
امس��ال در 23 آذر همزمان با س��الروز تاسیس بانک 
پاس��ارگاد و آغ��از پانزدهمی��ن س��ال فعالیت مراس��م 
اختتامیه سومین جشنواره فیلم های 180 ثانیه ای بانک 
پاس��ارگاد با حض��ور مدیرعامل بان��ک، مدیرعامل خانه 
سینما، جمعی از هنرمندان و استادان فرهنگ و هنر در 

سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.
سومین جش��نواره فیلم 180 ثانیه ای بانک پاسارگاد 
ب��ا ه��دف شناس��ایی اس��تعدادها در می��ان جوانان و 
عالقه من��دان و همچنین جلب اف��کار عمومی در چهار 
مح��ور موضوع��ی کار خود را آغاز ک��رد. محورهای این 
جش��نواره عبارت بودند از: مسئولیت های اجتماعی اعم 
از تکریم خانواده، حفظ منابع طبیعی و محیط زیس��ت، 
اهدای عضو و همدلی و همبس��تگی ملی در مواجهه با 
بالیای طبیعی و حمایت از تولید ملی در بس��تر اقتصاد 
مقاومتی. همچنین بخش��ی نیز ب��ه عنوان بخش جنبی 
با محوریت ایده هایی که امکان س��اخت نیافتند نیز در 

نظر گرفته شد. 
در ابتدای این مراس��م پس از پخش سرود جمهوری 
اس��المی ایران و تالوت آیاتی از ق��رآن کریم اختتامیه 
س��ومین جش��نواره فیلم های کوتاه 180 ثانیه ای بانک 
پاس��ارگاد ب��ا اجرای محمد س��لوکی کار خ��ود را آغاز 
ک��رد. پس از پخش فیلم های کوتاه��ی از فعالیت بانک 
پاسارگاد دکتر حس��ن بلخاری دبیر جشنواره نخستین 
س��خنرانی بودند که کوتاه و مفید گزارش��ی از عملکرد 

این جشنواره در دوره قبل ارائه کردند.
ایش��ان در سخنان خود گفت: در س��ومین جشنواره 
فیلم های 180 ثانی��ه ای 650 فیلم کوتاه و 270ایده به 
دفتر جش��نواره ارسال شد. ایش��ان همچنین به کمیت 
فیلم های ارس��الی در سومین جش��نواره اشاره کردند و 
گفتند: ش��اید در ن��گاه اول میزان آثار ارس��الی در این 
جش��نواره نس��بت به دوره قبل کمتر باشد، این کاهش 
اعداد و ارقام به دلیل قوانین جشنواره بوده است، چراکه 
ما به دنبال آثار اولی ها بودیم. ما می خواستیم فیلم هایی 
در این جش��نواره ارزیابی ش��وند که برای این جشنواره 

ساخته شده اند.
دبیر س��ومین جش��نواره فیلم های کوت��اه همچنین 
گفتند: امس��ال موضوع جش��نواره  در چهار محور بود، 
ام��ا فیلم هایی ک��ه در زمینه حمای��ت از تولید ملی بر 
بس��تر اقتصاد مقاومتی به دس��ت ما رسید بسیار اندک 
ب��ود. وی افزود: ب��ه چند دلیل باید ب��ر تولید فیلم های 
کوتاه با موض��وع اقتصاد مقاومتی تمرک��ز کنیم: اولین 
دلیل تحریم هایی است که بر اقتصاد ما وارد شده است. 
دومین دلیل نیاز به همدلی و همبستگی ملی در شرایط 
کنونی اس��ت. ما باید در جهت همبس��تگی و تمرکز بر 

منافع ملی در شرایط کنونی فعالیت کنیم.
دکتر بلخ��اری همچنین گفت: زب��ان هنر تبدیل امر 
معنا به فرم اس��ت، بنابراین هنرمندان می توانند شرایط 

کنون��ی اقتصاد ایران را با تاکید بر تولید ملی به نمایش 
بگذارند.

وی در پایان س��خنان خود گفت: ان شاءاهلل به زودی 
جشنواره ای در حمایت از آثار اقتصاد مقاومتی راه اندازی 
می کنی��م که در آنجا با تمرکز بیش��تر ب��ر تولید ملی و 

اقتصاد مقاومتی خواهیم پرداخت. 
دومین س��خنران س��ومین جش��نواره های فیلم های 
کوتاه 180 ثانیه ای بانک پاس��ارگاد منوچهر شاهسواری 
مدیرعام��ل خانه س��ینما بود که به اهمی��ت تصویر در 

دنیای امروز اشاره کرد و گفت: 
هیچ تمدنی نمی تواند ش��کل بگیرد جز آنکه میانه ای 
درس��ت و کامل با تصویر داش��ته باش��د و هیچ تمدنی 
حاصل نمی ش��ود ج��ز آنکه در همه زمینه ها پیش��رفت 

خالقانه داشته باشد. 
مدیرعامل خانه س��ینما با تاکید بر خالقیت و تصویر 
گف��ت: در دنیای امروز هیچ  کش��وری نمی تواند بدون 
صدا و تصویر در عرصه سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی قدرتمند عمل کن��د. ملت بدون صدا و تصویر 

در جهان امروز وجود ندارد.
وی در ادام��ه اف��زود: ملت��ی که ص��دا و تصویر ندارد 
چی��زی از جنس ندیدن و نش��نیدن و نگفتن اس��ت و 
چقدر دردناک اس��ت که نشود دید، نشود شنید و نشود 

گفت. 
او ضمن اش��اره ب��ه اهمیت تولید فیلم ه��ای کوتاه و 

جشنواره 180 ثانیه ای گفت: 
آنچه شما در این جش��نواره انجام می دهید، می تواند 
مصارف دیگری داش��ته باش��د و تبدیل به یک سرمایه 
ب��زرگ در فضای مجازی  ش��ود. امروز از این مس��یر به 

سرعت می توانیم با جهان صحبت کنیم.
مدیرعامل خانه سینما در پایان سخنان خود گفت: 

ای��ن وطن فق��ط ب��ا بهره گی��ری از فعالیت های بهم 
پیوس��ته، وطن اس��ت و وطن باقی می ماند. برای اینکه 
وطن بماند هیچ چیزی نداریم جز آنکه خالقیت به خرج 

دهیم و کار کنیم.
دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد سومین 
و آخرین س��خنران سومین جش��نواره فیلم های کوتاه 
180 ثانیه ای بانک پاس��ارگاد ب��ود. وی با خیر مقدم به 
هنرمن��دان و هنرآفرینان که امانتداران تاریخ و فرهنگ 
سرزمین هس��تند، گفت: امروز روز تولد بانک پاسارگاد 
اس��ت. امروز چهاردهمین س��ال خود را ب��ا موفقیت به 
پایان می رس��اند و بانک پاسارگاد وارد پانزدهمین سال 
فعالیت خود می شود. توفیقات بانک پاسارگاد آنقدر زیاد 
اس��ت که حتی کلیپ های چند م��اه اخیر نیز نمی تواند 
آمار درس��ت و دقیق��ی از روند رو به رش��د این بانک و 
فعالیت های گروه مالی او ارائه کند، چراکه ما هر روز در 

حال پیشرفت هستیم. 
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد ضمن ارائ��ه آمار و ارقامی 
از روند رو به رش��د بانک پاس��ارگاد گفت: امس��ال سال 
رونق تولید است. باید هر سال شاهد رونق تولید باشیم. 
ب��رای بقای این تمدن بزرگ باید تولید کنیم و از تولید 
حمایت کنیم. این ملت سلطان ملت های جهان است. 

وی همچنین درباره نام بانک پاس��ارگاد گفت: ما قبل 
از ش��روع کار، تحقیق��ات زیادی را انج��ام دادیم. برای 
انتخ��اب نام بانک با فرهنگس��تان هن��ر و حتی مرحوم 
دکتر حس��ن حبیبی مش��ورت کردیم و از میان 1194 
نام توانس��تیم نام پاس��ارگاد را انتخاب کنیم. وی افزود: 

مرحوم حبیب��ی درباره این نام گفت: ایران از ازل تاریخ 
غیرتوحیدی نداشته است. ما نیز با ایمان و توسل به آقا 

امام رضا کار خود را آغاز کردیم. 
دکتر قاسمی همچنین به هوشمندی ملت ایران اشاره 
ک��رد و گفت: من در آمریکا درس مدیریت خواندم و در 
انگلی��س درس اقتصاد. هیچ ملتی ب��ه اندازه ملت ایران 
باهوش نیست و به سرنوشت کشور خود دلبسته نیست. 
م��ا در پاس��ارگاد با س��رمایه 5 میلی��ارد دالر در بخش 
معادن و صنایع کارهای بزرگی انجام دادیم؛ به گونه ای 
ک��ه برخی از پروژه های ما از نظر کیفیت و س��رعت در 

جهان نمونه است. 
مدیرعامل بانگ پاس��ارگاد همچنین به سابقه فعالیت 
و روند روبه رش��د فعالیت های مالی بانک پاسارگاد اشاره 
کرد و گفت: مدیرعامل میدکو برای اینکه کار را به نحو 
احسن انجام دهد همواره در سفر بود. مسافت سفرهایی 
که ایش��ان پیمودند به اندازه سه بار چرخیدن دور کره 

زمین بود. 
ایش��ان همچنین به دوران تحریم اشاره کرد و گفت: 
در دوران��ی ک��ه تحریم بر م��ا مباح ش��د و حتی برای 
کش��ورهایی واج��ب تلقی ش��د این ملت شگفتی س��از 
توانس��ت در عرصه اقتصادی فعالیت های چشمگیری را 
ب��ه ثمر بنش��اند. جنگ اقتصادی ام��روز کمتر از جنگ 
تحمیلی دیروز نیس��ت. امروز ما باید در عرصه اقتصادی 

بجنگیم و از افتخارات خود حفاظت کنیم.
دکتر مجید قاسمی در پایان سخنان خود به جشنواره 
حمایت از تولید ملی اش��اره کرد و گف��ت: ما به زودی 
جش��نواره دوس��االنه ای را برای حمای��ت از تولید ملی  

راه اندازی می کنیم. 

پس از س��خنرانی مدیرعامل بانک پاس��ارگاد مراسم 
اهدای جوایز برگزار ش��د و فیلم ه��ای کوتاه برگزیدگان 

نیز برای مهمانان به نمایش درآمد. 
در مجم��وع 650 فیل��م و 270 ایده تولی��د فیلم به 
جشنواره ارسال شد که 250 فیلم و 170 ایده شایسته 
حضور در مرحله داوری این جش��نواره شناخته شده اند. 
هیات داوران این جش��نواره را علی اکبر امین تفرش��ی، 
حس��ن بلخاری، محم��ود دهقان طزرجان��ی، غالمرضا 
نام��ی، بهرام توکل��ی، نیما جاوی��دی و روح اهلل حجازی 
از هنرمندان، هنرشناس��ان و کارگردانان مطرح کش��ور 
تش��کیل داده بودند ک��ه از بین 420 اثر که شایس��ته 
حضور در مرحله داوری س��ومین جش��نواره فیلم 180 
ثانیه ای بانک پاسارگاد ش��ناخته شده بودند، در نهایت 
67 اث��ر اعم از فیلم و ایده به عنوان راه یافتگان به بخش 

داوری نهایی اعالم شدند. 
 اسامی برگزیدگان:

 بخش اول: مسئولیت اجتماعی 
محبوبه کالیی با فیلم سینک 
حسام حسینی با فیلم کانال 

عیسی بابایی با فیلم وادی موران 
حمیدرضا بیات با فیلم ناهار در چمنزار 

تی یام یابنده  با فیلم سوپ 
بخ��ش دوم: حمای��ت از تولید ملی در بس��تر اقتصاد 

مقاومتی 
هیراد گرایلی با فیلم قلم 

بخش سوم: جایزه ویژه جشنواره 
مهدی شاهسواری با فیلم هانیه

مهدی خدیوی پناه با فیلم کلکسیون مادر 
در بخش جنبی ایده های برگزیده:

کمال احمدی پور با ایده »تولد«
اصغر روح با ایده »پرنده آبی«

سارا منصوری با ایده »خانواده من«
میثاق بحرالعلومیان با ایده »تصمیم کبری«

زهرا جدیدی با ایده »قنوت«
اکبر روح با ایده »عصا«

پیمان بیرانوند با ایده »آخرین رویا«
شیدا اسالمی فراز با ایده »اهدای عضو«

علی یاوری با ایده »شما هم دعوتید«
فرزانه ناظران پور با ایده »قلب«

در بخ��ش پایانی س��ومین جش��نواره فیلم های کوتاه 
180 ثانیه ای بانک پاس��ارگاد س��االر عقیل��ی به همراه 
گ��روه نوازندگان با اجرای  قطعاتی ش��ورانگیز از جمله 
وط��ن، ایران، وطنم، برادر جان و... حال و هوای دیگری 
به جش��نواره دادن��د. همچنی��ن دکتر مجید قاس��می 
مدیرعامل بانک پاسارگاد از ساالر عقیلی به عنوان یکی 
از هنرمندان ب��زرگ ایرانی تجلیل و هدایایی به رس��م 

یادبود به ایشان تقدیم کرد.

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

واقعیت های پنهان الیحه بودجه سال آینده

معمای ارز در بودجه ۹۹
الیحه بودجه 99 هفته گذشته رونمایی شد و سند مالی دولت با انبساط 25درصدی نسبت به بودجه امسال روانه بهارستان شد 
تا نمایندگان مجلس در مهلت مقرر به بررسی آن بپردازند. بودجه سال آتی در شرایطی به مجلس رفته است که از نگاه کارشناسان، 
در مقایسه با ادوار گذشته چندان تغییر ساختاری و ماهیتی در نحوه تخصیص منابع و مصارف ندارد.  در همین زمینه، مهدی نفر، 
تحلیلگر اقتصادی در گفت وگو با خبرآنالین، به تحلیل الیحه بودجه س��ال آینده پرداخت و گفت: س��ند دخل و خرج سال 99 در 
حالی تقدیم نمایندگان ملت شد که در مقایسه با ادوار گذشته چندان تغییر ساختاری و ماهیتی در نحوه تخصیص منابع و مصارف 

در آن قابل درک نیست و گویا ذهنیت نگارندگان همچنان در بحث درآمدی با خوش بینی همراه بوده است.
به گفته وی، بررسی داده های منتشره در الیحه بودجه سال 1399 کل کشور در بخش درآمدها نشان دهنده ابهاماتی است که 
نه فقط از نگاه بنده، بلکه اکثر کارشناسان بر عدم تحقق قطعی آن اتفاق نظر دارند؛ چراکه بودجه سندی است که کامال برمبنای 
واقعیت است و تا تحققی در بخش منابع صورت نگیرد، نمی توان در بخش مصارف برنامه ای داشت. این تحلیلگر اقتصادی با بیان این 
نکته که الیحه بودجه سال آینده، بالغ بر 1988 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری، 14درصد افزایش نشان می دهد...

ادامه رکوردشکنی شاخص بورس تهران

بورس همچنان در بورس

5

3

2

فرشاد مومنی، حسین راغفر و علی دینی ترکمانی بررسی کردند

پیامدهای 30 سال »تعدیل ساختاری« در اقتصاد ایران

افزایش کارایی تیم مالی شرکت در 6 گام
مشغله های ذهنی مصرف کنندگان و تأثیر آن بر مشتریان
طراحی استراتژی حضور در شبکه های اجتماعی

تصمیم گیری مخاطب و عوامل تاثیرگذار 
برگزاری نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران

بچه ها باارزش تر از کیک هستند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

سیستم توزیع آمازون رقیبی 
 FedEx جدی برای رقبایی مثل

به  شمار می رود

4 از آنجـا که اصالح نظام بانکی یکـی از اولویت های 
مهم اقتصاد ایران است، مجلس شورای اسالمی...

 از استقالل بانک مرکزی تا نظام ارزی شناور
و ساماندهی تسهیالت قرض الحسنه

 11 نقطه قوت
طرح بانکی مجلس

یادداشت
 چسبندگی

 هزینه های دولت

پس از تشدید تحریم های نفتی 
در یک س��ال اخیر، حذف نفت از 
بودج��ه و تحقق آرم��ان »اقتصاد 
بدون نف��ت« در ص��در اولویت ها 
قرار گرفت. در این راس��تا، مطالب 
و مباح��ث مختلف��ی در محاف��ل 
علمی، رس��انه ای و سیاست گذاری 
مطرح شد. یکی از این موضوعات، 
ضرورت صرفه جویی در هزینه های 
دولت و کاهش هزینه ها متناس��ب 
با کاهش درآمدهای نفتی اس��ت، 
اما به نظر می رس��د تحقق این امر 

چندان آسان و ممکن نیست.
نگاهی به هزینه های دولت نشان 
می ده��د ماهیت آنها ب��ه گونه ای 
است که چسبندگی به پایین دارند 
و در کوتاه م��دت نمی توان کاهش 
قاب��ل مالحظ��ه ای در آنه��ا ایجاد 
ک��رد. چس��بندگی در اقتص��اد به 
زبان س��اده به معنای عدم کاهش 
در ش��رایط مختلف و مقاومت در 
برابر کاهش اس��ت. البته در اینجا 
منظور هزینه های اسمی است و با 
هزینه های واقعی که براساس تورم 

تعدیل می شوند، کاری نداریم.
ش��اید این مدع��ا در ابتدا کمی 
عجیب باش��د، اما م��روری بر انواع 
هزینه ه��ای دول��ت صح��ت آن را 
اثب��ات می کن��د. در دو دهه اخیر 

هم��واره 60 تا 70درصد 
3از کل هزینه های دولت...
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فرصت امروز: سیاس��ت »تعدیل س��اختاری« در دهه 70 قرن بیستم 
در کش��ورهای آمریکای التین اجرا ش��د. این سیاست از سوی صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی برای کش��ورهای در حال توس��عه توصیه 
ش��د و اجرای آن، ش��رط بهره مندی از وام های این دو نهاد بین المللی 
بود. این سیاس��ت در ایران نیز با تاخیر نس��بت به کشورهای آمریکای 
التین به اجرا درآمد. دولت اول هاشمی رفس��نجانی پس از پایان جنگ 
هش��ت س��اله و در ابتدای دهه 70، سیاس��ت »تعدی��ل اقتصادی« را 
برای دس��تیابی به اه��داف مهمی همچون کاهش تورم، افزایش رش��د 
تولی��د واقعی و بهبود وضعیت ت��راز پرداخت  ها پیاده ک��رد و به دنبال 
آن، برنامه های��ی نظیر کاهش یارانه  ها، افزای��ش مالیات ها، عدم کنترل 
قیمت ها، خصوصی سازی و کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی عملیاتی 
ش��د، اما مس��یر تعدیل س��اختاری در ابتدای 70، آنچنانکه دولتمردان 
تصور می کردند، پیش نرفت و آزاد س��ازی اقتصادی به شکس��ت منجر 
شد. شورش حاشیه نشین ها در اوایل دهه 70 ازجمله پیامدهای اجرای 
همین سیاست »تعدیل اقتصادی« و »تثبیت ساختاری« توسط »دولت 

سازندگی« بود.
در همین زمینه، »ایلنا« در میزگردی با حضور فرشاد مومنی، حسین 
راغفر و علی دینی ترکمانی، سیاس��ت »تعدیل س��اختاری« را در میان 
این اقتصاددانان به بحث گذاش��ت. پس از افزایش قیمت ارز در س��ال 
گذش��ته و اصالح قیمت بنزین در هفته های اخیر، موضوع دس��تکاری 
قیمت های کلیدی بار دیگر از سوی برخی از اساتید اقتصاد مطرح شد. 
به اعتقاد آنها، این سیاس��ت ها در چارچوب برنامه »تعدیل س��اختاری« 
و از پای��ان جن��گ تحمیلی تا همین امروز در تمام��ی دولت ها، فارغ از 
رویکرد سیاسی ش��ان به عنوان راهبرد اجرا ش��ده است، بنابراین در این 
نشس��ت سعی شد تا زوایا و ابعاد این سیاس��ت اقتصادی توسط فرشاد 
مومنی استاد اقتصاد دانشگاه عالمه، حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا 
و علی دینی ترکمانی عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های 

بازرگانی به بحث گذاشته شود.
پیامدهای منفی »تعدیل ساختاری« در ایران و جهان

حس��ین راغف��ر: برنامه تعدیل ابتدا از آمریکای التین ش��روع ش��د و 
آزادس��ازی اقتصاد، مقررات زدایی، خصوصی س��ازی و به تعبیر مختصر، 
تغیی��ر مدیریت اقتص��اد از دولت به بازار را دنبال کرد. این سیاس��ت ها 
طبیعتاً واکنش های جدی در کش��ورهای آمریکای التین به وجود آورد 
و ما ش��اهد ظهور دیکتاتورهای نظامی در این کش��ورها بودیم، زیرا زور 
و اس��تبداد بخش��ی از اجرای این سیاس��ت ها بود و آنچ��ه در آمریکای 
التین پس از کودتای پینوش��ه روی داد و به سرعت به سایر کشورهای 
دیگر همانند اروگوئه و برزیل سرایت کرد، استقرار حکومت های نظامی 
بود تا این سیاس��ت ها را اجرا کنند، بنابراین بس��ته سیاستی که به نام 
»تعدیل ساختاری« معروف است، از سال 1982 و به دنبال شکل گیری 
بحران جهانی بدهی مطرح شد و مکزیک اعالم کرد که قادر به پرداخت 
بدهی های خود نیس��ت، چون در همان س��ال، مکزیک دومین کش��ور 
بدهکار پس از برزیل بود و بیش��تر بدهی آنها به بانک های کش��ورهای 
صنعتی بود. درنتیجه، طبیع��ی بود که برای جلوگیری از ایجاد دومینو 
که می توانس��ت به سایر کشور ها س��رایت کند و ورشکستگی بانک ها را 
به دنبال داش��ته باش��د، بس��ته ای را به نام »تعدیل ساختاری« طراحی 
کردند که مولفه های اصلی آن، کوچک س��ازی دول��ت، مقررات زدایی و 
خصوصی س��ازی بوده است و در سراسر دنیا و به عنوان شروط صندوق 

بین المللی پول برای اعطای وام مطرح شد.
ب��ا اجرای این سیاس��ت ها، ش��ورش نان در س��ال 1980 در بیش��تر 
کش��ورهای آفریقایی، آس��یایی و آمریکای التین پدید آمد و در س��ال 
1993 بانک جهانی در گزارشی به تعدیل سیاست های تعدیل پرداخت 
و بس��ته تکمیلی تحت عنوان »تور ایمن��ی اجتماعی« را مطرح کرد. به 
اعتقاد بانک جهانی، ایراد این طرح در آنجا بود که برای کس��انی که در 
اثر این سیاس��ت ها س��قوط می کنند، راهکار نجاتی طراحی نشده بود، 
بنابراین بسته تکمیلی، تالشی برای کاهش خشونت های ناشی از اجرای 

سیاست »تعدیل ساختاری« بود.
اما بسیاری از تشکل های مدنی و اتحادیه های کارگری به خاطر رشد 
بازارگرایی با این سیاست مخالفت کردند که نمونه بارز آن، در انگلستان 
بود؛ حتی وقتی هایک به تاچر پیشنهاد می کند که این سیاست هایی که 
در آمریکای التین اتفاق افتاده را به طور کامل اجرا کند، پاسخ می دهد 
که ما در اینجا با تشکل های مدنی روبه رو هستیم و آنها اجازه نمی دهند 

این سیاست ها با استفاده از زور اجرایی شود.
ای��ن برنامه در ایران نیز طی س��ال 1983 یعنی 1362، تحت عنوان 
برنامه صفر جمهوری اسالمی به مجلس ارائه شد و البته با مخالفت این 
نهاد روبه رو ش��د، اما هواداران این سیاست از تالش دست بر نداشتند و 
بالفاصله پس از پایان جنگ، برنامه »تعدیل اقتصادی« را ش��روع کردند 
که تا امروز، صرف نظر از اینکه کدام دولت سرکار بوده و چه شعارهایی 
داده، ادامه دارد. آنچه امروز ش��اهد هس��تیم پیامدهای همین سیاست 

است که در سه دهه اخیر در اقتصاد ایران اجرا شده است.
برنامه »تعدیل اقتصادی« و مدارای نجیبانه مردم با فقر

فرش��اد مومنی: م��ا در این زمین��ه با انبوه��ی از پارادوکس ه��ا روبه رو 
هس��تیم. سند پیوست شماره یک قانون اول توسعه توسط رادیکال ترین و 
افراطی ترین منتقدان سیاست های اقتصادی دوران جنگ نوشته شده و در 
این سند نکاتی را مطرح کرده اند که واقعاً تکان دهنده است و نشان می دهد 
برنامه »تعدیل ساختاری« در ایران، ماجرای اتحاد سه گانه دولت کوته نگر، 

نئوکالسیک های وطنی و طیف غیرمولدها و رانت خواران است.
من در سال 1396 کتابی با عنوان »عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه 
در ایران امروز« نوشتم و عنوان یک فصل از آن را »مدارای نجیبانه مردم 
ایران با فقر« گذاشتم و در آن نشان دادم که این سیاست های تورم زا و 
اش��تغال زدا که به عنوان غایت سیاست های »تعدیل ساختاری« مطرح 
اس��ت، با یک واکنش تکان دهنده از س��وی خانوارهای ش��هری روبه رو 
شده اس��ت. به عنوان مثال، تحوالت مقداری نیازهای اساسی خانوارها 
را بررس��ی کردم، به طوری که از س��ال 67 تا 72 سرانه مصرف گوشت 
خانوارها 30درصد کاهش یافت. البته این 30درصد در س��ال 1393 به 
67 رس��ید، بنابراین آنجا گفتم که ای��ن مدارای نجیبانه مردم نمی تواند 

ابدی و دائمی باشد و شما کارد را به استخوان مردم رسانده اید.
یکی از پیامدهای شکنندگی آور برنامه »تعدیل ساختاری« را می توان در 
تحوالت رفتار مردم در بخش مس��کن جست وجو کرد. در سال 67 حدود 
92.5درصد خانوارهای ش��هری مس��کن ملکی داش��تند و تنها 7.5درصد 
مس��تأجر بودند، اما درصد مس��تأجرها براس��اس داده های سال 95 از مرز 
33درصد در کشور و 40درصد در تهران عبور کرده است. همچنین این افراد 
خود را به حاشیه شهرها پرتاب کرده اند و به همین دلیل، حاشیه نشین های 
ش��هری از مرز 20 میلیون نفر عبور کرده و براس��اس پیش بینی ها تا سال 
1400، س��ه تا چهار میلیون نیز به جمعیت آنها افزوده خواهد ش��د. نظام 
سیاست گذاری باید متوجه باشد که شدیدترین واکنش ها نسبت به جهش 

اخیرا در بخش حاشیه نشین های شهری بود. 
پیامد این سیاس��ت در الگوی تجارت خارجی نیز قابل مشاهده است. 
الگوی تجارت خارجی را نگاه کنید؛ میزان اتکای ایران به خام فروش��ی 
در تجارت خارجی بیش از س��ه برابر میانگین جهانی اس��ت، یعنی یک 
پس افتادگ��ی تکنولوژیک��ی به همراه فقر گس��ترده. نئوکالس��یک های 
وطن��ی در واکنش به این  مس��اله، ادعا دارند که به م��ا چه ربطی دارد 
و در اقتص��ادی که دولتی اس��ت مگر می توان گفت نئولیبرالیس��م اجرا 
شده اس��ت! البته این فرار رو به جلو و البته غیراخالقی است. منتقدان 
این سیاس��ت از سال 68 هش��دار می دادند که این سیاست ها با شرایط 
ایران س��ازگاری ندارد و فس��اد و ناکارایی به بار خواهد آورد و عینا هم 
همین طور ش��د. در یک س��وم کش��ورهای در حال توس��عه که برنامه 
»تعدیل ساختاری« را اجرا کرده اند، ابتدا کودتای نظامی اتفاق افتاده و 
س��پس آزادسازی اقتصادی رخ داده است. من واقعا نمی دانم چه اتفاقی 

باید بیفتد که نظام تصمیم گیری ما به هوش بیاید؟
زمینه های شکل گیری سیاست »تعدیل ساختاری«

علی دینی ترکمانی: به لحاظ تاریخی از س��ال 1980 به بعد، گفتمان 
سیاس��ت تعدیل و تثبیت س��اختاری و یا به بیان دیگر، رویکرد اجماع 
واش��نگتنی مطرح شد، اما پس از فروپاش��ی بلوک شرق تبدیل به یک 
پارادایم جهانی ش��د، زیرا فروپاش��ی ش��وروی و بلوک شرق سابق، این 
ذهنیت را ایجاد کرد که الگوهای مداخله جویانه شکس��ت خورده اند، اما 
آنطور که نظریه پرداز برجس��ته فوکویام��ا در کتابی تحت عنوان »پایان 
تاریخ و آخرین انس��ان« نوشت، نش��ان داد الگوی لیبرال دموکراسی به 
روایت��ی که منطبق بر تعدیل و تثبیت س��اختاری باش��د، آخرین کالم 
اس��ت. جالب آنک��ه اخیراً فوکویاما اعالم کرده حرف من درس��ت نبوده 
اس��ت، بنابراین یک دلیل اصلی گسترش این سیاست، فروپاشی بلوک 
شرق بود و در این مورد کتاب های زیادی مانند »آدام اسمیت به مسکو 

می رود« نوشته شده است.

تجربه س��ال های اخیر نش��ان می دهد این پارادایم شکست خورده و 
نمونه آن را در تظاهرات فرانس��ه، مکزیک و شیلی در روزها و هفته های 
اخیر مش��اهده می کنیم. پایگاه اجتماعی این تظاهرات عمدتاً سندیکاها 
و اتحادیه های کارگری و الیه های پایین جامعه اس��ت و حرف شان این 
اس��ت که اگر کیک رشدی هم بزرگ شده است، ما سهمی از آن نبرده 
و نابرابری اقتصادی تش��دید شده است. به همین دلیل به نظر می رسد 
گفتمان برابری گرا دوباره در حال مطرح ش��دن اس��ت. آبیجیت بانِرجی 
یک��ی از برندگان جای��زه نوبل اقتصاد گفته کاه��ش مالیات، ضد تولید 
اس��ت. این یک گفتمان ساخته و پرداخته صاحبان سرمایه است، چون 
در جاان��دازی این گفتمان ذی نفع هس��تند، بنابراین وقتی این گفتمان 
مطرح می ش��ود دولت ها به سراغ اصالح ساختار مالیاتی یا فرار مالیاتی 
نمی رون��د و در نتیج��ه، فش��ار اجتماع��ی روی محروم تری��ن الیه های 

اجتماعی افزایش می یابد.
اقتصاد سیاس��ی ایران ویژگی های خاص��ی دارد که اجازه نمی دهد از 
منابع، اس��تفاده مطلوبی کنیم. یک مش��کل اساسی که وجود دارد و در 
سهم پایین دولت در تولید ناخالص داخلی منعکس می شود، برمی گردد 
ب��ه اینکه ما درگیر پدیده ای به نام »تو در توی نهادی« هس��تیم، یعنی 
موازی کاری بیش از اندازه، دولت در دولت و یا دس��تگاه در دستگاه که 
البته سابقه ای بیش از برنامه تعدیل و تثبیت ساختاری دارد و این باعث 

می شود دولت یک دولت متناقض و پارادوکسیکال باشد. 
نق��دی که م��ا از منظر رویکرد اقتصاد سیاس��ی ب��ه رویکرد »تعدیل 
اقتصادی« و »تثبیت س��اختاری« داریم، این اس��ت که اقتصاد را فقط 
اقتص��اد می بینند، یعنی آن را به عنوان بخش��ی از واقعیت اجتماعی یا 
بخش��ی از حوزه سیاست و قدرت نمی بیند. به همین دلیل، راهکارهایی 
که تئوریزه می کند به ای��ن امر برمی گردد که اگر نظام قیمت ها اصالح 
ش��ود دیگر موارد نیز اصالح خواهد شد، در حالی که بحث خصولتی ها 
در حوزه ساختار قدرت و حوزه سیاست است و اگر بستر مناسب نباشد 

دولت از مسیر منحرف می شود و تبدیل به خصولتی می شود.
اشکال اساسی دیگر این گفتمان این است که به مسئله ای می پردازد 
که از نظر هستی شناس��ی ب��ا آن ضدی��ت دارد و آن، عدالت اجتماعی 
اس��ت، یعنی از طری��ق تعدیل قیمت ها می خواهد ب��ه عدالت اجتماعی 
برس��د و این یک تناقض ماهوی است، زیرا وجه مشخص هستی شناسی 
این رویکرد این اس��ت که اساس��اً ط��رح موضوع عدال��ت اجتماعی در 
حوزه اقتصاد اساس��اً نادرس��ت اس��ت و آنچه باید مطرح شود، موضوع 
رش��د اقتصادی است؛ در حالی که از منظر رویکردهای توسعه ای مانند 
مباحث توماس پیکتی اساس��ا عدالت اجتماعی را نمی توانیم از منظومه 
فک��ری حوزه اقتصاد جدا کنیم. اگر عدال��ت اجتماعی واقعاً یک دغدغه 
مهم اس��ت باید عینک خاص خود را به کار ببریم، یعنی چارچوب های 
تحلیلی که این مفهوم یا سیاس��ت در آن جایگاهی مهم دارند را به کار 
ببریم، مانند رویکرد توسعه ای یا اقتصاد سیاسی. بنابراین رشد اقتصادی 
به تنهایی صرف نظر از کیفیت آن، اگر عادالنه نباش��د، نمی تواند اتفاقی 
در آن بیفتد و امروزه در فرانسه شاهد این موضوع هستیم. تازه فرانسه 
نس��بت به دیگر کش��ورهای صنعتی و آمریکا سیاس��ت های اجتماعی 
بهتری دارد، اما ش��اهد هستیم که کف خیابان ها در اشکال سندیکاها و 

اتحادیه های کارگری است.
در مورد خأل نهادی هم بخشی از این مسئله برمی گردد به اینکه ما در 
حوزه اقتصاد سیاسی دچار موازی کاری هستیم و شاید از این منظر الزم 
اس��ت موازی کاری ها رفع شود. البته گفته می شود شاید زیرساخت های 
حقوقی جامعه الزم است که از طریق رفراندوم مورد بازبینی قرار بگیرد. 
اگر این اتفاق بیفتد، خروجی آن، مرتفع شدن دولت پارادوکسیکال است 
و در این ش��رایط جدی��د، نهادهایی که جامعه مدن��ی، الیه های پایین، 
س��ندیکاها و اتحادیه ها را نمایندگی می کنند می توانند قدرت داش��ته 
باش��ند و به نظ��ام تصمیم گیری کم��ک کنند. اما در س��ال های اخیر، 
گفتم��ان »تعدیل اقتص��ادی« و »تثبیت س��اختاری« درگیر فریبکاری 
ش��ده و ذهن سیاست گذاران و حتی طبقات پایین جامعه را تحت تاثیر 
منف��ی قرار داده اس��ت؛ مثاًل گفته اند که اگر دول��ت کمتر دخالت کند 
بهتر می ش��ود که یک گزاره نادرس��ت اس��ت. از نظر جوزف استیگلیتز، 
صحبت از مداخله نیس��ت، بلکه بحث کیفیت مداخله مطرح است، مثاًل 
در مورد قانون کار و بازار کار، این فریب ش��کل گرفته که اگر بازار کار 
رها و قانون کار تعدیل ش��ود، وضعیت بیکاری بهتر می ش��ود که فریب 

ذهن های اجتماع است.

فرشاد مومنی، حسین راغفر و علی دینی ترکمانی بررسی کردند

پیامدهای 30 سال »تعدیل ساختاری« در اقتصاد ایران
نگاه

تبعات نپیوستن ایران به FATF چیست؟
خداحافظی با برجام

از س��ال 2016 ب��ود که ماجرای ای��ران با گروه وی��ژه اقدام مالی 
وارد فصل تازه ای ش��د. تا پیش از آن، ایران و کره ش��مالی به  عنوان 
کش��ورهای خطرناک در گروه ویژه اقدام مالی شناخته می شدند، اما 
تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریس��م در مجلس و تایید آن 
توسط شورای نگهبان، اتفاق مثبتی بود که باعث شد اقدامات متقابل 
علیه ایران برای مدت یک س��ال به حالت تعلیق درآید. این روند در 
چند سال گذش��ته هم ادامه داشت، تا اینکه امسال و در دو گزارش 
اخیر، هش��دارهایی به ایران از سوی FATFداده شد؛ به  طوری که 
گروه ویژه اقدام مالی در اواخر مهرماه و در آخرین نشس��ت خود در 
پاریس، بار دیگر و برای شش��مین بار طی سال های گذشته، فرصتی 
دوب��اره به ای��ران داد تا با تصویب قوانین مرتبط با کنوانس��یون های 
تامین مالی تروریسم و پالرمو، در فهرست سیاه اقدامات متقابل قرار 
نگی��رد. طبق بیانیه گروه وی��ژه اقدام مالی، اگر ایران تا فوریه 2020 
  FATF،یعن��ی کمتر از دو ماه دیگر، ای��ن دو قانون را تصویب نکند
به  طور کامل، تعلیق ایران از اقدامات متقابل را منتفی خواهد کرد.

در همین زمینه، محمود جام س��از قرار گرفتن ایران در فهرس��ت 
س��یاه FATF را مترادف با خداحافظی با برجام دانست و گفت که 
اگر ایران ب��ه FATF نپیوندد، تحریم های اروپ��ا نیز به تحریم های 

قبلی اضافه خواهد شد.
او در گفت وگ��و با ایس��نا، تبعات نپیوس��تن ایران ب��ه FATF را 
برش��مرد و با تاکید بر اینکه هدف FATF، ش��فافیت تراکنش های 
مالی کشورهاس��ت، گفت: از آنجا که در س��طح جهان پولش��ویی و 
قاچاق زیاد اس��ت، FATF با هدف جلوگیری از پولشویی در جهان 

ایجاد شده و بسیاری از کشورها به آن پیوستند.
جام س��از با اش��اره به اهمیت پیوس��تن کش��ورها به FATF در 
تجارت جهانی آنها توضیح داد: کش��ورهای طرف معامله با کش��وری 
ک��ه عض��و FATF اس��ت، می توانند از ش��فافیت مالی آن کش��ور 
اطمینان حاصل کنند و ب��ا خیال راحت معامله خود را انجام دهند. 
تجارت خارجی با کش��وری که به FATF پیوس��ته آس��ان است. از 
طرف دیگر س��رمایه گذاران بین المللی سعی می کنند در کشورهایی 
سرمایه گذاری کنند که از نظر سرمایه، امن و حساب ها شفاف باشند 

تا نگران ضبط اموال، برنگشتن سود یا اصل سرمایه خود نباشند.
این اقتصاددان با اش��اره به ش��رایط اقتصادی ایران گفت: ایران در 
جنگ اقتصادی قرار دارد و از زمانی که تحریم های آمریکا آغاز شده، 
این وضعیت بدتر ش��ده اس��ت. در دولت های نه��م و دهم زمانی که 
مس��ائل هسته ای مطرح ش��د، تحریم های متعدد آمریکا آغاز شد که 
رئیس جمهور وقت به آن توجه نکرد. بعد از آن، ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا شد و اعالم کرد که برجام توافق بدی است و با خروج از آن، 

تحریم های شدیدتری را اعمال کرد.
او به نقش سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان در حفظ برجام اشاره 
کرد و گفت: این س��ه کش��ور جزو کش��ورهای 1+5 بودند که توافق 
برجام را امضا کردند، زیرا نخواستند پیرو سیاست های آمریکا باشند 

و تالش کردند برجام را حفظ کنند.
وی با بیان اینکه این س��ه کش��ور برای حفظ برجام سازوکارهای 
مختلف��ی را پیش��نهاد کردن��د، ادام��ه داد: یکی از این س��ازوکارها 
اینس��تکس بود تا از طریق آن ایران بتواند برخی اقالم خود را صادر 
و پ��ول آن را ب��ه راحتی دریاف��ت کند. البته اجرای آن مش��روط به 
پیوس��تن ایران به FATF اس��ت. اروپا پیش��نهاد ک��رد ایران لوایح 
مختلف FATF از جمله CFT و پالرمو را بپذیرد تا در برجام بماند 

و اینستکس اجرا شود.
جام س��از با تاکید بر چندگانگی قدرت در ایران نیز گفت: به دلیل 
 FATF چندگانگی قدرت در ایران و با وجود اینکه دولت تالش کرد
را در مجل��س تصویب کند، اما با مخالفت مواجه ش��د و نتوانس��ت. 
استدالل مخالفان FATF این است که از آنجایی که ایران در جنگ 
اقتصادی قرار دارد نباید اطالعات مالی کش��ور را به دش��من داد. در 
این میان، اتحادیه اروپا سه بار به ایران برای تصویب FATF فرصت 

داده و آخرین  مهلت نیز رو به اتمام است.
جام ساز با تاکید بر اینکه اگر ایران FATF را تصویب نکند برجام 
به طور کلی فراموش خواهد ش��د، گفت: در این ش��رایط تحریم های 
اتحادیه اروپا به تحریم های آمریکا اضافه خواهد شد. یعنی تحریم ها 
مضاع��ف می ش��وند که در این ش��رایط اقتص��اد کش��ور روز به روز 
کوچک تر خواهد شد و به شدت در تنگنای مالی قرار خواهد گرفت.

