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چرا کیفیت برنامه پذیری دولت ها در سال ها و دهه های گذشته کاهش یافته است؟

بن بست برنامه ریزی 
در ایران

با وجود اینکه ایران جزو اولین کشورهای در حال توسعه در زمینه برنامه ریزی بوده است و 70 سال از زمان تصویب اولین برنامه 
توسعه در ایران می گذرد، اما اقتصاد ایران با چالش هایی روبه روست که کماکان نتوانسته آنها را حل و فصل کند. در اوایل سال 1325 
بود که دولت هیاتی به نام »کمیسیون برنامه« را مامور تهیه برنامه هفت ساله عمرانی تحت عنوان »برنامه هفت ساله عمرانی اول« 
کرد و به این ترتیب، اولین اقدام عملی دولت در راس��تای برنامه ریزی در قالب برنامه عمرانی اول ش��کل گرفت. از آن زمان تاکنون 
با قطعیت می توان گفت که چالش های اقتصاد ایران تغییری نکرده اس��ت. اگر در دوره ملی ش��دن صنعت نفت و تحریم نفت ایران 
توسط بریتانیا در دهه 1330، بحث »اقتصاد منهای نفت« از سوی محمد مصدق مطرح می شود، تا هم اکنون که در آستانه آخرین...

به گفته بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران 13.5میلیون تومان است

خانه ۴1درصد گران شد
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بازخوانی 2 روایت از سیاست ارز تک نرخی

ارز ۴2۰۰ تومانی چقدر دوام می آورد؟

برنده ها و بازنده های دنیای کارآفرینی در سال 2۰19
5 ایده طالیی صرفه جویی در هزینه  ها

بازاریابی ایمیل محور با چاشنی محتوای ویدئویی
تکنیک های بازاریابی سنتی که هنوز کارایی دارند
چگونه داستان سرایی بهتری برای برند خود داشته باشیم

چگونه به مشتریان خود امتیاز بدهیم

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 پخش تبلیغات سیاسی
در اسپاتیفای از اوایل سال 2۰2۰ 

متوقف می شود

12

»سایت انتخاب« در یک مطلب تحلیلی به نقد یادداشت های 
آقای سـیف رئیس کل سـابق بانک مرکزی پرداخته اسـت 
کـه گزیـده ای از مهمترین بخش های این مقالـه را در ادامه 

می خوانید. شـروع مطلب آقای سـیف، از توصیفی 
ساده انگارانه در مورد تعادل نرخ ارز بوده است...

 نقدی بر یادداشت های رئیس کل سابق
بانک مرکزی در توجیه وضعیت ارزی کشور 

یادداشت
بازگشت به ریل اصلی اقتصاد؛ 

چرا و چگونه؟

اقتصاد ایران حال و روز بس��یار 
می کن��د؛  تجرب��ه  را  نامناس��بی 
موضوعی که دیگر همگان بر س��ر 
آن اجم��اع دارند. رش��د اقتصادی 
بس��یار پایی��ن، بیکاری گس��ترده 
دو رقمی و رکود تورمی س��نگین 
و ادامه دار، تنها گوش��ه ای از حال 
و اح��وال اقتصاد بیمار کش��ورمان 
هستند. اقتصادی که رویای تبدیل 
ش��دن به اقتص��اد اول منطقه در 
سال 1۴0۴ را داش��ت، این روزها 
س��ردرگم،  و  مس��تأصل  بس��یار 

روزگارش را می گذراند.
نفتی،  درآمدهای  کاهش شدید 
فصل جدی��دی در اقتص��اد ایران 
رقم زده اس��ت. برخی کارشناسان 
معتقد بودن��د دولت ب��رای اینکه 
بتوان��د حق��وق کارکن��ان خود را 
بپ��ردازد و از عه��ده ماموریت های 
اصل��ی اش برآی��د، نیاز ب��ه فروش 
روزانه ۹50 هزار بش��که نفت دارد. 
آمار رس��می ای از ف��روش نفت در 
چند ماه گذش��ته وجود ندارد، اما 
ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که 
درآمدهای نفتی به پایین ترین حد 
خود در تاریخ صنع��ت نفت ایران 
رس��یده اس��ت. چنین کاهشی در 
میزان درآمده��ای نفتی دولت به 
طور حتم، تبعات س��نگینی برای 

اقتصاد و جامعه ایران به 
2همراه خواهد آورد...
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رئیس جمهور در روز ملی صنایع پتروشیمی و در واکنش به منتقدان 
دولت که از تغییر لحن دولت صحبت می کنند، گفت بعضی ها به دولت 
دوازده��م خطاب می کنند و می گویند ک��ه آن قول هایی که اول دولت 
دادید چرا عین آن قول ها را نمی توانید عمل کنید. دولت وعده های خود 
را در ش��رایط صلح داد اما اکنون ش��رایط جنگ است و شرایط صلح و 

جنگ با هم تفاوت دارد.
به گزارش ایس��نا، حس��ن روحانی صبح دوش��نبه در مراسم روز ملی 
صنعت پتروش��یمی با اش��اره به اینکه این دوران تحریم و فشار بر ملت 
ایران به س��ر می آید، گفت: دشمنان متوجه شدند که با فشار حداکثری 
نمی توانند ما را وادار به تس��لیم کنند هدف آنها این است که ما در این 
ش��رایط سر میز مذاکره رفته و هر آنچه آنها گفتند قبول کنیم ولی این 

کار شدنی نیست.
او ادام��ه داد: برخی به دول��ت انتقاد می کنند که چرا به قول هایی که 
داده اس��ت عمل نمی کند؟ در حالی که ما در شرایط صلح آن قول ها را 
داده ایم، ولی اکنون وارد جنگ ش��دیم جنگی که ما آن را آغاز نکردیم 
حتی بهانه هم به دش��من ندادیم بلکه دش��من جنگ را ش��روع کرد تا 
قامت استوار ملت بزرگ ما را بشکند، بنابراین این حرف منطقی نیست 
که برخی که با دولت خرده فرمایش دارند، بگویند لحن دولت نسبت به 
س��ال ۹۶ در فروردین ۹۸ فرق کرده است. آن شرایط، شرایط صلح بود 

اما اکنون شرایط جنگی است  که شرایط ویژه خود را دارد.
روحانی با بیان اینکه دش��من از س��ال ۹7 جنگ همه جانبه اقتصادی 
علیه ما را ش��روع کرد، افزود: آنها می خواس��تند این جنگ سیاس��ی و 
حقوقی هم بش��ود و همه دنیا س��ازمان ملل و س��ازمان های بین المللی 
مقابل ما بایس��تند اما موفق نشدند. در جنگ اقتصادی هم موفق نشده 

و نمی شوند .
وی خاطرنش��ان کرد: ملت ما در زندگی روزم��ره و نیازهای ضروری 
خود دچار مش��کل نیست. آمار نش��ان می دهد روند اشتغال ما با وجود 
تحریم ها درست بوده است ما توانستیم تورم را در بهار امسال تا حدودی 
مهار کنیم. پارس��ال رش��د اقتصادی ما منفی بود و امس��ال امیدواریم 
این رش��د منفی نباشد. همه رهبران بزرگ دنیا و حتی دوستان آمریکا 
می گویند که آمریکا هم اشتباه کرده و هم ناموفق بوده است آمریکا هم 
در جلسات خصوصی به دوستان خود می گوید در محاسبه خود اشتباه 
کرده است. آنها محاسبه کرده بودند که چند ماه به ملت ما فشار بیاورند 

و م��ردم به خیابان می آین��د و برای آنها فرش قرمز پهن می کنند و آنها 
را ب��ه ایران دعوت می کنند، اما این حداکثر نادانی و بدمحاس��به کردن 
است زیرا مردم ما به خوبی می فهمند چه کسانی به آنها فشار می آورند.

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه حضور ش��جاعانه مردم در صحنه 
اولین عامل موفقیت ما اس��ت، خاطرنش��ان کرد: مردم آگاه و هوشیار 
بوده و راه خود و دوس��ت از دش��من را خود تشخیص می دهند دلیل 
دوم موفقیت ما س��رداران جبهه اقتصادی اس��ت. دشمن فکر می کرد 
اگ��ر درآم��د نفت خام را کاه��ش دهد درآمد ارزی م��ا دچار اختالل 

می شود.
وی ادام��ه داد: با این ح��ال طبق اعالم رئیس بانک مرکزی 20درصد 
نیازه��ای ارزی کش��ور و بی��ش از 50درص��د س��امانه نیم��ا را صنعت 
پتروش��یمی تامین می کنند و در واقع صنعت پتروشیمی در خط مقدم 
صادرات غیرنفتی ما اس��ت و در این مس��یر جهش ص��ورت گرفته و از 
حرکت عادی خیلی س��ریع تر این صنعت حرکت می کند. براساس آمار 
اعالم ش��ده تا پایان جهش دوم تولید محصوالت پتروشیمی ما به 100 
میلیون تن در سال می رسد. یعنی از سال ۹2 تا پایان 1۴00 محصوالت 
ما دو برابر می ش��وند. در حال حاضر آماده سازی برای جهش سوم انجام 
ش��ده اس��ت اما تکمیل آن به بعد از س��ال 1۴00 می رس��د تا تولید ما 
از 100 میلی��ون ت��ن به 133 میلیون تن برس��د. در حال حاضر درآمد 
پتروش��یمی ما حدود 17 میلیارد دالر است در پایان جهش دوم یعنی 
در س��ال 1۴00 درآم��د ب��ه 25 میلیارد دالر و در جهش س��وم به 37 

میلیارد دالر می رسد.
روحانی با بیان اینکه ما در ش��رایط تحریم این موفقیت ها را به دست 
آوردیم، خاطرنشان کرد: این صنعت در سطح اقتصاد ملی تالش می کند 
و من از طرف ملت از همه مدیران و کارآفرینان بخش پتروشیمی تشکر 
می کنم ما در تولیدات پتروش��یمی در منطقه در رده دوم هس��تیم و با 

جهش سوم به تولیدکننده اول منطقه تبدیل می شویم.
رئیس جمهور در ادامه خاطرنش��ان کرد: بای��د بخش عمده ای از ارز 
حاصل از صادرات محصوالت صنعت پتروش��یمی به س��امانه نیما وارد 
شود و بخش موردنیاز صنعت پتروشیمی نیز در اختیار این صنعت قرار 
بگی��رد، چراکه ما فقط به دنبال چیدن محصول از این درخت نیس��تیم 
بلک��ه می خواهیم همزمان درختان دیگ��ری نیز هرس کنیم تا آیندگان 

توسعه این صنعت را به خوبی ببینند و از محاسن آن بهره مند شوند.

وی ب��ا تاکی��د ب��ر ل��زوم هماهنگ��ی میان بان��ک مرک��زی، دولت و 
دس��تگاه های مرتبط خاطرنشان کرد: ما آقای زنگنه را برای ساماندهی 
بیش��تر و هماهنگی بخش پتروش��یمی به عنوان وزی��ر انتخاب کردیم 
و هم��ه اختیارات را در اختیار او قرار دادیم؛ ایش��ان نیز با حضورش��ان 
اقدامات بس��یاری ب��ا کمک مدیران و فعاالن بخ��ش صنعت نفت انجام 

دادند که در همین راستا از ایشان قدردانی می کنیم.
روحانی ادامه داد: از روزهای نخس��تی که زنگنه مس��ئولیت وزارت 
نف��ت را پذیرفت به من گفت که همه صنایع زیرمجموعه وزارت نفت 
ب��ه خوبی کار می کن��د و نگرانی هایی که برخی در جامعه نس��بت به 
عملکرد این صنایع منتش��ر و پخش می کنند صحیح نیس��ت؛ ایشان 
همواره نیز در دولت بر این موضوع تاکید کردند که این موضوع برای 
ما مهم اس��ت؛ پش��توانه کل دولت و کل نظام از صنعت پتروش��یمی 

بسیار مهم است.
رئیس جمهور گفت: مردم ما زمانی که آمار و ارقام مربوط به عملکرد 
بخ��ش زیرمجموعه ه��ای صنعت نف��ت از جمله صنعت پتروش��یمی را 
ببینند و بش��نوند جبه��ه ای که در برابر بدخواهان و دش��منان بیش از 
یک سال است که ایستاده و به خوبی مقاومت کرده صنعت پتروشیمی 
است خوشحال می شوند، چراکه اینها خبرهای خوب و خوش برای ملت 
ما اس��ت و ملت ما زمانی که قهرمانی، مقاومت و ایستادگی را می بیند، 

پیشرفت و خودکفایی را به دنبال آن مشاهده می کنند.
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های خود با اش��اره به بازدیدی که 
صبح روز گذش��ته از نمایشگاه دستاوردهای صنعت پتروشیمی داشت، 
خاطرنش��ان کرد: در این نمایش��گاه دیدم که برخی از کاتالیس��ت هایی 
که پیش از این نیاز به واردات آنها داش��تیم، امروز به دست کارآفرینان 
داخلی و ش��رکت های دانش بنیان خودمان تولید می ش��وند که این یک 
افتخار برای ماس��ت و ما روی پای خود ایستاده ایم و در حال حرکت به 

سمت خودکفایی در این صنعت هستیم.
روحانی با بیان اینکه یکی از راه های جلوگیری از خام فروشی در نفت 
و گاز توس��عه صنعت پتروشیمی اس��ت، اظهار کرد: اینکه اعالم شده ما 
در جهش های دوم و س��وم صنعت پتروش��یمی به جایی می رس��یم که 
تقریبا حدود 2میلیون بش��که نف��ت در روز به عنوان خوراک به صنعت 
پتروشیمی داده می شود بسیار مهم است و نشان می دهد که ما در حال 

فاصله گرفتن از خام فروشی هستیم.

رئیس دولت تدبیر و امید با تاکید بر لزوم توجه به اقدامات پایین دستی 
صنعت پتروش��یمی گفت: اگر مجموعه ها و صنایع پایین دستی صنعت 
پتروش��یمی ایج��اد ش��وند و زنجیره پتروش��یمی را تکمی��ل کند، هم 
اشتغال زایی در این صنعت افزایش می یابد و هم شاهد تولید محصوالت 

با ارزش افزوده بیشتر خواهیم بود.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی 
و صنایع پایین دس��تی آن خاطرنش��ان کرد: براساس آنچه که وزیر نفت 
اعالم کرده بای��د در زمینه خوراک  مایع نیز گام برداریم. گرچه ممکن 
اس��ت این صنعت سودآوری کمتری نسبت به سایر صنایع زیرمجموعه 
نفت داشته باشد، اما برای ایجاد تنوع در محصوالت خود نیاز داریم که 
صنعت پتروش��یمی حرکت خود را به سمت خوراک مایع ادامه دهد در 

این راستا دولت می تواند مشوق هایی تخصیص دهد.
روحانی با اش��اره به وضعیت تامین گاز در زمس��تان س��ال جاری در 
کشور خاطرنشان کرد: وزیر نفت خبر خوشحال کننده ای داد و گفت که 
در زمستان امسال دس��ت مان برای تامین گاز موردنیاز کشور آنقدر باز 
بود که فش��اری به پتروشیمی وارد نش��ده است؛ در سال های آینده نیز 
ش��رایط به همین صورت خواهد بود. ما دیگر در زمینه تولید گاز روی 
پای خود ایس��تاده ایم و می توانیم گاز مصرفی کشور و همچنین خوراک 

پتروشیمی را تامین کنیم.
رئیس جمهور در پایان بر لزوم صادرات محصوالت صنعت پتروشیمی 
تاکید کرد و گفت: در زمینه افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی باید 
گام های بس��یاری برداریم که از جمله آنها تعیین تعرفه ترجیحی است؛ 
تعرف��ه ترجیحی در افزای��ش صادرات محصوالت به م��ا کمک می کند 
و باید این کار را با کش��ورهای مختلف از جمله کش��ورهای اوراس��یا و 
همس��ایگان و کش��ورهایی که طی ماه های گذش��ته با آنها گفت و گو 
کردی��م انجام دهیم. برقراری تعرفه ترجیحی گام مهمی اس��ت که کل 
دولت باید در این زمینه تحرک بیش��تری نش��ان دهند تا با تعرفه های 
ترجیحی بتوانیم زمینه را برای صادرات آسان تر و پرسودتر فراهم کنیم.

روحانی با اش��اره به وجود هماهنگی  میان دستگاه های مختلف دولت 
با صنعت پتروشیمی خاطرنش��ان کرد: امروز میان دولت و شرکت های 
مختل��ف پتروش��یمی و هلدینگ ه��ا هماهنگ��ی خوبی وج��ود دارد و 
امیدواریم در دولت گام های موثری در جهت توسعه صنعت پتروشیمی 

و پیشرفت صنایع مختلف و کشور برداریم.

حسن روحانی در روز ملی صنایع پتروشیمی:

خرده فرمایش های برخی درباره وعده های دولت، منطقی نیست

مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی



ب��ا وجود اینکه ایران جزو اولین کش��ورهای در حال توس��عه در زمینه 
برنامه ریزی بوده اس��ت و 70 س��ال از زمان تصویب اولین برنامه توس��عه 
در ایران می گذرد، اما اقتصاد ایران با چالش هایی روبه روس��ت که کماکان 

نتوانسته آنها را حل و فصل کند.
در اوایل س��ال 1325 بود که دولت هیاتی به نام »کمیس��یون برنامه« 
را مامور تهیه برنامه هفت س��اله عمرانی تحت عنوان »برنامه هفت س��اله 
عمران��ی اول« کرد و به این ترتیب، اولین اقدام عملی دولت در راس��تای 
برنامه ریزی در قالب برنامه عمرانی اول شکل گرفت. از آن زمان تاکنون با 
قطعیت می توان گفت که چالش های اقتصاد ایران تغییری نکرده است. اگر 
در دوره ملی شدن صنعت نفت و تحریم نفت ایران توسط بریتانیا در دهه 
1330، بحث »اقتصاد منهای نفت« از سوی محمد مصدق مطرح می شود، 
تا هم اکنون که در آس��تانه آخرین سال قرن به سر می بریم و فروش نفت 
ایران به  واسطه تحریم های گسترده آمریکا به کمترین میزان خود در تاریخ 
صنعت نفت ایران رسیده است، بار دیگر بحث کاهش وابستگی بودجه به 

نفت از سوی دولتمردان شنیده می شود.
همچنین رشد اندک و نوسانی اقتصاد، معضالت آبی و زیست محیطی، 
انب��وه پروژه ه��ای عمرانی ناتم��ام، بیکاری س��اختاری، تورم ه��ای باالی 
دورقمی، کس��ری بودجه مزمن و همچنین چالش های متعدد نظام بانکی 
و صندوق های بازنشستگی، ازجمله مسائلی است که اقتصاد ایران در این 
70 س��ال با آن دست به گریبان بوده اس��ت بنابراین این مسئله می تواند 
موضوع پژوهش ها و پایان نامه های دانش��گاهی باشد که چرا علی رغم آنکه 
ایران زودتر و یا دس��ت کم، همزمان با بس��یاری از کشورهای توسعه یافته 
آس��یایی همچون کره جنوبی و ژاپن، اس��تارت توسعه را زده است، اما در 
آس��تانه سومین دهه هزاره س��وم میالدی، با فاصله زیادی از این کشورها 

عقب مانده است؟

ب��ه عبارت دیگر، یک��ی از مقوله های نوظهور اقتص��ادی در ابتدای قرن 
بیس��تم، گس��ترش برنامه ریزی توس��ط دولت ها برای عبور از بحران های 
اقتصادی و یا دس��ت یافتن به توس��عه ای همه جانبه بوده است. در اغلب 
کش��ورهای جهان با نظام های اقتص��ادی مختلف، چ��ه اقتصادهای بازار 
آزاد و چه اقتصادهای سوسیالیس��تی و دولت محور، برنامه ریزی اقتصادی 
اتفاق افتاده اس��ت. اگرچه ایران در میان کشورهای در حال توسعه، یکی 
از پیش��گامان برنامه های توسعه محسوب می ش��ود و زودتر از بسیاری از 
کشورها به فکر نوشتن و اجرای برنامه توسعه اقتصادی بوده است، اما این 
س��وال که چرا به رغم این همه برنامه های متعدد و متنوع توسعه نتوانسته 
همچنان به توسعه دست یابد، چالشی است که نیاز به بررسی و کندوکاو 

دارد. 
از س��وی دیگر، در این روزها که الیحه بودجه سال آینده در دستور کار 
مجلس قرار گرفته اس��ت، بودجه س��الیانه، دریچه ای است که می توان از 
درون آن، به بسیاری از تحوالت برنامه ریزی ایران نگاه کرد. در این میان، 
واکن��ش اقتصاددانان و صاحب نظ��ران اقتصادی و همچنین افکار عمومی 
نش��ان می دهد که دولت در الیحه بودجه س��ال ۹۹ نتوانسته انتظارات را 
برآورده کند و برخالف گفته ها، اصالحات س��اختاری در بودجه همچنان 

عقیم مانده است.
به نظر می رسد همان مسیری که دولت دوازدهم در الیحه بودجه سال 
13۹۸ طی کرده، در الیحه بودجه س��ال 13۹۹ نیز در پیش گرفته است، 
یعنی نه خبری از اصالحات ساختاری در بودجه سال آینده است و نه اثری 
از بودجه ای بدون نفت و کاهش وابستگی نفتی بودجه، چنانکه بسیاری از 
راهکارهای پیش��نهادی برای کاهش وابستگی بودجه سال آینده به نفت، 

همچنان در مقام رویا و آرزو باقی مانده است.
عدم گسترش درآمدهای مالیاتی و همچنین ساماندهی معافیت های 
مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی جدید از یک طرف و عدم مدیریت 
و کاهش هزینه های انبوه دولت از س��وی دیگر، باعث ش��ده تا کماکان 
الیحه بودجه س��ال 13۹۹ برمبن��ای درآمدهای غیرپای��دار، غیرواقعی 

و صوری بس��ته ش��ود. بیش برآوردی درآمدهای نفت��ی و نیاز به فروش 
حداقل یک میلیون بش��که نفت در روز، اس��تقراض و برداشت وسیع و 
چند باره از صندوق توس��عه ملی و در نظر گرفتن ارقام غیرواقعی برای 
فروش اموال دولتی در بودجه س��ال آینده، گواهی بر این مدعا و ادامه 

همان راه رفته پیشین است.
جالب اس��ت که ردپای بس��یاری از معضالت برنامه ریزی توس��عه در 
ایران را می توان در بودجه س��ال آینده نیز جس��ت وجو کرد و یافت. در 
ای��ن میان، نهاد پژوهش��ی مجلس نیز به این موض��وع و تحوالت نظام 
برنامه ریزی ای��ران، گریزی زده و تحوالت آن را مورد کنکاش قرار داده 
است. مرکز پژوهش ها معتقد است که کیفیت برنامه پذیری دولت ها در 
سال ها و دهه های گذشته کاهش یافته است، چنانکه نتایج آخرین دوره 
برنامه ریزی در ایران )از 13۸۴ به این سو( یعنی دوره اجرای سه برنامه 
توسعه اخیر که به  نوعی با کنارگذاری برنامه چهارم توسعه توسط دولت 
نهم آغاز می شود، نشان می دهد کیفیت برنامه پذیری دولت ها به  شدت 
کاه��ش یافته و البته این عدم اتکا به برنامه به افزایش توفیق اقتصادی 

دولت ها نیز منجر نشده است.
جدا از اش��اره مرکز پژوهش ه��ا، رفتار دولت نهم را می ت��وان در تاریخ 
70ساله برنامه ریزی ایران، یک اتفاق جالب و نادر دانست. طعنه آمیز است 
که پس از این همه برنامه های چند س��اله توسعه در چند دهه گذشته در 
تاریخ برنامه ریزی ایران، ناگهان به دولتی پوپولیستی می رسیم که به  طور 
کلی، برنامه توسعه را کنار می گذارد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را که 
قلب تپنده برنامه ریزی دولت محسوب می شود، به یک باره منحل می کند. 
از س��وی دیگر، این موضوع، این پرسش را در ذهن مخاطب ایرانی مطرح 
می کند که آیا اساس��ا برای توسعه اقتصادی در هزاره سوم میالدی، نیازی 
به تدوین برنامه های توس��عه چندس��اله وجود دارد؟ به نظر می رسد برای 
پاسخ دقیق به این پرسش بایستی سیر برنامه ریزی در تاریخ معاصر ایران 
را بررسی کرد. گزارش نهاد پژوهشی مجلس را در پاسخ به این سوال، در 

ادامه این صفحه می خوانید.

