکس نیز در حرکتی کم سابقه با 1۴0 واحد کاهش مواجه شد و تا رقم 
۳۹1۷ پایین آم��د. ارزش معامالت فرابورس تهران تا رقم ۶۷۸ میلیارد تومان 

رفت و حجم معامالت این بازار به رقم یک میلیارد سهم و اوراق مالی رسید.
وقتی شاخص بورس وارد فاز ریزش می شود

نوید قدوسی، کارشناس بازار سرمایه در گفت  و گو با ایرنا، به ارزیابی خود از 
افت شاخص بورس پرداخت و گفت:  نام افت شاخص بورس با چنین سرعتی 
را نمی توان اصالح گذاش��ت بلکه ش��اخص بورس در موقعیت کنونی وارد فاز 

ریزش شده است.
او ب��ا بیان اینکه پیش بینی اینکه روند کاهش��ی بازار تا چ��ه زمانی ادامه دار 
خواهد بود مشکل است، افزود: موج فروش در کنار افت شدید حجم معامالت 
نش��ان دهنده این اس��ت که روند کنونی بازار ادامه دار خواهد بود و شاخص به 
ریزش خود ادامه می دهد، حتی ممکن اس��ت که از فردا ریزش شاخص بورس 

شدت پیدا کند.
به گفته قدوسی، شاخص بورس تا چند روز بر رقم ۳0۸ هزار واحد ایستادگی 

کرد و سهم های بنیادی روند حرکتی متعادل را در پیش گرفته بودند که این 
موضوع کمک کننده ایجاد تقاضا برای دیگر سهم ها بود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در حرکت بازار هیچ گاه روحیه فعاالن 
بازار را نمی توان نادیده گرفت، خاطرنش��ان کرد: افت ش��دید حجم معامالت و 

افزایش صف فروش نشان دهنده این است که خریداری در بازار وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه روند ش��کل گرفته در بازار سرمایه ریزشی است، افزود: 
روند صعود با قدرت ش��اخص بورس در بازار باعث ورود سرمایه گذاران به بازار 
س��رمایه شد، تا زمانی که روحیه این افراد مثبت بود شاخص به روند صعودی 
خود ادامه داد، اما بعد از مدتی بازار  روند معکوس را در پیش گرفت و ش��اهد 

ایجاد صف فروش در این بازار بودیم.
قدوسی با بیان اینکه سهم های ارزنده مسیر خود را در بازار پیدا خواهند کرد، 
گفت: وضعیت حاکم در بازار بیشتر ناشی از موضوعات رفتاری است، هیجانی که 
برای ایجاد صف خرید در  بازار وجود داشت اکنون برای صف فروش ایجاد شده 

است که این موضوع در سهم های ارزنده به تعادل خواهد رسید.
این کارش��ناس بازار سرمایه ادامه داد: ممکن است ریزش بازار باعث شود تا 
قیمت سهام بنیادی به سطحی برسد که قیمت ها ارزنده شوند و دوباره شاهد 
ایجاد صف خرید در این س��هم ها باشیم. زمانی که خبر مثبتی برای یک سهم 
منتش��ر می شود اما ش��اخص بورس عکس العمل مثبتی از خود بروز نمی دهد 

نشان دهنده روند ریزشی بازار است.
قدوس��ی خاطرنشان کرد:  رئیس جمهوری اظهارات مثبتی را در زمینه بازار 
س��رمایه مطرح و این بازار را مورد حمایت قرار داد، همچنین در کنار آن بانک 
ملت خبر مثبتی را مبنی بر افزایش سرمایه این سهم بر روی کدال گذاشت اما 

با وجود این خبرها باز هم شاهد ایجاد موج فروش در بازار بودیم.
این کارش��ناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه نقدینگی حرف اول را در بازار 
می زند، گفت: در ابتدا باید مشخص شود که برداشت نقدینگی از صحبت  های 
مطرح شده چیست، در ظاهر، بازار برداشت خوبی از این اخبار نداشت و شاهد 

ایجاد هیجان فروش سنگینی در بازار سهام در سه شنبه بودیم.

دوره رشدهای طالیی بورس تهران به پایان رسیده است؟

شوک بورسی
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معامالت آتی پسته همه مشکالت را حل نمی کند

صادرات پس��ته ایرانی همانند دیگر اقالم کش��اورزی و صنعتی ایران درگیر 
تحریم اس��ت. بیشتر مشتریان پس��ته ایرانی به دلیل محدودیت های پرداخت 
با مش��کل رو به رو شده اند. آرامش بازار پس��ته صادراتی ایران، نتیجه احتیاط 
طرف های خارجی خریدار به دلیل مسائل تحریم هاست. درصد کمی از پسته در 
کشورهای مختلف پس از فرآوری صادر می شود چراکه مشتریان بیشتر طالب 
خرید فله ای پسته هستند بنابراین ایران هم مثل دیگر فروشندگان بزرگ پسته 
در جه��ان از جمله ترکیه و آمریکا محص��ول خود را به طور فله صادر می کند. 
در س��ال گذشته شرایط اقلیمی به کش��ت پسته صدمه زد و محصول کم بود. 
در س��ال جاری به دلیل بارندگی های خوب آغاز سال، انتظار از برداشت بیشتر 
محصول قوت گرفته است با این حال به دلیل بعضی تغییرات آب و هوایی، تولید 
پس��ته ایرانی در س��ال جاری 10 تا ۲0درصد افت خواهد کرد و بعید است به 
بیش از 1۷0 تا 1۸0 هزار تن برسد. رشد قابل توجه قیمت پسته در سال ۹۷، 
عالوه بر کاهش کشت، ناشی از افزایش قیمت ارز بر روند عرضه و تقاضای این 
محصول هم بود. پسته یک کاالی صادراتی است و نوسان قیمت ارز بر قیمت 
این محصول در بازار داخل اثرگذار است. ضمانتی برای عرضه ارزان، نه در مورد 
پس��ته و نه در مورد دیگر خشکبار مثل خرما و کشمش وجود ندارد. راه اندازی 
معامالت آتی پس��ته در بورس کاال نمی تواند همه مش��کالت عرضه و صادرات 
پسته را حل کند اما یک گزینه در کنار دیگر روش ها برای فروش پسته است. 
پسته یک کاالی صادراتی و تخصصی است و شرایط تولید و عرضه آن با توجه 
به عوامل متعدد در زمان های مختلف متغیر اس��ت. عرضه پسته در بورس کاال 
بی ضرر اس��ت اما بعید به نظر می رسد که بتواند تغییر قابل توجهی در شرایط 

تولید و عرضه ایجاد کند.

عرضه و تقاضا در بورس مفهوم پیدا کرد
بورس کاال آینه شفاف بازارها

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید امروز یکی از مولفه های مثبت 
در بازار کاالهای کش��ور، مکانیسم بورس کاالست، به شکلی که تا پیش از تاسیس 
این بورس، مفهوم عرضه و تقاضا در بازارها به گونه ای ش��فاف وجود نداشت، اما در 
ح��ال حاضر به واس��طه عرضه محصوالت مهم در این ب��ورس، برآیندی از عرضه و 
تقاضای کاالها برای دولت و همه فعاالن بازارها مش��خص اس��ت. مجید پورکائد در 
گفت و گو با تسنیم، به نقش بورس کاال در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بورس 
کاال طی س��ال های اخیر بازارها را از یک بهم ریختگی و بی نظمی در دادوستدها به 
یک ثبات نس��بی با حضور همزمان تولیدکننده و مصرف کننده در مس��یر عرضه و 
تقاضا هدایت کرده و در حال حاضر با وجود همه مشکالت زیرساختی اقتصادمان، 
یک رقابت نسبی همراه با امکان رصد و نظارت بر معامالت کاالها به واسطه بورس 
مهیا شده است.  او افزود: با توجه به ضعف های ساختاری اقتصادی ما و امکان ایجاد 
بی نظمی ه��ای لحظه ای و مقطعی در بازارها، لزوم تقویت عرضه کاالها در بورس در 
راستای جلوگیری از این بی نظمی ها احساس می شود تا مصرف کننده و تولیدکننده 
مواد اولیه و کاالهای واس��طه ای با آسودگی خاطر کاالی موردنیاز خود را با قیمتی 
عادالن��ه از این بورس تهیه کنند. پورکائد با تاکید ب��ر اینکه بورس کاال تاکنون در 
حوزه صنعت کش��ور به خصوص کارخانجات تولیدی نقش بزرگی را برعهده داشته 
اس��ت، گفت: در صورتی که مس��ئوالن به دنبال بهبود وضعیت بازار هستند باید با 
توجه به اصالحات صورت گرفته در بازارها به واسطه سازوکار ورود کاالها به بورس، 
تصمیم هایی را جهت عرضه کلیه کاالهای موجود در بازار به بورس کاال را اتخاذ کنند.

احمدرضا فرشچیان
 رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران
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عدم درج قیمت و وزن چانه نان در برخی 
نانوایی ها

بررس��ی های میدانی از نانوایی های مرکز شهر نشان می دهد که 
علی رغم مصوبه قانونی برای اعالم وزن چانه و قیمت نان در محل 

نانوایی، برخی از آنها این قانون را رعایت نمی کنند.
س��ه روز پیش رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران در گفت وگو با ایس��نا،  با بیان اینکه نانوایی ها باید قیمت و 
وزن چانه نان را در محل نانوایی در معرض دید عموم مردم درج 
کنند، اعالم کرد: اطالعیه ای توس��ط اتحادیه نانوایان تهیه و ابالغ 
شده است تا طبق نرخ نامه جدید؛ وزن چانه نان و قیمت هایی که 

اخیرا اعالم شده، در نانوایی ها درج شود.
ب��ه گفته یداهلل صادقی، »ال��زام نانوایی ها به درج قیمت یکی از 

مواد قانون نظام صنفی است.«
ب��ه دنبال این اظهارات بررس��ی میدانی در ای��ن زمینه صورت 
گرفت که مشاهدات خبرنگار ایسنا نشان می دهد برخی نانوایی ها 
م��ورد بررس��ی قرار گرفته در نقطه مرکزی ش��هر، ای��ن قانون را 
رعای��ت نکرده و از درج وزن چانه و قیمت نان در س��طح نانوایی  

خودداری کرده اند.
این وضعیت در حالی اس��ت که پیش از این سرپرست نظارت و 
بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران از 
طرح نظارتی 1۵ روزه این س��ازمان بر قیمت نان در ش��هر تهران 

خبر داده بود.
این موضوع از اتاق اصناف ایران و تهران که طبق قانون وظیفه 
نظارت برای واحدهای صنفی و حسن اجرای قاون نظام صنفی را 

برعهده دارند؛ پیگیری خواهد شد.

افزایش 65درصدی صادرات کاالی تولیدی 
از منطقه آزاد ارس

مدیرعام��ل و رئیس هیات مدیره س��ازمان منطقه آزاد تجاری 
صنعتی ارس گفت صادرات کاالی تولیدی از این منطقه در نیمه 
نخست امسال حدود ۶۵درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش یافته است.
به گزارش ایس��نا به نقل از منطقه آزاد ارس، محس��ن نریمان 
مجم��وع ص��ادرات از منطقه آزاد ارس در قال��ب صادرات قطعی، 
حاص��ل از تولید به س��رزمین اصلی، صادرات مج��دد و صادرات 
کاالی داخلی را در ش��ش ماهه نخست امسال ۲۴۵ میلیون دالر 

اعالم کرد.
وی ارزش صادرات قطعی منطقه در ش��ش ماهه نخست امسال 
را ۴۸ میلیون دالر اعالم و خاطرنشان کرد: در شش ماهه نخست 
پارسال ۲۸ میلیون دالر صادرات قطعی از این منطقه انجام گرفته 

بود.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ارزش 
صادرات حاصل از تولید در منطقه به س��رزمین اصلی را در نیمه 
نخست امسال ۷۸ میلیون دالر اعالم کرد و گفت: این رقم نسبت 
به صادرات ۴۸ میلیون دالری نیمه نخس��ت پارس��ال رشد قابل 

توجهی نشان می دهد .
وی عم��ده کش��ورهای ه��دف صادرات��ی منطق��ه آزاد ارس را 
آذربایجان، ترکیه، عراق، قرقیزستان، افغانستان، ارمنستان، چین، 
امارات متحده عربی، فدراس��یون روسیه و گرجستان اعالم کرد و 
گفت: در شش ماهه نخس��ت سال جاری آذربایجان با ۴۴درصد، 
ترکیه با ۲۴درصد و عراق با ۹درصد بیشترین سهم را از صادرات 

منطقه داشتند.
نریمان همچنین از واردات ۲۶.۴ میلیون دالری کاال به منطقه 
آزاد ارس در شش ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این میزان 
نس��بت به واردات ۲۸.۵ میلیون دالر نیمه نخس��ت سال گذشته 

کاهش ۲.1 میلیون دالری را نشان می دهد.
براس��اس این گزارش، ارس��ال کاالی تولیدشده در منطقه آزاد 

ارس به خارج از کشور صادرات قطعی نامیده می شود.
موقعی��ت راهبردی منطقه آزاد ارس در ش��مال غرب کش��ور و 
موضوع الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا و نقش اساسی مناطق آزاد 
ارس، انزل��ی و چابهار و همچنی��ن هم مرز بودن ارس با جمهوری 
آذربایجان، ارمنس��تان و جمهوری خودمختار نخجوان و نزدیکی 
آن به کش��ورهای ترکیه و عراق و در نهایت هم جواری جغرافیایی 
با کش��ورهای CIS درمجموع با هدف گ��ذاری بازار ۶00 میلیون 
نفری منجر به ایجاد ظرفیت های اقتصادی بس��یار مناس��ب برای 

این منطقه در بین مناطق آزاد کشور شده است.

صادرات تخم مرغ به افغانستان از سر گرفته شد
 قیمت هر کیلو تخم مرغ

6 هزار و 600 تومان
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران گفت 
هم اکنون مقدار محدودی تخم مرغ در حد روزانه یک تا ۲ تریلی 
به افغانس��تان صادر می ش��ود و صادرات به عراق همچنان ممنوع 

است.
ناصر نبی پور در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از ثبات 
نرخ تخم مرغ نسبت به چند روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: 
هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶ هزار و 
۵00 تا ۶ هزار و ۶00 تومان معادل شانه ای 1۳ هزار تومان است.
وی قیم��ت مصوب کیلو تخم مرغ را ۷ هزار و ۷۴0 تومان اعالم 
کرد و افزود: با توجه به مازاد تولید و میزان تقاضا بعید اس��ت که 

به نرخ مصوب در بازار برسیم.
نبی پ��ور درباره آخری��ن وضعیت خرید توافق��ی تخم مرغ بیان 
کرد: اگرچه پشتیبانی امور دام با خرید توافقی تخم مرغ تا حدی 
زیان مرغداران را کاهش داد، اما در ش��رایط فعلی تولیدکنندگان 
به س��بب نب��ود تفاوت قیمت خرید تخم مرغ ب��ا بازار آزاد رغبت 
چندان��ی به تحویل تخم مرغ های تولیدی به پش��تیبانی امور دام 
ندارند، هرچند قرار بود پش��تیبانی به منظور حمایت از مرغداران 
قیم��ت خرید هر کیلو تخم مرغ را به ۷ هزار تومان افزایش دهد، 
اما به س��بب تغییرات پش��تیبانی امور دام تحقق این امر زمان بر 

است.

اخبـــار

رئی��س ات��اق بازرگانی ایران گفت متاس��فانه در اقتص��اد ایران هنوز 
سیاست های تجاری با عملکرد های ارزی هماهنگ عمل نمی کند.

 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، غالمحسین شافعی در نشست 
تش��کل های اقتصادی با وزیر صمت اظهار داش��ت: متاسفانه در اقتصاد 
ایران هنوز سیاس��ت های تجاری با عملکرده��ای ارزی هماهنگ عمل 

نمی کند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه اگر در ش��رایط بحران، ص��ادرات را به عنوان 
اولویت تجارت کش��ور قرار دهیم، گف��ت: باید فکری به حال هماهنگی 

سیاست های ارزی و تجارت کشور شود.
ش��افعی در ادام��ه از اج��رای طرح اتحادیه اوراس��یا گف��ت: تعلل در 
برنامه ریزی مناس��ب جهت عملکرد مثبت در اتحادیه اوراسیا، منجر به 

تداوم بسیاری از مشکالت اقتصادی به ویژه بخش تجارت خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر درباره اصالح نظام بانکی، مالیاتی 
و خصوصی س��ازی صحبت می ش��ود باید در خدمت و حمایت از بخش 
تولید و خدمات داخلی باش��د، چراکه بخش خصوصی به عنوان یکی از 

اصلی ترین پایه های اقتصادی کشور به شمار می رود.
رئی��س اتاق بازرگانی با اش��اره به اینکه یکی از تنگنا های س��اختاری 
صنعت کشور عدم تغذیه مناسب از نظام مالی است که کمتر در خدمت 
تولید اس��ت، گفت: نقدینگی طی 10ساله اخیر سالیانه ۲۶درصد رشد 
داشته است که اگر در خدمت تولید بود نباید رشد اقتصادی کشور بدون 

نفت متوسط ۲.۲درصد بود.
شافعی گفت: از سال ۸۵ تا ۹۵ سهم بخش صنعت از مانده تسهیالت 

از ۲۸.۵درصد به 1۸.۵درصد رس��یده است همچنین در بخش صادرات 
این رقم در س��ال ۸۵، 1.۵درصد بود اکنون به چهار دهم درصد رسیده 
اس��ت. این مقام مسئول با اش��اره به بخش تجارت کشور اظهار داشت: 
سیاس��ت تجاری کشور و سیاس��ت ارزی کشور هماهنگ نیستند و اگر 
در ش��رایط کنونی کش��ور صادرات در اولویت قرار دارد، سیاست ارزی 

باید هماهنگ باشد.
رئیس اتاق بازرگانی با اش��اره به اینکه تصمیم درست گرفتن با تاخیر 
بهتر از تصمیم نادرست تر گرفتن است، گفت: اگر درباره موضوع اوراسیا 
قرار بر تجدیدنظر در لیس��ت کاال های دو طرفه است خواستار مشارکت 
بخش خصوصی در تدوین این موضوع هس��تیم تا مشکالتی که درباره 

ترکیه به وجود آمد تکرار نشود.

سیاست های تجاری و ارزی با هم هماهنگ نیستند

مدی��رکل دفت��ر برنامه ری��زی، تامی��ن، توزیع و تنظی��م ب��ازار وزارت صمت 
گفت پیش بینی ش��ده اس��ت حدود ۲0هزار تن س��یب درختی ممتاز به منظور 

ذخیره سازی شب عید خریداری شود.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، محمدرضا کالمی گفت: کارگروه تنظیم 
ب��ازار در پنج��اه و چهارمین نشس��ت خ��ود مصوباتی را در راس��تای حمایت از 

تولیدکنندگان سیب درختی داشت.
او بیان کرد: براساس این مصوبه مقرر شد در راستای حمایت از تولیدکنندگان 
س��یب درختی و صنایع تبدیلی، س��ازمان تعاون روس��تایی طرح خرید حمایتی 
س��یب صنعتی را جهت مصارف کارخانجات را به گونه ای تدوین کند که امکان 

خرید سیب از کشاورز با نرخ مناسب فراهم شود.
مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم ب��ازار وزارت صمت اضافه 
کرد: در قالب این طرح س��یب درختی با قیمت مناس��ب جمع آوری ش��ده و با 

حداکثر ظرفیت، فرآوری خواهد شد.
کالم��ی گفت: دولت در راس��تای حمایت از باغدار و مدیری��ت بازار، با تامین 
تس��هیالت برای جمع آوری سیب و تعیین مابه التفاوت، به گونه ای اقدام کند که 

قیمت خرید حدود ۸00تومان به دست باغدار برسد.
او تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی موظف شدند 
با هماهنگی با صنایع مربوطه با اس��تقرار مراک��ز خرید حمایتی در کارخانجات، 
نس��بت به جمع آوری مازاد س��یب صنعتی به طوری که مستقیما به کارخانجات 

منتقل شود، اقدام کنند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت همچنین 
درخصوص تصمیمات اتخاذشده برای تنظیم بازار میوه شب عید نیز گفت: ستاد 
تنظیم بازار از همین حاال به مس��اله ورود کرده اس��ت تا در ایام پرمصرف س��ال 

یعنی روزهای پایانی سال مشکلی از این بابت ایجاد نشود.

کالمی ادامه داد: س��تاد تنظیم بازار با تصویب طرح ذخیره سازی میوه در ایام 
پایانی س��ال مقرر کرد کمیته ای با مس��ئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
حضور دس��تگاه های اجرایی ذی ربط تشکیل ش��ود تا نسبت به تعیین استاندارد 
خری��د، قیم��ت کف میوه، حداکث��ر قیمت مورد تواف��ق و همچنین تدوین متن 

موافقت نامه همکاری در این خصوص اقدام کند.
او تاکید کرد: در این راس��تا پیش بینی ش��ده است از ظرفیت بخش خصوصی 

برای اجرای این برنامه حداکثر استفاده انجام شود.
مدی��رکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت در پایان 
درخصوص قیمت خرید میوه به منظور ذخیره س��ازی شب عید نیز بیان کرد: در 
قالب طرح خرید ش��ب عید نیز منافع باغدار مورد توجه اس��ت و پیش بینی شده 
اس��ت حدود ۲0هزار تن س��یب درختی ممتاز و حدود ۲0 تا ۳0هزار تن پرتقال 

تامسون و والنسیای کیفی در قالب این طرح خریداری کند.

سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت گفت بعد از یک سال از اتصال به اتحادیه 
اوراس��یا مذاکرات برای تجارت آزاد با آنها از جمله روسیه آغاز می شود و تجارت 

۸0 تا ۸۵درصد کاال ها بدون تعرفه خواهند شد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حمید زادبوم در نشست صمیمانه فعاالن 
اقتص��ادی با وزیر صمت اظهار داش��ت: خوش��بختانه هیچ اخت��الل و ضعفی در 

سیستم ثبت سفارش کاالها برای تجار وجود ندارد.

وی از طرحی برای رتبه بندی کارت های بازرگانی خبر داد و افزود: با همکاری 
ات��اق بازرگانی ای��ران و مرکز رتبه بندی در حال رتبه بن��دی کارت های بازرگانی 
هس��تیم. زادبوم درباره برخی مش��کالت در نرخ گذاری های گمرک، تاکید کرد: 
س��ازمان توس��عه تجارت عض��و موثر کمیته نرخ گذاری اس��ت و ب��ه طور مداوم 

مشکالت بازرگانان را پیگیری می کند.
رئیس سازمان توس��عه تجارت مذاکرات تعرفه ترجیحی با کشورهای مختلف 

را س��خت توصیف کرد و گفت: درباره اتحادیه اوراس��یا از پنجم آبان تعرفه ۸۶۲ 
قلم را برداش��ته و تا ش��ش ماه نمی توانیم آن را تغییر دهیم، اما بعد از یک سال 
مذاکرات برای تجارت آزاد با این پنج کشور که مهم ترین آنها روسیه است، آغاز 

می شود و ۸0 تا ۸۵درصد کاالها بدون تعرفه خواهند شد.
وی ادام��ه داد: باید از نظرات فعاالن بخش خصوصی اس��تفاده کنیم زیرا تنها 

می  توانیم برای 1۵ تا ۲0درصد کاالها تعرفه بگذاریم.

خریداری 20 هزار تن سیب درختی به منظور ذخیره سازی شب عید

تجار نگران ثبت سفارش نباشند

 لغو بیش از 85درصد تعرفه های تجاری با ورود به اتحادیه اوراسیا

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

 رحمانی:
تولید مشترک خودرو در برنامه است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت سیاست دولت این است 
که هیچ تصمیمی را بدون مش��ورت با بخش خصوصی اتخاذ 

نکند و وزارت صمت نیز بر همین روند کار می کند.
  ب��ه گزارش اکوف��ارس به نق��ل از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، رضا رحمانی بیان کرد: مشورت در دین ما نیز توصیه 
ش��ده و روال وزارت صمت نیز بر همین روند است و ضرورت 
ای��ن مهم به همه معاونت ها و مدی��ران زیرمجموعه نیز اکیداً 

توصیه شده است.
او در پاس��خ به س��وال دیگری درخصوص نظارت بر قیمت 
مصرف کننده و تولیدکننده  افزود: س��امانه جامع انبارها برای 
ایجاد نظارت راه اندازی ش��ده اس��ت، انبارها در این س��امانه 
شناسایی شده است و خیلی از کاالها در حال ثبت هست که 

به تدریج کامل می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه های رصد و کنترل 
کاال از مب��دأ )تولیدکننده( تا مقص��د )مصرف کننده( در حال 
راه اندازی و تکمیل هستند و سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان مکلف به نظارت در این حوزه است.
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت درخصوص تولید خودروهای 
مشترک با دیگر کشورها، گفت: تولید مشترک خودرو همواره 
در برنامه بوده و این همکاری ها باید باش��د، در گذشته هم با 
برخی ش��رکت ها این همکاری وجود داشته است، البته برخی 
در دوران تحریم هم عملکردشان مورد رضایت نبوده و قاعدتاً 
به ش��رکت های خودرویی کش��ورمان توصیه کردیم به سمت 

شرکا و کشورهای جدید بروند.
رحمان��ی درخصوص بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات نیز 
بیان کرد: در ش��ش ماهه اول امسال از سال گذشته به مراتب 
چرخه بازگش��ت ارز فعال تر بوده و ارز بیشتری بازگشته است 
و صادرکنن��دگان نیز موق��ع صادرات تعه��د می دهند که ارز 

برگردد.