این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: در این ش��رایط نه سرمایه ای 
وارد کشور می شود و نه سرمایه گذاری صورت می گیرد، زیرا انباشت 
سرمایه به دس��ت عده ای خاص است که به رانت های دولتی مرتبط 
هستند و به اطالعات فرادولتی دسترسی دارند؛ به همین دلیل است 
که با وجود نقدینگی بسیار زیاد در کشور، بخش خصوصی از کمبود 

نقدینگی رنج می برد.
وی همچنین با اش��اره به الیحه بودجه سال 1399 گفت: در این 
الیحه همه منافذ ورودی ارز به خاطر عدم صادرات نفتی بسته شده 
اس��ت. دولت 47 هزار میلیارد توم��ان درآمد در ازای صادرات روزانه 
یک میلیون بش��که نفت پیش بینی کرده اس��ت که به نظر می رسد 

عملیاتی نخواهد شد.
جام س��از با تاکید بر اینکه تحریم های جدی��د به اقتصادمان ضربه 
مجدد می زند، گفت: این موضوع به نفع مردم نیس��ت و مردم بیشتر 

در تنگنا قرار می گیرند و سطح زندگی و رفاه کمتر می شود.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه اقتصاد ایران ه��م در داخل و هم در خارج 
نیازمند تغییرات اساس��ی اس��ت، گفت: باید ای��ن تغییرات در جهت 
تلطیف تعارضاتی که با اروپا داریم، باشد تا بتوانیم رابطه تجاری خود 
با اروپا را حفظ کنیم و از انزوای تجاری خارج شویم. در حال حاضر، 
کشورهای زیادی با ایران در ارتباط نیستند و اگر در ارتباط هستند، 
تحریم را دور می زدند و معامالت بیش��تر در حد تهاتر کاالس��ت که 

به نفع ما نیست.
گ��روه ویژه اقدام مالی ی��ا به اختصار FATF، یک س��ازمان بین 
دولتی اس��ت ک��ه در س��ال 1989 با ابت��کار جی7 و ب��ا نگرش به 
سیاس��ت های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنا شد و کشورها را به 
 FATF چند دسته تقسیم کرده  است: کشورهای همکار که کاماًل به
پایبند هس��تند از جمله آمریکا،  اس��ترالیا، ژاپن؛ کشورهای در حال 
همکاری که س��عی در پیاده سازی توصیه ها دارند مثل عراق،  سوریه 
و عربستان؛ کشورهای غیرهمکار سفید که هنوز به پیاده سازی گروه 
ویژه اقدام مالی در کش��ور خود نپرداخته اند و کشورهای غیرهمکار 

خطرناک که ریسک تعامل اقتصادی در آن زیاد است.

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

25 آذر 1398

شماره 1452



الیحه بودجه 99 هفته گذش��ته رونمایی ش��د و س��ند مالی دولت با انبس��اط 
25درصدی نس��بت به بودجه امس��ال روانه بهارستان شد تا نمایندگان مجلس در 
مهلت مقرر به بررس��ی آن بپردازند. بودجه س��ال آتی در شرایطی به مجلس رفته 
اس��ت که از نگاه کارشناسان، در مقایسه با ادوار گذشته چندان تغییر ساختاری و 
ماهیت��ی در نح��وه تخصیص منابع و مصارف ن��دارد.  در همین زمینه، مهدی نفر، 
تحلیلگر اقتصادی در گفت وگو با خبرآنالین، به تحلیل الیحه بودجه س��ال آینده 
پرداخت و گفت: س��ند دخل و خرج سال 99 در حالی تقدیم نمایندگان ملت شد 
که در مقایسه با ادوار گذشته چندان تغییر ساختاری و ماهیتی در نحوه تخصیص 
منابع و مصارف در آن قابل درک نیست و گویا ذهنیت نگارندگان همچنان در بحث 

درآمدی با خوش بینی همراه بوده است.
به گفته وی، بررس��ی داده های منتش��ره در الیحه بودجه سال 1399 کل کشور 
در بخش درآمدها نش��ان دهنده ابهاماتی اس��ت که نه فقط از نگاه بنده، بلکه اکثر 
کارشناس��ان بر عدم تحقق قطعی آن اتفاق نظر دارند؛ چراکه بودجه س��ندی است 
که کامال برمبنای واقعیت است و تا تحققی در بخش منابع صورت نگیرد، نمی توان 
در بخش مصارف برنامه ای داشت. این تحلیلگر اقتصادی با بیان این نکته که الیحه 
بودجه سال آینده، بالغ بر 1988 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری، 
14درصد افزایش نش��ان می دهد، تصریح ک��رد: همچنین بودجه عمومی دولت در 
سال آینده به 563 هزار میلیارد تومان رسیده که 8.26درصد بیش از بودجه عمومی 
سال جاری است. به اعتقاد او، نکته اینجاست که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی 
و صادراتی، آیا امکان افزایش درآمد تا س��طح 14درصد قابل تحقق اس��ت. درعین 
حال، این الیحه یک ویژگی مهم دارد و آن، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و 
تمرکز ویژه بر توسعه طرح های عمرانی است که هر دوی این موارد، از نکات مثبت 

در الیحه بودجه سال آتی محسوب می شود.
ابهام در تامین منابع طرح های عمرانی

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه دولت تصمیم دارد در سال آینده نزدیک به 
70 هزار میلیارد تومان در توس��عه طرح های عمرانی همچون توس��عه حمل و نقل 
ریلی و آبرس��انی اختصاص دهد، گفت: اگر بتواند منابع این ردیف را در محل خود 

هزینه کند، قطعا می تواند سهم اثرگذاری در بهبود شرایط اقتصادی داشته باشد. به 
گفته رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، همه منابع توسعه طرح های عمرانی از محل 
فروش درآمدهای نفتی اس��ت. البته این ابهام وجود دارد که با توجه به اینکه قرار 
است 4 میلیارد دالر از درآمد 12 میلیاردی حاصل از صادرات نفت به تامین کاالی 
اساس��ی اختصاص یابد، آیا می توان از مابقی درآمدهای ارزی در طرح های عمرانی 

هزینه کرد؟
او با اش��اره به غفلت بزرگ در تدوین بودجه گفت: در بخش درآمدهای مالیاتی 
که رقم  198 هزار میلیاردی پیش بینی شده، نسبت به سال جاری رشد 7درصدی 
مشهود اس��ت که چندان برمبنای واقعیت نیست و ش��رایط حاکم بر فعالیت های 
اقتصادی و کسب و کار و رکود حاکم را در نظر نگرفته است و قطعا ریسک باالیی را 
متوجه تحقق درآمدهای مالیاتی خواهد کرد. از طرفی، یکی از مهمترین غفلت ها در 
تدوین این الیحه، در بخش درآمدهای مالیاتی صورت گرفته است که بی توجهی به 

ایجاد سازوکاری برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت غیرمولد است.
به گفته نفر، چنین غفلتی منجر به تشدید شکاف میان ثروتمندان و دهک های 

ضعیف تر خواهد شد.
وی با بیان اینکه تبعیض دیگری که در بخش دریافت مالیات صورت گرفته است، 
مربوط به عدم گسترش پایه های مالیاتی است، گفت: طبق برآورد مرکز پژوهش های 
مجل��س، بیش از 100 هزار نفر ب��ه صورت حقیقی و 40 هزار بن��گاه اقتصادی از 

سپرده های بانکی سود میلیاردی دریافت می کنند که معاف از مالیات است.
امکان ایجاد کسری بودجه در سال 99

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: به نظر می رسد دولت توان و ظرفیت درآمدهای 
مالیاتی کشور را بیش از میزان پیش بینی شده می داند با این استدالل که بیشترین 
میزان رش��د نس��بت به بودجه98 مربوط به درآمدهای مالیاتی مستقیم است که 
تقریبا 26درصد افزایش یافته اس��ت، اما نکته قابل تامل اینجاست که در شرایطی 
که به اذعان مسئولین، بیش از 80 هزار میلیارد فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و 
ش��رایط عمومی اقتصاد در بخش کسب و کار برای سال آینده سخت تر نیز خواهد 
شد، چرا دولت تصمیم جدی برای گسترش پایه های مالیاتی و معافیت های مالیاتی 

که سهم باالیی در درآمدهای مالیاتی می تواند داشته باشد، اتخاذ نکرده است.
به گفته وی، در بخش دیگر منابع درآمدی دولت، بودجه مربوط به بخش منابع 
حاصل از فروش دارایی های س��رمایه ای اس��ت که رقم 98 هزار میلیاردی مفروض 
است که از این میزان 48 هزار میلیارد سهم درآمدهای نفتی است که یک میلیون 
بشکه در روز با قیمت 50 دالر در هر بشکه در نظر گرفته شده است. این در حالی 
اس��ت که سال گذش��ته با فرض تحریم ها، فروش یک میلیون و نیم  بشکه در روز 
مبنای درآمدهای نفتی قرار گرفت که با عدم تحقق این میزان کسری قابل توجهی 

برای بودجه سال جاری به بار آورد.
نف��ر با بیان اینکه در بخش مصارف نیز نکاتی مطرح اس��ت، گفت: همانطور که 
گفته شد، رقم درآمد و هزینه بودجه در سال آینده 484 هزار میلیارد تومان است 
که نسبت به سال  جاری رشد دارد. با این فرض که اگر نرخ تورم لحاظ شده باشد 
که احتماال شده است، نمی توان گفت که رقم واقعی بودجه در سال آینده نسبت به 
س��ال  جاری رشد داشته است. پس می توان گفت بودجه با وجود رشد 25درصدی 

در مصارف، به نسبت سال جاری چندان رشدی نداشته است.
ابهام در بازگشت ارز حاصل از صادرات

این کارش��ناس اقتصادی سپس به چندنرخی بودن ارز در بودجه 99 اشاره کرد 
و گفت: نکته قابل تامل دیگر در الیحه بودجه مربوط چندنرخی بودن ارز است. با 
وجود همه مش��کالت ناش��ی از توزیع ارز 4200 اما همچنان دولت اصرار بر اجرای 
این سیاست دارد. البته گفته شده است دولت تصمیم دارد در سال آتی بخش قابل 
توجهی از نیاز ارزی کش��ور را از طریق منابع حاصل از ارز صادرات غیرنفتی تامین 
کند. این در حالی است با اختالف قیمتی که اکنون میان نرخ بازار آزاد و سامانه نیما 
وجود دارد، نمی توان چندان به این سیاست خوش بین بود؛ چراکه تجربه ثابت کرده 
زمانی می توان از بازگش��ت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی مطمئن بود که اختالف 

قیمت فاحش میان بازار آزاد و ارز نیمایی وجود نداشته باشد.
به اعتقاد نفر، مش��روط شدن معافیت ها و مشوق های صادرکنندگان به برگشت 
ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی می تواند حتی ریس��ک درآمدهای صادراتی را 

افزایش دهد.

واقعیت های پنهان الیحه بودجه سال آینده

معمای ارز در بودجه ۹۹
یادداشت

چسبندگی هزینه های دولت

پس از تش��دید تحریم های نفتی در یک س��ال اخیر، حذف نفت 
از بودج��ه و تحقق آرمان »اقتصاد بدون نف��ت« در صدر اولویت ها 
ق��رار گرفت. در این راس��تا، مطالب و مباح��ث مختلفی در محافل 
علمی، رسانه ای و سیاست گذاری مطرح شد. یکی از این موضوعات، 
ضرورت صرفه جویی در هزینه های دولت و کاهش هزینه ها متناسب 
با کاهش درآمدهای نفتی اس��ت، اما به نظر می رسد تحقق این امر 

چندان آسان و ممکن نیست.
نگاهی به هزینه های دولت نش��ان می دهد ماهیت آنها به گونه ای 
است که چسبندگی به پایین دارند و در کوتاه مدت نمی توان کاهش 
قابل مالحظه ای در آنها ایجاد کرد. چس��بندگی در اقتصاد به زبان 
س��اده به معنای عدم کاهش در ش��رایط مختلف و مقاومت در برابر 
کاهش اس��ت. البته در اینجا منظور هزینه های اس��می اس��ت و با 

هزینه های واقعی که براساس تورم تعدیل می شوند، کاری نداریم.
ش��اید این مدعا در ابتدا کمی عجیب باش��د، اما مروری بر انواع 
هزینه های دولت صحت آن را اثبات می کند. در دو دهه اخیر همواره 
60 تا 70درصد از کل هزینه های دولت مربوط به هزینه های جاری 
بوده اس��ت. هزینه های جاری دولت نیز در هفت فصل دسته بندی 
می ش��ود که دو فصل جبران خدمت کارکنان )حقوق و دس��تمزد( 
و رفاه��ی به تنهایی بیش از 60درص��د هزینه های جاری را به خود 
اختصاص داده اند. این دو فصل نیز همه س��اله رش��د دارند و امکان 
کاه��ش حقوق و یا مخارج رفاهی وج��ود ندارد، بنابراین دولت تنها 
در یک س��وم هزینه های جاری خ��ود می تواند صرفه جویی کند که 

قطعا رقم باالیی نخواهد بود.
در مورد هزینه های عمرانی نیز باید توجه داشت که در سال های 
اخی��ر بخش قابل توجهی از ای��ن هزینه ها به  صورت اوراق پرداخت 
ش��ده و دولت با انتشار اوراق خزانه و بدهی این بخش را پیش برده 
و پولی بابت آن پرداخت نکرده اس��ت، بنابراین صرفه جویی در این 
بخ��ش نیز کمکی به دولت نخواهد کرد. به این نکته هم باید توجه 
کرد که بودجه عمرانی در س��ال های اخی��ر 10 تا 15درصد اعتبار 
الزم ب��رای اتمام طرح های عمرانی نیمه تم��ام بوده که در عمل در 

اکثر سال ها نیز به طور کامل تخصیص داده نشده است.
پرداخت ه��ای مربوط به تملک دارایی های مالی نیز که مربوط به 
اوراق اس��ت با توجه به رویکرد دولت برای گسترش استفاده از ابزار 
اوراق و تعمیق بازار بدهی در کشور امکان کاهش ندارد. لذا رویکرد 
دولت، صرفه جوی��ی در هزینه های مالی را غیرممکن کرده اس��ت. 
بنابراین ام��کان کاهش هزینه های دولت در کوتاه مدت وجود ندارد 
و از ای��ن طری��ق نمی توان به تحقق بودجه ب��دون نفت کمک کرد. 
لذا ب��ه جای پرداختن به کاهش هزینه ه��ای دولت باید به افزایش 
درآمدهای دولت به خصوص درآمدهای مالیاتی معطوف بود و برای 
اص��الح نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، تعمیق بازار بدهی، 

مولدسازی واقعی دارایی های دولت و... اقدام کرد.
تنه��ا راهکار کاهش هزینه های دولت، اصالح س��اختاری دولت و 
بودجه و بازتعریف وظایف دولت اس��ت. کاه��ش تصدیگری دولت، 
واگذاری امور به بخش خصوصی و بسترس��ازی برای فعالیت بخش 
خصوصی واقعی، اصالح نظام یارانه ای و اصالح نظام اداری، ازجمله 
مهم ترین اقداماتی اس��ت که می توان در راس��تای اصالح ساختاری 

دولت و کاهش هزینه ها در میان مدت و بلندمدت انجام داد.

10 میلیارد و 500 میلیون دالر ارز 4200 تومانی در سال 99
ادامه تخصیص ارز ناکارآمد ترجیحی

در ش��رایطی که فعاالن بخش خصوصی و کارشناس��ان اقتصادی 
خواس��تار ح��ذف ارز 4200 تومانی هس��تند و اع��الم می کنند که 
ای��ن منابع باع��ث ایجاد زمینه های فس��اد اقتصادی و رانت ش��ده 
است، بررس��ی های الیحه بودجه سال آینده نش��ان می دهد دولت 
10 میلی��ارد و 500 میلی��ون دالر از مناب��ع ارزی را با نرخ 4200 
تومانی به واردات کاالهای اساس��ی و ضروری اختصاص داده است. 
دولتم��ردان اعالم می کنند اختص��اص ارز 4200 تومانی به واردات 
کاالهای اساس��ی با هدف جلوگی��ری از افزایش قیمت این کاالها و 

بهبود معیشت مردم صورت می گیرد.
اما در ش��رایطی دول��ت باوجود محدودیت ش��دید ارزی به دلیل 
تحریم ه��ا، 10 میلی��ارد و 500 میلیون دالر مناب��ع ارزی با قیمت 
4200 تومان را به واردات کاالهای اساس��ی اختصاص داده که این 
عدد امسال 14 میلیارد دالر بود و البته تخصیص این منابع مانع از 
رش��د قیمت کاالهای اساسی نش��د و کاالهای اساسی عمدتا با نرخ 

ارز آزاد به دست مردم رسید. 
در گ��زارش مرکز پژوهش های مجلس نیز ب��ه انحراف این منابع 
اش��اره ش��ده اس��ت: »نتایج بررس��ی های نش��ان می دهد سیاست 
تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساس��ی در دس��تیابی به هدف 
یعنی ثبات قیمت این کاالها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه 
به نقطه شاخص قیمت کاالهای اساسی در آذرماه 1397 نسبت به 
اس��فندماه 1396 نشان می دهد که اقالم موجود در شاخص قیمت 
مصرف کننده در مجموع به طور متوس��ط 42درصد رشد داشته اند 
که باالتر از رش��د 39درصدی شاخص کل قیمت هاست.« همچنین 
در بخش دیگری از این گزارش آمده اس��ت: » اجرای این سیاست 
پیامده��ای منفی به دنبال داش��ته اس��ت. وج��ود قیمت های دو یا 
چندگانه در ب��ازار ارز، زمینه رانت جویی و فس��اد را فراهم می کند 
و به دلی��ل انحراف منابع تخصیص یافت��ه )در قالب بیش اظهاری و 
دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کاالی نهایی به صورت 
رس��می یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف کننده نهایی و ...(، 
سود سرشاری را نصیب افرادی می کند که به ارز با قیمت ترجیحی 

دسترسی دارند.«
در این بین، حتی کارشناس��ان س��ازمان برنام��ه و بودجه هم در 
گزارش عملکرد اجرای قانون برنامه شش��م پیشنهاد داده اند برخی 
کاالهای اساس��ی از فهرست ارز 4200 تومانی حذف شود و نرخ ارز 
ترجیحی هم تا حد نرخ نیمایی افزایش یابد. البته به نظر می رس��د 
مس��ئوالن دولتی هم خود ب��ه تبعات منفی تخصی��ص ارز 4200 
تومانی اش��راف دارن��د، اما نگران اثرات منفی روان��ی آن در جامعه 

هستند. 
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در حالی دولت می تواند امس��ال برداش��ت 2.3 میلیارد دالری از صندوق توسعه 
ملی داش��ته باشد که این عدد در بودجه س��ال آینده به 3.4 میلیارد دالر افزایش 
یافته اس��ت. این در حالی است که طبق اساسنامه، تسهیالت صندوق توسعه ملی 
برای بخش های دولتی ممنوع است، اما در سال های گذشته و با عناوین و مجوزهای 
مختل��ف، دولت امکان برداش��ت از منابع این صندوق را ب��ه روش های گوناگون به 
دس��ت آورده است. بر این اساس، با مجوزهایی که برای برداشت از صندوق توسعه 
ملی جهت هزینه کرد در چند بخش از س��ال گذش��ته در بودجه وجود داشت، در 
س��ال آینده نیز برداش��ت 3.4 میلیارد تومانی از محل ذخایر ارزی ناشی از فروش 

نفت پیش بینی شده است.
به گزارش ایس��نا، در کنار منابعی که طی س��ال و برای پرداخت تس��هیالت از 
صندوق توس��عه ملی برداشت می شود، سه سالی است که چند بخش به  طور ویژه 
منابع صندوق را دریافت می کنند که در قانون بودجه س��ال 1397، س��ال جاری و 
سال آینده مدنظر قرار دارند. در حالی برای امسال برداشت 2.3 میلیارد دالری برای 
تامین منابع در 10 بخش تصویب ش��د که برای س��ال آینده این رقم به 3میلیارد 
و 425 میلیون دالر افزایش یافته اس��ت؛ به طوری  که در تبصره )4( الیحه بودجه 
سال 1399 اعالم شده که »دولت اجازه دارد 3.4 میلیارد یورو از منابع سال آینده 
صندوق توس��عه ملی را به صورت تس��هیالت ارزی با تضمی��ن خود در 15 بخش 

هزینه کند.«
در طرح ه��ای آین��ده حداقل 15 میلیون یورو و حداکثر ت��ا 2000 میلیون یورو 
تس��هیالت پیش بینی شده است که از جمله آن می توان به طرح های آبیاری تحت 
فشار و نوین تا سقف 150 میلیون یورو، رفع مشکالت حاد پسماندها به مبلغ 150 
میلیون یورو، حمل و نقل برون شهری به مبلغ 140 میلیون یورو، سازمان صداوسیما 
به مبلغ 150 میلی��ون یورو، تقویت بنیه رفاهی تا 2000 میلیون یورو و همچنین 
افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا 100 میلیون یورو اشاره کرد.

این در حالی اس��ت که در س��ال جاری نیز مصوب شده بود از محل ذخایر ارزی 
2.3 میلیارد دالر به 10 بخش اختصاص پیدا کند که 150 میلیون یورو برای صداو 
س��یما، 150 میلیون یورو برای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری و 150 میلیون 

یورو برای طرح آبیاری تحت فشار و نوین از جمله آنهاست.
در عین حال که در س��ال گذش��ته و در قانون بودجه در دو بخش ریالی و ارزی 
منابعی پیش بینی شده بود که 14 هزار میلیارد تومان برای پرداخت به هشت بخش 
از جمله صداو س��یما، بازسازی مناطق آسیب دیده و طرح های آب رسانی روستایی 

جزئی از آن بود.
همچنین در سال گذشته 350 میلیون یورو نیز برای طرح انتقال آب کشاورزی 
برای دش��ت های سیس��تان پیش بینی ش��ده بود که البته در قالب تسهیالت باید 

پرداخت می شد.
گرچه تامین منابع برای برخی بخش ها از محل صندوق توسعه ملی دور از ذهن 

نیس��ت و کمکی به توس��عه در بخش آب رس��انی یا تولید خواهد بود، اما در برخی 
موارد برداشت های چند ده میلیون یورویی از ذخایر ارزی ناشی از نفت که مصارف 

مشخصی برای آن در اساسنامه صندوق پیش بینی شده، جای تامل دارد.
از سوی دیگر در قانون بودجه تاکید بر این بود که در قبال برداشت ها از صندوق  
باید گزارش عملکرد شش ماهه این تسهیالت توسط سازمان برنامه و بودجه و هیات 
نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود، اما این در شرایطی 
است که در سال گذشته و در سال جاری با وجود اینکه مبلغ چند میلیارد یورویی 
از صندوق توسعه ملی برای این بخش ها هزینه شده تاکنون گزارشی در این رابطه 
و عملکرد بخش های مختلف از منابعی که از صندوق توسعه ملی دریافت می کنند 

به صورت عمومی منتشر نشده یا مسئوالن در این رابطه اطالع رسانی نکرده اند.
البته این برداش��ت جدای از مبلغی اس��ت که دولت بابت عدم واریز سهم کامل 

صندوق توسعه ملی از محل درآمد نفتی در بودجه ساالنه از آن استفاده می کند. این 
در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه باید دولت در سال اول 30درصد 
از درآمد ناشی از نفت را به صندوق واریز و ساالنه 2درصد به آن اضافه می کرد که 
در حالت عادی باید در س��ال بعد 36درصد درآمد ناش��ی از فروش نفت به صندوق 
می رفت ولی نه تنها امس��ال 20درصد واریز شد بلکه برای سال آینده نیز پیشنهاد 
مطرح ش��ده 20درصد است و 16درصد در قالب تسهیالت در اختیار دولت خواهد 
بود. از نگاه کارشناسان، کاهش درآمدهای نفتی و مشکالت بودجه ای که بخشی از 
درآمدهای آن وابسته به نفت است، موجب شده درآمدهای نفتی واریزی به صندوق 
توسعه ملی نیز تحت عناوین مختلف به بودجه برگردد؛ موضوعی که البته اخیرا از 
س��وی مقام معظم رهبری نیز مورد اشاره بوده و ایشان نسبت به وضعیت صندوق 

گله مند بودند.

برداشت 3.4 میلیارد دالری از ذخایر ارزی در بودجه سال آینده

نفت به بودجه برگشت

سقف مبلغ اختصاص داده شدهعنوان

 150 میلیون یوروطرح های آبیاری تحت فشار و نوین

 150 میلیون یوروآبخیزداری و آبخوانداری

 100 میلیون یورومقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تاثیر آن بر شبکه برق

 2000 میلیون یوروتقویت بنیه دفاعی

 50 میلیون یوروتجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت

 15میلیون یوروطرح های نوآورانه جهاد دانشگاهی

 70 میلیون یوروطرح های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

 150 میلیون یوروسازمان صداوسیما برای توسعه برنامه های تولیدی، مستند، فیلم و...

تا سقف 150 میلیون یوروطرح های آب رسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن

 50 میلیون یوروپایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش تا سقف 100 میلیون یورو

 150 میلیون یورورفع مشکالت حاد پسماندها

100 میلیون یوروافزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات

 100 میلیون یوروشرکت های دانش بنیان و استان ها

 140 میلیون یوروحمل ونقل ریلی برون شهری )ترانزیت(

 50 میلیون یوروکارخانه های نوآوری

دوشنبه
25 آذر 1398

شماره 1452



دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار ارز
روند کاهنده نرخ تورم ادامه می یابد

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد روند کاهنده نرخ تورم در کشور 
ادام��ه دارد و بازار ارز را نیز کنت��رل می کنیم و آرامش و تعادل آن 

برقرار خواهد بود.
به گزارش بانک مرکزی، هش��تمین نشس��ت دوره ای عبدالناصر 
همت��ی با اقتصاددان��ان درباره راهکارهای ثبات ب��ازار ارز، کنترل و 
هدای��ت نقدینگی، کاهش تورم و موضوعاتی نظیر الیحه بودجه 99 
و راهکار مقابله با تاثیرات آن بر سیاس��ت های پولی، مسائل مربوط 

به طرح بانکداری مجلس برگزار شد.
رئیس کل بانک مرکزی در این نشس��ت با تشریح وضعیت ارزی 
کش��ور گفت: علی رغم تداوم فشار تحریم ها، روند صادرات غیرنفتی 
کش��ور به خوب��ی در حال انجام اس��ت و تامی��ن ارز واردات نیز از 
طریق س��امانه نیما صورت می گیرد و ش��اهد انجام روان تأمین ارز 
در س��امانه نیما هس��تیم. او با اشاره به انتش��ار اخباری درخصوص 
کاه��ش صادرات غیرنفتی کش��ور تصریح کرد: ص��ادرات غیرنفتی 
کشور طی هشت ماهه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته از نظر 
وزنی افزایش داشته اما اصالح نرخ های پایه صادراتی و شفاف سازی 
می��زان اظهار صادرات توس��ط صادرکنندگان باع��ث کاهش ارزش 
اعالمی صادرات غیرنفتی شده بود؛ لذا روند صادرات غیرنفتی کشور 

رو به رشد است و از این بابت نگرانی وجود ندارد.
همتی افزود: علی رغم جو روانی ایجادش��ده در بازار ارز و نوسانات 
در این بازار طی هفته های اخیر، خوش��بختانه مدیریت بازار از نظر 
ریال و ارز توسط بانک مرکزی موجب ایجاد تعادل و آرامش دوباره 
در ب��ازار ارز ش��د. رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به کاهش نرخ 
ماهان��ه و نقطه به نقطه ت��ورم تولیدکننده در آب��ان ماه گفت: این 
آمار نش��ان دهنده موفقیت بانک مرکزی در کنترل تورم بوده است 
و علی رغم نوس��انات اخیر در بازار ارز و سایر بازارها تالش می کنیم 
با تداوم آرامش و تعادل بازار ارز در س��ایر بازارها نیز آرامش برقرار 

باشد و روند کاهنده نرخ تورم را ادامه دهیم.

ریزش دالر، نرخ طال و سکه را پایین کشید
عقبگرد دالر به 12 هزار و 600 تومان

هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در دومین روز هفته 
و در ادامه روند نزولی خود به 4میلیون و 310 هزار تومان رس��ید. 
بررس��ی تحوالت بازار نش��ان می دهد، با توجه به همبستگی قیمت 
س��که و طال با دالر، با آغاز روند نزول��ی نرخ دالر، قیمت ها در بازار 
س��که و طال نیز روندی کاهش��ی یافته اس��ت. هر قطعه سکه تمام 
به��ار آزادی طرح جدید به 4میلیون و 310 هزار تومان رس��ید که 
کاهش افت 155 هزار تومانی را نسبت به روز شنبه نشان می دهد. 
هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به بهای 4میلیون و 

280 هزار تومان رسید.
همچنین نیم س��که نیز 2میلیون و 280 هزار تومان، ربع س��که 
یک میلیون و 400 هزار تومان و هر قطعه س��که گرمی 900 هزار 
تومان داد و ستد شد.  هر گرم طالی خام 18عیار 438 هزار تومان 
و هر مثقال طال نیز یک میلیون و 899 هزار تومان به فروش رسید.

ن��رخ اونس طال نی��ز دیروز به دلیل تعطیل��ی بازارهای جهانی به 
همان نرخ شنبه یعنی یک هزار و 476 دالر داد و ستد شد. افزایش 
نرخ دالر در هفته گذش��ته باعث باالرفتن قیمت سکه و طال شد به 
ط��وری که بهای س��که به 5میلیون تومان نزدیک ش��د، اما با مهار 

قیمت دالر، نرخ ها در بازار طال و سکه نیز روند کاهشی یافت.
ن��رخ دالر نی��ز در صرافی های بانکی با اف��ت 250 تومانی قیمت 
نس��بت به روز گذش��ته، به رقم 12 هزار و 600 تومان عقب نشینی 
کرد. نرخ خرید هر یورو نیز 13 هزار و 800 تومان و نرخ فروش آن 

13 هزار و 900 تومان شد.

امنیت رمز کارت های بانکی در جهان چطور تامین می شود؟
سیستم »رمز امن« در بانک های آمریکایی

بانک ه��ای آمری��کا سیس��تم ایمنی ب��رای جلوگیری از س��رقت 
اطالعات تحت عنوان رمز امن )SafePass( را استفاده می کنند که 

درجه باالتری از امنیت را برای مشتریان این بانک فراهم می کند.
ب��ه گ��زارش ایِبنا، رمز امن از گوش��ی تلفن کاربر ی��ا یک کارت 
کوچک مغناطیسی استفاده می کند تا قبل از هرگونه مبادالت مالی 
خاص به صورت آنالین، هویت صاحب حساب را چک کند. سیستم 
رمز امن از دسترس��ی غیرمجاز به حس��اب ش��خصی افراد از طریق 

بانکداری آنالین جلوگیری می کند.
مش��تریان بانک��ی قب��ل از اس��تفاده از سیس��تم رمز ام��ن باید 
درخواس��ت خود را در سیس��تم بانکداری الکترونی��ک آمریکا ثبت 
کنند و گزینه »سیس��تم رمز امن را به حس��اب من اضافه کن« را 
انتخاب کنند. برای این منظور کاربر باید ش��ماره تلفن خود را وارد 
کند یا درخواس��ت یک کارت رمز امن کند. وقتی این سیستم فعال 
ش��د، انجام مبادالت مالی آنالین بدون دسترسی به کارت رمز امن 

یا گوشی تلفن مقدور نخواهد بود.
بر این اس��اس، هر بار که کاربر عملیات بانکی را انجام دهد که از 
طریق بانکداری الکترونیک انجام ش��ده و نی��از به تاییدیه رمز امن 
داش��ته باش��د، بانک آمریکایی یک کد انحصاری ش��ش رقمی برای 
کاربر ایجاد می کند و آن را از طریق پیام متنی به گوشی تلفن کاربر 
ارسال می کند. در این شرایط سیستم بانکداری الکترونیک از کاربر 
تقاضای کدی شش رقمی می کند و پس از وارد کردن کد به صورت 
صحیح، ادامه تراکنش مالی مقدور خواهد ش��د. از س��وی دیگر، در 
صورتی که کاربر به جای گزینه گوش��ی تلفن همراه از گزینه کارت 
رمز امن اس��تفاده کند، دکم��ه روی کارت را فش��ار می دهد و کد 

ارائه شده را در سیستم وارد می کند.
ع��الوه بر این، به صورت پیش فرض هر ب��ار که کاربر بخواهد نام 
گیرن��ده قب��وض و فیش های واریزی خ��ود را تغییر ده��د، نیاز به 
اس��تفاده از رمز امن دارد. عالوه بر این، هر بار که مش��تری بانکی 
بخواهد تراکنش��ی با رقم باالتر از سقف مبادالت مالی حساب خود 
انج��ام دهد نیاز به اس��تفاده از این سیس��تم دارد. همچنین کاربر 
می توان��د ب��ه ص��ورت اختیاری هر ب��ار که قصد ورود به سیس��تم 
بانکداری الکترونیک را دارد، به جای پاس��خ به سواالت امنیتی این 

سیستم، از گزینه رمز امن استفاده کند.

سکهوارز

از آنج��ا که اصالح نظام بانکی یک��ی از اولویت های مهم اقتصاد ایران 
اس��ت، مجلس شورای اسالمی به موازات دولت، طرحی را برای »اصالح 
نظ��ام بانک��ی« تدوین کرده اس��ت. این طرح هم اکنون در کمیس��یون 
اقتص��ادی مجلس به تصویب رس��یده و به صحن علنی مجلس ارس��ال 
شده است. کارشناس��ان بانکی، دیدگاه های متفاوتی درباره طرح بانکی 
مجل��س ده��م دارند. در همین زمین��ه، علی مروی، رئیس اندیش��کده 
حکمرانی ش��ریف از طرح مجلس شورای اسالمی دفاع کرد و گفت که 
طرح اصالح نظام بانکی، سیاست ارزی را »شناور مدیریت شده« تعیین 
کرده و تعلیق این نظام را فقط در ش��رایط خاص به  صورت یکس��اله و 

منوط به تصویب هیات وزیران کرده است.
به اعتقاد او، بانک مرکزی در س��ال های گذشته عمال به قلک دولت ها 
تبدیل ش��ده و یکی از علل اصلی تورم باال و مزمن در کشور نیز همین 
امر بوده اس��ت؛ از همی��ن رو، طرح مجلس، اس��تقالل بانک مرکزی از 
دول��ت را در چارچوب قانون اساس��ی تامین کرده اس��ت. همچنین به 
گفته وی، منضبط س��ازی سیاس��ت های ارزی از جمله نقاط قوت طرح 
بانک��ی مجلس دهم اس��ت و نظام ارزی کش��ور در این طرح »ش��ناور 

مدیریت شده« طراحی شده است.
او در گفت وگو با مهر، به تش��ریح 11 نقطه قوت این طرح پرداخت و 
گفت: اتفاق خوبی که در حاشیه وقایع تلخ اخیر از دیده ها پنهان مانده، 
تصویب طرح اصالح نظام بانکی در کمیس��یون اقتصادی و ارسال آن به 
صحن مجلس بود و احتماال بعد از اتمام بررسی مالیات بر ارزش افزوده 

و بودجه 99، نوبت به این طرح خواهد رسید.
وی با بیان اینکه آخرین نسخه طرح در دسترس همگان است، افزود: 
برای تدوین این طرح بیش از پنج سال تالش شبانه روزی صورت گرفته 
و طراح��ان، نظر ذی نفعان و صاحب نظران مختلف را هم ش��نیده و در 

مواردی که ایرادات از نظر آنها وارد بوده، آن را اعمال کرده اند.
چرا نیاز به اصالح قوانین بانکی داریم؟

رئیس اندیش��کده حکمرانی ش��ریف با طرح این س��وال که چرا نیاز 
ب��ه اصالح قوانین بانکی داریم، گفت: ب��ه دالیل متعددی نیاز به اصالح 
قوانی��ن بانکی وجود دارد؛ به این معنا که قان��ون پولی و بانکی مصوب 
1351 مبتنی بر بانکداری ربوی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 
1362 صرف��ا عملی��ات درون بانک را دربر می گیرد؛ ب��ه این ترتیب دو 
قانون��ی که ب��ا هم تضاد ماه��وی دارند، در این چن��د دهه مالک عمل 
بوده اند که با طرح مجلس، این امر س��اماندهی خواهد شد؛ ضمن اینکه 
به دلیل نیازهای نظ��ام بانکی، قوانین متعددی هم در این دهه ها وضع 
شده که قواره قوانین بانکی را بدترکیب و چندتکه کرده است و به نوعی 

به تعدد و تزاحم قوانین منجر شده است.
او به عقب ماندگی قوانین بانکداری ایران از بانکداری روز دنیا اش��اره 
ک��رد و ادامه داد: دانش حوزه های بانکداری مرکزی، بانکداری تجاری و 
فرآیندهای بانکی در این مدت پیش��رفت زیادی داشته اند، اما متاسفانه 
اثری از آنها در قوانین مش��اهده نمی ش��ود. البته نکته حائز اهمیت آن 

است که در دهه های گذشته، اتفاقات مهمی در حوزه قوانین بانکی رخ 
داده؛ اما قوانین بانکی کشور به تناسب آن، بهروز نشده اند. مثال از اواخر 
ده��ه 70، بانک های خصوصی متولد و متکثر ش��ده اند، اما تنظیم گری 
آنها در همان فضای قوانین بانکداری دولتی انجام ش��ده اس��ت؛ ضمن 
اینک��ه تحوالت باالی فناوران��ه در نظام پرداخت و خدم��ات بانکی نیز 

لحاظ نشده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی ش��ریف، استقالل بانک مرکزی از بانک ها 
را از جمل��ه نق��اط قوت طرح اص��الح نظام بانک��ی در مجلس عنوان و 
تصریح کرد: معضالتی مثل وق��وع درب های چرخان بین بانک مرکزی 
و ش��بکه بانکی )به عنوان نمون��ه معاون نظارت س��ابق، همزمان عضو 
هیات مدیره یکی از بانک ها بود( و س��هامداری مشترک بانک مرکزی و 
بانک ها )خصوصا در ش��رکت های حوزه نظام پرداخت( و مواردی از این 
دست، بر انجام صحیح وظایف تنظیم گرانه و نظارتی بانک مرکزی سایه 
انداخته ک��ه در این میان، یکی از دالیل خلق پول بی ضابطه و بی فایده 
بانک ها در س��ال های اخیر که منجر به تشکیل بمب نقدینگی شده نیز 

همین امر بوده که طرح مجلس این موارد را حل کرده است.
استقالل بانک مرکزی در طرح بانکی مجلس

وی استقالل بانک مرکزی از دولت را نیز از جمله دیگر نقاط قوت این 
طرح بیان کرد و گفت: عدم اس��تقالل بانک مرکزی از دولت، سیاس��ت 
پولی کشور را منفعل کرده و به نوعی آن را پیروی سیاست های مالی و 
کس��ری بودجه نموده است؛ در این میان بانک مرکزی هم عمال تبدیل 
به قلک دولت ها شده و یکی از علل اصلی تورم باال و مزمن در کشور نیز 
همین امر بوده است که طرح مجلس، استقالل بانک مرکزی از دولت را 

در چارچوب قانون اساسی تامین کرده است.
مروی با بیان اینکه اگر محدودیت قانون اساس��ی وجود نداشت، باید 
اختیار ع��زل رئیس کل بانک مرکزی از رئیس جمهور گرفته می ش��د، 
گفت: طرح مجلس حضور مس��تقیم دولتی ها در هیات عالی )جایگزین 
ش��ورای پول و اعتبار( را حذف ک��رده و عزل اعضای غیر اجرایی هیات 
عالی توس��ط دولت را غیرممکن س��اخته است؛ ضمن اینکه هزینه عزل 
غیرموجه رئیس کل بانک مرکزی از س��وی رئی��س جمهور را  افزایش 
داده اس��ت؛ به ع��الوه اینکه طرح، تنخواه قابل پرداخ��ت به دولت را تا 
س��قف 7درصد درآمده��ای مالیاتی محدود می کن��د و پرداخت معادل 
ریالی ارز به دولت قبل از وصول ارز توسط بانک مرکزی و فروش آن در 

بازار را ممنوع کرده است.
او با بیان اینکه تضمین ش��فافیت و پاسخگویی بانک مرکزی از جمله 
نقاط قوت طرح اصالح نظام بانکی است، گفت: همان اندازه که استقالل 
بانک مرکزی مهم به ش��مار می رود، ش��فافیت و پاسخگویی او هم مهم 
اس��ت و بنابرای��ن طرح مجلس ضمن کنترل تعارض منافع در س��طوح 
مختلف بانک مرکزی، ش��فافیت مصوبات هیات عالی را تضمین کرده و 
این هیات را به عموم دس��تگاه های نظارتی و مجلس پاس��خگو می کند. 
در این میان باید توجه داش��ت که حسابرسی سالیانه صورت های مالی 

بان��ک مرک��زی و تدوین گزارش تفریغ بودجه این بانک، توس��ط هیات 
حسابرسی و انتشار عمومی آنها نیز در این طرح الزامی شده است.