چرا کیفیت برنامه پذیری دولت ها در سال ها و دهه های گذشته کاهش یافته است؟

بن بست برنامه ریزی در ایران

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش، نسبت به تداوم روند و نوع نگاه موجود 
نسبت به برنامه توسعه هشدار داده و از یک سو، خواهان احیای پایبندی دولت ها به 
برنامه و از سوی دیگر، خواهان بازنگری در شیوه های کنونی برنامه ریزی )تولید انبوه 

احکام در همه حوزه ها( شده است.
به اعتقاد این نهاد پژوهشی، نتایج آخرین )چهارمین( دوره برنامه ریزی در ایران 
)از 13۸۴ به این س��و( یعنی دوره اجرای س��ه برنامه توس��عه اخیر که به  نوعی با 
کنارگذاری برنامه چهارم توس��عه توس��ط دولت نهم آغاز می ش��ود، نشان می دهد 
کیفیت برنامه پذیری دولت ها به  شدت کاهش یافته و هشدار می دهد که این عدم 
اتکا به برنامه به افزایش توفیقات اقتصادی آنها منجر نش��ده است. البته اینکه چرا 
دولت ها در دوره اخیر کمتر به برنامه رجوع کرده اند، در حیطه بررسی این گزارش 
نبوده است، مسائلی از قبیل تمایل دولت ها به پیش بردن سیاست های خود بدون 
لزوم اخذ مجوز از نهادی دیگر، تمایل به تصمیم گیری س��ریع، عدم احس��اس نیاز 
به اخذ نظر کارشناس��ان یا حتی مس��ائلی مانند تمایل وزارتخانه ها به برخورداری 
از اختیارات بیشتر در سیاس��ت گذاری به نادیده گرفتن برنامه )حداقل برنامه های 
توس��عه اخیر( انجامیده و س��ه برنامه توسعه اخیر کش��ور )چهارم تا ششم( چه در 
زمان تصویب و چه در زمان اجرا با معضالت متعددی روبه رو بوده اند. عالوه  بر آن، 
این دوره با شوک های متعدد بیرونی نیز همراه بوده و بخش بزرگی از ابرچالش ها و 
معضالت موجود را می توان حاصل عدم تصمیم گیری و سیاست گذاری متناسب و 

هماهنگ در دستگاه های گوناگون کشور دانست.
بازوی کارشناس��ی مجلس در این گزارش، برنامه ریزي را ترتیبات تهیه، تصویب، 
اجرا و نظارت بر برنامه نامیده و برنامه ریزي را از منظر کارکرد آن، ترتیبات نهادي 
براي کاهش پیامدهاي منفي شکست بازار و دولت دانسته است. در واقع، برنامه ریزي 
فرآیندي قانوني است که با هدف کاهش عدم هماهنگي هاي موجود در اقتصاد و از 

طریق یک سازوکار سیاستي به  دنبال بهبود هماهنگي هاست.
مرک��ز پژوهش ها در ادامه این گزارش، تالش کرده تا در یک بررس��ي تاریخي و 
با تمرکز بر این فرآیند و با محوریت پنج ش��اخص ص��ورت حقوقي برنامه، صورت 
سازماني برنامه، صورت ساختاري برنامه، پیوند برنامه و بودجه و شیوه تأثیرگذاري 
برنامه، تجربه برنامه ریزي در ایران را بررسي کند. این گزارش، تجربه برنامه ریزي در 

ایران را به چهار دوره تقسیم کرده است.
دوره اول برنامه ریزي )13۴0-1327 ( دوره اي اس��ت که طي آن، برنامه هاي اول 
و دوم در ای��ران ب��ه اجرا درآم��د. در این دوره منظ��ور از برنامه ریزي، اولویت بندي 
طرح هاي عمراني و اجراي تعدادي از آنها با محوریت س��ازمان برنامه و بودجه بود. 
بر این اس��اس، سازمان مذکور بیشتر س��ازماني فني بود که مستقیماً امور اجرایي 

این طرح ها را برعهده داش��ته و با توجه به فس��اد موجود در دستگاه هاي اجرایي و 
ناهماهنگي هاي موجود در آنها، مستقل از این دستگاه ها و زیر نظر مستقیم شاه، بر 
امور این طرح ها نظارت داشت. البته در پي وقوع اختالفاتی میان سازمان و دربار، از 

سال 133۹، سازمان برنامه به وزارت اقتصاد واگذار شد.
دوره دوم برنامه ری��زي )1357-13۴1 ( به دوره اجراي برنامه هاي عمراني جامع 
اختصاص دارد. در این دوره، ذخیره کارشناسي ایجادشده در سازمان برنامه، تجربیات 
قبلي برنامه ریزي و توصیه هاي گروه مشاوران هاروارد به تحول در برنامه ریزي منجر 
شد. همچنین جامع شدن برنامه ها و هدف گیري شاخص هاي کالن به  جاي اجراي 
مجموعه اي از طرح ها، افزوده شدن بودجه ریزي به وظایف سازمان برنامه، نهادسازي 
مالي )جدایي بانک مرکزي از بانک ملي، تأسیس بانک توسعه اي( و پنج ساله شدن 
مدت زمان اجراي برنامه ها، از مهمترین تحوالت این دوره است. همچنین علي رغم 
تغییر برنامه عمراني پنجم پس از جهش نفتي )1352( و ایجاد اختالل در ساختار 
برنامه اي کش��ور، شاخص هاي پنج گانه مورد توجه در این گزارش در هنگام اجراي 
برنامه عمراني پنجم، عمدتاً مشابه بقیه این دوره بوده و کل این سال ها را مي توان 
یک دوره در نظر گرفت. اما پس از انقالب، تحوالت جدي در س��اختار سیاس��ي و 
قانوني کش��ور، وضعیت برنامه ریزي را وارد مرحله تازه اي کرد. وظایف رفاهي نسبتاً 
زیادي که در قانون اساسي بر دوش دولت قرار داده شده است، همچنین بزرگ شدن 
بخش عمومي در اصل چهل وچهارم )مالکیت دولت بر صنایع بزرگ(، ملي س��ازي 
برخي نهادهاي خصوصي دوره قبل و ش��رایطي از قبیل تحریم و جنگ و درنتیجه 
نقش آفرین��ي دولت در توزیع کاالهای اساس��ي )توزیع کوپن(، جایگاه تازه اي براي 
برنامه ریزي ایجاد مي کند، بر این اساس، دوره سوم برنامه ریزي با پایان جنگ آغاز 

مي شود.
در دوره س��وم )13۸۴-13۶۸( تحوالت رخ  داده در اقتصاد جهاني و بزرگ شدن 
بخ��ش عموم��ي در ایران، نوعي دوگانگي میان سیاس��ت هاي دولت و برنامه ایجاد 
مي کند، در این وضعیت، برخي از سیاست هاي دولت در خارج از برنامه و در قالب 
آزادس��ازي و خصوصي سازي )تعدیل ساختاري( مورد توجه قرار مي گیرد. علي رغم 
فرازونش��یب هایي، دولت ها تا پایان این دوره به  نوعي به برنامه پایبندي داشته و با 

شدت و ضعف هایي تالش کرده اند تا احکام اصلي آن را اجرا کنند.
اما دوره چهارم )13۸۴ به بعد( با ایجاد شکاف میان سیاست هاي دولت و برنامه 
قابل بیان اس��ت. ش��اخص مهم ای��ن دوره، تأخیر در اجراي برنامه، تفاوت بس��یار 
می��ان الیحه و قانون برنامه و نیز چالش هاي گس��ترده در مورد وضعیت س��ازمان 
برنامه و همچنین وقوع شوک هاي متعدد بیروني است. در این دوره مي توان گفت 
ک��ه برنامه ریزي، تأثیرگذاري خود را از دس��ت داده و نی��از به بازنگري در وضعیت 

برنامه ریزي در ایران به  ش��دت احساس مي شود. مرکز پژوهش ها پس از این چهار 
فراز تاریخی نتیجه می گیرد که صرف نظر از محتواي برنامه ها، اقداماتي که به تحقق 
هماهنگي در هر یک از دوره ها منجر شده به افزایش دستاوردها یاري رسانده است. 
ادغام وزارتخانه ها به گونه اي که به هماهنگي بیش��تر سیاست هاي مالي، تجاري و 
صنعتي انجامید )در دهه 13۴0 ( در این زمینه قابل ذکر است. همچنین باید توجه 
داشت که حتي با وجود همه مشکالت برنامه ریزي، در دوره هایي که دولت ها تمایل 
یا اراده اي براي پایبندي به برنامه نداش��ته و دولت در مقابل اقدامات اصالحی باال 

سیاست گذاري کرده، مسائل و چالش هاي اقتصاد ایران تشدید شده است.
ترکیب این موارد با بررس��ي تاریخي این گزارش نش��ان مي دهد در صورتي که 
دولت عزمي براي چیرگي بر مسائل متعدد و چالش هاي اقتصاد ایران داشته باشد، 
دستیابي به س��طحي از برنامه ریزي و پایبندي به آن الزم است. همچنین با توجه 
به نتایج این گزارش باید تأکید کرد که تجربه تاریخي نشان مي دهد دستاوردهاي 
اقتصاد ایران با دس��تاوردهاي برنامه ریزي همراه و هم جهت بوده اس��ت و نمي توان 
بدون برخورداري از برنامه )هرچند با کیفیت پایین( انتظار دستیابي یا نزدیک شدن 

به نتایج دلخواه را داشت.
همچنی��ن برنامه ریزي در ایران در حال حاضر با س��ه دس��ته نقد جایگاه مبهم 
برنامه ریزي در س��اختار سیاس��ي-اداري کش��ور، ضعف هاي فرآیند برنامه ریزي و 
ضعف هاي فرآیند اجراي برنامه روبه رو است که بدون تالش براي رفع آنها، اقتصاد 

ایران تواني براي بهبود وضعیت نخواهد یافت.
براساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس، در شرایط خاص اقتصاد ایران، نیاز 
به چهار اقدام وجود دارد: نخست، عزم جدي دولت براي اتخاذ نگاه برنامه اي نسبت 

به امور و پرهیز از اقدامات شتاب زده، جزیره اي و ناهماهنگ.
دوم، ارائه الیحه اصالح قانون برنامه 1351 با محورهایي نظیر تنظیم روابط برنامه 
و بودجه، نسبت میان دستگاه ها و سازمان برنامه، نسبت درآمدهاي نفتي و بودجه 
جاري، نسبت میان احکام قانوني موردنیاز اجراي برنامه و خود برنامه و نیز نسبت 
میان قانون نویسي و برنامه ریزي. صرفاً در صورت ارائه چنین الیحه ای مي توان انتظار 

داشت که مشکل ایجادشده بین دولت و مجلس در سه برنامه اخیر، برطرف شود.
سوم، تدوین اس��ناد مطولي تحت عنوان برنامه در حالي که بعضاً واجد احکامي 
براي امور روزمره دستگاه هاي اجرایي است، نافي روح برنامه است. تمرکز برنامه بر 
بنیادي ترین چالش هاي کشور و تدوین راهکاري براي رفع آن بر پایه هماهنگي هاي 

بین بخشي و منطقه اي، مهمترین کارکردي است که برنامه مي تواند ایفا کند.
چهارم، مجلس شوراي اسالمي باید با استفاده از ابزارهاي تقنیني و نظارتي خود، 

طراحي و اجراي برنامه هاي باکیفیت تر را هدف بگیرد.

تجربه برنامه ریزي در ایران 

یادداشت

بازگشت به ریل اصلی اقتصاد؛ چرا و چگونه؟

اقتصاد ایران حال و روز بس��یار نامناسبی را تجربه می کند؛ موضوعی که 
دیگر همگان بر س��ر آن اجماع دارند. رش��د اقتصادی بسیار پایین، بیکاری 
گس��ترده دو رقمی و رکود تورمی سنگین و ادامه دار، تنها گوشه ای از حال 
و احوال اقتصاد بیمار کش��ورمان هس��تند. اقتصادی که رویای تبدیل شدن 
به اقتصاد اول منطقه در سال 1۴0۴ را داشت، این روزها بسیار مستأصل و 

سردرگم، روزگارش را می گذراند.
کاه��ش ش��دید درآمدهای نفتی، فص��ل جدیدی در اقتص��اد ایران رقم 
زده اس��ت. برخی کارشناس��ان معتقد بودند دولت برای اینکه بتواند حقوق 
کارکن��ان خ��ود را بپردازد و از عهده ماموریت های اصل��ی اش برآید، نیاز به 
فروش روزانه ۹50 هزار بش��که نفت دارد. آمار رس��می ای از فروش نفت در 
چند ماه گذشته وجود ندارد، اما شنیده ها حاکی از آن است که درآمدهای 
نفتی به پایین ترین حد خود در تاریخ صنعت نفت ایران رسیده است. چنین 
کاهشی در میزان درآمدهای نفتی دولت به طور حتم، تبعات سنگینی برای 

اقتصاد و جامعه ایران به همراه خواهد آورد.
اگر از آغاز انقالب اس��المی تا به امروز را بررسی کنیم، در این چهار دهه 
سخت ترین روزها و سال هایش، همین دو سال اخیر و چند ماه گذشته بوده 
اس��ت؛ به گونه ای که در طول این مدت هرگز زمانی نبوده که برای فروش 
نفت و حرکت یک کشتی نفتکش از بندرهای ایران به هر سوی دنیا تا این 

حد دچار مشکل متعدد شویم.
وابستگی رش��د اقتصادی به موجودی سرمایه و س��هم باالی درآمدهای 
نفت��ی در س��رمایه گذاری، باعث ش��ده اقتصاد کش��ور هم��واره در معرض 
تکانه های نوس��انات درآمدهای نفتی ناش��ی از تحوالت بین المللی و عرضه 
روابط خارجی باش��د که این نیز کامال در تضاد ب��ا نقطه مطلوب اقتصادی 
اس��ت که هم��واره خودکفای��ی در عرصه های مختلف را به عن��وان یکی از 

شعارها و رویکردهای اساسی خود دنبال می کرده است.
اینها نمونه هایی از عدم انطباق اهداف و دستاوردها هستند. سوالی که در 
این روزها به ذهن خیلی ها می آید، این است که اقتصاد کشور تا چه زمانی 
توان تداوم این مسیر پر از دست انداز و پرتگاه را دارد و آیا همواره می توان 
به همین صورت کج دار و مریز ادامه داد، یا تداوم این مسیر، ما را به نقطه ای 

می رساند که بازگشت به شرایط عادی امکان پذیر نیست؟
در ه��ر اقتصادی، کمبود مناب��ع در کوتاه مدت را می توان از طریق انتقال 
مناب��ع آتی اقتصاد به دوره حاضر یا سیاس��ت هایی همچون مالیات تورم به 
طور مقطعی رفع کرده، اما در بلندمدت به طور قطع تعادلی ناپایدار است.

با توجه به گفته های باال، اثرات متقابل ورود اقتصاد کش��ور به دومین دوره 
رک��ود تورمی عمیق در کمتر از یک دهه ب��ر پارادایم حاکم بر رابطه اقتصادی 
دولت و ملت را می توان به روشنی درک کرد. در چارچوب نظام تحلیلی گفته 
شده، تحریم های اقتصادی به مثابه تکانه ای عمل کرده اند که با محدود کردن 
منابع اقتصاد و به بیان دیگر، تنگدست کردن اقتصاد، ادامه تعادل به استخراج 

بیش از حد منابع برای خشنودسازی سیاسی را امکان ناپذیر ساخته اند.
نگاهی به بحران های اقتصادی کش��ور همچون بحران نظام بانکی در تامین 
مالی تولید، بحران صندوق های بازنشستگی و بحران های زیست محیطی نشان 
می دهد که پیش��تر و فراتر از تحریم های اقتصادی، عدم تعادل های ساختاری 
ناشی از استخراج بیش از حد منابع و مصرف مسرفانه، ظرفیت توسعه کشور را 
به شدت محدود کرده اند. گرچه تحریم های اقتصادی به محدودیت شدید منابع 
مالی کشور منجر شده، اما این تحریم ها را تنها باید به عنوان تکانه هایی در نظر 
گرفت که ضعف های س��اختاری اقتصاد را آش��کار کرده اند، بنابراین تنگدست 
شدن اقتصاد را باید به عنوان یک شکاف عمیق میان دولت و شهروندان عنوان 
کرد که از یک س��و، منجر به امتناع سیاس��ت گذاری توزیعی در س��مت دولت 
ش��ده و در س��وی دیگر، مخالفت شدید شهروندان با هرگونه تغییر در پارادایم 

سیاست گذاری را به همراه خواهد شد.
جدا از آن، تنگدس��ت ش��دن اقتصاد به معنای نحیف شدن هرچه بیشتر 
طبقه متوس��ط و شکس��ت جامعه به دوگانه یک طبقه فرودس��ت بزرگ و 
یک طبقه برخوردار کوچک اس��ت. وجود درآمدهای نفتی باعث ش��ده تنها 
دغدغ��ه دولت ها، نحوه هزینه کرد این منابع بوده و عالقه ای به پاس��خگویی 
نیز نداش��ته باشد و در نهایت، انباش��ت خسارات ناشی از تصمیم گیری های 
غلط در ترازنامه بانک مرکزی تخلیه ش��ده و باعث بروز ش��وک های تورمی 

سنگین شود.
در این ش��رایط نیز دولت ها در ادامه اشتباه های ش��ان برای بهبود اوضاع 
تورم، به مداخله در بازارهای مختلف و سرکوب های قیمتی اقدام می کند که 
حاصل آن نیز چیزی به جز کاهش سرمایه گذاری نخواهد بود. مستقل بودن 
سیاس��ت گذار پولی از دولت ها، یکی از فاکتورهای مهم اصالحات اقتصادی 

است که می تواند جلوی هزینه کردهای باالی دولت را بگیرد.
آنچه در این میان، نگران کننده به نظر می رس��د و می تواند اقتصادمان را 
لبه پرتگاه بدون بازگش��ت ببرد، تخریب های پی در پی محیط زیست و عدم 
اتخ��اذ راهکارهای عملیاتی برای حل بیکاری و تبعات اجتماعی آن اس��ت. 
سیاس��ت های اش��تباه حوزه آب، نمونه دیگری از عدم تدبیر و عقالنیت در 

استفاده بهینه از منابع آن است.
در چهار دهه گذش��ته به کرات در اس��ناد باالدستی، توجه به رفاه اقشار 
ضعیف و محروم جامعه دیده شده است، اما به دلیل آنکه سیاست گذاری های 
این حوزه بیشتر معطوف به پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی بوده، تنها 
منجر به افزایش مقوله مصرف گرایی در میان مردم ش��ده و هر کس��ی که 
داراتر بوده، بیش��تر مصرف کرده اس��ت. خروجی این سیاست ها نیز چیزی 
جز شکس��ت نبوده و منجر به کس��ری بودجه فزاینده دولت و تورم مزمن 

شده است.
این تورم ها نیز همواره بیش��ترین فش��ار را بر اقش��ار ضعیف وارد ساخته 
است. سیاست هایی که به اسم دفاع از دهک های پایین دست جامعه طراحی 
ش��ده بود، در نهایت به فقیرتر ش��دن آنها منجر شده است. باید دقت کرد 
که ادامه وضعیت فعلی و باالتر رفتن نرخ تورم و فش��ار بر این گروه ها و نه 
اصالح چگونگی پرداخت یارانه ها، مخاطرات اجتماعی سنگینی را به همراه 

خواهد آورد.
در مجم��وع می توان گف��ت هرچه انجام اصالح��ات اقتصادمان به تاخیر 
بیفتد، هزینه های بازگش��ت به ش��رایط عادی بیش��تر از قبل خواهد ش��د، 
ام��ا نگران��ی بزرگ تری که وجود دارد، این اس��ت ک��ه تخریب های متوالی 
محیط زیس��ت در اثر سیاست های اقتصادی اش��تباه و آسیب های اجتماعی 
پیرو آن، که ناش��ی از نارضایتی اقشار ضعیف جامعه است، می تواند اقتصاد 

را به یک نقطه غیرقابل بازگشت هدایت کند.
اقتص��اد بیمار ایران باید هرچه زودتر مورد جراحی درس��ت و علمی قرار 
گیرد و بسیاری از مقررات کسب وکار همچون سیاست های مالیاتی، بانکی و 
بیمه ای مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد. تعلل بیش��تر دولت و حاکمیت در 

این امر می تواند منجر به افزایش تبعات امنیتی و اقتصادی شود.
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فرصت امروز: طبق آنچه بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت، متوسط قیمت هر متر 
خانه در تهران ۴1.۶درصد نسبت به پارسال افزایش یافته و متوسط قیمت هر متر 

مربع خانه در تهران در آذرماه امسال 13 میلیون و 530 هزار تومان بوده است.
بنابر اعالم بانک مرکزی، در آذرماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک متر 
مربع زیربنای واحد مس��کونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر 
تهران 135.3میلیون ریال بود که نسبت به همان موقع در سال گذشته ۴1.۶درصد 
افزایش قیمت را نشان می دهد. بر این اساس، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران در آذر امسال به ۹.5 هزار واحد مسکونی رسیده است که نسبت به ماه 

قبلش 13۴.۴درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال ۴0درصد افزایش یافته است.
بیشترین معامله مربوط به خانه های 5 سال ساخت

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر 
بنا در آذر امسال حاکی از آن است که از مجموع ۹537 واحد مسکونی معامله شده 
واحدهای تا پنج س��ال ساخت با ۴2.۶درصد بیش��ترین سهم را به خود اختصاص 
داده اند. این سهم در مقایسه با آذر پارسال حدود 0.۸ واحد درصد کمتر شده و در 
مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا 10 سال و 1۶ تا 20 سال افزوده شده است.