 همکاری پورشه و بویینگ
برای خودروی پرنده

اگر فکر می کنید اتومبیل های اس��پرت پورشه نمی توانند در 
یک مس��یر پرواز کنند، هنوز چیزی ندیده اید. این شرکت به 
تازگ��ی با بهره گیری از نقاط ق��وت و تخصص منحصر به فرد 
خود، تفاهم نامه همکاری با ش��رکت بویینگ یک کانس��پت را 
امتحان کرده است تا بتواند در فضای شهری بتواند پرواز کند.
پورش��ه می خواه��د با تبدیل ش��دن به یک برن��د برتر برای 
خودروهای پرنده باش��د و بازار فروش خ��ود را به عنوان یک 
 Detlev von.تولیدکننده اتومبیل های ورزش��ی ارتقا بخشد
Platen عضو هیأت اجرایی فروش و بازاریابی پورش��ه اش��اره 
کرده اس��ت: »در طوالنی مدت این اتف��اق می تواند منجر به 

حرکت به محور سوم سفر باشد.«
ابتدا پورش��ه و بویین��گ تیمی بین المللی را برای بررس��ی 
جنبه ه��ای مختل��ف خودروهای هوایی در فضای ش��هری، از 
جمله تجزیه و تحلیل پتانس��یل بازار وسایل نقلیه پریمیوم و 

موارد استفاده احتمالی ایجاد می کنند.
در این گروه به بررس��ی در حال برنامه ریزی برای خودروی 
کانس��پت عمود پ��رواز کاماًل برق��ی هس��تند. در حال حاضر 
مهندسین هر دو شرکت و همچنین شرکت های تابعه پورشه 
مانند شرکت های مهندسی GmbH و استودیو اف.ا. پورشه، 

نمونه اولیه را پیاده سازی و آزمایش می کنند.
البته انتظار نداشته باش��ید که به زودی یک خودرو پورشه 
را در آس��مان ببینیم. نه تنها به دلی��ل اینکه این خودروهای 
کانس��پت چندین سال طول می کشند تا توسعه یابند، بلکه به 
این دلیل اس��ت که دولت ها ابتدا باید اس��تانداردها و مقررات 

مربوط به ترافیک هوایی در شهرها را نیز تعیین کنند.
با این حال، خودروس��از آلمانی تمرک��ز زیادی را به مطالعه 
بررس��ی ترافیک های شهری در س��ال ۲01۸ نشان می دهد و 
از س��ال ۲0۲۵ س��رعت خود را نیز افزایش ده��د. مردم قادر 
خواهند بود با س��رعت بیش��تری و کارآمدتر از هوا با وس��ایل 
فعلی حم��ل و نقل زمینی س��فر کنند. پورش��ه ادعا می کند 
که این پروژه با هزینه مناس��ب و انعطاف پذیری بیشتر تولید 

می شود.

فولکس واگن تصمیم  ساخت کارخانه در 
ترکیه را به تعویق انداخت

خودروس��ازی فولکس واگن تصمیم  نهایی برای ساخت یک 
کارخان��ه اتومبیل س��ازی در ترکی��ه را در بحبوحه اعتراضات 
بین الملل��ی به عملیات های نظامی این کش��ور در س��وریه به 
تعویق انداخته اس��ت. به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو« 
به نقل از تس��نیم، خودروس��ازی فولکس واگن تصمیم  نهایی 
برای س��اخت ی��ک کارخان��ه اتومبیل س��ازی در ترکیه را در 
بحبوح��ه اعتراض��ات بین المللی به عملیات ه��ای نظامی این 
کش��ور در س��وریه و نگرانی در مورد کاهش اعتبار این کشور، 
به تعویق انداخته اس��ت. س��خنگوی این شرکت گفت: »ما به 
دقت ش��رایط حال حاضر را بررسی می کنیم و نگران تحوالت 

فعلی هستیم.«
فولکس واگن در اوایل همین ماه یک شعبه در استان مانیسا 
در غ��رب ترکیه راه اندازی کرد ولی اعالم کرد هنوز در مراحل 
نهای��ی مذاک��رات هس��تند و تصمیم نهایی در مورد س��اخت 

کارخانه را نگرفته اند.
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان به رجب طیب اردوغان رئیس 
جمهور ترکیه گفت این حمالت باید متوقف ش��ود چون باعث 

ایجاد بحران حقوق بشر می شود.
کش��ورهای اتحادیه اروپا روز دوشنبه توافق کردند صادرات 
اس��لحه به ترکیه را محدود کنند، دونالد ترامپ رئیس جمهور 

آمریکا هم تحریم هایی علیه ترکیه وضع کرد.

درخصوص هر محصول یا برند جدید، فقط ش��رایط فروش در نظر گرفته ش��ده 
و از آنجا که همیش��ه تقاضا بیشتر از عرضه اس��ت، فروش سری اول معموال موفق 
بوده است، اما درمجموع فرآیند علمی و درستی در ایران در زمینه بازاریابی صنعت  

خودرو وجود ندارد.
ب��ه گزارش پدال نیوز، خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو توجه کافی به نیاز و 
سلیقه مشتریان از خود نشان نمی دهند و تنها برحسب تقاضا دست  به  تولید و حتی 
واردات محص��والت می زنند؛ محصوالتی که گاه حتی در مس��ائل ظاهری همچون 
رن��گ هم نمی تواند نظر مخاطب��ان را جلب کند. ازهمین رو، مش��تریان در چنین 
بازاری تنها باتوجه به تبلیغاتی که انجام می شود، می توانند خودروی نزدیک به آنچه 
دلخواه آنهاست خریداری کنند، اما این رویه، رفته رفته اعتماد مشتری را نسبت به 
ش��رکت های تولیدکننده و واردکننده خودرو خدشه دار می کند آیا این دلیلی است 
که مشتریان در بازار خودروی ایران به هر برند جدیدی روی خوش نشان می دهند 

و حتی برای محصوالت تازه وارد از برند ناشناخته دست به جیب می شوند؟
 بازاریابی در صنعت  خودروی ایران مغفول مانده است  

یک کارش��ناس صنعت  خودرو با اش��اره به اینکه به طور کلی بازاریابی در صنعت 
 خودروی ایران در قیاس با صنایع دیگر مغفول مانده اس��ت، می گوید: »ش��رکت ها 
در این حوزه به خوبی عمل نمی کنند. به دلیل اینکه شرکت های دولتی در بازاریابی 
صنعت  خودرو بیشتر روی یک حوزه متمرکز هستند که آن هم بخش روابط عمومی 

و حضور درنمایشگاه هاست.«
علی شکوهی اضافه می کند: »قس��مت بزرگی از فعالیت های برخی شرکت های 

خصوصی فقط در حد بخش تبلیغات باقی مانده اس��ت. البته بعضی ش��رکت های 
واردکنن��ده که نمایندگی رس��می داش��تند، ق��دری در بحث برندس��ازی و حتی 
استانداردسازی بصری و تحقیقات بازار و . . . قوی تر عمل می کردند، اما به طور کلی 
بخش بازاریابی بودجه درستی را از درآمدهای شرکت های فعال در این حوزه به خود 

اختصاص نداده است.«
 این کارشناس با اشاره به اینکه صنعت  خودرو فاقد زیرساخت مناسبی در حوزه 
برندس��ازی اس��ت، ادامه می دهد: »هنگامی که ش��رکت ها می خواهند روی ذهن 
مخاطب تاثیرگذار باشند، اِلِمان های موثری را در دست ندارند و هر بار به یک شیوه 
جدید عمل می کنند. مردم هم در بیشتر مواقع به واسطه شرایط بازار و نه به واسطه 
عالقه خاصی که به یک برند دارند، محصولی را انتخاب می کنند. این موضوع سبب 
ش��ده است این شرکت ها نتوانند روی مشتریان شان متمرکز شوند و آنها را به خود 

وفادار کنند.«
 بی توجهی به  تجربه شرکت های خارجی

ش��کوهی با اش��اره به نحوه فعالیت های کش��ورهای خارجی در این  زمینه بیان 
می کند: »در کشوری همچون فرانسه فرآیند تمرکز روی بحث معرفی یک محصول 
جدید در بازار از تحقیقات در بازار شروع می شود. اما در ایران به دلیل زیرساخت های 
نامناس��بی که وجود دارد، شرکت ها اول محصول را وارد کشور کرده و اگر به نتیجه 

نرسند، شروع به انجام تحقیقات در بازار می کنند.«
این کارش��ناس اضافه می کند: »این مس��یر درنهایت باعث این می ش��ود هزینه 
بیش��تری به ش��رکت ها تحمیل ش��ود؛  درحالی که اگر آنها از ابتدا مسیر را درست 

می رفتند، هزینه های کمتری پرداخت می کردند و نتایج بهتری برای ش��ان حاصل 
می شد. بااین حال متاسفانه تمایلی به این موضوع وجود ندارد یا شاید شرایط موجود 
اج��ازه ای��ن را نمی دهد تصمیم گیران از تحقیقات بازار ش��روع کرده و محصولی را 

تعریف کنند.«
 وی ادامه می دهد: »درخصوص هر محصول یا برند جدید، فقط شرایط فروش در 
نظر گرفته شده و از آنجا که همیشه تقاضا بیشتر از عرضه بوده، فروش سری اول 
معموال موفق بوده اس��ت، اما درمجموع فرآیند علمی و درستی در ایران در زمینه 

بازاریابی صنعت  خودرو وجود ندارد.«
ش��کوهی با اش��اره به فرآین��دی که در عرضه  خ��ودرو در بازار وج��ود دارد و هر 
بار مش��تریان با مش��کالت متع��ددی در این  زمین��ه روبه رو می ش��وند، می گوید: 
»عرضه کننده خودرو نمی داند برحسب نیازی که دارد، باید کدام خودرو را خریداری 
کند. خیلی وقت ها باتوجه به اینکه برحسب نیاز مشتری محصول تولید یا وارد نشده 

است، شرکت های خودروسازی و واردکننده خودرو هم زیان می بینند.«
 افزایش زیان انباشته صنعت  خودرو  

 این کارش��ناس صنعت  خودرو با بیان اینکه به طور کلی تبلیغات در ایران مسیر 
اش��تباهی را طی می کند و مش��تری را دچار مش��کالت زیادی کرده اس��ت، بیان 
می کند: »برخی شرکت ها مقوله نیاز را نمی شناسند و برای مثال نمی دانند مشتری 
چه رنگ خودرو را می پسندد. فقط خودروها را به رنگ سفید یا مشکی در بازار عرضه 
می کنند. این هم به این دلیل اس��ت که اصوال کسانی که در صنعت  خودرو فعالیت 

دارند، به صورت سنتی فکر می کنند.«

چرا مشتریان در بازار خودروی ایران به هر برند جدیدی روی خوش نشان می دهند؟

حوادث تلخی که در ماه های اخیر گریبان صنعت خودرو را گرفت، اگر نتوانیم 
انگ بی تخصصی را بر پیش��انی اش بزنیم، به روش��نی می توان رد پای بی تعهدی 
را در آن ب��ه نظاره نشس��ت. نمونه ب��ارزی که در مدیریت پیش��ین بزرگ ترین 
خودروساز کشور یعنی ایران خودرو رخ نمود؛ هم او که در »ایران خودرو دیزل« 
نیز کارنامه درخشانی نداشت و همواره مدیریتش با بحران عجین بود و عجبا که 

او را به غلط مدیر موفق بحران ها می خواندند!
تعه��د و تخصص دو کفه ترازو را می مانن��د که نبود هر کدام در میان مدیران 
یک س��ازمان و یا بنگاه اقتصادی، تعادل و موازنه را بر هم خواهد زد. این نقص 
همواره در بس��یاری از ش��رکت های تولیدی و صنعتی غیرخصوصی کش��ورمان 
مش��هود بوده اس��ت. به ویژه صنعت خودروسازی نیز از این ضعف در امان نبوده 
اس��ت و چنانچه س��وء مدیریت را هم بر آن بیفزاییم، وضعیت کنونی را به تصویر 

می کشد.
ح��ال این ماجرا از زمانی به اوج خود نزدیک ش��د ک��ه خروج آمریکا از برجام 
و آغ��از تحریم ها از یک س��و و بی کفایت��ی و عدم تعهد برخی دس��ت اندرکاران 
صنعت خودرو از دیگر س��و، این صنعت مادر را با بحران و مش��کالت عدیده ای 
مواجه ساخت. خروج شرکای خارجی، کمبود مواد اولیه مورد نیاز، کاهش شدید 
واردات قطع��ه، کاهش چش��مگیر تولید قطعات در داخل و ب��ه دنبال آن گرانی 
قطعات، کاهش نقدینگی قطعه س��ازان و خودروس��ازان، کاهش تولید محصول، 
انباش��ت محصوالت ناقص در پارکینگ خودروس��ازان، ناتوانی در انجام تعهدات 
نس��بت به مش��تریان ... همه و همه دس��ت به دس��ت هم داد تا بیش از گذشته 

انگش��ت اتهام از هر نقطه به س��وی این صنعت پیچیده و بی بدیل نش��انه رود. 
در همین راس��تا تغییرات مدیریتی اخیر بزرگ ترین خودروس��از کشور و بگیر و 
ببندهای مرتبط با آن، که این روزها نقل محافل، رسانه ها و فضای مجازی است، 

این صنعت را با چالش های بزرگی مواجه ساخت.
بی مس��ئولیتی، بی تعهدی، تخلفات قانونی و در نهایت بازداشت و زندانی چند 
مدیر ارشد، مزید بر علت شد و بهانه ای به دست داد که از مشتری ناراضی گرفته 
تا نماینده مجلس و دالل مس��لکانی که رونق کس��ب و کارش��ان را در تعطیلی و 
زوال این صنعت پرحاشیه و در عین حال مظلوم جست و جو می کنند، دست به 
دس��ت هم دهند تا خودروسازی مورد هجمه های وسیعی قرار گیرد؛ صنعتی که 
دست کم به طور مستقیم و غیرمستقیم بالغ بر ۲میلیون نفر از وجودش، نان سر 
ِ سفره شان می برند. غافل از اینکه این نیروی عظیم کار، کسی نیست جز پدران، 

پسران، دختران و در یک کالم فرزندان ِسرزمین پهناور ایران.
چنانچه منصفانه قضاوت کنیم، ش��کی نیس��ت که صنعت خودرو از ضعف ها و 
کاس��تی ها و نیز مشکالت »زیرس��اختی« در رنج و عذاب است؛ همچنان  که در 
سایر اقالم و محصوالت تولید داخل اعم از خوراک، پوشاک، لوازم خانگی، لوازم 
الکترونیکی و ... که از پیچیدگی های بس��یار کمتری نیز برخوردارند این معضل 

وجود دارد، اما فرق است میان »نگاه خصمانه« با »نگرش مسئوالنه«.
اگر نبود این بداندیش��ی ها و مانع تراش��ی ها؛ قطعا حرکتِ قطار توسعه صنعت 
خودرو کشور، بیش از پیش تسریع می شد. بر همگان نیز مبرهن است پیشرفت 
صنعت خودروس��ازی در هر کشوری، رشد و توسعه سایر صنایع ریز و درشت را 

به دنبال دارد و از همین روست که صنعت مادر خطابش می کنند.
حوادث تلخی که در ماه های اخیر گریبان صنعت خودرو را گرفت، اگر نتوانیم 
انگ بی تخصصی را بر پیش��انی اش بزنیم، به روش��نی می توان رد پای بی تعهدی 
را در آن ب��ه نظاره نشس��ت. نمونه ب��ارزی که در مدیریت پیش��ین بزرگ ترین 

خودروساز کشور یعنی ایران خودرو رخ نمود.
چنانچه این اراده وجود داش��ته باش��د که مدیران ناموفق از گردونه مدیریت 
کش��ور بیرون گذاش��ته شوند، دو فایده بزرگ نصیب کش��ور و ملت خواهد شد: 
نخست اینکه هزینه های ناش��ی از کژدستی؛ بی تدبیری و سوء مدیریت ها کاسته 
خواهد ش��د؛ دوم زمینه های الزم برای ورود نیروهای جوان ِمتخصص، متعهد و 
پرشوری که در جای جای این مملکت حضور داشته و چه بسا گمنام نیز هستند، 

فراهم خواهد شد.
از جمله این جوانان متعهد و متخصصی که دغدغه س��ازندگی و خدمت دارد، 
می توان به مدیریت جدید ش��رکت ایران خودرو اش��اره کرد. فرش��اد مقیمی در 
این شرایط بحرانی که حتی پرداخت حقوق کارکنانش به سختی میسر می شد، 
پذیرفت س��کان این کش��تی گرفتار در توفان حوادث را عهده دار شود. شخصی 
که دلس��وزانه و با بهره  گیری از تخصص، توانس��ت در مسیر خودکفایی قطعات، 
داخلی س��ازی محصول، رونق تولید و به روزرس��انی تعهدات مش��تریان، گام های 
محکم��ی را در کمت��ر از دو ماه حضورش ب��ردارد. او همچنین برای گس��ترش 
روابط با »شرکت های دانش بنیان«، مجدانه در جهت تقویت زیرساخت های فنی، 

مهندسی و نیز مدیریتی می کوشد.

وزیر صمت گفت به خودروسازان توصیه کردیم تولید مشترک خودرو 
را با شرکای جدید پیگیری کنند.

رضا رحمانی در حاش��یه دیدار با فعاالن اقتصادی اتاق بازرگانی ایران 
در جمع خبرنگاران با اش��اره به برنامه تولید خودروی مشترک گفت: از 
آنجا که عملکرد برخی ش��رکای سابق در زمان تحریم مناسب نبود، به 
خودروس��ازان توصیه کردیم تولید مش��ترک خودرو را با شرکای جدید 

پیگیری کنند.
وي اف��زود: تولید خودرو های مش��ترک، همیش��ه در برنامه بوده و به 
تعداد شرکت های تولیدکننده، این موضوع می تواند مصداق داشته باشد.

وی ب��ا بیان اینکه این موضوع دولتی نیس��ت، اضافه کرد: ش��رکت ها 
خودش��ان با هم مذاکره دارند از آنجا که عملکرد برخی ش��رکای سابق 
در زمان تحریم مناس��ب نبود، به شرکت ها توصیه کردیم سراغ شرکای 

جدید از کشور های جدید بروند.
وزیر صنعت افزود: تاکید ش��ده تا خودروسازان به منظور تامین منابع 
مال��ی خود اموال مازاد خ��ود را واگذار کنند. به وزی��ر امور اقتصادی و 
دارایی گفتم ایران خودرو در بانک پارس��یان س��هام دارد هر موقعی که 
مقرر کنید و در هر دفتری که مشخص کنید حضور پیدا می کنیم و کار 

واگذاری را انجام می دهیم.

صنعت خودرو مدیر متعهد و متخصص می خواهد

خودروسازان دنبال شرکای جدید برای تولید خودروی مشترک باشند
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کسب و کارامـروز8

رئی��س دانش��گاه جام��ع علمی-کاربردی آذربایجان ش��رقی با بی��ان اینکه 
امیدده��ی از اصلی تری��ن موارد بیانی��ه گام دوم انقالب بوده و دانش��گاه جامع 
علمی-کاربردی نیز تمامی تالش خود را جهت تحقق ش��عار س��ال و اش��تغال 

و کارآفرین��ی جوانان به کار گرفته اس��ت، گفت: 
این دانش��گاه، آمادگی خود را جهت تاس��یس و 
راه اندازی دفتر ارتباط امام جمعه با دانش��گاهیان 

اعالم می کند.
به گزارش ایس��نا، ف��رزان قالیچ��ی در دیدار 
روسای مراکز آموزش��ی و کارکنان واحد استانی 
دانش��گاه جامع علمی-کاربردی ب��ا امام تبریز به 
مناسبت سالگرد تاسیس این دانشگاه، به معرفی 
اجمالی دانش��گاه جامع علمی-کاربردی اس��تان 
پرداخ��ت و گف��ت: هدف ای��ن دانش��گاه تربیت 

نیروهای متخصص، کارآفرین و مهارتی است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ط��ی ۲۷ س��ال اخی��ر، 
س��کانداری افراد مختلف در این دانشگاه، گاه آن 

را از اه��داف عالیه خود دور کرده اس��ت، افزود: اما از س��ال گذش��ته، نظارت 
مس��تمر کیفی و کمی مراکز آموزش��ی، س��رلوحه اقدامات دانشگاه قرار گرفته 
و غالب اقدامات انجام ش��ده واحد اس��تانی در این راس��تا بوده است؛ همچنین 

کیفی گرایی و برگزاری مهارتی دوره ها از اولویت های اساس��ی این دانشگاه در 
مدیریت فعلی است.

قالیچی در ادامه به برخی از فعالیت های انجام ش��ده در واحد اس��تانی اشاره 
کرد و افزود: فعالیت های چش��مگیری در حوزه 
فرهنگی، پژوهش��ی، ورزش��ی، در طول یکسال 
گذشته انجام شده که موفقیت های کسب شده 

در سطح استانی و کشوری از جمله آن است.
رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان 
در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت 
ارتباط صنعت با دانش��گاه، بیان کرد: دانش��گاه 
جام��ع علمی-کاربردی از جمله دانش��گاه هایی 
است که در بطن صنعت و همجوار کارخانجات 
ق��رار گرفت��ه و حتی در رش��ته های مدیریت و 
خدمات اجتماعی تنها دانشگاهی است که علم 

و عمل را کنار هم قرار داده است.
وی با اشاره به اهمیت بیانیه گام دوم انقالب 
و فعالیت های دانش��گاه جامع علمی-کاربردی اس��تان در این رابطه، تش��ریح 
کرد: در این خصوص کارگاه ها و جلس��ات تخصصی متعددی برای مدرس��ان، 

دانشجویان و روسای مراکز آموزشی برگزار شده است.

س��ورنا س��تاری با اش��اره به برنامه معاونت علم��ی و فناوری درب��اره اقالم 
تحریمی، گفت هر هفته رویدادهایی را به عنوان »همرس��انی عرضه و تقاضا« 
با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می کنیم تا ارتباط بین شرکت های 

دانش بنیان و صنایع تس��هیل شود. به گزارش 
مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری در س��فر خود 
به قزوین به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.

  رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه فعالیت 
ش��رکت های دانش بنیان و فن��اور در حوزه های 
مختل��ف و خصوصا حوزه هایی همچون دارو، غذا 
حائز اهمیت است، گفت: حوزه هایی که صنایع در 
آن با مشکل مواجه هستند موضوع مهمی است. 
به همین منظ��ور هر هفته رویداد »همرس��انی 
عرضه و تقاضا« در صندوق نوآوری برگزار می شود 
تا ارتباط بین این شرکت ها و صنایع تسهیل شود. 

این اقدام در صنایعی همچون فوالد که در آن با تحریم مواجه هس��تیم مسئله ای 
مهم است.  ستاری درباره بازارسازی برای شرکت های دانش بنیان نیز گفت: شرایط 
کش��ور با توجه به تحریم ها باعث شد تا بازار مناسبی در اختیار شرکت های فناور 

قرار گیرد و شرکت ها نیز از این شرایط راضی هستند اما این کافی نیست. در این 
راس��تا نیز کمیته های مشترکی توس��ط معاونت علمی و فناوری با وزارتخانه های 
مختلف راه اندازی ش��ده تا این موضوع پیگیری ش��ود. بخشی از این بازار در حوزه 
دولتی است و مسئوالن باید پیگیر آن باشند اما 
مردم هم بخش دیگر آن هستند.  معاون علمی 
و فن��اوری رئیس جمهوری ب��ه ابالغ مصوبه ای 
برای واحدهای صنعتی اش��اره و ابراز داش��ت: 
روز گذش��ته مصوبه ای را به واحدهای صنعتی 
اب��الغ کردم ک��ه واحدها تا س��قف ۵0میلیارد 
تومان می توانند ترک تش��ریفات مناقصه برای 
نمونه ه��ای اول تولیدی ش��رکت ها اختصاص 
دهند. با این اتفاق شرکت ها وارد فاز تولید نمونه 
اولیه می شوند.  رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان 
اینکه باید س��رمایه گذاری خطرپذیر در کشور 
برای توسعه فعالیت استارت آپ ها گسترش یابد، 
گفت: سال گذشته ش��رکت های دانش بنیان و 
فن��اور 1۲ هزار میلیارد تومان تس��هیالت از بانک ها دریاف��ت کردند اما قطعا این 
رقم در س��ال جاری حداقل دو برابر می شود. این موضوع، تاثیرگذاری پررنگ این 

شرکت ها در شکل گیری اقتصاد دانش بنیان را نشان می دهد. 

با حمایت های معاونت علمی و فناوری ارتباط شرکت های دانش بنیان و صنایع تسهیل می شوددانشگاه جامع علمی-کاربردی تمام تالش خود را برای کارآفرینی جوانان به کار گرفته است

روبات انس��ان نمای سورنا ۴ که توس��ط جمعی از متخصصان دانشگاه 
تهران طراحی و تولید شده است نمادی از پیشرفت ایران در حوزه روباتیک 
و فن��اوری اس��ت. این فناوری مدرن با حمای��ت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در قالب یک طرح کالن ملی فناوری اجرایی شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، روبات انس��ان نمای 
س��ورنا ۴ که نسخه پیش��رفته این روبات طراحی ش��ده در کشور است، 
توانایی راه رفتن با سرعت 0/۷ کیلومتر بر ساعت را دارد و می تواند متن را 
به گفتار تبدیل کند. این روبات انسان نما یک محصول کامال ایرانی است و 

به شکل بومی توسط نخبگان ایرانی 
در دانشگاه تهران طراحی و تاکنون 

چهار نسخه از آن ارائه شده است.
عقیل یوس��فی کما، رئیس مرکز 
پیشرفته  فناوری های  و  سیستم ها 
دانشگاه تهران با گریزی به روند رو 
به رشد طراحی روبات انسان نمای 
س��ورنا در کش��ور، گفت: سورنا 1 
تنه��ا به عنوان نم��ادی برای اعالم 
آغ��از پ��روژه طراح��ی، س��اخت و 
هوشمندس��ازی روبات انس��ان نما، 
در س��ال ۸۷ ارائه ش��د. این روبات 
1۶۵ س��انتی متر قد و ۶0 کیلوگرم 
وزن داش��ت و از قابلی��ت حرکت 
بر روی مس��یر از قبل تعیین شده 
توس��ط موتورهای DC و سیستم 
مس��یریاب و همچنی��ن، حرکت و 
فعالیت به صورت دس��تی از طریق 

اپراتور برخوردار بود.
وی افزود: عالوه بر این، س��ورنا1 
قابلیت تکل��م متن ه��ای از پیش 
تعیین ش��ده )در تمام��ی مراحل 
فعالیت( را نیز داش��ت. سورنا 1 در 
روز ۲۴ آذرم��اه 1۳۸۷ در همایش 
انتخاب نوآوران برتر کشور رونمایی 
ش��د. نام گذاری این روبات براساس 
نام س��ردار اشکانی، س��ورنا انجام 

گرفته  است.
این فعال حوزه فناوری در کشور 
با معرفی توانمندی های س��ورنا ۲، 

گفت: س��ورنا ۲ با پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
اقدامات دولت تدبیر و امید به نتیجه رسید. این روبات در راستای تکمیل 
و توسعه روبات انسان نمای سورنا 1، مراحل طراحی و ساخت را در مرکز 

سیستم های پیشرفته دانشگاه تهران آغاز کرد.
وی افزود: این روبات که در ابعاد و وزن مش��ابه انسان ساخته شده قادر 
اس��ت همانند یک انسان ولی با سرعتی آهسته تر و با ترکیبی از حرکات 
دست، س��ر و پا گام بردارد. داشتن مجموعا ۲۲ درجه آزادی در باالتنه و 
پایین تنه و گام برداش��تن با حفظ تعادل از ویژگی های بارز این نس��ل از 

روبات سورنا محسوب می شود.