رئیس اندیش��کده حکمرانی شریف گفت: منضبط سازی سیاست های 
ارزی از جمله نقاط قوت این طرح اس��ت؛ به نحوی که طرح نظام ارزی 
کشور را »ش��ناور مدیریت  شده« تعیین کرده و تعلیق این نظام را فقط 
در ش��رایط خاص )آن هم یکس��اله( و منوط به تصوی��ب هیات وزیران 
کرده است؛ ضمن اینکه جایگاه بانک مرکزی از صرافی دولت به عاملیت 
خرید ارز دولتی، تغیی��ر کرده و به این بانک، قدرت تصمیم گیری اعطا 

شده است.
وی از ممنوعیت برداش��ت از حساب اندوخته ذخایر بین المللی بانک 
مرک��زی به دلیل تس��عیر در ای��ن طرح خبر داد و گف��ت: همچنین در 
قالب این طرح، مشکل حاکمیت شرکتی در بانک ها حل شده است؛ به 
ای��ن معنا که به دلیل نق��ص قانونی، معموال به جای اینکه هیات مدیره 
بر مدیرعامل بانک حاکم باش��د و منافع س��هامداران را نمایندگی کند، 
عکس فرآیند حاکم ش��ده که بر این اس��اس، ط��رح اصالح نظام بانکی 
ضمن حل این مش��کل، تعارض منافع هیات مدیره و هیات عامل را نیز 

به خوبی مدیریت کرده است.
از ساماندهی تسهیالت قرض الحسنه تا مطالبات غیرجاری

مروی از س��اماندهی تسهیالت قرض الحسنه در طرح مجلس خبر داد 
و گفت: متاسفانه بانک ها بخش قابل توجه تسهیالت قرض الحسنه را به 
کارکن��ان و مرتبطین خود پرداخ��ت کرده اند؛ در حالی که طرح مذکور، 
اعطای این تسهیالت را محدود به موارد جعل ناپذیر و قابل راستی آزمایی 
مانند تولد فرزند، ازدواج، بس��تری ش دن در بیمارستان و مواردی از این 
دس��ت کرده اس��ت؛ ضمن اینکه حل معضل عقود صوری نیز تا حدود 
زیادی در این طرح دنبال ش��ده و با توجه به اینکه از مش��کالت اجرای 
عقود ش��رعی در بانک ها این اس��ت که در برخی مواقع، اجرا با آنچه بر 
روی کاغ��ذ قرار می گیرد، همخوانی ندارد؛ بنابراین طرح با س��اماندهی 
تسهیالت مشارکتی و استفاده از ساز و کار صندوق سرمایه گذاری پروژه 
و همچنین معرفی ابزارهای متنوع تر برای رفع نیازهای مش��تریان، این 

مشکل را رفع کرده است.
او با اش��اره به جلوگیری از انباش��ت مطالب��ات غیرجاری گفت: طرح 
مجلس با کاهش انگیزه تاخیر در بازپرداخت تس��هیالت از طریق جرائم 
غیرمالی و مالی هوش��مند و الزام به تصمی��م هیات مدیره در ارتباط با 
تس��هیالت کالن و تسهیالت به اشخاص مرتبط و کفایت و نقدشوندگی 
وثای��ق آنه��ا، تا حد خوبی از معوق ش��دن مطالب��ات جلوگیری خواهد 
ک��رد؛ ضمن اینکه افزایش ت��وان نظارتی بانک مرکزی ب��ر بانک ها نیز 
پیگیری ش��ده ک��ه در قالب آن، ورود بانک ها ب��ه عرصه های مختلف از 
جمله بنگاهداری، س��اخت مجتمع های تجاری و نظایر آن، عده زیادی 
را خش��مگین ک��رده؛ در حالی که طرح مجلس ب��ا امکان پذیری نظارت 
یکپارچه بر گروه موسسات اعتباری، توان بانک مرکزی در مدیریت این 

موارد را افزایش خواهد داد.

از استقالل بانک مرکزی تا نظام ارزی شناور و ساماندهی تسهیالت قرض الحسنه

11 نقطه قوت طرح بانکی مجلس

بس��یاری از بانک ها بر روی اپلیکیشن های اختصاصی خود برای دریافت رمزهای 
پویا تمرکز کرده اند، به طوری که دارندگان تلفن های همراه غیرهوش��مند در زمان 
مراجعه به بانک ها ب��ا بی اطالعی متصدیان این بانک ها برای چگونگی دریافت این 

رمزها مواجه می شوند.
به گزارش ایرنا، ش��مارش معکوس برای اجرای رمزهای پویا ش��روع شده است. 
در این میان، جمعیت س��الخوردگان کشور به دلیل نداشتن تمکن مالی، امنیتی و 
شخصی ترجیح می دهند که از تلفن های همراه غیرهوشمند استفاده کنند. این افراد 
در صورت اجباری شدن استفاده از رمزهای پویا در ابتدای دی، برای نقل و انتقال 
غیرکارتی و اینترنتی پول دچار مشکل می شوند، زیرا برخی از بانک ها هنوز سامانه 

پیامکی ارسال رمزهای دوم پویا را راه اندازی نکرده اند.
همچنین به دلیل مشکالت مربوط به نصب اپلیکیشن و نرم افزار در تلفن همراه، 
بس��یاری از دارن��دگان تلفن های هوش��مند نیز ترجیح می دهند ک��ه از نصب این 
اپلیکیشن خودداری کرده و از رمزهای دوم پیامکی استفاده کنند که این گروه نیز 

از متقاضیان خدمات پیامکی رمزهای پویا هستند.
گزارش های میدانی نش��ان می دهد بیش��تر بانک ها تمرکز خ��ود را بر روی ارائه 
خدمات رمز پویا از طریق اپلیکیشن های اختصاصی معطوف کرده و هنوز خبری از 
آماده سازی شیوه ارسال پیامکی رمزهای پویا نیست. برخی از کارمندان و متصدیان 
ش��عبه های بانک های مختلف اعالم کردند که امکان دریافت پیامکی برقرار اس��ت، 
ش��ماری نیز پاس��خ دادند که تا ابتدای دی راه اندازی می شود، اما تعدادی دیگر نیز 
گفتند: هنوز به ما چیزی درباره ارس��ال پیامکی رمزهای پویا اعالم نش��ده و از آن 
اظه��ار بی اطالعی کردند. در این بین، ش��ماری از بانک ها مانند ملی و ملت عالوه 
بر اپلیکیشن تلفن های همراه هوشمند، س��ازوکارهای دریافت رمزهای دوم پویا را 
نیز برای گوشی های غیرهوش��مند تعریف کرده و مشتریان آنها می توانند اقدام به 
فعال س��ازی این شیوه کنند، اما برخی از بانک ها هنوز راهکاری را برای فعال سازی 

دریافت رمزهای دوم یک بار مصرف ارائه نکرده اند.
بررس��ی های اولیه نش��ان می دهد بیش��تر مردم تمایل دارند که از پیامک برای 

دریافت رمز دوم یک بار اس��تفاده کند، اما بانک ها در نظر دارند به علت هزینه های 
باال، مش��تریان از اپلیکیش��ن برای دریافت رمزدوم یک بار مصرف اس��تفاده کنند. 
برآورد می ش��ود که پس از اجباری ش��دن رمزهای پویا، ح��دود 70درصد مردم از 
پیامک برای دریافت این رمزها اس��تفاده کنند. پیگیری ها نشان می دهد هم اکنون 
مذاکراتی توس��ط نهاده��ای ذی ربط با اپراتورهای تلفن همراه در جریان اس��ت تا 
ارس��ال پیامک های رمزهای پویا رایگان ش��ده یا اینک��ه اپراتورها هزینه کمتری را 

دریافت کنند.
بانک مرکزی نیز با راه اندازی س��امانه هریم )هدای��ت رمز یک بار مصرف( امکان 
ارس��ال رمز دوم پویا در قالب پیامک از س��وی بانک ها را با تس��هیل تجربه کاربری 
امکان پذیر کرده است، اما بسیاری از بانک ها در زمان مراجعه مشتریان به شعب آن 
بانک ها، از سازوکار دریافت پیامکی اظهار بی اطالعی می کنند. به نظر می رسد این 
بانک ها یا تمایل دارند که مش��تریان را از این طریق تا حد ممکن مجبور به نصب 

اپلیکیشن کنند یا اینکه هنوز سامانه مرتبط را در بانک خود فعال نکرده اند.

هزینه زیاد، دلیل کم توجهی بانک ها به رمزهای پیامکی است

سرگردانی دارندگان تلفن های غیرهوشمند در بانک ها

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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بازار اوراق تامین مالی و انتظار افزایش آرام نرخ بازده
تحوالت بازار اوراق تامین مالی در آبان ماه

ارزش بازار اوراق تامین مالی که در مهر با رش��د قابل مالحظه ای 
مواجه ش��ده بود، در آبان  رش��د مختصری را در محدوده 0.4درصد 
تجرب��ه کرده و در مح��دوده 1100 هزار میلیارد ری��ال قرار گرفته 

است.
به گزارش س��نا، سررسید شدن س��ه مرحله اسناد خزانه اسالمی 
مربوط به قانون بودجه س��ال های 96 و 97 در کنار ورود دو مرحله 
اس��ناد خزانه اسالمی مربوط به قانون بودجه 98 و یک ورقه تامین 
مالی ش��رکتی، مهمترین تغییرات ب��ازار اوراق تامین مالی در آبان  
بوده اس��ت. هرچند در ماه های باقیمانده از س��ال بیش از 55 هزار 
میلی��ارد ریال دیگ��ر از اوراق موجود در بازار )غالبا اس��ناد خزانه( 
سررس��ید خواهند ش��د، اما با توجه به ورود تدریجی س��ایر اوراق 
تامین مالی مربوط به قانون بودجه س��ال 1398، انتظار می رود که 
ارزش بازار در پایان سال در محدوده 1200 تا 1300 هزار میلیارد 

ریال قرار گیرد.
یک��ی از تغییرات مهم بازار اوراق تامین مالی در آبان ، انتش��ار 3 
هزار میلیارد ریال اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش 
)جهت س��اخت ترمین��ال دوم فرودگاه بین الملل��ی کیش( بوده که 
نخس��تین تامین مالی بخش گردش��گری از بازار سرمایه محسوب 
می ش��ود. با توجه به آنکه خالص انتشار اوراق شرکتی )اوراق جدید 
منهای اوراق سررسیدشده( در هشت ماهه ابتدای سال کمتر از 10 
هزار میلیارد ریال بوده اس��ت، به نظر می رس��د که توسعه ابزارهای 
تامین مالی توسط بخش های جدید نظیر گردشگری می تواند نقش 
مهمی در رش��د بازار اوراق تامین مالی شرکتی داشته باشد. شایان 
ذکر اس��ت که در حال حاضر صنایعی نظیر خودرو و مالی )ش��امل 
لیزینگ ها و ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی( بیش��ترین 
منتش��رکننده اوراق شرکتی هس��تند و در مقابل سهم بخش هایی 

نظیر فلزات اساسی صفر است.
ب��ا توجه به آنکه بنا به دالیل��ی نظیر جهش ارزی اخیر و افزایش 
محس��وس نرخ ت��ورم، نیاز مالی بنگاه ها به مناب��ع جدید به صورت 
اس��می افزایش یافته اس��ت و حت��ی برای حفظ تولید در س��طوح 
جاری )و نه سرمایه گذاری های جدید( بنگاه ها نیاز به افزایش منابع 
مالی برای تامین س��رمایه در گردش دارند و با عنایت به این مساله 
که مش��کالت ش��بکه بانکی امکان افزایش محس��وس تسهیالت را 
نمی دهد به نظر می رسد که ورود بنگاه ها به بازار اوراق تامین مالی 
از ضروریات رونق اقتصادی اس��ت. ش��ایان ذکر اس��ت که محاسبه 
س��هم مانده تس��هیالت به مجموع بهای تمام شده محصوالت برای 
برخی ش��رکت های گروه فوالد در دوره شش ماهه 1398 نسبت به 
س��ال قبل، بیانگر شرایط نامساعد تامین مالی این گروه است. برای 

سایر صنایع و بنگاه ها نیز می توان شرایط مشابهی را متصور بود.
در کن��ار کاهش مانده تس��هیالت باید توجه داش��ت که به دلیل 
شرایط تورمی، تمایل بنگاه ها برای اعطای اعتبار تجاری به یکدیگر 
)خری��د و ف��روش غیرنقد( نیز کاهش یافته به ش��کلی که نس��بت 
دریافتنی ه��ای تجاری به فروش نیز افت محسوس��ی را نس��بت به 
س��ال قبل نش��ان می دهد. ب��ا در نظر گرفتن این ش��رایط، به نظر 
می رسد که نهایی شدن اوراق دستورالعمل گواهی اعتبار مولد )گام( 
توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، می تواند نقش مهمی در 
تسهیل تامین مالی س��رمایه در گردش شرکت ها ایفا کند. هرچند 
که هنوز جزییات این طرح مش��خص نیست، اما به نظر می رسد که 
توسعه این ابزار به سطح بنگاه های کوچک و متوسط قابلیت مهمی 
اس��ت که می تواند کاربرد آن را مضاعف ساخته و تامین مالی خرد 

را نیز تسهیل کند.
ارزش معامالت بازار اوراق تامین مالی نیز با وجود کاهش نسبت 
به ماه قبل، باالتر از میانگین دو سال اخیر بوده است. ورود تدریجی 
اس��ناد خزانه اسالمی از یکس��و و کاهش موقت جذابیت و معامالت 
بازار س��هام از س��وی دیگر، دو عامل موثر بر سطح معامالت اوراق 
تامی��ن مالی در آبان  بوده اس��ت. میانگی��ن ارزش روزانه معامالت 
ب��ازار اوراق تامین مالی در آبان  مع��ادل 450 میلیارد تومان بوده و 
انتظار می رود که در ماه های آتی نیز رشد تدریجی میزان معامالت 

مشاهده شود.
نرخ ب��ازده در بازار اوراق تامین مالی نیز ک��ه در هفته های اخیر 
دارای روند نزولی بوده، از میانه های آبان به تدریج عالئم پایان نزول 
را نشان داده است. به نظر می رسد که نرخ در آبان  به یک محدوده 
کف رسیده و به تدریج در ماه های آتی افزایش خواهد یافت. افزایش 
تدریجی سمت عرضه تا پایان سال، محرک افزایش نرخ خواهد بود 
البته در ش��رایط فعلی، عبور نرخ از محدوده  میانگین های بلندمدت 

)22 تا 23درصد( چندان محتمل به نظر نمی رسد.
ب��ا توجه به ثبات نس��بی نرخ بازده اوراق تامی��ن مالی در آبان  و 
کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ بازده حقیقی اوراق تامین مالی 
در آبان  نیز افزایش یافته است و به مثبت شدن نزدیک شده است. 
با این وجود با توجه به چش��م انداز نرخ تورم تا پایان س��ال، انتظار 
نمی رود که در س��ال 1398 نرخ بازده حقیقی بتواند مقادیر مثبت 

را تجربه کند.

نماگربازارسهام

برخی از تصمیم های اتخاذشده مانند تغییر قوانین بازار پایه که ثبات 
مس��تقر در بازار را دچار خلل می کند، چندان قابل دفاع نیست و فضای 

کسب و کار در بازار سرمایه را دچار نااطمینانی می کند.
محمد مهدی رباطی در گفت وگو با ایرنا و با بیان این مطلب، به اعمال 
اصالحات س��اختاری بازار س��رمایه در دوران رکود اش��اره کرد و گفت: 
اصالحات س��اختاری باید زمانی در بازار اعمال شود که بازار در رکود به 
س��ر می برد، نه زمانی که بازار در دوران رونق و هیجان اس��ت و سرمایه 

حقیقی ها وارد بازار می شود.
او پیرامون س��خن برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه شاخص بورس 
دارای حب��اب اس��ت، اف��زود: صحب��ت از وجود حباب ش��اخص بورس 
کارشناس��ی شده نیست، افرادی که از وجود حباب در کلیت رشد بازار 
س��خن گفته اند، از دانش و اطالعات کافی نسبت به این بازار برخوردار 
نیس��تند. به گفته وی، حباب در دانش مالی دارای تعاریفی خاص است 
و زمانی دارایی دچار حباب می شود که قیمت تعیین شده از ارزش ذاتی 
س��هم، فاصله قابل توجهی داش��ته باش��د. زمانی که روند معامالت در 
بازار س��رمایه را مورد بررسی قرار می دهیم، مشاهده می شود که ارزش 
دالری بازار در اغلب سهام بازار، بسیار کمتر از دو سال 83 و 92 است. 
نس��بت به 10 سال گذشته ورود ش��رکت های متعدد در بازار سرمایه را 
مشاهده می کنیم، اما ارزش کلی بازار 50درصد کمتر از ارزش سال 92 
اس��ت، بنابراین صحبت از وجود حباب در کلیت بازار بحث درس��تی به 

نظر نمی رسد.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، در برخی از سهام خاص ممکن 
است شاهد رشد غیرعادی و ارزش گذاری سهم بیش از ارزش واقعی آن 
در بازار باش��یم، اما در کلیت بازار و در س��هم های بزرگ به هیچ عنوان 

حباب وجود ندارد.
وی به رشد شاخص بورس در چند ماه گذشته پرداخت و گفت: بازار 

در طول چند وقت گذش��ته رش��د بس��یار خوبی را تجربه کرد و اغلب 
سهامداران از سود برخوردارند، بنابراین طبیعی است که سرمایه گذاران 
بخواهند سودی را که در این مدت کسب کردند ذخیره کنند و بازار در 

یک اعدادی بر روی برخی از سهم ها دچار فشار فروش شود.
رباطی با بیان اینکه رشد بازار تا زمانی که قیمت سهام به لحاظ ارزش 
دالری با ارزش واقعی خود تطابق پیدا کند، ادامه دار اس��ت و افزود: به 
نظر می رسد که بازار سرمایه تا پایان دولت فعلی بازدهی باالتری نسبت 

به بازار طال، ارز و سپرده بانکی داشته باشد.
او به حساس��یت بازار س��رمایه نس��بت به هر نوع نااطمینانی اشاره و 
گفت: برخی از تصمیمات اتخاذش��ده مانند تغیی��ر قوانین بازار پایه که 
ثبات مس��تقر در بازار را دچار خلل می کند، چندان قابل دفاع نیست و 

فضای کسب و کار در بازار سرمایه را دچار نااطمینانی می کند.
رباطی ب��ا بیان اینکه تغییر قوانین بازار پایه که چند ماه گذش��ته بر 
بازار اعمال شد، اقدام درستی بود در حالی که شکل اجرایی آن مشکل 
داشت و تعداد زیادی از سهامداران حقیقی سرمایه خود را در یک سال 
گذش��ته وارد بازار پایه کرده بودند، ضررهای بس��یار سنگینی را با این 

تصمیم متحمل شدند.
ب��ه گفت��ه وی، س��ال 96 روزهای��ی را در بورس داش��تیم که ارزش 
معام��الت کمتر از 100میلی��ارد تومان بود در حالی ک��ه اکنون ارزش 

روزانه معامالت حداقل به 100 میلیارد تومان رسیده است.
رباطی گفت: بهتر است تا زمانی که بازار روند آرامی را در پیش گرفته 
تغییرات مربوط به بازار س��رمایه اعمال ش��ود در حالی که چنانچه قرار 
باش��د در اوج فعالیت بازار و ورود سرمایه حقیقی ها تغییرات مربوط به 
بازار سرمایه اعمال شود به شدت روند بازار تحت  الشعاع قرار می گیرد و 

منجر به افت شاخص بورس می شود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ضمن تاکید بر اینکه باید اقدامی انجام 

ش��ود تا شرایط ورود شرکت ها به بازار اصلی بورس تسهیل شود، افزود: 
اکنون تعداد زیادی از ش��رکت ها در بازار پایه قرار دارند که بس��یاری از 
آنها دارای ش��رایط برای ورود به بازار اصلی بورس و فرابورس هس��تند 
تا معامالت آنها راحت تر و ش��فاف تر صورت گیرد، بنابراین بهتر است تا 

سازمان بورس هرچه زودتر این موضوع را مدنظر قرار دهد.
وی درباره اینکه خروج س��هامداران از بورس ت��ا چه میزان معامالت 
بازار س��رمایه را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: زمانی که س��رمایه گذار 
وارد س��رمایه گذاری در بازار سهام می شود دالیل متفاوتی مانند پویایی 
بازار، نقدش��وندگی باالی بازار و جذابیتی که در زمینه تحلیل این بازار 

وجود دارد سبب شده تا پول خود را از بازار خارج نکنند.
رباط��ی گفت: دوره هایی وجود دارد ک��ه زمانی بازار وارد دوران رکود 
می شود سرمایه از بازار خارج نمی شود بلکه ممکن است سرمایه گذاران 
تا زم��ان ورود رونق ب��ه بازار، س��رمایه های خ��ود را وارد صندوق های 
س��رمایه گذاری و اوراق خزانه کنند و هر زمانی که سهامداران احساس 
کنند قیمت سهام جذاب  شده دوباره اقدام به خرید سهام خواهند کرد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه بازار سرمایه آینده اقتصاد 
ایران برای س��رمایه گذاری اس��ت، گفت: هرچه به س��مت جلوتر پیش 
می رویم با ورود نس��ل جوان، افراد با دانش و معرفی و آشناشدن بیشتر 
مردم با بازار س��رمایه ش��اهد افزایش عمق این ب��ازار خواهیم بود و به 
تدریج در اقتصاد ایران مش��ارکت  کنندگان بیشتری جذب بازار سرمایه 

ایران خواهد شد.
وی با بیان اینکه بازار س��رمایه ایران از پتانسیل های آزادنشده زیادی 
برخوردار است، گفت: اگر شرایط سیاسی رو به بهبود برود و امکان ورود 
س��رمایه گذاران خارجی ایجاد شود شاهد جهش شدید در بازار سرمایه 
خواهیم بود حتی در شرایط فعلی هم عمق بازار سرمایه و نقدینگی که 

وارد این بازار می شود شیب تندی را در پیش گرفته است.

اعمال اصالحات ساختاری بازار سرمایه در دوران رکود

نه سرمایه گذاران به خروج از بازار سرمایه  

فرصت امروز: چراغ بورس تهران در دومین روز هفته نیز همانند روز نخست سبز 
ماند و شاخص بورس با رشد 847 واحدی به رقم 344 هزار و 139 واحد رسید تا 
ی��ک رکورد دیگر را ثبت کن��د. در معامالت این روز همچنین بیش از 5 میلیارد و 
979 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 32 هزار و 37 میلیارد ریال 
داد و س��تد ش��د. ش��اخص کل )هم وزن( نیز با 586 واحد افزایش به 107 هزار و 
770 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با  391 واحد رشد به 72 هزار و 13 واحد 
رسیدند. شاخص آزاد شناور نیز با یک هزار و 491 واحد افزایش به رقم 407 هزار 
و 42 واحد رس��ید، ش��اخص بازار اول 158 واحد و شاخص بازار دوم 3هزار و 784 

واحد افزایش داشتند.
نمادهای پربیننده بورس تهران در روز یکشنبه

در بی��ن تمامی نمادها، پتروش��یمی پارس )پارس( ب��ا 397 واحد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با 395 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 243 واحد و صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 135 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 
کل داش��تند. در مقابل نیز گروه مپنا )س��هامی عام( )رمپنا( ب��ا 186 واحد، بانک 
ملت )وبملت( با 123 واحد و پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 109 واحد از جمله 
گروه هایی بودند که افت شاخص بورس را رقم زدند. نماد بانک تجارت، بانک ملت، 
ماشین س��ازی اراک، سایپا، نوش مازندران، بانک اقتصاد نوین و ایران خودرو نیز در 
گروه نمادهای پربیننده روز یکشنبه قرار داشتند. گروه مواد دارویی نیز در معامالت 
این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 176میلیون و 898 

هزار برگه سهم به ارزش 2 هزار و 313 میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص فرابورس نیز در روز یکشنبه بیش از 22 واحد رشد داشت و بر 
روی کانال 4هزار و 471  واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار 2 میلیارد و 284 

میلیون برگه سهم به ارزش بیش از 24 هزار و 103 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بین تمامی نمادها، نماد پتروش��یمی مارون )مارون(، فوالد هرمزگان جنوب 
)هرمز(، نفت پاس��ارگاد )شپاس(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(،  فرابورس 
ایران )فرابورس( و صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا( بیشترین تأثیر مثبت را 
بر شاخص این بازار داشتند. همچنین نماد سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(،  قاسم 
ایران )قاسم(،  سنگ گهرزمین )کگهر(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، پاالیش 

نفت شیراز )شراز( هم مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.
سهامی ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، کشت و صنعت شهداب ناب 

خراسان، گروه کارخانجات صنعتی تبرک و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی نیز 
از جمله نمادهای پربیننده دیروز فرابورس بودند.

دالیل افت سهام گروه بانکی ها در بازار سرمایه
در این میان، سمت و سوی بازار سهام نشان دهنده افت سهام گروه بانکی هاست. 
اگرچه گروه بانک از هفته گذشته وارد فاز صعودی شد، اما این گروه از نخستین روز 
این هفته وارد فاز اصالحی شده و در مسیر نزولی قرار گرفته است. البته کارشناسان 
بازار سرمایه، علت چنین افتی را طبیعی می دانند و معتقدند که این اصالح باید در 

گروه بانکی ها رخ می داد.
در همی��ن باره، علی صادقین در گفت وگو با ایرنا، به علت افت گروه بانکی ها در 
بورس تهران اش��اره کرد و گفت: اتفاق خاصی برای گروه بانکی رخ نداده که بتواند 

معامالت آن را تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته این کارش��ناس بازار سرمایه، رش��د منفی روز شنبه و یکشنبه در گروه 
بانکی ها طی این هفته یک اصالح طبیعی اس��ت که به صورت دوره ای نقدینگی از 
گروه ها خارج و وارد دیگر گروه ها می ش��ود، بنابراین اتفاق خاصی در این گروه رخ 
نداده و حتی می توان گفت که این گروه مستعد رشد تا چند وقت آینده خواهد بود.

او ب��ه دالی��ل این اتفاق که گروه بانکی ها از چند وقت آینده مورد اقبال بازار قرار 
می گیرند، تاکید کرد و ادامه داد: هزینه جمع آوری پول و س��ود سپرده ها برای این 
گروه به ش��دت کاهش یافته اس��ت که این موضوع می تواند بر روند معامالت گروه 

بانکی ها تاثیرگذار باشد.
صادقین معتقد است که در سال 99 و تا پایان سال جاری، گروه بانک با مشکلی 
مواجه نیس��ت و اصالح اخیر این گروه ماهیت بازار محسوب می شود. به گفته وی، 
در چند روز اخیر شاهد یک چرخش نقدینگی از سمت گروه بانکی ها و خودرویی ها 

به سمت کامودیتی ها بوده ایم.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: با توجه به اخبار مثبتی که از توافق تجاری 
مابین آمریکا و چین به دست آمده است، انتظارات مثبت نسبت به رشد اقتصادی 
جهان ایجاد شده است، به همین دلیل تا حدودی تقاضا برای گروه کامودیتی مانند 

فوالدی مس، آلومینیوم فلزات، پتروشیمی و نفت افزایش پیدا کرد.
به گفته او، اینها گروه شاخص س��از بازار هس��تند که بخش های متعدد به ویژه 
حقوقی ه��ا گرایش به ورود نقدینگی در این گروه داش��تند و چرخش نقدینگی تا 

حدودی تغییر پیدا کرده است.

صادقین با بیان اینکه اگر گروه بانکی با اتفاق بنیادی جدی مواجه ش��ود با صف 
فروش روبه رو خواهد شد، گفت: این در حالی است که اکنون فقط شاهد چرخش 

نقدینگی از گروهی به گروه دیگر هستیم و این روند طبیعی به نظر می رسد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، تا پایان سال گروه بانکی ها مثبت خواهند بود 

و در سال آینده وضعیت بهتری را نسبت به سال جاری خواهند داشت.
وی ب��ا بیان اینکه از لحاظ بنیادی گروه بان��ک در کف قیمت قرار دارد و جذاب 
هس��تند، گفت: وضع بانک ها از نظر ش��اخص بهبود درآمد مشاع، کفایت سرمایه، 
هزین��ه جم��ع آوری پول و تبدیل برخ��ی دارایی ها بهتر خواهد ش��د که این موارد 

پتانسیل سودآوری گروه بانکی ها را افزایش می دهد.
نوسان گروه خودرو و بانک در چند روز اخیر

همچنین حسن قاسمی، کارش��ناس بازار سرمایه به نوسان گروه خودرو و بانک 
در چند روز اخیر اش��اره کرد و گفت: بحث تجدی��د ارزیابی دارایی از جمله عوامل 
تاثیرگذار اقبال گروه بانکی ها در بورس بود، اما با توجه به اینکه اکنون دیگر خبری 
از تجدید بر ارزیابی دارایی گروه بانکی ها مطرح نیست و بانک مرکزی روش تجدید 
ب��ر ارزیابی دارایی بانک ها را از مح��ل دارایی فیزیکی عنوان کرده تا حدودی باعث 

کاهش رشد گروه بانکی ها در روز اخیر شده است.
به اعتقاد قاس��می، نمی توان تحلیل دقیقی را برای زم��ان منفی بودن این گروه 

اعالم کرد.
او ب��ا بیان اینک��ه گروه بانکی و خودرو در چند روز اخیر نوس��ان گیری زیادی را 
تجربه کردند، گفت: هفته گذشته گروه خودرو رشد شدیدی داشتند و تا 15درصد 
بازدهی داشت بنابراین روند منفی کنونی این گروه ها طبیعی است، بنابراین ممکن 
اس��ت از هفته آینده گ��روه خودرو و بانک به روال قبلی خ��ود بازگردد و دوباره به 

سمت رشد پیش روند.
مهدی طحانی، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز با بیان اینکه روند معامالت گروه 
بانک در بورس تهران در حال استراحت است، افزود: با توجه به اینکه بازار سرمایه 
در روز نخس��ت هفته جاری مثبت بوده اس��ت اما معامالت آن بسیار متعادل انجام 
شد. گروه بانک نسبت به دو هفته گذشته تا 15درصد از قیمت اولیه خود رشد کرد 

و طبیعی است که اکنون نوسان داشته باشد و اصالحی را تجربه کند.
به گفته طحانی، به نظر می رسد که از امروز دوشنبه روند گروه بانکی ها تغییر کند 

و دوباره به وضعیت مثبت بازگردد.

ادامه رکوردشکنی شاخص بورس تهران

بورس همچنان در بورس
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مرغ ارزان شد
 رئی��س اتحادیه پرن��ده و ماهی گفت امروز قیمت ه��ر کیلو مرغ گرم با 

300 تومان کاهش نسبت به روز گذشته به 12 هزار و 900 تومان رسید.
مهدی یوس��ف خانی در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از کاهش 
300 تومانی نرخ مرغ نسبت به هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز 
ن��رخ هر کیلو مرغ زن��ده درب مرغداری 8 هزار و 450 تومان، مرغ آماده به 
طبخ در کشتارگاه 11 هزار و 600 تومان، توزیع درب واحد های صنفی 11 

هزار و 800 و خرده فروشی 12 هزار و 900 تومان است.
ب��ه گفت��ه وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 11 هزار و 900 تومان و ران 

مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ 12 هزار و 900 تومان است.
یوس��ف خانی با اشاره به نرخ سایر مش��تقات افزود: قیمت هر کیلو سینه 
با کتف 24 هزار تومان، س��ینه بدون کت��ف 25 هزار تومان و فیله مرغ 28 

هزار تومان است.
رئی��س اتحادیه پرن��ده و ماهی افت تقاضا را دلی��ل اصلی کاهش قیمت 
م��رغ در بازار اع��الم کرد و گفت: با توجه به ش��رایط کنونی عرضه و تقاضا 

پیش بینی می شود که قیمت فعلی مرغ در بازار ادامه یابد.
وی قیمت مرغ در آس��تانه ش��ب یلدا را پیش بینی کرد و افزود: با وجود 
ش��رایط مس��اعد تولید، ازدیاد تقاضا تاثیری در قیمت مرغ بازار ش��ب یلدا 

ندارد.
یوسف خانی درباره آخرین تحوالت بازار ماهی گفت: قیمت انواع ماهی به 
سبب شرایط مساعد تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل 25درصد کاهش 
یافته اس��ت و پیش بینی می شود که به سبب ازدیاد عرضه، قیمت ماهی در 

شب یلدا نوسانی نداشته باشد.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت هر کیلوگرم س��فید پرورش��ی را 32 
هزار تومان، آزاد دزفولی 18 هزار تومان، سنگس��ر ش��هری 46 هزار تومان، 
هامور جنوب 62 هزار تومان، ش��یرجنوب 60 هزار تومان، حلوای سیاه 55 
هزار تومان، تیالپیا 60 هزار تومان، ش��وریده بندر 65 هزار تومان، کپور 25 
ه��زار تا 35 ه��زار تومان، قزل آال 25 هزار تومان، راش��گو جنوب 125 هزار 
تومان، س��رخو 70 هزار تومان، ش��یرنیزه ای 48 هزار تومان و سالمون نروژ 

175 هزار تومان اعالم کرد.
وی ب��ا انتقاد از قیمت کنونی تخم مرغ در بازار گفت: بنابر قیمت مصوب 
ستاد تنظیم بازار، قیمت هر شانه تخم مرغ باید 17 هزار و 800 تومان باشد 

که متاسفانه با نرخ 22 هزار تومان به مصرف کننده می شود.
یوس��ف خانی در پایان با اشاره به اینکه افزایش قیمت تخم مرغ ارتباطی 
ب��ه عرضه ندارد، تصریح کرد: با وجود اعتراض مرغداران به نرخ های مصوب 
ستاد تنظیم بازار با به کارگیری برخی تدابیر و سیاست ها، قیمت را افزایش 

دادند چراکه تولید داخل جوابگوی مصرف است.

زمان ترخیص کاغذهای دپوشده 
آنط��ور که معاون فنی و امور گمرکی گم��رک ایران اعالم کرد کاغذهای 

دپوشده از امروز ترخیص می شود.
به گزارش ایس��نا، بعد از آنکه اختالف نظر در رابطه با ترخیص کاغذهای 
دپوش��ده در گمرک با توافق بین دس��تگاه های ذی ربط برطرف شد، معاون 
فنی و گمرکی گمرک ایران به ایس��نا اعالم کرد که کاغذهای دپوش��ده از 

امروز ترخیص خواهند شد.
وی گفت که بیش از 20 هزار تن کاغذ در گمرک دپو ش��ده بود که بعد 

از رفع موانع از امکان ترخیص آن برای واردکنندگان وجود خواهد داشت.
در  بخشنامه ای که از سوی ارونقی صادر شده، آمده است که با توجه به 
ل��زوم تعیین معیار صحیح و قابل قبول برای تش��خیص انواع کاغذ و مقوای 
مورد استفاده برای نوشتن، چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی که براساس تعیین 
ماهیت انجام می ش��ود، موضوع در جلسه مش��ترک با حضور قائم مقام وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت در امور بازرگانی، نماین��دگان تام االختیار وزارت 

صمت، سازمان ملی استاندارد و گمرک ایران مصوب شده است.
براس��اس ضوابط تعیین شده در این بخش��نامه،  ضوابط ترخیص کاغذ به 
منظ��ور تفکیک کاربرد کاغذ برای مصارف چاپ، نوش��تن یا س��ایر مقاصد 
گرافیکی از سایر مصارف آن مالک تفکیک، گرماژ 250 است، به این ترتیب 
کاغذ طبقه بندی که وزن آن حداکثر 250 باش��د، به عنوان کاغذ مقوا برای 

مصارف چاپ نوشته اند و سایر مقاصد گرافیکی تلقی می شود.
کاغذهای چند الیه مانند کاغذهای پش��ت  طوس��ی، پش��ت کرافت و . . . 
اساس��ا برای اهداف چاپ و تحریر نیس��تند و معیار گرم��اژ 250 برای آنها 

صدق نمی کند.
گفتنی است که اختالف نظرهایی درباره  تعیین تعرفه و مالیات و عوارض 
آن مبنی بر کاربرد و نوع کاال وجود داش��ته اس��ت و در راس��تای حل این 
اختالف نظرها تفاهمی بین س��ازمان استاندارد، گمرک و وزارت صمت انجام 

شد.