همچنین توزیع تعداد معامالت انجام ش��ده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 
در آذر ۹۸ از این حکایت دارد که از بین مناطق بیست ودوگانه شهر تهران منطقه 

5 با س��هم 1۶.7درصدی از کل معامالت بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را 
به خود اختصاص داده است.

همچنی��ن مناطق ۴ و 2 به ترتیب با س��هم های ۹.۴ و ۹.1درصدی در رتبه های 
بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 7۴.1درصد از کل تعداد معامالت انجام شده در شهر 
تهران در آذر امس��ال مربوط به 10 منطقه شهر تهران به ترتیب بیشترین فراوانی 
ش��امل مناط��ق 5، ۴، 2، 10، 1۴، 7، ۸، 15، 11 و 1 بوده و 12 منطقه باقی مانده 

25.۹درصد از کل تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.
در آذر امسال متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 13 میلیون و 530 هزار تومان بوده که 
نسبت به ماه قبل ۸.5درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴1.۶درصد افزایش 
قیمت را نشان می دهد. براساس این گزارش، در بین مناطق بیست ودوگانه شهرداری 
تهران بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 
31 میلی��ون و ۴00 ه��زار تومان مربوط به منطقه ی��ک و کمترین آن با قیمت ۶ 
میلیون و 510 هزار تومان مربوط به منطقه 1۸ بوده است. این قیمت ها نسبت به 
ماه قبل )آبان( ۴2.3 و 55درصد افزایش را به ترتیب در این مناطق نشان می دهد.

همچنین تعداد معامالت آپارتمان های مس��کونی شهر تهران در ۹ ماهه امسال 
به حدود ۴۹.۴ هزار واحد مس��کونی رس��یده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

۴۹.5درصد کاهش را نش��ان می دهد. در این مدت متوس��ط قیمت یک متر مربع 
بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران 
12 میلیون و 7۸0 هزار تومان بوده که نس��بت به دوره مش��ابه س��ال قبل بیش از 

۶۹درصد افزایش یافته است.
بیشترین خرید و فروش در چه دامنه قیمتی است؟

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک متر مربع 
بنا در آذر امس��ال حاکی از آن اس��ت که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۹ تا 
10.5 میلیون تومان به ازای هر متر مربع بنا با س��هم 12درصد بیش��ترین سهم را 
از نظر تعداد معامالت ش��هر تهران به خود اختص��اص داده اند و دامنه قیمتی 7.5 
ت��ا ۹ میلیون و 10.5 تا 12 میلیون تومان به ترتیب با س��هم 11 و 10.5درصد در 
رتبه های بعدی قرار گرفته اند. طبق آنچه در این گزارش اعالم شده، در آذر امسال 
توزیع حجم معامالت به گونه ای بوده که 5۹.۴درصد واحدهای مسکونی با قیمتی 
کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران )13 میلیون و 530 
هزار تومان( معامله ش��ده اند. گفتنی است گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران 
در آذر 13۹۸ برگرفته از آمارهای خام س��امانه ثبت معامالت امالک و مس��تغالت 
کشور است که توس��ط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه 

و منتشر می شود.

به گفته بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران 13.5میلیون تومان است

خانه ۴۱درصد گران شد
دریچــــه

وقتی مشارکت زنان کم می شود
تحوالت نرخ بیکاری از دهه 5۰ تا تابستان 98

بررسی جمعیت فعال اقتصادی ایران گویای این واقعیت است که به واسطه 
مشارکت اندک زنان در نیروی کار با 1۶.1درصد در سال ۹7، نرخ مشارکت 

کل نیروی کار در کشور پایین آمده است.
ب��ه گزارش فارس، ابع��اد و ویژگی های بیکاری در اقتص��اد ایران تحوالت 
وضعیت جمعیت و بازار کار در کش��ور نش��ان می دهد جمعیت کش��ور طی 
س��ال های 1355 الی 13۹5 از ح��دود 33.7 میلیون نفر به ۸0 میلیون نفر 
افزایش یافته اس��ت، یعنی افزایش حدود 2.5 برابری جمعیت طی این بازه 
زمانی. پیش بینی ها نش��ان می دهد در س��ال 13۹۸ جمعیت ایران به حدود 
۸2.۹ میلیون نفر رسیده که نش��اندهنده نرخ رشد ساالنه 1.2درصدی طی 

سال های 13۶5 تا 13۹۸ است.
س��اختار جمعیت کش��ور نیز به گونه ای اس��ت که در حال حاضر شاهد 
انباشت جمعیت در سنین میانی هستیم که سنین فعالیت و اشتغال محسوب 
می شوند. تعداد جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر کشور طی سال های 1355 
الی 13۹7 از ۹.۸ میلیون نفر به بیش از 27 میلیون نفر افزایش یافته اس��ت 
که حاکی از سه برابر شدن جمعیت فعال کشور طی سال های مورد بررسی 
اس��ت. جمعیت بیکار 10 ساله و 15 ساله و بیشتر نیز هر کدام به ترتیب از 
۹۹7 و ۸73 هزار نفر در س��ال 1355 به 32۶1 و 3255 هزار نفر در س��ال 

13۹7 رسیده است.
نوس��انات نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در دوره 1355 الی 13۹2 نش��ان 
می دهد نرخ بیکاری در کشور همواره بیش از ۹درصد بوده است و در نهایت 
به 12درصد در س��ال 13۹7 رس��یده اس��ت. در دوره هایی که اقتصاد کشور 
دچار رکود بوده مانند س��ال های 13۶5 و 13۹1 به واس��طه بیکاری ادواری، 
نرخ بیکاری مشاهده شده بیش از نرخ طبیعی آن بوده است. بیکاری ادواری 
در اقتصاد ایران براساس مشاهدات گذشته کمتر از ۴درصد ارزیابی می شود.

نکته مهم در مورد ش��اخص های بازار کار این است که تنها به کمک نرخ 
بیکاری نمی توان تصویر کاملی از عملکرد بازار کار ارائه داد. در کش��ورهایی 
مانند ایران که نظام آماری روزآمدی در زمینه فرصت های شغلی ایجادشده و 
ازدست رفته و تعداد افراد بیکار ندارند و بیمه بیکاری عمومیت ندارد، استفاده 
از دیگر شاخص های کلیدی بازار کار به موازات نرخ بیکاری مفید خواهد بود. 

از جمله این شاخص ها می توان به نرخ مشارکت نیروی کار اشاره کرد.
نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر در سال های مورد مطالعه 
حول ۴0درصد در نوسان بوده است. واقعیت این است که به واسطه مشارکت 
اندک زنان در نیروی کار، نرخ مشارکت کل نیروی کار در ایران پایین است 

)۴0.5درصد در سال 13۹7(.

شرکت های حمل ونقل دولتی چقدر بودجه می گیرند؟
شرکت های دولتی زیانده

از میان شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت در بخش حمل ونقل، 
شرکت راه آهن ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و صندوق توسعه 

حمل ونقل، زیانده پیش بینی  شده اند.
اگرچه بودجه ش��رکت های دولتی هر س��اله به هم��راه بودجه عمومی به 
قوه مقننه تقدیم می ش��ود، اما این کار در عمل بیشتر جنبه اطالعی دارد و 
نمایندگان معموالً بخش مهمی از بودجه شرکت ها را بررسی نمی کنند. زیرا 
این موضوع عالوه بر آنکه زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد، الزمه آن 
ارائه گزارش هایی از عملکرد شرکت ها در سال های گذشته است که عماًل این 
کار نیز در فرصت زمانی محدود بررسی بودجه صورت نمی گیرد، بنابراین غالباً 

آنچه در الیحه درج می شود، به تصویب نمایندگان مجلس می رسد. 
در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش های مربوط 
به الیحه بودجه، این بار به بخش حمل و نقل و همچنین بودجه شرکت های 

دولتي بخش حمل ونقل پرداخته است.
ب��ه گفته بازوی کارشناس��ی مجلس، س��هم عمده ای از مص��ارف بودجه 
ش��رکت های دولتی، بانک ها و موسس��ات انتفاعی وابسته به دولت، از منابع 
داخلی آنها تأمین می شود که با پیشنهاد هیأت های مدیره در مجامع عمومی 
یا ش��وراهای عالی مربوط تصویب می ش��ود و برای درج در الیحه بودجه به 

سازمان برنامه وبودجه کشور ارسال می شود.
البته رویکرد مطلوب این است که فرآیند بودجه شرکت ها به همان صورتی 
که بیان ش��د، به مجلس ارائه شود، اما در بیشتر شرکت ها عماًل این سازمان 
برنامه وبودجه اس��ت ک��ه بودجه را تنظیم و در الیح��ه بودجه درج می کند. 
این رویه مش��کل بودجه ریزی شرکت ها را دوچندان س��اخته است. درواقع 
معلوم نیس��ت دقیقاً نقش مجامع عمومی شرکت های دولتی، نقش سازمان 
برنامه وبودجه و نقش قانون گذار در رس��یدگی به بودجه شرکت های دولتی 

و بانک ها چیست.
در الیحه بودجه س��ال 13۹۹ مقدار 50درص�د سود ویژه سازمان بنادر و 
دریانوردی رقم 210 میلیارد ریال پیش بینی ش��ده است که نسبت به قانون 
بودجه س��ال 13۹۸ تغییری نداش��ته است. همچنین شرکت مادرتخصصی 
آزمایش��گاه فنی و مکانی�ک خ�اک نی�ز در الیحه بودجه سال 13۹۹ بالغ بر 
20 میلیارد ریال 50درصد س��ود ویژه داشته است که همانند سال گذشته 

تغییری نخواهد داشت.
50 درصد س��ود ویژه ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در الیحه 
بودجه س���ال 13۹۹ ب��ا رق�م 2000 میلیارد ریال نس��بت به قانون بودجه 
13۹۸ رش��د 1۶2درصدی داشته است. شایان  ذکر است مبلغ 35۶ میلیارد 
ریال صرف طرح های تملک دارایی سرمایه ای ای�ن ش�رکت از س�هم من�ابع 
عمومی دولت خواهد شد که نسبت به سال قبل ۴درصد افزایش  یافته است.

شرکت مادرتخصصی س��اخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور هیچ 
رشدی در سود شرکت نداشته است و نسبت به سال گذشته تغییری نکرده 
اس��ت. همچنین پیش بینی می ش��ود بالغ بر ۶۸،51۹ میلی��ارد ریال صرف 
طرح های تملک دارایی س��رمایه ای این شرکت از سهم منابع عمومی دولت 
خواهد شد که نس��بت به سال قبل 33درصد افزایش  یافته است. همچنین 
ش��رکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران نیز در الیحه بودجه سال 13۹۹ 
همانند س��ال گذشته هیچ سود ویژه ای ندارد و بدون سود و سربه سر خواهد 

بود.
به گفته مرکز پژوهش ها، از میان ش��رکت های دولتی و موسسات 
وابس��ته به دول��ت در بخش حمل ونقل، ش��رکت راه آهن جمهوری 
اس��المی ایران، س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و صندوق 
توس��عه حمل ونق��ل زیانده پیش بینی  ش��ده اند. با توج��ه به اینکه 
حمل ونقل ریلی در اس��ناد باالدس��تی موردتوج��ه و دارای اولویت 

قلمداد شده است، تقویت این زیربخش ضروری به نظر می رسد. 
گفتنی است درخصوص شرکت راه آهن ایران در الیحه بودجه سال 13۹۹ 
بالغ ب��ر 20۴،1۴ میلیارد ریال س��هم طرح های تملک دارایی س��رمایه ای و 
15000 میلیارد ریال از سهم منابع داخلی طرح های تملک دارایی سرمایه ای 

صرف شده است که نسبت به سال گذشته ۹درصد افزایش داشته است.
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س��قف وام خرید مسکن که اخیرا افزایش یافته، برای افراد 1۴0 میلیون و برای 
زوجین 2۴0 میلیون تومان اس��ت و باتوجه به سود 17.5درصدی و بازپرداخت 12 
ساله این وام، حداکثر اقساط برای هر فرد حدود 2میلیون و 331 هزار تومان و برای 
زوجی��ن حدود 3میلیون و ۹۹7 هزار تومان خواهد بود؛ لذا افراد باید 335 میلیون 

تومان و زوجین باید 575 میلیون تومان بازپرداخت داشته باشند.
به گزارش ایس��نا، با افزایش قابل توجه قیمت مس��کن از سال گذشته، تقاضای 
بس��یاری برای افزایش س��قف تس��هیالت خرید مسکن وجود داش��ت، چراکه این 

تسهیالت عمال سهم کوچکی از قیمت منازل مسکونی را پوشش می داد.
با این وجود مسئوالن تصمیم گیر معتقد بودند که افزایش سقف تسهیالت خرید 
مس��کن، س��بب ایجاد تورم و افزایش دوباره قیمت مسکن می ش��ود و بارها تاکید 
کردند که برنامه ای برای افزایش سقف تسهیالت مسکن وجود ندارد. از سوی دیگر، 
طرح هایی برای کاهش هزینه تمام ش��ده ساخت مسکن و به تبع آن کاهش قیمت 

مسکن اعالم شد که تاکنون هیچ کدام از آنها به مرحله اجرا نرسیده است.
ابوالقاس��م رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن در این باره گفته بود که طرح 
ایجاد زنجیره تامین اعتبار س��اخت مسکن توسط این بانک در حال طراحی است 

که اجرای آن س��بب کاهش 30درصدی هزینه ساخت مسکن می شود و می تواند 
این کاهش هزینه را به قیمت مس��کن نیز انتقال دهد. با این حال، در شرایطی که 
هنوز خبری از این طرح نیست، شورای پول و اعتبار در هفته گذشته تصویب کرد 
که س��قف تسهیالت خرید و جعاله مسکن افزایش یابد. براساس آنچه شورای پول 
و اعتبار تصویب کرده س��قف تسهیالت مسکن از ۶0 میلیون تومان برای تهرانی ها 
به 100 میلیون تومان افزایش یافته و س��قف این تس��هیالت برای مراکز استان و 
شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر به ۸0 میلیون تومان و برای سایر مناطق 
ش��هری به ۶0 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که براساس تصمیم 
این شورا، سقف تسهیالت جعاله از محل منابع داخلی بانک ها توسط بانک مسکن و 
بانک های تجاری )شامل تسهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم و بدون سپرده( 
نیز تا مبلغ ۴0 میلیون تومان افزایش یافت؛ تسهیالتی که تا پیش از این سقف آن 
20 میلیون تومان بود. به نظر می رس��د که شورای پول و اعتبار سقف تسهیالت را 
فق��ط برای افرادی که از طریق اوراق گواهی حق تقدم اقدام به دریافت وام می کند 
افزایش داده است و به این ترتیب سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم شامل 
این افزایش سقف ها نخواهند شد. البته هنوز دستورالعمل اجرایی این تسهیالت به 

بانک مسکن ابالغ نشده و گفته می شود که این دستورالعمل روز سه شنبه به شعب 
بانک ها ابالغ خواهد شد. همچنین طبق آنچه اعالم شده سود این تسهیالت همان 
17.5درصد و 12 س��اله اس��ت. براساس تصویب شورای پول و اعتبار افرادی که در 
تهران از طریق اوراق گواهی حق تقدم، وام مس��کن می گیرند می توانند به صورت 
فردی تا 1۴0 میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل 100 میلیون تومان 
تسهیالت خرید مس��کن و ۴0 میلیون تومان جعاله می شود. زوجین نیز بر همین 
اس��اس می توانند تا سقف 2۴0 میلیون تومان شامل 100میلیون تومان تسهیالت 
خرید مس��کن برای هر نفر و ۴0 میلیون توم��ان وام جعاله دریافت کنند. اگر نرخ 
سود این تسهیالت مانند گذشته 17.5درصد و 12ساله باشد، حداکثر مبلغ اقساط 
ب��رای هر فرد حدود 2 میلیون و 331 ه��زار تومان و برای زوجین حدود 3میلیون 
و ۹۹7 ه��زار تومان خواهد بود. به این ترتیب مبلغ تس��هیالت دریافتی برای افراد 
1۴0 میلیون تومان خواهد بود که با افزوده ش��دن بیش از 1۹5 میلیون تومان در 
12س��ال مجموع بازپرداخت آن به بیش از 335 میلیون تومان می رسد. همچنین 
برای زوجین نیز با دریافت 2۴0 میلیون تس��هیالت، مبلغ کل بازپرداخت در طول 

12 سال بیش از 575میلیون تومان خواهد بود.

 دومین یارانه معیش��تی در حالی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود که 
بیش از 2میلیون و 700هزار تقاضا برای دریافت یارانه معیش��تی در حال بررس��ی 
اس��ت. به گزارش خبرآنالین، نزدیک به ۶ میلیون درخواس��ت برای دریافت یارانه 
معیشتی از سوی خانوارهای جامانده در سامانه های اعالمی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ثبت شده اس��ت. پاالیش این درخواست ها نشان می دهد یک میلیون از 
درخواس��ت ها از سوی کسانی ارسال شده است که یارانه معیشتی را دریافت کرده 
بودند، اما به دلیل عدم دریافت پیامک یا دیگر مشکالت، از این واریزی مطلع نشده 
بودند. سایرین نیز طبق قانون در صورتی امکان دسترسی به حساب های بانکی خود 

را صادر کنند، می توانند در فهرست بررسی قرار گیرند.
طبق اعالم غالمرضا پناه، معاون وزیر تعاون، در نهایت بررسی درخواست 2میلیون 
و 700 هزار خانوار در دس��تور کار قرار گرفته است، اما با این حال پیش بینی شده 
است واریز دومین یارانه معیشتی نیز برای بیش از 17 میلیون خانوار انتخاب شده از 

سوی دولت که واجد شرایط دریافت شناخته شده اند، واریز شود.
واریز یارانه معیشتی از ابتدا به حساب سرپرستانی صورت گرفت که یارانه نقدی 
اول به مبلغ ۴5 هزار و 500 تومان را دریافت می کنند. کسانی که از فهرست دریافت 
یارانه انصراف داده اند یا در دوره های گوناگون از این فهرس��ت حذف شده اند، واجد 
شرایط دریافت یارانه معیشتی شناخته نشده اند. این اما تنها شاخص برای شناسایی 

سرپرس��تان خانوار نیست. بررسی ها نشان می دهد حدود ۶۶۶ هزار نفر از افراد که 
یارانه نقدی دریافت نمی کردند، متقاضی دریافت یارانه معیشتی هستند. پیش بینی 
ش��ده اس��ت این افراد از دهم تا بیستم دی ماه نسبت به ثبت درخواست خود اقدام 
کنند تا روش��ن شود مش��مول دریافت یارانه دوم یعنی یارانه ناشی از افزایش نرخ 

بنزین هستند یا خیر.
جدا از این شاخص، دولت شاخص های دیگری را نیز اعالم کرده است که برمبنای 
آن تاکید ش��ده کسانی که از این شرایط برخوردار هستند، نمی توانند از این یارانه 
بهره مند شوند .متقاضیان دریافت بسته حمایتی در مرحله دوم رسیدگی باید اعالم 
کنند که در مناصبی چون وکالت، پزشکی و هیات علمی دانشگاه ها فعالیت ندارند. 
در عین حال، این یارانه به مدیران کل و باالتر، فرماندهان و مناصب باالتر و اصناف 

ممتاز و درجه یک و بازرگانان تعلق نمی گیرد.
همچنین خانوارهایی که بیش از س��ه س��فر خارجی غیرزیارتی دارند و مالکان 
خودروه��ای س��واری به ارزش 3 میلی��ارد ریال و خودروهای عموم��ی به ارزش ۴ 
میلیارد ریال از این دایره بیرون قرار می گیرند. کارفرمایان با بیش از سه بیمه پرداز، 
خانوارهایی که ارزش ملک آنها در تهران و کالنش��هرها 12 میلیارد ریال و س��ایر 
شهرها ۹ میلیارد ریال باشد و گیرندگان تسهیالت بانکی به ارزش مجموع 3 میلیارد 
ری��ال و خانوارهایی با درآمد باالتر از حد تعیین ش��ده نمی توانند از این یارانه بهره 

گیرند. س��قف درآمد برای خانوار یک نفره ۴ میلیون تومان در ماه، برای خانوار دو 
نفره 5 میلیون تومان، خانوار س��ه نفره ۶ میلیون تومان و برای خانوار چهار نفره 7 
میلیون تومان در ماه تعیین شده است. سقف درآمدی برای خانوار پنج نفره و باالتر 
برابر با ۸ میلیون تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. به این ترتیب، افرادی که این 
ن��کات را مورد تایید قرار دهن��د، به دولت این مجوز را می دهند که بازبینی تمامی 
حساب های بانکی آنها را در دستور کار قرار دهد. پس از بازبینی است که از طریق 
پیامک، تصمیم اتخاذش��ده به متقاضیان این بسته اعالم می شود. نداشتن ملک اما 

شرط قطعی برخورداری از یارانه نیست.
در حال��ی که تقاضای 2میلی��ون و 700 هزار خانوار جدید ب��رای دریافت یارانه 
معیش��تی در حال بررسی است، اما هنوز مشخص نیست در صورت تایید تقاضای 
این افراد، امکان افزایش جمعیتی که یارانه معیشتی دوم را دریافت می کنند، وجود 
دارد یا خیر. به عبارت دیگر، بررسی ها نشان می دهد با توجه به بودجه تخصیصی، 
تعداد یارانه بگیران باید در محدوده ۶0 میلیون خانوار باش��د و از سوی دیگر، تقاضا 
برای دریافت این یارانه باالتر از انتظارات تعریف ش��ده اس��ت. در این راستا، معاون 
وزیر تعاون و س��خنگوی ستاد طرح حمایت یارانه معیشتی می گوید پایش شرایط 
خانواره��ای دریافت کننده یارانه ادامه دارد. به این ترتیب، انتظار می رود ورود افراد 

جدید به این فهرست با خروج برخی دیگر از افراد همراه باشد.