رئیس مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته دانشگاه تهران در ادامه 
به طراحی س��ورنا ۳ اش��اره کرد و ادامه داد: مانورپذیری، افزایش سرعت 
گام برداری، ارتقای هوش��مندی و افزایش درجات آزادی از جمله مزایای 

نسل سوم روبات انسان نمای طراحی شده در داخل کشور است.
وی ادامه داد: در طراحی و ساخت این روبات از همکاری طیف وسیعی 
از محققان کش��ور بهره گرفته ش��ده  اس��ت. پروژه روبات سورنا ۳ در سه 
فاز انجام گرفته  که در فاز اول به طراحی، س��اخت و راه اندازی حس��گرها 
و موتورها پرداخته ش��ده  اس��ت. در فاز دوم به حل چالش های دینامیک 
و کنت��رل از قبیل پایداری روبات و 
افزایش سرعت گام برداری پرداخته 
ش��ده  اس��ت و در فاز آخر بس��تر 
نرم افزاری و هوشمندی منحصر به 

فرد روبات توسعه یافته  است.
وی با معرفی توانایی های سورنا ۴، 
گفت: این روبات 1۷0 سانتی متری 
و ۷0 کیلوگرم��ی توانایی راه رفتن 
ب��ا س��رعت 0/۷ کیلومت��ر را دارد 
و می توان��د درج��ا دور بزن��د. این 
روب��ات، توانایی حرک��ت آنالین به 
جوان��ب را دارد و دن��ده عقب نیز 
حرکت می کند. یوس��فی ادامه داد: 
این روبات انس��ان نما می تواند روی 
سطوح ناهموار حرکت کند و تعادل 
خ��ود را در صورت بروز اغتش��اش 
بازیابی کند. از دیگ��ر توانایی های 
س��ورنا ۴ می توان به توانایی شوت 
زدن، انج��ام حرکات متنوع دلخواه 
چون دس��ت دادن و ادای احترام و 
جابه جایی و بلندکردن اش��یا اشاره 
کرد. س��ورنا ۴ که نس��خه در حال 
پیشرفت از طراحی و ساخت روبات 
انسان نما در کشور محسوب می شود 
توانایی تشخیص 100 فرمان صوتی 
و توانایی های گفتاری و شنیداری را 
دارد. قابلیت پاسخگویی به صورت 
تبدی��ل متن ب��ه گفت��ار، توانایی 
بینای��ی و قابلیت تش��خیص 100 
ش��ی مختلف از دیگر توانایی های 
این روبات اس��ت. یوسفی در ادامه بیان کرد: روبات انسان نمای ۴، توانایی 
 ،)SURENA(برداشتن اشیای بزرگ به صورت تمام تنه، توانایی نوشتن
توانایی تقلید حرکات فرد دیگر، توانایی انجام حرکات ترکیبی دست و پا و 

توانایی تغییر نورپردازی گوش روبات را دارد.
رئیس مرکز سیس��تم ها و فناوری های پیشرفته دانشگاه تهران با اشاره 
به حمایت های مادی و معنوی مرکز طرح های کالن ملی فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از طرح سورنا ۴، گفت: در حال حاضر 
تست های نهایی این روبات انسان نما انجام شده است و در آینده ای نزدیک 

این طرح، افتتاح و رونمایی می شود.

جیا یوتینگ، موسـس شرکت اسـتارت آپی فارادی فیوچر روز گذشته در دادگاه شهر 
دالویر آمریکا اعالم ورشکسـتگی کرد. آقای یوتینگ مدعی شـده است که بالغ بر 3.6 
میلیارد دالر به 100 نفر از سرمایه گذاران خود بدهکار بوده و امیدوار خواهد بود تا بتواند 

به مرور زمان بدهی های خود را صاف کند.
به گـزارش دیجیاتو، جیا یوتینگ )Jia Yueting( که از قانون فصل 11 ورشکسـتگی 
 Faraday( اسـتفاده کرده اسـت، چنـدی پیش از سـمت مدیرعاملی فـارادی فیوچـر
Future( استعفا داده و به جای او مدیرعامل اجرایی BMW مسئولیت نظارت بر عرضه 
ماشین الکتریکی گران قیمت FF91 را برعهده گرفته است. با این وجود یوتینگ امیدوار 

اسـت با تدابیری که اندیشـیده بتواند خـود را از تنگنا نجات دهـد و بدهی های خود را 
پرداخت کند. البته اینکه موفق می شود یا خیر معلوم نیست.

قانون فصل 11 ورشکسـتگی، به صاحبان کسـب و کار اجازه می دهد تا بدون در خطر 
انداختن شـرکت یا کمپانی خود، اعالم ورشکسـتگی کنند و به مـرور زمان بدهی خود 
را پرداخت کنند. با کمک این قانون، یوتینگ از سـهام شـرکت خـود در فارادی فیوچر 
اسـتفاده خواهد کرد تا بتوانـد بدهی خود به سـرمایه گذاران را پرداخت کند. البته این 
حرکـت یوتینگ، چنـدان غافلگیرکننده نبـوده، زیرا او ماه پیش از سـمت مدیرعاملی 

کمپانی بیرون آمده بود تا بتواند از این قانون بهره مند شود.

 روبات انسان نمای سورنا 4
نماد پیشرفت ایران در حوزه روباتیک

موسس استارت آپ فارادی فیوچر اعالم ورشکستگی کرد

دریچــه

مع��اون علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری گفت اس��تارت آپ ها به تقوی��ت اقتصاد 
دانش بنیان در کشور کمک می کنند و مورد حمایت قرار دارند.

سورنا ستاری روز سه شنبه در حاشیه بازدید از باشگاه استارت  آپ و کارآفرینی قزوین 
با اش��اره به اهمیت حمایت از اس��تارت آپ ها برای پیش��برد اهداف اقتصاد دانش بنیان، 
گفت: حمایت از اس��تارت آپ ها منجر به تقویت ش��رکت های دانش بنیان ش��ده و بستر 

مناسبی برای ایجاد کسب و کارهای نوین و اشتغال زایی برای جوانان ایجاد می کند.
وی اظهار داشت: البته حمایت و فرهنگ سازی برای اعتماد به استارت آپ ها نیازمند 

این است که کسب و کارهای سنتی نیز روی آنها سرمایه گذاری کنند.
اس��تارت آپ ها کس��ب و کارهای نو و خالقانه ای هستند که با استفاده از فناوری های 

جدید و راهکارهای نو در پی خلق خدمات جدید هستند.

استارت آپ ها مورد حمایت دولت 
قرار دارند

چهارشنبه
24 مهر 1398

شماره 1414
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۸ قرارداد ف��روش فناوری در دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی فناوری نانو 
تهران به ثبت رس��ید تا با ف��روش محصوالت دانش بنیان ب��ه صاحبان صنایع 
ش��اهد رونق کس��ب و کارهای این حوزه باش��یم. به گزارش مرکز ارتباطات و 

اطالع رس��انی معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، نمایش��گاه بین المللی تهران چهار روز 
میزبان بخش��ی از زیس��ت بوم فناوری و نوآوری 
حوزه نانو در کش��ور بود. گردهمایی از جنس نانو 
فن��اوری. این جش��نواره دوازدهمین حضور خود 
را در ای��ن نمایش��گاه تجربه کرد. 1۲۵ ش��رکت 
دانش بنیان  و فناور آمده بودند تا دس��تاوردهای 
خ��ود را به مع��رض نمایش بگذارن��د.  آنطور که 
مس��ئوالن نمایش��گاه می گوین��د اس��تقبال این 
دوره نس��بت به دوره های قبل بیشتر بود طوری 
که »س��الن ملل« نمایش��گاه هم میزبان فعاالن 
حوزه نانو ش��د. این افزایش ۵0درصدی، بیش از 
1۹0 غرف��ه را در نمایش��گاه ایجاد ک��رد. در این 

دوره از نمایش��گاه 1۸ کارگاه آموزشی هم برگزار شد، کارگاه هایی که به گفته 
کارشناسان نقش مهمی در تبادل نظر و  انتقال تجربیات دانش نانو داشت. 

با توجه به جایگاه باالی ایران در حوزه نانو، این نمایشگاه میزبان تعدادی از 

کش��ورهای خارجی بود. ۵۵ نماینده از کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی 
آمده بودند تا از آخرین دس��تاوردهای ش��رکت های دانش بنی��ان ایرانی دیدن 
کنند. اینها گفته های س��عید سرکار دبیر  ستاد توسعه فناوری های نانو معاونت 

علمی و فناوری رئیس جمهوری است .
اما مهمتری��ن اتفاق این نمایش��گاه به گفته 
کارشناس��ان نمایش��گاه هم��ان روز نخس��ت 
برگ��زاری رقم خورد. مس��ئوالن ب��ر این باورند 
که  با امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت 
علمی  و فناوری رئیس جمهوری و وزارت نفت 
اتفاق��ی مهم در عرصه فناوری های نانو رخ داده 
اس��ت. این تفاهم نامه با هدف همکاری توسعه 
ب��ازار و کاربرد محصوالت و خدمات فناوری در 

صنعت  نفت و گاز امضا شد.
تفاهم نام��ه ای که س��تاری مع��اون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری در مراس��م امضای آن 
ضمن تقدیر از وزارت نفت، از زیست بومی گفت 
که تا دو س��ال آینده با وجود نیروهای خالق در این حوزه اتفاق خواهد افتاد. 
زنگن��ه وزیر نفت هم ابراز امیدواری کرد ک��ه این تفاهم نامه باعث ایجاد تحول 

در صنعت نفت شود.

طبق آمار کانالیس، بعد از گذش��ت هفت س��ال، در فصل سوم سال ۲01۹ 
بیش��ترین آمار عرضه  سیس��تم های کامپیوتری در بازارهای جهانی ثبت شده 
اس��ت. به گزارش زومیت به نقل از کانالیس، بازار جهانی کامپیوتر   در سه ماهه  

سوم ۲01۹ با رشد ۴.۷درصدی به ۷0.۹ میلیون 
دس��تگاه رس��یده که بیش��ترین رقم رش��د را از 
س��ه  ماهه اول سال ۲01۲ تاکنون نشان می دهد. 
لنوو با عرضه 1۷.۳ میلیون و اچ پی با عرضه  1۶.۷ 
میلیون دس��تگاه سیس��تم کام پیوتری بیشترین 
آمار عرضه  کامپیوتر های ش��خصی را در بازارهای 
جهانی به نام خود ثبت کرده اند.  گفتنی است دل 
با عرضه  1۲.1 میلیون و اپل با عرضه  ۵.۴ میلیون 
و ایسر با عرضه  ۴.۹ میلیون دستگاه به ترتیب در 
رتبه  های س��وم تا پنجم قرار گرفته اند. کانالیس 
معتقد اس��ت برخی عوامل همچون به روزرسانی 
وین��دوز10 و ش��رایط اقتصادی در رش��د عرضه 

دستگاه های کامپیوتری به بازار نقش داشته اند.
در ای��االت متح��ده  آمریکا نی��ز ف��روش کامپیوتر های ش��خصی هم زمان با 
مطرح ش��دن موضوع اعم��ال تعرفه ه��ای مالیاتی برای نوت ب��وک و تبلت های 
چینی افزایش یافت. البته کانالیس معتقد اس��ت چنین روندی در بازار موقتی 

و زودگذر اس��ت، اما همین وضعیت باعث ش��ده است در سه ماهه   چهارم سال 
۲01۹، افزایش عرضه  کامپیوتر به بازار را شاهد باشیم.

گارتنر نیز روز پنجشنبه در گزارشی اعالم کرد در سه ماهه  سوم سال جاری 
میالدی، عرضه  کامپیوتر در بازارهای جهانی با 
رشد 1.1درصدی رو به رو بوده که در مقایسه با 
مدت مش��ابه س��ال قبل از افزایش عرضه خبر 
می دهد. میکاکو کیتاگاوا، تحلیلگر ارش��د مرکز 

تحقیقات گارتنر، اعالم کرد:
به روزرس��انی وین��دوز 10 به عن��وان یکی از 
عوامل اصل��ی در افزایش عرضه  سیس��تم های 
کامپیوت��ری در بازاره��ای جهان��ی محس��وب 
می ش��ود. البته باید در نظر داش��ته باش��یم در 
بازاره��ای محل��ی، عوامل بس��یار دیگ��ری نیز 
دخیل هس��تند. به عنوان مثال، در ژاپن میزان 
عرضه  کامپیوتر در س��ه  ماهه سوم سال با رشد 
۵۵درص��دی رو ب��ه رو بود ک��ه با به روزرس��انی 
وین��دوز 10 و تغییرات مربوط به تعرفه های مالیاتی مرتبط بی ارتباط نیس��ت. 
چنین عواملی باعث ش��ده  اس��ت افزایش عرضه  سیس��تم های کامپیوتری در 

بازارهای جهانی را شاهد باشیم.

کانالیس: عرضه جهانی کامپیوتر در فصل سوم 2019 با رشد 4.7درصدی رکورد زد8قرارداد فروش فناوری ثبت شد

مدیرعام��ل و عضو هیأت مدیره ش��رکت دانش بنی��ان »همراه پایش 
شمال« تولیدکننده و تدوین کننده پلتفرم های زیرساختی حوزه ارتباطات 
در توضیح فعالیت های این شرکت  در مرکز شکوفایی شرکت های نوآور و 
دانش بنیان منطقه آزاد انزلی گفت: شرکت همراه پایش شمال محصوالت 

خود را براساس فناوری روز دنیا تولید و ارائه می دهد.
به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
انزلی به ایرنا، علی قانعی تولیدکننده و تدوین کننده پلتفرم های زیرساختی 

حوزه ارتباطات، مخاب��رات و دولت 
الکترونیک با تولید محصول کلیدی 
 RegTech زیرس��اختی  پلتف��رم 
جام کریس��تال در زمینه حوزه های 
فعالی��ت و محص��ول تولی��دی این 
ش��رکت دانش بنیان اظهار داش��ت: 
لزوم مدیریت و بهینه سازی منابع در 
حال بهره برداری توس��ط مشترکین 
اینترن��ت در حوزه ه��ای مختلف به 
عن��وان مبن��ای فعالی��ت در حوزه 
فناوری اطالعات، تفکر راهبردی این 

شرکت را تشکیل می دهد.
وی خاطرنشان کرد: ما در فرآیند 
عملکردی خود تفکر فوق را مبنا قرار 
دادیم تا رفع این نیازمندی با ساختار 
فناورانه Regtech مورد ارزیابی قرار 
گیرد و براساس رویکردهای فناوری، 
ساختاری کم هزینه و تطبیق پذیر با 

قوانین تولید شود.
 Regtech تعری��ف  در  وی 
افزود: س��اختاری که براساس رشد 
استارت آپ  ها از سال ۲00۸ در دنیا 
مطرح ش��د تا به وس��یله آن بتوان 
در مرحل��ه اول در تولی��د، ارزیابی 
و تطابق ب��ا قوانین ب��ه محصوالت 
ای��ن حوزه کمک ک��رد و در مرحله 
بعد به اس��تارت آپ ها در ام��ر بازار، 
س��رویس های الزم را ارائ��ه کرد، به 
نحوی که ضمن تطابق فعالیت های 
آن��ان با قوانین رگوالت��وری قابلیت 
مدیریت س��رویس ها نیز برای آنها 

فراهم شود. علی قانعی ادامه داد:  نتیجه این تفکر تولید محصولی به نام 
جام کریس��تال شد که با TPS باال هم اینک به عنوان یک ابزار قدرتمند 

Regtech به ارائه خدمات زیرساختی بپردازد.
مدیرعامل ش��رکت همراه پایش ش��مال اضافه کرد: این شرکت جهت 
کنترل و تس��ت بهینه محصول مبادرت به تولید بازی های رایانه ای کرده 
است و با برگزاری مسابقات در حوزه موبایل به تست عملکرد این محصول 
پرداخته و با باال رفتن س��طح ارتباطات و پردازش های هم زمان هم اینک 
به جرأت می تواند خود را صاحب تکنولوژی مدیریت منابع غیر هم سطح و 

کنترل زیرساخت های برخط بداند.

وی در پاس��خ به این پرس��ش که برای مقوله صادرات چه برنامه ای در 
چشم انداز شرکت ترسیم شده، گفت: با توجه به تولیدات انجام شده با یک 
شرکت اسپانیایی همکاری خود را آغاز کرده ایم و با توجه به معضالت تحریم، 
این فعالیت دچار مشکالت فراوانی شده است لیکن به دلیل بازخورد خوب 
محصوالت این ش��رکت، همکاری الزم  برای عرضه محصوالت ما در قاره 
آفریقا فراهم ش��ده اما به دلیل ماهیت ایرانی بودن تاکنون موفق به عرضه 
محصول نشده ایم و برای دور زدن این تحریم تمهیداتی اندیشیده ایم که 
ان شاءهلل به ما در حضور بین المللی 

کمک کند.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان 
»همراه پایش ش��مال« با اشاره به 
حمایت های س��ازمان منطقه آزاد 
انزلی از ش��رکت های دانش بنیان 
عنوان کرد: س��ازمان منطقه آزاد 
انزلی پس از ش��نیدن دیدگاه های 
این شرکت حمایت های الزم برای 
تشکیل هس��ته فنی این شرکت 
در منطق��ه را انج��ام داد و با ارائه 
امکان��ات اولی��ه الزم که برای یک 
شرکت استارت آپی ضروری است، 
راه را برای تولید و حضورمان فراهم 
س��اخت و باالتر از همه مشکالت 
اجرایی که به دلیل ضعف آگاهی ما 
از قوانین به روز شده وجود داشت 
ب��ا صبوری و کمک در رفع قانونی 
آن با آموزش و مش��اوره های الزم 
فراهم کرد و امیدواریم که بتوانیم 
در راستای اهداف منطقه آزاد انزلی 

پاسخگوی حسن نظر آنان باشیم.
به گزارش خبرنگار ایرنا، منطقه 
آزاد انزلی تنها منطق��ه آزاد ایران 
در حاش��یه دری��ای خزر اس��ت. 
کش��ورهای حاش��یه دریای خزر، 
ترکیه و کش��ورهای حاشیه خلیج 
فارس و آس��یای جنوب ش��رقی 
عمده بازاره��ای صادرات و واردات 
محصوالت از طری��ق منطقه آزاد 

انزلی هستند.
قرار گرفتن در مس��یر کریدور بین المللی ش��مال - جن��وب، دارابودن 
موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر، همجواری 
با بنادر آس��تراخان و الگان در روسیه، راسنودسک در ترکمنستان، اکتائو 
در قزاقس��تان و باکو در آذربایجان، دسترسی از طریق راه های مناسب، به 
بازارهای مصرف کشورهای CIS، نزدیکی به فرودگاه بین المللی رشت از 

جمله مزایای منطقه آزاد انزلی است.
منطقه آزاد انزلی با توجه به ش��رایط مناسب کار و زندگی و بهره مندی 
از نیروی انسانی تحصیلکرده مکان مناسبی برای فعالیت شرکت های فناور 

است.

اسـت با تدابیری که اندیشـیده بتواند خـود را از تنگنا نجات دهـد و بدهی های خود را 
پرداخت کند. البته اینکه موفق می شود یا خیر معلوم نیست.

قانون فصل 11 ورشکسـتگی، به صاحبان کسـب و کار اجازه می دهد تا بدون در خطر 
انداختن شـرکت یا کمپانی خود، اعالم ورشکسـتگی کنند و به مـرور زمان بدهی خود 
را پرداخت کنند. با کمک این قانون، یوتینگ از سـهام شـرکت خـود در فارادی فیوچر 
اسـتفاده خواهد کرد تا بتوانـد بدهی خود به سـرمایه گذاران را پرداخت کند. البته این 
حرکـت یوتینگ، چنـدان غافلگیرکننده نبـوده، زیرا او ماه پیش از سـمت مدیرعاملی 

کمپانی بیرون آمده بود تا بتواند از این قانون بهره مند شود.

بدهی 3.6 میلیارد دالری یوتینگ بیشـتر مربوط به شرکت هلدینگ LeEco می شود 
که چند سال پیش در چین تاسیس کرده بود، با این حال کار برای وی اصال آسان نیست 
و 90درصد از افراد طلبکار باید تا 8 نوامبر، ورشکسـتگی و تغییر سیسـتم کسـب و کار 
وی را بپذیرند. با تایید آنها، یوتینگ از تمامی اتهاماتی که به وی وارد شده تبرئه خواهد 

شد.
بـا این حال یوتینگ فارادی فیوچـر را رها نخواهد کرد و همچنان به عنوان مسـئول 
محصوالت و همچنین مدیر کاربران به فعالیت خود در این کمپانی پرحاشیه ادامه خواهد 

داد.

شرکت های دانش بنیان منطقه آزاد انزلی همپای فناوری های 
روز دنیا فعالند

موسس استارت آپ فارادی فیوچر اعالم ورشکستگی کرد

یادداشـت

فراخوان شناس��ایی پلتفرم های برتر کس��ب و کار مبتنی بر فناوری اطالعات توسط 
س��ازمان فناوری اطالعات ایران اعالم ش��د. به گزارش مهر، س��ازمان فناوری اطالعات 
ایران برای حمایت از پلتفرم های کس��ب و کار مبتنی بر فناوری اطالعات و شناس��ایی 

پلتفرم های برتر در حوزه های مختلف فراخوان منتشر کرد.
ای��ن س��ازمان در نظر دارد به منظ��ور حمایت از پلتفرم های کس��ب و کار مبتنی بر 
فن��اوری اطالعات به شناس��ایی پلتفرم ه��ای برتر در حوزه های مختلف )حداکثر س��ه 
پلتفرم در هر حوزه( بپردازد. با همین هدف از پلتفرم های واجد ش��رایط دعوت ش��ده 
www. که به منظور کس��ب اطالعات بیش��تر و بهره مندی از این حمایت ها به س��ایت
irankarfa.ir/landing مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری س��ی ام مهرماه نسبت 

به تکمیل فرم مربوطه اقدام کنند.

پلتفرم های برتر کسب وکار مبتنی بر 
فناوری اطالعات شناسایی می شوند



سال هاس��ت که بازی ه��ای ویدئویی جزئی از س��رگرمی های افراد در 
کل جهان را تش��کیل داده  اس��ت. بازی ها در ح��ال حاضر آنقدر قدرت 
گرفته ان��د که صنعت قدرتمندی را تش��کیل داده اند. صنعت بازی امروز 
بخش مهمی از اقتصاد جهان و به تبع آن کش��ور ایران را تش��کیل داده 
اس��ت. بازی ه��ای ویدئویی ک��ه در ابتدا روی کنس��ول های بازی مانند 
آتاری، میکرو، س��گا و نینتندو )اگر یادتان باش��د( مطرح شدند امروز بر 
روی کنسول های پیشرفته تری چون پلی استیشن سونی و ایکس باکس 
قرار گرفته اند. البته موازی با این مس��یر، رایانه های شخصی و لپ تاپ ها 
نیز بس��تر مناس��بی برای بازی های ویدئویی بودند. امروز نسل جدیدی 
از بازی ها روی گوش��ی های تلفن همراه و تبلت ها طراحی و پیاده سازی 
شده اند که بخش عظیمی از دنیای بازی ها را به خود اختصاص داده اند.

در این مطلب به بررس��ی قابلیت بازی ها به عنوان بستری برای نمایش تبلیغات 
دیجیتال پرداخته ایم.

تبلیغات در بازی ها:
با بررس��ی چند بازی ک��ه احتماال خیلی از کاربران حداق��ل یک بار نمایی از آن 
را دیده اند می توان متوجه ش��د که بازی های ویدئویی بس��تر مناسبی برای نمایش 
بنرهای تبلیغاتی هستند. بازی FIFA و PES که در جهان بسیار معروف هستند 
از تبلیغات دور زمین هر یک از استادیوم های مجازی در حال کسب درآمد هستند. 
اگرچه بس��یاری از بازی های کنس��ولی و رایانه ای نیازمند اتصال به اینترنت بودند، 
اما حجم عظیم تبلیغات بر روی بازی های موبایلی ش��کل گرفته است. از بازی های 
خارج��ی گرفته تا بازی های ایرانی که ب��ر روی اندروید و iOS قابلیت نصب دارند 
همگی بس��تر مناس��بی برای تبلیغات دیجیتالی هس��تند. از آنجایی که بازی های 
موبایلی طرفداران بسیار زیادی در سراسر جهان دارد، امکان نمایش تبلیغات برای 
کاربران محیا است. از طرف دیگر با توجه به تکمیل پروفایل کاربران در زمان حضور 

در بازی، این امکان میسر است که تبلیغات کامال هدفمند انجام شود.
نگاهی به آمار:

از کش��ور خودمان شروع می کنیم، طبق آخرین آمار منتشرش��ده از کافه  بازار، 

تعداد بازی های تولید و منتشرشده بر روی این پلتفرم ۳1 هزار بازی است. عددی 
که شاید به ذهن کمتر کسی خطور کند اما واقعیت این است که در سال های اخیر 
صنعت بازی  در ایران رشد بسیار چشمگیری داشته است. از آنجایی که فاصله ما با 
جهان در تولید و انتشار بازی های موبایلی خیلی کمتر از فاصله ما در حوزه کنسول 
و بازی های رایانه ای است این فرصت برای توسعه دهندگان بازی در ایران به وجود 

آماده تا بتوانند بازی های خود را برای مخاطبان ایرانی تولید و منتشر کنند.
از نگاه کافه  بازار درآمد توس��عه دهندگان و تولیدکنندگان بازی از سال 1۳۹۶ تا 

سال 1۳۹۷ چیزی حدود ۵۹درصد رشد داشته است.
طبق آمارهای جهانی، کش��ورهای آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی و آلمان پنج 
کش��ور برتر در صنعت بازی هس��تند. طبق این گزارش در س��ال ۲01۸ میالدی 
چیزی باالتر از 1۳۸ میلیارد دالر حجم بازار بازی  بوده است. تا انتهای سال ۲01۹ 
این عدد به چیزی باالتر از 1۵۲ میلیارد دالر خواهد رسید. طبق پیش بینی ها این 
حجم در س��ال های ۲0۲0 تا ۲0۲۲ به ترتیب بیش از 1۶۴، 1۷۸ و 1۹۶ میلیارد 

دالر خواهد بود.
تبلیغات هدفمند و داده محور:

بازی ه��ا به آژانس های تبلیغاتی کمک می کنند ت��ا بتوانند تبلیغات هدفمند بر 
پایه داده  را انجام دهند. اطالعات کاربران بازی ها معموال به راحتی توس��ط بازی ها 
جمع آوری می ش��ود چراک��ه هر کس برای اینکه بتواند در بازی هویت مش��خصی 
داشته باشد معموال پروفایل های خود را پر می کنند. البته براساس مدل امتیاز دهی 
به کاربران در باز ی های مختلف ممکن است امتیازاتی برای کاربران برای پر کردن 
اطالعات مربوط به پروفایل در نظر گرفته ش��ود. این موضوع داده های مناس��بی را 
برای آژانس های تبلیغاتی داده محور فراهم می کند تا بتوانند به راحتی و براس��اس 
پارامتره��ای مختلفی چون، جنس��یت، س��ن، موقعیت جغرافیای��ی و حتی زمان 
فعال بودن کاربران تبلیغات را به مخاطبان هدف ارائه کرده و نتایج بهتری به دست 

آورند.
تبلیغات بر روی گیم های موبایلی:

بازار نمایش تبلیغات بنری بر روی بازی های موبایلی این روزها بسیار داغ است. 