لزوم راه اندازی گمرک هوشمند تا هفته دولت سال آینده 
 جایزه وزارت اقتصاد به افشاکنندگان فساد

دژپس��ند گف��ت چنانچه ت��ا هفته دولت س��ال آینده، گمرک هوش��مند 
راه اندازی شود دیگر تجار نباید دغدغه ای در زمینه فساد داشته باشند.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، فرهاد دژپس��ند وزیر امور اقتصاد و 
دارایی در نشس��ت ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: 
فس��اد همچون موریانه اس��ت که پیدا کردن ریش��ه آن کار مشکلی است. 
فساد همچون سم است که اقتصاد ایران را در معرض خطر قرار داده است.

 به گفته دژپس��ند، برخی دالل ها حداقل در حوزه کاری این وزارتخانه، با 
دامن زدن به ادراک بد به دنبال کاسبی برای خودشان هستند.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه نمی خواهم وجود فساد را نفی کنم، 
اظهار کرد: چنانچه این فضا گسترش یابد همه را در حوزه ترس و اضطراب 
قرار می دهد و از س��وی دیگر، انعکاس این موضوع در دنیا چندان مناس��ب 
نیس��ت و دیدگاه ها را منفی می کند. دژپس��ند با اشاره به لزوم ایجاد محیط 
شیش��ه ای  و شفاف در اقتصاد کش��ور، افزود: این اتفاق رخ نمی دهد مگر با 
بروز اقتصاد هوشمند؛ در اقتصاد شفافیتی وجود دارد که اساسا نیاز به هیچ 
ماموری نیس��ت که به دنبال موضوعی مانند فساد برود، زیرا در آن روبات ها 
مشغول فعالیت هستند و انسان جامعه روبات ها را مدیریت می کند. دژپسند 
در ادام��ه بیان کرد: چنانچه تا هفته دولت س��ال آینده، گمرک هوش��مند 

راه اندازی شود دیگر تجار نباید دغدغه ای در زمینه فساد داشته باشند.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه تا تحقق این موضوع نمی توان دست 
روی دست گذاشت تا فساد بنیان ها را از بین ببرد، گفت: تمام فعاالن بخش 
خصوصی باید کمک کنند و با راه اندازی سیس��تم س��وت زنی، فاسد را رسوا 
کنن��د. من نیز برای مقابله با فس��اد کریدور وی��ژه دارم و هیچ مانعی برای 

گزارش فساد وجود ندارد.

اخبـــار

معاون بازرس��ی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبی گفت براساس دستورالعمل سازمان حمایت که 
به انجمن های تولیدکننده کش��ور صادر شده افزایش قیمت هر نوع کاال 

متاثر از افزایش قیمت بنزین ممنوع اعالم شده است.
علی تهوری، روز یکشنبه 24 آذر در نشست خبری با اشاره به بازدید 
از مراکز توزیع کاال از مراکز عرصه و فروش��گاه های زنجیره ای اس��تان، 
اظهار کرد: پاس��خگویی ضمن اطالع رس��انی کامل از طریق رس��انه به 

صورت میزگرد صورت گرفته است.
به گزارش ایس��نا، وی با بیان اینکه باتوجه به فرارس��یدن ش��ب یلدا 
بازرس��ی ها به صورت وی��ژه و نظارت بر گروه های ه��دف کاالیی انجام 
خواهد ش��د، اف��زود: از تمام متصدی��ان واحدهای صنف��ی تقاضا داریم 
براساس قانون نظام صنفی نسبت به درج قیمت کاال بر روی محصوالت 

و نصب نرخ نامه در معرض دید عموم اقدام کنند.
معاون بازرس��ی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراس��ان جنوبی با بیان اینکه الزم است فاکتور خرید کاالهای 
نظ��ام صنفی در واحد صنفی نگهداری و در صورت بازدید به بازرس��ان 
ارائ��ه دهند، تصریح کرد: بیش��ترین تخلفات شناسایی ش��ده، عدم ارائه 

فاکتور خرید، تقلب و عدم ارائه درج قیمت بوده است.
به گزارش ایسنا، تهوری با بیان اینکه بیشترین تخلفات در حوزه های 

خوار و بار، س��یفی جات، انواع نان، لوازم خانگی و پوش��اک و الس��تیک 
بوده اس��ت، تصریح کرد: طرح نظارتی یلدا از فردا در خراس��ان جنوبی 
آغاز ش��ده و برای ش��ب یلدا پایگاه های ثابت صنعت و معدن فعال بوده 
و مردم اس��تان می توانن��د با مراجعه حضوری طرح ش��کایت و گزارش 
داشته باشند. وی افزود: عالوه بر این تعداد گشت های بازرسی در مرکز 
اس��تان بیش از 15گش��ت افزایش خواهد یافت و شهرستان ها متناسب 
ب��ا جمعیت صنفی برنامه ریزی الزم جهت تش��دید نظارت ها را خواهند 
داش��ت. معاون بازرس��ی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراس��ان جنوبی با بیان اینکه تزریق برنج پاکس��تانی و 
روند توزیع ادامه دارد، افزود: در ماه های اخیر با نوسانات قیمتی با توجه 

به افزایش تقاضا و کاهش تولید مواجه بوده ایم.
ته��وری ادام��ه داد: براس��اس دس��تورالعمل س��ازمان حمایت که به 
انجمن های تولیدکننده کش��ور صادر ش��ده افزایش قیمت هر نوع کاال 

متاثر از افزایش قیمت بنزین ممنوع اعالم شده است.
وی ب��ا بیان اینکه افزایش قیمت ها رصد می ش��ود، اظهار کرد: پویش 
»بدون قیمت نمی خریم« همزمان با س��ایر استان ها در خراسان جنوبی 
نیز راه اندازی ش��ده تا مردم کاالی��ی که درج قیمت ندارد و خدمتی که 

نرخ نامه اش وجود ندارد، نخرند.
معاون بازرس��ی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و 

تجارت خراس��ان جنوبی یادآور شد: عدم ارائه و نصب قیمت و نرخنامه 
تخل��ف بوده و مردم در صورت مش��اهده آن باید این موضوع را گزارش 

داده تا مورد رسیدگی قرار گرفته و اعمال قانون شود.
تهوری با بیان اینکه شهروندان و هم استانی ها الزم است به این پویش 
بپیوندند، تصریح کرد: این پویش یکی از راه های کنترل قیمت ها اس��ت 

که الزم است مردم نیز همکاری کنند.
وی ادامه داد: از ابتدای امس��ال 12 جلس��ه کمیس��یون تنظیم بازار 
برای بررسی وضعیت قیمت کاالها و خدمات کنترل و برنامه ریزی الزم 
جه��ت مایحتاج عموم��ی و نحوه نظارت ایجاد هماهنگی بین دس��تگاه 

برگزار شده است.
به گزارش ایسنا، معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه 7264 بازرسی از 
25 آبان ماه لغایت 23 آذرماه انجام و 337 پرونده به ارزش یک میلیارد 
و351 میلیون و 672 هزار ریال تش��کیل ش��ده اس��ت، تصریح کرد: در 

سامانه 124 نیز تعداد گزارشات دریافتی 5056 نفر بوده است.
ته��وری با بیان اینکه در این مدت تعداد گزارش��ات ثبت ش��ده 360 
گزارش بوده، یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون 74078 بازرسی انجام 
شده و تعداد پرونده های ارسالی به تعزیرات 1072 پرونده بوده و تعداد 

کل گزارشات دریافتی 5303 گزارش بوده است.

آجیل شب یلدا بوی بنزین نمی گیرد

رئیس س��ابق س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت 
فضای روانی علیه کاالی ایرانی وجود دارد و در این خصوص تالش های 
بس��یار گسترده ای در رسانه های داخل و خارج انجام می شد، رسانه های 
داخل نیز اگر ایرادی در کاالی ایرانی وجود دارد، بس��یار خوب توضیح 

می دهند.
راضی��ه علیرضای��ی در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا حض��ور در غرفه این 
خبرگزاری در بیس��تمین نمایش��گاه هفته پژوهش و فناوری خراس��ان 
رضوی در نمایش��گاه بین المللی مش��هد، اظهار کرد: ما به این دلیل که 
قرار اس��ت نمایش��گاه ارزیابی شود، امس��ال برای تفاوت ویژه  نسبت به 
س��ال های قبل برنامه ریزی کردیم تا بر ارزیابی اثر بگذارد و برای اولین 
بار به عنوان یک گروه سرمایه گذاری همه شرکت های ما حضور دارند و 
تجهیزات، یدکی ها و قطعات مصرفی خارجی که نیاز به س��اخت داخل 

دارند را در نمایشگاه نمایش دادیم.
وی اف��زود: از محققین، دانش��گاهیان و ش��رکت های س��ازنده مراکز 
توس��عه اس��تان دعوت کردیم تا از تجهیزات ما بازدید کنند و هر کس 
ک��ه امکان س��اخت تجهیزات ما را دارد، کمک کن��د. این رویکرد باعث 
ش��د که نمایش��گاه پژوه��ش که هم��واره محل عرضه خدم��ات فنی-

 مهندس��ی، تخصصی و تحقیقاتی گروه های محقق و دانشگاهی بوده به 
ی��ک بازار گفت وگو درخص��وص تقاضا و عرضه تبدیل ش��ود. قبال تنها 
عرضه کننده در این نمایش��گاه شرکت می کرد، اما اکنون تقاضاها را نیز 
در این نمایشگاه وارد و در حوزه بومی سازی مطرح کردیم که باعث شد 

فرصتی برای ما به دس��ت بیاید که با گروه های دانش��گاهی، محققین، 
مراکز تحقیقاتی و نوآوری مواجه شویم.

مراجعات کشوری زیادی در نمایشگاه داشتیم
علیرضایی با بیان اینکه ما میزبان گروه های سازنده و محققان زیادی 
بودیم و تصور می کردیم که برد نمایش��گاه اس��تانی باشد اما مراجعات 
کشوری زیادی نیز داشتیم، عنوان کرد: این موضوع فرصت بسیار خوبی 
بود، نتیجه دیگر این بود که پروژه هایی برای س��رمایه گذاری پیش��نهاد 
ش��د؛ پروژه هایی که تولید آن می توان��د نیازهای ما را مرتفع کند و اگر 
در ای��ن خصوص س��رمایه گذاری صورت گیرد، گروه ه��ای تحقیقاتی و 
دانش��گاهی ما می توانند دانش فنی را در اختیار بگذارند. س��ه تا چهار 
پروژه بس��یار خوب مطرح ش��د که دوره برگشت س��رمایه سه مورد آن 
کمتر از سه س��ال است که در این شرایط پروژه های خوبی هستند، در 

کل نمایشگاه برای ما بسیار مفید بود.
مدیر بومی س��ازی گ��روه صنعتی اپال پارس��یان گفت: از س��ه حلقه 
س��رمایه گذار، فناور و بخش تامین مالی، دو حلقه در نمایش��گاه شرکت 
کردن��د، اما حلقه س��وم که بحث تامی��ن مالی و حمایت و پش��تیبانی 
بیمه ای از ایده اس��ت، باید قوی تر وجود می داش��ت. ش��اید درخصوص 
اقالمی که خرید می کنیم تنها پیش خرید بتواند س��رمایه گذار را متقاعد 
کن��د که برای ما تولید کند، زیرا حجم خریدهای فوالدی ها در اس��تان 
بسیار باال است، اما در رشته های دیگر مواردی هست که متقاعد کردن 
سرمایه گذار تنها به شرطی میسر است که فرآیند تضمین و تامین مالی 

راحت مش��خص باش��د. رئیس سابق س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی ادامه داد: غیر از یک یا دو فرآیند، فرآیند دیگری برای 
ما نبود که همان لحظه ش��روع کنیم و بعد چند س��اعت تا یک روز بعد 
بازخورد دهند که طرح شما قابل مطالعه و بررسی است. این امر مستلزم 
این اس��ت که در بخش دیگری پرونده باز کنید و اگر قرار اس��ت بخش 
دیگری پیگیر این ماجرا ش��ود، معنایش این اس��ت که در بوروکراس��ی 
اداری س��نگینی افتادیم و بعید است به نتیجه برسد، بنابراین آن حلقه 
واس��ط باید قوی تر ش��ود، اما امس��ال از این نظر دو طرف می توانستند 
مذاکره کنند بسیار خوب بود. وی با اشاره به اینکه اکنون نیاز است که 
نمایش��گاه به صورت دائم در این دوره وجود داش��ته باشد، تصریح کرد: 
ما در گروه به این جمع بندی رس��یدیم که سایت ایجاد کرده، نیازهای 
خ��ود را در آن قرار دهیم و تامین کننده ها خ��ود را معرفی کنند، آنچه 
در اینجا اتفاق می افتد موضوع عرضه خدمات فنی- مهندس��ی بوده که 
بس��یار ارزشمند اس��ت، اما به این دلیل که در اینجا تقاضا وجود ندارد، 
سطح نوع عرضه پایین است، یعنی فرآیند عرضه، فرآیند گویایی نیست، 
ارائه های خوبی نیز در نمایشگاه وجود ندارد. ما به عنوان تقاضا بهترین 
ارائه را در بیان نیاز خود داشتیم اما نتوانستیم تفهیم کنیم که نیازهای 
ما چقدر به کار س��ایر حوزه ها نزدیک اس��ت. زمانی که این ارائه بهبود 
پیدا می کند، هر دو طرف با هم رش��د می کنند. در اکثر نمایش��گاه های 
تجاری ما صرفا عرضه مطرح می شود که اینجا نیز همان گونه بود، اما ما 

امسال تقاضا را نیز قرار دادیم.

علیه کاالی ایرانی فضای روانی وجود دارد

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

موتورسیکلت های نو فروش نرفته اوراق 
می شوند!

نایب رئیس س��ندیکای قطعه سازان موتورس��یکلت کشور با تاکید بر عدم 
ارائه موتورسیکلت های برقی بازارپسند در کشور استفاده از قابلیت باربری و 

تکنولوژی برتر را موجب رونق بازار دانست.
حبی��ب اهلل محمودان در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص لزوم 
جایگزینی موتورسیکلت های کاربراتوری با برقی در راستای کاهش آلودگی 
هوا اظهار کرد: درصدی از آالیندگی هوای تهران به موتورس��یکلت هایی که 
در حال تردد در س��طح شهر هستند اختصاص دارد اما در میزان آالیندگی 

آنها افراط شده و آمار ارائه شده در این خصوص نادرست است.
وی با بیان اینکه بخشی از حجم آالیندگی در کالنشهرها ناشی از سوخت 
گاز مورد استفاده در منازل است، افزود: تردد اجباری بخشی از خودروهای 
س��نگین گازوئیل��ی از دیگر آالینده های درونی در کالنش��هرها محس��وب 
می شود. نایب رئیس س��ندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با تاکید بر 
عدم ارائه موتورسیکلت های برقی بازارپسند در کشور گفت: قابلیت استفاده 
و برخورداری از آیتم های ایمنی، باربری و تکنولوژی برتر منجر به اس��تقبال 
مصرف کننده خواهد ش��د. محمودان با اشاره به لزوم ارائه و معرفی مناسب 
کاالی مرغوب و همچنین رفع ایرادات آن بیان کرد: موتورهای برقی موجود 
در ب��ازار عالوه ب��ر اینکه به دلیل گرانی باتری مقرون به صرفه نیس��تند در 

راستای کاهش هزینه قطعات نیز بومی سازی نشده اند.
وی افزود: موتورس��یکلت های برقی می بایست از لحاظ تحرک، منطبق با 
وضعیت جاده، سرنش��ین و ش��رایط حمل ونقلی کشور و برخوردار از سرعت 
مناسب باشند و توان طی مسیر 70 تا 80 کیلومتر در ساعت را داشته باشد.
نایب رئیس س��ندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور همچنین با اشاره 
به وضعیت غیرایمن دوچرخه های موجود در بازار برای تردد در س��طح شهر 
و جاده گفت: وضعیت فعلی موتورس��یکلت در کش��ور ناشی از دولتی بودن 
واحدها و تصمیمات غیرکارشناس��ی اس��ت به گونه ای که یکی از کارخانه ها 
به دلیل عدم توانای��ی در فروش محصوالت خود خواهان اوراق حدود 500 
موتورس��یکلت تولیدی اس��ت. محمودی درخصوص مقررات زیست محیطی 
مبن��ی ب��ر لزوم خروج یک موتورس��یکلت قدیم��ی از چرخه ب��ازار به ازای 
ورود ه��ر موتور جدید انژکتوری تصریح کرد: بس��یاری از قوانین کش��ور به 
دلیل اینکه در معرض آزمون و خطا اس��ت قابلی��ت اجرایی ندارد و یکی از 
پیش نیازها در این خصوص ارائه موتورهای مناسب با قیمت و شرایط فروش 

مناسب به وفور در بازار است.
نایب رئیس س��ندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کش��ور در پایان با ارائه 
پیش��نهادی مبنی بر حفظ حق پالک و موتور هر کدام به ارزش 500 هزار 
تومان برای مش��تری افزود: حق انتخاب و ش��رایط مناس��ب ب��ه وفور برای 
مش��تری وجود ندارد ک��ه انتظار خروج موتورهای قدیم��ی را از جانب آنها 

داشته باشیم و صرف وضع قانون نتایجی دربر نخواهد داشت.

وضعیت پوشش بیمه ای در صنعت خودرو
آنطور که رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد حدود 14 هزار میلیارد تومان 

از کل پرتفوی بیمه ای، سهم بیمه شخص ثالث است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، غالمرضا سلیمانی 
در رابط��ه با وضعیت بیمه در بخش های مختلف با اش��اره به اینکه در حال 
حاضر پوشش بیمه ای در کشور به حدود500 میلیارد دالر می رسد، توضیح 
داد: پوشش بیمه در کلیه صنایع کشور و همه بخش ها از پاالیشگاه، نیروگاه، 
صنایع و خودرو و هر جایی که دارایی وجود داش��ته باشد اعمال شده است 
و حتی حوادث طبیعی، زلزله و سیل در پوشش بیمه قرار دارند که مجموعا 
به 500 میلیارد دالر می رس��د. وی در رابطه ب��ا بیمه در صنعت خودرو نیز 
گفت: خودرو یکی از بخش هایی اس��ت که س��هم قابل توجهی در پوش��ش 
بیم��ه ای دارد؛ به طوری که در ح��ال حاضر از حدود 22 میلیون خودرو در 
س��طح کشور بیش از 90درصد تحت پوش��ش بیمه هستند. وی با اشاره به 
سهم باالی بیمه شخص ثالث اظهار کرد: در سال گذشته 14 میلیارد تومان 
از کل پرتفوی بیمه ای س��هم بیمه شخص ثالث بوده است. رئیس کل بیمه 
مرکزی البته در رابطه با اینکه هر یک از شرکت های خودروسازی چه میزان 
در پوش��ش بیمه ای سهم دارند توضیحاتی ارائه نکرد. این در حالی است که 
آخرین گزارش��ی که چندی پیش رئیس کل بیمه مرکزی در مورد وضعیت 
بدهی ش��رکت های خودرو و به طور خاص دو ش��رکت خودروسازی سایپا و 
ایران خودرو اعالم کرد از این حکایت داش��ت که شرکت سایپا بدهی حدود 
1000 میلیارد تومانی به صنعت بیمه داش��ت که مدتی حاشیه س��از ش��ده 
بود، اما ظاهرا با ورود بیمه مرکزی و طی توافقات انجام شده، سایپا در حال 
پرداخت بدهی های خود است و از سوی دیگر خودروهای جدید این شرکت 
به روال عادی بیمه می شوند. اما در مورد ایران خودرو هم به گفته سلیمانی 

مشکلی در بخش بدهی و بیمه وجود ندارد.

 اتصال اندروید سرانجام
به محصوالت ب.ام.و می آید

چندی پیش کمپانی خودروس��ازی ب.ام.و اع��الم کرد که اتصال اندروید 
س��رانجام به محص��والت ب.ام.و خواهد آم��د. به گزارش خبرنگار پرش��ین 
خ��ودرو، کمتر از ی��ک هفته پیش کمپان��ی خودروس��ازی ب.ام.و با تغییر 
سیاست های خود اعالم کرد که سرویس  اپل کارپلی  را بر روی محصوالت 
جدی��دش رایگان خواهد کرد و دیگر نیازی ب��ه پرداخت هزینه برای خرید 
اشتراک نخواهد بود.  حال عالوه بر این موضوع، چندی پیش این خودروساز 
آلمانی به یکی از بزرگ ترین نارضایتی مش��تریان و طرفداران خود نیز پایان 
داد و آن هم ارائه قابلیت اتصال اندروید به محصوالت این شرکت از اواسط 
س��ال 2020 میالدی خواهد بود. ممکن اس��ت که »ب.ام.و« خیلی دیر به 
مهمانی اتصال اندروید پیوس��ته باشد و همچنین سرویس اپل کارپلی را به 
ص��ورت پولی در اختیار کارب��ران خود قرار می داد، اما حداقل می توان گفت 
که این قابلیت به صورت بی س��یم در اختیار مشتریان قرار می گرفت که در 
محصوالت جدید این ش��رکت کامال رایگان خواهد ش��د و عالوه بر آن نیز 

می توانند از اتصال دیوایس های اندرویدی به اتومبیل خود بهره مند شوند.
ب.ام.و می گوی��د که بس��یاری از مش��تریان ما به قابلیت اتص��ال اندروید به 
سیستم سرگرمی ماش��ین خود نیاز دارند تا بتوانند از ویژگی های تلفن همراه 
هوشمند اندرویدی خود بر روی اتومبیل شان استفاده کنند، آن هم بدون اینکه 
حواس شان از جاده پرت شود و به صفحه نمایشگر تلفن همراه شان خیره شوند. 
این س��رویس از ماه ژوئیه سال 2020 میالدی در اختیار مشتریان قرار خواهد 
گرفت و اولین نمایش قابلیت های آن بر روی محصوالت ب.ام.و به صورت زنده 
در CES س��ال آینده به نمایش گذاشته خواهد شد که از ویژگی های مهم آن 

می توانیم به نسخه 7 اندروید اشاره داشت.

از آنج��ا که هرچه در خودروس��ازی ها تولید می ش��ود، بازار ه��م دارد، برای یک 
فیس لیفت عمر تعیین نمی کنیم. یعنی نمی گوییم این فیس لیفت برای س��ه سال 
آینده است و از حاال به فکر سال های بعد باید باشیم در حالی که طراحی، یک کار 

پیوسته و مستمر است.
ب��ه گزارش پدال نیوز، طراحی خ��ودرو و فیس لیفت محصوالت، دو بخش عمده 
فعالیت در هر خودروساز بزرگی است. اصوال خودروسازان بزرگ تمرکز اصلی خود 
را ب��ر این دو مورد می گذارند و کمتر درگیر حاش��یه هایی مانند کمبود نقدینگی، 
خصوصی سازی و... هستند. فیس لیفت کردن خودروها در کشور ما سابقه داشته و 
خودروسازان داخلی توانایی انجام آن را دارند، اما اقدام به انجام دیربه دیر  فیس لیفت 
در کشور و محدود بودن اکثر این فیس لیفت به چراغ، سپر و جلوپنجره باعث شده 

است مشتریان تغییرات چندانی را حس نکنند.
 در همین زمینه با سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا به گفت وگو پرداختیم. وی 
سه عامل تغییرات پی درپی در مدیریت خودروسازان، کمبود نقدینگی و همچنین 
تحریم ه��ا را در ُکند بودن طراحی و حتی فیس لیف��ت خودروها موثر می داند. وی 
همچنین هزینه طراحی خودرو را چیزی حدود 100میلیون دالر می داند و معتقد 
اس��ت در کش��ور هیچ گاه خودرویی را به معنای واقعی کلمه طراحی نکرده ایم که 

بدانیم چقدر هزینه خواهد داشت.
  بحث خروج پراید و پژو پس  از سال ها تولید مطرح شده است. حال این 
سوال پیش می آید چه مشکلی در بحث طراحی خودروهای جدید داریم؟

 توان طراحی خودرو در کشور را داریم. چه از نظر اساس کانسپت ها، چه از نظر 

تریم داخلی و حتی انتخاب موتور و گیربکس، این توانایی در کشور وجود دارد. این 
اقدام از س��ال های قبل هم اتفاق افتاد. کار طراحی در خودروسازی ها با فیس لیفت 
ش��روع ش��د و به تدریج به س��مت طراحی خودروهای جدید رفتند. بعضی از این 
خودروها مانند سمند روی پلتفرم پژو405 پیاده شد و برخی دیگر روی یک پلتفرم 
کامال ملی بود و طراحی ها از بیس پلتفرم تا فیس و تریم داخلی در ایران انجام شد.

  چـرا برای صنعت خـودرو، طراحی و تولید خودرو حتـی با موتورهای 
موجود سخت است؟

 یکی از مش��کالتی که در این زمینه وجود دارد، پایین بودن ظرفیت  بخش های 
طراحی ما اس��ت. در چین هم تعداد معدودی ش��رکت های طراحی وجود دارد، اما 
همین شرکت های اندک دارای نیروهای فراوانی هستند که کار طراحی را با سرعت 
انجام می دهند. در کشور پلتفرم SP100 )رهام  سایپا( که درحال حاضر نمونه های 
آن هم ساخته شده و البته مراحل تست و آزمایشی آن هم با تاخیر بسیاری در حال 
انجام اس��ت، کارها با همکاری مهندسی مرکز تحقیقات شرکت های داخلی انجام 
شده و چینی ها هم به  دلیل ظرفیت باالیی که در طراحی و تست خودرو دارند، در 
این زمینه با ما همکاری کردند. اما مش��کلی که در ایران وجود دارد، طوالنی شدن 

زمان طراحی تا عرضه خودرو به بازار است.
  دلیل اصلی طوالنی شـدن طراحی و عرضه خودروهـای جدید به بازار 

چیست؟
 یکی از دالیل اصلی این اتفاق، تغییرات پی درپی در مدیریت خودروسازی هاست. 
مدیران جدید تا بخواهند با پروژه های مدیران قبلی آش��نا ش��وند و بر آن تاییدیه 

بگذارن��د، مدتی زمان می برد. وقتی در یک خودروس��ازی طی چهار س��ال، چهار 
مدیرعامل عوض می ش��ود، مدیران جدید بالفاصل��ه طرح های قدیمی را به جریان 
نمی اندازند و باید ابتدا نسبت به طرح ها توجیه شوند که این موضوع نیز زمانبر است.
 در ش��رایط فعلی طرح های ملی را روی پلتفرم های ملی و خارجی داریم، اما به  
دلی��ل تاخیری که در آوردن این محصوالت به خط تولید و النچ آن در بازار وجود 

دارد، مشکالتی به وجود می آید. 
 ع��الوه  بر تغییرات پی درپی مدیران، بحث کمبود نقدینگی خودروس��ازان مورد 
دیگری درخصوص کندبودن طراحی خودرو در کش��ور اس��ت. نکته س��وم، بحث 

تحریم هاست.
 ش��اید خودرویی تماما در کش��ور طراحی ش��ود اما به دلیل پایی��ن بودن توان 
قطعه س��ازان کش��ور در بخش گیربکس و موتور، مجبور به واردات هس��تیم. برای 
تولید خودروهای به روز باید گیربکس و موتور به روزی هم داش��ته باشیم. متاسفانه 
در این دو بخش ضعیف هستیم و سرمایه گذاری مناسبی در سال های گذشته روی 
آن انجام نش��ده است. به همین دلیل مجبور هستیم از مارک های معتبر دنیا برای 

برندهای داخلی استفاده کنیم.
 در بس��یاری از موارد موتور و گیربکس توسط خودروسازان داخلی سفارش داده 
شده است. مشکلی که در این زمینه وجود دارد، عدم تامین این موتور و گیربکس 
 سفارشی به دلیل تحریم هاست. طراحی خودرو به این معنا نیست که همه قطعات را 
در داخل تولید کنیم. بلکه می توانیم در اینجا طراحی کنیم و به شرکت های خارجی 

سفارش ساخت بدهیم.

چالش اصلی طراحی خودرو در ایران چیست؟ 

 آیا خودروسازان داخلی توانایی فیس لیفت خودرو را دارند؟

گروه صنعتی ایران خودرو در س��ه  حوزه میزه��ای خودکفایی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت ش��امل پروژه های داخل��ی ایران خودرو برای توس��عه و تعمیق 
ساخت داخل ارتقای هم زمان کمیت و کیفیت تولید و همکاری با صنایع دفاعی، 

به  دنبال افزایش عمق ساخت داخل محصوالت خود است.
ب��ه گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، در هفته ای که گذش��ت، مدیرعامل ایران 
خودرو از دس��تیابی ش��مارگان تولید روزانه این خودروس��از به 2هزار دس��تگاه 
خودرو در پایان آذرماه خبر داد. فرش��اد مقیمی با اشاره به  افزایش تولید روزانه 
بدون کس��ری و عبور مس��تقیم از خط تولید به  بازار از 3 درصد در هفته اول مهر 
به 58درصد در آذرماه اعالم کرد: »خودروهای کسری دار نیز از 65 هزار دستگاه 
در هفته نخس��ت ش��هریور به  حدود 16 هزار دس��تگاه در نیم��ه آذرماه کاهش 

یافته است.«
 وی با اشاره به  اینکه تکمیل خودروهای دارای کسری در اولویت ایران خودرو 
در سه ماه اخیر بوده است، از افزایش تکمیل و تجاری سازی روزانه این خودروها 
خبر داد و گفت:  »تجاری سازی خودرو از 930 دستگاه به  صورت روزانه به 2هزار 
دس��تگاه رسیده اس��ت و طی هفته آتی تا 2هزار و 500 دستگاه افزایش خواهد 

یافت تا به این ترتیب موجودی این خودروها در دی ماه به صفر برسد.«
 این گزارش��ی از ماحصل تالشی همه جانبه اس��ت که در ایران خودرو صورت 

گرفت��ه، ام��ا اتفاقاتی در این گروه صنعتی درحال رقم خوردن اس��ت که فراتر از 
اینهاست.

 تولید روزانه 2 هزار دستگاه می شود
 تولید روزانه ایران خودرو در هفته های اخیر به یک هزار و 700 دستگاه رسیده 
اس��ت که بنا به گفته مقیمی، در هفته جاری به 2هزار دس��تگاه افزایش خواهد 
یافت. این درحالی  است که در شهریورماه تولید روزانه کمتر از یک هزار دستگاه 
ب��ود. در کنار افزای��ش کمیت تولید، ارتق��ای کیفیت تولید نیز در دس��تور کار 
ایران خ��ودرو ق��رار دارد.  همچنین توس��عه محصول و افزایش ش��مارگان تولید 
محصوالت دوگانه س��وز از رویکردهای مهم ایران خ��ودرو برای کاهش آالیندگی 
اس��ت که در همین راستا، تولید و عرضه محصوالت جدید دناپالس توربوشارژ و 

207 پانوراما در دستور کار ایران خودرو قرار دارد.
تعقیب خودکفایی از 3 مسیر

 مدیرعام��ل ایران خ��ودرو همچنین اجرای نهضت داخلی س��ازی قطعات را از 
رویکردهای بس��یار مهم این خودروس��از توصیف کرده و با اشاره به  میثاق نامه با 
تامین کنن��دگان برای افزایش ظرفیت تولید و حمایت از مش��تریان و ذی نفعان 
گفته اس��ت: »گروه صنعتی ایران خودرو در سه  حوزه میزهای خودکفایی وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت ش��امل پروژه های داخلی ایران خودرو برای توس��عه و 

تعمیق ساخت داخل، ارتقای همزمان کمیت و کیفیت تولید و همکاری با صنایع 
دفاعی، به  دنبال افزایش عمق ساخت داخل محصوالت خود است.«

بر این اس��اس، درمجموع سه میز برگزارش��ده تخصصی تعمیق ساخت داخل، 
حدود 85قطعه از محصوالت ایران خودرو توس��ط 39 سازنده و با کاهش ارزبری 

ساالنه 127 میلیون یورو بومی سازی می شود.
بومی سازی 32 قطعه با کاهش 16.۷ میلیون یورو ارزبری

درراستای تحقق اهداف تعیین شده در جهاد خودکفایی،  تاکنون بومی سازی و 
تولید انبوه 32 قطعه از مجموع قطعات هدف گذاری شده محصوالت ایران خودرو 
16.7 میلیون یورو کاهش ارزبری داش��ته اس��ت. از سوی دیگر، استفاده از توان 
فنی و مهندس��ی صنایع دفاع در دس��تور کار ایران خودرو قرار گرفته که در این 
زمینه همکاری با هش��ت ش��رکت وزارت دفاع برای س��اخت داخ��ل قطعات و 

مجموعه های خودرو در قالب 23 پروژه آغاز شده است.
 مدیرعامل ایران خودرو همچنین با بیان اینکه صیانت از تولید ملی و استفاده 
از قانون حداکثری از ظرفیت های داخلی از ضروریات فعلی ایران خودرو است، از 
تش��کیل کمیته جایگزینی واردات برای جلوگیری از خرید خارجی »اقالم قابل  
تامین از س��ازندگان داخلی« مورد اس��تفاده در صنعت خ��ودرو، در ایران خودرو 

خبر داده است.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی بر اس��تفاده از توان داخلی و کاهش 
نیاز به واردات در جهت گردش چرخ های اقتصاد کشور تاکید کرد.

محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص ش��ائبه 
پوش��ش زیان خودروس��ازان با افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: افزایش قیمت 
خودرو در حال حاضر از جانب خودروس��ازان اعمال نشده و این افزایش در بازار 
خودرو ش��کل گرفته است به گونه ای که در شرایط فعلی صنعت خودروسازی با 

ضرر و زیان همراه است و سود آن نصیب واسطه ها می شود.
وی با ارائه پیش��نهادی مبنی بر تعیین قیمت خودرو در حاش��یه بازار گفت: 
اج��رای این راهکار مانعی در جهت ادامه زیاندهی خودروس��ازان خواهد بود که 

البته هنوز عملیاتی نشده است.
رئی��س انجم��ن صنای��ع همگن قطعه س��ازی با بی��ان اینکه مش��کالت مالی 
خودروس��ازان به قوت خود باقی است، تصریح کرد: صنعت خودروسازی تا پایان 

ش��هریور 98 با 43 هزار میلیارد تومان زیان همراه بود که مربوط به س��ال های 
96، 97 و 98 می شود.

نجفی منش زیان های وارده به صنعت خودروس��ازی را ناشی از افزایش قیمت 
مواد اولیه کلیه نهاده های تولید دانس��ت و افزود: عدم افزایش قیمت محصوالت 
تولی��دی در زمان ف��روش منجر به ض��رر و زیان صنعت خودروس��ازی به ویژه 

قطعه سازان شده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی درخصوص این موضوع که آزادشدن 
واردات خ��ودرو با توجه به مش��کالت کنونی صنعت خودرو کش��ور چه عواقبی 
خواهد داش��ت، اذعان داش��ت: در این خصوص نفع و ضرر صنعت مطرح نیست 
بلکه موضوع اصلی فقدان ارز اس��ت و هر زمان که کش��ور از لحاظ ارزی مشکلی 
نداشت واردات هم آزاد بوده است و هر زمان که کشور با کمبود ارز مواجه شده 

واردات نیز به بهانه حمایت از تولید داخلی محدود شده است.

نجفی منش افزود: در صورت رفع مش��کالت ارزی کشور مجددا دولت به سراغ 
واردات خواهد رفت.

وی درخص��وص ای��ن موض��وع که کمبود ارز در کش��ور که ناش��ی از واردات 
هم می تواند باش��د چه تاثیری بر اقتصاد کش��ور به وی��ژه صنعت خودرو خواهد 
داشت، تصریح کرد: کمبود ارز در کشور ناشی از محدودیت صادرات نفت بر اثر 
تحریم های بین المللی است که فشار اقتصادی به کشور را دوچندان کرده است.
رئی��س انجم��ن صنایع همگ��ن قطعه س��ازی درخصوص مقابله با فش��ارهای 
اقتصادی وارد بر کشور گفت: استفاده حداکثری از توان داخلی و کاهش نیاز به 

واردات منجر به گردش چرخ های اقتصاد می شود.
نجفی منش در پایان خاطرنش��ان کرد: طی این مس��یر به آس��انی امکان پذیر 
نیست اما پتانسیل آن در کشور وجود دارد که در این راستا نیازمند برنامه ریزی 

و فعالیت بلندمدت هستیم.

3  مسیری که بزرگ ترین خودروساز کشور برای تحقق خودکفایی می پیماید

گردش چرخ صنعت خودرو در گرو استفاده حداکثری از توان داخلی و کاهش واردات
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پاس��خگویی به نیازهای انتقال حرارت و کنت��رل پارامترهای جریان یکی از 
نیازهای اساس��ی صنایع اس��ت. این نیاز می تواند تأمین آب گرم مصرفی یک 
آپارتمان کوچک باش��د یا خنک کاری فرآیند یک مجتمع پتروشیمی بزرگ با 

آب دری��ا و یا تبادل حرارت بین مواد ش��یمیایی 
جهت افزایش راندمان در یک پاالیشگاه.

به گ��زارش از مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
مبدل ه��ای حرارتی صفحه ای ام��روزه به عنوان 
دس��تگاهی ب��رای فراهم کردن آب گ��رم مصرفی 
س��اختمان و صنایع به کار می رود. یک ش��رکت 
دانش بنیان با اس��تفاده از توان و فناوری بومی به 
تولید چندین مدل از مبدل های حرارتی دس��ت 
یافته اس��ت. ش��رکت دانش بنی��ان »طاها قالب 
توس« توانسته انواع مبدل های حرارتی صفحه ای 
گسکت دار، مبدل های حرارتی صفحه ای جوشی، 
اس��کید )پکیج(، اس��ترینر و محصوالت جانبی و 

یدک��ی را تولی��د کند. به گفته فرش��یدیان فر، مبدل حرارت��ی صفحه ای عالوه 
ب��ر مصارف صنعتی می تواند به عنوان دس��تگاهی ب��رای فراهم کردن آب گرم 
مصرفی س��اختمان ها به کار رود. وی ادامه داد: مبدل های حرارتی کاربردهای 

مختلفی دارد. این مبدل ها می تواند در صنایع نفت، گاز، پتروش��یمی و صنایع 
معدن��ی مورد اس��تفاده قرار  گیرد. مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان »طاها قالب 
توس« بیان کرد: با تولید این محصوالت برای 200 نفر اشتغال زایی شده است. 
فرشیدیان فر به صادرات محصوالت این شرکت 
به کش��ورهای همس��ایه اش��اره ک��رد و گفت: 
محصوالت مختلف این ش��رکت به کش��ورهای 
عراق و افغانس��تان صادر ش��ده است و در یک 
نمونه، صح��ن حضرت فاطمه زهرا )س��الم اهلل 
علیها( در نجف اش��رف با استفاده از محصوالت 

این شرکت تجهیز شده است.
ای��ن فع��ال فن��اور درب��اره اخت��الف قیمت 
محصوالت تولیدی این ش��رکت ب��ا نمونه های 
مش��ابه خارجی آن بیان ک��رد: قیمت تولیدات 
این ش��رکت در مقایسه با تولیدات شرکت های 
آمریکای��ی و اروپای��ی حداقل ح��دود 30 الی 

40درصد ارزان تر است.
وی درباره واردات نمونه مشابه محصوالت تولیدی این شرکت گفت: با توجه 
به تحریم ها و گران ش��دن نرخ ارز واردات این قبیل کاالها به کشور بسیار کم 

شده است و عمال واردات این محصوالت صرفه اقتصادی ندارد.