اعالم زمان شکایت حذف شدگان یارانه نقدی برای دریافت یارانه معیشتی

چه کسانی یارانه معیشتی می گیرند؟

سپرده گذاران بانکی شامل افزایش مبلغ وام نمی شوند

مبلغ اقساط وام جدید مسکن چقدر است؟

سه شنبه
10 دی 1398

شماره 1463



تقویت ظرفیت پاسخگویی به سواالت »رمز 
پویا« در »مرکز اطالع رسانی بانک  پاسارگاد«

 با توجه به اجرای طرح الزامی ش��دن اس��تفاده از رمز پویا، برای 
افزایش کیفیت اطالع رس��انی به مش��تریان و رفع ابهامات و دغدغه 
آنها، تعداد کارشناس��ان پاس��خگو در مرکز مش��اوره و اطالع رسانی 

بانک  پاسارگاد افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک   پاس��ارگاد، مرکز اطالع رس��انی 
و مش��اوره بانک  پاس��ارگاد با افزایش 100درص��دی در تعداد 
س��رمایه  انسانی در سه شیفت کاری، در ش��بانه روز پاسخگوی 
تعداد بس��یاری از تماس های مش��تریان درخص��وص ضرورت 
اس��تفاده از رمز پویا، نحوه فعال س��ازی، دریافت، ارائه  مش��اوره 
به مش��تریان و رفع ابهامات هس��تند. در این مرکز کارشناسان 
و بانکداران مس��لط به خدمات بانکی، در تالش هس��تند ضمن 
ارائه  مش��اوره های تخصصی درخصوص محص��والت و خدمات 
بانک  پاس��ارگاد، س��واالت تماس گیرندگان را ب��ه بهترین نحو 
ممکن پاس��خ دهند. بانک پاس��ارگاد در اقدام��ی دیگر، جهت 
تس��ریع در امر پاسخگویی، امکان ارسال فایل راهنمای دریافت 
رمز پویا را برای مش��تریان فراهم کرده  است. به این  ترتیب که 
مش��تریان ضمن تماس با این مرکز با ش��ماره۸2۸۹0، فشردن 
کلید »صفر« و وارد کردن ش��ماره تلفن همراه، لینک مربوط به 
آموزش نحوه  فعال س��ازی و دریافت رمز پویا را از طریق پیامک 

دریافت خواهند کرد.
گفتنی اس��ت به  صورت هماهنگ در نظام بانکی، استفاده از رمز 
پویا در پرداخت های غیرحض��وری جهت افزایش امنیت حداکثر تا 
پایان دی ماه الزامی خواهد شد. بر این اساس، فعال سازی رمز پویا 
از طریق سامانه بانکداری  مجازی و سامانه همراه بانک  پاسارگاد به 
س��هولت امکان پذیر است و همچنین مش��تریان جهت دریافت این 
رمز می توانند از طریق سامانه همراه بانک  پاسارگاد، بخش »کارت« 
و یا کد دستوری #720* )گزینه ۶( به وسیله تلفن همراه هوشمند 

و غیرهوشمند، اقدام کنند.

توقف رشد نرخ دالر و یورو
 قیمت سکه 35 هزار تومان

پایین آمد
هر قطعه س��که تم��ام به��ار آزادی طرح جدید طی س��ومین 
روز هفت��ه در ب��ازار آزاد تهران با افت 35 ه��زار تومانی به بهای 
۴میلی��ون و 575 هزار تومان به فروش رس��ید. هر قطعه س��که 
تم��ام بهار آزادی طرح قدیم نیز به به��ای ۴میلیون و 575 هزار 
تومان فروخته شد. همچنین نیم سکه نیز 2میلیون و 350 هزار 
تومان، ربع سکه یک میلیون و ۴50 هزار تومان و هر قطعه سکه 
گرمی ۹05 هزار تومان داد و س��تد شد. هر گرم طالی خام 1۸ 
عی��ار ۴۶7 هزار تومان و هر مثقال طال نیز 2 میلیون و 2۶ هزار 
تومان به فروش رس��ید. اونس طال نیز ب��ه نرخ یک هزار و 512 

دالر رسید.
همچنین دالر در صرافی های بانکی، بدون تغییر نسبت به روز 
معامالتی گذش��ته به بهای 12 هزار و ۹50 تومان رس��ید و نرخ 
ی��ورو نیز ثابت ماند. بهای خرید ه��ر دالر در تابلوی صرافی های 
بانکی 12 هزار و ۸50 تومان و فروش 12 هزار و ۹50 تومان درج 
ش��د. نرخ خرید هر یورو نیز 1۴ هزار و 150 تومان و نرخ فروش 

آن 1۴ هزار و 250 تومان شد.
میانگین بهای هر یورو در روز معامالتی یکش��نبه در س��امانه 
س��نا 1۴ ه��زار و 2۸0 تومان و هر دالر 12 ه��زار و ۸۹0 تومان 
بود. همچنین در سامانه نیما در این روز هر حواله یورو 12 هزار 
و 753 تومان فروخته ش��د و هر حواله دالر نیز 11 هزار و 520 

تومان به فروش رسید.

بانکنامه

ارز دولتی، نسخه ای بود که دولت در فروردین سال ۹7 برای اقتصاد ایران 
پیچید؛ سیاس��تی که ابتدا همه دولتمردان یک تنه به دفاع از آن برآمدند، 
اما بعد از تحقق برخی ناکارآمدی هایی که البته چندان غیرقابل پیش بینی 
هم نبود، عده ای همچون رئیس س��ابق بانک مرکزی از زیر بار مسئولیت 
این تصمیم، شانه خالی کردند. دولت در ابتدا با دست و دلبازی اعالم کرد 
ب��رای واردات همه کاالها، ارز تخصیص می دهد، حتی مس��افران خارجی 
هم در آن زمان، پای س��فره ارز دولتی نشس��تند و از آن ارتزاق کردند، اما 
رفته رفته دامنه این کاالها محدود و محدودتر شد و نهایتا کاالهای اساسی 
همانند حبوبات، چای، گندم، گوشت، روغن و...  شامل این سیاست شدند.

ب��ه گزارش ایرن��ا، اما در ای��ن فاصله ارزهای دولتی سرگذش��ت تلخی 
را از س��ر گذراندند، آنها میلیارد دالری خرج ش��دند و پای س��فره مردم 
ننشس��تند، شرکت ها ارز دولتی گرفتند و کاالی اساسی وارد نکردند و ای 
کاش اینها همه ادعایی بود غیرقابل اثبات، اما بررس��ی لیست منتشرشده 
از دریافت کنن��دگان ارز ۴200 تومان��ی، مه��ر تایید به تم��ام این ادعاها 
می زند. البته بماند که سوءاس��تفاده های رخ داده چندان دور از انتظار برای 
برخی فعاالن اقتصادی نبود و گواه آن هشدارها و اخطارهای مکرر بخش 

خصوصی نسبت به اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز است.
سرگذشت ارز ۴2۰۰ تومانی در اقتصاد ایران

پس از آنکه کاالهای اساس��ی دریافت کننده ارز دولتی همچون گوشت 
قرمز با نرخ های عجیب تا س��قف 120 هزار تومان به دس��ت مردم  رسید، 
یک بار دیگر شبهه هدر رفتن منابع کشور و سوءاستفاده سودجویان از این 
فرصت مطرح ش��د که نتیجه آن حذف برخی  کاالها از دریافت ارز ۴200 
تومانی بود. نهایتا در اردیبهشت ماه امسال، دولت یک گام دیگر از سیاست 
ارز دولتی عقب نشینی کرد و از حذف تخصیص این ارز برای واردات چای، 

کره و حبوبات خبر داد.
حاال بعد از حدود دو سال اجرای سیاست تک نرخی، مانده هفت کاالی 
اساسی شامل برنج،  روغن، شکر و نهاده های دامی شامل جو، سویا و ذرت 

ک��ه به آنها ارز یارانه ای تعلق می گی��رد؛ البته که اخیرا درباره وضعیت ارز 
بخشی از این کاالها همچون برنج و شکر مباحثی از سوی عباس کشاورز، 
سرپرس��ت وزارت جهاد کش��اورزی مطرح ش��ده اس��ت. با الیحه بودجه 
تدوین شده به نظر می رسد دولت تصمیمی برای حذف ارز کاالهای اساسی 
ندارد، اما گفته های سرپرست وزارت کشاورزی، شک و شبهه های جدیدی 

در این زمینه ایجاد کرده است.
او که به نظر می رس��د از مخالفان سیاست ارز ۴200 تومانی به حساب 
می رود، در چندین نشست بر حذف تخصیص این ارز تاکید کرده و گفته: 
من معتقد به ارز نیمایی هس��تم؛ همچنان که در مورد واردات گوشت هم 
دیدیم اختصاص ارز نیمایی به این محصول اتفاقاً قیمت را در بازار کاهش 
داد، بنابرای��ن ما باید به این س��مت برویم. کش��اورز در ای��ن زمینه نیز از 
احتمال حذف ارز ۴200 تومانی برای واردات برنج و شکر خبر داده و اعالم 
کرده: »مطمئن هس��تیم که با این پیشنهاد برای شکر موافقت می شود و 

درباره برنج هم با وزارت صنعت مذاکره می کنیم.«
ارز دولتی به سفره مردم رسید؟

در ای��ن میان، دو روایت از اثرگذاری ارز ۴200 تومانی از س��وی برخی 
اقتصاددانان و دولتمردان وجود دارد. یک طرف ماجرا، کسانی هستند که 
معتقدند ارز ۴200 تومانی به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از افزایش 
قیمت کاالهای اساس��ی نرس��یده اس��ت؛ آنها برای اثبات ادعای خود به 
گزارش های مرکز آمار درباره تورم کاالهای اساسی استناد می کنند. حتی 
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی مفصل تصریح کرده که »سیاست 
تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات 
قیمت این کاالها در بازار، کارآمد نبوده اس��ت.« استدالل دیگر این گروه 
آن است که از شش خوراکی که در لیست حذفی ها قرار گرفتند، نیمی از 
آنها کمتر از 5درصد افزایش نرخ داش��تند و افزایش نرخ دو کاال در سطح 
تغییرات شاخص کل بود بنابراین حذف ارز هفت قلم دیگر نیز باعث رشد 

قیمت بیش از حد آن نخواهد شد.

اما از س��وی دیگر، عده ای معتقدند اتفاقا ارز دولتی به س��فره مردم راه 
پی��دا کرده و حذف آن منجر به افزایش قیمت کاالهای اساس��ی ارزبگیر 
می شود. ستاد تنظیم بازار یکی از همان هاست که رئیس آن معتقد است 
نبای��د تغییرات خاصی درباره تخصیص ارز دولت��ی رخ دهد. مدعیان این 
گروه معتقدند حذف ارز دولتی از اقالمی همچون برنج متفاوت از گوشت 
است، چراکه میزان واردات این دو گروه کاالی اساسی قابل مقایسه نیست 
و حذف ارز از برنج برعکس گوش��ت می تواند منجر ب��ه بروز تورم در این 

کاال شود.
بودجه 99 درباره ارز کاالهای اساسی چه می گوید؟

ب��ا وج��ود درز خبر احتمال ح��ذف ارز دولتی برای ای��ن دو قلم کاالی 
اساس��ی، بررسی الیحه بودجه سال ۹۹ کشور حاکی از آن است که 10.5 
میلیارد دالر ارز دولتی برای واردات کاالهای اساس��ی کنار گذاش��ته شده 
اس��ت. البته که رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با اش��اره به کاهش 
ف��روش نفت و درآمده��ای ارزی، پیش بینی کرده دول��ت برای تامین ارز 
دولتی برای کاالهای اساسی، حدود 5۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه 
داشته باش��د. از طرف دیگر، در س��ال جاری اعتباری برابر با 1۴ میلیارد 
دالر ب��رای واردات کاالهای اساس��ی به کش��ور اختص��اص یافته و رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه، میزان مابه التفاوت حاص��ل از این رقم را برابر با 
۶0 هزار میلیارد تومان برآورد کرده اس��ت. براس��اس برآورد کارشناس��ان 
اقتصادی با احتس��اب جمعیت ۸1 میلیون نفری کشور، سهم هر ایرانی از 
این مابه التفاوت برابر با 7۴0 هزار تومان می شود. به عبارت دیگر دولت به 
ازای هر ش��هروند یارانه ای برابر با 7۴0 هزار تومان را تخصیص می دهد تا 
جلوی افزایش قیمت کاالهای اساسی را بگیرد. با الیحه بودجه تدوین شده 
به نظر می رسد دولت تصمیمی برای حذف ارز کاالهای اساسی ندارد، اما 
گفته های سرپرست وزارت کش��اورزی شک و شبهه های جدیدی در این 
زمینه ایجاد کرده اس��ت. باید دید آیا قطار دولت همچنان در ریل س��ابق 

خود پیش می رود یا مسیر جدیدی را برای سال نو در پیش می گیرد.

بازخوانی 2 روایت از سیاست ارز تک نرخی

ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر دوام می آورد؟
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تقویت بازار سرمایه در دستور کار دولت
هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حسن روحانی، آیین نامه 
اجرایی قانون نحوه انتش��ار اوراق مشارکت را اصالح کرد. در ادامه اصالحات 
این آیین نامه به فعال تر ش��دن بازار س��رمایه و نیز بهبود نحوه تسویه اوراق 

دولتی تأکید شده است.
به گزارش س��نا، در این جلسه هیأت دولت، آیین نامه اجرایی قانون نحوه 
انتشار اوراق مشارکت اصالح شد. هیات وزیران با توجه به سپری شدن بیش 
از 20 س��ال از ابالغ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتش��ار اوراق مشارکت و 
لزوم به روز رس��انی آن به دلیل قوانی��ن جدیدالتصویب موثر بر این قانون و 
نی��ز به منظور رفع برخی از خألهای آیین نامه فعلی، با اصالح این آیین نامه 

موافقت کرد.
در اصالحات این آیین نامه به فعال تر شدن بازار سرمایه و نیز بهبود نحوه 
تس��ویه اوراق دولتی، تأکید شده است. از طرف دیگر روز گذشته، آیین نامه 
اجرایی خرید و فروش اوراق مالی اس��المی منتش��ره دولت و بانک مرکزی 

به تصویب رسید.
همچنی��ن هیات وزیران در راس��تای اجرای سیاس��ت پول��ی و مدیریت 
نرخ های س��ود و کنترل تورم، آیین نامه اجرای��ی خرید و فروش اوراق مالی 

اسالمی منتشره دولت و بانک مرکزی را به تصویب رساند.
به موجب این آیین نامه، بانک مرکزی نس��بت به انجام عملیات بازار باز و 
خرید و فروش اوراق مالی اسالمی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور 

در ازای اعطای اعتبار به بانک ها و موسسات اعتباری اقدام می کند.
دول��ت همچنین ب��ه وزارت امور اقتصادی و دارای��ی اجازه داد در صورت 
اج��رای عملی��ات بازار باز و نی��ز وثیقه گیری اوراق مالی اس��المی دولتی از 
بانک ها توسط بانک مرکزی، بخش��ی از بدهی های قطعی و حسابرسی شده 
دولت به بانک ها را که در چارچوب قوانین تا پایان س��ال 13۹7 ایجاد شده 
اس��ت، تا س��قف 200 هزار میلیارد ریال بهادارس��ازی کند. این وزارتخانه 
همچنین مجاز اس��ت به منظور بهادارس��ازی، نس��بت به انتشار انواع اوراق 
مالی اس��المی ازجمله اس��ناد خزانه اس��المی بلندمدت با ام��کان پرداخت 
حفظ قدرت خرید به صورت کوپن و مجزا از ارزش اس��می اسناد در مقاطع 
زمانی معین اقدام کند. در همین راس��تا، نهاد واس��ط ناش��ر اوراق دولتی و 
نهاد واس��ط مولدس��ازی اموال دولتی تحت مدیری��ت وزارت امور اقتصادی 
و دارایی براس��اس دس��تورالعمل های مرب��وط ایجاد و اداره می ش��وند. این 
ش��رکت ها صرفاً با هدف تملک و مولدس��ازی اموال دولتی و انتش��ار اوراق 
مالی اسالمی تاسیس می شوند. از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی برای انتشار 
اوراق مالی اس��المی ازجمله صکوک وکالت عام و از نهاد واس��ط مولدسازی 
ام��وال دولتی جهت تملک و مولدس��ازی دارایی های مبنای صکوک وکالت 

استفاده می شود.
در سوی دیگر، مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان 
کاال نیز در این جلس��ه اصالح شد. براس��اس این اصالحیه، دولت به منظور 
تأمین نظر دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت 

نرخ ارز واردکنندگان کاال، با اصالح آن موافقت کرد.
به موجب اصالح مصوبه مذکور، در مواردی که تأمین ارز بابت گش��ایش 
اعتبار اس��نادی، ثبت برات اس��نادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 1۶ مرداد 
13۹7 از طری��ق بانک یا س��امانه نیما پذیرفته ش��ده ولیکن کاالی مربوط 
ترخیص نشده است، بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده 
که هنگام تأمین ارز، تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز 
را امضا کردند، مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا 
ارز ب��ازار )بازار ثانوی��ه( زمان ترخیص کاال، معادل 2۸ هزار ریال به ازای هر 
دالر )و متناس��ب نسبت به دیگر ارزها( نس��بت به صدور اعالمیه تأمین ارز 

به عنوان گمرک جمهوری اسالمی ایران )مجوز ترخیص کاال( اقدام کند.

نماگربازارسهام

در حالی که پرونده آزادس��ازی س��هام عدالت روی میز مجلس قرار دارد، خبری 
مبنی بر »اجرای این طرح در آبان س��ال آینده« اعالم ش��د؛ این در حالی است که 
انتخابات مجلس پیش رو است و نیمه نخست سال آینده، مجلس جدید روی کار 
خواهد آمد و موضع آنها در مورد آزادسازی سهام عدالت مشخص نیست و همچنین 

اینکه تا آبان ماه فرصت تصویب آن را خواهد داشت یا خیر.
به گزارش ایس��نا، ماجرای الیحه ساماندهی سهام عدالت با موضوع اصالح مواد 
3۴ تا 3۸ قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساس��ی پس 
از تصویب هیات وزیران جهت طی تش��ریفات قانونی در 1۸ دی  13۹۶ به مجلس 

شورای اسالمی ارسال شد.
در مقدمه توجیهی این الیحه اشاره شده بود که نظر به ضرورت تسهیل و تسریع 
آزادسازی سهام عدالت و برطرف کردن مشکالت موجود در این زمینه از قبیل عدم 
تناسب سازوکارهای قانونی پیش بینی شده، ناکارآمدی شیوه ساماندهی سهام، عدم 
امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشموالن و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها 
و همچنین ضرورت پیش بینی س��ازوکار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق 
گس��ترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار س��رمایه و منافع مشموالن 
را در پی داش��ته باش��د و همچنین رفع ابهامات قانونی که سازمان های ذی ربط در 
اجرای طرح آزادس��ازی س��هام با آن مواجه هستند، این الیحه برای طی تشریفات 

قانونی تقدیم می شود.
تصویب الیحه در انتظار مجلس نشینان

در حالی که حدود دو س��ال از ارس��ال الیحه ساماندهی سهام عدالت به مجلس 
شورای اسالمی گذشته است، این الیحه همچنان در انتظار بررسی در صحن علنی 
مجلس و تصویب مجلس نش��ینان اس��ت تا نحوه آزادس��ازی و چگونگی انتقال آن 
مش��خص شود، با این حال طی چند روز گذش��ته خبری به نقل از علیرضا صالح، 
رئیس س��ازمان خصوصی سازی مطرح شد مبنی بر اینکه »سهام عدالت حداکثر تا 

آبان سال ۹۹ آزادسازی می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد.«
البته صاحب نظران بر این باورند که این صرفا یک پیش بینی بوده که البته احتمال 
محقق ش��دن آن بسیار قوی اس��ت. آخرین اخبار حاکی از آن است که با توجه به 
اینکه الیحه مذکور دو سال است که به مجلس رفته، کمیسیون های مختلف مجلس 
از جمله کمیس��یون برنامه و بودجه، کمیسیون اصل ۴۴، کمیسیون اقتصادی و... 
روی آن کار کرده اند و از بخش های مختلف مانند سازمان خصوصی سازی، سازمان 

بورس، اتاق بازرگانی، کمیته امداد، بهزیستی برای بررسی الیحه دعوت کرده اند.
بر این اس��اس الیحه س��اماندهی سهام عدالت باید تا پایان سال جاری به صحن 
علنی می آمد اما این اتفاق نیفتاد و با توجه به اینکه در ماه های ابتدایی سال آینده 
ش��اهد روی کار آم��دن مجلس جدی��د خواهیم بود، احتماال بررس��ی الیحه برای 
شروع مجلس بعدی در دستور قرار بگیرد. البته بستگی دارد مجلس کنونی به چه 

جمع بندی نهایی رسیده باشد. ممکن است کار نهایی شده باشد و فرصت اینکه در 
صحن بیاید، نیست.