البته فقط تبلیغات بنری نیس��ت ک��ه ارزش افزوده ای ب��رای آژانس های دیجیتال 
مارکتینگ و حتی کس��ب وکارها محس��وب می ش��ود. در مس��یر بازی و به صورت 
غیرمستقیم هم در بسیاری از بازی ها می توان تبلیغاتی را انجام داد که نه تنها در نگاه 
اول برای کاربران جلب توجه نمی کند بلکه موجب می ش��ود کاربران در ناخودآگاه 
خود اثر تبلیغاتی را درک کنند. اگر به بازی های س��اده ای چون ماشین سواری نگاه 
کنیم ممکن است بیلبوردهایی که در خیابان های مختلف طراحی شده اند در نگاه 
اول جلب توجه نکنند ولی همین مکان ها محل مناسبی برای تبلیغات غیرمستقیم 

است.
البت��ه با توجه به آم��ار باالی کارب��ران احتماال روش های دیگری چون ارس��ال 
نوتیفیکیش��ن و ی��ا نمایش یک پی��ام در ابتدا یا انتهای اجرای ب��ازی هم می تواند 
گزینه های مناس��بی برای نمایش تبلیغات کسب وکارهای مختلف درون بازی های 

موبایلی باشد.
طبق گزارش نیوزو تا س��ال ۲01۸ بیش از ۵0درصد س��هم درآمد از بازی ها را 
بازی های موبایلی تشکیل می دهند. این یعنی بیش از نیمی از بازار از آن بازی های 
موبایلی است و اگر آژانس های دیجیتال مارکتینگ و کسب وکارها به سمت تبلیغ 
محصوالت و خدمات خود بر بس��تر بازی های موبایلی حرکت کنند احتماال نتایج 

بهتری حاصل خواهد شد.
تحلیل رفتار کاربران:

یکی از خدماتی که بس��یاری از بازی ها در جهان به کس��ب وکارها و آژانس های 
دیجیتال مارکتینگ ارائه می کنند تحلیل رفتار کاربران است. رفتار کاربران در طول 
بازی  می تواند رصد شود و براساس فعالیت هایی که هر یک از کاربران دارند می توان 
آنها را به دسته های مختلف تقسیم بندی کرد. این دسته بندی ها می تواند در انتخاب 
مخاطبان هدف برای تبلیغات کمک ش��ایانی داشته باشد. متاسفانه در حال حاضر 
کمت��ر بازی ایرانی وارد این حوزه از فعالیت ش��ده اس��ت اما ب��ا توجه به تغییرات 
سریع صنعت تبلیغات دیجیتال و بازی شاید بتوان همکاری مشترک بیشتری بین 

آژانس های تبلیغات دیجیتال و تولید کنندگان بازی را شاهد باشیم.
daartagency :منبع

بازاریان تجاری اغلب مجموعه ای از مش��تریان را دارند که رفتارهای مختلفی دارند: 
برخی از آنها تأکیدشان بر قیمت پایین و رویکرد معامله ای است، درحالی که سایرین برای 
خدمت واقعی ارزش قائلند و رابطه مبتنی بر همکاری برای شان مطلوب است. مشتریانی 
نیز وجود دارند که در میانه این جریان قرار می گیرند. برای توسعه استراتژی های مناسب 

و سودآور بازاریابی، بایستی به پنج حوزه توجه ویژه مبذول داشت:
1. ب��ه دس��ت آوردن داده های رابط��ه: برخورداری از اطالع��ات صحیح در مورد 
مش��تری مبنایی برای اس��تراتژی های موف��ق بازاریابی رابطه من��د فراهم می آورد 
بانک های اطالعاتی شرکت فروشنده بایستی سیمایی از پیشینه روابط هر مشتری 
فراهم کنند، تصمیم گیرندگان کلیدی را شناس��ایی کنند، خریدهای قبلی از همه 
خطوط محصول را مجزا کنند، نیازها و قابلیت های مشتری را نشان دهند. بازاریان 
تجاری برای به دس��ت آوردن داده های مربوط به مشتری و تبدیل آن به اطالعات 
ارزش��مند برای راهنمایی اس��تراتژی به س��رعت در حال پذیرش نرم افزار مدیریت 

ارتباط با مشتری از شرکت هایی نظیر oracle و سیستم های Siebel هستند.
۲. انتخاب مشتری: انتخاب مشتری نیازمند شناختی روشن از نیازهای مشتری، 
درک مناسب از هزینه های خدمت رسانی به گروه های مختلف مشتریان و پیش بینی 

صحیح فرصت های سود بالقوه است.
ارزش: »منافع اقتصادی فنی، خدماتی، اجتماعی ادراک ش��ده توسط مشتری در 
مقایس��ه با قیمت پرداختی برای محصول ارائه  ش��ده.« در فرآیند انتخاب مشتری 
بایستی پتانسیل سودآوری را نیز مدنظر قرار داد. اگر محصول برای فعالیت های مهم 
باشد، برخی مشتریان ارزش زیادی برای خدمات پشتیبانی قائلند و برای پرداخت 
قیمت باالتر در ازای این پشتیبانی آمادگی دارند. مشتریان دیگری نیز هستند که 
در تصمیم گیری در مورد انتخاب محصول بسیار به قیمت حساسند و ارزشی برای 

خدمات پشتیبانی قائل نیستند.
۳. توسعه محصوالت مخصوص مشتری: برای توسعه محصول مخصوص مشتری، 
بازاریاب تجاری بایستی ماهیت روابط خریدار-فروشنده را بیازماید. استراتژی های 
دنبال شده از سوی رقبا در یک صنعت در طیفی تحت عنوان پهنای باند صنعت در 

روابط کاری قرار می گیرد.
تمرکز س��ودآوری بر خدمات پش��تیبانی خارج از بسته پیش��نهادی: استراتژی 
نامحدود را می توان برای دستیابی به مشتریانی که تأکید بیشتری بر معامله دارند 
دنبال کرد. در اینجا خدمات محصول محوری که نیازهای مشتری درزمینه قیمت، 

کیفیت و دسترسی را فراهم می کند به صورت نامحدود ارائه می شود.
تمرکز بر محصول و افزودن خدمات پشتیبانی با توافق طرفین در بسته پیشنهادی: 
در تولیدات مبتنی بر همکاری محصول اضافه ش��ده با ویژگی های غنی ش��ده برای 
مش��تری مطلوب است. ویژگی های افزوده شده، شامل برنامه های هماهنگ کاهش 

هزینه، کمک فنی، تضمین برنامه های تحویل و تبلیغات همکارانه می شود.
ارائه پیش��نهاد خدمات به مش��تری به صورت منعطف در بسته های پیشنهادی 
متنوع: بازاریان تجاری می توانند از طریق ارائه مجموعه پیشنهادات خدمت و ارائه 
راهکارهای اختصاصی برای گروهی از مش��تریان یا حتی یک مشتری، یک حاشیه 
رقابتی به دست آورند. نخست پیشنهاداتی باید ایجاد شود که حداقل تعداد خدماتی 
که از نظر همه مش��تریان در بخش خاصی از بازار مطلوب است را دربر گیرد. دوم، 
خدمات انتخابی ایجاد می شود که از طریق کاهش هزینه ها یا بهبود عملکرد عملیات 

مشتریان به آنها ارزش افزوده ای ارائه می کند.
۴. اجرای اس��تراتژی های رابطه: در بازار تجاری، نیروی فروش نقشی  محوری در 
مدیریت رابطه ایفا می کند. اس��تراتژی های موفق رابطه توسط یک سازمان کارآمد، 

همسویی فروش شخصی و هماهنگی نزدیک با واحدهای پشتیبانی شکل می گیرد. 
برخی ش��رکت ها، سازمان فروش را به واحدهایی تقسیم می کند که هر کدام گروه 
مشخصی از رابطه را برعهده  دارند؛ به عنوان  مثال، در شرکت موتوروال، نیروی فروش 
بازار اس��تراتژیک شامل تیم های فروش، مهندس��ان اجرا، مهندسان کیفیت، دیگر 
کسانی که برای مشارکت با مشتریان خاصی تعیین  شده اند، است. در مقابل، اعضای 
نیروی فروش جغرافیایی به صورت انفرادی عمل می کنند و وظایف س��نتی فروش 
را انج��ام می دهند. درنهایت نیز نیروی ف��روش توزیع کننده به اعضای کانال توزیع 
محصوالت شرکت ارائه خدمت می کند و به آنها در حفظ روابط کاری با این بخش 

از مشتریان موتوروال کمک می کند.
۵. ارزیابی پیامدهای اس��تراتژی رابطه: گاهی به دلیل عدم همس��ویی انتظارات 
طرفین تالش های ایجاد رابطه شکست می خورند. هدف ارتباط این است که امکان 
حداکثرسازی ارزش مشترک برای خریدار و فروشنده را فراهم آورد. این امر نیاز به 

ارزیابی رسمی پیامدهای ارتباطی را ایجاد می کند.
رواب��ط نظارتی: برخی عوام��ل می توانند به روابط صدم��ه بزنند به همین دلیل 
بازاریابان تجاری بایس��تی نسبت به عالئم نگران کننده حساس باشند. ممکن است 
نیازهای مشتری درنتیجه تغییر بازار، ظهور رقبای جدید در بازار، فناوری جدید یا 

فشار مداوم جهت کاهش هزینه تغییر کند.
تعهد نمایش��ی: روابط با مش��تری می تواند به وس��یله مس��ائلی از قبیل کیفیت 
محصول، تأخیر در تحویل یا پش��تیبانی ناکافی از خدمت صدمه ببیند. هر کدام از 
اینها می تواند مخاطراتی برای ارتباط داش��ته و نشانه فقدان تعهد از سوی بازاریاب 

تلقی شود.
hormond :منبع

استراتژی های بازاریابی رابطه مند

    تکنیک های موفقیت تبلیغات گوگل ادز
گ��وگل ادز یا همان ادوردز س��ابق یکی از اصلی تری��ن ابزارهای 
دیجیتال مارکترها در جهان اس��ت زیرا هدفمندی و گسترش این 
ش��بکه تبلیغاتی کم نظیر است. شما می توانید به راحتی از امکانات 
تبلیغات در موتور جست وجوی گوگل، تبلیغات بنری در میلیون ها 
سایت معتبر در سطح جهان، تبلیغات در گوگل پلی و اپلیکیشن ها 

و تبلیغات ویدئویی یوتیوب استفاده کنید و به هدف برسید.
اما در ای��ن فرصت قصد داریم پنج تکنیک جذاب افزایش بازدید 

از طریق این شبکه تبلیغاتی را بازگو کنیم:
 استفاده از عبارات متفاوت

اولین چیزی که کاربران مشاهده می کنند عبارت تبلیغاتی است، 
تص��ور نکنید اگ��ر از متن متفاوت و قانع کننده اس��تفاده نمی کنید 
کاربران حاضر به کلیک برروی تبلیغات ش��ما می ش��وند. حتما باید 

مخاطب خود را بشناسید و برای آنها و با لحن آنها بنویسید.
تفاوت این دو عنوان را مشاهده کنید:

زمان پیشنهاد ویژه روی سبد خرید شما تمام می شود! برای لذت 
بردن از 10درصد تخفیف همین االن کلیک کنید.

در مقابل:
سبد خرید شما را برای شما ذخیره کردیم.

نتیجه واضح و مشخص است.
 صفحه فرود اختصاصی

تحقیقات نش��ان داده به ط��ور مثال کاربرانی که ب��ه دنبال لوله 
س��اختمانی هس��تند با کاربرانی که دنبال کفپوش هستند متفاوت 
هس��تند و ش��ما نباید برای یک ش��رکت س��اختمانی تنها از یک 

لندینگ پیج استفاده کنید.
اگر خدمات لوله کشی انجام می دهید می بایست کاربران را دقیقا 
به صفحه موردنظر با مشخصات لوله هدایت کنید و نه به صفحه ای 

که مجموعه خدمات معرفی شده است.
 ریمارکتینگ

اس��تفاده از تکنیک های هدف گیری و بازاریابی مجدد یک مزیت 
فوق العاده تبلیغات گوگل است که نباید از آن غافل شد.

 بهینه سازی موبایل
این روزها بسیاری از کاربران از طریق موبایل اقدام به جست وجو 
می کنند و در کمال تعجب بس��یاری از سایت ها ریسپانسیو نیستند 
و کاربر به اطالعات موردنظر در ورژن موبایل ش��ما نمی رسد و این 

بزرگترین ضرر برای کسب و کار آنالین شما می تواند باشد.
 بهینه سازی و هدف گیری

اگر از ش��روع تبلیغات شما یک هفته گذشته است و اقدامی برای 
بهینه س��ازی س��اعت، منطقه، بید و قیمت، دستگاه و … نکرده اید 
بسیار جای تعجب دارد. در بسیاری از اکانت ها بهینه سازی تک تک 
موارد و حت��ی حذف و اضافه مناطق جغرافیای��ی منجر به افزایش 

کانورژن 100درصدی شده است.
blogad :منبع

تبلیغات تاثیرگذار؛ پیمان پاالئو
پاالئو، که در قاره  اقیانوسیه قرار دارد، سیزدهمین کشور کوچک 
دنیاس��ت، اما همین کش��ور بس��یار کوچک همیش��ه م��ورد توجه 

گردشگران بوده است.
همین موضوع مردم کشور را نگران محیط زیست شان کرده بود، 
آنها می خواس��تند کشورش��ان س��الم بماند. منابع آب کشور بسیار 
محدود بود و همچنین خدمات درمانی برای گردش��گرانی که وارد 
می شدند کافی نبود، در عین حال صخره های مرجانی و حیات وحش 

کشور در معرض خطر قرار داشتند.
۸۵درصد تولید ناخالص ملی کش��ور از صنعت گردشگری تامین 
می ش��د، پس می بایست ضمن حمایت از این صنعت، به روش هایی 
پایدار برای حفاظت از کشورش��ان می اندیش��یدند. در کمتر از سه 
س��ال قبل گروهی از داوطلبان با نمایندگان دولت جلسه گذاشتند 
و پروژه  میراث پاالئو را برای تغییر رفتار 1۶0هزار گردش��گری آغاز 

کردند که ساالنه به آنجا می آمدند.
 )Host/Havas( آنها با همکاری آژانس هاس��ت/هواس استرالیا
کمپینی طراحی کردند که مطابق با آن هر گردش��گر می بایست از 

محیط زیست و فرهنگ پاالئو محافظت می کرد: پیمان پاالئو.
بریف کمپین برای شرکت هاست/هواس چیزی نامتعارف بود و در 
قلمرو فعالیت های تبلیغاتی نمی گنجید. ش��رکت هواس تحقیقاتش 
را در مورد بازار هدف که بیشتر گردشگرانی از چین، کره  جنوبی و 
ژاپن بودند، آغاز کرد. رفتارهای فرهنگی متفاوتی بین این مسافران 
دیده می شد. اما تیم هواس باور داشت که برای تغییر رفتار آنها باید 

به نقطه  اشتراکی برسد؛ انسان دوستی.
آنها به این نتیجه رس��یدند که از بازدیدکنندگان پاالئو بخواهند 
کاری برای بچه های این کشور انجام دهند. همه دل شان می خواهد 
دنی��ای بهتری ب��رای بچه ها باق��ی بگذارند و این مفه��وم در تمام 

فرهنگ ها ارزشمند است.
پس از این مرحله بود که دریافتند باید کاری کنند تا هر کس��ی 

که وارد کشور می شود، در این کمپین شرکت کند.
ب��ه این ترتی��ب تمام گردش��گرانی که وارد پاالئو می ش��دند، در 
پاسپورت های شان مهری می خورد که آنها را متعهد به انجام برخی 
کاره��ا می ک��رد. آنها زیر نوش��ته مهر را امضا می کردن��د و در کنار 
ای��ن توافق نامه آموزش ه��ا و راهکارهای عملی ای نی��ز برای مدت 
اقامت ش��ان در این کشور دریافت می کردند تا به منابع طبیعی این 

کشور آسیب نرسانند.
سلبریتی ها )مانند دی کاپریو( و فعاالن محیط زیست زیادی از این 
 D&AD طرح استقبال کردند و کمپین توانست جایزه مداد سیاه

و سه جایزه  بزرگ کن الین را از آن خود کند.
پیمان شاعرانه  پاالئو از این قرار است:

بچه های پاالئو،
من پیمان می بندم که از س��رزمین منحصربه فرد و زیبای ش��ما 

محافظت کنم.
عه��د می بندم که به آرام��ی گام بردارم، با مهربانی عمل کنم و با 

فکر سیاحت کنم.
چیزی را که به من تعلق ندارد از آن خود نمی کنم.
به چیزی که آسیبی به من نمی زند، آسیب نمی زنم.

تنها ردپای من در اینجا، چیزی ا ست که پاک خواهد شد.
adweek/mbanews :منبع
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یکی از علت های رکود در بازار کسب و کار نبود بازاریابی حرفه ای در 
ایران اس��ت. هنوز علی رغم گذشت چندین دهه از فعالیت بازاریابی در 
جهان و انتشار ده ها و صدها کتاب و مقاله در ایران و جهان، بسیاری از 
صاحبان کس��ب و کار با همان شیوه های معمول و مرسوم قدیمی اقدام 

به فروش می کنند.
بی تردید با اصالح س��اختار بازاریابی در نظام کس��ب و کار ایران می توان ش��اهد 
تحوالتی اساسی در فروش و رونق کسب و کارهای ایرانی شد. در زمانه ای که هنوز 
بخش زیادی  از کس��ب و کارها در ایران چندان میانه خوش��ی با بازاریابی براساس 
استانداردهای بین المللی نداشته، اینترنت وارد کشور ما شد و مقوله ای جدید به نام 

بازاریابی اینترنتی در ایران شکل گرفت. 
بازاریابی اینترنتی در ایران مقوله ای ناآشنا نیست، اما همچنان که صاحبان کسب 
و کار نس��بت نزدیکی با بازاریابی ندارند طبعا ب��ا بازاریابی اینترنتی در ایران کامال 
غریبه اند و نس��بت دوری با آن دارند. سرعت رش��د و توسعه بازاریابی اینترنتی در 
ایران در مقایس��ه با کشورهای پیشرفته تقریبا کند است و نمی تواند موجب  رشد 

و توسعه بازار شود.
بازاریابی یکی از نیازهای اصلی تولیدکننده برای شناس��اندن محصولش به بازار 
است همچنین مصرف کننده همواره نیازمند شناختن تولیدات جدید و مقایسه آن 

با سایر محصوالت مشابه است.
پس این  یک مفهوم دو سر سود برای دو طرف معامله است. نگاه درست و علمی 
و البته به روز به مفه��وم بازاریابی اینترنتی می تواند محدودیت های زمانی و مکانی 
معرفی یک محصول را از میان برداش��ته و تولیدکننده را به سود باالتری برساند و 

مصرف کننده بازار بزرگ تر با انتخاب های بیشتری در اختیار خواهد داشت.
بازاریابی ایران به نوعی در مرحله گذار قرار دارد نه کامال سنتی و نه کامال مدرن 
است؛ نه کامال دستی و نه کامال اینترنتی است و مهمتر از همه نه کامال کنار نهاده 
می شود و نه کامال به اصول علمی آن پایبندی دیده می شود. همه اینها نمایانگر نیاز 
به بازتعریف مفهوم و اهمیت بازاریابی در عرصه صنعت و کسب وکار داخلی است، 
که تالش و جدیتی تمام را از س��وی صاحبان صنایع، مشتریان، استادان بازاریابی، 

رسانهها و باالخره دانش آموختگان بازاریابی می طلبد.
بدون تردید هر معلولی تابعی از علت هاس��ت. پایین بودن سرعت رشد بازاریابی 
اینترنت��ی در ایران علت های چندگانه ای دارد که به برخی از آنها به اجمال اش��اره 

می شود: 
1- بخش بزرگی از بازار ایران در دس��تان مردان قدیمی است.کس��انی در عرصه 
کسب و کار به شکل موفقیت آمیز حضور دارند که بر پایه دانش تجربی و آموزه هایی 
که س��ینه به سینه  نقل شده به موفقیت رس��یدند  بنابراین اقناع نظر این گروه از 
افراد در جهت استفاده از ابزارهای بازاریابی سخت و دشوار است.کسی که ۵0 سال 
با ش��یوه های کهنه کار کرد و به موفقیت رسید به آسانی در برابر رفتارهای جدید 
کسب و کار تمکین نمی کند و این امری طبیعی است، بنابراین نباید انتظار داشت 
در زمانه ای که هنوز بازاریابی برای بخش بزرگی از بازار ایران چندان امری کاربردی 

و سودمند نیست از بازاریابی اینترنتی سخن گفت.
۲- در س��اختار نظام اجتماعی میزان اعتماد افراد به یکدیگر تا حد زیادی پایین 
است. مردم در داد و ستدها و معامالت روزانه با توجه به تجربیات ناخوشایند چندان 
اعتماد فراگیری ندارند. از این رو تسری این بی اعتمادی در فضای ناشناخته اینترنت 
امکان هرگونه پذیرشی را از فرد سلب می کند. وقتی افراد در معامالت مستقیم به 

یکدیگر اعتماد کامل ندارند چگونه از طریق اینترنت به کسانی که آنها را نه دیده اند 
و نه ارتباط مس��تقیمی با آنها داش��ته اند اعتماد کنند. به همین دلیل سرعت رشد 

بازاریابی اینترنتی در ایران پایین است.
۳- ناآگاهی عمومی به خصوص در بخش بازار عامل دیگری است که باعث کند 
شدن سرعت رشد بازاریابی اینترنتی در ایران شده است. بیش از نیمی از کسانی که 
در بازار ایران فعالند با فناوری های نوین آشنایی ندارند و با نقش و اهمیت اینترنت 
در کس��ب و کار اطالعات چندانی ندارند. بنابراین طبیعی است که رفتاری سرد در 

برابر بازاریابی اینترنتی داشته باشند.
۴- پایین بودن س��رعت اینترنت در مقایس��ه با کشورهای پیشرفته و یا در حال 
توس��عه عامل دیگری اس��ت که رغبت صاحبان کسب و کار به استفاده از بازاریابی 
اینترنتی را کم می کند به گونه  ای که گاه عطایش را به لقایش می بخش��ند. ش��اید 
این وظیفه دولت اس��ت که بتواند با ایجاد بسترهای الزم ضمن حذف فیلترینگ و 
باالبردن س��رعت اینترنت گامی موثر در رش��د کس��ب و کارها بردارد و زمینه های 

اشتغال زایی و رونق کسب و کارها را فراهم کند.
۵- ناتوانی فعاالن بازاریابی اینترنتی 

همه کس��انی که در زمین��ه بازاریابی اینترنتی فعالیت می کنن��د افرادی کارآمد 
و توانمند نیس��تند. این گروه از افراد با اتخاذ ش��یوه هایی غیرموثر باعث دلس��ردی 
صاحبان کسب و کار از نقش موثر بازاریابی اینترنتی می شوند. باید کسانی در این 
عرصه فعالیت کنند که ثم��ره فعالیت آنها در بازه های زمانی مختلف برای صاحب 

کسب و کار قابل مشاهده باشد.
۶- رفتارهای اجتماعی ایرانی ها ه��م یکی از عوامل بی رونقی بازاریابی اینترنتی 
در ایران اس��ت. ایرانی ها بیش��تر اهل تعامل و ارتباط جمعی اند و بسیاری از کسب 
و کارها در این ارتباط های اجتماعی ترویج می ش��ود. مردم در مهمانی ها، جشن ها، 
دورهمی ها تفریحات دسته جمعی، پارک ها از بازار و کسب و کار سخن می گویند و 
در صورتی که از برند یا محصولی خوش شان بیاید آن را به دیگران معرفی می کنند. 
اگر شرکت یا فروشگاهی بتواند رضایت جمعی از مشتریان را به شکل پسندیده ای 

جلب کند در زمان کوتاهی مشتریان آن چندین برابر می شوند.
۷- بازاریابی اینترنتی در ایران یک نوع بازاریابی جدید تلقی می ش��ود و طبعا در 
هر سرزمینی، ابتدا واکنش ها و مقاومت هایی در برابر مسائل جدید وجود دارد. این 
شیوه از بازاریابی حتی در کشورهای پیشرفته هم تمام و کمال از سوی همه افراد 
پذیرفته شده نیست و برخی با گارد بسته با آن برخورد می کنند، بنابراین طبیعی 
است صاحبان کسب و کارهای ایرانی به آسانی در برابر دستورات این نوع از بازاریابی 