طی چند س��ال اخیر ایران در تولید دارو به پیش��رفت های قابل مالحظه ای 
رسیده است تا جایی که بر طبق گفته های مسئولین، ایران جایگاه اول را در بین 
کش��ورهای منطقه کسب کرده است. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یک 
ش��رکت دانش بنیان که پیشتر یک داروی ضد 
سرطان را در سال 1391 تولید و به بازار عرضه 
ک��رده بود این��ک در انتظ��ار تاییدیه های الزم 
ب��رای تولید و عرضه دو محصول دیگر اس��ت. 
شرکت دانش بنیان »اکسیر نانو سینا«، در سال 
1391 و ب��رای اولین ب��ار در خاورمیانه داروی 
ض��د س��رطان نانولیپوزومی دوکسوروبیس��ین 
هیدروکلرای��د تزریق��ی 10ml/20mg  با نام 
تجاری س��ینا دوکس��وزوم را تولی��د و به بازار 
عرضه کرده بود. مهناز قمی، مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان »اکسیر نانو سینا« درباره تولیدات 
این ش��رکت گفت: در حال حاضر سه محصول 

با نام های »س��ینا دوکسوزوم«، »سینا کورکومین«  و »سینا آمفولیش« بعد از 
اخذ تاییدیه های الزم به تولید انبوه رسیده است و دو محصول جدید با نام های 
»سینا نومین« و »سینا لیو« در انتظار اخذ تاییدیه  و مجوزهای الزم برای تولید 

و عرضه اس��ت که امیدواریم تا چند ماه آینده این روند اجرا ش��ود. این فعال 
فناور گفت: سینا دوکسوزوم یک داروی ضد تومور است که در درمان سرطان 
س��ینه متاس��تاز دهنده به ویژه در بیمارانی که در معرض یا دارای مش��کالت 
قلب��ی هس��تند و همچنین درمان س��رطان 
تخمدان پیش��رفته استفاده می شود. این دارو 
همراه ب��ا بورتزومیب  )Bortezomib(  در 
درمان مولتیپل میلوما در بیمارانی که حداقل 
ی��ک درمان اولیه دریافت کرده اند، اس��تفاده 
می ش��ود. وی اف��زود: ای��ن دارو همچنین در 
درمان کاپوس��ی س��ارکوما در بیماران مبتال 
ب��ه  AIDS  ب��ه  کار می رود. ای��ن فرآورده 
حاوی دارویی ا س��ت که قادر است سلول های 
س��رطانی را ب��ه ط��ور انتخابی از بی��ن ببرد. 
قم��ی همچنین بیان کرد: دوکسوروبیس��ین 
هیدروکلراید موجود در این فرآورده توس��ط  
پوش��ش های کروی کوچک لیپوزومی احاطه 
ش��ده اس��ت که کمک می کند این دارو از طریق جریان خون بیشتر به سمت 
بافت سرطانی نسبت به بافت های سالم بدن هدایت شود، این موضوع می تواند 
باعث کاهش عوارض جانبی این دارو نسبت به دوکسوروبیسین استاندارد شود.

محصول ایران ساخت 6 میلیون دالر ارز صرفه جویی کردمبدل های حرارتی صفحه ای در ایران ساخته شد

کارشناس ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی
حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی  به دلیل ارزش افزوده باالیی که 
در محصوالت فرآوری ش��ده و دانش بنیان آن وجود دارد، بالذات برای 
متخصصین جوان و خالق این حوزه جذاب اس��ت و آنها معموالً تمایل 
دارند که با تاس��یس ش��رکت های دانش بنیان یا استارت آپ های نوآور 

فعالیت علمی خود را در بعد تجاری ادامه دهند.
س��تاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری ت��الش دارد تا با ایج��اد چند 
ش��تابدهنده تخصصی در ح��وزه گیاهان دارویی و طب س��نتی، روند 

فعلی  شکل گیری شرکت های نوآور در این حوزه را تسریع بخشد.
در ح��ال حاضر چند ش��تابدهنده، اس��تارت آپ های ح��وزه گیاهان 

داروی��ی را نیز در س��بد پرورش��ی خود 
قرار داده اند، س��تاد س��عی دارد تا  چند 
ش��تابدهنده موج��ود را ترغیب کند که 
ب��ه صورت تخصصی ب��ر روی این حوزه 
کار کنن��د و همزم��ان ب��ر روی ایج��اد 
شتابدهنده های تخصصی جدید نیز کار 

کنید.
خوش��بختانه مجموعه ه��ای مش��تاق 
برای ایفای نقش ش��تابدهنده تخصصی 
خود از امکاناتی همچون فضای اشتراکی 
برای کار استارت آپ ها برخوردار هستند. 
عالوه ب��ر حمایت ه��ای معنوی س��تاد 
از ای��ن ش��تابدهنده ها، خدماتی نیز در 
حوزه شبکه و مباحث تخصصی گیاهان 

دارویی از آنها به عمل خواهد آمد.
در کنار حمایت های تخصصی س��تاد 
توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی 
و طب س��نتی، معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری نیز بستههای حمایتی 

خود را به ش��رکت های دانش بنی��ان و خالق فعال در ح��وزه گیاهان 
دارویی عرضه می کند. 

 در اس��تارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنیان شکل گرفته در حوزه 
گیاه��ان دارویی و طب س��نتی، مخاطب اصل��ی محصوالت و خدمات 
ش��کل گرفته مردم و بخ��ش خصوصی هس��تند،  در حوزه هایی مانند 
نفت و گاز ممکن اس��ت بهره بردار نهایی دولت باش��د و این تفاوت در 
بهره بردار نهایی می تواند ماهیت فرآیند های شکل گیری استارت آپ ها 

را به شکل مبنایی، تحت تاثیر قرار دهد.
باید توجه کرد که ش��رکت های فعال و موفق در این حوزه از حاشیه 
س��ود قابل توجهی برخوردار هستند، بنابراین اگر در حوزه هایی مانند 
فین تک و آی تی تعداد بیش��تری اس��تارت آپ تشکیل شده است، باید 
این موضوع را به ش��ناخته تر بودن این حوزه ها و همچنین بحث وجود 

زیرساخت ها مرتبط دانست تا حاشیه سود بیشتر این بخش ها.
ح��وزه گیاه��ان دارویی چون یک ح��وزه تخصصی اس��ت و برخی 
پارامتره��ای فرهنگی و تاریخی نیز در تکوی��ن آن نقش دارد، ممکن 
اس��ت در برخی از کشورها با اقبال بیش��تری مواجه شده باشد، برای 
مثال این حوزه در چین و هندوس��تان ممکن اس��ت رونق بیش��تری 

داش��ته باش��د تا برخی کش��ورهای غربی، به همین خاطر یک نسخه 
عموم��ی واحد برای تمام کش��ورها در این زمینه وج��ود ندارد و الزم 
است که نقشه راه پیشرفت ملی حوزه گیاهان دارویی کاماًل منطبق بر 

داشته ها و سوابق فرهنگی و ذخایر طبیعی کشور تدوین شود.
 تالش س��تاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی 
نیز همواره بر این بوده که این نقش��ه راه، بیش��ترین انطباق ممکن را 
با پیوس��ت های فرهنگی و ویژگی های اقلیمی مناطق مختلف داش��ته 
باش��د، هرچند با توجه به فرابخش��ی بودن این حوزه، الزم اس��ت که 
در این راه دس��تگاه ها و واحدهای مختلف اداری در کش��ور، همکاری 
و هماهنگ��ی الزم را ب��رای تدوین برنامه ریزی منس��جم در این زمینه 

داشته باشند.
ب��ه  بای��د  از ه��ر چی��زی  پی��ش 
عالقه من��دان  و ش��رکت های نوپا در 
حوزه گیاه��ان دارویی تاکید کرد که 
قبل از اقدام، سطح شناخت خود را از 
بازار افزایش دهند، این حوزه به هیچ 
عنوان بکر نیست و با توجه به حاشیه 
س��ود قابل توجه آن، هر روز بر تعداد 
شرکت ها و فعاالن آن افزوده می شود.
الزم اس��ت تا براساس شاخص های 
رقابت پذیری، شرکت های دانش بنیان 
و اس��تارت آپ ها برای خود مزیت های 
رقابتی  مبتنی ب��ر دانش ایجاد کنند 
ت��ا در این رقابت تنگاتن��گ با رقبای 
کهنس��ال این ح��وزه، حرف��ی برای 
گفتن داشته باشند. همچنین فعاالن 
جوان ت��ر و ت��ازه وارد ح��وزه گیاهان 
دارویی باید یکی از اولین اولویت های 
خود را ب��ه موضوع مجوزها اختصاص 
دهند. تعداد زیادی شرکت  و نهادهای 
تنظیم گ��ر در بازار وجود دارد که با توجه ب��ه درگیر بودن محصوالت 
این حوزه با س��المت عمومی، برای مسئله مجوزها اهمیت زیادی قائل 

هستند.
سومین محوری که شرکت های نوپا در حوزه گیاهان دارویی باید به 
آن توجه کنند، مسئله حیاتی زنجیره ارزش است، بسیاری از شرکت ها 
به امید آنکه بس��ته بندی شکیل گیاهان دارویی، بتواند برای شان سود 
و مزیت به همراه داش��ته باش��د، استراتژی کاری خود را بر این اساس 
تنظیم می کنند، درس��ت است که بس��ته بندی در فروش نهایی نقشی 
مهم ایف��ا می کند، اما ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها باید 
تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار دهند که از این گیاه دارویی چه 
فرآورده هایی می توان اس��تحصال کرد. رمز س��ود بیشتر در استحصال 
فرآورده های نهایی از گیاه اس��ت، ش��رکت های موف��ق چندملیتی نیز 
بخش عمده ای از س��ود خود را از حوزه صنایع پایین دستی و فرآوری 

به دست می آورند.
صادرات، چهارمین محور برنامه ریزی یک ش��رکت نوپا در این حوزه 
اس��ت، که ابداً هدفی دور از دسترس نیس��ت و به ویژه در کشور ما با 

وجود صدها گیاه اندامیک می تواند یک راهبرد موفق باشد.

 FedEx سیسـتم لجسـتیک و توزیع آمازون رقیبی بسـیار جدی برای رقبایـی مثل 
محسوب می شود.

آمـازون در دهـه  میالدی حاضـر به  صورت مداوم در حال گسـترش سیسـتم توزیع و 
لجسـتیک خود بوده اسـت. خبرگزاری CNBC گزارش داده این شـرکت در حال حاضر 
نیمی از سـفارش های خود در آمریکا را با اسـتفاده از سیسـتم توزیع خودش به دسـت 
مشـتریان می رساند. ناگفته نماند این آمار در سـال های اخیر مدام در حال افزایش بوده 
اسـت. ثبـت چنین آماری به این معنا اسـت که آمازون هواپیماهای بـاری خود را کنترل 
می کند و در حال سـاخت سیستم لجستیک کاملی اسـت که درنهایت به قطع رابطه  این 

شرکت با شرکت هایی مثل FedEx و شرکت پست آمریکا منجر خواهد شد.
به گـزارش زومیت، به نقـل از THEVERGE در حال حاضر، آمازون در مسـیری قرار 
دارد که به  زودی حجم بسـته هایی که در سـال تحویل می دهد، از حجم بسته های رقبای 
اصلی اش بیشتر می شـود. براساس آمار فعلی، آمازون در سال 5/2 میلیارد بسته تحویل 
می دهد و این عدد برای FedEx 3 میلیارد بسته و برای شرکت پست آمریکا ۷/4 میلیارد 
بسـته است. براسـاس گزارش CNBC، آمار آمازون فقط در یک سال، دو برابر پیشرفت 
کرده اسـت؛ چراکه سـال گذشـته، آمازون فقط 20درصد از سـفارش های ساالنه خود را 

تحویل مشتری هایش می داد.

یکـی از مهم تریـن عوامل چنین پیشـرفت چشـمگیری برنامه  تحویل یـک روزه  ویژه  
آمازون است که از ابتدای امسال آغاز به کار کرده است. آمازون ذیل این برنامه قول داده 

است با گذشت زمان،  بسته های بیشتری تحویل مشتری ها دهد.
جف بزوس، مدیرعامل آمازون، ماه اکتبر درباره  این برنامه گفته بود:

مشـتریان ما عاشق این برنامه هستند که زمان تحویل سفارش های شان را از دو روز به 
یک روز کاهش داده است. آنها تا همین جای سال هم میلیاردها سفارش با برنامه  تحویل 
یـک روزه  رایگان ثبت کرده انـد. این تصمیم، تصمیم بلندمدت صحیحی برای مشـتریان 
اسـت. آمازون به درخواست خبرگزاری ورج برای اظهارنظر درباره افزایش قدرت تحویل 
بسـته های خود پاسـخی نداده اسـت. تنها موضوع اصلی برای آمازون تحویل بسته های 
بیشتر به کاربران با بیشترین سرعت نیست؛ بلکه در اختیار داشتن تمام مسیر از ابتدای 
تحویل به انبار آمازون تا دسـت مشـتری دیگر موضوع مهم اسـت. این کار برای سـایر 

شرکت های مشابه بسیار دشوار بوده است.
هزینه  تحویل سـفارش های مشتریان که آمازون به شـرکت هایی مثل FedEx و پست 
آمریـکا پرداخـت می کند، در سـال های اخیر میلیاردها دالر بوده اسـت. همین مسـئله 
مهم تریـن دلیل تالش آمازون برای مستقل شـدن از این شـرکت ها اسـت. آمازون تالش 
می کنـد نه تنها از این دو شـرکت، بلکه از تمام شـرکت هایی مسـتقل شـود که خدمات 

استارت ْآپ های صنعت گیاهان دارویی و 4 محور کلیدی
علی سیاوشی

سیستم توزیع آمازون رقیبی جدی برای رقبایی مثل FedEx به  شمار می رود

دریچــه

وزیر نوآوری ازبکستان میزبان رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری بود؛ دیداری که با هدف معرفی زیس��ت بوم فناوری 
و نوآوری ایران به وزیر نوآوری ازبکس��تان صورت گرف��ت. در این دیدار، وزیر نوآوری، 
مع��اون وزیر، رئیس بنیاد توس��عه نوآوری و مع��اون بنیاد تامین مالی نوآوری کش��ور 
ازبکس��تان و مهدی قلعه ن��وی رئیس مرکز تعامالت بین المللی عل��م و فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و روح اهلل اس��تیری مدیرکل دفتر توسعه کسب وکار 
بین الملل��ی مرکز تعام��الت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری حضور داشتند. در این دیدار با اشاره به وجود روابط فرهنگی و تاریخی میان 

دو کشور بر توسعه همکاری های علمی و فناورانه بین ایران و ازبکستان تاکید شد. 

زیست بوم فناوری و نوآوری ایران به 
ازبکستان معرفی شد

دوشنبه
25 آذر 1398

شماره 1452
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مدیرکل دفتر توس��عه کس��ب وکار بین المللی مرکز تعامالت بین المللی علم 
و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری از حضور 70 بازرگان و 
سرمایه گذار از 11 کشور خارجی در هفتمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی 

ایران س��اخت خبر داد و گف��ت این نمایندگان از 
زیرساخت های فناورانه تهران بازدید می کنند.

به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
م��واد  و  تجهی��زات  نمایش��گاه  هفتمی��ن دوره 
آزمایش��گاهی ایران س��اخت 26 ت��ا 29 آذرم��اه 
س��ال جاری هم زمان با هفت��ه پژوهش وفناوری 
و بیس��تمین نمایشگاه دس��تاوردهای پژوهش و 
فن��اوری در مح��ل نمایش��گاه بین المللی تهران 

برگزار خواهد شد.
نمایش��گاه تجهی��زات و م��واد آزمایش��گاهی 
ایران س��اخت در 13 بخ��ش موضوع��ی نف��ت و 
پتروشیمی، برق، الکترونیک و نرم افزار، عمران و 

ساختمان، مکانیک، شیمی و متالوژی، کشاورزی و محیط زیست، فیزیک پایه، 
تجهیزات عمومی آزمایش��گاهی، مواد آزمایشگاهی، مهندسی پزشکی و زیست 
مواد، تجهیزات تست و آزمون صنعتی و خدمات کالیبراسیون برگزار می شود.

این نمایش��گاه، هر س��ال میزبان تعداد زیادی از میهمانان خارجی است که 
این افراد با هماهنگ��ی و پیگیری های مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای بازدید از زیرساخت های فناورانه 
کشور و محصوالت ش��رکت های دانش بنیان به 

ایران می آیند.
بن��ا ب��ه گفت��ه روح اهلل اس��تیری، هفتمین 
نمایش��گاه تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت 
میزبان 70 میهمان خارجی است که با حمایت 
مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری و با کمک 
کارگزاران برون مرزی پایگاه های صادراتی برای 

شرکت در این نمایشگاه دعوت شده اند.
نمایندگانی از کشورهای آلمان، ترکیه، عمان، 
چین، هند، سوریه، پاکستان، افغانستان و عراق 
در خ��الل برگ��زاری هفتمین دوره نمایش��گاه 
تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی ایران ساخت به 
ایران سفر می کنند. این افراد از توانمندی 400 شرکت دانش بنیان حوزه مواد 
و تجهیزات آزمایشگاهی حاضر در نمایشگاه، محصوالت ارائه شده در نمایشگاه 

کارخانه نوآوری و دیگر زیرساخت های فناورانه ایران دیدن می کنند.

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در آیین اختتامیه جش��نواره کودک 
آنالی��ن ضمن تاکید بر نقش حمایتی دولت در زیس��ت بوم مبتنی بر فناوری های 
نرم گفت که دولت باید از دخالت و ورود مس��تقیم در حوزه محتواس��ازی پرهیز 

کن��د.  به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، سورنا 
س��تاری اظهار کرد: آنچه ک��ه در معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری به آن معتقدیم این است 
که راه توس��عه فناوری های نرم از مس��یر توس��عه 
زیست بوم محقق می ش��ود. علی رغم آنکه مجدانه 
پیگیر توسعه چنین زیست بومی هستیم، اما همواره 
باید یادآور ش��د که نق��ش دولت دخالت در چنین 
زیست بومی نیس��ت و حمایت از تشکیل آن است. 
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان ضمن 
اشاره به لزوم سیاست گذاری صحیح در این زمینه 
افزود: نقش دولت پیش از هر چیز فراهم س��اختن 
زیرساخت های تشکیل زیست بوم است، دولت نباید 

در حوزه تولید محتوا ورود مس��تقیم پیدا کند. این مس��ئله در اقتصاد دانش بنیان 
نیز مصداق پیدا می کند و نقش دولت بیش��تر تعیین ح��دود و ثغور و ریل گذاری 
اس��ت. این همان اتفاقی اس��ت که باید به دنبال تحقق آن ب��ود تا عرصه نوآوری 

شکوفا شود و بتوانیم  در عرصه تولید محتوا، به اهداف پیش بینی شده دست یابیم. 
س��ورنا س��تاری در ادامه افزود: اگر امروز زبان فارس��ی نهمین زبان اینترنتی دنیا 
اس��ت، علی رغم آنکه از نظر جمعیتی کش��ور با این مقیاس همس��ان نیست، این 
مس��ئله را باید مدیون تولید محتوا دانست، وقتی 
در کشور سایتی مانند آپارات وجود دارد که جزو 
100 سایت پربیننده دنیا است و البته محتوای آن 
به زبان فارس��ی است، این نشأت گرفته از  قدرت 
تولید محتوا است. یا برای نمونه 5 تا 6 هزار سال 
هنر و عش��قی که با صنایع دستی کشور آمیخته 
است نیز خود نشانی از  قدرت و داشته های ما در 
حوزه فناوری نرم است. رئیس بنیاد ملی نخبگان 
با اش��اره به ظرفیت های بالقوه ب��االی موجود در 
عرصه تولید محتوا و فناوری نرم افزود: در هنری 
مانن��د خاتم کاری، ه��زاران ایده وج��ود دارد که 
با اس��تفاده از فن��اوری و خالقیت می توان چنین 
هنرهای س��نتی را در موارد مختلفی در زندگی 
روزمره پیاده سازی کرد، یکی از نقاط قوت ما در عرصه محتوای نرم احساس غرور و 
افتخاری است که هر ایرانی نسبت به فرهنگ و سابقه تاریخی خود دارد، هنوز هم 

زمانی که یک خارجی به عنوان مهمان به کشور ما وارد می شود، 

دولت باید از دخالت مستقیم در محتواسازی پرهیز کندفعاالن اقتصادی خارجی میهمان »ایران ساخت« می شوند

»طراحی و پیاده س��ازی سامانه کنترل فازی کشت دوار با تأمین انرژی 
تجدیدپذیر هیبریدی« عنوان پژوهشی است که با موفقیت توسط محققان 
کش��ور انجام شد تا شرایط تولید محصوالتی بیشتر و با کیفیت باالتر به 

کشاورزان هدیه شود.
محققان دانش��گاه تهران با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و 
فناوران معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری این طرح پژوهشی را 
انجام دادند تا طراحی سامانه کشت دوار مبتنی بر روش هیدروپونیک را 

توسعه دهند.
تولید مستمر محصوالت غذایی همواره یکی از مسائل مورد توجه است. 
این امر مستلزم شرایط مناسب کشت در طول سال و وجود زمین¬های 
مس��تعد کشاورزی و توسعه نهاده های کش��اورزی و نیروی انسانی است. 
کش��ور ما به دلیل شرایط اقلیمی و نیز محدودیت هایی مانند منابع آبی، 
سایر نهاده ها و کاهش خاک های مطلوب کشاورزی نیازمند ایجاد تغییر در 

ساختار نظام کشت است.
ای��ران ب��ه لحاظ اقلیمی بس��یار 
متنوع است. این خصوصیت توانایی 
کش��ت گیاه��ان را افزای��ش داده 
اس��ت. به گونه ای که امکان کشت 
محص��والت در هر فصلی از س��ال 
اما در مکان های متفاوت در کشور، 
ام��ری عملی و ممکن اس��ت. البته 
در بعض��ی از اقلیم ه��ا مثل مناطق 
سردسیری در شمال غربی و مناطق 
گرمس��یری در جنوب کش��ورمان 
شرایط برای کشت مستمر در طول 

سال چندان مناسب نیست.
ی��ک راهکار ب��رای جب��ران این 
مس��ئله حم��ل و نق��ل و ذخی��ره 
محصوالت یا حتی واردات آن است 
که این امر کاهش کیفیت در هنگام 
مصرف و نیز افزایش قیمت به دلیل 
هزینه های نگهداری، حمل و نقل، 
واسطه گری یا واردات را در پی دارد، 
اما راهکار دیگر ایجاد شرایط کشت 

در محل است.
اس��ت  الزم  کار  ای��ن  ب��رای   
محیط ه��ای کنترل ش��ده دمایی و 
اقلیم��ی )مثل گلخانه ه��ا( تدارک 

دیده ش��وند. کش��ت در گلخانه دارای مزایایی از قبیل تولید محصول با 
کیفیت و کمیت باالتر، افزایش س��طح زیرکش��ت، کنترل محیط کشت 
و آف��ات و بیماری ها، حذف هزینه نگهداری، حمل و نقل و واس��طه گری 

محصوالت و کاهش مصرف آب و سایر نهاده های کشاورزی است.
بنابراین، با توجه به افزایش جمعیت و عدم امکان افزایش سطح زیرکشت 
و نیز ش��رایط بحرانی منابع آب، دستیابی به محصول بیشتر و با کیفیت 
باال تنها از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح و استفاده از سیستم های 

کشت فشرده )مثل گلخانه ها و کشت هیدروپونیک( مقدور است.
 حسین موسی زاده مجری این طرح پژوهشی گفت: سامانه کشت دوار 
که در داخل کش��ور طرحی نوآورانه به حس��اب می آید از یک استوانه¬ 
دوار تش��کیل ش��ده ¬اس��ت به طوری که گیاهان در محیط کشت و در 

محفظه هایی واقع می شوند. این محفظه ها در رویه استوانه به موازات و رو 
به منبع نوری قرار می گیرند. دوران استوانه¬ کشت به صورت 360 درجه 
و پیوسته و با سرعت کم است و در حین دوران، واحدها به نوبت از منبع 
محلول غذایی تعبیه شده در زیر استوانه تغذیه می شوند. نتیجه این ساختار 

استفاده بیشینه از نور، آب و مواد مغذی گیاه است.
 وی ادامه داد: همچنین با بهره¬گیری از پنل های خورشیدی و تأمین 
و ذخیره¬س��ازی این انرژی تالش ش��ده اس��ت تا بخش زیادی از انرژی 
موردنیاز واحدهای مختلف س��امانه از جمله دوران اس��توانه کشت و نور 
مصنوعی تأمین شود. در این صورت در فرآیندی کنترل شده با بهره گیری 
از برآوردهای تبخیر- تعرق گیاه در محیط کشت به کمک منطق فازی و 
به دنبال آن محاسبه نیاز آبی در هر مرحله رشدی، چرخه کودآبیاری به 

طور خودکار کنترل می شود.
 به گفته موس��ی زاده، از سویی با پایش محلول غذایی، به لحاظ کیفی 
و کمی حفظ شرایط مناسب رشد 
محصول نی��ز کنترل می ش��ود. از 
س��ویی این س��امانه ب��ا دارا بودن 
امکان کشت انواع مختلف گیاهان 
و س��بزیجات در محی��ط بس��ته 
و کنترل ش��ده، مزایای��ی را ب��رای 
کشت هیدروپونیک اضافه دارد که 
می ت��وان به افزایش بیش��تر تراکم 
در واح��د س��طح به س��بب امکان 
افزودن اس��توانه¬های دوار متعدد 
به صورت روی هم در یک مساحت 
ک��م، افزایش ب��ازده دریافت نور به 
سبب کاهش تعداد منابع تأمین نور 
و دریافت یکسان نور از سوی تمامی 
نشاها، عدم نیاز به تجهیزات متداول 
آبیاری مثل لوله¬کشی و استفاده 
از قطره چ��کان، کنت��رل عملک��رد 
واحدها و کاهش بیشتر مصرف آب 
و کاهش نی��روی کارگری موردنیاز 
از طریق س��امانه کنت��رل مرکزی 
و کاه��ش انرژی فس��یلی موردنیاز 
ب��ه س��بب اس��تفاده از پنل¬های 

خورشیدی اشاره کرد.
 س��امانه کشت دوار، موضوع این 
طرح توانایی کشت چندین محصول 
کشاورزی را دارد آن هم با قابلیتی که به سبب افزایش چند برابری سطح 
زیرکش��ت در مس��احت تخصیصی کم و حداقل مص��رف آب تولید ارتقا 
می یابد. پس می توان با بومی س��ازی و تولید انبوه در داخل کش��ور و رفع 
وابستگی به واردات، سبب افزایش انگیزه تولیدکنندگان برای تولید بیشتر 
و با کیفیت محصوالت کش��اورزی ش��ده و حرکت به سمت رفع نیازهای 

داخلی و حتی صادرات محصوالت کشاورزی را تسریع کرد.
 همچنین، از آنجا که این س��امانه برای کشت در محیط بسته طراحی 
ش��ده است و نیازی به خاک زراعی و عملیات کش��اورزی متداول ندارد، 
می تواند در طرح های ساده تر به مردم شهرنشین عرضه شده تا با حداقل 
تخصص کش��اورزی، بخش��ی از نیازهای خود مثل س��بزیجات و برخی 

محصوالت دیگر را تولید کنند.

یکـی از مهم تریـن عوامل چنین پیشـرفت چشـمگیری برنامه  تحویل یـک روزه  ویژه  
آمازون است که از ابتدای امسال آغاز به کار کرده است. آمازون ذیل این برنامه قول داده 

است با گذشت زمان،  بسته های بیشتری تحویل مشتری ها دهد.
جف بزوس، مدیرعامل آمازون، ماه اکتبر درباره  این برنامه گفته بود:

مشـتریان ما عاشق این برنامه هستند که زمان تحویل سفارش های شان را از دو روز به 
یک روز کاهش داده است. آنها تا همین جای سال هم میلیاردها سفارش با برنامه  تحویل 
یـک روزه  رایگان ثبت کرده انـد. این تصمیم، تصمیم بلندمدت صحیحی برای مشـتریان 
اسـت. آمازون به درخواست خبرگزاری ورج برای اظهارنظر درباره افزایش قدرت تحویل 
بسـته های خود پاسـخی نداده اسـت. تنها موضوع اصلی برای آمازون تحویل بسته های 
بیشتر به کاربران با بیشترین سرعت نیست؛ بلکه در اختیار داشتن تمام مسیر از ابتدای 
تحویل به انبار آمازون تا دسـت مشـتری دیگر موضوع مهم اسـت. این کار برای سـایر 

شرکت های مشابه بسیار دشوار بوده است.
هزینه  تحویل سـفارش های مشتریان که آمازون به شـرکت هایی مثل FedEx و پست 
آمریـکا پرداخـت می کند، در سـال های اخیر میلیاردها دالر بوده اسـت. همین مسـئله 
مهم تریـن دلیل تالش آمازون برای مستقل شـدن از این شـرکت ها اسـت. آمازون تالش 
می کنـد نه تنها از این دو شـرکت، بلکه از تمام شـرکت هایی مسـتقل شـود که خدمات 

جابه جایی بسته از طریق دریا یا هوا را انجام می دهند.
آمازون در سـال 2016 برند Prime Air را تأسیس کرد. این شرکت سرویس هواپیمای 
باری و تحویل بار از طریق پرنده های بدون سرنشین را ارائه می کند. Prime Air در سه 

سال گذشته همواره هواپیماهای جدیدی به ناوگان خود اضافه کرده است.
آمازون و FedEx در ابتدای سـال جاری میالدی به همکاری دوجانبه خود برای تحویل 
مرسـوالت آمازون از طریق دریا و آسـمان خاتمـه دادند. آمازون البتـه هنوز از خدمات 
شـرکت پسـت آمریکا اسـتفاده می کند، اما هم زمان در حال گسـترش پلتفـرم آمازون 
Flex اسـت که مدیریت رانندگان اختصاصی آمازون را مدیریت خواهد کرد. این پلتفرم، 

پلتفرمی مشابه اوبر و شرکت های تحویل غذایی مثل DoorDash است.
پیشـبرد چنین برنامه هایی هزینه های بسـیاری زیادی برای آمازون به  همراه دارد. این 
شـرکت در اکتبر اعالم کرد حدفاصل ماه های ژوئن تا سـپتامبر، 50درصد بیشتر از مدت 
مشـابه سال گذشته سـرمایه گذاری کرده اسـت. این عدد رقمی حدود 6/9 میلیارد دالر 
اسـت که برای آمازون سـرمایه گذاری ارزشـمندی محسوب می شـود و انتظار می رود به 
کنترل کامل این شـرکت روی تمام چرخه  تحویل مرسـوالتش ختم شود. از نگاه آمازون، 
این سـرمایه گذاری در بلندمدت به صرفه جویی اقتصـادی و افزایش بهره وری در جریان 

تحویل سفارش ها منجر خواهد شد.

تولید محصوالت کشاورزی با کیفیت باال ممکن شد

سیستم توزیع آمازون رقیبی جدی برای رقبایی مثل FedEx به  شمار می رود

یادداشـت

س��ومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب وکار با حضور مقامات علمی و استانی 
در 26 آذرماه در دانشگاه تبریز برگزار می شود.

ب��ه گزارش ایس��نا دکت��ر صمد حس��ینی، رئیس کنفران��س بین الملل��ی مدیریت و 
کس��ب وکار در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: در سال های گذشته کنفرانس های اول و 
دوم مدیریت کس��ب و کار توسط دانشگاه تبریز برگزار شده و سومین کنفرانس نیز در 
پی برگزاری موفق دوره های قبلی برگزار می ش��ود و تالش می کنیم در س��ال های آتی 

این کنفرانس را در خارج از مرزهای کشور نیز برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه مش��کل اصلی کش��ور عدم ارتباط علمی دانش��گاه با صنعت است، 
خاطرنشان کرد: این کنفرانس با هدف کمک و مساعدت به دانشجویان برگزار می شود 

و عمده امور اجرایی آن نیز به عهده این قشر گذاشته شده است.

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و 
کسب وکار در تبریز برگزار می شود



عوام��ل متعددی بر تصمیم گیری خری��د مخاطب تاثیرگذارن��د. در این مطلب 
می خواهیم این عوامل، اهمیت شناخت مخاطب و فاکتورهای مهم آن را ببینیم.

تاثیر عوامل روان شناختی و رفتاری بر تصمیم گیری مخاطب:
• وضعیت ذهنی

• نیازها و خواسته ها
• دریافت/ ادراک مبتنی بر انتخاب

• رضایتمندی
• انگیزه ها
• ارزش ها

• شخصیت مخاطب
• مسائل 

روان شناختی
• تاثیرات فرهنگی/ اجتماعی:

• فرهنگ
• طبقه اجتماعی
• گروه های مرجع

• خانواده
• ویژگی های جمعیت شناختی

تاثیرات رفتاری
• میزان استفاده  کمی

• ارتباط با برند
• نوآوری

تاثیرات فرهنگی
فعالیت ه��ای ارتباطی عموما موثر که در خاطر مخاطبان باقی می مانند، اغلب بر 
پای��ه  ارزش های عمیق فرهنگی بنا ش��ده اند. فرهنگ از عناصر ملموس مانند هنر، 
ادبیات، موسیقی، شکل لباس پوشیدن، چیدمان مبلمان و حتی معماری آپارتمان ها 
و عناصر غیرملموس مانند تاریخ، آگاهی، قانون، مباحث اخالقی، س��نت ها و حتی 
اس��تانداردهای زیبایی ساخته شده اس��ت و این موارد در کنار هم گروهی از مردم 
یا یک روش زندگی را تعریف می کنند. فرهنگ آموختنی ا ست و از نسلی به نسل 

دیگر منتقل می شود.
فرهنگ زمینه ای عمیق برای فعالیت های ارتباطی خلق می کند. در این میان باید 
به فرهنگ عمومی یعنی آنچه در تلویزیون، ورزش، مد و موسیقی می بینیم نیز به 
عنوان عناصری پویا و زنده در این حوزه اش��اره کنیم. هر فرهنگ معیارهایی برای 
ارزیابی رفتار مناس��ب دارد که به عنوان هنجارهای آن ش��ناخته می شود؛ مواردی 
که از طریق تعامالت اجتماعی آموخته می ش��وند. به عنوان مثال آزادی، استقالل 
فکری یا فردگرایی در کشورهای مختلف معانی مختلفی دارند و البته برخی مفاهیم 
مانند سالمتی مفاهیمی همگانی در تمام فرهنگ ها هستند. تغییر ارزش ها در میان 
مخاطبان کار دشواری  است و با این حال بسیاری از فعالیت های ارتباطی سعی دارند 
به هس��ته  اصلی این ارزش ها دس��ت پیدا کنند تا آن را تغییر دهند، بهینه کنند یا 

با آن همراه شوند.
برخ��ی از این ارزش های اصلی که دس��تمایه  فعالیت ه��ای ارتباطی برندها قرار 

می گیرند، عبارتند از:
• حس تعلق

• هیجان
• سرگرمی و لذت

• ارتباط گرم و پایدار
• احساس رضایت از خود

• دریافت احترام از جانب دیگران
• امنیت

• حس کامل کردن یک کار
• احترام به خود

• عقل معاش
تاثیرات اجتماعی

ما عالوه بر فرهنگی که در آن رشد می کنیم، محصول محیط اجتماعی ای هستیم 
که در آن بزرگ می ش��ویم -محیطی که طبقه یا گروه اجتماعی مان را مش��خص 
می کن��د. گروه ه��ای مرجع، خانواده و دوس��تان نیز در این میان ب��ر باورها، رفتار، 

عادت ها و جهت گیری های مخاطبان اثرگذارند.
طبقه  اجتماعی

جایگاه افراد و خانواده ش��ان در جامعه طبق��ه اجتماعی نام دارد و با فاکتورهایی 

مانن��د درآمد، دارایی، آموزش، ش��غل، اعتبار خانوادگی، ارزش ملک و همس��ایگی 
تعریف می ش��ود. این به این معنا نیست که افراد نمی توانند از یک طبقه  اجتماعی 
به طبقه ای دیگر بروند. بازاریابان و تبلیغاتچی ها بر این باورند که مردمی که در یک 
طبقه  اجتماعی قرار دارند به دالیل مختلف، کاالها و خدمات متفاوتی را در مقایسه 

با دیگر کالس های اجتماعی می خرند.
گروه مرجع

گروه مرجع به دسته ای از مردم گفته می شود که افراد در موقعیت های مختلف 
به عنوان الگوهای رفتاری در نظر می گیرند. معلم کالس اول، سیاستمداری موفق، 
گروه های مذهبی، سلبریتی ها و اینفلوئنسرها یا کلوپ های مشتریان در این دسته 

قرار می گیرند.
برای بس��یاری از افراد خانواده مهم ترین گروه مرجع است. همکاران، همسایه ها 
و دوس��تان نزدیک دیگر گروه های مرجع را تش��کیل می دهند. خانواده مسئولیت 
پرورش فرزندان و همچنین تثبیت نوعی از س��بک زندگی را به عهده دارد. سبک 
زندگ��ی وضعی��ت، ارزش ها و عادت ه��ا و در برخی موارد میزان درآم��د خانواده را 
منعکس می کند و نشان می دهد که مردم چطور وقت  و پول شان را هزینه می کنند.

تاثیرات روان شناختی
پس از بررسی تاثیر فرهنگی و اجتماعی بر رفتار مخاطبان، به ویژگی های فردی 
آنها می رسیم. در این بخش فاکتورهای مهمی وجود دارند که تبلیغاتچی ها باید به 

آن توجه داشته باشند.
ادراک و وضعیت ذهنی

دریاف��ت و تحلیل اطالعات برای هر فرد تابع وضعیت ذهنی اوس��ت. تجربه های 
پیش��ین فرد از برن��د، در کنار نظر دوس��تان و اطرافیان، روی احساس��ات فرد اثر 
می گذارد و او را پذیرا یا مخالف برند می س��ازد. ش��رایط روانی دیگر مانند خش��م، 
خس��تگی، گرس��نگی و هیجان نیز می تواند ب��ا ایجاد هیاهوی درونی، بر س��ر راه 

تصمیم گیری و شنیدن پیام برند قرار بگیرد.
نیازها و خواسته ها

نیاز و خواس��ته دو پاس��خ مختلفند که درنهایت به دو واکنش متفاوت در مقابل 
یک پیام تبلیغاتی منجر می شوند. نیروی اولیه ای که ما را به انجام کاری برمی انگیزد 
که نتیجه اش زنده ماندن اس��ت )یافتن س��رپناهی برای در امان ماندن از س��رما یا 
پیداکردن رس��توران برای غذاخوردن( نیاز نام دارد. نیازهای اولیه )زیس��تی( آب، 
غذا، هوا و سرپناه را شامل می شوند. نیازهایی که در پاسخ به فرهنگ و محیط مان 
فرامی گیریم، نیازهای اکتسابی نامیده می شوند؛ نیاز به کسب اعتمادبه نفس، اعتبار، 
محب��ت، قدرت، آم��وزش و زیبایی. به این نیازها نیازه��ای ثانویه نیز می گویند. ما 
بس��یاری از کاالها را تنها به دلیل عالقه مان به اش��یای جدید می خریم؛ چیزهایی 
که اثرش��ان در زندگی ما روانی ا ست )مثال تعداد کفش ها یا عطرهایی که یک نفر 
دارد( برندهای موفق بیش از آنچه بر نیازهای ما متمرکز باشند، به خواسته های مان 

می اندیشند که آنها را در تعامالت اجتماعی آموخته ایم.
انگیزه

انگیزه نیرویی درونی ا ست که فرد را به داشتن رفتار یا انجام کاری خاص تشویق 
می کند؛ به عنوان مثال میل به زیبا به نظر رس��یدن. این نیرو بر اثر فش��اری ایجاد 
می ش��ود که حاصل نیاز یا خواسته ای برآورده نشده است و مردم برای کاهش این 
استرس و فشار تالش می کنند و براساس تصمیمی حسی یا منطقی کاال یا خدمتی 

را می خرند.
دسته بندی مخاطبان و هدف گذاری

پس از ش��ناخت م��وارد تاثیرگذار بر تصمیم گیری مخاطب و بررس��ی الگوهای 
موجود برای این کار، نوبت به دسته بندی مخاطبان و هدف گذاری می رسد.