این الیحه چه اختیاراتی به سهامداران می دهد؟
الیح��ه مذکور که این اختیار را به دارندگان س��هام عدالت می دهد که در قالب 
ETF یا در قالب سهام هر یک از شرکت های سرمایه پذیر فعالیت کنند، از آن زمان 

تاکنون همچنان در انتظار تصویب مجلس نشینان مانده است.
در این راس��تا، اواخر ش��هریور امسال بود که ش��اپور محمدی - رئیس سازمان 
بورس - درباره آخرین وضعیت ورود س��هام عدالت به بازار سرمایه و بررسی الیحه 
دولت در این باره در مجلس گفت که الیحه س��اماندهی س��هام عدالت در مجلس 
زیر چاپ است و سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس نظرات خود را درباره این 
الیحه پیش��نهادی ارائه کرده اند. نس��خه نهایی الیحه هر دو اختیار را به دارندگان 
س��هام عدالت می دهد که در قالب ETF یا در قالب س��هام هر یک از شرکت های 

سرمایه پذیر، فعالیت کنند و مالک شوند.  
به گفته وی، بخش��ی از پیشنهادات این است که امکاناتی در شهرستان ها وجود 
داشته باشد تا مردم بتوانند خرید و فروش سهام را انجام دهند یا اینکه شعب بانک ها 
در این حوزه به کمک مردم بیایند. این س��هام قبال قیمت گذاری و به سهام عدالت 
منتقل ش��ده است. همچنین بدهی مشموالن س��هام عدالت به دولت هم پرداخت 

شده و سهمی است که در بازار قیمت دارد.
از سوی دیگر گفته می شود آزادسازی سهام عدالت به صورت تدریجی و مرحله 
به مرحله صورت خواهد گرفت و یک باره برای همه سهامداران آزاد نخواهد شد که 
بازار س��رمایه را نیز به هم بریزد. همچنین خرید و فروش آن از طریق بازار بورس 
خواه��د ب��ود. مردم با برگه هایی که اکنون در دس��ت دارند ام��کان خرید و فروش 
نخواهند داشت و در صورت آزادسازی باید به کارگزاری ها مراجعه کنند. نرخ سهام 
عدالت براساس نرخ روز بازار سرمایه خواهد بود، اما آنچه اکنون می دانیم این است 

که ارزش این سهام نسبت به روز اول حدود پنج برابر شده است.
پاسخ به چند سوال پرتکرار درباره »سهام عدالت«

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اس��تان کرمانش��اه به چند سوال پرتکرار مردم 
درباره سهام عدالت پاسخ داد. علی محمدی با اشاره به اینکه در کشور نزدیک به ۴۹ 
میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، گفت: این تعداد در استان کرمانشاه حدود 

یک میلیون و ۴50 هزار نفر است.
او با بیان اینکه س��هامداران سواالت متعددی درباره س��هام عدالت دارند، افزود: 
مهمترین س��وال زمان پرداخت سود سال 13۹7 است که قرار است روند پرداخت 
آن از ابتدای اسفند امسال آغاز شود و این روند احتماال یک تا دو ماه ادامه خواهد 

داشت.
به گفته وی، س��هام عدالت متش��کل از سهام ۶0 ش��رکت است که مجمع های 

سالیانه آنها برای تعیین میزان سود در زمان های مختلفی برگزار می شود و  همین 
امر عامل تاخیر در پرداخت این سود است.

محمدی با بیان اینکه س��وال دیگر مردم درباره آزادس��ازی خرید و فروش سهام 
عدالت است که مقام معظم رهبری نیز تاکیدی بر آن داشتند، یادآور شد: این امر 
نیازمند مصوبه قانونی اس��ت. الیحه ای در این زمینه به کمیسیون اصل ۴۴ ارسال 
ش��ده و این کمیس��یون الیحه را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرده و بعد از طی 
مراح��ل  در صحن علنی مجلس مطرح می ش��ود و درباره آن تصمیم گیری نهایی 

خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: آزادسازی سهام عدالت به صورت تدریجی و مرحله به مرحله 
ص��ورت خواهد گرفت و یک باره برای همه س��هامداران آزاد نخواهد ش��د که بازار 

سرمایه را نیز به هم بریزد.
این مقام مسئول با بیان اینکه خرید و فروش آن نیز از طریق بازار بورس خواهد 
بود، تاکید کرد: مردم با برگه هایی که اکنون در دس��ت دارند امکان خرید و فروش 

نخواهند داشت و در صورت آزادسازی باید به کارگزاری ها مراجعه کنند.
او س��وال دیگر مردم را درباره تغییر اطالع��ات هویتی اعالم کرد و با 
بیان اینکه این اطالعات آخرین بار در دی ماه س��ال 13۹5 به روز شده، 
اضاف��ه کرد: مالک، همان اطالعات س��ال 13۹5 اس��ت. برای مثال اگر 
کس��ی در س��ال 13۹5 تحت پوش��ش نهادهای حمایتی بوده و اکنون 
نیس��ت، مالک براس��اس همان زمان خواهد بود و فرد مش��مول تلقی 
می ش��ود. به عالوه فعال ثبت نام جدید نیز در برنامه نیست و این امر نیز 

نیازمند تصویب قانون از سوی مجلس است.
محمدی از مشکالت شماره شبا سهامداران هم یاد کرد و گفت: حدود 13 میلیون 
نفر از مش��موالن سهام عدالت کشور شماره شبا خود را اشتباه وارد کرده و یا اصال 
وارد نکرده اند که این تعداد در استان کرمانشاه حدود 200 هزار نفر است. سود سهام 
عدالت به این افراد هم تعلق می گیرد و زمانی که شماره شبا خود را وارد کنند سود 

به صورت یکجا برای آنها واریز خواهد شد.

رشد 5 برابری ارزش »سهام عدالت« از ابتدا تاکنون

آزادسازی »سهام عدالت« به مجلس جدید می رود؟
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 گوجه فرنگی
به 9۰۰۰ تومان رسید

رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی از قیمت ۹000 
تومانی هر کیلو گوجه فرنگی در خرده فروشی ها خبر داد.

اسداهلل کارگر در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه گوجه فرنگی 
یکی از محصوالت س��ه نرخی است و بسته به اینکه مغازه دار 
از چه نوع گوجه ای خریداری می کند قیمت آن متغیر اس��ت، 
اظهار کرد: براس��اس کشف قیمت در میدان مرکزی تره بار تا 
11 دی م��اه، گوجه فرنگی بوت��ه ای ۴000 تا 7000 تومان و 

انباری 2500 تا ۴000 تومان است.
وی اضاف��ه ک��رد: همچنی��ن گوجه فرنگ��ی درج��ه 1 در 
خرده فروش��ی ها کیلویی ۹ هزار توم��ان، درجه 2 کیلویی 7 
هزار تومان، درجه 3 کیلویی 5500 تومان به فروش می رسد.

به گفته وی، مغازه داران می توانند با اعمال سود 35درصدی 
پ��س از خرید محصوالت از میادین می��وه و تره بار، آنها را به 
فروش برس��انند، اما اکثرا تا س��قف این س��ود اعمال نشده و 

معموال با سود 20 تا 25درصد این سود محاسبه می شود.
این اظهارات در حالی اس��ت که بررس��ی میدانی خبرنگار 
ایس��نا، نش��ان می ده��د که قیم��ت گوجه فرنگی در س��طح 
خرده فروش��ی ها در مرکز شهر تهران به طور میانگین ۹000 

تا 10هزار تومان است.
پیاز قرمز درجه یک؛ کیلویی ۷8۰۰ تومان

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی در ادامه و در 
پاس��خ به اینکه علت افزایش قیمت پی��از قرمز در هفته های 
اخیر چیست؟ گفت: افزایش یا کاهش قیمت هر محصولی به 
میزان عرضه و تقاضا بس��تگی دارد؛ یعنی هرچه عرضه کم و 
تقاضا زیاد باش��د، قیمت آن محصول بالطبع افزایش می یابد. 
در حال حاضر قیمت پیاز قرمز درجه یک در خرده فروشی ها، 
کیلویی 7۸00 تومان، درجه 2 کیلویی ۶۶00 تومان و درجه 

3 نیز کیلویی۴۶00 تومان است.
موز حدود 15۰۰ تا 2۰۰۰ تومان گران شد

وی همچنی��ن در بخش دیگری از صحبت هایش به افزایش 
قیمت موز در هفته های اخیر نیز اشاره کرد و گفت: در کشور 
کمبود موز نداریم و موزها در انبار دپو شده اند، اما وقتی کمتر 
به بازار عرضه می شوند طبیعتا قیمت آن هم افزایش می یابد.

به گفته رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی، در حال 
حاضر موز با افزایش قیمتی 1500 تا 2000تومانی مواجه است 
و قیمت این محصول از 11 هزار تومان به 13هزارتومان رسیده 

است.

طرح تشکیل ستاد توسعه صادرات روی میز 
معاون اول رئیس جمهوری

مدرس خیابانی گفت پیش نویس تش��کیل »س��تاد توسعه 
صادرات« با اختیارات اصل 127 قانون اساسی، به معاون اول 

رئیس جمهور ارائه شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت صنعت، 
حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در دومین جلس��ه س��تاد توس��عه صادرات، با اشاره به تالش 
بی وقف��ه صادرکنندگان ب��رای تأمین نیاز های ارزی کش��ور، 
گفت: در حال حاضر، بخش عمده ای از نیاز های ارزی کش��ور 
از محل منابع ارزی حاصل از صادرات تأمین شده و به همین 
دلیل، باید صادرکنندگان را مورد حمایت قرار داده و موانع و 

چالش های پیش روی آنها را نیز برطرف کرد.
وی افزود: در همین راس��تا، بانک مرک��زی اعالم کرده که 
اطالعات مربوط به تس��ویه ارزی صادرکنندگان را به صورت 
ماهانه به س��ازمان امور مالیاتی ارائه خواهد داد تا در ارس��ال 
اطالعات مربوط به بازگش��ت ارز صادرات��ی آنها، تأخیری رخ 
نداده و اس��ترداد مالی��ات بر ارزش افزوده ص��ادرات با هدف 
تقویت بنی��ه نقدینگی صادرکنندگان نیز ب��ا کمترین تأخیر 

انجام شود.
قائ��م مقام وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت بی��ان کرد: در 
خصوص ساز و کار اجرایی برای حل و فصل مسائل صادراتی، 
بای��د همانطور که در ح��وزه بازرگانی داخلی، س��تاد تنظیم 
بازار وجود دارد، س��تادی نیز ب��ا اختیارات کافی، امور مرتبط 
ب��ا تجارت خارجی را ب��ه صورت هفتگی و ب��ا حضور تمامی 
ذی نفعان، مرور کرده و در مورد آنها تصمیمات س��ریع و الزم 
را اتخ��اذ کن��د. باید توجه داش��ت که این موض��وع در حوزه 
تنظیم بازار داخلی به خوبی مؤثر بوده و با اس��تفاده مناس��ب 

از همین ساز و کارها، کشور به آرامشی نسبی رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه مجموعه اقدامات انجام ش��ده در حوزه 
بازرگانی داخلی، نتیجه رصد، هماهنگی و تصمیمات مناسب 
اتخاذشده در ستاد تنظیم بازار است، تصریح کرد: پیش نویس 
تشکیل »ستاد توسعه صادرات« با در اختیار داشتن اختیارات 
اصل 127 قانون اساسی، به معاون اول محترم رئیس جمهور 
ارائه شده و تقاضا گردیده تا این ستاد به ریاست وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و دبیری س��ازمان توسعه تجارت ایران، مسیر 

صادرات کشور را هموار کند.
تحریم داخلی را به این شکل القاشده توسط برخی، قبول 

ندارم
قائم مقام وزی��ر صمت در امور بازرگانی در ادامه با یادآوری 
اینکه صادرات ایران در هش��ت ماهه نخست امسال به لحاظ 
وزنی، حدود 17درصد رش��د داش��ته اس��ت، گفت: موضوعی 
تحت عنوان تحریم داخلی را قبول نداریم، بلکه منشأ فشار ها 
و دس��تورالعمل هایی که گاه ص��ادرات را تحت الش��عاع قرار 
می دهد، کاماًل بیرونی بوده و اینطور نیس��ت که دستگاه های 
دولتی، فش��ار بی جهت به بخش تولید و صادرات وارد کنند؛ 
بلکه بیش��تر عوامل بیرونی اس��ت که منجر به ش��کل گیری 
دستورالعمل ها و بخش��نامه ها در حوزه صادرات می شود، اما 
علی رغم همه اینها ظرفیت ها به گونه ای اس��ت که کش��ور به 
نح��و مطلوبی اداره می ش��ود و چرخ اقتص��اد در حال حرکت 

است.

اخبـــار

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت بنابر اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت 
بازرگانی دولتی، کشاورزان تمایلی به گندم تولیدی خود با نرخ یک هزار 
و 700 تومان به دولت ندارند. عطاءاهلل هاش��می در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، در واکنش به درخواست دولت مبنی بر تحویل گندم با 
نرخ یک هزار و 700 تومان از کشاورزان، اظهار کرد: در چند روز گذشته 
مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی اعالم کرد که حاضرند گندم موجود 
در کش��ور را به منظور ذخایر اس��تراتژیک با نرخ یک هزار و 700 تومان 
از کش��اورزان خریداری کنند در حالی که ای��ن نرخ به هیچ عنوان مورد 
رضایت کش��اورزان نیس��ت. او افزود: اگر قیمت یک هزار و 700 تومانی 
گن��دم مورد رضای��ت تولیدکنندگان بود، آنها در ماه ه��ای اخیر اقدام به 
تحوی��ل گندم تولیدی به دولت می کردند، به همین خاطر از مس��ئوالن 
ذی رب��ط انتظار داریم که عالوه ب��ر پرداخت نقدی حداقل 2 هزار و 500 
تومان را به ازای خرید هر کیلو گندم به کش��اورزان بپردازد تا آنها نسبت 

به تحویل گندم تولیدی مانده در انبار ها به دولت رغبت کنند.

شیرینی خودکفایی گندم را با شایعه پراکنی از بین نبرید
رئی��س بنیاد ملی گندمکاران با اش��اره به اینکه قیم��ت هر تن گندم 
واردات��ی 2۸0 تا 2۹0 دالر اس��ت، بیان کرد: بر این اس��اس دولت برای 
واردات 3 میلیون تن گندم به منظور ذخایر اس��تراتژیک، 3 هزار میلیارد 
توم��ان بیش از نرخ داخ��ل باید پول بپردازد چراکه قیمت هر کیلو گندم 
خارجی با احتس��اب هزینه های حمل ونقل و ... برای دولت باالی 3 هزار 
تومان تمام می ش��ود. هاش��می ادامه داد: با توجه به تولید مناسب گندم 
در داخل کش��ور از مس��ئوالن ذی ربط انتظار می رود با شایعه هایی مبنی 
بر آنکه تولید داخل پایدار نبوده، بهانه دس��ت دش��من ندهند چراکه ما 
در تأمین نیاز کش��ور و خودکفایی که حاصل دس��ترنج کشاورزان است، 
مشکلی نداریم و امسال برای چندمین سال متوالی در تولید این محصول 

استراتژیک خودکفا شدیم.
این مقام مس��ئول ادامه داد: امس��ال حدود 13.5 میلیون تن گندم در 
کشور تولید شده که از این میزان 7.۸ میلیون تن تحویل دولت شده است 

و مابقی توس��ط بخش خصوصی خریداری، بخشی به عنوان خودمصرفی 
کشاورزان مورد استفاده قرار گرفته و حدود 3میلیون تن گندم از چرخه 

خرید تضمینی خارج و در انبار های کشاورزان مانده است.
او اف��زود: طی دو هفته اخیر طی نامه ای به رئیس جمهور اعالم کردیم 

که نیازی به واردات گندم نداریم.
ب��ه گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران، برخ��ی افراد به بهانه واردات به 
دنبال آن هس��تند تا خودکفایی گندم را زیر سوال ببرند و با واردات پول 
به کشاورزان خارجی پرداخت کنند که این امر به زیان تولید داخل تمام 

می شود.
هاش��می در پای��ان درباره آخری��ن پیگیری ها پیرام��ون قیمت خرید 
تضمینی گندم برای س��ال زراعی جدید، تصریح کرد: ما همچنان پیگیر 
این موضوع هستیم تا قیمت پیشنهادی بنیاد ملی گندمکاران که همان 
2 هزار و 500 تومان برای نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده 

است تحقق یابد.

کشاورزان رغبتی به تحویل گندم با نرخ یک هزار و ۷۰۰ تومان به دولت ندارند

عضو هیأت مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوشتی گفت با توجه به شرایط 
کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می ش��ود که ثبات قیمت مرغ تا 15 اس��فند در 

بازار ادامه یابد.
برومند چهارآیین در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، از ثبات نرخ مرغ 
نس��بت به ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ 
زنده درب مرغداری ۸ هزار و 500 تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها 

12 هزار و 300 تومان است.
وی اف��زود: با توجه به وضعی��ت کنونی جوجه ری��زی در واحد های مرغداری 

پیش بینی می شود که ثبات قیمت مرغ در بازار ادامه یابد.
کمبودی در عرضه مرغ نداریم

چهارآیین با اش��اره به اینکه کمبودی در عرضه م��رغ نداریم، بیان کرد: بنابر 
برنامه ری��زی صورت گرفته در ماه گذش��ته، 120 میلی��ون قطعه جوجه ریزی در 
واحد های مرغداری صورت گرفته است که پیش بینی می شود این میزان در دی 

به 125 میلیون قطعه برسد.
ای��ن مقام مس��ئول قیمت واقع��ی هر کیلو مرغ زنده را ۹ ه��زار و 700 تا 10 

هزار تومان و مرغ آماده به طبخ را 1۴ هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به 
وضعی��ت کنونی بازار مرغداران در فروش ه��ر کیلو مرغ یک هزار و 500 تا یک 

هزار و ۶00 تومان متضرر هستند.
وی درب��اره آینده بازار مرغ گفت: با توجه به ش��رایط کنون��ی عرضه و تقاضا 
پیش بینی می ش��ود که ثبات قیمت مرغ تا 15 اسفند در بازار ادامه یابد و مجدد 

از این تاریخ به سبب ازدیاد تقاضا قیمت مرغ به نرخ واقعی خود برسد.
چهارآیین از ثبات و آرامش نس��بی قیم��ت نهاده های دامی طی یک ماه اخیر 
در ب��ازار خبر داد و افزود: هم اکنون قیم��ت هر کیلو ذرت در بازار آزاد یک هزار 

و 700 تا یک هزار و 750 تومان و کنجاله سویا 2 هزار و ۴50 تومان است.
عض��و هیأت مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی با انتقاد از اس��تمرار 
نوس��ان قیمت ریزمغذی ها در بازار بیان کرد: علی رغم واردات ریزمغذی، واکسن 
و مکمل ها با ارز ۴200 تومانی، اما نوسان قیمت این اقالم در بازار همچنان ادامه 

دارد به طوری که نسبت به ابتدای سال بیش از چهار برابر رشد داشته است.
وی افزود: مرغداران گوشتی طی ۴0 روز اخیر به واسطه فروش مرغ زیر قیمت 

تمام شده رقمی بالغ بر ۴50 تا ۴۶0 میلیارد تومان متضرر شدند.

خرید تضمینی با شیوع فعلی دردی از مرغداران دوا نمی کند
چهارآیین درب��اره آخرین وضعیت خرید تضمینی مرغ بیان کرد: اگرچه بار ها 
اع��الم کرده ایم خرید تضمینی تا زمانی که از مرغ��داران صورت نگیرد، دردی از 
مرغداران دوا نخواهد کرد، اما طی یک ماه گذش��ته خرید تضمینی مرغ در حال 

انجام است.
ای��ن مق��ام مس��ئول ادامه داد: اگ��ر روزانه یک ه��زار تن مرغ از س��طح بازار 
جمع آوری ش��ود، به سبب ش��وک وارده قیمت به نفع مرغداران افزایش می یابد، 

این در حالی است که هم اکنون میزان خرید روزانه به 100 تن نمی رسد.
ب��ه گفت��ه وی، علی رغم آغاز خری��د تضمینی مرغ طی یک ماه گذش��ته، اما 

تاکنون مرغداران از حاشیه زیان خارج نشدند.
عضو هیأت مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی با اشاره به اینکه خرید 
مرغ منجمد با نرخ 13 هزار تومان برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست، بیان 
کرد: با توجه به آنکه متوس��ط قیمت تمام ش��ده هر کیل��و مرغ منجمد 1۴ هزار 
تومان است از این رو مرغداران در عرضه هر کیلو مرغ منجمد به پشتیبانی یک 

هزار و 500 تومان متضرر می شوند.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان 
درباره قیمت گوش��ت منجمد در کرمان گفت در این راس��تا سهمیه ای 
برای اس��تان کرمان تعیین شد که در این راستا گوشت منجمد وارداتی 
با کیفیت خوب با قیمت هر کیلو ۴0هزار تومان را خواهیم داشت که در 

آینده نزدیک توزیع و اطالع رسانی الزم انجام خواهد شد.
»س��ینا خس��روی« در جمع خبرنگاران ایس��نا، درباره سهمیه شکر 
اس��تان کرمان گفت: خوشبختانه سهمیه شکری برای استان کرمان در 
نظر گرفته ش��د که در این راستا شکر با قیمت ۴۹50 تومان در اختیار 

مصرف کننده قرار خواهد گرفت.
وی درباره قیمت گوش��ت منجمد در کرمان نیز گفت: در این راس��تا 
س��همیه ای برای اس��تان کرمان تعیین ش��د که در این راس��تا گوشت 
منجم��د وارداتی با کیفی��ت خوب با قیمت هر کیل��و ۴0هزار تومان را 
خواهیم داش��ت ک��ه در آینده نزدیک توزیع و اطالع رس��انی الزم انجام 

خواهد شد.
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان 
ادامه داد: به منظور تامین میوه ش��ب عید نیز 700 تن س��یب درختی 

باکیفی��ت از اس��تان آذربایجان غرب��ی و حدود 1۴00 ت��ن نیز پرتقال 
جیرفت تامین ش��ده اس��ت که از 15 روز آینده حم��ل این کاالها آغاز 

خواهد شد.
خسروی در ادامه درباره میانگین تغییرات قیمت کاالهای اساسی در 
ب��ازار کرمان پس از افزایش قیمت بنزین نی��ز گفت: میانگین تغییرات 
قیمت کاالهای اساسی در بازار کرمان بین ۸ تا 10درصد افزایش از 20 
آبان ماه تا به امروز بوده اس��ت که در این راستا و به منظور کنترل بازار، 

سعی در افزایش گشت های نظارتی را داریم.

ثبات قیمت مرغ تا 15 اسفند ادامه دارد 

 نرخ هر کیلو مرغ 12 هزار و 3۰۰ تومان

توزیع گوشت منجمد وارداتی با قیمت هر کیلو ۴۰هزار تومان در آینده نزدیک

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

فعالیت بیدود با شرایط جدید از فردا آغاز 
می شود

یکی از مدیران حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت دوچرخه های 
اش��تراکی نارنجی از امروز به تهران بازمی گردند و فعالیت خود را با شرایط 
جدید آغاز می کنند.  به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از فارس، 
یکی از مدیران حمل و نقل ش��هرداری تهران خبر از بازگشت دوچرخه های 
نارنج��ی از به ته��ران داد و اعالم کرد: فعالیت جدید دوچرخه ها با ش��رایط 
متف��اوت از قبل خواهد بود.  وی افزود: توافق اولیه با ش��رکت بیدود انجام 
گرفته ولی هنوز نهایی نش��ده و ممکن اس��ت به زودی توافق با شرکت های 
مشابه هم طی فراخوانی جهت توسعه فرهنگ دوچرخه سواری آغاز کنند. 