سر تمکین فرود نیاورند.
۸- در بازار سنتی، بازاریابی بیشتر از طریق مشتریان و به صورت دهان به دهان 
صورت می گیرد، بنابراین برای صاحب کس��ب و کار هزینه ای اضافه نمی ش��ود، اما 
طراحی و مدیریت و برنامه ریزی بازاریابی اینترنتی مس��تلزم هزینه هایی اس��ت که 
صاحب کس��ب و کار گاهی به دلیل همین هزینه اندک مقاومت نش��ان می دهد و 

ترجیح می دهد از این شیوه برای رشد و توسعه کسب و کار خود استفاده نکند.
۹- گروهی از صاحبان کسب و کار آنقدر سرشان شلوغ است که فرصت ورود به 
این فضا را ندارند و نمی دانند شیوه ها و کارکردهای آنها چگونه است. بخش زیادی 
از مدیران کس��ب و کارهای ایرانی با تکیه بر تجربه و آموزه های استادان قدیم بازار 
به رونق بخش��ی کار خود کمک می کنند و اعتقادی به سرمایه گذاری و یا استخدام 

نیروهایی در زمینه بازاریابی اینترنتی ندارند و آن را کاری بیهوده تلقی می کنند.
10- نبود نظارت بر عملکرد این بازارها و ناشناس بودن آنها برای خریداران باعث 
شده این تصور نزد خریداران به وجود آید که بازارهای اینترنتی فاقد اعتبار حقوقی 
هستند و ممکن است امروز باشند و فردا خبری از آنها نباشد. درصورتی که برخی 

از این فروش��گاه ها یا بازارهای اینترنتی از اعتماد مش��تریان سوء استفاده کنند، چه 
کسی پاسخگوی ضرر و زیان های وارد آمده بر آنها خواهد بود؟ این پرسش است که 
ذهن بسیاری از تصمیم  سازان و سیاستگذاران این حوزه را به خود مشغول ساخته 
است .شاید به همین دلیل بیشتر افرادی که از طریق فروشگاه های اینترنتی خرید 
می کنند ش��یوه پرداخت هنگام تحویل را انتخاب می کنند، چرا که در این ش��یوه 
خریدار کاال را از طریق س��ایت سفارش می دهد و زمانی که کاال از طریق پست به 

دستش رسید، نرخ کاال را همراه با هزینه پستی می پردازد.
 تحقیق و مطالعه در کس��ب و کارهای ایرانی نش��ان می دهد که میزان استفاده 
کاربردی از فضای مجازی و اینترنت از س��وی صاحبان کسب و کار بسیار کمرنگ 
اس��ت و حتی گاهی شرکت ها و سازمان های بزرگ فقط برای  اینکه حضور خود را 

اعالم کنند وب سایتی را طراحی و از آن به عنوان آلبوم عکس استفاده می کنند.
بازاریابی اینترنتی در ایران بیش��تر توس��ط مدیران جوان و صاحبان 
کسب وکارهای اینترنتی مورد توجه قرار می گیرد که در بررسی آماری 
تعداد آنها چندان زیاد نیست. حتی شاید کمی تعجب آور باشد که اهالی 
رسانه از این ابزار رسانه ای به شکل حرفه ای استفاده نمی کنند. بسیاری 
از روزنامه ها و مجالت به خصوص در بخش دولتی هیچ تمایل جدی به 

استفاده از بازاریابی اینترنتی ندارند.
دیدگاه س��ازمان ها و شرکت های ما در غالب موارد شبیه دیدگاه تولیدمحور دهه 
۳0 در غ��رب باقی مانده اس��ت ح��ال آنکه آنان چندین دوره دیگ��ر مانند دیدگاه 
مش��تری محور دیدگاه رقابتی محور و دیدگاه اس��تراتژیک را پشت سر گذاشته اند. 
صاحبان کس��ب و کار م��ا فقط به فکر تولید کاال هس��تند و هیچ بینش فراگیری 
در زمینه  های استراتژیکی ندارند از همین رو رشد این نوع از کسب و کار در ایران 

بسیار کند صورت می گیرد.
برای بهبودبخش��ی وضعی��ت بازاریابی اینترنتی نیاز به فرهنگ س��ازی از طریق 
آموزش در سیستم نظام آموزشی است. از  دوران دبستان باید به کودکان و نوجوانان 
یاد بدهیم که چگونه از این بازار برای پیشبرد و توسعه کسب و کار خود در سال های 
آینده اس��تفاده کنند. بدون تردید استفاده درست از این شیوه برای همه گروه های 
کسب و کاری می تواند سودمند باشد و سود حاصل از فعالیت آنها را دو یا سه برابر 
کند. ضمن آنکه همراهی دولت در رشد و توسعه کسب و کارها از طریق بسترهای 
اینترنتی بسیار موثر است. سرعت اینترنت در مقایسه با کشورهای توسعه یافته اندک 
اس��ت و این سرعت نمی تواند پاسخگوی نیاز کاربران باشد. همچنین آگاهی بخشی 
و اطالع رسانی از ظرفیت و اهمیت بازاریابی اینترنتی می تواند به رشد آن در جامعه 

ایرانی کمک کند.
متاس��فانه همانطور که اش��اره کردیم در ایران به علت عدم برخورداری از دانش 
بازاریابی در حد کافی، گاهی اوقات بی توجهی به اصول اخالقی در این نوع بازاریابی، 
نگرش هزینه آور بودن به مقوله بازاریابی، کم تجربگی مدیران شرکت ها و موسسات، 
عدم پاس��خگویی موسسات به مش��کالت به وجود آمده در اثر غلو در تبلیغ توسط 
بازاریاب، عدم اعتماد مردم به این نوع بازاریابی، مس��اله اعتبار حقوقی در بازاریابی 
اینترنتی، آش��نانبودن و دسترس��ی نداش��تن عموم مردم به رایانه، عدم گسترش 
اینترنت در همه نقاط کش��ور و س��رعت پایین اینترنت بازاریابی اینترنتی در ایران 
جای��گاه خاص خود را نیافته اس��ت و جامعه از جنبه های مثبت آن کمتر بهره مند 

می شود.
بی تردید بازاریابی اینترنتی در ایران  در دهه های بعد رشد بیشتری خواهد یافت 
اما تا آن زمان بسیاری از کسب و کارها در دنیا، قدم های بزرگتری در فضای آنالین 
برداش��ته اند. بنابراین برای اینکه کسب و کار خود را رشد دهیم و در عرصه رقابت 

ملی و  بین المللی قرار گیریم به بازاریابی اینترنتی اهمیت دهیم.

 ویدئو مارکتینگ
و 5 دلیل اهمیت استفاده از آن

بسیاری از برندها، در زمینه تولید ویدئو به عنوان بخش مهمی از 
اقدام��ات تولید محتوا غافل بوده و عملکرد بس��یار ضعیفی را دارند. 
این امر در حالی است که شما به کمک آن قادر به پوشش ضعف ها 
و کاس��تی های س��ایر اقدامات خ��ود خواهید بود. ب��ه همین خاطر 
نمی ت��وان تنها بر پایه چن��د اقدام، عملکردی موف��ق را برای خود 
متصور ش��د. در همین راس��تا و در ادامه به بررسی پنج دلیل برای 

ویدئو مارکتینگ خواهیم پرداخت. 
1-امکان آشناشدن افراد با شما به وجود خواهد آمد 

بس��یاری از برندها تصاویر فوق العاده ای از محصوالت خود را تهیه 
کرده و آن را همراه با توضیحات، در سایت و یا شبکه های اجتماعی 
ق��رار می دهند. این امر در حالی اس��ت که مخاطب همواره کنجکاو 
اس��ت تا به اطالعات بیش��تری دس��ت پیدا کرده و مدیر برندی که 
مشغول تماشای آن هس��تند را بشناسند. به همین خاطر شما باید 
به این خواس��ته آنها احترام گذاشته و خود به پشت دوربین بروید. 
در این رابطه ش��ما می توانید با توجه به نیاز شرکت، در رابطه با هر 
موضوع��ی صحبت کنید، با این حال بهتر اس��ت ت��ا از بیش از حد 
تبلیغاتی ش��دن گفته ها، خودداری کرده و مخاطب را با خود کامال 
درگیر کنید. در این رابطه بس��یاری از مدی��ران، بر روی فن بیان و 
زب��ان بدن خود کار می کنن��د تا بهترین عملکرد ممکن را داش��ته 
باش��ند. در نهایت انجام چنین اقدامی، افراد را به اطمینان بیشتری 
در رابطه با برند ش��ما خواهد رس��اند. درواقع تنها در ویدئو ها افراد 
به صورت کامال با ش��ما آشنا ش��ده و این امر یک فرصت ایده آل را 
فراه��م خواهد کرد. با نگاه��ی به برندهای برتر جهان نیز پی به این 
امر خواهید برد که مدیران آنها، افرادی کامال شناخته شده در سطح 
جهان هس��تند. این امر باعث می ش��ود تا در نهایت برند شرکت نیز 
جای��گاه باالتری را پیدا کند. ب��ه همین خاطر ابدا نباید این اقدام را 
بیهوده تلقی کنید. در نهایت توصیه می ش��ود که آش��نایی افراد را 
تنها محدود به خود ندانس��ته و تمامی افراد تیم خود را در معرض 

نمایش قرار دهید.
2-عملکرد شما در زمینه تولید محتوا را بهبود خواهد 

بخشید 
ب��رای بس��یاری از موضوعات، بهترین راهکار این اس��ت که آن را 
ب��ه نمایش درآوری��د. برای مثال برای نقد و بررس��ی یک محصول، 
ش��ما به متنی فوق العاده زیاد نیاز خواهید داش��ت که بدون شک از 
حوصله مخاط��ب نیز خارج بوده و جذابیت کافی را به همراه ندارد. 
این امر در حالی اس��ت که ش��ما می توانید با یک ویدئو مناسب، در 
زمانی به مراتب کوتاه تر، جامع ترین اطالعات را در اختیار مخاطبان 
قرار دهید. فراموش نکنید که تولید ویدئو، در زمینه سئو و افزایش 
ترافیک س��ایت نیز تاثیرگذاراست. در نهایت به خاطر داشته باشید 
ک��ه ویدئو ها ب��ه علت درگیر ک��ردن دو حس به ط��ور همزمان، از 
ماندگاری بیش��تری برخوردار بوده و نیاز به مش��اهده محصول را به 

شدت کاهش می دهند. 
3-تبلیغات شما را جذاب تر خواهد کرد 

بدون شک جذاب ترین نوع تبلیغات، ویدئو های تبلیغاتی هستند. 
به همین خاطر نیز بسیاری از برندها، حتی از اختصاص بودجه های 
س��نگین برای این بخش، به علت نتایج فوق العاده آن اباعی ندارند. 
نتای��ج تحقیقات در این زمینه حاکی از آن اس��ت که حتی تصاویر 
متح��رک، تاثیرگذاری به مراتب باالتری از تصاویر س��اده داش��ته و 
این امر نکته بس��یار مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید. 
درواقع برندهایی که در این زمینه اقدامی را انجام نداده و یا اقدامات 
آنها جذابیت الزم را ندارد، نس��بت به س��ایر رقبای خود در جایگاه 

پایین تری قرار داشته و رشد محدودی را تجربه می کنند. 
4-میزان تعامل کاربران با برند شما را افزایش خواهد داد 

نتایج آمارها حاکی از آن است که بیشترین میزان واکنش نسبت 
ب��ه اقدامات برندها در زمینه تولید محتوا، مربوط به ویدئوها بوده و 
این امر باعث خواهد ش��د تا زمینه ایج��اد ارتباط بهتر با آنها فراهم 
ش��ود. فراموش نکنید که اصلی ترین هدف از بازاریابی اینترنتی نیز 
رس��یدن به این هدف اس��ت. به همین خاطر ضروری است تا برای 

تولید ویدئو، برنامه ریزی دقیقی را داشته باشید. 
5-بیشترین حد اعتمادسازی را به همراه خواهد داشت 

بدون ش��ک در زمین��ه بازاریابی اینترنتی، اعتمادس��ازی یکی از 
بزرگترین دغدغه ها محس��وب می ش��ود. در حال حاضر تعداد افراد 
کالهبردار نیز بس��یار زیاد شده است. به همین خاطر بسیار طبیعی 
اس��ت که مخاطب ادعاهای شما را باور نکند، با این حال به نمایش 
درآوردن ادعاها و نش��ان دادن تصویر شرکت و محصوالت، مخاطب 
را در مدت زمانی به مراتب کوتاه تر به اعتماد الزم برای انجام خرید، 
خواهد رس��اند. به همین خاطر این امر نیز یکی دیگر از مزیت های 
ایجاد ویدئو محس��وب می ش��ود. برای مثال اگر مدعی ش��ده اید که 
محصول ش��ما یک کارایی و یا ویژگ��ی خاص را دارد، بهترین اقدام 
این اس��ت که از آن ویدئویی را تهیه کنید. در نهایت توجه داش��ته 
باش��ید که مزیت ه��ای این اق��دام، دلیلی بر بی ارزش بودن س��ایر 
روش ه��ا نبوده و الزم اس��ت تا هم��ه آنها را مورد توج��ه خود قرار 
دهید، با این حال تولید ویدئو به علت س��ختی های بیش��تری که به 
همراه دارد، معموال کمتر مورد توجه قرار می گیرد که در این مقاله 
س��عی شده است تا دالیل حیاتی بودن آنها برای بازاریابی اینترنتی 

شرح داده شود. 
business2community :منبع
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رهبران کارآمد با داشتن چه عادت هایی به 
بهترین نتیجه می رسند؟

فکر کنید رهبران کارآمد چه خصوصیاتی دارند؟ چطور می توانیم 
بدون اینکه تمام کارها را به انجام برس��انیم، بازدهی باالیی داش��ته 

باشیم؟ با ما همراه باشید تا پاسخ تمام سواالت تان را بگیرید.
پربازده بودن به معنای این نیس��ت که کار بیشتری انجام دهید. 
بلکه به این معناس��ت که کارهای مهم تر، زودتر به نتیجه برس��ند. 
س��ه عادت رهبران کارآمد و پربازده به ش��ما کمک می کند تمرکز 

بیشتری روی موضوعات پراهمیت تر داشته باشید.
اولویت خوبی برای انجام کارها دارند

ب��رای کارآمد ب��ودن نیاز به اولویت بندی درس��ت دارید. بیش��تر 
برنامه ه��ای to-do-list فعالیت های غیرضروری را در اولویت قرار 
می دهد، اما رهبران کارآمد ای��ن برنامه ها را به زباله دان می اندازند. 
ای��ن اپلیکیش��ن ها اولویت بیش��تر را به کارهایی می ده��د که باید 
س��ریع تر و زودتر تحویل داده ش��ود. در حالی که آن کاری مهم تر 

است که زمان صرف شده برای آن بازدهی بیشتری داشته باشد.
یک جایگزین مناس��ب ب��رای برنامه ه��ای to-do-list می تواند 
لیس��ت ۲0/۸0 باشد. این لیس��ت بنا بر قانون پارتو ساخته شده و 
براس��اس آن، ۲0درصد از تالش ش��ما باید نتیجه ای ۸0درصدی به 

دست آورد.
قان��ون پارت��و در محل کار هم اجرا می ش��ود. بدی��ن صورت که 
۸0درصد کارها را ۲0درصد افراد انجام می دهند یا ۲0درصد نیروی 
فروش ۸0درصد محصول را به فروش می رسانند. این قانون در خانه 
هم حکمفرما است. برای مثال به کمد لباس های تان نگاه بیندازید، 

۲0درصد لباس ها را ۸0درصد مواقع می پوشید.
در ی��ک کاغذ س��فید از ب��اال تا پایین خط بکش��ید و آن را به دو 
قس��مت مس��اوی تقس��یم کنید. باالی س��مت چپ کاغذ بنویسید 
»۲0درصد« و باالی سمت راست بنویسید »۸0درصد«. اکنون تمام 
کارها و وظایفی که اهمیت بیش��تری دارن��د را در بخش ۲0درصد 

بنویسید و مابقی کارها را به سمت ۸0درصد انتقال دهید.
ب��ا ای��ن تکنی��ک کارهای ت��ان را اولویت بندی می کنی��د و بهتر 
می توانید کارهایی که اولویت بیش��تری دارند را به انجام برس��انید. 
مطمئن باش��ید با ای��ن روش ۸0درصد کارهای مهم ش��رکت را به 

نتیجه می رسانید.
در موقعیت های سخت و پرفشار از سرعت خود کم می کنند

یک عادت رهبران کارآمد این اس��ت که وقتی فش��ار کاری زیاد 
می شود، کنترل و هدایت امور را از جایی آرام تر به عهده می گیرند. 
ب��رای چنین کاری، رهبران مختل��ف روش ها و تکنیک های اجرایی 
متفاوتی را به کار می بندند، اما برخی اصول بین تمام آنها یکس��ان 

است.
اکثر آنها س��عی می کنند قبل از اینکه ش��رایط بهم بریزد، زمان و 
فضای��ی آرام تر فراهم کنند. این زم��ان می تواند صبح زود یا قبل از 
رفتن به رختخواب باش��د. نباید وقتی مش��کالت به وجود می آید به 
دنبال زمان مناسب برای حل آنها بود؛ بلکه باید قبل از وقوع، زمانی 

را برای برنامه ریزی آنها در نظر بگیرند.
م��ورد بعدی این اس��ت که زمان��ی را برای آرام��ش خود و رفتن 
به جایی س��اکت اختصاص دهند. این زمان ها، زمان اس��تراحت 10 
دقیقه ای بین کار نیست. رهبران کارآمد باور دارند این زمان ها برای 
تجدید روحیه و انرژی بس��یار مفید اس��ت. یک رهبر موفق حداقل 

۳0دقیقه در هر روز برای بررسی دقیق مسائل در نظر می گیرد.
استراتژی ساده ای برای مقابله با اتفاقات پیش بینی نشده 

دارند
یک��ی از مواردی که رهبران موف��ق و کارآمد را از دیگران متمایز 
می کند، نحوه واکنش آنها به ش��رایط بد و نامطلوب است. خیلی از 
افراد باور دارند اتفاقات روز روی دستاوردهای شما نتیجه می گذارد. 
یعنی اگر اتفاق های خوبی رخ دهد نتیجه خوب اس��ت. در غیر این 
صورت، نباید انتظار نتیجه  مطلوبی را داش��ته باشید. به این معنا که 
اگ��ر اتفاق بدی بیفتد، هر چقدر هم مدیریت کنید ش��رایط به ضرر 

شما تمام خواهد شد.
م��ردم باور دارن��د آب و هوا، اقتصاد یا رفتار م��ردم را نمی توانیم 
کنت��رل کنیم. اگر فکر کنیم چنین اتفاقاتی روی نتیجه  کار ما تاثیر 

می گذارد، در زندگی بازنده ای بیش نخواهیم بود.
ی��ک رهبر کارآمد می داند اگر در مقابل اتفاقاتی که تحت کنترل 
او نیس��ت، واکنش های درست نشان دهد؛ قطعا می تواند نتایجی به 
دس��ت آورد ک��ه او را از بازنده بودن دور می کن��د. این همان اصل 
موفقیت رهبران کارآمد اس��ت: اتفاقات+واکنش ها=نتایج. بر همین 
اس��اس، رهب��ر و اعضای تیمش وقتی اتفاقاتی خ��ارج از کنترل رخ 
می ده��د، با تمرک��ز روی واکنش های صحیح، بهتری��ن نتیجه را به 

دست خواهد آورد.
رهبرانی که این اصل را دنبال می کنند، پاسخ های خوبی برای هر 
مس��اله ای که با آن مواجه می ش��وند دارند و در بدترین شرایط نیز 

می توانند نتیجه مثبت و موثری به دست آورند.
در پایان ...

آیا می خواهید به یک رهبر کارآمد و فوق العاده تبدیل شوید؟ پس 
ب��ه دنبال تغییر عادت های خود باش��ید. برای این کار تمرین کنید، 
روی اولویت بندی های تان تمرکز کنید. س��رعت تان را پایین بیاورید 

و برای هر موقعیت واکنش متفاوتی از خود نشان دهید.
entrepreneur/ucan :منبع
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در صورت حمایت از ش��رکت های دانش بنی��ان و ایجاد بازار فروش از 
طریق برون س��پاری فعالیت ها، این ش��رکت ها می توانند تاثیر زیادی در 

اقتصاد کشور داشته باشند.
به گزارش مهر، شرکت های دانش بنیان به شرکت هایی گفته می شود 
که بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی شکل می گیرند. این 
شرکت ها موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که در راستای گسترش 
اخت��راع و نوآوری در حوزه فناوری های برتر ب��ه ویژه در تولید نرم افزار 
مربوط تشکیل می ش��وند. موضوع کلی فعالیت شرکت های دانش بنیان 
تجاری س��ازی یافته ه��ای پژوهش��ی و افزایش درآمده��ای اختصاصی 

دانشگاه ها و  واحدهای پژوهشی است.
از جمله مزایای پیوس��تن به جمع ش��رکت های دانش بنیان می توان 
به بهره مندی از تس��هیالت صندوق نوآوری و ش��کوفایی، بهره مندی از 
کلیه حمایت های قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، تخفیف های 
مالیات��ی، تس��هیالت لیزینگی خرید تجهی��زات و مواد آزمایش��گاهی، 

تخفیف در خرید تسهیالت بیمه و معافیت گمرکی اشاره  کرد.
انج��ام پژوهش های کاربردی و توس��عه ای؛ ارائ��ه خدمات تخصصی، 
مش��اوره ای، علمی، تحقیقات��ی و فنی؛ تولید محصوالت با اس��تفاده از 
فن��اوری نوین؛ ارائه  خدمات توس��عه  کارآفرینی؛ انجام خدمات توس��عه  

فناوری از جمله دسته بندی های فعالیت شرکت های دانش بنیان است.
عدم تکمیل زنجیره ساختاری صنعت و دانشگاه، یکی از موانع توسعه 
علم��ی و اقتص��ادی در برخی از کش��ورها بوده اس��ت و این امر موجب 
پیدایش ش��هرک ها و پارک های علم و فن��اوری از دهه 1۹۶1 ابتدا در 
آمری��کا و پس از آن در دیگر کش��ورهای جهان ش��د. پارک های علم و 
فناوری، نهادی اجتماعی برای توس��عه نوآوری های دانش محور از طریق 
مس��اعدت در تش��کیل و تقویت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 
)SMEs( و بخشی از راهبرد اندیشمندانه و هماهنگ برای توسعه ملی 

محسوب می شوند.
از س��رویس های ممتازی که در پارک های علم و فناوری ارائه می شود 

می توان به آموزش، اطالعات و ثبت اختراعات اشاره کرد.
خدم��ات عمومی پارک های علم و فناوری ش��امل خدمات اس��کان، 
کارپردازی و خدمات دبیرخانه ای، امکان استفاده از اتاق های کنفرانس، 

تجهیزات سمعی و بصری و سرویس ایاب و ذهاب می شود.
خدم��ات اطالع رس��انی پارک های عل��م و فناوری مرب��وط به تامین 

کتابخانه، اینترنت، نرم افزارهای مهندسی و شبکه محلی LANاست.
از جمل��ه خدمات مش��اوره ای و آموزش��ی پارک های عل��م و فناوری 
می توان به مش��اوره های مدیریتی، مالی و بازرگانی، خدمات حسابداری 
و حقوق��ی برگ��زاری س��مینار و یا دوره ه��ای آموزش موردنی��از برای 

شرکت های نوپا اشاره کرد.
پارک ه��ای علم و فناوری در زمینه خدمات فنی و تخصصی اقداماتی 
از جمله ارائه خدمات فنی و مهندسی، استفاده از امکانات آزمایشگاهی 
و کارگاهی نظیر آزمایشگاه صنایع غذایی، بیوتکنولوژی، شیمی، مواد و 
س��رامیک، برق و الکترونیک، مکانیک، کارگاه ماشین ابزار و پایلوت های 

تولید محدود در دستور کار دارند.
خدم��ات این پارک ها به ش��رکت های دانش بنی��ان در زمینه مالی و 
اعتباری شامل، تسهیل امکان استفاده از اعتبارات خدماتی و تحقیقاتی، 
شناسایی منابع مالی و جذب سرمایه گذاران و تسهیل در جذب اعتبارات 

مصوب طرح ها و پروژه های تحقیقاتی است.
 در ادام��ه گفت وگ��وی خبرنگار مهر با علی فت��ی رئیس پارک علم و 

فناوری استان هرمزگان می خوانید:
 محور فعالیت پارک علم و فناوری هرمزگان چیست؟

پارک علم و فناوری اس��تان هرمزگان فعالیت خود را از س��ال ۹۲ در 
ساختمان مسکن و شهرس��ازی با محورهای صنایع انرژی بر، کشاورزی 

مبتنی بر آب شور، شیالت و آبزی پروری شروع کرد.
 هم اکنون چند شرکت تحت حمایت پارک هستند؟

در حال حاضر ۵۳ ش��رکت در دو مرکز رش��د جامع و پزشکی پارک 
علم و فناوری مش��غول به فعالیت هس��تند. مرکز رشد پزشکی مختص 
ش��رکت های دانش بنیان خصوصی اس��ت و مرکز رشد جامع نیز مربوط 

به دیگر شرکت ها است.
اولویت های پارک هرمزگان از سال 98 به بعد مربوط به چه 

حوزه هایی است؟
اولویت های پارک علم و فناوری همواره تبدیل ظرفیت های منطقه ای 
به فناوری بوده است. عمده شرکت هایی که در پارک هرمزگان و کشور 
فعالی��ت می کنند مربوط به فناوری اطالعات یا IT هس��تند اما اولویت 
پ��ارک مربوط ب��ه حوزه های دریایی، کش��اورزی مبتنی بر آب ش��ور و 

فرآوری محصوالت کشاورزی و دریایی است.
علت گس��ترش ش��رکت های فناوری اطالعات در اس��تان هرمزگان و 
سراس��ر کش��ور این اس��ت که ایجاد خط تولید و ورود به تجارتی دیگر 
دارای هزینه های بیش��تری اس��ت و نیاز به امکانات بیشتری نیز وجود 
دارد ام��ا فعالیت های مبتنی بر IT با هزینه بس��یار کمتری، در فضای 

کوچکتری و با ریسک بسیار کمتر قابل شکل گرفتن هستند.
 پارک هرمزگان در چه زمینه هایی در کشور پیشرو و برتر است؟