بس��یاری از برندها س��رمایه ای نامتناهی برای تولید و انتقال پیام به تمام مردم 
ندارن��د. روش مق��رون به صرفه برای تمام برندها تقس��یم بندی ب��ازار و پس از آن 
شناس��ایی مخاطب هدفیا س��ت که بیش از بقیه احتمال پاسخ دهی به پیام را دارد. 

هدف جدا کردن بخشی از مخاطبان است که خریدار محصول برندند.
به عنوان مثال برندی را تصور کنید که پوش��ک بچه می فروشد. ممکن است در 
ن��گاه اول تمام پ��در و مادرهایی که فرزندی نوزاد دارن��د، به عنوان مخاطب هدف 
در نظر گرفته ش��وند. اما این برند چه مزیت های��ی دارد و این ویژگی ها و مزیت ها 
چه اهمیتی برای مخاطبان واقعی اش دارند؟ قیمت، ویژگی های پوشک، مواد مورد 
استفاده، توجه به حساسیت های محیط زیستی مردم و... هر کدام مواردی هستند 
که بخش خاصی از مخاطبان را راضی نگاه می دارند. باید دید در بازار بزرگ والدینی 
ک��ه فرزند نوزاد دارند، ک��دام یک از آنها بیش از دیگران به این ویژگی ها عالقه مند 

است.
انواع روش های تقسیم بندی مخاطب

به طور کلی ش��ش روش دسته بندی مخاطب وجود دارد که در ترکیب با موارد 
مطرح شده در قسمت اول مقاله )بخش عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری مخاطب( 

معنا پیدا می کنند.
تقسیم بندی براساس

• ویژگی های جمعیت ش��ناختی )جنس��یت، قومی��ت، مذهب، درآم��د، میزان 
تحصیالت، تعداد افراد خانوار(

• سن و وضعیت زندگی
• جغرافیایی )محل زندگی شخص(

• روان شناختی و رفتاری )طبقه  اجتماعی، سبک زندگی، شخصیت فرد(
• ویژگی ه��ای رفتاری در قبال برند )میزان اس��تفاده  فرد از محصول یا خدمت، 

میزان وفاداری به برند(
• ارزش ها و مزیت ها )مشکالت خاصی که محصول آنها را حل می کند، مزیت های 

ارائه شده توسط برند(
انتخ��اب هر کدام یا ترکیبی از این رویکردها به میزان بودجه  بازاریابی، وضعیت 

بازار، دسته  محصولی و البته هدف برند بستگی دارد.
تقسیم بندی مخاطبان به گروه های کم مصرف، پرمصرف یا متعادل یک محصول 
یا خدمت یا بخش بندی آنها براس��اس نوع رفتار و میزان پذیرش  شان در مواجهه با 
محصوالت یا خدمات جدید نیز از روش های دیگری ا ست که در ترکیب با موارد باال 

مورد استفاده قرار می گیرد.
یکی دیگر از فاکتورهای تاثیرگذار بر انتخاب و تصمیم گیری مردم، نوع کانال های 
ارتباطی و روش آش��نایی  آنها با محصول یا خدمت اس��ت. مخاطبی که محصوالت 
مورد نیازش را براس��اس نظرات مردم در توییتر انتخاب می کند، با فردی که تنها 
از طریق وب سایت و سرچ در گوگل انتخاب می کند تفاوت زیادی دارد. رسانه های 
مورد اس��تفاده جدای از بخش انتخاب رس��انه در تقسیم بندی مخاطبان نیز به کار 

می آیند.
اگر بخواهیم براساس یکی از مدل های تصمیم گیری کالسیک پیش برویم، باید 
بگوییم مسیر تصمیم گیری خرید وابستگی زیادی به محصول و شرایط خرید دارد. 
به عنوان مثال وقتی گرس��نه هستیم )حسی که ما را به تصمیم خرید می رساند(، 
بدون هیچ جست و جوی خاصی ممکن است یک بسته شکالت بخریم. اگر نمونه  یک 
محصول را امتحان کنیم و دوستش داشته باشیم، باز هم ممکن است بدون ارزیابی 
موارد مش��ابه دیگر، آن را بخریم. به عبارت دیگر همه  اقدامات خرید با اندیش��یدن 
درباره  محصول یا خدمت و ارزیابی آغاز نمی شود و قرار نیست تمام شان یک مسیر 
را برای تصمیم گیری داش��ته باش��ند. با این حال و با وجود تمام روش های مختلف 
تصمیم گیری باید بدانیم پیامی که برای مشتری ای فرستاده می شود که به دنبال به 
دست آوردن اطالعات در مورد یک محصول است با کسی که بی مقدمه و ناگهانی 

اقدام به خرید می کند متفاوت است.
استراتژی تقسیم بندی مخاطبان اچ اندام مثال خوبی برای روشن تر شدن برخی از 

مباحث مطرح شده در این مطلب دو قسمتی ا ست.
قصد داریم رویکرد برند اچ اندام را در تقس��یم بندی بازار و تعیین مخاطب هدف 
براساس ویژگی های مشابه مصرف کنندگان ببینیم. برند برای شناسایی مخاطبان از 
دو روش روان ش��ناختی و جمعیت شناختی استفاده کرده است. این برند در بیشتر 
نقاط دنیا ش��عبه دارد و به همین دلیل با بسیاری از فرهنگ ها، سبک های زندگی 

و مذاهب مواجه است.
1- طبقه بندی براساس طبقه  اجتماعی: استراتژی اچ اندام برپایه  ارائه  لباس های 

مد روز با قیمت کم است و عموما طبقه  متوسط و دانشجویان را در نظر دارد.
2- طبقه بن��دی براس��اس طبق��ه  اجتماع��ی/ مح��ل زندگی: بیش��ترین بخش 
مصرف کنندگان این برند زنان 15 تا 30 ساله هستند که یا خانه دارند یا در خوابگاه 

زندگی می کنند یا مالک خانه ای کوچک در شهرهای کوچکند.
3- طبقه بندی براس��اس س��ن: مهم ترین بخش مخاطبان زنان 15 تا 30 س��اله  

جاه طلبی هستند که عالقه  زیادی به خرید دارند.
4- طبقه بندی براس��اس س��بک زندگ��ی خانوادگ��ی: عموما زنان دانش��جو یا 

فارغ التحصیل مجرد یا کسانی که تازه ازدواج کرده اند و هنوز فرزندی ندارند.
ویژگی های مخاطبان:

این گروه که دل ش��ان می خواه��د لباس های مد روز ارزان بپوش��ند، معموال به 
فروشگاه های زیادی سر می زنند. خرید برای آنها فعالیتی اجتماعی ا ست که بخشی 
از لذت ه��ای زندگی روزمره را به آنها می دهد. هر فصل لباس می خرند و مدل های 
جدید را دنبال می کنند تا به روز و شیک به نظر برسند. آنها در هرم مزلو در بخش 

اجتماعی قرار می گیرند: تعلق/ عشق.
Advertising & IMC/mbanews منبع: کتاب

برگزاری نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران
هفتمین نمایش��گاه بین المللی پوش��اک ایران »ایران مد 2019« 
آذرم��اه 98 با نظارت اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوش��اک 

ایران برگزار شد.
مجی��د افتخاری عض��و هیات مدی��ره اتحادیه تولی��د و صادرات 
نس��اجی و پوش��اک ایران درباره نمایش��گاه گفت: این نمایشگاه با 
حضور ش��رکت ها و برندهای فعالی از حوزه پوش��اک و ماشین آالت 
نس��اجی و تولیدی برگزار شد. نمایشگاه امسال پربارترین نمایشگاه 
چندین سال اخیر بوده است. این نمایشگاه در سه سالن و با حضور 
بیش از 140 ش��رکت و برند تراز اول فعال در حوزه پوشاک کشور 

برگزار شد.
این نمایش��گاه با استقبال خوبی از طرف شرکت ها مواجه شده و 
برندهای بزرگی مانند ال س��ی من، ماکس��یم و... در این نمایشگاه 
حضور فعالی داش��تند. نمایشگاه امس��ال برای گروه مخاطبانی که 
نیاز به تامین کاال در حوزه بازار پوش��اک ایران دارند، مفید بود. در 
شرایط حال حاضر تامین کاال برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 
پوش��اک ایران با چالش هایی روبه رو اس��ت. چنین نمایش��گاه هایی 
برای حل چالش ها تاثیرگذار هستند. همچنین این نمایشگاه جنبه 
تجاری داشته و محلی برای دیدار تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 

فعال حوزه پوشاک ایران بود.
در مجموع این نمایشگاه و حضور برندهای بزرگ فعال  نشان داد 
که صنعت پوشاک کشور روند رو به رشدی را در پیش گرفته است. 

نتایج این نمایشگاه پس از پایان دوره برگزاری ارائه خواهد شد.

بچه ها باارزش تر از کیک هستند
ش��رکت بیمه NRMA »در جدیدترین کمپین خود با همکاری 
آژان��س تبلیغات��ی«Colenso BBDO« نیوزیلند، یک نکته مهم 
را ب��ه رانندگان در تعطیالت کریس��مس یادآوری می کند که اغلب 

اوقات فراموش می شود: آنچه ارزش دارد، جان فرزندان مان است.

این فیلم به کارگردانی اس��تیو راجرز، داستان یک روز از زندگی 
خانواده ای را بیان می  کند که در حال حمل یک دسر خاص به خانه 
مادربزرگ هس��تند. سپس با تاکید فراوان به ما تذکر داده می شود 
که همه در این داس��تان مقصر هس��تیم، زی��را احتیاط می کنیم تا 
حین رانندگی به چیزی کامال بی ارزش و بی اهمیت، برای مثال یک 
کیک، گلدان جدید یا شام پیک نیکی صدمه ای وارد نشود، در حالی 
که باید به این موضوع توجه کنیم که وقتی بچه های مان در ماشین 

هستند، هیچ چیز به اندازه جان شان اهمیت ندارد.
کمپین فوق ش��امل سینما، فضای خارج از خانه، دنیای دیجیتال 
و یک تجربه رفتاری انس��انی می شود و با مشارکت یکپارچه تیمی 
تبلیغاتی از شرکت رسانه ای Mindshare و آژانس روابط عمومی 

Thinkerbell شکل گرفت.
به گفته برنت اسمارت، مدیر ارشد بازاریابی بیمه NRMA، این 
اقدام مفید برند در کریس��مس یک پیام ساده را به مخاطب منتقل 
می کند: یکی از ش��لوغ ترین روزهای سال را سپری می کنیم، به یاد 

داشته باشید که با رعایت نکات ایمنی رانندگی کنید.
این ش��رکت بیمه پی��ام رعایت ن��کات ایمن��ی در جاده ها را در 
خطرناک ترین موقع س��ال برای رانندگان به گوش آنها می رس��اند. 
از لحاظ تصادفات رانندگی، دس��امبر بدترین ماه س��ال در 29 سال 
گذش��ته بوده اس��ت. با توجه ب��ه رانندگی های طوالن��ی، اکثرا در 
جاده هایی ناآش��نا و با مش��غولیت های ذهنی فراوان، شرکت بیمه 
NRMA می خواهد اطمینان یابد که همه ما در تعلیالت امسال در 

جاده ها مراقب جان خود و دیگر همسفران مان هستیم.
به اعتق��اد نیک وورس��ینگتون، مدیر خالقیت آژان��س تبلیغاتی 
Colenso BBDO، این یک دیدگاه ساده است و به نظر می رسد 
ک��ه همگان ب��ا آن ارتباط برقرار کنند. ما همه مرتکب این اش��تباه 
می ش��ویم. هنگام حم��ل یک کیک، فنجان قهوه یا س��وپ بر روی 
صندلی مس��افر، به ش��کلی تمس��خرآمیز با دقت ف��راوان رانندگی 
می کنیم اما از بچه های خود غافلیم. این موضوع اصلی کمپین است 

که اغلب اوقات فراموش می شود.
در قالب این کمپین تبلیغاتی یکپارچه، عکاس��ی در فضای بیرون 
از خانه توس��ط جیمز تولیچ انجام ش��د. در ای��ن عکس ها بچه ها با 
چش��مانی کنجکاو به دوربین نگاه می کنن��د. کمپین خارج از خانه 
ف��وق به راننده ه��ا این نکته را یادآوری می کند ت��ا هنگام رانندگی 
در جاده ها مراقب یک چیز باارزش، یعنی فرزندان ش��ان در صندلی 

عقب خودرو باشند.
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مدیریت کس��ب و کار کوچک به اندازه کافی دشواری دارد. برنامه ریزی و نظارت 
بر تحوالت روزمره در زمینه مدیریت کارمندان، مشتریان، بخش فروش، بازاریابی و 
پشتیبانی از خدمات مشتریان بخش قابل توجهی از انرژی مدیران را می گیرد. اغلب 
بس��یاری از مدیران پس از مدیریت امور جاری کس��ب و کارشان دیگر توانی برای 
مدیریت حوزه های پیچیده تر مانند حضور در ش��بکه های اجتماعی ندارند. امروزه 
مدیران کس��ب و کارهای کوچک در زمانی واحد مشغول رسیدگی به امور متفاوت 

هستند، بنابراین گاهی اوقات کارهای جاری شان با یکدیگر ترکیب می شود. 
وقتی یک کس��ب و کار کوچک را مدیریت می کنیم، بسیاری از امور با برچسب 
»مه��م« پیش روی ما قرار می گیرد. ای��ن امر موجب توجه ویژه  ما به حوزه های به 
اصطالح مهم می ش��ود. متاسفانه بخش قابل توجهی از مدیران کسب و کار بخش 
بازاریابی و حضور در ش��بکه های اجتماعی را مهم تلقی نمی کنند. به همین خاطر 
توجه بس��یاری از کس��ب و کارهای کوچک به بخش بازاریابی آنالین و شبکه های 
اجتماعی حالت فرعی دارد. این امر در مورد حوزه مدیریت سئو نیز به طور مشابه 
صحت دارد. بدون تردید امروزه بازاریابی، مدیریت سئو و مدیریت کسب و کارهای 
کوچک پیون��د نزدیکی با هم دارند، بنابراین بی توجهی ب��ه این حوزه ها به منظور 

رسیدگی بهتر به بخش های دیگر در عمل مانع پیشرفت برندمان خواهد شد. 
خبر خوش برای صاحبان کسب و کارهای کوچک عدم نیاز به برنامه های بیش از 
حد پیچیده برای مدیریت امور برندمان در شبکه های اجتماعی است. امروزه مقاالت 
تخصص��ی در کنار ابزارهای کاربردی کمک ویژه ای به ما خواهد کرد. در این مقاله 
شش نکته مهم پیرامون طراحی و اجرای استراتژی حضور در شبکه های اجتماعی 

برای کسب و کارهای کوچک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1. ایجاد قالب مشتری ایده آل

نخس��تین گام در راستای فعالیت موفقیت آمیز در شبکه های اجتماعی آگاهی از 
مخاطب هدف مان است. بسیاری از برندها بدون توجه به این نکته اقدام به نگارش 
طرح های مدنظرش��ان می کنند. ایراد اصلی این ش��یوه ناآگاهی از سلیقه مخاطب 
ه��دف و در نتیجه ناتوانی در زمینه جلب نظر آنهاس��ت. ش��ناخت مخاطب هدف 
کمک زیادی در راستای هدفمندی فرآیند بازاریابی و حضور برندمان در شبکه های 

اجتماعی می کند. 
یکی از پرس��ش های مهم در زمینه شناخت مخاطب هدف نحوه انجام آن است. 
اغلب کس��ب و کارهای کوچک در این مرحله یا مشکالت زیادی مواجه می شوند. 
ما باید نقطه ای مش��خص برای شروع فرآیند شناخت مخاطب هدف در نظر داشته 
باش��یم. توصیه من در این بخش مش��اهده وضعیت مشتریان فعلی برندمان است. 
بخش قابل توجهی از مخاطب هدف ما در بازارهای مختلف دارای ویژگی های مشابه 
مش��تریان فعلی مان هستند، بنابراین شناخت درس��ت سلیقه و نیازهای مشتریان 

فعلی دریچه ای به سوی ایجاد قالب مشتری ایده آل برندمان خواهد بود. 
ش��ناخت مخاطب هدف عالوه ب��ر فرآیند جلب نظر مش��تریان موجب افزایش 
ش��انس مان برای تبدیل مخاطب عادی به مش��تریان وفادار می شود. شاید در نگاه 
نخست تالش برای تبدیل مشتریان به خریدارهای وفادار از همان ابتدا امری عجیب 
باش��د، اما برندهای بزرگ همیشه از همان نقطه شروع به فکر نتیجه اقدامات شان 
هستند. امروزه 80درصد از خرید برندهای بزرگ از سوی مشتریان وفادار آنها انجام 
می شود، بنابراین فعالیت در شبکه های اجتماعی با هدف تبدیل مخاطب هدف به 

مشتریان وفادار ایده کامال منطقی خواهد بود. 
مزیت اصلی اس��تفاده از قالب مش��تریان ایده آل صرفه جویی در زمان کس��ب و 
کارهای کوچک اس��ت. بدون تردید زمان اهمیت زیادی برای کس��ب و کارها دارد. 
هرچه سرعت ما در زمینه شناخت مشتریان هدف بیشتر باشد، امکان جلب نظر و 
فروش محصوالت مان به آنها بهتر می شود. همچنین در فرآیند طبقه بندی مخاطب 
ه��دف در الگوی مش��تری ای��ده آل برندمان امکان شخصی س��ازی بهینه محتوای 

بازاریابی نیز پدید می آید. 
2. محتوای بصری و آشنایی بیشتر با مشتریان 

تعامل بصری مش��تریان با برند ما اهمیت بس��یار زیادی دارد. بسیاری از برندها 
در عرصه بازاریابی و فعالیت در ش��بکه های اجتماعی هدف جلب نظر مش��تریان با 
محتوای بصری را دنبال می کنند. به عنوان مثال، اینس��تاگرام را مدنظر قرار دهید. 
این پلتفرم کامال عکس محور است، بنابراین برندها همیشه آن را میان انتخاب های 
نخست ش��ان برای فعالیت آنالین قرار می دهند. امروزه کاربران توجه بیش��تری به 

محتوای بصری در مقایس��ه با س��ایر فرمت ها دارند. این امر نقشه راه بازاریاب ها و 
صاحبان کسب و کارهای کوچک را مشخص می کند. 

هر برند به منظور موفقیت در زمینه تعامل نزدیک با مش��تریان باید یک نقش��ه 
هدف داشته باشد. ایراد اصلی اغلب برندها تالش بدون برنامه برای تعامل با مشتریان 
است. اغلب اوقات چنین تالش هایی موجب ناامیدی مشتریان از برند ما خواهد شد. 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی نیازمند توجه به دو نکته مهم است. نخست توجه 
به س��لیقه مشتریان و دوم راهکارهای گس��ترش تعامل مان با آنها. خوشبختانه در 

شبکه های اجتماعی فضای فرصت کافی برای تحقق هر دو نکته وجود دارد. 
مش��تریان همیشه داس��تان های خاص خود را دارند. این امر در مورد برندها نیز 
صادق اس��ت. برندهای بزرگ مانند اپل، نایک یا حتی تیم های ورزش��ی بزرگ که 
تبدیل به برند ش��ده اند، داس��تان های جذابی دارند. این داستان ها نقش مهمی در 
جل��ب نظر مش��تریان ایفا می کند. همانطور که ما عالقه من��د به توجه مخاطب به 
داس��تان برندمان هستیم، مش��تریان نیز مایل به دقت برندها به داستان های خود 
هستند. بی شک منظور من در اینجا شناخت زندگی شخصی هر کدام از مشتریان 
نیس��ت. این امر در عمل غیرممکن اس��ت. هدف اصلی تالش برای تاکید بر روی 
دغدغه های مشترک بخش گسترده ای از مشتریان برند در فرآیند بازاریابی و فعالیت 
در شبکه های اجتماعی است. این امر فرصت بهینه ای به برند ما برای بهبود وضعیت 
کس��ب و کارش خواهد داد. امروزه بس��یاری از مشتریان به دلیل عدم توجه کافی 
برندها به دغدغه های مسئله زندگی روزمره شان از خرید مداوم یا عضویت در باشگاه 

مشتریان وفادار خودداری می کنند. 
3. به روز رسانی محتوای قدیمی

فعالیت به عنوان مدیر یک کسب و کار کوچک زمان زیادی از ما طلب می کند. 
اغلب مدیران زمان کافی برای تولید محتوای بازاریابی یا مطلب برای وبالگ شان به 
طور روزانه ندارند. این امر ضرورت چاره اندیش��ی برای جبران مشکل کمبود محتوا 
در کنار مدیریت بهینه س��ایر امور را دوچن��دان می کند. راهکار مدنظر من در این 
بخش بازتعریف اهداف برای محتوای قدیمی اس��ت. ش��اید در نگاه نخست این امر 
بیش از حد دشوار به نظر برسد، بنابراین بسیاری از برندها به جای استفاده از این 
نکته به س��راغ تولید محتوای تازه می روند. تجربه عملی بس��یاری از برندها امکان 
اعتماد به بازتعریف یا اس��تفاده مجدد از محتوای قدیمی را نشان می دهد. این امر 
از نقطه نظر مدیریت سئو نیز دارای اهمیت است. وقتی ما یک محتوای قدیمی را 
دوباره به روز رس��انی می کنیم، از پش��توانه اعتبار سئو آن نیز بهره مند خواهیم بود. 
پست های ویرایش و به روز رسانی شده اغلب رتبه های بهتری در طبقه بندی گوگل 
کس��ب می کنند. این امر تا حد زیادی ناشی از بازدید باالی چنین پست های پیش 

از به روز رسانی است. 
یکی از نکات بسیار مهم در زمینه به روز رسانی محتوا عدم تمرکز صرف بر روی 
یک یا چند ش��بکه اجتماعی است. استراتژی فعالیت در شبکه های اجتماعی باید 
ش��امل توجه یکس��ان به تمام بخش های مورد فعالیت برندمان باشد. وقتی ما کل 
کسب و کارمان را مدنظر داشته باشیم، امکان بررسی ایرادات و نقص های احتمالی 
مس��اعدتر خواهد بود. گاهی اوقات ما به اش��تباه حضور در یک پلتفرم اجتماعی را 
همسو با منافع برندمان ارزیابی می کنیم. نکته مهم اینجا انطباق نظرمان با سلیقه 
و نحوه رفتار مشتریان در عمل است. کسب و کارهای کوچک در زمینه پیش بینی 
رفتار و سلیقه مشتریان مشکالت بسیار زیادی دارند، بنابراین همیشه باید نیم نگاهی 

به تعامل عملی و واقعی مشتریان در بازار کسب و کار داشته باشیم. 
4. الهام گیری از رقبا

هدف من در این بخش ترغیب ش��ما برای کپی دقیق از کار رقبا و تکرار آن در 
زمینه بازاریابی آنالین نیست. بدون تردید چنین امری مصداق سرقت و نقض حقوق 
کپی رایت محسوب می شود. مطلب من پیرامون نکته دیگری در جریان است. امروزه 
ایده های بدیع و جذاب در حوزه بازاریابی مبتنی بر تجربه دیرینه سایر برندهاست. 
بی ش��ک این امر با کپی برداری از رقبا متفاوت اس��ت. در اینجا ما از عملکرد دیگر 
برندها برای الهام گیری و طراحی ایده منحصر به فرد برندمان استفاده خواهیم کرد. 
بس��یاری از برندهای بزرگ دارای تیم های بازاریابی و برندس��ازی کامل هستند. 
این امر فرآیند بازاریابی مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی برای آنها را به شدت ساده 
می سازد. متاسفانه کسب و کارهای کوچک همیشه در محدودیت مالی قرار دارند، 
بنابراین اغلب خبری از چنین دس��ت و دلبازی هایی میان برندهای کوچک نیست. 
الگوبرداری از عملکرد رقبا در این بخش اهمیت دوچندانی خواهد یافت. پاسخگویی 
به پرس��ش های ذیل از طریق مش��اهده دقی��ق عملکرد رقبا کمک سرش��اری به 

ساماندهی فعالیت برندمان خواهد کرد:

• آنها هر چند وقت یکبار در شبکه های اجتماعی تولید محتوا انجام می دهند؟
• کدام روزهای هفته یا ماه بیش��ترین بازخورد کاربران از نظر مش��اهده، الیک و 

تعامل با محتوا را در پی دارد؟
• رقبای ما چه مقدار فالوور دارند؟

• آیا رقبای ما از الگوی تبلیغات ارگانیک اس��تفاده می کنند؟ اگر نه، کدام شیوه 
جایگزین مدنظر آنها قرار داد؟

• کدام فرمت محتوایی بیشتری سازگاری با اهداف برند ما را دارد؟
بررسی پاسخ پرسش های فوق از طریق مشاهده الگوی فعالیت برندهای مختلف 
اهمیت بسیار زیادی دارد. مزیت اصلی شیوه مورد بحث صرفه جویی قابل توجه در 
زمان و هزینه های مان است. به این ترتیب بدون نیاز به صرف هزینه اضافی از تجربه 

سایر برندها بهره مند خواهیم شد. 
5. ارزیابی هر آنچه انجام می دهیم

فعالیت هدفمند در ش��بکه های اجتماعی و دنیای بازاریابی بدون ارزیابی مداوم 
امور امکان ناپذیر اس��ت. ما در طول روز باید بخش های زیادی از کسب و کارمان را 
مدیریت کنیم. این امر بدون بررسی نتیجه اقدام های قبلی امکان پذیر نیست. در غیر 
این صورت هزینه های اشتباهات ما بسیار سنگین خواهد شد. اشتباه اصلی بسیاری 
از کسب و کارهای کوچک در همین بخش رقم می خورد. آنها به هر ترتیب بودجه 
موردنیاز برای س��اماندهی امور بازاریابی و فعالیت در شبکه های اجتماعی را فراهم 
می کنند، اما در نهایت صرف هزینه هرچند اندک برای ارزیابی عملکرد فعالیت ها را 
غیرمنطق��ی برآورد می کنند. وقتی ما ارزیابی دقیقی از میزان موفقیت فعالیت های 
برندمان نداشته باشیم، در عمل امکان آینده نگری و برنامه ریزی بلندمدت برای ما 

فراهم نخواهد بود. 
هر چق��در ما اندازه گی��ری و تحلیل عملکردهای قبلی م��ان را جدی تر بگیریم، 
آگاهی مان از وضعیت خود و بازار هدف بیش��تر خواهد ش��د. این امر امکان بهبود 
عملکرد برنامه های آتی را فراهم می سازد. شاید در نگاه نخست این نوع نتیجه گیری 
عجیب به نظر برس��د، اما تمام برندهای بزرگ این الگو را اجرا می کنند. اگر نسبت 
به تاثیر این ش��یوه بر روی عملکرد برندتان تردید دارید، وضعیت سایر شرکت ها را 
مدنظر قرار دهید. به این ترتیب شما نیز امکان آینده نگری و برنامه ریزی دقیق برای 

فعالیت تاثیرگذارتر برندتان را خواهید یافت. 
6. بهینه سازی مداوم استراتژی برندمان در شبکه های اجتماعی

در بخ��ش قب��ل ارزیابی م��داوم فعالیت های برندم��ان در حوزه های 
مختلف مدنظر قرار گرفت. نکته موردنظر در این بخش اس��تفاده عملی 
از نتیجه ارزیابی های مختلف اس��ت. متاسفانه بسیاری از برندها در تمام 
بخش های کس��ب و کار عملکرد قابل قبولی دارن��د، اما در انتها اجرای 
نکات برخواس��ته از تحلیل عملکرده��ای قبلی را فراموش می کنند. این 
ام��ر بخش قابل توجهی از تالش و زحمت کس��ب و کارهای کوچک را 

هدر خواهد داد. 
یکی از مهم ترین حوزه ها در زمینه ارزیابی عملکرد قبلی برند مربوط به تبلیغات 
اس��ت. اغلب کسب و کارهای کوچک تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی را دوست 
دارند. دلیل این امر هزینه های به مراتب کمتر تبلیغات آنالین در مقایس��ه با سایر 
الگوهای مش��ابه است. ما همیشه باید تاثیر فعالیت تبلیغاتی برندمان بر روی سایر 
بخش های کسب و کار را مدنظر قرار دهیم. در غیر این صورت فعالیت برندمان به 
زودی با بن بس��ت مواجه خواهد ش��د. برخی از برندهای بزرگ برای ایجاد نظم در 
فعالیت های خود و پیشگیری از هرج و مرج اقدام به ترسیم نقشه جامع فعالیت های 
مختلف برند می کنند. این امر شرایط بهتری برای فعالیت دقیق و هدفمند برندها 
ایجاد می کند. جالب اینکه امکان اس��تفاده از شیوه فوق در سایر بخش های کسب 

و کار نیز وجود دارد. 
بی تردید مدیریت کس��ب و کار کوچک امر دش��واری است. بسیاری از صاحبان 
کس��ب و کارها حوزه مدیریت را سخت ترین کار تجاری قلمداد می کنند. اگر ما در 
تالش برای توسعه کسب و کار کوچک مان هستیم، باید از الگوهای ساده و تاثیرگذار 
به منظور کاهش حجم کاری مان اس��تفاده کنیم. در ح��وزه بازاریابی و فعالیت در 
ش��بکه های اجتماعی راهکارها و تکنیک های مختلفی پیش روی برندها قرار دارد. 
برخی از این تکنیک ها در مقاله کنونی مورد بررسی قرار گرفت، بنابراین با استفاده از 
تکنیک های فوق و سایر نمونه های مشابه تا جای ممکن از حجم کاری تان کم کنید. 
این امر نتیجه بهتری در زمینه بازاریابی آنالین و فعالیت در ش��بکه های اجتماعی 

برای ما به ارمغان خواهد آورد. 
autopilothq :منبع

مشغله های ذهنی مصرف کنندگان و تأثیر آن 
بر تصمیم مشتریان

مش��غله های ذهن��ی مصرف کنندگان جزو مس��ائل مهم در حوزه 
بازاریابی است.

چراک��ه مصرف کنندگان به عنوان مهم تری��ن هدف در هر بازاری 
به ش��مار می روند. تغییر در مش��غله ها و درگیری های ذهنی آنها به 
معنای تغییر س��لیقه و تقاضاهای آنهاست و تغییر سلیقه مشتریان 
به معنای تغییر روند بازار و بازاریابی اس��ت. به همین دلیل اس��ت 
ک��ه پژوهش��گران ح��وزه بازاریابی به مس��أله مش��غله های ذهنی 
مصرف کنندگان اهمیت می دهند و به آن می پردازند. پژوهش��گران 
حوزه بازاریابی به دو نوع از مشغله های ذهنی مصرف کنندگان اشاره 

کرده اند.
1- مشغله های موقعیتی

مش��غله های ذهنی که به صورت موقعیتی ایجاد می شوند معموالً 
در مدت زمان کوتاهی روی می دهد. این موقعیت کوتاه و موقتی در 
مواقعی که مصرف کننده نیاز به یک محصول یا خدمات پیدا می کند 
ایجاد می شود. به عنوان مثال فرض کنید یکی از وسیله های خانگی 
مصرف کنن��ده خراب ش��ده اس��ت بنابراین، مجبور اس��ت به دنبال 
تعمیر یا تعویض آن باش��د. در نتیجه به عن��وان مصرف کننده یک 
کاال و مشتری وارد بازار می شود تا نیاز خود را تأمین کند. برخالف 
مش��غله های ذهنی موقعیتی، مشغله های پایدار یا دوام دار نیز وجود 

دارند.
2- مشغله های پایدار

این نوع مش��غله ذهنی، اش��اره به یک احساس تعهد و دلبستگی 
طوالنی به یک محصول یا خدمات را دارد. این مشغله ذهنی زمانی 
ب��روز پیدا می کند که مصرف کننده ش��ما هم��ه روزه ذهن خود را 

مشغول به فکر کردن به یک محصول یا خدمات می کند.
اینکه مصرف کننده ش��ما در مقابل این مشغله ذهنی چه رفتاری 
نش��ان دهد به این مسأله بس��تگی دارد که اطالعات به دست آمده 
را چگون��ه پردازش کرده اس��ت. هر چقدر می��زان تجزیه و تحلیل 
اطالعات مصرف کننده باال باش��د تصمیم گیری های پیچیده تری نیز 

دارد. زیرا، سطح انگیختگی آنها نیز افزایش پیدا می کند.
از نظ��ر مش��اوره بازاریاب��ی، تف��اوت مش��غله ذهنی پای��دار یک 
مصرف کننده با مش��غله ذهنی موقعیتی در این است که در مشغله 
ذهنی پایدار، مصرف کننده کم کم در خود نیاز به خرید آن محصول 
را احساس می کند. البته زمانی که مشغله ذهنی موقعیتی با پایدار با 
یکدیگر ترکیب شوند، شدت این نیاز بیشتر است و احتمال خرید را 
افزایش می دهد. به تبع اینکه مش��غله ذهنی مصرف کننده کدام یک 

از دو نوع باالست معموالً تصمیم گیری متفاوت می بینیم.
1-تصمیم گیری محدود

زمانی که نوع مش��غله ذهنی مصرف کننده از نوع مش��غله ذهنی 
موقعیتی اس��ت معموالً تصمیمی که مصرف کننده می گیرد بس��یار 
محدود اس��ت. او فقط به این فکر می کند که چگونه نیاز فوری خود 
را برآورده کند، بنابراین فقط به دنبال محصولی است که بتواند نیاز 
ف��وری او را برطرف کند. در این گونه مواقع، معموالً مصرف کننده به 
برند یا محصول ویژه ای نیز فکر نمی کند، بنابراین در دسترس ترین، 
ارزان تری��ن و در عین حال مفیدترین محصول برای نیاز او می تواند 

بهترین انتخاب و تصمیم باشد.
2-تصمیم گیری گسترده

زمان��ی که ذه��ن مصرف کننده به ط��ور پای��دار و دائمی به یک 
محصول یا برندی مش��غول می ش��ود؛ معموالً زمانی که ش��روع به 
تصمیم گیری و اقدام به خرید می کند دایره وسیعی از یک محصول 

یا برند را خریداری می کند.
بنابراین، بازاریابان و صاحبان برندها همیشه به این فکر می کنند 
ک��ه چگونه می توانن��د ذهن مصرف کننده ها و مش��تریان خود را به 
ص��ورت پایدار درگیر کنند. موضوع مش��غله ذهنی مصرف کنندگان 
در بس��یاری از مواق��ع به ی��ک موضوع حیاتی ب��رای برندها تبدیل 
می ش��ود. زیرا، هر چقدر سطح مش��غله ذهنی مصرف کننده بیشتر 

باشد، احتمال تصمیم گیری و اقدام او را باال می برد.
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ایستگاهبازاریابی کسب و کارهای کوچک و مسئله حضور در شبکه های اجتماعی

طراحی استراتژی حضور در شبکه های اجتماعی با 6 تکنیک کاربردی
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گزارش مالی ادوبی منتشر شد؛ رکوردشکنی 
با درآمد ساالنه  11 میلیارد دالری

ادوبی در گزارش مالی جدید خود خبر از رکوردش��کنی و عبور از 
درآمد 11 میلیارد دالری برای سال مالی 2019 داد.

ادوبی روز گذش��ته گ��زارش مالی فصلی خود را منتش��ر کرد که 
نتای��ج خوب��ی را از عملکرد این غول نرم افزاری نش��ان می داد. آمار 
درآمد فصلی آنها 99/2 میلیارد دالر ثبت ش��د که درآمد سال مالی 
2019 را ب��ه بی��ش از 11 میلیارد دالر می رس��اند. ادوبی با عبور از 
محدوده  11 میلیارد دالری، درآمدی تاریخی برای خود ثبت کرد.