وی ادامه داد: ودیعه دوچرخه های اشتراکی در دور جدید فعالیت شرکت  
بیدود، حذف و حق عضویت یکساله دریافت می شود که مبلغ آن حدود 50 
هزار تومان خواهد بود.  وی بیان داشت: شارژ روزانه هم به ازای نیم ساعت 
مسافت 1500 تومان است و همه این موارد جهت تشویق بیشتر شهروندان 

برای استفاده از دوچرخه در نظر گرفته شده است. 
یکی از مدیران حمل و نقل شهرداری تهران گفت: همانطور که شهروندان 

از رفتن بیدود غافلگیر شدند برای بازگشت آن نیز غافلگیر خواهند شد.

چالش های خودروسازان در اجرای مصوبه 
استاندارد یورو 5

عضو هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی ضمن اشاره 
به چالش های ارتق��ای کیفیت محصوالت تولیدی بر لزوم ورود تکنولوژی و 

داخلی سازی تاکید کرد.
ام��راهلل امینی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص این موضوع 
ک��ه آیا امکان اجرای مصوب��ه قانون هوای پاک مبنی بر ارتقای اس��تاندارد 
خودروها از یورو ۴ به یورو 5 وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: به نظر می رسد 
امکانات زیرساختی برای اجرای این مصوبه وجود ندارد؛ همانطور که انجمن 
خودروس��ازان هم به دلیل فقدان تجهی��زات و نقدینگی موردنیاز در جهت 
افزای��ش کیفی��ت محصوالت تولیدی ع��دم اجرای این مصوب��ه را از دولت 

خواستار شده است.
وی در راس��تای حرکت خودروسازان به سمت تولید محصوالت گازسوز و 
ارتقای استانداردها درخصوص این خودروها گفت: تولید خودروهای گازسوز 
از س��ال ها قبل آغاز ش��ده اس��ت که البته به دلیل عدم تعبیه و گس��ترش 
جایگاه های س��وخت این خودروها از جان��ب وزارت نفت و عدم اعمال طرح 
س��ی ان جی برای موتور خودروها از س��وی خودروس��ازان به مدت طوالنی 
متوقف شد. این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی 
با اش��اره به لزوم تولید خودروهای گازس��وز در اث��ر افزایش قیمت بنزین و 
تقاضا افزود: ارتقای اس��تاندارد خودروهای گازس��وز نیاز به حمایت دولت و 

سرمایه گذاری خودروسازان دارد.
امینی درخصوص اعمال اجبار بر اجرای اس��تاندارد یورو 5 اذعان داشت: 
توق��ف خطوط تولید به دلیل نبود امکانات و افزایش قیمت خودرو از تبعات 

اجرای این مصوبه در شرایط فعلی است.
وی ب��ا ارائه راهکارهایی مبنی بر توس��عه و تقویت تکنول��وژی تولید در 
صنع��ت خودرو تصریح کرد: ورود تکنولوژی و س��اخت داخل از برنامه هایی 

بود که می بایست در گذشته در دستور کار خودروسازان قرار می گرفت.
ای��ن عضو هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانش��گاه عالم��ه طباطبائی در 
پایان خاطرنش��ان کرد: انجام کارهای کوتاه مدت و بلندمدت اعم از تولید و 
طراحی در راستای خودروساز شدن، تقویت ایمنی خودرو و افزایش کیفیت 
آن همچنی��ن کاه��ش مصرف س��وخت و تولید خودروه��ای برقی از جمله 
اقدامات ضروری اس��ت که در دنیا مورد توجه قرار گرفته اس��ت اما عملکرد 

خودروسازان داخلی در این خصوص رضایت بخش نیست.

مافیا در فروش خودرو
چند ماهي اس��ت خودروسازان داخلي با اعالم قبلي، سامانه خود را براي 
ثبت ن��ام متقاضیان در یک زمان از پیش تعیین ش��ده فعال کرده اند، اما در 
زمان مقرر شده دسترسي افراد براي خرید وجود نداشته و پس از چند دقیقه 

فروش به  طور کامل متوقف و ظرفیت  تکمیل اعالم مي شود.
ب��ه گزارش خبرگزاري رس��ا، این موضوع گمانه زني ه��اي متفاوتي در پي 
داش��ته است. برخي معتقدند این خریدها ممکن است توسط روبات ها حتي 
»صوري« ش��کل  گرفته باش��د. در همین رابطه حسین علي حاجي دلیگاني، 
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شوراي اسالمي طي تذکري در صحن 
علني به وزیر صمت گفت: »اعتماد عمومي نسبت به سامانه فروش اینترنتي 
خودرو رو به کاهش اس��ت. مردم معتقدند این نوع عرضه و تکمیل ش��دن 
چند دقیقه اي ظرفیت، کامال صوري بوده و عمال خریداران واقعي نمي توانند 

به این طریق خرید خودرو انجام دهند.
وجود روبات براي خرید اینترنتي خودرو 

س��ید جواد حس��یني کیا، عضو هیأت رئیسه کمیس��یون صنایع و معادن 
حول این موضوع گفت: »کمیس��یون ها در زمان فعل��ي )انتخابات( تعطیل 
هس��تند زیرا تمرکزها بر مس��ئله بودجه بندي بوده و تمامي دستورها عماًل 
کن��ار رفته اند.«ای��ن نماینده مجل��س در ادامه افزود: »متأس��فانه، موضوع 
تکمی��ل ظرفی��ت ف��روش اینترنتي خودرو باع��ث نارضایتي مردم ش��ده و 
اخبار غیررس��مي اي حول این موضوع موجود اس��ت. ب��ا توجه به این اخبار 
افرادي تح��ت عنوان مافیاي خودرو با اس��تفاده از روبات، ثبت نام اینترنتي 
انج��ام مي دهند؛ به همین علت ظرفیت ها در دقایق ابتدایي ثبت نام تکمیل 
مي ش��ود. امیدواریم که دس��تگاه هاي نظارتي مانند وزارت صنعت و معدن 
ای��ن موضوع را مورد بررس��ي ج��دي قرار داده و از ضایع ش��دن حق مردم 

جلوگیري کنند.«
اختالف قیمت در بازار خودرو؛ تبعات اقتصاد بیمار کشور 

همچنین فریدون احمدي، نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن گفت : 
»موضوع تکمیل ظرفیت چند دقیقه اي فروش خودرو، پرس��ش بس��یاري از 
ش��هروندان است. باالبودن تعداد متقاضیان خرید خودرو را نمي توان نادیده 
گرفت اما اخبار غیررسمي مبني بر ثبت نام برخي متقاضیان از طریق روبات 
اس��ت. طبعاً به علت تف��اوت قیمت ظرفیت و زمان محدودتري در س��ایت 
وج��ود دارد و عده اي با به کارگیري راهکارهاي متفاوت به  س��رعت ثبت نام 
کرده  و ظرفیت  تکمیل مي ش��ود.« این نماینده مجلس ادامه داد: »پیشنهاد 
ما به مسئولین براي برطرف کردن این معضل در حال حاضر محدودنکردن 
خودروساز به قیمتي متفاوت از قیمت فروش آزاد خودرو است. این اختالف 
قیمت باعث سوءاس��تفاده برخي از افراد مي شود که به دنبال منفعت بردن 
از این اختالف قیمت هس��تند. این اختالف قیمت ناش��ي از انحصاري است 
ک��ه در بازار به وجود آمده و تمام ای��ن موضوعات را مي توان تبعات اقتصاد 

بیمار کشور دانست.«

سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد که اعتبار طرح کمک به ناوگان 
حمل ونقل عمومی در الیحه بودجه ۹۹ هفت برابر شده است.

به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، سازمان برنامه 
و بودجه درباره اظهارات رئیس ش��ورای شهر تهران مبنی بر اینکه »سرانه  
محیط زیستی و حمل و نقل عمومی تهرانی ها در بودجه ۹۹ در حد صفر 

است«، توضیحاتی ارائه کرد که متن آن بدین شرح است:
»مس��تندات و ش��اخص هایی همانند س��هم عمران ش��هری و س��هم 
شهروندان استان تهران از بودجه عمومی ارائه شده در خبر آن خبرگزاری، 

با شاخص های توزیع بودجه عمومی متفاوت است.
توج��ه به این نکته ضروری اس��ت که بودجه با رویکردبخش��ی تنظیم 
می ش��ود و منابع بودجه عمومی در بخش عمران ش��هری و حمل و نقل 
درون شهری در اصل ماهیت کمک داشته که در قالب طرح های توسعه ای 

در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد. 
گفتنی است که عمده منابع بخش عمران شهری خارج از بودجه عمومی 
کش��ور و در چارچوب بودجه ش��هرداری ها تأمین می شود که بخش قابل 
توجه��ی از آن در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، با بیش از 35هزار 

میلیارد تومان تامین اعتبار می شود.
از طرفی، برای پوش��ش س��رانه های فرهنگی، ورزش��ی، گردش��گری، 

آموزش وپرورش، دانشگاه ها و ... در شهرها منابعی در سرفصل های مرتبط 
الیحه بودجه س��ال 13۹۹ تأمین شده که برای بهبود خدمات عمومی به 

شهروندان منظور شده  است.
همچنین این سازمان اقدامات صورت گرفته به منظور کمک به طرح های 

حمل ونقل شهری را اعالم کرد که شرح آن چنین است:
نوس��ازی ناوگان اتوبوس: با اس��تفاده از اوراق مشارکت موضوع بند )د( 
تبصره 5 قانون بودجه س��ال 13۹۸ نسبت به تأمین12300 میلیارد ریال 
اوراق مشارکت برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی–اتوبوس پیش بینی 
و در دس��ت اقدام است. الزم به توضیح اس��ت که اعتبار طرح »کمک به 
توس��عه و نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی« از 2۶0 میلیارد ریال در 
قانون بودجه س��ال جاری به بیش از 1525 میلیارد ریال در الیحه بودجه 

سال 13۹۹ افزایش یافته است.
تمهیدات پیشنهادی برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری: با استناد 
به مصوبه ش��ماره 12۸۸۴5 م��ورخ 13۹7/3/20 ش��ورای اقتصاد »طرح 
جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری« برای 
نوس��ازی ۹ هزار اتوبوس دیزل و گازسوز شهری با استفاده از صرفه جویی 
حاصل از س��وخت تا س��قف 15۶ ه��زار دالر ب��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، اجازه داده ش��ده اس��ت که نسبت به نوسازی ناوگان با استفاده از 

سرمایه گذاری در این بخش اقدام کند.
در مورد نوسازی 1000 دستگاه اتوبوس با استفاده از تسهیالت موضوع 
تبصره  1۸قانون بودجه س��ال جاری پیشنهاد به دبیرخانه شورای اقتصاد 
ارائه ش��ده و مقرر است تسهیالت هر دستگاه اتوبوس با همکاری صندوق 
کارآفرینی امید، بخشی از اعتبار در قالب وجوه اداره شده و منابعی از محل 
بودج��ه عمومی، آورده متقاضی ) ش��هرداری و بخش خصوصی( تامین و 

عملیاتی شود. 
تامین منابع مالی به منظور توس��عه ش��بکه مترو: الزم به توضیح است 
که طی سال های ۹7-13۹2 بالغ بر ۶1000 میلیارد ریال اوراق مشارکت 
به طرح های قطار شهری کالنش��هرهای کشور با مشارکت در بازپرداخت 
معادل 50درصد ش��هرداری و 50درصد از محل بودجه عمومی اقدام شده 

است.
در س��ال 13۹۸ نیز با استفاده از اوراق مشارکت موضوع بند )د( تبصره 
5 قانون بودجه س��ال 13۹۸ نسبت به تأمین 50 هزار میلیارد ریال اوراق 

مشارکت برای طرح های قطار شهری در حال بررسی و اقدام است.
از مجموع منابع فوق بیش از 30هزار میلیارد ریال به پروژه های مرتبط 
با ش��بکه راه آهن ش��هری تهران همانند تکمیل خطوط 3، ۶ و 7 متروی 

تهران اختصاص یافته است.

اعتبار طرح کمک به ناوگان حمل ونقل عمومی ۷ برابر شده است

رئیس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی ایران گف��ت با توجه به ناعادالنه بودن 
تخصیص یارانه س��وخت و انرژی به شکل فعلی و مشکالتی که دولت در اصالح 
ای��ن روند دارد، اتاق بازرگانی بار دیگر پیش��نهاد خ��ود مبنی بر تخصیص کارت 
انرژی به سرپرس��تان خانوار را مطرح و بررس��ی کرده و در صورت اعالم آمادگی 

دولت آماده است این طرح را ارائه کند.
به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، حمیدرضا صالحی 
س��لمی اظهار ک��رد: آنچه که از وضعیت نظام پرداخ��ت یارانه انرژی در ایران به 
دس��ت می آید این اس��ت که با وجود هزین��ه باالیی که دولت ب��رای پایین نگه 
داش��تن قیمت س��وخت و انرژی هایی همچون برق و گاز می پردازد، اما در عمل 
اقش��ار ثروتمند از این منابع اس��تفاده می کنند و اقش��ار کم درآمد امکانات الزم 
برای بهره مندشدن از این امتیازات را ندارند. از این رو از سال ها پیش بحث لزوم 

اصالح نظام پرداخت یارانه انرژی مطرح بوده و ادامه دارد.

وی ادامه داد: هرچند در س��ال های گذشته دولت برنامه هایی را در این مسیر 
اج��را کرده اما ب��ا توجه به محدودیت های موجود و اش��کاالتی که به این برنامه 
وجود داش��ته، اتاق بازرگان��ی همچنان طرح خود را در زمین��ه کارت انرژی در 
دس��ت پیگیری دارد و اخیرا در جلس��ه ای در اتاق بازرگانی تهران این بحث بار 

دیگر مطرح شد.
رئیس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی ای��ران درباره جزییات طرح کارت های 
ان��رژی گفت: ما اگر بتوانیم تمام مناب��ع یارانه ای تخصیصی به هر فرد ایرانی که 
ش��امل یارانه س��وخت، برق، گاز و ... می ش��ود را تبدیل به اعتباری کنیم که به 
حساب سرپرستان خانوار واریز می شود، در گام نخست عدالت موردنظر در یارانه 
ان��رژی را به وجود آورده ایم و از س��وی دیگر منابع ای��ن یارانه را در اختیار افراد 

قرار داده ایم تا براساس شرایط زندگی شان، برای هزینه اش برنامه ریزی کنند.
صالحی ادامه داد: این منابع می تواند به ش��کل پول باشد یا به شکل اعتبار به 

حس��اب افراد ریخته شود. در هر دو صورت خانواده ای که نمی خواهد یا امکانات 
آن را ندارد که از همه یارانه انرژی اش استفاده کند، می تواند از طریق این کارت، 
س��هم خود را خرید و فروش کرده و انتقال دهد و به این ترتیب حمایت دولتی 

موردنیاز را دریافت کند.
ب��ه گفته وی، حتی در مراحل بعدی می توان بازاری برای این اعتبارات انرژی 
به وجود آورد و با ورود ش��رکت ها و نهادهای��ی که تولید ارزش افزوده می کنند، 

ثروت آفرینی کرد.
صالحی این را نیز گفت که دولت فعال درخواستی برای ارائه این طرح نداشته 
اما اتاق بازرگانی آماده اس��ت در صورت اس��تقبال برنامه خ��ود در این زمینه را 
ارائه کند. به گزارش ایسنا، در جدیدترین جلسه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
تهران، اعضای این کمیسیون بار دیگر طرح طراحی و تخصیص کارت های انرژی 

برای خانوارهای ایرانی را مطرح و بررسی کردند.

قائم مقام وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت بخش عمده ای از نیازهای ارزی 
کش��ور، از محل منابع ارزی حاص��ل از صادرات تامین ش��ده و به همین دلیل، 
بای��د صادرکنن��دگان را مورد حمایت ق��رار داده و موانع پی��ش روی آنها را نیز 

برطرف کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شاتا، حسین مدرس خیابانی در 
دومین جلسه س��تاد توسعه صادرات، با اش��اره به تالش بی وقفه صادرکنندگان 
ب��رای تأمی��ن نیاز های ارزی کش��ور، گف��ت: در حال حاضر، بخ��ش عمده ای از 
نیاز های ارزی کش��ور از مح��ل منابع ارزی حاصل از صادرات تأمین ش��ده و به 
همی��ن دلیل، باید صادرکنندگان را مورد حمایت قرار داده و موانع و چالش های 

پیش روی آنها را نیز برطرف کرد. وی افزود: در همین راستا، بانک مرکزی اعالم 
کرده که اطالعات مربوط به تس��ویه ارزی صادرکنندگان را به صورت ماهانه به 
س��ازمان امور مالیاتی ارائه خواهد داد تا در ارس��ال اطالعات مربوط به بازگشت 
ارز صادراتی آنها، تأخیری رخ نداده و اس��ترداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات 

با هدف تقویت بنیه نقدینگی صادرکنندگان نیز با کمترین تأخیر انجام شود.
وی بیان کرد: درخصوص ساز و کار اجرایی برای حل و فصل مسائل صادراتی، 
باید همانطور که در حوزه بازرگانی داخلی، ستاد تنظیم بازار وجود دارد، ستادی 
نی��ز ب��ا اختیارات کافی، امور مرتبط با تجارت خارج��ی را به صورت هفتگی و با 
حض��ور تمامی ذی نفعان، مرور کرده و در مورد آنها تصمیمات س��ریع و الزم را 

اتخاذ کند. باید توجه داش��ت ک��ه این موضوع در حوزه تنظی��م بازار داخلی به 
خوبی مؤثر بوده و با اس��تفاده مناسب از همین س��از و کارها، کشور به آرامشی 

نسبی رسیده است.
وی ب��ا تأکید بر اینکه مجموعه اقدامات انجام ش��ده در حوزه بازرگانی داخلی، 
نتیجه رصد، هماهنگی و تصمیمات مناسب اتخاذشده در ستاد تنظیم بازار است، 
تصریح کرد: پیش نویس تش��کیل »ستاد توس��عه صادرات« با در اختیار داشتن 
اختیارات اصل 127 قانون اساسی، به معاون اول محترم رئیس جمهور ارائه شده 
و تقاضا گردیده تا این س��تاد به ریاس��ت وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیری 

سازمان توسعه تجارت ایران، مسیر صادرات کشور را هموار کند.

اعطای کارت انرژی به جای یارانه سوخت

بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات یک ماه پس از صادرات
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تحقیقاتی که برای یافتن پاس��خ برخی س��واالت عمده علمی تالش 
می کنن��د از جمله محورهایی هس��تند که مورد حمایت فدراس��یون 
س��رآمدان علمی معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری قرار 

می گی��رد. پروژه تحقیقاتی مش��ترک میان 
دانش��گاه تربی��ت م��درس و UCLA در 
زمینه توس��عه ابزارهای ذخیره انرژی پاک 
از جمل��ه ای��ن تحقیقات اس��ت. به گزارش 
مرک��ز ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، یکی 
از مهم ترین چالش ها در حوزه اس��تحصال 
ان��رژی از مناب��ع پ��اک، نح��وه ذخیره آن 
اس��ت. ذخیره حجم بیش��تری از انرژی در 
مدت زمانی کوتاه تر از جمله اهدافی اس��ت 
که بخش عمده ای از تحقیقات دانش��گاهی 
مختلف به دنبال تحقق آن هس��تند. بر این 
اس��اس یک گروه تحقیقاتی به سرپرس��تی 

پروفس��ور میرفضل اهلل موسوی از دانش��گاه تربیت مدرس  با همکاری 
گ��روه تحقیقاتی پروفس��ور ریچ��ارد کین��ر )Richard Kaner( از 
دانش��گاه کالیفرنیا، لس آنجل��س )UCLA(، در یک مقاله تحقیقاتی، 

یک ابزار ذخی��ره انرژی را معرفی کرده اند که کارکرد ممتازی از خود 
نشان می دهد.

اس��تفاده از انرژی ه��ای پ��اک، ه��ر روز در حال گس��ترش اس��ت. 
منابع��ی مانند »باد«، »ج��زر و مد دریا«، 
جایگزی��ن  می توانن��د   ... و  »خورش��ید« 
سوخت های فس��یلی شوند. به خاطر عدم 
امکان دسترس��ی پیوس��ته به این منابع، 
توس��عه ابزاره��ای مختلف ب��رای ذخیره 
انرژی به دست آمده از این منابع به کلید 
اصلی توسعه انرژی  های تجدیدپذیر تبدیل 

شده است.
و  باتری ه��ا  س��اخت  بی��ن،  ای��ن  در 
ابرخازن های پیشرفته به نقطه کانونی این 
تالش علمی تبدیل ش��ده اس��ت . ساخت 
باتری ه��ای با طول عمر بیش��تر و قدرت 
ذخی��ره بهت��ر می تواند موج��ب افزایش 
اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر شود.  همچنین توسعه لوازم الکتریکی 
قابل حمل از قبیل موبایل، لپ تاپ، تبلت لزوم توس��عه ابزارهای ذخیره انرژی 

الکتریکی کارآمد را دوچندان کرده است.