با توجه به اینکه ۹۵درصد حمل و نقل کانتینری کش��ور در اس��تان 
هرمزگان صورت می گیرد ظرفیت بسیار خوبی برای فعالیت شرکت های 
درون اس��تان هرمزگان در این زمینه وجود دارد. ما در این چند س��ال 
س��عی کردیم ک��ه یک برند و اس��م خوبی را از مجموع��ه پارک علم و 
فناوری هرمزگان میان دانش��گاهیان، سازمان های اداری و مردم داشته 
باش��یم. یعنی مردم از بسیاری از محصوالت پارک استفاده می کنند. ما 
سعی کرده ایم که فضای فیزیکی بسیار مناسبی را برای فارغ التحصیالن 
دانشگاهی و استارت آپ ها در س��اختمان پارک ایجاد کنیم. وجه تمایز 
مجموع��ه پ��ارک هرمزگان فض��ای فیزیکی جذابی اس��ت که پارک در 

اختیار مردم قرار می دهد.
 رابطه پارک هرمزگان را با دانشگاه های مادر استان چگونه 

می بینید؟
در جلسات برگزارشده با مسئوالن دانشگاه ها، اقداماتی برای همکاری 
بیشتر دانش��گاه ها و پارک علم و فناوری در نظر گرفته شده است و در 
همین راس��تا مسابقات جذاب و متنوعی در دانش��گاه هرمزگان برگزار 

خواهد شد.
ورود پارک علم و فناوری به معادالت دانش��گاه و مباحث دانش��گاهی 
یک��ی از موضوع��ات م��ورد تاکید اس��ت ه��دف تبدی��ل پایان نامه ها و 
فعالیت های دانشجویی به فناوری است. به همین جهت مجموعه پارک 
عل��م و فناوری هرمزگان به دانش��گاه هرمزگان منتقل ش��د و به زودی 
فعالیت های عمرانی را ش��روع خواهیم کرد تا این مجموعه در دسترس 

دانشجوها باشد. با ورود پارک به دانشگاه برای اولین بار بخش خصوصی 
در دانشگاه حضور پیدا می کند و دانشجوها می توانند در دوران تحصیل 

با فعالیت های شرکت های دانش بنیان آشنا شوند.
 پارک علم و فناوری هرمزگان تا چه مقدار با صنایع غرب استان 

همکاری دارد؟
پ��ارک عل��م و فن��اوری ق��راردادی را در زمینه رفع نیازه��ا از طریق 
شرکت های دانش بنیان با فوالد هرمزگان منعقد کرده است که براساس 
آن ش��رکت های دانش بنیان پارک علم و فن��اوری نیازهای فناورانه این 

واحد تولیدی را برطرف می کنند.
در ساختمان فضای جدیدی طبقه ۴00 متری را به صنایع اختصاص 
داده ایم با توجه به اینکه بعد مسافتی صنایع تا مرکز شهر زیاد است این 
مرکز به صنایع اختصاص داده شده است تا صنایع در این مکان حضور 
یابند و اگر نیاز دانش بنیانی دارند از دل همین ش��رکت ها نیازهای خود 
را برطرف کنند. پیشنهاد س��هامداری برخی از صنایع استان هرمزگان 
در ش��رکت های دانش بنیان نیز مطرح ش��ده اس��ت که در این صورت 
می توانن��د با اس��تفاده از این ش��رکت ها برخ��ی از فعالیت های خود را 
برون س��پاری کنن��د چراکه اگر بتواند بخش��ی از فعالیت های خود را به 
ش��رکت های دانش بنیان و بخ��ش خصوصی واگذار کند نتیجه بس��یار 

مناسبی حاصل خواهد شد.
به دنبال این هس��تیم که واحد تحقیق و توس��عه )R & D( صنعت 
را به دانش��گاه بیاوریم و از طریق آن فعالیت های دانش بنیان را توس��عه 

پیدا کنند.
 صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان در چه 

وضعیتی قرار دارد؟
عمده س��هام این صندوق باید مربوط به بخش خصوصی باشد. پارک 
علم و فناوری هرمزگان، دانش��گاه هرمزگان و دانش��گاه علوم پزش��کی 
سهامداران دولتی این صندوق محسوب می شوند. از بخش خصوصی نیز 
فوالد هرمزگان، هلدینگ لیتکو در تهران و پاالیش��گاه نفت بندرعباس 
س��هامداران بخش خصوصی هستند که برای تاسیس صندوق باید یک 
شرکت تاسیس شود. هم اکنون در حال تاسیس شرکت هستیم تا خیلی 
س��ریع واگذاری سهام آن انجام ش��ود اما هنوز ابتدای راه تاسیس این 

صندوق هستیم.
سخن آخر

ه��دف اصل��ی پ��ارک ایجاد بس��تری برای جوانان اس��ت ت��ا بتوانند 
فعالیت ه��ای دانش بنیان خود را ایجاد کنند تا از این طریق باعث رونق 
کشور شوند. بس��یاری از جوانان اجرایی استان هرمزگان به این جوانان 
اعتماد نمی کنند و با این افراد قرارداد نمی بندند من پیش��نهاد می کنم 
که با پ��ارک علم و فناوری قرارداد منعقد کنند چراکه ما ش��رکت های 

خود را تایید می کنیم و کار آن شرکت را تضمین می کنیم.
فعالیت شرکت هایی که مورد تضمین پارک هستند رصد شده است و 
برای هر شرکتی این تضمین وجود ندارد و قطعا شرکت تضمین شده از 
سوی پارک فعالیت های مناسبی دارد. در صورت حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و ایج��اد بازار فروش از طریق برون س��پاری فعالیت ها، این 
شرکت ها می توانند تاثیر زیادی در اقتصاد کشور داشته باشند به همین 
جهت از مدیران درخواست دارم که بخشی از فعالیت  دستگاه های خود 

را به شرکت های دانش بنیان برون سپاری کنند.

برون سپاری فعالیت ها باعث رونق شرکت های دانش بنیان خواهد شد

چهارشنبه
24 مهر 1398

شماره 1414
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اخبار

اهواز - شــبنم قجاوند: بازدیــد میدانی اصحاب رســانه از اقدامات 
شهرداری اهواز در مرز چذابه با حضور شهردار اهواز برگزار شد.

شــهردار اهواز در مرز چذابه درجمع خبرنگاران گفت: تمهیدات الزم در 
بحث مشکالت احتمالی در مرز چذابه از سوی شهرداری اهواز در نظر گرفته 

شده است و جای نگرانی در بحث خدمت رسانی به زائران اربعین نیست.
موســی شاعری با اشاره به خدمات ارائه شــده از سوی شهرداری اهواز 
به زائران اربعین اظهار کرد: طبق روال چند ســال اخیر،خدمت رسانی به 
زائران در مرز چذابه به عهده شهرداری اهواز است. وی در خصوص اقدامات 
شــهرداری اهواز در مرز چذابه، افزود: از پاکسازی منطقه تا دفن بهداشتی 
زباله ها که چیزی حدود ۲۰ تن در روز است، توسط شهرداری اهواز صورت 
می گیرد. موسی شاعری تصریح کرد: سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز نیز 
، بخــش عمده ای از ناوگان حمل و نقل عمومی اهواز را به این مرز منتقل 
کرده است تا تردد زائران تسهیل شود. شهردار اهواز گفت: امسال در خاک 
عراق نیز بخشی از عملیات پاکســازی منطقه و جمع آوری زباله بر عهده 
شهرداری اهواز است و در این زمینه نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه امکانات رفاهی و برنامه های فرهنگی بســیار خوبی در 
این مرز فراهم شده است، گفت: امیدواریم شهرداری اهواز عملکرد خوبی را 
با همکاری شورای شهر اهواز در بحث خدمت رسانی به زائران اربعین داشته 
باشد. شهردار اهواز اظهار کرد: با توجه به تجربیات سال های اخیر، تمهیدات 
الزم در بحث کمبود ها و مشــکالت احتمالی در نظر گرفته شده است اما 
طبیعتا در برنامه های این چنینی که حضور گسترده مردم را به دنبال دارد، 

ممکن است با مسایل جدید و پیش بینی نشده مواجه شویم.
وی خاطرنشــان کرد: آمادگی الزم و کاملی در شــهرداری اهواز وجود 
دارد تا زائران در مرز چذابه دچار مشــکل نشوند. همچنین معاون سیاسی 

و اجتماعی استانداری خوزستان نیز گفت:تا ساعت ۲4 شب گذشته بیش 
از ۲5۰ هزار نفر از مرز چذابه به ســمت کشور عراق حرکت کردند که این 
رقم در مقایسه با سال گذشته ۲/5 برابر افزایش جمعیت را نشان می دهد. 
وی افزود: پنجشنبه گذشته کشور عراق با کمبود امکانات مواجه شد که این 
موضوع موجب بسته شــدن مرز و تراکم جمعیت در مرز چذابه و شلمچه 
شد که با برگزاری جلساتی با هیئت عراقی و در ایران مشکل برطرف شد و 
تردد زائران به حالت عادی بازگشت. حسین زاده ادامه داد: مردم ساکن در 
مسیر ، اماکنی را از قبل برای اسکان زائران پیش بینی کرده بودند که زائران 
در این مکانها مستقر شده و از آنها پذیرایی بعمل آمد و خوشبختانه تاکنون 
مشکل خاصی وجود ندارد و همه چیز در حالت عادی است. وی ادامه  داد: 
روز پنجشنبه باالترین حجم حضور زائران در مرز چذابه بود که در مقایسه با 

سال گذشته بیش از 3 برابر است.
معاون سیاســی و اجتماعی اســتانداری خوزســتان گفت: با توجه به 
محدودیت مرز عراق،با مشــکالتی نظیر افزایش کرایه تاکسی،کمبود آب 
و غیــره مواجه بودیم که طبق هماهنگی های بعمل آمده این مشــکالت 

برطرف شــد. وی تصریح کرد: علیرغم تفاهم هــا و توافقات صورت گرفته 
میان دو کشور، عبور و مرور اتومبیل های شخصی و اتوبوس ها باید مراحل 
قانونی را طی کنند که با هماهنگی های بعمل آمده اتوبوس های مستقر در 
مرز را عبور دادیم. همچنین شهردار معنوی چذابه نیز در خصوص اقدامات 
شــهرداری اهواز در مرز چذابه گفت: براســاس ماموریتی که به شهرداری 
اهواز ابالغ شــد، کار خدمات رسانی در چند حوزه به شهرداری اهوازمحول 
شــد که سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز نیز در کنار سازمان اتوبوسرانی 
یزد، دزفول و ماهشــهردر حوزه حمل و نقل کار جابه جایی زائران را انجام 
می دهد و در دو روز گذشته، ۲1 دستگاه اتوبوس جهت جابه جایی زائران 

به عراق اعزام شدند.
محمد رســتم منش افزود: همچنین کار پاکســازی منطقه به صورت 
روزانه در دستور کارقرار دارد و منطقه بسیار وسیعی برای دفع پسماندهای 
بهداشــتی آماده کردیم که کل پسماندها و زباله ها توسط شهرداری اهواز 

جمع آوری و در منطقه تعیین شده به صورت بهداشتی دفن می شود.
 وی از دفن روزانه ۲۰ تن زباله توســط نیروهای خدمات شهری در مرز 
چذابه و شــلمچه خبرداد و تصریح کرد:در کنار سایر فعالیت ها ، نیروهای 
خدماتی شــهرداری اهواز روزانه عملیات رفت و روب را تا نقطه صفر مرزی 

،نظافت چشمه های بهداشتی و جمع آوری زباله ها را انجام می دهند.
رستم منش ادامه داد: در حوزه فرهنگی هم یک موکب توسط شهرداری 
اهواز برپا شده که در آن کارهای متفاوتی انجام می دهند. اداره کل ارتباطات 
و امور بین الملل شــهرداری اهواز نیز مانند هر سال بسیار محکم و پویا در 
حال فعالیت اســت. ضمن اینکه برخی کارهای مقدماتی را قبل از عملیات 
اربعین برای تهیه اقالم، پوشش داده و همچنین کار نصب بنرها را در طول 

مسیر انجام می دهند.

ساری – دهقان: اهمیت اربعین ، تدبیر الهی خاندان پیامبر )ص( برای 
جاودان ماندن نهضت حسینی است .

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اَللُّهمَّ الْرُزْقنی َشفاَعَة الُْحَسْیِن یَْوَم الُْوُروِد َو ثَبِّْت لی َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَدَک َمَع 

الُم الُْحَسْیِن َو اَْصحاِب الُْحَسْیِن الَّذیَن بََذلُوا ُمَهَجُهْم ُدوَن الُْحَسْیِن َعلَْیِه السَّ
خدایا شفاعت حسین )ع( را در روز موعود )به صحرای قیامت ( روزیمان 
گــردان و قدمهای معنوی مان را در راه خودت با حســین )ع( و یاران آن 
حضرت که بی دریغ جان خودشان را در راه حسین )ع( فدا کرده ا ند ثابت 
بدار . اهمیت اربعین ، تدبیر  الهی خاندان پیامبر )ص( برای جاودان ماندن 
نهضت حسینی است . اهمیت اساسی اربعین در آن است که در این روز٬ با 
تدبیر الهي خاندان پیامبر )ص(٬ یاد نهضت حسیني براي همیشه جاودانه و 
این کار پایه گذاري شد. اگر بازماندگان شهدا و صاحبان اصلي٬ در حوادث 
گوناگون از قبیل شــهادت حســین بن علي )ع( در عاشورا به حفظ یاد و 
آثار شهادت کمر نبندند٬ نسلهاي بعد٬ از دستاورد شهادت استفاده زیادي 
نخواهند برد. یاد حضرت حسین بن علی )ع( با هر اربعین ، حرمتی فزون تر 
می یابد  ، زیرا گرامیداشت چهلمین روز شهادت آن پرچمدار بزرگ اسالم  و 
یاران باوفایش، زنده نگهداشتن یاد و خاطره  آن حضرت و پاسداری از ارزش 

های معنوی است . آری ،اربعین عزیزترین و برگزیده ترین بندگان خالص و 
نجیب خدا که در راه احیای دین و شــریعت ناب اسالمی و هر انچه در این 
دنیای هستی و فانی داشتند ، برای رضای خداوند باری تعالی تقدیم کردند 
، جاوید و بی مرگ است  . چه بسیار عزیزان ، دلدادگان و دلباختگانی  که 
بــرای همنوایی با زینب کبری )س( و ابراز ارادت  و والیتمداری به خاندان 
رسول اهلل )ص( از سراســر جهان در تجمع بزرگ اربعین در کربالی معال 
حضور می یابند و از اعماق دل ، لبیک یا حسین را سر می دهند . یکی از 
سرگذشت های جاودانه تاریخ اسالم  ، یاد بزرگ سردار دشت کربال ، حضرت 

حســین بن علی علیه السالم است . حرکت امام حسین علیه السالم براي 
اقامه حق و عدل بود، تمام آثار و گفتار آن بزرگوار و نیز گفتاري که درباره 
آن  حضرت از آیات و احادیث  نقل شده است این مطلب را روشن مي کند 
که هدف٬ اقامه حق و عدل و دین خدا و ایجاد حاکمیت شــریعت و برهم 
زدن بنیان ظلم و جور و طغیان بوده اســت. رمز زنده ماندن واقعه  تاریخی 
عاشــورا نیز مجاهدات و تبیین و افشاگری زینب کبری )س( و امام سجاد 
)ع( بود  اگر زینب کبري )س( و امام ّســجاد )ع( در آن روزهاي اسارت چه 
در همان عصر عاشــورا در کربال و چه در روزهاي بعد در راه شام و کوفه و 
خود شــهر شــام و بعد از آن در زیارت کربال و عزیمت به مدینه و در طول 
سالهاي متمادي که این بزرگواران زنده ماندند مجاهدات و تبیین و افشاگري 
نکرده بودند و حقیقت فلسفه عاشورا و هدف حسین بن علي و ظلم دشمن 
را بیان نمیکردند٬ واقعه عاشورا تا امروز٬ جوشان و زنده و مشتعل نمي ماند. 
اینجانب ضمن تسلیت و تعزیت  اربعین حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( ساالر 
و سرور شهیدان کربال و 7۲ تن از یاران باوفایش به پیشگاه حضرت ولیعصر  
)عج(  ، مقام معظم رهبری  و مردم  والیت مدار استان  مازندران و همکاران 
عزیز، امیدوارم همواره از رهروان راستین آن حضرت در  تمام ابعاد زندگی 

شخصی و خانوادگی و اداری و اجتما عی باشیم .         

قم - خبرنگار فرصت امروز: نماینده ولی فقیه در اســتان قم گفت: 
خدمت گزاران، مسئوالن و مدیران برای الگوشدن شهر مقدس قم کمر همت 
ببندند و با تمام توان خدمت کنند. به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس 
حضرت معصومه ســالم اهلل علیها، آیت اهلل ســید محمد سعیدی در دیدار 
محمدرضا قدیر، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم در سخنانی بیان کرد: 
اختصاصاتی برای امام حسین علیه السالم مطرح شده که یکی از آنها اربعین 
است. وی افزود: اربعین وفات یا شهادت برای هیچ یک از معصومین علیهم 
السالم وارد نشده و این روز فقط به اباعبداهلل الحسین علیه السالم اختصاص 
دارد و از عظمت های این روز همین بس که ســال به ســال مراسم اربعین 
حســینی باشکوه تر برگزار شده و بر سیل مشــتقان سیدالشهدا)ع( افزوده 
می شود.  نماینده ولی فقیه در استان قم ادامه داد: امام حسین علیه السالم 
بــا توجه به موقعیتی که در آن قرار گرفتند، به علت فداکاری و ایثاری که 

داشتند و ظلمی که به ایشان از سوی دشمنان وارد شد، به جایگاه ویژه ای در 
نزد خداوند دست یافتند. آیت اهلل سعیدی خاطرنشان کرد: ظهور و بروزی که 
از سوی اباعبداهلل  الحسین علیه السالم با توجه به اقتضای زمان صورت گرفت، 

ایشان را به شخصیت ویژه ای در میان اهل بیت)ع( تبدیل کرد.

وی گفت: در همین راستا ویژگی هایی نیز برای برخی مکان ها قرار داده 
شده که نمونه آن کربال است و شهر قم نیز معروف به حرم اهل بیت)ع( شده 
است که می طلبد مردم و مسئوالن خدمت در این شهر را قدر بدانند چون 

قابل مقایسه با خدمت در هر مکانی نیست.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها با بیان این که 
حساسیت هایی روی قم وجود دارد و این نه از باب جدا دانستن قم از دیگر 

شهرها است؛ بلکه الگوشدن این شهر برای دیگر مکان ها مدنظر است
وی همه خدمت گزاران به اهل بیت)ع( را دارای جایگاهی ارزشــمند نزد 
خداوند دانست و بیان کرد: خدمت گزاران، مسئوالن و مدیران برای الگوشدن 

شهر مقدس قم باید کمر همت ببندند و با تمام توان خدمت کنند.
آیت اهلل ســعیدی در پایان افزود: امیدواریم دایره خدمت گسترده شود و 

بتوانیم خدمت خوبی به اهل بیت)ع( داشته باشیم

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: در نشســت مدیر و کارکنان 
منطقه هرمزگان با کارشناســان بازرسی فنی ستاد تهران بر بازرسی دقیق 
و جایگزین شــدن روش های جدید و اصالح شــیوه صدور اســناد مالی و 
پروانه های کارهای مهندســی تاکید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان، در ابتدای این جلسه مدیر 
منطقه ضمن خوشامدگویی به همکاران بازرسی فنی ستاد تهران از تمامی 
روســای واحدها خواست که در مدت حضور این تیم کارشناسی همکاری 

الزم را داشته باشند. در ادامه مهدی سلیمی در صحبت های کوتاهی گفت: 
هدف از حضور گروه های بازرسی فنی در مناطق، کنترل، بررسی و اصالح 
روش ها اســت و در صورتی که احتماال کاری به صورت نادرســت در حال 

انجام باشد راهکار درست آن فورا جایگزین می شود.
در ادامه تعدادی از روســای واحدهای شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه هرمزگان نظرات و دیدگاه های خود را با کارشناسان بازرسی 

فنی مطرح کرد.

شهردار اهواز :

در بحث خدمت رسانی به زائران اربعین جای نگرانی نیست

پیام مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق مازندران به مناسبت اربعین حسینی

آیت اهلل سعیدی:

قم باید الگویی برای دیگر مکان ها باشد

در نشست با كارشناسان بازرسی فنی ستاد تهران مطرح شد:

اصالح و جایگزینی روش های جدید و شفاف در انجام كارها

شهریار - غالمرضا جباری: بهروز کاویانی 
رعایــت دو اصل دقت در حفظ کیفیت مصالح 
بکار گرفته شــده در احداث پــروژه ها در کنار 
ســرعت الزم جهت اتمام پروژه ها در زمانهای 
مفیــد را از مهمترین مولفه های شــهرداری 

اندیشه و اعضای شورای شهر عنوان کرد.
وی افزود: تمــام تالش خود را خواهیم کرد 
تا با حضور مســتمر و پیگیری مداوم ، هر چه 

ســریعتر پروژه های در دســت اجرا به پایان برسد تا مردم خوب این شهر 
از مزیت طرحهای شهرداری بهره مند شوند. شهردار اظهار داشت: رضایت 
اهالی اندیشــه از اولویت های اعضای شــورای شهر ئ مجموعه شهرداری 

اســت که به همین منظور در هــر زمان و هر 
زمینه ای ســعی داریم این مهم محقق گردد. 
کاویانی گفت: پروژه های خوبی در دست اجرا 
داریــم که با تکمیل آنها، شــاهد تحول خوبی 
در اکثر بخشــهای زیست شهری و زندگی ایده 
آل در اندیشــه خواهیم بود. پروژه های ورزشی 
و گردشــگری فاخری در دســت کار داریم که 
با پایان یافتن آنها اندیشــه و حتی شهرستان 

شهریار ازامکانات متنوع و کامل آنها بهره مند خواهند شد

اراک - مینو رســتمی: مدیرعامل شــرکت پاالیــش نفت امام 
خمینی)ره( شــازند گفت: ظرفیت پاالیش نفت خام پاالیشگاه شازند 
به ۲5۰ هزار بشــکه در روز رســید علیرضا امین در حاشیه اجالسیه 
پدافند غیرعامل با اشــاره به تولیدات مجموعه شــرکت پاالیش نفت 
امام خمینی)ره( اظهار داشت: شــرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( 
شهرستان شــازند با ظرفیت پاالیشی ۲5۰ هزار بشــکه نفت خام در 
روز مدرن ترین پاالیشــگاه نفتی کشــور  و یکی از پاالیشگاه های به روز 
خاورمیانه محسوب می شود. وی افزود: محصوالت تولیدی این مجموعه 
به لحاظ مشخصات کیفی با استانداردهای یورو 4 اروپا برابری می کنند 

که این مسئله دستاورد بسیار مهمی است، همچنین طرح ارتقاء کیفیت 
محصوالت این مجموعه از سال 1385 ارائه شده و اصلی ترین هدف این 
طــرح تولید حداکثری بنزین، کاهش میزان نفت کوره و افزایش میزان 
ارزش افزوده اســت. مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( 
شــازند تصریح کرد: این مجموعه علی رغم اعمال تحریم های ناعادالنه 
توانست با اتکا بر توان مهندسان داخلی طرح مذکور را با موفقیت اجرایی 
کند و در بهمن  ماه ســال 1391 هزاران ساعت کار مداوم برای جوانان 
این اســتان ایجاد کرد. امین ادامه داد: اجرایی شدن این طرح در استان 
مرکزی قدمی اســتوار در مسیر ایجاد توسعه پایدار محسوب می شود و 

امیدواریم که در این مسیر بتوانیم اهداف مقرر جمهوری اسالمی ایران را 
محقق سازیم، خوشبختانه مجموعه پاالیش نفت امام خمینی)ره( شهر 
شازند توانسته علی رغم تامین بنزین مصرفی داخلی و ممانعت از ورود 
ایــن محصول به عرصه صادرات نیز پا بگــذارد. وی عنوان کرد: پس از 
اجرایی شدن طرح توسعه پاالیشگاه شازند ضریب پیچیدگی پاالیشگاه 
شــازند معادل صددرصد ارتقاء یافت که این دســتاورد در دنیا بسیار 
کم نظیر اســت، همچنین راه اندازی واحدهای آر.اف.سی.سی و آر.سی.
دی برای نخستین بار در این مجموعه سبب منحصر به فردی مجموعه 

پاالیشگاه شازند در میان رقیبان شده است.

شهردار اندیشه:  حفظ كیفیت و سرعت در اجرا، دو اصل شهرداری در فعالیت های خود است

ظرفیت پاالیش نفت خام پاالیشگاه شازند به ۲5۰ هزار بشکه در روز رسید 

طی حکمی از سوی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
رئیس پژوهش و فناوری شركت پاالیش گاز  ایالم عضو شورای علمی بنیاد 

نخبگان استان شد
ایالم - خبرنگار فرصت امروز: معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور 
طی حکمی دکتر" احسان نوراللهی" رئیس پژوهش و فناوری شرکت پاالیش گاز ایالم را به مدت سه سال به 
عنوان عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان ایالم منصوب کرد. دکتر "سورنا ستاری" در این حکم خطاب 
به رئیس پژوهش و فناوری شرکت پاالیش گاز ایالم آورده است : به استناد ماده 3 آیین نامه تشکیل و اداره 
شــورای علمی بنیاد نخبگان استان و نظر به مراتب علمی، شایستگی و تعهد و بنا به پیشنهاد رئیس بنیاد 
نخبگان استان و با تایید معاون آینده سازان این بنیاد به موجب این حکم از تاریخ پنجم تیرماه سال جاری به 
مدت سه سال به سمت عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان منصوب می شوید. " احسان نوراللهی" دانش 

آموخته مقطع دکترا دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جوان برگزیده صنعت نفت در سال 9۰ و دارنده مدال برنز المپیاد شیمی می باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان همدان:
چرخش منابع مالی باعث توسعه استان میشود

همدان - خبرنگار فرصت امروز: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان همدان در مراسم افتتاحیه کارخانه چرم شهباز استان 
همدان گفت: دو عامل باعث موفقیت  اقتصادی در استان میشود اولین عامل تکمیل زنجیره تولید و دومین آن ایجاد ارزش افزوده در تولیدات 
استان همدان است.  کارخانه چرم شهباز توانسته است چرم خام را به چرم تکمیل شده تبدیل کند و باعث ارزآوری و اشتغال زایی در استان شود. 
ظاهر پورمجاهد افزود: اگر بخواهیم محصوالت تولید شده به بازار عرضه شوند و به کشورهای دیگر صادر شوند باید قیمت تمام شده را کاهش 
دهیم تا ارزش افزوده محصوالت تولید شده باال برود ضمن اینکه کیفیت و قیمت محصول تولید شده هم باید مناسب باشد.   وی افزود: اگر منابع 
مالی در استان چرخش پیدا کند توسعه ایجاد میشود و با بانک توسعه و تعاون و تمام بانکهای استان باید در رونق صادرات در استان فعال باشند.