شانتانو ناراین، مدیرعامل ادوبی در کنفرانس خبری پس از انتشار 
گزارش مالی شرکت گفت:

س��ال مالی 2019 برای ادوبی مثال زدنی بود و ما توانستیم از مرز 
درآمد 11 میلیارد دالر عبور کنیم. رکوردش��کنی امسال یک نقطه  
مهم تاریخی برای ش��رکت محسوب می شود. درآمد تاریخی و سود 
هر س��همی که ما در س��ال 2019 ثبت کردیم، ادوبی را به یکی از 
بزرگ ترین، متنوع ترین و پرس��ودترین شرکت های نرم افزاری جهان 
تبدیل می کند. مجموع درآمد شرکت در سال مالی 2019،  1 27/1 
میلیارد دالر ثبت شد که رشد 24درصدی را نسبت به سال گذشته 

نشان می دهد.
ادوب��ی در س��ال جاری میالدی تع��دادی فرآیند خری��د و ادغام 
انج��ام داد ک��ه ظاهرا س��ودآوری خوبی برای ش��رکت داش��ته اند.
Magento در م��اه مه به قیمت 7/1 میلیارد دالر خریداری ش��د. 
ش��رکت دیگر Marketo بود که در ماه سپتامبر با پرداخت 75/4 
دالر به زیرمجموعه  ادوبی پیوس��ت. هر دو ش��رکت در دسته بندی 
درآم��دی »Digital Experience« ادوبی ق��رار می گیرند. این 
بخش در فصل گذش��ته موفق به ثبت درآم��د 859 میلیون دالری 
شد که نسبت به درآمد 821 میلیون دالری در فصل قبل، پیشرفت 

مناسبی را نشان می دهد.
جان مورفی، مدیر مالی ادوبی با اشاره به خرید دو شرکت مهم و 

تأثیر آن در افزایش درآمد گفت:
آماره��ای کلی��دی از گ��زارش مالی فصل چهارم ش��امل رش��د 
مناس��ب س��االنه در بخش راهکارهای »محتوا و تجارت« می شود. 
Adobe Experience Manager و موفقی��ت در پلتفرم فروش 
Magento نقش مهمی در پیش��رفت های درآمدی داشت. به عالوه 
 Audience و Adobe Experience Platform پیاده س��ازی
 Data در بخ��ش  راهکارهای Real-Time CDP و Manager
Insights & نی��ز افزایش درآمد را به همراه داش��ت. در پایان باید 
به س��رعت رشد مناسب در کس��ب وکار Marketo اشاره کرد که 
در بخ��ش بازارهای می��ان رده، افزایش درآمد را ب��رای راهکارهای 

Customer Journey Management ایجاد کرد.
اظه��ارات مورفی نش��ان می دهد ک��ه همه  پیش��رفت ها منجر به 
افزایش درآمد در دس��ته  Digital Experience ادوبی شده اند. 
البته افزایش س��هم ب��ازار ادوبی و افزایش درآم��د درنتیجه  آن، به 
آس��انی و تنها با خرید ش��رکت های جدید رخ نداد. آنها به توس��عه 
داخل��ی محصوالت ادامه دادند که به افزایش درآمد جدید از بخش 

تجاری کسب وکار نیز کمک کرد.
ناراین در ادامه  صحبت های خود پیرامون افزایش درآمد از بخش 

مدیریت تجربه  مشتری )CSM( گفت:
ما استراتژی محصوالت خود در دسته  CXM را با سرعت تکامل 
می بخش��یم تا پلتفرم های فناورانه  نس��لی ارائه کرده، سرویس های 
نوآورانه  جدید عرضه کنیم و بهبود عملکرد را در محصوالت پیشگام 
بازار خود داش��ته باش��یم. پلتف��رم Adobe Experience اولین 
پلتفرم هدفمند مدیریت تجربه  مش��تری در بازار محسوب می شود. 
پلتف��رم ما با فراهم کردن مش��خصات پروفایلی زنده از مش��تریان، 
هوش��مندی زنده  عملکرد و معماری باز و قابل توس��عه، ارائه  تجربه  
کاربری اختصاصی را برای هر مش��تری حتی در ابعاد عظیم ممکن 

می کند.
محصوالت تجاری و ش��رکتی تنها بخشی از درآمد ادوبی را شکل 
می دهند. ابزارهای خالقانه  ش��رکت همیش��ه درآمد آس��ان تری را 
به همراه داش��ته اند و در فصل گذشته درآمد 74/1 میلیارد دالری را 
ثبت کردند. بخش دیگر به نام Document Cloud نیز با درآمد 

339 میلیون دالری، آمار خوبی را ثبت کرد.
ادوب��ی در برنامه های خود برای س��ال آینده  می��الدی، امیدواری 
باالیی نش��ان می دهد. با بالغ تر شدن خریدهای جدید و ادغام بهتر 
عملکرد آنها در بخش Digital Experience، می توان به افزایش 
درآم��د امید بیش��تری داش��ت. ناراین در پای��ان صحبت های خود 

پیرامون درآمد شرکتش در سال 2019 اضافه کرد:
وقتی به گذش��ته و رخدادهایی نگاه می کنم که در طول سال رخ 
داد، از حجم نوآوری هایی که در حال انجام ش��دن هستند، احساس 
رضای��ت می کن��م. بخش دومی ک��ه رضایت من را به هم��راه دارد، 
هماهنگی میان کسب وکارهای Marketo و Magento است که 
می توان آنها را هسته بخش DX نامید. استراتژی متحدتری اکنون 
در فرآیندهای ورود به بازار دیده می شود که نه تنها به بهبود درآمد 

کمک کرد، بلکه هزینه های عملیاتی را نیز کاهش داد.
موفقیت در عبور از درآمد 11 میلیارد دالری، برای هیچ ش��رکت 
نرم افزاری پیروزی س��اده ای به نظر نمی رس��د. در این  میان ادوبی را 
در نظ��ر بگیرید که در س��ال 1982 و دوره ه��ای ابتدایی اوج گیری 
نرم افزارهای کامپیوتر ش��خصی تأس��یس ش��د. آنها در پنج س��ال 
گذش��ته و تحت مدیریت ناراین، کس��ب وکار خود را بیش ازپیش به 
خدمات ابری متمایل کرده اند که درآمد خوبی را برای شان به  همراه 

داشته است.
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پشت هر کسب و کار موفقی یک بخش مالی توانمند حضور دارد. وظیفه اصلی 
این بخش به طور سنتی محاسبه میزان درآمد و هزینه های شرکت است. به این 
ترتیب ما همیش��ه براساس میزان بودجه در دسترس واقعی مان اقدام به فعالیت 
در دنیای کس��ب و کار خواهیم کرد. یکی از ایرادهای اصلی شرکت ها بی توجهی 
به آمارهای واقعی کس��ب و کارشان است. این امر موجب ورود آنها به حوزه های 
بازاریابی یا برندس��ازی پرهزینه و س��پس ناتوانی در پرداخت هزینه ها می شود. 
بس��یاری از ورشکس��تگی ها در پی همین امر به وجود می آید. اگر تجربه کار در 
شرکت های بزرگ را داشته باشید، آنها همیشه پیش از اقدام برای اجرای طرحی 
تازه با بخش مالی مش��ورت می کنن��د. این امر به خاطر رعای��ت آداب مدیریت 

شرکت نیست، بلکه نیاز واقعی و ضروری هر کسب و کاری را بیان می کند. 
بدون تردید اهمیت بخش مالی برای هر شرکتی قابل درک است. همین نکته 
در طول دو دهه اخیر اغلب کس��ب و کارها را ترغیب به اس��تفاده از تکنیک های 
متنوع برای افزایش کارایی این بخش کرده اس��ت. همه ما با توصیه های مختلف 
در زمینه بهبود کارایی بخش مالی مواجه ش��ده ایم. نکته مهم در مورد اغلب این 
توصیه ها ماهیت بیش از حد حرفه ای شان است. به این ترتیب افراد عادی توانایی 
برقراری ارتباط با آن را نخواهند داش��ت. هدف اصلی من در این مقاله بررس��ی 
راهکارهای افزایش کارایی و اثربخش��ی تیم مالی شرکت با استفاده از شش گام 
ساده است. در ادامه هر کدام از تکنیک های موردنظر در بخشی مجزا و به صورت 

کامال ساده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. کاهش فرآیندهای عادی

بس��یاری از تعام��الت در فض��ای س��ازمانی دارای کلیش��ه ها و فرآینده��ای 
پیچیده اند. این امر س��رعت تبادل اطالعات می��ان بخش های مختلف را کاهش 
می دهد. اگر ما به دنبال افزایش کارایی بخش مالی شرکت هستیم، باید تا جای 
ممکن از کلیش��ه های موج��ود فاصله بگیریم. وقتی بخش های مختلف ش��رکت 
توانایی برقراری ارتباط س��ریع با یکدیگر را ندارند، امور حسابرسی دشوار خواهد 
شد. به هر حال حسابرسی هر شرکت نیازمند اطالع از میزان درآمد و هزینه های 
جاری هر بخش اس��ت. در شرایط دشواری ارتباط و وجود ساز و کارهای پچیده 

امکان حسابرسی آسان نیز از میان خواهد رفت. 
یکی از نکات مناس��ب برای افزایش کارایی بخش مالی و حسابرس��ی شرکت 
درخواس��ت ارائه صورتحساب مالی از هر بخش به صورت منظم است. بازه زمانی 
تحویل گزارش ها بس��ته به برنامه ما متف��اوت خواهد بود. برخی از برندها هر دو 
هفته یکبار حس��اب های مالی شان را مدیریت می کنند. توصیه من در این بخش 
مدیریت ماهانه حساب هاس��ت. این امر موجب ایجاد نظم بهینه در امور کس��ب 
و کار و همچنین فرصت مناس��ب برای هر بخش به منظور تهیه گزارش��ی کامل 

می شود. 
2. استفاده از نرم افزارهای دارای هوش مصنوعی

براس��اس پیش بینی موسس��ه Markets And Markets صنعت مدیریت 
مالی و حسابداری شرکت ها تا سال 2023 ارزشی معادل 300 میلیارد دالر پیدا 
خواهد کرد. بسیاری از ش��رکت ها برای مدیریت امور مالی شان نیازمند استفاده 
از خدمات س��ایر آژانس ها و حس��ابدارهای حرفه ای هس��تند. ای��ن امر فعالیت 
ش��رکت های حسابداری را به شدت توسعه می دهد. وقتی یک حوزه دارای منبع 

درآمد باالیی باش��د، حضور ش��مار فزاینده ای از برندها در آن امر طبیعی خواهد 
بود. اگر ما به فکر ایجاد س��از و کاری برای مدیریت امور مالی برندمان نباش��یم، 
باید هزینه های نس��بتا گزافی برای آن پرداخ��ت کنیم. راهکار مدنظر این بخش 

راه اندازی تیم مدیریت مالی در داخل شرکت است. 
بدون تردید بس��یاری از ش��رکت ها دارای تیم مالی هستند. نکته مهم در این 
میان وضعیت خاص کس��ب و کارهای کوچک اس��ت. این کسب و کارها بودجه 
کاف��ی ب��رای راه اندازی یک بخش مج��زا را ندارند. به همین خاط��ر باید به فکر 
ایده های دیگر باشند. توصیه من در اینجا استفاده از سیستم های هوشمند برای 
کمک به حس��ابدارها جهت مدیریت امور مالی شرکت است. خوشبختانه امروزه 
گزینه های بس��یار زیادی برای اس��تفاده در اختیار حس��ابدارها قرار دارد. برخی 
از ای��ن نرم افزارها با اس��تفاده از هوش مصنوعی بس��یاری از امور پیش پا افتاده 
و زمانب��ر را انجام می دهن��د. به این ترتیب فقط مدیریت به فرآیند حسابرس��ی 
برعهده حسابدار ش��رکت خواهد بود. با کاهش هزینه ها امکان سرمایه گذاری بر 

روی بخش های دیگر و توسعه هرچه بهتر کسب و کار فراهم می شود. 
3. وضع قواعد مدیریتی تازه

بدون ش��ک هی��چ قاعده یگان��ه ای برای موفقی��ت تمام ش��رکت ها در عرصه 
مدیری��ت امور مالی وجود ندارد. هر ش��رکت با توجه ب��ه وضعیت خاص اش باید 
اس��تراتژی های مختلفی به کار گیرد. در این زمینه موسسه مک کینزی و شرکا 
توصیه های جالبی دارد. بر این اساس ما باید برای افزایش کارایی بخش مدیریت 
مالی ش��رکت مان قاعده مدیریتی کاربردی وضع کنیم. این امر ش��امل استفاده 
از تجربه دیگران و همچنین اقناع کارمندان بخش امور مالی اس��ت. بس��یاری از 
ش��رکت ها براساس الگوهای قدیمی مش��غول به فعالیت هستند. حوزه مدیریت 
در طول س��ال های اخیر توس��عه بس��یار زیادی یافته اس��ت، بنابراین ما باید از 
دس��تاوردهای این حوزه برای بهبود شرایط ش��رکت استفاده کنیم. ایجاد قواعد 
مش��خص برای بخش امور مالی یکی از دستاوردهای تازه علم مدیریت محسوب 

می شود. 
یکی از راهکارهای مناسب برای مدیریت بهینه شرکت در حالت کلی توجه به 
س��لیقه مشتریان و خواسته های شان است. این امر امکان تعیین قواعد مدیریتی 
بهینه برای بخش های مختلف را فراهم می س��ازد. در مورد بخش امور مالی باید 
وضعیت برندمان در کانون توجه قرار گیرد. در اینجا سر و کار ما به طور مستقیم 
با مشتریان نیست، بلکه باید شرایط ویژه خودمان را لحاظ کنیم. تمام شرکت ها 
کم و بیش دارای مش��کالت حس��ابداری هستند. این امر نیاز به تعیین روندهای 
مدیریتی تازه را دوچندان خواهد کرد. ایجاد پیوند میان نیازهای شرکت و حوزه 

مدیریت مالی یکی از گام های مهم در راستای موفقیت محسوب می شود. 
4. تقویت فرهنگ همکاری

تقویت همکاری میان کارمندان و بخش های مختلف ش��رکت اهمیت بس��یار 
زیادی دارد. ش��رکت هایی که در تالش برای تقویت این فرهنگ هستند، به طور 
میانگین پنج برابر بهتر از س��ایر رقبا اثربخش��ی دارند. معنای اثربخشی در اینجا 
بهره وری بیش��تر در ازای هزینه کمتر اس��ت. شاید در ابتدا عجیب به نظر برسد، 
ام��ا همکاری می��ان کارمندان و بخش های مختلف کس��ب و کار چندان بدیهی 
نیست. بسیاری از شرکت ها مشکل عدم همکاری نزدیک کارمندان با یکدیگر یا 
بخش ه��ای مختلف را دارند. به این ترتیب بخش قابل توجهی از ش��رکت ها باید 
اق��دام به تقویت فرهنگ همکاری میان کارمندان ش��ان کنن��د. این امر از طریق 
ایجاد موقعیت های گفت وگو و تبادل اطالعات خارج از چارچوب س��ازمانی روی 

می دهد. ش��رکت های بزرگ همیشه زمان استراحت مش��خصی برای کارمندان 
تعریف می کنند. این امر انگیزه کارمندان برای آش��نایی هرچه بیشتر با یکدیگر 

را افزایش می دهد. 
پرس��ش مهم درباره تقوی��ت فرهنگ همکاری مربوط ب��ه چگونگی ایجاد آن 
در وهله نخس��ت است. بس��یاری از ش��رکت ها در این مرحله با مشکالت بسیار 
زیادی مواجه هس��تند. توصی��ه من در این بخش تمرکز ب��ر روی اهداف خاص 
برندمان اس��ت. به عنوان مثال، اگر هدف اصلی ما افزایش فروش در سال جاری 
اس��ت، باید آن را در قالب هدفی جذاب برای کارمندان تعریف کنیم. وقتی یک 
ش��رکت دارای هدف باش��د، کارمندان درباره آن صحبت خواهند کرد. همچنین 
اگ��ر ما در زمینه جلب نظر آنها موفق عمل کنیم، امکان همکاری بهینه آنها نیز 

فراهم می شود. 
5. ایجاد دوره های آموزشی و مهارت افزایی

همه افراد در دنیای کس��ب و کار نیازمند افزایش مهارت شان هستند. این امر 
درب��اره کارمندان به اندازه مدی��ران صحت دارد، بنابراین بای��د به دنبال اجرای 
طرح های آموزش��ی و مهارت افزایی در شرکت نیز باشیم. نکته مهم در این میان 
حضور تمام اعضای شرکت در چنین دوره هایی است. اگر فقط کارمندان در این 
دوره های حضور داشته باشند، تصور ایجاد تمایز میان خودشان و بخش مدیریتی 
پیش می آید. ما نباید از نظر س��طح دانش یا نیاز به افزایش مهارت میان خود و 
کارمندان فرق بگذاریم. فقط در این صورت امکان توسعه دامنه فعالیت برندمان 

فراهم خواهد شد. 
مهم ترین گام در راس��تای برگزاری دوره های آموزش��ی و مهارت افزایی اطالع 
از س��طح مه��ارت و تخصص کارمندان و تیم مدیران اس��ت. ب��دون این آگاهی 
برگزاری دوره های آموزشی کارکردش مناسب را نخواهد داشت. بدون تردید هر 
شرکتی دارای نقص های زیادی اس��ت. شناخت نقص ها نقش مهمی در افزایش 
کارایی برندها دارد، بنابراین گام نخس��ت در اینجا شناخت حوزه های ناکارآمدی 
ش��رکت است. پس از این باید اقدام به رفع آنها با همکاری آژانس های تخصصی 

و برگزاری دوره های حرفه ای بود. 
6. ترکیب گزارش های مختلف مالی

تهی��ه گزارش های کاری اقدام مناس��بی برای مدیریت ام��ور مالی به صورت 
تاثیرگذار است. متاسفانه بس��یاری از برندها نسبت به اهمیت تهیه گزارش های 
کاربردی از س��وی بخش های مختل��ف آگاهی ندارند، بنابرای��ن در عمل تالش 
چندان��ی برای تهی��ه گزارش های کاربردی نمی کنند. توصی��ه من در این بخش 
تعیین تاریخی مش��خص در هر ماه برای ارس��ال گزارش های مالی و مش��کالت 
هر بخش اس��ت. این امر رسیدگی به وضعیت کلی کسب و کار در کنار مدیریت 

بهینه امور مالی را ساده خواهد کرد. 
یک��ی از نکات مهم پس از دریافت گزارش ه��ای مربوط به بخش های مختلف 
شامل ترکیب آنها با یکدیگر است. این امر در نگاه نخست ساده به نظر می رسد، 
اما تاثیر مطلوبی بر روی مدیریت مالی بهینه برندمان خواهد داشت. هدف اصلی 
از ترکیب گزارش های مختلف دس��تیابی به اطالعاتی جامع درباره وضعیت مالی 

برندمان است. این امر امکان برنامه ریزی برای آینده را فراهم می سازد. 
بدون ش��ک افزایش کارایی بخش مالی امر دشواری است. هدف اصلی من در 
این مقاله بررسی شش گام ساده در این زمینه بود. امیدوارم این تکنیک ها شروع 

مناسبی برای ایجاد تحول در بخش امور مالی شرکت شما باشد. 
noobpreneur :منبع

چگونه کارایی تیم مالی را افزایش دهیم؟
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شماره 1447

در یک آیین باشکوه 

پروژه بزرگ میدان شهید دریادار محمد ابراهیم همتی درسمنان افتتاح شد
شنبه  روز  :عصر  بابامحمدی  سمنان_حســین 
۲۳  آذر ماه با حضور مقامات ارشد نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســامی ایــران ، احمد همتی 
نماینده مردم شهرســتان های سمنان، مهدیشهر 
و سرخه در مجلس شــورای اسامی، سید عباس 
دانایی فرماندار ســمنان و جمعــی از فرماندهان 
نظامی و انتظامی استان ، مردم و مسولین استانی 
افتتاح شد.در آئین  ، میدان شهید دریادار همتی 
افتتاح میدان شــهید دریادار همتی، امیر دریادار 
نیروی دریایی  کاویانی، معاون هماهنگ کننــده 
ارتش جمهوری اسامی ایران و امیر دریادار رحیم 
دریایی  نیروی  انســانی  نیروی  معاون  قیطاسوند 
ارتش جمهوری اسامی ایران از مهمانان ویژه این 
برنامه بود.ســمنان دریا ندارد، ولی دریادلی چون 
"محمدابراهیم همتی" فرمانده ناوچه پیکان دارد 

که افتخاری برای سمنان است. 
در تاریخ دفاع مقدس آمده است که  ۳۹ سال قبل در 
چنین روزهایی، در حالی که ۶۷ روز از آغاز تهاجم صدام 
به کشــور می گذشــت، نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران در آ ب هــای خلیج فــارس چنان بالیی 
را بر ســر نیروی دریایی ارتش بعث و تاسیســات نفتی 
آن ها فرود آورد که دیگر آن ها تا پایان جنگ یارای کمر 
راســت کردن در عرصه خلیج فارس را نداشــتند.انهدام 
ســکو های نفتی دشــمن بعثی به صورت صددرصدی، 
مهمترین دستاورد عملیات مروارید در ۷ آذر ۱۳۵۹ بود. 
عملیاتی که باعث توقف ۸ ســاله صدور نفت دشمن به 
سایر کشور ها از طریق دریا شــد.  قهرمان دریا دل این 
عملیــات غرور آفرین جوان ۳۰ ســاله ای از خطه کویر 
اســت؛ محمد ابراهیــم همتی نخبه نظامــی که پس از 
گذراندن دوران تحصیل در آلمان و سوئد و فرانسه، برای 
خدمت به میهن بازگشــت و در همان سال اول جنگ با 
مدال شهادت همراه با ناوچه پیکان در دل خلیج همیشه 

فارس جاودانه شد. 
در ۴ دهــه اخیر شــهر زادگاه این شــهید شــاخص 
کشــور از یک نماد ملی برای معرفــی وی بی بهره بود. 
تا اینکه در ســوم خرداد سال ۹۷ همزمان با سالروز فتح 

خرمشهر، شهرداری ســمنان پیشقدم اجرای یک طرح 
بزرگ ارج نهادن به مقام واالی شهید دریادار همتی شد.  
از آنجائیکــه پیش از این تصمیــم یکی از چهار راههای 
ارتباطی  مهم شــهر با استقرار یک المان از ناوچه پیکان 
به نام این شــهید مزین شــده بود طرح احداث میدانی 
به وســعت چهار هزار متر مربع بنــام و یاد این فرمانده 
دالور کلید زده شد.  مرسوم است که عالوه بر نامگذاری 

میادین و مسیرهای دورن شهری به نام شهدا، نمادی از 
شــهدای در سطح ملی نیز بنا نهاده می شود بنابراین در 
مرکز این میدان یکــی از یادمان های بزرگ اختصاصی 
یک شــهید در کشــور به ارتفاع ۸متــر در چهار طبقه 

ساخته شد. 
اســتفاده از همکاری و همیــاری و نظرات تخصصی 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران، توجه به 

سیما و منظر شــهری در یکی از میدان های ورودی پر 
تردد شهر، بهره گیری از ظرفیت های گردشگری اطراف 
میدان نظیر اســتخر کشاورزی ، آبریزها و کوچه باغ ها، 
استفاده فرهنگی و کاربردی از محیط داخلی یک میدان 
برای اولین بار در اســتان، ایجاد جاذبه تماشای بافت باغ 
شــهر از ارتفاع و تغییر نگــرش از المان های کوچک و 
متوسط به سمت المان های ابعاد بزرگ برای نمود بهتر 

بخشی از ویژگی های این سازه ابتکاری ـ انتزاعی است. 
مجریان متخصص امور عمرانی و شــهری بخوبی می 
دانند که احداث میادینی از این نمونه عالوه بر تمهیدات 
انتظامی، راهور و محور دسترســی، جا به جایی مســیر 
تاسیســات زیربنایی و آزاد ســازی زمین های مورد نیاز 
اطراف، از نظر  شکل هندســی، ابعاد، گردش ها، میزان 
تداخالت ترافیکی بســیار حائز اهمیت و قاعدتا هزینه بر 
است. اما با نگاهی به عمر طراحی و ساخت سایر میدان 
های شــهر که عموما به بیش از دو و حتی سه دهه قبل 
بر می گردد، لزوم ایجــاد میدانی به روز با کاربری های 
نوین منطبق بر اصول شهرســازی جدید در کنار جاذبه 
هــای تاریخی میادینی نظیر ارگ یــک امر ضروری در 
زیباسازی شهر مرکز اســتان به نظر می رسد بخصوص 
اینکه این اقدام عمرانی بــا روح فرهنگی حاکم بر نام و 
یاد این شهید ملی برای انتقال ارزش های انقالب و دفاع 
مقدس به نســل امروز از راه هنر معماری و مهندسی و 

عمران شهری سازگار و هم راستاست. 
ازپروژه های شــاخص فعالیتهای دو ســاله دکتر سید 

محمد ناظم رضوی  شهردارتالشگر سمنان  
احیای باغ راه ها و کوچه باغ های شــهر در راســتای 

توسعه گردشگری طبعت  
احیای خانه های قدیمی و تاریخی  

احداث هتل ســنتی ، مراکز بوم گردی در خانه های 
تاریخی  

توســعه ســرانه فضای ســبز شــهروندی با احداث 
بوستانهای جدید  

پیگیری احداث شهرک صنوف مزاحم آسیا  
پیگیری ایجاد تقاطع غیرهم سطح امام حسن )ع(  
پیگیری کسب برند جهانی شهر دوستدار کودک  

پیگیری احداث اولین پارک هوشمند کودکان در ایران  
پیگیری احداث شــهر کودک )مرکز تخصصی خدمات 

کودک( 
پیگیری پیاده راه نمودن خیابان امام )ره(  
پیگیری توسعه و بهسازی مبلمان شهری  

 پیگیری اجرای کارت شــهروندی "ســمنان کارت " 
می توان نام برد

پیام تقدیر و تشکر استاندار سمنان ازدکترناظم رضوی 
شهردارسمنان

 "المان ناوچه پیکان"، سمبلی است از رشادت و شجاعت دریادار شهید محمد ابراهیم همتی  
علیرضا آشناگر ، در متن تقدیر و تشکر خطاب به سید محمد ناظم رضوی آورده است:

بدینوسیله از درایت، پشتکار، تدبیر و تالش های صادقانه جنابعالی و همکاران ارجمند در به ثمر رساندن 
پروژه "المان ناوچه پیکان" که ســمبلی است از رشادت و شجاعت "دریادار شهید محمد ابراهیم همتی" 
، ناخدایی از خطه کویر که دوشــادوش همرزمان مجاهدش با نثار خون خود، نهال نوپای انقالب را آبیاری 

نموده تا اکنون به درختی تنومند در مناسبات منطقه ای و جهانی بدل گردد، تقدیر و تشکر می نمایم. 
امیــدوارم با عنایــت خاصه امام زمان )عج( و تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای 
)مدظلــه العالی( همچون گذشــته در تحقق آرمانهای انقالب و اهداف دولــت تدبیر و امید موفق و پیروز 

باشید . 
            علیرضا آشناگر

معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران در سمنان عنوان کرد:
در امنیت ملی بدنبال قدرت ملی هستیم.

معاون نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در  آئین افتتاح میدان شهید دریادار همتی سمنان گفت: امنیت برای همه 
کشورها مهم است و ایران از لحاظ نظامی، سیاسی، فرهنگی و حتی روانی بدنبال قدرت ملی نیست .حمزه علی کاویانی ادامه داد: اگر 
می بینیم کشورهای سلطه گر دنیا گسترش پیدا کردند از طریق دریا به این قدرت رسیدند.وی با اشاره به توانمندیهای نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد: تخصص و مهارت نیروی دریایی ارتش سبب شد در دوران جنگ، رژیم بعثی که مجهز 
به سیستم غربی و تجهیزات ساحلی بسیار مدرن بود را زمینگیر کند .  معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش به توانمندیها و 
رشادتهای شهید محمد ابراهیم همتی اشاره کرد و افزود:  شجاعت، دلیری و بزرگمردی شهید همتی زبانزد دنیا است و به دلیل این 

خصوصیات شهید و به فرمان امام راحل  هفتم آذر روز شهادت این شهید، به عنوان روز نیروی دریایی ثبت  ملی شد.
 کاویانی ضمن اشــاره به اینکه نیروی دریایی مهم ترین شــاخص برای ایجاد قدرت نظامی و اقتدار ملی است، افزود: اگر امروز 
کشورهای سلطه گر در دنیا منافع نامشروع خود را در سراسر دنیا توسعه می دهند و می کوشند تا این منافع گسترش پیدا کند، از 

طریق دریا سلطه خود را پیگیری می کنند.

شهردار سمنان تاکید کرد:
کاربری فرهنگی میدان شهید دریادار همتی

شهردار سمنان در آئین افتتاح میدان دریادار همتی گفت: این میدان با کارایی نمادین و با بهره برداری فرهنگی تهیه و تدارک شده 
است.  سید محمد ناظم رضوی اظهار داشت: این سازه برگرفته از المان های سازه ای و اشاره به هنر سنتی ایران و نمادی از ناوچه 

پیکان است که بهره برداری این  میدان به صورت فرهنگی خواهد بود. 
وی با بیان اینکه شهروندان می توانند به داخل میدان مراجعه نمایند، افزود: مردم با مراجعه به داخل میدان می توانند از گالری 
موزه این میدان اطالعات کامل از عملیات مروارید، ناوچه پیکان و دالوری های شهدای  نیروی دریایی خصوصا شهدای ناوچه پیکان 
و همزمان شهید دریادار همتی و همچنین ابعاد زندگی و حماسه ای  شهید محمد ابراهیم همتی دریافت نمایند . ناظم رضوی گفت: 
مهمترین اولویت توسعه شهر گردشگری است و  با هماهنگی فرمانداری در طول  سال برنامه هایی در مقیاس ملی در میدان و 
فضای گردشگری مجاورت آن، بوستان استخر کدیور و باغ راه های زیبای آن، می توان پیش بینی نمود تا با معرفی به عنوان  یکی از 
محورهای گردشگری شهر، زمینه را برای افزایش ورود گردشگران فراهم آورد . شهردار سمنان گفت: شهر سمنان با توجه به ظرفیت 

گردشگری در باغات شهر، سمنان در کشور می تواند از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد و امیدواریم به عنوان شهر ملی انتخاب شود.

خواهرشهید دریادارهمتی بیان داشت؛
پشتکار  با  که  سپاسگزارم  از شهردار سمنان 
توانستند این طلسم را شکسته تا این میدان به 
این بزرگی و باشکوهی افتتاح شود و به درجه 
ای که باید، رسیده که تا ابد مانند یک نگینی 
درخشان  همچنان  سمنان،  شهرمان  روی 
است،  خالی  شهید  مادر  و  پدر  جای  بماند. 
دوست داشتم سالها قبل میدان افتتاح می شد 

و این ابهت را  پدر و مادر من هم می دیدند.

دوشنبه
25 آذر 1398
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اقتصاد دیجیتال انقالبی است که تمام وجوه زندگی بشر را درمی نوردد و هیچ 
گریزی از آن نیست. دیجیتالی شدن اقتصاد چه تأثیری بر زندگی بشر می گذارد؟

دنیا به  سرعت به  سمت دیجیتالی شدن در حرکت است. هیچ  بعدی از زندگی 
بش��ر نیس��ت که تحت تأثیر دنیای دیجیتال قرار نگرفته باشد و طبیعتا اقتصاد 
نیز از این قاعده مس��تثنا نیس��ت. در جهان امروز، ما با شکلی متفاوت از اقتصاد 
به  نام اقتصاد دیجیتال رو به رو هس��تیم. اینترنت و ش��بکه های مجازی به  شکل 
حیرت آوری اقتصاد را تحت تأثیر خود قرار داده اند؛ به گونه ای که امروزه می توان 
گفت هیچ کش��وری نیس��ت که بتواند بدون اینترنت اقتص��اد خود را اداره کند. 
حتی کش��ورهای بسیار فقیر در آفریقا یا کش��ورهایی جنگ زده مانند افغانستان 
نیز برای انجام بسیاری از عملیات تجاری خود ملزم به استفاده از ابزار الکترونیک 

هستند.
در چنین دنیایی لزوم ایجاد زیرس��اخت هایی مناسب برای کشورها از اهمیت 
بیش ازپی��ش برخ��وردار خواهد بود. چ��ه بخواهیم و چه نخواهی��م، جهان فردا 
جهان هوش مصنوعی اس��ت. این موجی اس��ت که خواه ناخواه تمام کش��ورها 
را درمی نوردد. در این میان کش��ورهایی برنده خواهند بود که زودتر س��وار موج 
شوند و کش��ورهایی که تعلل کنند، نخواهند توانست از پتانسیل های ایجادشده 

استفاده  کامل را ببرند.
اقتصاد دیجیتال چیست؟

ب��ه زبان س��اده اقتصاد دیجیتال »ش��بکه ای جهانی از اقتص��اد و فعالیت های 
اجتماعی اس��ت که از طریق فناوری اطالعات مانند اینترنت، موبایل و ش��بکه ها 

محقق شده است.« در اقتصاد دیجیتال دو رکن اساسی وجود دارد:
• تولید کاالی دیجیتال

• تولید کاالی غیردیجیتال با استفاده از فرآیندها و ابزار دیجیتال
در دنی��ای امروز ش��ما هر لحظ��ه در مواجهه ب��ا اقتصاد دیجیتال هس��تید. 
هنگامی که تاکس��ی اینترنتی می گیری��د، هنگامی که از خرده فروش��ی آنالین 
خری��د می کنید، هنگامی که پول��ی حواله می کنید، برای مس��افرت بلیت قطار 
می گیرید و حتی هنگامی که برای ش��ریک تجاری تان پیامی می فرس��تید، تمام 
اینها را می توان در ذیل اقتصاد دیجیتال تعریف کرد. با توجه به تمام این تفاسیر 
می ت��وان گفت، مرزهای بین اقتصاد س��نتی و اقتصاد دیجیتال بس��یار کمرنگ 
ش��ده اس��ت؛ به  طوری  که امروز نمی توان مرز مشخصی بین اقتصاد دیجیتال و 

غیردیجیتال قائل شد.
پتانسیل های اقتصاد دیجیتال چیست؟

اقتص��اد دیجیتال مانن��د تمام پدیده ه��ای نوظهور دنیا دارای پتانس��یل های 
بالقوه ای اس��ت که می تواند با توجه به ظرفیت های موجود در کش��ور به فعلیت 
درآید. خوش��بختانه میزان نفود اینترنت و گوش��ی های هوش��مند در ایران طی 
سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است و این رشد، بستری را فراهم آورده که 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها بتوانند در آن خدمات خود را ارائه دهند. 
همچنین وجود متخصصان بس��یار زیاد در زمینه  فناوری اطالعات در کش��ور به 

پیشرفت بیش ازپیش در این  زمینه کمک می کند.
پتانس��یل اقتص��اد دیجیتال آنقدر زیاد اس��ت ک��ه کش��ورهایی مانند هند و 
اندونزی با اس��تفاده از آن توانس��ته اند خود را به رده  اقتصاده��ای نوظهور ارتقا 
دهند. همچنین فناوری های دیجیتال فرصت مناس��بی را در اختیار شرکت های 
بین المللی قرار داده اس��ت تا بتوانند به بازارهای جهانی دسترس��ی پیدا کنند و 
اطالع��ات محصوالت و خدمات خ��ود را به  صورت آنالین در اختیار مش��تریان 
قرار  دهند. برای مثال ارزش تجارت کاال از طریق فروش��گاه های آنالین علی بابا 
و آمازون از س��ال 2012، س��الیانه 30درصد افزایش داشته و میزان فروش شان 
در س��ال 2016 بیش از 700 میلیون دالر بوده اس��ت. در س��ال 2016 تقریبا 
50میلیون ش��رکت ب��زرگ و کوچ��ک جه��ان از طریق فیس بوک ب��رای خود 
کس��ب وکار ایجاد کردند که این مقدار نس��بت به سال 2014 افزایش دو برابری 

را نشان می داد.
اس��تفاده از خدمات دیجیت��ال در بخش های مختلف جامع��ه می تواند نقش 
مهمی در توس��عه کشورها داشته باشد. برای مثال در حوزه سالمت، فناوری تله 
مدیسین می تواند خدمات پزشکی باکیفیت را به  راحتی و با هزینه کم در اختیار 
کاربران این فناوری قرار دهد و به بیمارس��تان ها و مراکز پزش��کی این امکان را 
می دهد که بتوانند به متخصصان به  راحتی دسترس��ی داش��ته باشند. در برخی 
از کش��ورهای آفریقایی برنامه های س��المت الکترونیکی در حال اجرا است. کنیا 
یکی از کش��ورهای پیش��رو در این زمینه است که در سال 2015 همکاری خود 

را با گروه ِمرک آغاز کرد. آنها با مش��ارکت یکدیگر پلتفرم س��المت الکترونیکی 
تدوی��ن کرده اند که در آن بیماران و ارائه دهندگان خدمات پزش��کی را در نقاط 
دوردس��ت از طریق انتقال اطالعات و دان��ش و ویدئوکنفرانس با متخصصان در 
بیمارس��تان کنیاتا پیوند می دهد و بدین وسیله کیفیت خدمات ارائه  شده در این 

کشور افزایش و هزینه استفاده از خدمات پزشکی بسیار کاهش یافته است.
اس��تفاده از فناوری دیجیتال در حوزه بانکداری نیز تأثیرگذار اس��ت. فناوری 
موبایل بانک باعث ش��ده که فعالیت های مالی س��ازمان ها با س��رعت بیش��تری 
انجام ش��ود که برای توس��عه بازار آنها بس��یار مفید و مؤثر است. مورد دیگر در 
حوزه بانکداری این اس��ت که فناوری های دیجیتال می توانند پلتفرم های آنالین 
ارتباطات همتا به همتا )peer to peer( را نیز پش��تیبانی کنند. برای مثال در 
کش��ور اندونزی ش��رکت آمارثا از حالت یک مؤسسه مالی کوچک سنتی به یک 
ش��رکت فعال در فناوری های مالی )فین تک( تبدیل ش��ده است. این شرکت از 
فناوری یادگیری ماش��ینی استفاده می کند که از روی داده های مربوط به رفتار 
افراد و تراکنش های مالی آنها میزان اعتبار آنها را می س��نجد و به افرادی که تا 
به حال هیچ س��ابقه اعتباری رسمی نداشته اند، تس��هیالت بانکی اعطا می کند. 
اس��تفاده این ش��رکت از چنین فناوری سبب توس��عه و افزایش کارایی آن شده 
و می��زان وام پرداختی توس��ط آن به میزان 600درصد افزایش یافته اس��ت. در 
کشوری که یک سوم جمعیت آن دارای حساب بانکی نیست، آمارثا 5/1 میلیون 
دالر وام ب��ه 30.000 کارآفرین کوچک پرداخت کرده و س��قف وام ها را از 225 
دالر به 750 دالر افزایش داده؛ همچنین به 23.000 نفر از زنان روستایی تقریبا 

4 میلیون دالر وام اعطا کرده است.
اقتصاد دیجیتال چگونه پیشرفت می کند؟

فناوری ه��ای دیجیت��ال با ایجاد محیطی پویا و مناس��ب، س��بب بهبود روند 
س��رمایه گذاری کسب وکارها و اثربخش��ی فعالیت های کارآفرینانه آنها می شوند. 
وابس��تگی بخش های اقتصادی ب��ه یکدیگر و نیاز آنها ب��ه فناوری های اطالعات 
و ارتباط��ات، جلوه گ��ر نق��ش و اهمیت اقتص��اد دیجیتال در توس��عه و نیاز به 

سرمایه گذاری کسب وکارها در زیرساخت ها و فناوری های دیجیتال است.
یکی از ش��اخص های اندازه گیری میزان توس��عه اقتصاد دیجیتال که در اروپا 
استفاده می شود، شاخص اقتصاد دیجیتال و جامعه )DESI( است. با استفاده از 
این شاخص از پنج بُعد مختلف می توان عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا را 

در توسعه دیجیتالی بررسی کرد؛ این ابعاد عبارتند از:
• کیفی��ت و کّمیت اتصال: به  عنوان معیاری برای اندازه گیری میزان توس��عه 

زیرساخت های فیزیکی اینترنت و کیفیت آنها.
• سرمایه انسانی: توانایی منابع انسانی کشورها را در بهره برداری از فرصت های 

به وجود آمده ناشی از جامعه فناوری بررسی می کند.
• استفاده از اینترنت: به فعالیت هایی که افراد به  صورت آنالین انجام می دهند 

اشاره دارد.
• یکپارچگی تکنولوژی های دیجیتال: س��طح دیجیتال س��ازی کسب وکارها و 

میزان استفاده از فروش آنالین را تعیین می کند.
• خدم��ات عمومی دیجیتال: دیجیتال کردن خدمات عمومی ارائه ش��ده را در 

قالب دولت الکترونیک اندازه گیری می کند.
کش��ورهای اروپایی با بررسی ش��اخص DESI می توانند حوزه هایی را تعیین 
کنند که از نظر س��رمایه گذاری در اولویت قرار دارند. وجود چنین پروتکل هایی 
در ای��ران و الزام نهاده��ای قانون گذار و اجرایی به تبعیت از آنها برای پیش��برد 