ش��رکت های خالق با حمایت س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، محصوالت خود را در نمایش��گاه 
ترویجی بازی و اسباب بازی عرضه کردند. در این نمایشگاه عالوه بر بخش های 

معمول، دهکده بازی نیز طراحی ش��ده اس��ت 
ت��ا کودکان با محصوالت ش��رکت های خالق و 
فعال در حوزه فناوری های نرم آش��نا شوند. به 
گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، س��ید امیر 
آقایی دبیر کارگروه رسانه و محتوای دیجیتال 
س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در 
مورد تح��والت و تفاوت های این دوره برگزاری 
نمایشگاه ترویجی بازی و اسباب بازی نسبت به 
دوره قبل گفت: »جشنواره ملی اسباب بازی از 
دو بخش اصلی تش��کیل شده است که یکی از 
بخش ها، نمایشگاه ترویجی بازی و اسباب بازی 

است.« به گفته آقایی: »مهم ترین تفاوت این نمایشگاه نسبت به دوره  قبل این 
اس��ت که توانس��ته ایم فضای دهکده گونه در حوزه بازی های مختلف به وجود 
آوری��م. در ای��ن دهکده های بازی، دانش آموزان و کودکان به وس��یله همکاری 

و ب��ازی ب��ا یکدیگر و همچنین ب��ازی با والدین و مربی��ان، صاحب یک تجربه 
جدید در حوزه بازی می ش��وند.« مدیر نمایش��گاه ترویجی پنجمین جشنواره 
ملی بازی و اس��باب بازی با اش��اره به تمهیدات انجام گرفته برای افزایش غنای 
ای��ن رویداد بیان ک��رد: »مهم تری��ن دغدغه 
ما این اس��ت ک��ه بتوانیم زمین��ه ای را برای 
آش��نایی مدیران حوزه آموزش��ی و این شیوه 
آموزش��ی بازی محور ایجاد کنی��م تا آنها نیز 
این طرحهای آموزش��ی را در سیس��تم خود 
اس��تفاده کنند. بر این اس��اس، ت��ور مدیران 
آموزش��ی را تدارک دیده ایم که در آن، تمام 
خدمات و س��رویس ها به ط��ور مفصل برای 
مدیران توضیح داده میش��ود تا به طور کامل 
با این ش��یوه  آموزش بازی محور آشنا شوند.« 
مدیر نمایش��گاه ترویجی بازی و اسباب بازی 
در ادامه اظهاراتش گفت: »برنامه دیگر اردوی 
رایگان دانش آموزی است که دانش آموزان به 
همراه معلمان خود در این اردو شرکت می کنند و تجربه مشترک رضایت آفرین 
از سرویسهای آموزشی بازی محور را به دست میآورند و این بازیها را به صورت 

عملی انجام میدهند.«

حضور شرکت های خالق در حوزه بازی رونق می گیردفناوری ابرخازن ها توسعه می یابد

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری در مراس��م رونمایی از 
دس��تگاه پاراسایکلینگ، گفت این دستگاه که به همت دانشگاه علم و 
صنعت تولید ش��ده فناوری خاصی دارد و دانش نوروساینس کشور را 

چند پله باال برده است.
 ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، س��ورنا س��تاری مع��اون علمی و فن��اوری رئیس 
جمه��وری صبح روز گذش��ته با حضور در دانش��گاه عل��م و صنعت از 
دس��تگاه »پاراس��ایکلینگ« که زیر نظر عباس عرفانیان رئیس شرکت 
س��امانه های الکترونیک عصب��ی و عضو هیات علمی دانش��گاه علم و 

صنعت به تولید رسیده است، رونمایی کرد. 
ستاری در این مراسم با اشاره به اینکه تالش ما حمایت از صاحبان 
ایده، خالقان و نیروی انس��انی فوق العاده ای اس��ت که در کشور وجود 
دارد، گفت: ما در کشور نیروهایی داریم که با امکانات کم اما انگیزه ای 

قوی کارهای��ی کرده اند بزرگ 
از  مش��کلی  ک��ه  س��تودنی  و 
مشکالت مردم را رفع می کند.

وی ادامه داد: این دس��تگاه 
پیش��رفته که به همت دانشگاه 
عل��م و صنع��ت تولی��د ش��ده 
بهره  از فن��اوری پیش��رفته ای 
می برد و توانمندی کش��ور در 
عل��وم و فناوری اعصاب را ارتقا 
داده است. به مدد این دستگاه، 
افراد مبتال ب��ه ضایعه نخاعی، 
قادر خواهند بود روی پای خود 

بایستند و گام بردارند.
 توانمندی تجهیزات 

پزشکی با فناوری پیشرفته
به گفته س��تاری، بسیاری از 
تجهیزات��ی که فناوری بس��یار 
باالیی دارند و جزو چالش های 
اصلی حوزه س��المت محسوب 
ش��رکت های  در  می ش��وند 
دانش بنی��ان و اس��تارت آپ ها، 

ایران ساخت می شوند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه بیان کرد: س��اخت 
تجهیزات پیشرفته در قالب طرح های کالن ملی توسط معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری حمایت می ش��ود و تعداد قابل توجهی از 

این محصوالت توسط شرکت های دانش بنیان روانه بازار شده است.
س��تاری ب��ا بیان اینکه  بزرگ ترین مش��کل ما در حوزه بهداش��ت و 
درمان، رفع موانع پیش روی درمان بیماری های ضایعه نخاعی اس��ت، 
گف��ت: با کم��ک دانش به مدد این افراد آمده ای��م و با تولید تجهیزات 
ایران ساخت، کاری کردیم که کسانی که توانایی حرکت ندارند بتوانند 

به این مشکل فائق شوند.
رئی��س بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: ش��رکت های زی��ادی در قالب 
طرح ه��ای کالن مل��ی فن��اوری  با معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری قرارداد دارند و به زودی بسیاری از تجهیزات حوزه بهداشت 

و درمان توس��ط ش��رکت های دانش بنیان داخلی تولی��د و روانه بازار 
می شود.

وی با اش��اره به اینکه هر هفته از یک یا دو دس��تگاه جدید در حوزه 
درمان رونمایی می کنیم، تاکید کرد: تمام این تجهیزات تولیدشده در 
ش��رکت های داخلی طراحی و تجاری سازی ش��ده اند. امروز بسیاری از 
تجهیزات با فناوری باال که موردنیاز صنعت بهداشت و درمان است در 

داخل کشور و به همت متخصصان داخلی به تولید می رسد.
 س��تاری درباره برنامه های آت��ی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری ب��رای معرف��ی دیگر دس��تاوردهای حوزه س��المت، گفت: 
در آین��ده ای نزدی��ک معرف��ی دس��تاوردهای دانش بنی��ان در حوزه 
سی تی اسکن، الکتروش��وک، همودیالیز، دس��تگاه های شتاب دهنده و 
بسیاری از تجهیزات پیشرفته را داریم که به زودی وارد بازار می شوند.
به گفته س��تاری، حرکت جدی در ش��رکت های دانش بنیان شروع 
شده اس��ت که این حرکت به 
خوداتکای��ی کش��ور در رف��ع 

نیازهای اساسی می انجامد.
ستاری، با اش��اره به فناوری 
بیان  پاراس��ایکلینگ،  دستگاه 
کرد: این دس��تگاه که به همت 
دانش��گاه عل��م و صنعت تولید 
ش��ده تکنول��وژی خاصی دارد 
نوروس��اینس کش��ور  دانش  و 
را چند پله باال برده اس��ت. به 
کمک این دستگاه افراد ضایعه 
ب��ا کمک  نخاع��ی خودش��ان 
عض��الت خ��ود می توانند روی 

پای خود بایستند و راه بروند.
س��تاد  رئی��س  گفت��ه  ب��ه 
اقتص��اد  فرهنگ س��ازی 
دانش بنی��ان معاون��ت علمی و 
فن��اوری ریاس��ت جمه��وری، 
نمونه پیشین این دستگاه روانه 
بازار ش��ده است، اما برای ورود 
دستگاه های توانبخشی به بازار 
بای��د کمک های مالی دولتی افزایش یابد تا اینک��ه افراد در منزل هم 

بتوانند از این دستگاه ها استفاده کنند.
س��تاری ادامه داد: عمومیت این دستگاه از پاراواک که نمونه پیشین 
این دس��تگاه اس��ت بیشتر اس��ت و برای ضایعات نخاعی گردن و فلج 
کام��ل هم ب��ه کار م��ی رود و این معل��والن به کمک دس��تگاه فعلی 

می توانند کارهای روزمره خود را انجام دهند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه بیان کرد: ما تالش 
کردی��م با حمایت از تولید این دس��تگاه، بخش کوچکی از مش��کالت 
جامعه را پاس��خ دهیم. قدرت دانش به ما کمک کرده است که بتوانیم 

گره ای از جامعه توان یابان باز کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: تولید این دس��تگاه جزو طرح های کالن ملی 
فناوری اس��ت و برای این تکنولوژی یک میلیارد و 200 میلیون تومان 

کمک مالی از معاونت علمی ارائه شده است.

اسـپاتیفای تصمیم گرفته اسـت از سـال 2۰2۰ تبلیغات سیاسـی را به  دلیل ناتوانی در 
نظارت بر آنها متوقف کند.

بـه گـزارش زومیت اسـپاتیفای، یکی از مهم تریـن پلتفرم های موسـیقی جهان، جمعه  
گذشته اعالم کرد قصد دارد اوایل سال 2۰2۰ پخش تبلیغات سیاسی را در اپلیکیشن خود 
متوقف کند. به  گفته  این سـرویس استریم موسیقی، دلیل حذف تبلیغات سیاسی ناتوانی 

در نظارت بر این سبک از تبلیغات است.
اسپاتیفای در بیانیه ای اعالم کرده است:

در حال حاضر، در اسپاتیفای توانایی الزم برای اعتبارسنجی و نظارت بر محتوای تبلیغات 
سیاسـی را نداریم؛ به  همین  دلیل، تصمیم گرفته ایم انتشـار و نمایش تبلیغات سیاسی در 

اپلیکیشن  خود را متوقف کنیم تا بتوانیم روی تکمیل قابلیت های مان بیشتر کار کنیم.

پیش  از این، تبلیغات سیاسـی در اسـپاتیفای فقط در ایاالت  متحده  آمریکا ممکن بود و 
برای کاربران این کشـور به  نمایش درمی آمد. نکته جالب این است که اسپاتیفای هیچ گاه 
درآمد حاصل از پخش تبلیغات سیاسـی را شفاف اعالم نکرد. ازجمله سیاست مدارانی که 
از قابلیت تبلیغات سیاسـی اسـپاتیفای بهره گرفته بود، می توان به سناتور برنی سندرز، 
از حزب دموکرات آمریکا، اشاره کرد. این سیاست مدار کهنه کار برای اطالع رسانی اهداف 

حزب جمهوری خواه و تبلیغ این حزب در اسپاتیفای تبلیغ کرده بود.
بـا اعالم تصمیم جدید اسـپاتیفای مبنی بر حذف تبلیغات سیاسـی، اکنون می توان این 
شرکت را در کنار سایر شرکت هایی قرار داد که تصمیم گرفته اند تبلیغات سیاسی را حذف 
کنند؛ تصمیمی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری 2۰2۰ ایاالت  متحده  آمریکا می تواند 

تأثیر بسیاری بر شیوه  تبلیغات این انتخابات بگذارد.

با تولید دستگاه پاراسایکلینگ ایران ساخت

دانش نوروساینس کشور چند پله ارتقا یافت

پخش تبلیغات سیاسی در اسپاتیفای از اوایل سال ۲۰۲۰ متوقف می شود

دریچــه

مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری توربین یک ب��ار مصرف دندانپزش��کی 
ایران ساخت را رونمایی کرد.

 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از روند تولی��د توربین یک بار 
مصرف دندانپزشکی »ایران ساخت« بازدید کرد. »شرکت تولیدی توسعه صنعت هالل« 
تنها تولیدکننده توربین های یک بار مصرف یا شخصی دندانپزشکی در خاورمیانه است. 
ای��ن توربین ها عالوه بر پیش��گیری از خروج ارز و رفع نق��اط ضعف توربین های فلزی، 
ریس��ک ابتال ب��ه بیماری هایی مانن��د ایدز، هپاتی��ت، آنفلوآنزای ن��وع A  در مراکز و 

کلینیک ها را برطرف ساخته و زمینه اشتغال زایی را در کشور توسعه داده است.

با حضور سورنا ستاری

از توربین یک بار مصرف دندانپزشکی 
ایران ساخت رونمایی شد

سه شنبه
10 دی 1398

شماره 1463
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یکی از ش��رکت های دانش بنیانی که به همت متخصصان داخلی و با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ش��کل گرفته اس��ت، در حوزه تولید 
تجهیزات دریایی و ش��ناورهای س��بک فعالیت می کند. فعاالن فناور این شرکت 

دانش بنیان توانستند نیازهای داخلی این حوزه را 
بومی سازی کنند. این شرکت دانش بنیان داخلی، 
طراح و تولیدکننده  ش��ناورهای س��بک از جنس 
آلومینیوم و فوالد و تجهیزات مربوط به آنها است. 
این مجموعه دارای یارد مجهز س��اخت ش��ناور و 
کارگاه های س��اخت تجهیزات دریایی و همچنین 
اولی��ن برند تولیدکننده  تجهیزات دریایی در ایران 
اس��ت. کلیه  محصوالت و خدمات این مجموعه با 
استانداردها و تأییدیه های بین المللی ارائه می شوند.  
محصوالت تولیدی شرکت فنی و مهندسی صنعت 
و دریایی فن آوران سیراف شامل تجهیزات دریایی 
و شناورهای سبک است. همچنین تولید تجهیزات 
مختلفی مانند ان��واع باتری ش��ارژرهای صنعتی، 

ش��ارژر کنترلر دریایی، انواع س��امانه چراغ راهنمایی دریایی با انرژی خورشیدی، 
لنترن، انواع پنل کنترل برق تجهیزات دریایی، تابلو برق و چراغ های ناوبری کنترل 
دریایی هم از دیگر محصوالت این ش��رکت محسوب می شود. بنا به گفته حسن 

ابراهیم پورضیایی، مدیرعامل این ش��رکت، »شناورهای تولیدشده این مجموعه 
ش��امل برج غذادهی اتوماتیک م��زارع پرورش ماهی در قفس، ش��ناور تفریحی 
خورشیدی، کافی شاپ، شناور خدماتی ماهیگیری پیشرفته آلومینیومی و شناور 
زبال��ه جمع کن می ش��ود.« وی ادام��ه می دهد: 
»سیراف با اتکا به توانایی باالی تحقیق و توسعه، 
فراتر از نیازهای شناس��ایی و ابرازش��ده از طرف 
مشتریان، با رویکرد بهبود کیفیت، سرعت باالی 
تولید و همچنین ارائه  قیمت های رقابتی، بهترین 
راه حل ها را در قالب محصوالت به مشتریان خود 
عرضه می کند. در همین راس��تا و برای تضمین 
هرچه بیش��تر کیفیت محصوالت، دس��تیابی به 
TQM جزو اصلی ترین اهداف ما است. مجموعه 
این عوامل باعث شده این برند همواره جایگاهی 
قاب��ل اطمینان نزد مش��تریان داش��ته باش��د.« 
میدان فعالیت این ش��رکت شامل ارائه کنندگان 
خدم��ات مختلف بن��دری، ماهیگیری، حفاظت 
ساحلی، مسافربری، کشتی سازی های داخلی و خارجی، مالکان شناورها، صاحبان 
حوضچه ها و بنادر در بخش چراغ های ترافیک دریایی و همچنین صنایع فراساحل 

از قبیل سکوهای نفتی است.

»طراحی و ساخت یک سیستم تحریک غیرتهاجمی نواحی عمیق مغز« عنوان 
چالشی است که با هدف توس��عه پژوهش، فناوری و زمینه سازی برای استفاده از 
ظرفیت های مهندسی توسط ستاد توس��عه علوم و فناوری های شناختی معاونت 

علم��ی و فناوری برگزار می ش��ود. به گزارش مرکز 
ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، برگ��زاری این چال��ش رقابتی 
برای س��اخت ابزارهای نوی��ن در حوزه دانش علوم 
شناختی است و در آن روشی کارآمد برای تحریک 
غیرتهاجمی نواحی عمیق مغزی توس��ط محققان 
کش��ور ارائه می ش��ود. ام��ا اهمیت برگ��زاری این 
چالش در دس��تیابی به دانش تحریک عمقی مغز 
است. روش های مختلف غیرتهاجمی مانند تحریک 
الکتریکی، الکترومغناطیسی، نوری و فراصوتی برای 
تحریک س��لول های عصبی مغز کاربرد دارند. این 
روش ه��ا به عنوان راه حل هایی باارزش برای بهبود 
اختالالت حرکتی ناش��ی از سکته، اعتیاد، میگرن، 

افسردگی، وزوز گوش، دردهای مزمن و سایر موارد مشابه پیشنهاد شده است.
توس��عه این روش در کش��ور می تواند جایگزینی برای کاشت پروب درون مغز 
با عمل جراحی باش��د که ضمن حذف خطرات ناش��ی از فرآیند جراحی و کاهش 

صدمات می توان ناحیه موردنظر را به صورت غیرتهاجمی تحریک کرد.
پذیرش طرح های محققان برای حضور در این چالش از مردادماه س��ال جاری 
آغاز شده است و 25 دی ماه مرحله نخست داوری در آزمایشگاه نقشه برداری مغز 
است. همزمان با داوری طرح ها، شرکت کنندگان 
ب��ه مدت 20دقیق��ه فرصت دارند، مس��تندات و 
شبیه- س��ازی رایان��ه  ای ایده خود ب��رای ارزیابی 
حض��وری ارائه کنن��د. در این مرحل��ه و پس از 
داوری تخصص��ی، ب��ه پنج تیم برت��ر در مدالیته 
الکتریکی که با شایستگی بیشتر از سایر طرح ها 
نتایج خود به همراه پیشنهاد پیاده سازی فیزیکی 
طرح مدنظ��ر را ارائه و از آن دفاع کرده باش��ند، 
مج��وز ورود به مرحله دوم داده خواهد ش��د تا با 
استفاده از حمایت مالی س��تاد برای پیاده  سازی 
عمل��ی ایده خود و دریاف��ت جایزه نقدی ویژه به 
رقابت بپردازند. همچنین مرحله دوم این چالش 
به ساخت دستگاه در مدالیته الکتریکی و آزمایش 
آن اختصاص دارد. برگزیدگان داوری تخصصی مرحله اول، چهار ماه فرصت دارند 
تا ضمن تکمیل مستندات فنی و اقتصادی طرح خود،  یک نمونه آزمایشگاهی برای 

پیاده سازی ایده پیشنهادی خود ارائه کنند.

سیستم تحریک غیرتهاجمی نواحی عمیق مغز بومی می شودتجهیزات دریایی و شناورهای سبک »ایران ساخت« شد

دکتر علیرضا زالی در مراس��م رونمایی از نرم افزار و میز الکترونیکی 
کالبدشکافی )تشریح یار( دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت 
اس��تراتژی جدید دانش��گاه تبدیل ایده ها به محصول و خلق ثروت از 

فناوری است و بهترین راه برای این کار دانشگاه است.
به گزارش سنا، وی افزود: فناوری جزء الینفک دانشگاه است و برای 
اینکه بتوانیم از فناوری اس��تفاده کنیم س��تاد کارآفرینی در دانش��گاه 
تشکیل می شود تا با اس��تفاده از مزیت های فناوری، برای اندیشه های 
خالقانه هم اندیشی شود. همچنین پارک علم و فناوری دانشگاه نیز در 

مدار عملیاتی شدن قرار گرفته است.
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی شهید بهشتی یادآور شد: دانشجویان 
دانشگاه از شجاعت و اتکا به نفس برخوردار شده اند و با سرمایه گذاری 

ب��ه نحو مقتضی ب��رای آنها، در 
ش��رایط تحریم��ی از طرح های 
دانش��جویی حمای��ت می کنیم، 
چ��را ک��ه معتقدی��م گذش��تن 
تل��خ  و  س��همگین  ام��واج  از 
تحریم ها با اتکا به منابع درون زا 
امکان پذیر اس��ت و دانش��گاه ها 
در خط اول شکس��تن تحریم ها 

هستند.
ظه��ور  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
آموزش��ی  جدید  فناوری ه��ای 
و مج��ازی در حوزه س��المت و 
آموزش عل��وم پزش��کی گفت: 
و  مج��ازی  آم��وزش  اکن��ون 
شبیه سازی یکی از فعالیت های 
مه��م در ح��وزه آم��وزش علوم 
پزش��کی است. از س��ال ها قبل 
به دلی��ل کاه��ش مخاطرات و 
مهارت ها شبیه سازهای  افزایش 
آموزش��ی آغاز ب��ه کار کردند و 
در حیطه پزش��کی نیز س��اخته 
تعاملی بودن  همچنین  ش��دند. 
محص��ول شبیه س��از می توان��د 
تعام��ل محص��ول ب��ا کارب��ر را 

افزایش دهد.
زالی با اشاره ویژگی های مهم 
آموزش��ی  محصول  ی��ک  برای 

خاطرنش��ان کرد: ضمن اینکه ی��ک محصول برای عملک��رد بهتر اگر 
ب��ه صورت ترکیبی یا هیبریدی کار کند، می تواند با تلفیق س��اختارها 

عملکرد بهتری داشته باشد.
وی درباره کمبود جسد برای آموزش دانشجویان علوم پزشکی گفت: 
تش��ریح بدن انسان از گذش��ته دور یکی از مهمترین مباحث آموزش 
پزش��کی اس��ت و از ابعاد اس��تراتژیک آموزش علوم پزشکی محسوب 
می ش��ود، اما به دلیل کمبود جس��د، س��ختی نگهداری جسد و مواد 
شیمیایی نگهدارنده جسد که بعضا خطراتی را به همراه دارد، ضرورت 

یک شبیه ساز تشریح را مورد تاکید قرار می دهد.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهش��تی یادآور شد: شبیه ساز 
تش��ریح در آمریکا و آلمان ساخته شده است اما به دلیل قیمت گزاف 

و تحری��م ام��کان خرید آن برای کش��ور م��ا وجود ن��دارد و از همین 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در یک نوآوری عالوه 
بر س��اخت این نرم اف��زار و میز الکترونیکی آن را ب��ا توانایی ویژه تری 

طراحی کردند و به مرحله تولید رساندند.
وی گفت: این نرم افزار برتری بسیاری نسبت به نمونه های آمریکایی 
و آلمان��ی دارد. ضم��ن اینکه پیش از این در مرکز تحقیقات پزش��کی 
قانونی نیز تجربه مش��ابهی صورت گرفت که نرم افزار و میز الکترونیک 
دانش��گاه علوم پزشکی ش��هید بهشتی نس��بت به آنها نیز برتری های 
فنی بیش��تری دارد. زالی با اش��اره به برتری های فن��ی نرم افزار و میز 
الکترونیک تشریح یار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: اولین 
برتری از نظر تنوع قطعات اس��ت و بیش از 50 هزار قطعه تش��ریحی 
دارد. در نسخه آمریکایی دو تا 
سه جسد اسکن شده اند اما در 
این نمونه دو جس��د زن و مرد 

اسکن شده اند.
وی اف��زود: در بحث تعاملی 
می تواند  دانش��گاه  استاد  یک 
ب��ا اس��تفاده از ای��ن نرم افزار 
و  بنویس��د  درس  ط��رح 
قابلیت اس��تخراج پودمان ها و 
مدل های آموزشی را برمبنای 
درس هر دانشگاه در هر نقطه 

ایران فراهم می کند.
عل��وم  دانش��گاه  رئی��س 
پزشکی ش��هید بهشتی اضافه 
ک��رد: قابلیت هیبری��دی این 
که  می کند  کم��ک  دس��تگاه 
با واقعیت مج��ازی نیز امکان 
تصویربرداری هم وجود داشته 

باشد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه ویژگ��ی 
و  نرم اف��زار  ای��ن  انحص��اری 
دس��تگاه گفت: ی��ک ویرایش 
تخصص��ی مرب��وط ب��ه مغز و 
اعص��اب نیز در ای��ن نرم افزار 
وج��ود دارد ک��ه 1۴00 برش 
پیچیده مغز و اعصاب را نشان 
می دهد و ج��راح قبل از عمل 
جراحی می تواند براس��اس داده های تصویربرداری شبیه سازی جراحی 

را نیز انجام دهد.
زالی گفت: تلفیق تصاویر س��ه بعدی س��ی تی اس��کن و ام آر آی و 
رادیولوژی از دیگر ویژگی های این نرم افزار و دس��تگاه اس��ت. 5 هزار 
گزینه گرافی قفسه صدری در این نرم افزار وجود دارد و شرایط واقعی 

انسان و حاالت دینامیک به شکل عضله و مفاصل نیز دیده می شود.
وی اف��زود: از دیگ��ر ویژگی ه��ای مهم ای��ن نرم افزار این اس��ت که 
شبیه س��از رش��د جنین نیز وجود دارد و رشد و تکوین جنین که یکی 
از س��خت ترین بخش های آموزش آناتومی اس��ت را آس��ان تر می کند. 
همچنین با توجه به اضافه کردن نسخه های تطبیقی تشریحی جانوری 

برای دانشجویان علوم دامپزشکی نیز قابلیت استفاده دارد.