تمامی جایگاههای استان گلستان گواهینامه استاندارد دریافت كردند
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان گلستان از استانداردسازی 1۰۰ درصدی جایگاههای 
CNG این استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی منطقه گلستان، عیسی افتخاری ضمن اعالم این خبر افزود: باتالش جایگاهداران خدوم و 
کارشناسان این شرکت و اداره کل استاندارد استان گلستان و براساس بازرسیهای بعمل آمده تمامی جایگاهای گاز طبیعی فشرده استان موفق به 
کسب تاییدیه 1۶ بندی موارد بحرانی در فاز دوم استاندارد سازی شده و کارمزد مربوط به رعایت ضوابط فنی را نیز اخذ نمودند.وی خاطر نشان 
کرد: استاندارد سازی جایگاههای سی ان جی در دو مرحله در سطح کشور اجرایی شده که شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان 
در مرحله اول بصورت کامل و 1۰۰ درصدی موفق به استاندارد سازی این جایگاهها گردید و در مرحله دوم و در فاز کیفی تر که از ابتدای سال 
97 آغاز شده نیز با استاندار سازی تمامی 58 باب جایگاه فعال، منطقه گلستان در کل کشور جز مناطق پیشرو از این حیث می باشد.این مقام 
مسوول در خصوص نحوه کنترل و بررسی جایگاههای سی ان جی باتوجه به حساسیت آنها بیان کرد: بازدید از این جایگاهها عالوه بر اینکه بصورت 
روتین توسط همکاران و کارشناسان ستادی انجام می شود، توسط همکاران در نواحی چهارگانه )گرگان،گنبد،کردکوی و مینودشت( در هر ساعت 
از شبانه روز و بصورت بازدید مشترک با کارشناسان سازمان استاندارد نیز صورت می گیرد و این شرکت آمادگی دارد در جهت آگهی بخشی، 
ظرفیت سازی و افزایش حساسیت در صیانت از حقوق شهروندی، براساس گزارشات دریافتی از مردم شریف استان، اصحاب رسانه و کارشناسان 
این حوزه نسبت به انجام بررسیهای موردی از جایگاههای مختلف مورد نظر اقدام ، تا در صورت مشاهده موارد ناایمن و خارج از استاندارد جهت 
برخورد قانونی با عوامل متخلف انجام وظیفه نماید.گفتنی است مرحله سوم استاندارد سازی جایگاههای سی ان جی استان گلستان نیز که شامل 

تست تحت فشار مخازن ذخیره سازی گاز در این جایگاهها می باشد در حال انجام و پیگیری است.

تمامی انتصاب ها در شهرداری گرگان، قانونی است
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان با اشاره به انتقادات برخی اعضای شورا درباره غیرقانونی بودن بعضی انتصابات در شهرداری 
گفت: برای همه انتصاب ها استعالم گرفتیم و براساس قانون عمل کردیم که مستندات آن وجود دارد.عبدالرضا دادبود در جمع خبرنگاران درباره 
حواشی که پیرامون برخی انتصابات در شهرداری گرگان به وجود آمده است،  اظهارداشت: تمامی انتصابات در شهرداری دارای مصوبه شورای 
اداری و استخدامی است.وی با اشاره به اظهارات برخی از اعضای شورای اسالمی شهر گرگان درباره انتصابات شهرداری گفت: این مسئله به خاطر 
کم اطالعی برخی افراد است و گرنه همه انتصابات در شهرداری در چارچوب قانون بوده و هست.شهردار گرگان با اشاره به مصوبه شورای عالی 
اداری درباره بالمانع بودن حضور نیروهای قراردادی برای پســت های مدیریتی و ســازمانی ادامه داد: ما این مسئله را بارها به شورای شهر اعالم 
کردیم اما برخی اعضا همچنان بر نظر خود اصرار داشتند تا اینکه امروز وزارت کشور اقدامات ما را تأیید کرده است.وی درباره سامانه ثبت اطالعات 
نیروها بیان داشت: زمانی که قرار باشد نیروی شرکتی را تبدیل به نیروی قراردادی کنیم باید اطالعات آن را در این سامانه به ثبت برسانیم.دادبود 
عنوان کرد: مستندات قانونی برای انتصاب ها در شهرداری گرگان وجود دارد اما برخی از اعضای شورا این مستندات را نادیده می گیرند.شهردار 
گرگان اظهارداشت: اقدام خالف قانون با اینکه فردی مناسب برای یک پست سازمانی نیست، با هم تفاوت دارد. شاید برخی اعضای شورا با انتخاب 

و انتصاب برخی افراد در پست های مدیریتی موافق نباشند اما این به معنای بی قانونی نیست.

معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر خبر داد:
موفقیت بانک شهر در افزایش منابع و كاهش قیمت تمام شده پول تا پایان 

نیمه نخست سال
قزوین – خبرنگار فرصت امروز: موفقیت بانک شهر در افزایش منابع و کاهش قیمت تمام شده پول 
تا پایان نیمه نخســت سال معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با اشاره به استراتژی جدید در اجرای 
برنامه های این بانک گفت: افزایش منابع با کیفیت ،کاهش قیمت تمام شده پول و افزایش درآمد غیرمشاع، 
از جمله موفقیت های بانک شهر در شش ماه نخست سال 98 بوده است. به گزارش مرکز ارتباطات و روابط 
عمومی بانک شهر، رحیم طاهری با اشاره به موفقیت های این بانک در سالجاری اظهار کرد: با تالش مجموعه 
بانک شهر، در شش ماه نخست سالجاری ، در جذب و افزایش منابع با کیفیت، کاهش اقالم معوق و افزایش 
درآمدهای غیر مشاع، موفقیت ها ی چشمگیری حاصل شد که به طور حتم در بهبود ساختار مالی ترازنامه 
بانک شــهر تاثیر مثبتی خواهد داشت. طاهری، افزایش قابل توجه سهم بانک شهر از بازار نقدینگی و پولی جامعه در پایان شهریورماه را نقطه 
عطف این موفقیت ها دانست و افزود: با استراتژی جدید و برنامه ریزی صورت گرفته، طی نظر سنجی عمومی انجام شده، هم اکنون بانک شهر در 
ردیف 5 بانک برتر سیستم بانکی کشور قرار دارد و افزایش و جذب سپرده های با کیفیت به دنبال استقبال شهروندان و تاثیر آن بر کاهش ریسک 
تمرکز، نشان دهنده این موضوع است. معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر در ادامه خاطر نشان کرد: کاهش قیمت تمام شده پول در پایان 

شش ماه نخست امسال از دیگر موضوعاتی است که گویای کارنامه موفق عملکرد این بانک طی این مدت است.
وی همچنین از ارائه بســته های متنوع تسهیالتی به مشتریان در ســالجاری خبر داد و گفت: به منظور جلب رضایت مشتریان و رفاه حال 
آنان،بانک شــهر تســهیالت مختلفی به فعاالن اقتصادی و کسب و کارهای کوچک ارائه داده است که "طرح شهریار" با هدف حمایت از تمامی 

صنوف پزشکی و غیر پزشکی ، از جمله آن بوده است.

مدیركل بیمه سالمت استان بوشهر؛
پزشکان و موسسات مجری طرح نسخه نویسی الکترونیکی در شهرستان 

دشتی همکاری خوب و مطلوبی دارند
یوشــهر – خبرنگار فرصت امروز:  دکتر پرویز رمضانــی در بازدید از مراکز و 
موسســات طرف قرارداد مجری طرح نسخه نویسی الکترونیکی شهرستان دشتی از 
پزشکان و داروســازان و کارکنان مجری این طرح تقدیر کرد. مدیرکل بیمه سالمت 
استان بوشهر ضمن تقدیر از مجریان این طرح، روند اجرای نسخه نویسی الکترونیکی 
در شهرستان دشتی را بسیار مطلوب دانست و افزود: با اجرای  این طرح خطای تجویز 
دارو کاهش و تداخل احتمالی داروهای داده شده برطرف می شود. دکتر پرویز رمضانی 
همچنین با بیان مزایای اجرای نسخه نویسی الکترونیکی افزود: بمنظور تشویق مجریان 
نســخه نویسی، مطب ها و مؤسساتی که نســخه های خود را به صورت الکترونیکی تجویز  و ارائه خدمت نمایند، 

هزینه های آنها در پایان ماه بدون تأخیر پرداخت می شود.

جلسه رسیدگی به شکایات شركت گاز استان گیالن برگزار شد 
 رشت - زینب قلیپور: چهارمین جلسه رسیدگی به شکایات شرکت گاز استان گیالن در سال 98 به ریاست حسین اکبر 
مدیرعامل و اعضاء شورا برگزار شد.در این جلسه مدیر عامل شرکت گاز استان گیالن با تاکید بر برنامه ریزي دقیق در خصوص 
دریافت هرچه ســریع تر شماره تلفن همراه مشترکین جهت حذف صورتحســاب کاغذي قبوض گاز، اطالع رساني بیشتر در 
خصوص نرم افزار موبایلي خدمات الکترونیک شرکت گاز استان گیالن براي مشترکین و نیز کارکنان را ضروری برشمرد.در ادامه 
این جلسه گزارش شکایات و درخواست های شرکت گاز در شهریور ماه 98 به سمع و نظر اعضا رسانده شد.در پایان مقرر گردید 
واحد هماهنگی فروش در خصوص دریافت و اعتبارســنجي شماره تلفن مشترکین از راه های مختلف بویژه توسط کنتورخوان 
ها و گازبانها برنامه ریزی الزم را به عمل آورد.نظرسنجي در خصوص استفاده از نرم افزار موبایلي خدمات الکترونیک شرکت گاز 
استان گیالن و اطالع رساني در خصوص نصب و استفاده از این نرم افزار براي مشترکین و کارکنان در مناسبت ها و مراسم هاي 

خاص از دیگر مصوبات این جلسه بود.
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مع��اون وزیر اقتص��اد با بی��ان اینکه برخی دس��تگاه ها در ص��دور مجوزهای 
الکترونیکی کم کار بوده اند، گفت وزارت بهداشت و علوم، سازمان برنامه، سازمان 

اداری و شهرداری ها از جمله این نهادها بوده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان دهنوی در نشس��تی خبری با بیان 
اینکه سال ۹۷ یکی از سخت ترین سال ها برای کشور به شمار می رفت که عمده 
دلیل آن مباحث تحریمی و ش��رایط س��خت اقتصادی بود، اظهار داشت: طبیعتا 
این ش��رایط سخت اقتصادی بر تولیدکنندگان و کس��انی که رونق تولید را رقم 
می زنند نیز اثر گذاش��ت به طوری که جای��گاه رقابت پذیری ایران در بین 1۴1 

کشور جهان از ۸۹ به ۹۹ تنزل پیدا کرد.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متاسفانه شاخص ها و 
داده های برخی از دستگاه های متولی در امر فضای کسب و کار مورد تایید بانک 
جهانی قرار نگرفت و همین امر در سال ۹۷ شرایط سختی را برای مان رقم زد.

وی با بیان اینکه خبرهای خوب و امیدبخشی از بخش تولید به گوش می رسد، 
گفت: اتاق بازرگانی طی چند سال گذشته آماری را تحت عنوان شاخص فضای 
کس��ب و کار منتشر می کند؛ درجه بندی این گزارش در 10 رتبه مشخص شده 
اس��ت که هر چقدر به عدد 10 نزدیک می ش��ود وضع وخیم تر می ش��ود. در این 
گزارش آمده اس��ت که شاخص فعالیت کس��ب و کار در کشور در سال ۹۶ برابر 
رتب��ه ۵.۶، بهار ۹۷ برابر رتبه ۶.1۵، تابس��تان ۹۷ برابر رتبه ۶.۴، پاییز ۹۷ برابر 
رتبه ۶.۴۸، زمستان سال ۹۷ برابر رتبه ۶.۲۷ بوده است. آمار نشان دهنده شرایط 

بد اقتصادی در سال گذشته است.
دهقان  دهنوی تصریح کرد: اما این ارقام در سال ۹۸ بهبود پیدا کرد به طوری 

که در بهار ۹۸ این رقم به ۶.1۷ و در تابستان به رتبه ۶.0۷ رسید.
ضعف همکاری برخی دستگاه ها در سهولت استعالم و صدور 

الکترونیکی مجوزها
معاون وزیر اقتصاد از ضعف همکاری برخی دس��تگاه ها در سهولت استعالم و 
صدور مجوزهای الکترونیکی خب��ر داد و گفت: برخی نهادها اگر صدور پروانه ها 
و اس��تعالم های خود را در سامانه سام پایه گذاری کنند قطعا شفافیت حکمفرما 

می شود.
وی ادام��ه داد: وزارت بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش پزش��کی، وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور، شهرداری های کل کشور و 
سازمان اداری و امور استخدامی از جمله دستگاه هایی هستند که در پایه گذاری 

اطالعات ضعف دارند.
وی در ادام��ه به ص��دور کد »یکتا« برای صدور مجوزه��ا در آینده خبر داد و 
گفت: به ش��کل مس��تمر به دنبال بهبود فضای کسب و کار هستیم؛ تاکنون یک 
میلیون و ۲00 هزار اس��تعالم در س��امانه ملی »مجوزهای کسب و کار«، درج و 

۲۶۹ هزار درخواست مجوز شده که 111 هزار مورد صادر شده است.
دهقان دهنوی با بیان اینکه برای امس��ال یک اقدام ضربتی برای بهبود فضای 
کس��ب و کار در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت، اظهار داش��ت: با توجه به اینکه 
گمرک و سازمان امور مالیاتی، محل مراجعات بسیار زیادی از سوی مردم است، 
با اس��تقرار تیمی در این دو بخش، مش��کالت مردم را بررسی و جمع بندی را در 

قالب دو دس��تور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رؤس��ای این دو س��ازمان ابالغ 
کردیم.

مع��اون امور اقتص��ادی وزیر اقتصاد با اش��اره به اینکه مهل��ت اجرای این دو 
بخش��نامه ۹0 روز است، افزود: اولین اقدام در سازمان مالیاتی، بهبود در فرآیند 
ثبت ن��ام مؤدی��ان بود. همچنین س��ازمان ام��ور مالیاتی باید در بازرس��ی ها، به 

اطالعات موجود استناد کند.
وی ادام��ه داد: اقدام بعدی، اجرای ماده 1۸۶ قانون مالیات های مس��تقیم بود 
ک��ه در ادارات مختل��ف، رویه های گوناگونی داش��ت؛ از این رو قرار ش��د تمامی 
بخشنامه ها در قالب یک شیوه نامه واحد ابالغ شود که البته سازمان امور مالیاتی 

هنوز این شیوه نامه را ارائه نکرده است.
دهق��ان دهنوی گفت: اق��دام دیگر مربوط به ابالغ بدهی و پرداخت قس��طی 
مالی��ات بود که این مس��ئله در اس��تان ق��م و اداره غرب ته��ران در حال انجام 
است. همچنین آسان سازی مفاصاحساب مالیاتی باید به مدت ۴۸ ساعت صورت 
می گرفت که این اقدام انجام ش��ده اس��ت بنابراین گواهی ثبت نام ارزش افزوده 

دائمی شده و دیگر نیاز به مراجعات بعدی نیست.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد بیان کرد: مورد بعدی، تنقیح قوانین بود که 

تاکنون 1۶۹۹ قانون از مجموع 1۹۹۲ قانون بررسی شده است.
5 تکلیف گمرک برای سهولت در فرآیندهای کسب و کار

وی به وظایف گمرک اش��اره کرد و گفت: در بخش گمرک خواس��تار اجرای 
۵ اق��دام در فرآینده��ای کس��ب و کار بودیم که اولین مورد مربوط به تس��هیل 
ش��رایط ثبت اظهارنامه ها بود که برای انج��ام این اقدام تنها 1۲ روز مهلت باقی 

مانده است.
دهق��ان دهنوی ادام��ه داد: مورد بعدی، س��هولت در ارزش گ��ذاری کاالهای 

اساسی بود که ۴۲ روز زمان برای اجرا دارد.
مع��اون امور اقتص��ادی وزیر اقتصاد اف��زود: در این میان، پذی��رش انبارهای 
اختصاصی تا ۵0کیلومتر و ش��فافیت در اعالم نرخ های انبارداری، موارد دیگری 

بود که انجام شده است.
وی با اش��اره به تسهیل شرایط برای کس��ب و کارهای کوچک گفت: تاکنون 
۲۶۷ ش��رکت متوسط و کوچک شناسایی ش��ده که امور گمرکی آنها با سهولت 

بیشتری انجام خواهد شد؛ برای این امر ۴۲ روز دیگر فرصت وجود دارد.
دهقان دهنوی اظهار داشت: در مکاتبه ای که با رئیس جمهور داشتیم، خواستار 
تعیین ضرب االجل برای بهبود محیط کس��ب و کار ش��دیم و این مهلت از سوی 
رئیس جمهور تا 1۵ مهرماه تعیین شد که البته این مهلت به پایان رسیده است.

تنزل رتبه ایران در شاخص ادراک فساد
مع��اون امور اقتصادی وزیر اقتص��اد در ادامه گفت: ی��ک پویش تحت عنوان 
»بهب��ود محی��ط کس��ب و کار« در نظر گرفته ش��ده ک��ه از نهاده��ای متولی 
می خواهی��م به این پویش بپیوندند. در گام نخس��ت، از س��ازمان غ��ذا و دارو و 
س��ازمان تأمین اجتماعی که نقاط قابل بهبود فراوانی دارند، درخواست می کنیم 

که به این پویش بپیوندند.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که در شاخص فس��اد، جایگاه کشور چه تغییری 

کرده اس��ت؟ افزود: متأسفانه در ش��اخص ادراک فساد، تنزل رتبه داشته ایم و از 
رتبه 1۳0 به 1۳۸ سقوط کرده ایم البته این شاخص ها چندان قابل اتکا نیستند 

چراکه برخی مالحظات را در کشورها در نظر نمی گیرند.
بیمه ها باید به سامانه مجوزها متصل شوند

دهقان دهنوی درخصوص اتصال بانک ها و بیمه ها به س��امانه مجوزها تصریح 
کرد: وظایف بانک ها، ارائه خدمات اعتباری به مردم اس��ت؛ از این رو این خدمت 
در قالب سامانه مجوزها قرار نمی گیرد، اما بیمه ها برای فعالیت و نمایندگی های 

خود، باید به این سامانه متصل باشند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: تس��هیل در ارائه تس��هیالت بانکی از 
طریق اصالح نظام بانکی می تواند در بهبود شرایط کسب و کار مؤثر باشد که در 
این زمینه اقدامات خوبی توسط معاونت بانک و بیمه وزارتخانه دنبال شده است.

حذف 600 مجوز اضافه کسب و کار
وی درخصوص فعالی��ت هیأت مقررات زدایی گفت: هی��أت مقررات زدایی هر 
دو هفته، س��ه جلس��ه برگزار می کند و تاکنون ۶00 مجوز اضافه در این هیات 

حذف شده است.
دهقان دهنوی درباره رشد اقتصادی اظهار داشت: هنوز گزارش رسمی از رشد 
اقتصادی نیمه نخس��ت سال دریافت نکرده ایم اما برخی عالئم نشان می دهد که 

نسبت به سال ۹۷ رشد خوبی در بخش غیرنفتی خواهیم داشت.
تشکیل صندوق ودیعه مسکن در حال بررسی است

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاس��خ به سؤال خبرنگار مهر، درخصوص 
تش��کیل صندوق ودیعه مسکن گفت: وزارت اقتصاد چندی پیش پیشنهادی در 
رابطه با تش��کیل صندوق ودیعه مس��کن داده بود که به سازمان برنامه و بودجه 

منعکس شد و هم اکنون در حال بررسی است.
وی در رابط��ه ب��ا ایراداتی که ش��ورای فقهی بانک مرکزی ب��ه راه اندازی این 
صندوق وارد کرده بود، افزود: شورای فقهی بانک مرکزی در مورد عقد پیش بینی 
شده برای اعطای تسهیالت این صندوق ایراد گرفته بود اما این موضوع نمی تواند 
مش��کل اساس��ی ایجاد کند چراکه می توان از عقود دیگر برای اعطای تسهیالت 
اس��تفاده کرد و این موضوع ایرادی نیست که بتواند مانعی در پیشبرد کار ایجاد 

کند.
فعالین کسب و کار شکایت های خود را در سامانه »دادور« ثبت کنند

دهقان دهنوی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر درخصوص راه اندازی تاالر 
شیش��ه ای سرمایه گذاری اس��تان ها بیان کرد: سامانه »یاور« یکی از سامانه هایی 
است که بخشی از کار ارتباط مردم با صدور مجوزها را انجام می دهد. اگر کسی 
در مورد دریافت مجوز با مشکل مواجه شود، سؤال خود را در این سامانه، مطرح 

و راهنمایی الزم دریافت می کند.
ب��ه گفته وی، همچنین س��امانه ای تحت عن��وان س��امانه »دادور« راه اندازی 
ش��ده که ش��کایت ها در مورد صدور مجوزها را پیگیری می کند. طبق قانون اگر 
کس��ی در این سامانه شکایت کند، اس��تاندار یا باالترین مقام استانی موظف به 

پاسخگویی ظرف حداکثر هفت روز هستند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد: فعالین کسب و کار بدانند اگر در 

این سامانه ش��کایت کرده اند، حتماً رسیدگی خواهد شد چراکه ما در وزارتخانه 
عملکرد اس��تان ها را پایش و گزارش را به مقامات عالیرتبه از جمله وزیر کش��ور 
و رئیس جمه��ور اع��الم می کنیم. دهق��ان دهنوی تصریح کرد: گام س��وم، تاالر 
شیشه ای س��رمایه گذاری استان ها اس��ت که فضایی را برای مباحثه درخصوص 
کس��ب و کار بین فع��االن اقتص��ادی و نمایندگان دس��تگاه های مختلف فراهم 
می کند. وی افزود: ما منتظر هس��تیم که سامانه های »دادور« و »یاور« به اندازه 
کافی ش��ناخته شوند و سپس تاالر شیشه ای را به شکل رسمی راه اندازی کنیم؛ 

هم اکنون این تاالر به شکل پایلوت فعالیت دارد.
استفاده از ارز دیجیتال در شبکه پرداخت های داخلی ممنوع است

مع��اون ام��ور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاس��خ به س��ؤالی در رابطه با ارزهای 
دیجیتال اظهار داش��ت: در حوزه ارزهای دیجیت��ال دو مقوله داریم؛ یکی بحث 
ماینینگ است که فرد دستگاه می آورد و اقدام به معدن کاوی می کند و ارز را به 
دست می آورد. این فعالیت به مثابه صنعت است و مالحظات خود را دارد. کسی 

مخالفتی با تولید ارز دیجیتال ندارد.
دهق��ان دهنوی افزود: اگر کس��ی بخواهد از طریق ماینین��گ یا خرید، از ارز 
دیجیتال خود در ش��بکه پرداخت های کشور اس��تفاده کند، با ممنوعیت مواجه 
خواهد شد چراکه این موضوع مرتبط با سیاست گذاری پولی کشور است. با توجه 
به اینکه بانک مرکزی هنوز به الگوی مشخصی نرسیده، این ممنوعیت همچنان 
پایدار اس��ت. وی به مبارزه با پولش��ویی اشاره کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی 
و دارایی متولی مبارزه با پولش��ویی اس��ت و باید در ای��ن مرکز به صورت کلی، 
ش��رایطی که در قالب ارزهای دیجیتال مطرح می شود، مورد بررسی قرار گیرد. 
در رابطه با ارزهای دیجیتال باید با دقت اقدام ش��ود چراکه این صنعت ماهیتی 
پویا دارد. وزارت اقتصاد آمادگی شنیدن صحبت های فعاالن این حوزه را دارد و 

در صورت نیاز، حمایت خواهد کرد.
در کشور همه چیز علیه استارت آپ ها است

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر اینکه چرا به 
وضعیت استارت آپ ها رسیدگی نمی شود؟ گفت: متأسفانه در کشور ما همه چیز 

بر علیه استارت آپ ها به عنوان بنگاه های کوچک است.
وی بیان کرد: باید قوانین مش��خصی تحت عنوان »قوانین کس��ب و کارهای 
کوچک« داش��ته باشیم و مباحثی همچون مالیات، قوانین کار و تأمین اجتماعی 
این کسب و کارها را جداگانه، بررسی و شرایط آسان و عادالنه ای را برقرار کنیم.

دهقان دهنوی همچنین درباره برنامه »رونق تولید« وزارت اقتصاد گفت: روز 
گذش��ته پیش نوی��س برنامه »رونق تولید« تهیه ش��د و امیدواریم بتوانیم هرچه 

زودتر برنامه های خود را در این حوزه آغاز کنیم.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در رابطه با اینکه تاکنون چه اقدامات ویژه ای 
برای حذف مجوزها انجام شده است، اظهار داشت: رویکرد ما در وزارت اقتصاد، 

حذف مجوزها نیست بلکه ما به دنبال تسهیل مجوزها هستیم.
وی خاطرنش��ان کرد: اگر دس��تگاهی با ما در حوزه بهبود فضای کسب و کار 
تعام��ل نکن��د، ما اعالم می کنیم که فعالین کس��ب و کار، دیگر نیازی به گرفتن 

مجوز مربوطه نخواهند داشت.