اهداف اقتصادی کشور بسیار الزم و ضروری است.
اقتصاد دیجیتال و رشد اقتصادی

همان ط��ور که گفته ش��د، فناوری ه��ای دیجیتال تأثیر زی��ادی بر بخش های 
مختلف یک اقتصاد مانند بخش س��المت، آموزش و خدمات دولتی دارند. میزان 
رشد اقتصاد دیجیتال هر ساله حدود 10درصد بوده که این مقدار از رشد سالیانه 
اقتصاد کل دنیا بیش��تر است. در بازارهای نوظهور، اقتصاد مبتنی بر اینترنت هر 
س��اله بین 12 الی 25درصد رش��د می کند که این امر تأثیرات زیادی بر اوضاع 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد.
در س��ال 2016 س��هم اقتصاد دیجیت��ال از اقتصاد کل کش��ور چین به 3/4 
تریلیون دالر رس��یده که این مقدار تقریبا 30درصد از تولید ناخالص داخلی این 
کش��ور است. همچنین در ایاالت متحده میزان سرمایه ایجادشده توسط اقتصاد 
دیجیتال در سال 2016 به میزان 1/2 تریلیون دالر بوده که 6/5درصد از تولید 
ناخال��ص داخلی این کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت. این امر از اهمیت 

روزافزون اقتصاد دیجیتال در جهان حکایت دارد.
در دهه های اخیر دیجیتال س��ازی به  عنوان ی��ک عامل مهم اقتصادی در نظر 
گرفته می ش��ود که به رشد اقتصادی ش��تاب می بخشد و ایجاد مشاغل جدید را 
تسهیل می کند. باتوجه به اینکه محیط فعلی اقتصاد جهانی بسیار ناپایدار است، 
سیاس��ت گذاران می توانند با یاری فناوری های دیجیتال رش��د اقتصادی و بازار 
نیروی کار را بهبود ببخش��ند. اقتصادهای توسعه یافته از باالترین رشد اقتصادی 
برخوردار هس��تند و نسبت به اقتصادهای نوظهور تمایل زیادی به ایجاد مشاغل 
در ای��ن حوزه ندارن��د. در مقابل، تأثیر دیجیتال س��ازی ب��ر اقتصادهای نوظهور 
به گونه ای بوده است که عمده تالش شان در زمینه ایجاد مشاغل جدید در حوزه 

دیجیتال انجام می شود.
یک��ی از مهم ترین دالی��ل تمایز تأثی��ر فناوری های دیجیتال در کش��ورهای 
مختل��ف، تفاوت س��اختار اقتصادی اقتصادهای توس��عه یافته و نوظهور اس��ت. 
دیجیتال سازی در کشورهای توسعه یافته تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی داشته، 
س��بب ارتقای بهره وری آنها ش��ده و موجب می شود که مش��اغل با مهارت های 
پایین و ارزش افزوده کم در این کشورها حذف و به بازارهای نوظهور با نیروی کار 
ارزان تر منتقل شوند. در مقابل، اقتصادهای نوظهور مبتنی بر صادرات هستند و 
توسط بخش های تجاری اداره می شوند؛ آنها غالباً تمایل دارند تا از منافع حاصل 
از دیجیتال سازی در بازار نیروی کار بهره گیرند. سیاست گذاران می توانند با طی 
سه مرحله آثار ناشی از دیجیتال سازی را کنترل کنند. اول باید برای بخش هایی 
ک��ه تمایل به حداکثر کردن دیجیتال س��ازی در آنها دارند، طرح هایی دیجیتالی 
تدوی��ن کنند. دوم باید ظرفیت های الزم را تهیه و افراد را به اجرای این طرح ها 
تشویق کنند. س��وم برای ایجاد یک اکوسیس��تم جامع از فناوری های اطالعات 
و ارتباط��ات و ب��رای جذب و بهره ب��رداری از خدمات دیجیت��ال، باید با صنایع، 

مصرف کنندگان و نهادهای دولتی ارتباط قوی برقرار کنند.
اقتصاد دیجیتال و ایجاد شغل

در گذش��ته اقتصادها از تغییرات فناورانه منافع بس��یاری به دست می آوردند، 
اما کسب این منافع سال های زیادی به طول می انجامید. امروزه تأثیرات فناورانه 
س��رعت پیشرفت جوامع را دوچندان کرده است. نفوذ اینترنت، تلفن های همراه 
و دسترس��ی به داده و اطالعات با س��رعت بس��یار زیادی در حال رشد هستند. 
تغییرات س��ریع فناورانه و جری��ان اطالعات، در بازار نی��روی کار تغییرات قابل  
توجه��ی را به وجود آورده اند و آینده  مش��اغل را تغییر داده اند. در حالی  که این 
تحوالت رشد اقتصادی، مشاغل و مهارت های جدیدی را به  همراه دارند، از سوی 
دیگر ممکن است به اتوماتیک کردن وظایف معمولی منجر شده و موجب حذف 
برخی از افراد در جریان کار ش��وند. با این حال توانایی اس��تفاده از فرصت های 
به وجود آمده و عبور از موانع بالقوه به  طور کامل به دس��ت نیامده و بس��یاری از 
افراد جوامع ممکن است به علت ناآگاهی از این تحوالت و نبود امکانات الزم برای 
سازگاری با آنها، آس��یب های جبران ناپذیری را متحمل شوند. برخالف تغییرات 
فناورانه گذش��ته که فقط کارکنان کم مهارت را تحت تأثیر قرار می دادند، امروزه 
س��رعت ب��االی تغییرات کل نی��روی کار جهان را در هر س��طح از مهارت متأثر 
کرده اند. بنا بر مطالعات انجام شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در 
21 کش��ور توسعه یافته دنیا، 9درصد از مشاغل قابلیت انجام به صورت خودکار را 
دارند که این مقدار در س��ایر کش��ورها بین 6 تا 12درصد متغیر است. همچنین 
کارکنان با س��طح تحصیالت پایین با احتمال بیش��تری نسبت به دیگر کارکنان 
در مع��رض خطر جایگزینی با فناوری های جدید هس��تند، درحالی که 40درصد 
از کارکنان با مدرک آموزش متوس��طه و کمتر از 5درصد کارکنان با تحصیالت 
عالی نیز با چنین خطری مواجه هس��تند. طی مطالعاتی که در س��ال 2010 در 
آمریکا انجام ش��ده است، یک فرد با درآمد ساعتی 20 دالر به احتمال 83درصد 
ش��غل خود را از دست خواهد داد، حتی افرادی با درآمد ساعتی 40 دالر نیز به 

احتمال 31درصد شغل خود را به یک ماشین واگذار خواهند کرد.
ام��ا این یک وجه ماجرا اس��ت. تکنولوژی همواره بیش از آنکه مش��اغل را از 
بین ببرد آنها را به  وجود آورده اس��ت. تنها چیزی که در این میان تغییر خواهد 
ک��رد نوع نگاه و مهارت هایی اس��ت که افراد باید فرا بگیرن��د. چند نمونه از این 

مهارت ها عبارت است از:
• یادگیری روش های کسب درآمد بر پایه  اینترنت

• توانایی کار با فناوری های دیجیتال
• آشنایی با ویژگی های ارتباطی و رفتاری در عصر دیجیتال

• قدرت ایجاد و حل مسئله

• برخورداری از ذهنیت رشد و یادگیری دائمی
• برخورداری از تخصص در انجام وظایف

افرادی که نتوانند با این موج همراه ش��وند و ای��ن توانایی ها را در خود ایجاد 
کنند به س��ادگی از چرخه  ش��غلی کنار زده خواهند ش��د یا به مشاغلی با سطح 
درآمد پایین تر منتقل می ش��وند. اما افرادی که بتوانند خود را با ش��رایط جدید 
وفق دهند قطعا می توانند ارتقای شغلی مناسبی را تجربه کنند. دنیای دیجیتال 
ب��ه  خاطر ماهیت تخصصی و حرفه ای خود باعث ایجاد مش��اغل زیاد و با درآمد 
باال شده است؛ مشاغلی مانند تحلیلگر دیجیتال، متخصص کالن داده، متخصص 
هوش مصنوعی، معمار واقعیت مجازی، تحلیلگر وب و... همگی از جمله مشاغل 
پردرآمد در دنیای اقتصاد دیجیتال هس��تند که اگرچه به  شدت نیاز به تخصص 

دارند اما می توانند جایگزینی برای مشاغل کم بازده و سخت قدیمی باشند.
نکت��ه  دیگر اینکه ایجاد ش��غل در دنی��ای دیجیتال با س��رمایه کمتری انجام 
می شود؛ به  عالوه باعث افزایش بهره وری در مشاغل قدیمی می شود. تاکسی های 
اینترنتی میزان بهره وری تاکسی ها را تا حد بسیار زیادی افزایش داده اند و اگرچه 
باعث از بین رفتن مش��اغلی با بازده  پایین مانند تاکس��ی های س��نتی ش��ده اند، 
مش��اغل جدی��دی را ایجاد کرده اند که می توان گفت بس��یار کاراتر هس��تند یا 
ش��رکت های خرده فروشی آنالین. در گذش��ته افراد برای فروش محصوالت خود 
مجبور بودند این محصوالت را در فروش��گاه های س��طح شهر به  صورت محدود 
ب��ه نمای��ش بگذارند و جای تعجب نیس��ت که بدانیم عمدتا با شکس��ت مواجه 
می ش��دند، اما امروزه افراد می توانند به  راحت��ی با قرار دادن محصوالت خود در 
بس��تر ش��بکه های مجازی محصوالت خود را در لحظه به هزاران نفر در سرتاسر 
کش��ور ارائه دهند. این امکان تا پیش از به وجود آمدن این بستر عمال غیرممکن 
بود. پس باید توجه داش��ت که دیجیتالی شدن نه تنها باعث ایجاد مشاغل جدید 

بلکه باعث افزایش بهره وری در مشاغل قدیمی نیز خواهد شد.
نتیجه گیری و جمع بندی

همان طور که گفته شد، اقتصاد دیجیتال به  همراه خود مزایا و معایبی خواهد 
آورد. تکنولوژی ه��ای جدی��د هم��واره باعث تغییرات در س��طح کالن اجتماع و 
فرهنگ ش��ده اند. گاهی باعث بهبود و گاهی سبب عقبگرد اجتماعی بوده اند، اما 
هیچ گاه متوقف نش��ده اند. در مورد اقتصاد دیجیت��ال نیز وضع به همین صورت 
اس��ت. دولت ها باید با ایجاد فرهنگ مناس��ب، مطالعات مستمر و افزایش سطح 
دانش خود نس��بت به تکنولوژی ه��ای جدید از معضالت و مش��کالت آنها آگاه 
ش��وند و در راستای توانمندس��ازی مردم و جامعه بکوشند. باید توجه داشت که 
در تاریخ، همواره تکنولوژی بوده باعث جایگاه کش��ورها شده است. اگر کشور ما 
بخواهد در زمره  کشورهای تأثیرگذار در حیطه  اقتصاد جهانی قرار بگیرد، مجبور 
به اس��تفاده از پتانسیل های ایجادشده در این  زمینه است؛ عالوه  بر این به علت 

شرایط خاص کشور این اجبار صد چندان نیز می شود.
عمده مش��کالتی که برای پیاده سازی اقتصاد دیجیتال در کشور با آنها مواجه 

هستیم عبارتند از:
• زیرساخت های ضعیف برای افزایش ظرفیت تولید

• منابع مالی محدود
• کم بودن میزان نوآوری در سازمان ها

• نداشتن دانش فناورانه کافی
• نبود افراد با مهارت های الزم و فقدان آموزش مناسب

• ناتوانی در جذب استعدادهای هوشمندانه فناوری
• نبود قوانین مشخص در حیطه مالکیت معنوی

• عدم اطمینان کسب وکارها به سیستم اجرایی و نبود سازوکار مدون
• نبود بستر مناسب اینترنتی در کشور

• )در جدیدترین مورد( نبود اطمینان از قطع دائمی اینترنت
یکی از الزامات مهم برای توس��عه اقتصاد دیجیتال، تعامل با دنیا است؛ برای این 
کار الزم است دولت و نهادهای مربوطه تمام تالش خود را به  منظور افزایش تعامل 
یادش��ده انجام دهند. امضای پیمان نامه های دوطرفه با کشورهای مختلف، امضای 
پیمان نامه های همکاری مش��ترک، افزایش تعامل تکنولوژیک��ی و اهمیت دادن به 
قش��ر متخصص در کشور، ایجاد بستر مناسب برای س��رمایه گذاری عموم مردم در 
شرکت های فناوری محور، افزایش بستر برای استفاده امن، آسان و مطمئن از امکانات 
دیجیتالی و... از جمله کارهایی اس��ت که دولت باید برای پیش��برد اهداف کشور در 

راستای بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور انجام دهد.
zoomit :منبع

اقتصاد دیجیتال چیست و چگونه باعث رشد کشورها می شود؟
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یک��ی از مولفه ه��ای مهم��ی که ب��ودن در محیط��ی را لذت بخش یا 
عذاب آور می کند، افرادی هستند که در آن محیط با آنها سروکار داریم. 
هر یک از همکاران در محیط کار ش��خصیت ویژه و خاص خودش��ان را 
دارن��د، بنابراین نمی توان با همه آنها به یک ش��کل رفتار کرد. توجه به 
این نکته اهمیت زیادی در پیش��رفت ش��غلی ما دارد و به خاطر شغل و 
حرفه مان، ش��رکتی که در آن کار می کنیم و خودمان بهتر اس��ت که تا 
جای ممکن با بیش��تر همکاران مان کنار بیاییم و روش درس��ت تعامل 
با آنها را بدانی��م. در ادامه 12 مورد از انواع مختلف همکاران، چگونگی 

شناخت و تشخیص آنها و راه کنار آمدن با آنها را شرح داده ایم.
1. برنده

این همکار فردی اس��ت که رئیس هر زمان که باید کاری انجام شود، 
ب��ه او مراجع��ه می کند. اساس��ا در توصیف برنده می ت��وان گفت که او 
کارمندی ایده آل است. برنده فردی است که همیشه در لحظات حساس 
و مه��م یا پروژه های بزرگ به او تکیه می کنند. نیازی به گفتن نیس��ت 
که این فرد فهرس��ت بلندی از دستاوردها دارد، در هر شرایطی آرامش 
و تمرکز خود را حفظ می کند و توانایی مس��ئولیت پذیری دارد. برنده از 

دارایی های مهم و باارزش شرکت به شمار می رود.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

همیش��ه این نوع همکاران را حمایت و تش��ویق کنی��د، قدردان آنها 
باش��ید و از خودتان بپرسید: »چه چیزهایی می توانم از این فرد بیاموزم 

تا حتی از او نیز بهتر شوم؟«
2. قهرمان خاموش

قهرمان خاموش کسی است که کار خود را بدون تقدیر و قدردانی ای 
که س��زاوار آن است، انجام می دهد. این نوع همکار فرد مهمی در گروه 
شماس��ت. او ترجیح می دهد جلب توج��ه نکند. قهرمان خاموش هر روز 
تم��ام تالش خود را می کند و بهتری��ن کارش را ارائه می دهد. این فرد 
ش��باهت زیادی به »برنده« دارد ولی معموال دست کم گرفته می شود و 
توجه چندانی به او نمی کنند؛ اما وجود او برای ش��رکت بسیار ضروری 

است.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

کاری کنید که قهرمان خاموش حس کند که به دستاوردهایش توجه 
می شود. البته نباید در مورد این مسئله هیاهوی زیادی به راه بیندازید؛ 
زی��را او عالقه ای به جلب توجه کردن ندارد. س��عی کنی��د او را از کنج 
خلوت��ش بیرون بیاوری��د: او را به موقعیت های��ی وارد کنید که در آنها 
باید رهبری گروه را برعهده بگیرد و مسئولیت های بیشتری را بپذیرد.

3. مربی
مربی عاشق این است که چیزهایی فراتر از جنبه های صرفا فنی شغل 
را به شما بیاموزد. او با اشتیاق، دانش خود را در اختیارتان قرار می دهد 
و کم��ک می کند که چش��م انداز گس��ترده تری از ش��یوه کار کردن در 
شرکت به دس��ت آورید. از کمک های مربی برای پیشرفت در حرفه تان 

نترسید؛ زیرا این همکار فقط بهترین ها را برای شما می خواهد.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

ش��اگرد خوبی باش��ید و به تمام نصیحت های او گ��وش بدهید؛ زیرا 
مسیر ش��غلی و زندگی حرفه ای شما بدون داشتن مربی، کامل نخواهد 
شد. فرقی نمی کند که در حال حاضر در چه پست و موقعیتی هستید؛ 
چون در هر صورت، داشتن مربی خوب بسیار ارزشمند است. به بینش 
و شناخت او درباره شغل و حرفه خود توجه داشته باشید؛ زیرا این فرد 

می تواند مهارت ها و دانش کاربردی بیشتری در اختیارتان قرار دهد.
4. پیشکسوت

پیشکسوت کسی است که مدت زیادی عضو سازمان شما بوده است؛ 
بی ش��ک، س��ایر همکاران و خود او هر از گاهی به این مس��ئله اش��اره 

می کنند.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

آیا می خواهید درباره تاریخچه ش��رکت یا سال های ابتدایی شروع کار 
آن چیزی بدانید؟ پیشکس��وت کسی است که می توانید سوال های خود 
را از او بپرسید. حتما این همکار را در گفت وگوها و تصمیم گیری روزانه 

شرکت دهید تا احساس نکند که نادیده گرفته شده است.
5. دوست

دوس��ت کسی است که در محل کار و بیرون آن همراه شماست. این 
نوع همکار می تواند نقش های زیادی داش��ته باشد: او کسی است که به 
نظرات و ایده های ش��ما گوش می دهد، هم��واره می توانید به او اعتماد 
کنید و در شرایط دشوار همراه شماست. گاهی این همکار صمیمی ترین 

و نزدیک ترین دوست شماست.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

قدر روابط دوس��تانه ای را که در محل کار برقرار می کنید، بدانید! این 

همکار کس��ی است که همیش��ه می توانید به او تکیه کنید. اگر تازه کار 
هس��تید و به دنبال دوس��تی در محل کار می گردید، گشاده رو و مهربان 

باشید و سعی کنید با دیگران روابط خوبی برقرار کنید.
6. شوخ طبع

همکار شوخ طبع، در محل کار، فضای غیررسمی و سرزنده ای را ایجاد 
می کن��د. او زندگی را زیبا می بیند و در جلوگیری از ایجاد موقعیت های 

تنش زا استاد است.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

از هم صحبتی و ش��وخی های همکار ش��وخ طبع ل��ذت ببرید، البته تا 
زمانی که این شوخی ها موجب رنجش کسی نشده اند. مراقب باشید که 
این شوخی ها و سرگرمی ها در انجام کارهای جدی و مهم شما اختاللی 
ایجاد نکنند؛ چون هر چیزی باید در جای خودش باشد و نباید شوخی 

و سرگرمی را با کارهای مهم خود قاطی کنید.
۷. سخن چین

س��وال هایی مانند »شنیدی تو جلسه برای فالنی چه اتفاقی افتاد؟«، 
»درس��ته که می خوان کارمندان رو اخراج کنن؟«، »آیا واقعا اونها با هم 
رابطه دارن؟« همگی پرسش هایی هستند که سخن چین از جواب دادن 
به آنها خوش��حال می شود. بعضی از همکاران سخن چین عاشق اختراع 
کردن داس��تان های تکان دهنده هستند و بعضی هم وقت خود را صرف 

گفتن داستان هایی جذاب درباره دیگران می کنند.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

همیش��ه مراقب همکار س��خن چین باش��ید. خیلی وقت ه��ا او را در 
گوش��ه ای یا سر میز دیگران، در حال کش��ف آخرین شایعات و خبرها 
پیدا می کنید. اگر این داستان ها به گوش تان رسید، عاقالنه رفتار کنید 
و این شایعه ها را پیش خود نگه دارید و به دیگران نگویید. به هر چیزی 
که این فرد به شما می گوید با شک وتردید نگاه کنید. وقتی که این فرد 
اطراف شماس��ت، مراقب حرف های تان باشید. اگر شما شخصیت اصلی 
داس��تان بعضی از این خبرچینی ها و ش��ایعات هس��تید، به سراغ منبع 

اصلی شایعه بروید و با او برخورد کنید.
8. چاپلوس

افراد چاپلوس روش س��اده ای بلدند: آنها ب��رای بهره برداری کردن از 
اف��راد باالت��ر از خود تقریبا ه��ر کاری می کنند، کارهای��ی مانند گفتن 

حرف های خوشایند و تعریف وتمجید کردن. این کار موجب می شود که 
این افراد برای پیش بردن منافع خود، از همکاران سوءاس��تفاده کنند؛ 

البته این عجیب نیست و بخشی از شخصیت آنهاست.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

اینکه نقش��ه های فرد چاپلوس به جایی می رس��د ی��ا خیر، به خود او 
مربوط می ش��ود. بهتر اس��ت که فقط او را تنها بگذاری��د و از او دوری 
کنید. البته این رفتار او می تواند به شما انگیزه بدهد و موجب شود که 
دستاوردهای تان را به دیگران نشان دهید و ارزش افزوده ای را که برای 

شرکت ایجاد کرده اید، به رئیس خود یادآوری کنید.
9. غرغرو

تجربه نش��ان داده اس��ت که معموال تعامل با فردی که همیش��ه غر 
می زند و ش��کایت می کند، مفید نیس��ت. غر زدن و ش��کایت کردن او 
می تواند نتیجه ناامیدی و س��رخوردگی، خس��تگی، استرس یا ناراضی 

بودن از محل کار باشد.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

اج��ازه ندهید که احساس��ات منفی یا افکار منف��ی این نوع همکاران 
روی ش��ما تاثیر بگذارد. به جای اینک��ه تحت تاثیر حرف های منفی این 
فرد قرار بگیرید، س��عی کنید موض��وع گفت وگو را تغییر دهید و درباره 
موضوع مثبت و بهتری مانند راه حل غلبه بر ناامیدی و سرخوردگی های 

او صحبت کنید.
10. سیاست باز

از فرد سیاس��ت باز هیچ چیز بعید نیست. گاهی بعضی از همکارها از 
پش��ت به ش��ما خنجر می زنند؛ مثال فردی که گمان می کردید دوست 
شماس��ت، ایده ش��ما را به نام خودش ارائه می کن��د. آیا تابه حال چنین 

مشکلی برای تان پیش آمده است؟
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

در رویارویی با افراد سیاس��ت باز همیشه باید هوشیار و مراقب باشید. 
هرگز با او مانند افراد عادی رفتار نکنید و این هوشیاری و احتیاط خود 
را کنار نگذارید؛ حتی اگر همه چیز خوب به نظر برس��د و ظاهرا دلیلی 
برای احتیاط و هوشیاری شما وجود نداشته باشد. به هر چیزی که فرد 
سیاست باز می گوید، با ش��ک وتردید نگاه کنید و به راحتی حرف های او 

را نپذیرید.
11. کم کار

افراد کم کار و از زیرکار دررو درس��ت مانند سراب می مانند: در ظاهر، 
مش��غول کار به نظر می رس��ند؛ درحالی که در واقع مسئولیت های خود 
را ب��ه گردن دیگران می اندازن��د و از منافع و مزایای انجام آنها بهره مند 

می شوند.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

اگر کارهای این همکار روی شما یا گروه شما تاثیری نمی گذارد، بهتر 
است که او را نادیده بگیرید؛ ولی اگر روی کار شما تاثیر می گذارد، حتما 
ب��ه این رفتار او اش��اره کنید و به او تذک��ر بدهید. اگر فرد کم کار تحت 
نظارت و مدیریت شما کار می کند، با تعیین کردن اهداف و مهلت های 

مشخصی برای او، بیشتر از دیگران مراقب کار کردنش باشید.
12. تازه کار

هم��کار تازه کار معموال فردی اس��ت که به تازگ��ی تحصیالت خود را 
به پایان رس��انده و مش��غول کار شده یا تازه در ش��رکت شما استخدام 

شده است.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

آیا روزهای اولی را که تازه مش��غول کار ش��ده بودید و مهارت کافی 
نداشتید، به یاد می آورید؟ وقت آن رسیده که قدم جلو بگذارید و مربی 
او ش��وید. اگر الزم است، همکار تازه کار و مبتدی تان را زیر پروبال خود 
بگیری��د و هر روز چیزه��ای تازه ای به او بیاموزید. ای��ن همکار تازه کار 
به خاطر آموزش و کمک هایی که به او کرده اید، س��پاس گزارتان خواهد 

بود.
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از بازاریابی تجربه محور چه می دانیم؟
بازاریابی تجربه محور برای ایجاد برندهای قدرتمند

خاطرات برای همیش��ه در ذه��ن ما باقی می ماند. اگر نقش خاطرات در زندگی روزم��ره و ذهن مان را حذف کنیم، 
دیگر جایی برای فعالیت بازاریابی و تعامل نزدیک برندها با مشتریان باقی نخواهد ماند. به همین خاطر اغلب برندها در 
تالش برای ایجاد پیوندی میان خود و خاطرات مختلف یا نکات جذاب زندگی مش��تریان هستند. این امر نقش مهمی 
در ثبت نام برندها در ذهن مشتریان دارد. به عنوان مثال، برندهایی نظیر گوگل، نایک یا اپل با همین شیوه موفق به 
جلب نظر دامنه وس��یعی از مشتریان ش��ده اند. اگر همین امروز برندهای فوق تمام فعالیت بازاریابی و تبلیغاتی شان را 

متوقف کنند، تا چند دهه بعد نیز در ذهن مخاطب باقی خواهند ماند. 
ایجاد خاطرات جذاب برای مش��تریان در فرآیند تولید محصوالت مختلف اهمیت بسیار زیادی دارد. ما اغلب برندها 
را نه با شعارها یا نکات حرفه ای مرتبط با کسب و کار، بلکه خاطرات مان از محصوالت شان به یاد می آوریم. همه مردم 
برن��د نایک را همراه با کفش های ورزش��ی راحت و بادوام به یاد می آورند. همی��ن نکته اهمیت خلق خاطره و لحظات 
خوش برای مشتریان را نشان می دهد. حوزه بازاریابی تجربه محور به جای تکنیک های مختلف بازاریابی بر روی ایجاد 

لحظات شاد و لذت بخش برای مشتریان تاکید دارد. 
ایجاد لحظات جذاب و به یاد ماندنی برای مشتریان از مدت ها پیش مدنظر برندها قرار داشته است. این امر در دنیای 
پیش از سلطه اینترنت به شیوه های متفاوتی انجام می شد. اکنون با سلطه اینترنت بر تمام بخش های زندگی مدیریت 
برند و بالطبع بازاریابی تجربه محور وارد شرایط تازه ای شده است. پیشرفت حوزه های مختلف فناوری و دنیای اینترنت 
صرف نظر از تمام ویژگی های مثبت  دارای برخی نکات منفی نیز هست. به عنوان مثال، افزایش رقابت در دنیای کسب 
و کار و بازاریابی کار برندها را دش��وار کرده اس��ت. شاید تا همین چند دهه پیش حوزه های مختلف کسب و کار دارای 
فش��ار رقابت بس��یار کمتری بود، اما اکنون شرایط به طور کل تغییر کرده اس��ت، بنابراین ما باید با شرایط تازه حوزه 
بازاریابی س��ازگار ش��ویم. در ادامه برخی از نکات مهم در زمینه بازاریابی تجربه محور و سازگاری بهینه با شرایط جدید 

حاکم بر این حوزه را مورد بررسی و نقد قرار خواهیم داد. 
1. به خودتان فرصت دهید

فعالیت اصولی در هر حوزه نیازمند اختصاص زمان مناس��ب اس��ت، بنابراین با ایجاد محدودیت زمانی برای طراحی 
کمپی��ن بازاریاب��ی تجربه محور در طول یک هفته یا یک ماه تمام اعتبار برندتان را به خطر نیندازید. وقتی ما امور مهم 
را در مدت زمانی محدود س��اماندهی می کنیم، همیشه امکان بروز خطا وجود خواهد داشت. متاسفانه برخی از برندها 
در زمینه طراحی کمپین به دنبال صرف ش��انه خالی  کردن از مس��ئولیت ها هس��تند. این امر اغلب نتیجه تالش برای 
س��اماندهی سریع امور اس��ت.  توصیه من در این بخش اختصاص زمان مناسب برای یافتن ایده، پردازش آن و سپس 
تبدیل��ش به یک کمپین جذاب اس��ت. مدت زمان مش��خصی برای طراحی یک کمپین بازاریاب��ی تجربه محور از نقطه 
آغازین تا پایان کار وجود ندارد، بنابراین با توجه به ش��رایط برند و زمان در دس��ترس تان پروژه را پیش ببرید. این امر 

فرصت بهینه ای در اختیار شما برای طراحی کمپینی جامع و تاثیرگذار خواهد گذاشت. 
2. رویاپردازی و واقع نگری در کنار هم

ایده پ��ردازی برای طراحی کمپین بازاریابی بدون رویاپردازی امکان پذیر نیس��ت. اغلب کمپین های جذاب اندکی از 
س��طح واقعیت های خش��ک و بی روح جاری فراتر می روند. همین امر نقش موث��ری در جلب نظر مخاطب هدف بازی 
می کند. اگر ما فقط به مش��کالت و نکات جاری در زندگی روزمره فکر کنیم، کمپین مان هیچ گاه خاطره خوش��ی برای 
مخاط��ب ایجاد نخواهد کرد. تصور ش��رایط آرمانی و تاثیرگذاری عجیب و غری��ب محصوالت مان بر روی زندگی مردم 
ایده چندان بدی برای توس��عه بازاریابی تجربه محور محس��وب نمی شود.  بی شک وقتی برند نایک کفش های خود را با 
همکاری قهرمان های دو و میدانی تبلیغ می کند، هدف تبدیل مشتریان به قهرمان های المپیک را ندارد. در اینجا صرف 
تقویت روحیه مشتریان برای رویاپردازی کافی است. نکته کلیدی در مورد رویاپردازی توجه به مسئله واقع نگری است. 
اگرچ��ه کمپین ما بای��د ایده های جذاب و آرمانی در اختیار مخاطب قرار دهد، ام��ا در عین حال عملکرد بیش از حد 
انتزاعی و آرمانی نیز نتیجه معکوس در پی خواهد داش��ت، بنابراین ما باید نوعی تعادل میان رویاپردازی و واقع نگری 

پیدا کنیم. این امر اوج هنر یک برند در بازاریابی تجربه محور محسوب می شود. 
3. تقلید از دیگران ممنوع

تقلید صرف از دیگران هیچ گاه نتیجه مناسبی برای برندها در پی ندارد. بازاریابی تجربه محور باید مبتنی بر ترکیب 
ایده ها و شرایط منحصر به فرد هر برند باشد. در غیر این صورت تاثیرگذاری اش کاهش خواهد یافت. ما هر روزه شمار 
وس��یعی از محتوای بازاریابی و تبلیغاتی را مورد بی توجهی قرار می دهیم. دلیل این امر ناتوانی برندهای مورد نظر در 

ایجاد لحظات منحصر به فرد و خالقانه برای ماست. 
بهترین راهکار برای طراحی ایده های بازاریابی تجربه محور هم اندیشی اعضای شرکت است. این امر تجربیات مختلف 
اعضای ش��رکت را ترکیب می کند. به این ترتیب امکان تولید داستان و جلب نظر مخاطب به شیوه ای تاثیرگذار فراهم 
خواهد ش��د. شاید در نگاه نخس��ت اس��تخراج یک ایده جذاب از دل بحث ها و هم اندیشی اعضای مختلف شرکت کار 
دشواری به نظر برسد. در این زمینه تا حدی حق با شماست، اما پس از چند بار تمرین و آزمون و خطا شیوه درست 

انجام کار برای ما آشکار خواهد شد. 
4. نگاه عمیق تر به اطالعات تجربی در دسترس

هر برند منبع بی نظیر اطالعات پیرامون مشتریان است، بنابراین راهکار غلبه بر مشکالت در حوزه بازاریابی در دست 
خود برندها قرار دارد. متاسفانه امروزه بسیاری از برندها بر ارزیابی وضعیت کمپین های بازاریابی شان اقدام به استفاده 
صرف از داده های تحلیلی آژانس های مختلف می کنند. آمارهای مربوط به اکانت رسمی برندها در اینستاگرام یا دیگر 
ش��بکه های اجتماعی نیز در همین دس��ته قرار می گیرد. نکته منفی درباره تمرکز صرف بر روی آمارهای کمی ناتوانی 

آنها در زمینه توصیف عمیق وضعیت برندمان است. 
مدی��ران و کارمن��دان بهترین تحلیلگرهای وضعیت یک برند محس��وب می ش��وند، بنابراین ما در راس��تای ارزیابی 
وضعی��ت بازاریاب��ی و نکات مهم برای ارتقای کیفیت کمپین ها باید به ایده های کارمندان و مدیران توجه ویژه داش��ته 
باش��یم. مدیریت این امر برای کس��ب و کارهای کوچک بسیار ساده خواهد بود، اما سایر برندهای بزرگ نیازمند ساز و 
کارهایی هدفمند هستند. این امر اغلب با ایجاد پلتفرمی هوشمند و یکپارچه برای مدیریت بحث ها امکان پذیر خواهد 
شد. پلتفرم موردنظر باید امکان اظهارنظر متقابل تمام اعضای شرکت و مدیریت بحث برای تمام افراد را فراهم سازد. 
خوش��بختانه فناوری هوش مصنوعی در زمینه مدیریت و طبقه بندی داده های مختلف پیش��رفت بسیار زیادی داشته 

است، بنابراین ما فرصت تحلیل حجم وسیعی از داده ها در مدت زمانی اندک را خواهیم داشت. 
الگوی بازاریابی تجربه محور در مقایس��ه با س��ایر الگوها قدمت کمتری دارد. این امر تردیدها در زمینه استفاده از آن 
را افزایش می دهد. درس��ت به همین خاطر برخی از برندها صرف نظر از تاثیرگذاری این ش��یوه، قید اس��تفاده  از آن را 
می زنند. با توجه به بحث های مطرح در این مقاله شما هیچ مانعی برای استفاده از الگوی بازاریابی تجربه محور نخواهید 
داش��ت. بنابراین هرچه زودتر دس��ت به کار شوید. هرچه در زمینه استفاده از این شیوه های تازه بازاریابی فعال تر عمل 

کنیم، بازخورد بهتری از سوی مشتریان دریافت خواهیم کرد. 
marketo :منبع
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حس ترس از شکس��ت چیزی است که همه ما در یک نقطه از 
زندگی مان با آن مواجه می ش��ویم. متأس��فانه، این ترس به خاطر 
شیوه ای است که ما انس��ان ها برنامه ریزی شده ایم. از سوی دیگر، 
راه ه��ای مختلفی وج��ود دارد که با آن  می توانی��د، حس ترس از 
شکس��ت را امروز، فردا و روزهای بعدت��ر از آن از بین ببرید. برای 

آشنایی با این روش ها در ادامه با ما همراه باشید.
برای از بین بردن حس ترس از شکس��ت شما باید بر روی یک 

چیز کار کنید و آن خودتان است.
این ممکن است کار آسانی به نظر برسد، اما این طور نیست. در 
ادامه چهار کار مهم را برای ش��ما مشخص کرد ه ایم که انجام آنها 

به شما کمک می کند تا حس ترس از شکست را از بین ببرید.
پاک کردن ذهنیت نسبت به اهداف خود

این چیزی اس��ت که ما ممکن است آن را به عنوان امری بسیار 
مهم در نظر نگیریم.

ترس از شکست تماماً به ذهن شما مربوط است؛ ما به چیزهایی 
ک��ه می خواهیم به دس��ت بیاوریم فکر می کنی��م و ذهن ما با این 
افکار می جنگد. انس��ان به طور کلی این گونه است و همان طور که 

گفتیم این گونه برنامه ریزی شده است.
هنگام��ی که ش��ما تنها به یک چی��ز و فقط ی��ک چیز، یعنی 
هدف ت��ان، فک��ر می کنید، در این صورت یک گام بس��یار مهم در 
نترسیدن از شکس��ت برداشته اید. اهداف شما باید کاماًل مشخص 

باشند و مهم تر از آن قابل دستیابی باشند.
هنگامی که ش��ما اهداف خود را به این شکل برنامه ریزی کنید، 
در ای��ن صورت خ��ود را ب��رای موفقیت آم��اده می کنید. ذهنیت 

همیشه اولین قدم به سوی هر چیز بزرگی است، به ویژه هنگامی 
که می خواهید به طور کلی خودتان را بهبود ببخشید.
تصور درستی از شکست داشتن

این یک مشکل پیچیده است.
شما ممکن است با خود فکر کنید:

چرا دانس��تن اینکه شکست چیس��ت به من کمک می کند تا از 
آن نترسم؟

دانس��تن اینکه شکست چیست به ش��ما کمک می کند تا فهم 
درستی از آنچه با آن رو به رو هستید داشته باشید. شکست برای 

هر فرد، متفاوت است.
برای مثال، بزرگ ترین تصور بعضی از انسان ها از شکست، ناامید 
کردن دیگران است. درحالی  که ممکن است برای شما پیدا نکردن 
ش��غل، تمام نکردن مدرس��ه و یا ترفیع نگرفتن در کارتان باش��د. 
شکس��ت در زندگی ما مش��کل بزرگی اس��ت و ما هر روز آن را بر 

دوش خود حمل می کنیم.
دانس��تن اینکه شکست چیست، به شما کمک خواهد کرد تا با 

رویکرد مناسبی با آن به مبارزه بپردازید.
بپذیرید که شکست بخشی از »فرآیند« است

اگر شما فردی زرنگ باشید، همیشه 10گام از هر کس دیگری 
جلوترید که کاری عالی است، اما باالخره با شکست مواجه خواهید 

شد.
مس��ئله مهم در اینجا این اس��ت که مجبور نیستید بنشینید و 
انتظار شکس��ت را داشته باش��ید، اما باید بدانید که این بخشی از 
روند زندگی اس��ت. اینکه آیا به دنبال کسب و کار جدید هستید، 

می خواهید به عنوان یک والد بهتر عمل کنید، انگیزه خود را پیدا 
کنید یا هر چیز دیگری، باید شکست را بپذیرید.

طبیعی اس��ت که از چیزی که اجتناب ناپذیر است بترسیم، که 
یکی از بزرگ ترین دالیلی اس��ت که ما همیش��ه در زمان شکست 
افس��رده و بدون انگیزه می ش��ویم. با این حال، اگر ما در زندگی با 
دانس��تن اینکه با شکست مواجه می شویم س��رمایه گذاری کنیم، 

زمانی که با آن مواجه شویم آسان تر خواهد بود.
یک سیستم پشتیبانی خوب داشته باشید

بین راه های گفته ش��ده مهم ترین راه برای از بین بردن ترس از 
شکست، داشتن سیستم پشتیبانی مناسب است.

ای��ن کار به معنای داش��تن یک نفر که در روزهای س��خت بر 
او تیک��ه کنید نیس��ت. اولین ام��ر و مهم تر از همه این اس��ت که 
بتوانید خود را در همه چیزهایی که در طول زندگی اتفاق می افتد 

حمایت کنید. شکست اتفاق خواهد افتاد.
ش��ما ممکن اس��ت یک نفر داشته باش��ید که همواره در همه  
شرایط به شما اعتقاد داشته باشد یا اینکه خودتان را داشته باشید.

شرایط هرچه باشد، باید بتوانید بر روی آن فرد در هنگام شکست 
حس��اب کنید. دانستن اینکه کسی پشت شما اس��ت، ذهن شما را 
آرام می کند و اغلب ش��ما حتی در مورد شکست هم فکر نمی کنید. 
پش��تیبانی بزرگ ترین عامل بازدارنده در هر نوع سیس��تم مبتنی بر 
ترس اس��ت. روانشناس��ی این گونه می گوید و اگر ذه��ن ما در مورد 
شکست فکر نکند یا نگران نباشید که شکست قرار است اتفاق بیفتد، 

بنابراین زندگی خود را بسیار بهتر زندگی خواهیم کرد.
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