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد

اسامی ۵ دستگاه کم کار و بی توجه به بهبود فضای کسب وکار

چهارشنبه
24 مهر 1398
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نیروی کار اگر خوشحال باشد و از کارش راضی باشد، مولد هم خواهد 
بود و بر بهره وری س��ازمان خواهد افزود. برای داش��تن چنین کارکنانی 
در درج��ه اول باید به این فکر باش��یم که فرهنگ س��ازمانی در محیط 
کار خوب باش��د و باعث جلب عالقه نیروی کار شود، اما چطور می توان 
این خواس��ته را محقق کرد؟ برای ایجاد انگی��زه در کارکنان چه نکاتی 
را باید مدنظر داش��ته باشیم؟ همراه ما باشید. در این مطلب با رجوع به 
اظه��ارات ماتیلدا کالین به دنبال جوابی برای این س��ؤال ها خواهیم بود. 
او یکی از بنیان گذاران ش��رکت تجاری فرانت )Front( است، شرکتی 
که از سال ۲01۳ فعالیتش را در حوزه کسب و کار در سان فرانسیسکو 

آغاز کرده است.
پی��ش از هر چیز بیایید ببینیم چرا ایج��اد انگیزه در نیروی کار مهم 
است و اساسا نیروی کار نسل های جدید با نسل های گذشته چه تفاوتی 
دارن��د. ماتیلدا کالین در ای��ن باره می گوید: »طی چند دهه گذش��ته، 
انتظارات افراد از کارش��ان بیشتر و بیشتر شده است. در گذشته، همین 
 که کسی کار پیدا می کرد، خوشحال بود و چندوچون کار اهمیت زیادی 
نداش��ت؛ اما این روند به مرور دستخوش تغییر شد و افراد به پیدا کردن 
کارهایی روی آوردند که از آنها احس��اس رضایت مندی داشته باشند و 
بتوانند مهارت ها و توانایی های ش��ان را ب��روز بدهند. انگیزه، هدف، معنا 
و احس��اس رضایت مندی مؤلفه هایی هستند که نیروی کار امروزی در 
ش��غلش جست وجو می کند. سازمان ها، اگر بخواهند دوام داشته باشند، 

باید در پی برآورده کردن این انتظارات نیروی کارشان باشند.«
ب��ه باور ماتیلدا کالین س��ه مؤلفه وجود دارد که باع��ث ایجاد انگیزه 
در کارکن��ان می ش��ود. در ادامه مطلب به معرفی و ذک��ر جزییات آنها 

خواهیم پرداخت.
1. کارکنان باید بدانند هدف و مأموریت سازمان چیست

مؤلفه اولی که باعث می شود نیروی کار از کارش راضی باشد و انگیزه 
بیش��تری پیدا کند، درک هدف اصلی سازمان است. رعایت این مسئله 
و آگاه کردن نیروی کار از هدف س��ازمان در کس��ب و کارهای کوچک 
ساده تر است؛ چراکه مدیران این کسب وکارها معموال طی روندی روزانه 

اقدام به تصمیم گیری و پیشبرد فعالیت ها می کنند.
وقتی س��ازمان توس��عه پیدا می کند و بزرگ تر می شود، مدیری قادر 
ب��ه حفظ رون��د موفقیت ها خواهد بود که به ج��ای آنکه خودش تمامی 
تصمیم گیری ها را به عهده بگیرد، برای هدایت زیرمجموعه های مختلف 

سازمان، افراد مناسب را به خدمت بگیرد.
ماتیلدا کالین در این باره می گوید: »وقتی صحبت از اس��تخدام کسی 
در پس��ت های اجرایی و مدیریتی می شود، به جای آنکه به این فکر کنم 
که آیا ش��خصی که در نظر دارم توانایی به عهده گرفتن پستی بخصوص 
را دارد یا خیر، بر این مس��ئله تمرکز می کنم که آن شغل یا پست برای 

شخِص موردنظر مناسب است یا خیر.«

نکته دیگری که مدیران س��ازمان ها ب��رای ایجاد انگیزه در نیروی کار 
باید به آن توجه کنند، اهمیت صحبت کردن با کارکنان درباره مأموریت 
سازمان است. مدیران باید زمان زیادی را به صحبت درباره این موضوع 
اختصاص بدهند و با انتقال شفاف و واضح پیام، از مطلع شدن کارکنان 
از مأموریت س��ازمان کس��ب اطمینان کنند. در غیر این صورت، ممکن 

است نیروی کار احساس کند در 
تاریکی نگه داش��ته شده است و 
زحماتش ثمری ندارد؛ او در پی 
چنین احساسی، انگیزه اش را از 

دست خواهد داد.
راهکارهای آگاه سازی کارکنان 

از مأموریت سازمان
کارآمدی  و  محب��وب  راه های 
ب��رای انتق��ال این پی��ام وجود 
دارد که در ادامه به آنها اش��اره 

می کنیم:
• ارسال آخرین خبرها درباره 
تغییرات و اصالح��ات فعالیت ها 
در س��ازمان ب��رای نی��روی کار 

به صورت هفتگی؛
نتای��ج  به اش��تراک گذاری   •
جلس��ات هیأت مدی��ره با نیروی 

کار؛
• برگزاری جلس��اتی با حضور 

تمامی کارکنان سازمان.
دریاف��ت بازخ��ورد نیروی کار 
درب��اره مأموریت س��ازمان، هم 
در حضور کارکن��ان دیگر و هم 
راه��کار  خصوص��ی،  به ص��ورت 
مدی��ران  ک��ه  اس��ت  دیگ��ری 
بهت��ر  درک  ب��رای  می توانن��د 
نیروی  توسط  سازمان  مأموریت 

کار از آن استفاده کنند.
2. کارکنان باید بدانند 
می توانند از مهارت های 

منحصربه فردشان استفاده کنند
هر نی��روی کار خوبی دوس��ت دارد از مهارت ه��ای منحصربه فردش 
به گونه ای اس��تفاده کند که تأثیر آنها را در رش��د و پیش��رفت سازمان 
احساس کند. ماتیلدا کالین در این باره می گوید: »به باور من، مهم ترین 

سؤالی که هر انسانی می تواند از خودش بپرسد این است که چه مهارت 
منحصربه ف��ردی دارد که او را از دیگران متمایز کند؛ چه کار بخصوصی 

است که او در انجام دادنش بهتر از دیگران است.«
متأسفانه مش��غله ها و جلس��ه های کاری متعدد فرصتی برای نیروی 

کار باقی نمی گذارد که بخواهد به دنبال پاسخ چنین سؤال هایی باشد.
کار  هفت��ه  چن��د  از  بع��د 
غیرمتمرک��ز ])کار غیرمتمرک��ز 
یعنی نت��وان ب��دون وقفه روی 
متمرک��ز  بخص��وص  فعالیت��ی 
ریزودرش��ت  کاره��ای  و  ش��د 
دیگ��ر روند ثابت تمرک��ز بر آن 
را مخت��ل کنن��د([، احتماال بار 
فعالیت ها روی دوش نیروی کار 
س��نگینی خواهد کرد و به خاطر 
عقب افت��ادن از کارهای اصلی، 
از کارای��ی و انگیزه اش کاس��ته 
خواهد ش��د. مدیران سازمان ها 
برای جلوگیری از این مس��ئله و 
حفظ انگیزه نی��روی کار باید به 
فک��ر طرح ریزی برنام��ه ای برای 

مدیریت زمان کارکنان باشند.
پیشنهاد ماتیلدا کالین در این 
باره این اس��ت که س��عی کنیم 
این ام��کان را در اختیار نیروی 
کار بگذاریم که بیش��تر بر همان 
که  باش��د  متمرکز  فعالیت هایی 
در انجام دادن شان مهارت دارد و 
بهتر اس��ت؛ در نتیجه، او زمانش 
را ص��رف آن فعالیت ها می کند. 
جلسه های کاری و دیگر کارهای 
س��ازمان در بحث مدیریت زمان 
بعدی م��ان  اولویت ه��ای  بای��د 
باشند. به این طریق می توانیم به 
ایجاد انگی��زه در کارکنان کمک 

بیشتری کرده باشیم.
3. کارکنان باید بدانند فعالیت های شان ثمربخش و تأثیرگذار 

است
کس��ی که در انجام دادن کارش مهارت داشته باشد، اگر نتواند تأثیر 
کارهای��ش را بر محص��ول نهایی ببیند، به مرور دلس��رد می ش��ود؛ این 

احس��اس حتی ممکن است به ترک ش��غل بینجامد. چنین احساساتی 
در نیروی کار می تواند به ویژه برای س��ازمان هایی دردسرآفرین باشد که 
سروکارشان بیشتر با کارهای اطالعاتی است تا تولید محصوالت مادی؛ 
یعنی سازمان هایی که در آنها محصول نهایی ثمره زحمات تعداد زیادی 

از افراد است.
این مثال به درک بهتر موضوع کمک خواهد کرد:

نجار وقت و انرژی اش را صرف ساخت میز یا چیزی شبیه آن می کند. 
پ��س از آماده ش��دن محصول نهای��ی، او کامال از نتیج��ه کارش راضی 
خواه��د بود؛ چون آنچه درس��ت کرده ملموس اس��ت و تقریبا خودش 
به تنهایی آن را آماده کرده اس��ت. در مقابل، شرایط برای کسی که مثال 
به برنامه نویس��ی مشغول است، به گونه دیگری اس��ت: کار برنامه نویس 
تنها جزء کوچکی از محصول نهایی را تشکیل می دهد و به تنهایی منجر 
به تولید نمی ش��ود؛ افراد متخص��ص دیگ��ر کار او را بازبینی می کنند، 

بعضی قسمت ها را به روز می کنند و تغییر می دهند.
به باور ماتیلدا کالین، برای جلوگیری از دردسرس��از شدن این مسئله 
به شفاف س��ازی نیاز پیدا می کنی��م: به این معنا ک��ه تمامی کارکنان، 
به وض��وح بتوانند نتیجه فعالیت های ش��ان را ببینند. به اش��تراک گذاری 
آخرین تغییرات و نتایج و معیارهای کلیدی با تمامی اعضای س��ازمان، 
یکی از راهکارهای مناس��ب برای محقق کردن این هدف و ایجاد انگیزه 

در نیروی کار است.
ماتیلدا کالین در این باره می گوید: »به مرور که فعالیت های س��ازمان 
گسترده تر می ش��ود، یکی از مسائلی که خیلی فکرم را مشغول می کند 
این است: چطور باید تمامی آنچه را کارکنان نیاز دارند بدانند، به اطالع 
آنها برس��انم؟ در نتیجه، به دنبال راهکارهایی برای آگاه نگه داشتن آنها 

می گردم.«
کالم آخر

کار کردن همیشه مطلقا مثبت و لذت بخش نخواهد بود. حتی گاهی 
نیروی کار مولد و باانگیزه، به فراخور ضرورت های کاری، مجبور می شود 
وظیفه ای را به عهده بگیرد که برایش دش��وار و ناخوشایند است. گاهی 
هم ممکن اس��ت در هفته های پایانِی تکمیل پروژه ای بخصوص مجبور 

به تحمل اضافه کار شود؛ چون موعد تحویل محصول نزدیک است.
اینها ضرورت های کاری هس��تند؛ پس موقتی اند و با در پیش گرفتن 
رویکرد مناس��ب و در نظر داشتن مواردی که در این مطلب برشمردیم، 
تأثیری بر کاهش انگیزه یا کارایی نیروی کار نخواهند گذاشت. مدیران 
س��ازمان ها باید با طرح ری��زی برنامه های منظم و دقی��ق میان زندگی 
ش��خصی یا خانوادگی و زندگی کارِی نیروی کارش��ان تعادل به وجود 
بیاورن��د. مدیران باید به نی��روی کار کمک کنند تا بداند چه زمانی باید 

یکی از این دو را بر دیگری اولویت بدهد.
forbes/chetor:منبع
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برندسازی براساس الگوی فیلم جوکر
فیلم جوکر چه تغییراتی در حوزه کسب و کار ایجاد کرده است؟

حوزه هنر همیش��ه تاثیر انکارناپذیری بر روی صنعت تبلیغات و برندسازی داشته است. از دهه ها 
قبل اس��تفاده از بازیگران فیلم های مش��هور یا بازآفرینی صحنه های��ی از آنها مورد توجه طراح های 
تبلیغاتی قرار داش��ته است. این امر با هدف جلب نظر سریع مخاطب صورت می گرفت. نکته جالب 
اینکه در طول س��ال های اخیر این ش��یوه به طور متفاوتی مورد استفاده برندها قرار گرفته است. در 
حقیقت دیگر الگوی س��نتی تبلیغات با اس��تفاده از آثار هنری، در اینجا فیلم، رو به افول گذاش��ته 
است. به این ترتیب بررسی تغییرات ایجادشده و نحوه واکنش مناسب ما به این امر ضروری خواهد 

بود. 
م��ن پ��س از چند روز درگیری و مش��غله کاری فراوان در نهایت هفته پیش به س��راغ تماش��ای 
فیلم جوکر رفتم. این فیلم از زمان ش��روع به س��اخت درگیر ش��ایعات بسیار زیادی بود. بسیاری از 
عالقه مندان به س��ینما و هنر هفتم از مدت ها قبل انتظار اکران رس��می آن را داش��تند. در نهایت 
همین ماه انتظار طرفداران این دسته از فیلم ها به پایان رسید. نکته مهم درخصوص این فیلم اخطار 
بسیاری از انجمن های سینمایی و منتقدان نسبت به رواج خشونت در جامعه براساس الگوی جوکر 
در این فیلم بود. در برخی از ایالت های آمریکا فیلم موردنظر با محدودیت س��نی اکران ش��ده است. 
به همین خاطر در اینجا با الگویی متفاوت از فیلم های س��ری جوکر مواجه هس��تیم. به ویژه اینکه 
شخصیت مثبت داستان، یعنی بتمن نیز در این فیلم حضور ندارد. سراسر فیلم به بررسی تضادهای 
میان اف��راد ثروتمند و کمتر بهره مند از مزایای مادی می پردازد. به این ترتیب احتمال تاثیرگذاری 

آن بر روی جنبش های مدنی و حتی تندرو در ایاالت متحده و سایر نقاط جهان زیادی است. 
داستان فیلم جوکر بسیار ساده و در عین حال تاثیرگذار است. این فیلم ماجرای فردی جدا افتاده 
با جامعه را بیان می کند. جوکر داس��تان ما احس��اس عدم تعلق و ناتوانی در زمینه رشد و پیشرفت 
شغلی در جامعه را دارد. به این ترتیب به سوی مبارزه با عوامل ناکامی اش سوق پیدا می کند. در این 
بین شمار هرچه بیشتری از افراد با وی همدست می شوند. به این ترتیب جنبشی بزرگ و غیرقابل 
کنترل پدید می آید. پس از نمایش این فیلم در سراسر جهان بسیاری از افراد و به ویژه اندیشمندان 
از موج »جنبش جوکری« در جهان صحبت کرده اند. این امر به خوبی تاثیرگذاری و هماهنگی فیلم 

جوکر با شرایط جامعه امروزی در بسیاری از نقاط جهان را بیان می کند. 
امروزه اغلب ما در دنیای پر از جنبش های مختلف زندگی می کنیم. جنبش های موجود در هنگ 
کن��گ، مونتریال، نیویورک، اس��ترالیا و ژاپ��ن فقط بخش کوچکی از این ماجرای بزرگ محس��وب 
می ش��ود. هنر دس��ت اندرکاران فیلم جوکر به تصویر کش��یدن مطلوب این الگوست. به این ترتیب 

مخاطب احساس همذات پنداری عمیقی با فیلم موردنظر خواهد کرد. 
بدون تردید صحبت طوالنی در مورد فیلم جوکر در مقاله ای که مربوط به تاثیر این فیلم بر روی 
دنیای برندس��ازی اس��ت، عجیب به نظر می رس��د. هدف من از این بحث روشن ساختن محور کلی 
فیل��م بود. وقتی ما از جنب��ش جوکر در فیلم موردنظر بحث می کنیم، باید طرف مقابل این جنبش 
را نیز مدنظر داش��ته باش��یم. اغلب کسب و کارها در دسته بندی دش��منان جنبش موردنظر جای 
می گیرند. به این ترتیب در صورت رواج این الگو برند ما با مش��کالت زیادی مواجه خواهد ش��د. به 
عنوان یک کارآفرین و صاحب برند تامل درباره تاثیر چنین جنبش هایی بر روی شیوه فعالیت برند 
ما کامال منطقی خواهد بود. ما نباید هرگز اجازه توقف فرآیند رو به رش��د برندمان را بدهیم. توقف 
فرآیند رش��د برند به زودی بدل به عقب رفت و بازگش��ت به نقطه های قبلی کسب و کار می شود. به 
این ترتیب در عمل ما نیازمند بازاندیشی در مورد شیوه های برندسازی و مدیریت برندمان هستیم. 
بی شک اوضاع کسب و کار در بسیاری از کشورهای جهان ناآرام استبخش مهمی از این ناآرامی ها 
به صورت همگانی در دنیای کسب و کار دنبال می  شود، بنابراین تالش برای کناره گرفتن از چنین 
روندهایی به هیچ جایی نخواهد رس��ید. در عوض ما باید مس��ئولیت مان در ش��رایط کنونی بازار را 
بپذیریم. تالش برای تغییر الگوی کسب و کار یکی از همین پیش نیازهای عرصه پذیرش مسئولیت 

محسوب می شود. 
در طول سال های اخیر برخی از عناصر مشخص در فرهنگ های مختلف تغییر کرده است. این امر 
موجب تغییر نوع نگاه به حوزه کس��ب و کار نیز ش��ده است. به ویژه پس از بحران مالی سال ۲00۸ 
بس��یاری از برندها با چالش کس��ب اعتماد مشتریان مواجه شده اند. این امر تغییر در ساز و کارهای 
فعالیت هر برند را ایجاب می کند. به این ترتیب الگوی برندس��ازی و تعامل با مش��تریان دستخوش 
تغییر بنیادی ش��ده اس��ت. به عنوان یک نتیجه نهایی، توسعه روزافزون اینترنت را نیز نباید از نظر 
دور داش��ت. اکنون به لطف فناوری اینترنت مردم از اتفاقات سراسر جهان در کمترین زمان ممکن 
خبردار می ش��وند. به این ترتی��ب با نگاهی انتقادی تر به فعالیت ش��رکت ها نگاه می کنند. بی تردید 
تعامل با مش��تریان دارای سطح باالیی از آگاهی اجتماعی بسیار دشوار خواهد بود. به همین خاطر 
باید با احترام و اطالعات بیشتر به سراغ تعامل با آنها برویم. در غیر این صورت عرصه برای فعالیت 
برند ما تنگ خواهد شد. برندهای بزرگ به خوبی ضرورت این تغییر را حس کرده اند. به این ترتیب 
الگوی تعامل آنها با مشتریان به شیوه نزدیک تری دنبال می شود. تا پیش از این هرگز برندها تالش 
برای نزدیکی بیش از حد به مش��تریان نداش��تند، با این حال اکنون نزدیکی به مش��تریان بدل به 
اصلی ضروری ش��ده است. با این حس��اب برندهای معتبر و جویای موفقیت چگونه باید به تغییرات 
آتی واکنش نشان دهند؟ اجازه دهید به برخی از پرسش های اساسی برای هر برندی اشاره کنیم. 

نخس��تین پرس��ش در مورد دلیل اصلی عدم رضایت ما از وضعیت کس��ب و کار است. به راستی 
چه چیزی در حوزه کاری ما تغییر کرده است؟ این تغییر چگونه کسب و کار ما را تحت تاثیر قرار 
می دهد؟ پاسخگویی به این پرسش ها نقش مهمی در پیشبرد اهداف مان خواهد داشت. برنامه ریزی 

برای تغییر شیوه برندسازی شرکت مان بدون توجه به این اصل امکانپذیر نخواهد بود. 
گام بعدی شناس��ایی دلیل خش��م و بی اعتمادی مشتریان اس��ت. این امر به طور کامل در حوزه 
وظایف تیم تحقیقات و توس��عه خواهد بود. به این ترتیب از پیگیری ش��یوه های برندس��ازی مطابق 

اصول مورد نفرت مشتریان جلوگیری به عمل خواهد آمد. 
در نهایت نیز باید به ش��یوه های مناس��ب برای کس��ب مجدد اعتماد مش��تریان فکر کرد. این امر 
مهم تری��ن نق��ش را دارد. بدون تفکر پیرامون این حوزه امکان موفقیت وجود نخواهد داش��ت. تمام 
تصمیمات تازه برند ما باید براس��اس این الگوی تازه صورت گیرد. به این ترتیب ما موفق به نمایش 

جلوه ای تازه از برندمان به مخاطب خواهیم شد. 
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قدرت جمالت و کلم��ات در فروش یک محصولی را نمی توانیم 
نادیده بگیریم. هر روز با انواع جمالتی مواجه می شویم که به نوعی 
قصد ترغیب و وسوس��ه ما برای خریدکردن را دارند. کدام یک از 

این جمالت معموالً برای شما وسوسه انگیزتر هستند؟
تحقیقات مختلف و تجربیات فروش��نده ها نش��ان داده است که 
گاهی جم��الت و کلماتی می توانند معادل ب��ا زحمت و بازاریابی 
چندین فروشنده و بازاریاب باشند. استفاده استراتژیک از جمالت 
مناس��ب می تواند میزان فروش را به یکباره به میزان چشمگیری 
افزایش دهد. جمالت قدرت این را دارند که خریداران را ساعت ها 
در صف ها نگه دارند و مشابه آن را چندین و چندین بار در تجارب 
مختلف دیده ایم. گاهی شاهد این هستیم که تعداد زیادی خریدار 
در صف های طوالنی در کنار یک فروش��گاه ایستاده اند. چیزی که 
در آنها انگیزه خرید را افزایش داده و آنها را مجبور به خرید کرده 

است، چیست؟
جمالتی که به مش��تریان چنین القا می  کند که اگر این معامله 
را انجام دهند س��ود زی��ادی خواهند کرد و دیگ��ر فرصت چنین 
معامل��ه ای برای آنها پیش نخواهد آم��د از قدرتمندترین جمالت 
هس��تند. نمونه بارز این جمالت، جمالتی هس��تند که پش��ت در 
فروش��گاه ها، مغازه ها ی��ا بیلبوردهای تبلیغاتی ب��ا عنوان »با یک 
خرید، یکی نیز رایگان ببرید« هست. ممکن است این جمله را به 
شکل های گوناگون نوشته باشند ولی منظور همه آنها این است که 
مش��تریان می توانند با خرید کردن یک محصول، محصول دیگری 

را به صورت رایگان جایزه ببرند.
در چند سال گذشته نیز به ویژه در محصوالت غذایی در 

برخی از فروش��گاه ها مانند فروشگاه های »افق« یا »جانبو« 
ما شاهد چنین جمالت ترغیب کننده بودیم. به عنوان مثال 
آنها تبلیغ می کردند که اگر مشتریان یک رب گوجه فرنگی 
خرید کنند دومی به صورت رایگان به آنها داده خواهد شد. 
همین ش��د که مشتریان زیادی برای خرید محصوالت آنها 
به فروشگاه های ش��ان مراجعه کردند. همچنین در برخی از 
محصوالت پوشاک نیز ما سال هاست که چنین تبلیغاتی را 
شاهد هس��تیم به عنوان مثال »با خرید یک کت و شلوار، 
یک پیراهن نیز هدیه بگیرید«، اما س��از و کار فروشندگی 
یا بازاریابی در این دس��ته از تبلیغات چیست؟ به نظر شما 
مش��تریان واقعا با این خریدها س��ود خواهند کرد یا سود 

اصلی برای فروشنده هاست؟
ی��ک جمله قدیمی اس��ت ک��ه می گوید »هی��چ ارزانی بی علت 
نیس��ت« ، هر فروش��نده ای بدون اینکه س��ودی به دست بیاورد، 

محصول خود را با قیمت پایین به فروش نمی رساند.
ای��ن جمل��ه با ای��ن تجربه که مردم همیش��ه به دنب��ال خرید 
محصوالت باکیفیت هس��تند تناق��ض دارد. زیرا تجربیات مختلف 
نش��ان داده است که مشتریان، محصولی را ترجیح می دهند که از 
کیفی��ت باالتری برخوردار اس��ت و در حالت عادی، بین محصولی 
ک��ه کیفیت پایین ت��ر و به نس��بت، قیمت پایین ت��ری نیز دارد و 
محصولی ک��ه کیفیت باالتر و قیمت باالتری نیز دارد، مش��تریان 
ترجیح می دهند محصول دوم را خریداری کنند زیرا از کیفیت آن 
مطمئن هستند، اما کلمه »مجانی« یا »رایگان« کاماًل این معادله 
را ب��ر هم می زند و افرادی که همیش��ه به دنب��ال خرید محصول 

باکیفیت بودند با ش��نیدن کلمه رایگان ی��ا مجانی، محصولی که 
کیفیت آن پایین تر است اما رایگان می باشد را انتخاب می کنند.

محققان س��عی کرده اند سازوکار روانی این جمالت و کلمات را 
در خریداران و مشتریان کشف کنند. آنها به این نتیجه رسیده اند 
که استفاده از کلمات رایگان و مجانی می تواند بار عاطفی و روانی 
زیادی برای مش��تریان داش��ته باش��د. بنابراین، فروشنده ها اگر از 
مشاوره یک بازاریاب نیز استفاده نکرده باشند در اثر تجربه خود به 
این نتیجه رسیده اند که چقدر مردم نسبت به این کلمات واکنش 
نش��ان می دهند و همین موجب ش��ده اس��ت که از این کلمات و 

جمالت در تبلیغ خود و بازاریابی استفاده کنند.
از نظر مشاوره بازاریابی، در واقع آنها با رایگان کردن محصوالت 
خ��ود هیچ ضرری نمی کنند. آنها فق��ط نحوه فروش و قیمت های 
خ��ود را متفاوت کرده اند ولی مش��تریان فک��ر می کنند که با این 
انتخاب، س��ود زیادی به دست خواهند آورد. آنها قیمت های خود 
را باال می برند ولی در عوض یک محصول را در کنار آن به رایگان 
به مش��تریان می دهند. به عنوان مثال، رب گوجه فرهنگی که هر 
قوطی آن ۵000 هزار تومن بود را در فروش��گاه هایی که از تبلیغ 
یک��ی بخر و دیگری را رای��گان ببرد به قیمت 10000 هزار تومان 
می فروختند و در کنار آن یک قوطی دیگر به رایگان به مش��تریان 

می دادند.
در واق��ع آنها هیچ ضرری نکرده بودند و در عین حال، محصول 
دوم نیز به صورت رایگان به مش��تریان داده نشده بود بلکه ارزش 
واقعی قوط��ی اول را دو برابر کرده بودند، اما همین تبلیغ موجب 

فروش چند برابری فروشنده ها شده بود.

قدرت جمالت فریبنده در فروش محصوالت
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