پیش  از این، تبلیغات سیاسـی در اسـپاتیفای فقط در ایاالت  متحده  آمریکا ممکن بود و 
برای کاربران این کشـور به  نمایش درمی آمد. نکته جالب این است که اسپاتیفای هیچ گاه 
درآمد حاصل از پخش تبلیغات سیاسـی را شفاف اعالم نکرد. ازجمله سیاست مدارانی که 
از قابلیت تبلیغات سیاسـی اسـپاتیفای بهره گرفته بود، می توان به سناتور برنی سندرز، 
از حزب دموکرات آمریکا، اشاره کرد. این سیاست مدار کهنه کار برای اطالع رسانی اهداف 

حزب جمهوری خواه و تبلیغ این حزب در اسپاتیفای تبلیغ کرده بود.
بـا اعالم تصمیم جدید اسـپاتیفای مبنی بر حذف تبلیغات سیاسـی، اکنون می توان این 
شرکت را در کنار سایر شرکت هایی قرار داد که تصمیم گرفته اند تبلیغات سیاسی را حذف 
کنند؛ تصمیمی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری 2۰2۰ ایاالت  متحده  آمریکا می تواند 

تأثیر بسیاری بر شیوه  تبلیغات این انتخابات بگذارد.

شایان ذکر است قبال توییتر نیز قانون منع تبلیغات سیاسی را در اپلیکیشن خود اعمال 
کرده بود و همچنین گوگل قرار است از 6 ژانویه  2۰2۰ تغییراتی برای منع تبلیغات سیاسی 
اعمـال کند که به  موجب آن شـخص یا سـازمان تبلیغ کننده از هدف قـرار دادن افراد و 
بررسی وابستگی های سیاسی و سوابق رأی دهندگان منع شود. این تصمیم گوگل احتماال 
تأثیـر زیادی بر درآمدهایش در تبلیغات خواهد گذاشـت. گـوگل از 31 مه 2۰18 افزون بر 
155 میلیون دالر از انتشـار تبلیغات سیاسـی به جیب زده بود و با تغییر قوانین انتشـار 

تبلیغات سیاسی، درآمد هنگفتی را از دست خواهد داد.
برخالف اسـپاتیفای و توییتر و گوگل، فیس بوک راهکاری متفاوت برای انتشار تبلیغات 
سیاسی پیش  گرفته و اعالم کرده است تبلیغات سیاسی را در اپلیکیشن ها و سرویس های 

خود ممنوع نمی کند.

تشکیل ستاد کارآفرینی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پخش تبلیغات سیاسی در اسپاتیفای از اوایل سال ۲۰۲۰ متوقف می شود

یادداشـت

با حمایت ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، »سومین جشنواره بازی های جدی دارای فناوری های نوین« برگزار شد و در مراسم اختتامیه 
آن، برترین های این دوره معرفی شدند. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری رویداد جامع جایزه بازی های جدی، هر س��ال توسط بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
برگزار می ش��ود. ستاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری یکی از حامیان مالی سومین دوره این جشنواره بود. مراسم اهدای جوایز سومین دوره 
بازی های جدی پنجم دی ماه امسال آغاز و ششم دی ماه پایان یافت. در این دوره از جشنواره، 1۹ بازی 
به کارگروه واقعیت گسترده )واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و واقعیت آمیخته( با کمک داوران و ارزیابان 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ش��رکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

معرفی شد و نسبت به ارزیابی و داوری بازی ها و طرح های ارائه شده اقدام کردند.

برترین های سومین جشنواره بازی های 
جدی معرفی شدند



یک جمله مشهور در زمینه بازاریابی وجود دارد که می گوید هر اقدامی 
محدوده زمانی مشخص خود را داشته و نمی توان از آنها برای طوالنی مدت 

استفاده کرد، با این حال آیا این جمله تحت هر شرایطی درست است؟ 
بدون شک برای هر چیزی استثناهایی وجود دارد. اگرچه نمی توان منکر 
تغییرات مداوم بود، با این حال برخی از تکنیک ها را باید جاودانه دانست. 
درواقع اس��تفاده از آنها حتی در 100 سال آینده نیز بدون شک کاربردی 
خواهن��د بود. به همین خاط��ر قدیمی بودن صرفا به معن��ای ناکارآمدی 
محسوب نمی شود. در همین راستا به بررسی 10 تاکتیک بازاریابی خواهیم 

پرداخت که در این دسته قرار می گیرند.
1-احساس مهم بودن را در مشتری ایجاد کنید 

مشتری باید تصور کند که شما توجه ویژه ای را به او دارید، با این حال 
افراد پس از مدتی کامال متوجه رفتارهای کامال مصنوعی خواهند شد. به 
همین خاطر نیز الزم اس��ت تا این مورد را به باور قلبی خود تبدیل کنید 
که مشتری برای بقای برند شما، مهم ترین فرد محسوب می شود. این امر 
باعث خواهد ش��د تا از انجام هیچ گونه خدمتی ب��ه آنها خودداری نکنید. 
ب��رای آموزش نحوه رفت��ار در این زمینه، بهترین توصیه توجه به اقدامات 
انجام گرفته از س��وی نمونه های موفق محسوب می شود. با توجه به قدمت 
باالی این روش، بدون ش��ک شما با تعداد بی شماری مثال مواجه خواهید 
بود که تنها کافی است تا موارد مورد عالقه خود را به صورت یک فهرست 
درآورده و در تالش برای پیاده س��ازی آن باش��ید. در نهایت توجه داشته 
باشید که شما باید همواره خدمتی فراتر از حد انتظار مشتری را ارائه دهید. 

این امر شگفت زدگی و وفاداری آنها را به همراه خواهد داشت. 
2-برندسازی کنید 

تصور بسیاری از افراد در زمینه برندسازی، ایجاد یک لوگو و نام تجاری 
اس��ت، با این حال این مسئله بسیار فراتر از این موضوع بوده و الزم است 
تا اقداماتی را در دس��تور کار خود قرار دهید. برای مثال تحقیق اولیه در 
بازار برای پیداکردن خواس��ته های مشتری، یکی از الزامات اولیه محسوب 
می شود. به همین خاطر نباید تصور کنید که برای این موضوع تنها به یک 
طراح نیاز خواهید داش��ت. همچنین برند باید بیانگر آرزو ها و آرمان شما 
باشد. درواقع برند را می توان به عنوان عینکی دانست که باعث می  شود تا 
شرکت ش��ما بهتر دیده شود. به همین خاطر نیز ضروری است تا در این 
رابطه کامال اصولی رفتار کنید. خوشبختانه مقاالت متعددی در این رابطه 
وجود دارد که می تواند راهنمای عمل بس��یار خوبی برای ش��ما باشد. در 
نهایت این جمله را همیشه به خاطر داشته باشید که هیچ شرکتی بدون 

در اختیار داشتن برندی قدرتمند، قادر به بقا نخواهد بود. 
3-پیام هایی کامال کوتاه داشته باشید 

ه��ر چیزی که می خواهید با مخاطب خود به اش��تراک بگذارید باید به 
کوتاه ترین روش ممکن باشد. برای مثال ممکن است اطالعاتی را در رابطه 

با آخرین وضعیت فروش شرکت منتشر کنید. بدون شک اگر از یک متن 
طوالنی استفاده کرده باش��ید، با میزان بازدید فاجعه باری مواجه خواهید 
ش��د، با این حال همین اطالعات اگر در قال��ب آمار و در تنها یک تصویر 
ارائه ش��ود، بدون شک بازخوردهایی فوق العاده را تجربه خواهید کرد. این 
اصل مختصربودن، باید در تمامی اقدامات شما رعایت شود. برای مثال در 
توضیحات نحوه اس��تفاده از محصول، کلیپ های تبلیغاتی و... شما باید به 
دنبال کوتاه-ترین روش انتقال پیام خود باش��ید. برای مثال امروزه اثبات 
شده است که افراد تمایلی را به مطالعه متن های طوالنی ندارند. به همین 
خاطر نیز ش��ما می توانید از اقدامات چند مرحله ای اس��تفاده کرده و یا با 
تولید فایل صوتی و یا کلیپ، به جذابیت و افزایش آستانه تحمل مخاطب 

خود بیفزایید. 
۴-در شبکه های اجتماعی حضوری فعال داشته باشید 

حض��ور در ش��بکه های اجتماعی صرفا به معن��ای نمایش محصوالت 
همراه توضیحات آنها و در نهایت درج قیمت نبوده و تبلیغات مستقیم، 
هیچ گاه آن چیزی نخواهد بود که مورد عالقه مخاطب باش��د. به همین 
خاطر نیز باید به فعالیت درس��ت در ش��بکه های مختلف توجه داش��ته 
باش��ید. به این امر توجه ویژه ای را داشته باشید که هر شبکه اجتماعی، 
ماهیت و امکانات متفاوتی را با سایرین داشته و همین امر باعث می شود 
تا ی��ک محتوا را ابدا نتوان برای تمامی آنها مورد اس��تفاده قرار داد. به 
همین خاطر ضروری اس��ت تا به این نکته ظریف ولی بسیار مهم توجه 
داش��ته باش��ید. همچنین فضا دادن به مش��تری برای محتواسازی و یا 
بیان نظرات خود، از دیگر مواردی محس��وب می ش��ود که سایر افراد را 
به اطمینان الزم برای پذیرش برند شما و در نهایت انجام خرید خواهد 
رس��اند. در نهایت نکته طالیی استفاده از شبکه های اجتماعی این است 
که اقدامات ش��ما باید ثبات کافی را داش��ته باش��د. درواقع شما به یک 
برنامه زمانی نیاز خواهید داشت. بدون شک بدون وجود آن هیچ یک از 

اقدامات با جذب حداکثری همراه نخواهد شد. 
5-کارمندان را تحت فشار قرار ندهید 

اگرچه اکثر روش های بازاریابی مختص به مش��تریان است، با این حال 
در صورتی که تیم ش��رکت از آرامش کافی برخوردار نباش��د، ش��ما قادر 
ب��ه پیاده کردن هیچ برنامه ای نخواهید بود. ب��ه همین خاطر همواره الزم 
است تا در تالش برای کاهش فشارها و سختی کار کارمندان خود باشید. 
این امر باعث خواهد ش��د تا کارمندان تمرکز بسیار باالیی را در کار خود 
داش��ته و عالقه خود را حفظ کنند. برای مثال گوگل با ایجاد انواع اتاق ها 
برای اقداماتی نظیر گوش دادن و نواختن موس��یقی، تالش کرده است تا 
فش��ارهای روانی کارمندان را به حداقل رسانده و فضا را برای تفکر خالق 
ایجاد کند. با نگاهی به گذشته نیز متوجه این امر خواهید شد که مدیرانی 
که با کارمندان خود رفتار خوبی را داش��ته اند، حضوری طوالنی مدت تر و 
موفق تر را دارند. درواقع فشار بیش از حد حتی روبات ها را نیز با استهالک 
شدید مواجه خواهد ساخت. به همین خاطر ضروری است تا به این نکته 

توجه ویژه ای داشته باشید. 

6-ایجاد نیاز کنید 
با اقدامات متعددی نظیر آگاهی بخشی و یا تحریک افراد به خرید با ارائه 
پیش��نهادات ویژه می توان مخاطبانی را که قصدی برای خرید نداشته اند 
س��ریعا به مش��تری تبدیل کرد. درواقع در بازاریاب��ی نباید صبر کنید تا 
مشتری به سراغ شما بیاید. به همین خاطر نیز ضروری است تا سریعا آنها 
را مورد هدف قرار داده و این باور را در آنها ایجاد کنید که برای تامین نیاز 

شکل گرفته، شما بهترین گزینه موجود محسوب می شوید. 
۷-از معجزه تخفیف استفاده کنید 

تخفیف ه��ا همواره برای تمامی افراد جذابیت بس��یار باالیی را به همراه 
دارد. به همین خاطر نیز ضروری است تا شما از آن برای فروش محصول 
خود اس��تفاده کنید. اگرچه این امر در ظاهر منجر به کاهش س��ود شما 
خواهد ش��د، با این حال توجه داشته باشید که با افزایش تعداد مشتری، 
این ضرر به صورت کامل جبران شده و با درآمدی به مراتب بیشتر همراه 
خواهد شد. در نهایت توجه داشته باشید که ارائه تخفیف، یک روش کلی 
محسوب می شود که از تنوع بسیار باالیی برخوردار بوده و همواره به تعداد 
آن افزوده می شود. به همین خاطر تنها به یک شیوه خود را محدود نکنید. 

8-مشتری را پس از خرید رها نکنید 
این امر که هر یک از مشتری ها را در یک یا چند گروه قرار دهید باعث 
خواهد ش��د تا همواره امکان یادآوری های الزم مهیا باشد. به همین خاطر 
نیز تمامی اطالعات مشتریان خود را مکتوب و نگهداری کنید. حال از آنها 
می توانید برای اقداماتی نظیر تبریک تولد اس��تفاده کنید. این سیاست ها 
تنه��ا برای یادآوری مجدد برند ش��ما در ذهن مش��تریان اس��ت که خود 

می تواند به خریدهای مجدد منجر شود. 
9-امکان مرجوعی کاال

یک��ی از تردیدهای همیش��گی مش��تریان این اس��ت ک��ه در صورت 
متفاوت بودن محصول با انتظارات آنها، با ضرر مواجه خواهند ش��د. بدون 
ش��ک در بازاریابی بس��یار مهم اس��ت که تمامی دغدغه های مشتریان را 
برطرف کنید. به همین خاطر سیاس��ت مرجوعی کاال مورد استفاده قرار 
می گیرد. درواقع ش��ما پس از انجام خرید می توانید تا یک زمان معین در 
صورت عدم رضایت محص��ول را بازگردانده و مبلغ خود را دریافت کنید. 
در نهایت توجه داشته باشید که تعداد بسیار کمی از کاالها با این مشکل 
مواجه می شوند، با این حال امنیت به وجود آمده از اعالم آن، بدون شک 

مزیت های به مراتب بیشتری را به همراه خواهد داشت. 
1۰-روش های ارتباطی متفاوتی را داشته باشید 

این امر که بدانید با هر مشتری به چه صورتی باید ارتباط برقرار کنید، یکی 
از هنرهای بزرگ در زمینه بازاریابی محسوب می شود. برای مثال شما ابدا قادر 
نخواهید بود که با یک نوجوان درست به مانند فردی بالغ رفتار کنید. این امر 
در رابطه با فرهنگ های مختلف نیز صادق بوده و الزم است تا قبل از شروع به 
ارتباط برقرار کردن، بدانید که با چه مخاطبی طرف هستید. در این رابطه برخی 

از حقایق روان شناسانه نیز می تواند به شما کمک بسیاری کند. 
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چگونه داستان سرایی بهتری برای برند خود 
داشته باشیم

ام��روزه جه��ان ب��ه س��متی در ح��ال حرکت اس��ت که از 
داستان س��رایی به عنوان مهم ترین شیوه بازاریابی یاد می شود. 
به همین خاطر نیز بس��یار ضروری است تا با روش هایی که به 
بهبود این اقدام کمک می کند، آش��نایی کامل داش��ته باشیم. 
در همین راس��تا به بررسی هش��ت راهکار کامال موثر خواهیم 

پرداخت. 
1-با نمایش فرهنگ کاری شرکت خود شروع کنید

نکته ای که باید در ابتدا به آن توجه داش��ته باشید این است 
که روش های موجود، اکثرا توسط یک فرد نوشته شده است، با 
این حال در این مقاله ما گروهی از بهترین نویسندگان خود که 
متخصصانی مجرب محسوب می شوند را مسئول گزینش موارد 
کرده ای��م. به همی��ن خاطر می توان از کارب��ردی بودن تمامی 
آنها اطمینان باالیی را داش��ت. در داستان س��رایی این امر که 
بدانید نقطه ش��روع شما چه باید باشد، مهم ترین گام محسوب 
می ش��ود. درواقع در موارد متعددی مشاهده می شود که افراد 
بودجه خوبی را برای خود تعیین می کنند. با این حال به علت 
عدم رعایت مراحل، نتیجه کامال دور از انتظار آنها می ش��ود و 
این امر نوعی بدبینی را نسبت به شیوه داستان  سرایی به وجود 
م��ی آورد. به همین خاطر نخس��تین چیز بای��د فرهنگ کاری 
ش��رکت شما باش��د. آن را در قالب یک داس��تان مثال اتفاقات 
روزانه خود درآورده و تصویر و یا فیلم مناسبی را برای افزایش 

تاثیرگذاری، تهیه کنید.  
2-گوش کنید

با گوش دادن به مش��تریان و کارمندان خود متوجه بسیاری 
از مس��ائل خواهید ش��د. درواقع به هر می��زان که دیدگاه های 
مختلفی را داش��ته باشد، بیشتر متوجه اقداماتی که باید انجام 
ش��ود، خواهید ش��د. همچنی��ن فراموش نکنید ک��ه توجه به 
اقدامات و صحبت-های رقبا نیز ش��ما را نس��بت به بسیاری از 
مطالب مفید آگاه خواهد س��اخت. ب��ه همین خاطر در ابتدای 
کار خ��ود ضروری اس��ت تا به همه چیز گ��وش دهید. پس از 

کسب تجربه الزم می توان اولویت را برای خود ایجاد کرد. 
3-یک تیم تحقیقات برای خود ایجاد کنید 

با توجه به گسترده بودن اطالعات، نیاز به یک تیم متخصص 
در این رابطه احساس می-ش��ود. به همین خاطر نیز ضروری 
اس��ت تا در ای��ن رابطه اقدام کرده و از همی��ن افراد به عنوان 
متخصصان تولید محتوا و داستان س��رایی استفاده کنید. بدون 
ش��ک این امر کم��ک خواهد کرد تا در نهایت به یک س��بک 

خاص و حرفه ای دست پیدا کنید. 
۴-به مطالعه خود ادامه دهید 

با توجه به س��رعت فوق العاده باالی نش��ر اطالعات، این امر 
کام��ال طبیع��ی خواهد بود که حتی پس از گذش��ت یک روز، 
روش ها و نکات جدیدی معرفی شود. تحت این شرایط با توجه 
به وجود محدوده زمانی برای هر اقدام، در صورتی که سریعا از 
آنها آگاه نشوید، ممکن است در زمان موارد را به اجرا درآورید 
ک��ه دیگر نتیج��ه الزم را به همراه نخواهد داش��ت. تحت این 
شرایط ضروری اس��ت تا نرخ مطالعه مداومی را داشته باشید. 
همواره این نکته را مورد توجه خود داشته باشید که بسیاری از 
ایده های ناب از دل همین مطالعات به دست می آید. به همین 
خاطر اگر مطالعه به موقعی را نداشته باشید، ایده جدید ممکن 
اس��ت به ذهن فردی دیگر خطور ک��رده و از آن به عنوان یک 

مزیت رقابتی استفاده کند. 
5-سبک مخصوص به خود را بیابید 

در داستان س��رایی نوع روایت بس��یار مهم است. درواقع این 
تفاوت در نوع روایت ها اس��ت که باعث جذب افراد می ش��ود. 
برای مثال از یک اتفاق می توان روایت های متعددی را داشت. 
در ای��ن رابطه فراموش نکنید که پس از مدتی فعالیت، متوجه 
این امر خواهید ش��د که مخاطب ش��ما نس��بت به چه نوع از 
داستان س��رایی ها واکنش بهتری را خواهد داش��ت. تحت این 
شرایط تنها کافی است تا انتظارات را با توجه به امکانات خود 
برآورده کنید. بدون شک پس از پیداکردن سبک خاص خود، 
می توانید از داستان س��رایی به عنوان یک مزیت رقابتی بزرگ 

استفاده کنید. 
6-صداقت و حقیقت را به 2 اصل بسیار مهم تبدیل 

کنید 
ش��ما حت��ی می توانی��د ب��رای ی��ک اتف��اق دروغی��ن نیز 
داستان س��رایی داشته باشید و یا در این رابطه صداقت الزم را 
به کار نبرید، با این حال توجه داشته باشید که این امر تنها در 
کوتاه مدت می تواند نتایجی را برای شما به همراه داشته باشد. 
به همین خاط��ر اگر خواهان حض��ور طوالنی مدت در عرصه 
کاری خود هستید، الزامی است تا از شیوه های نادرست برای 
رش��د س��ریع خود اس��تفاده نکنید. همچنین فراموش نکنید 
که رایج بودن یک اقدام، به معنای درس��ت بودن آن محسوب 

نمی شود. 
۷-اصل سادگی را رعایت کنید 

سادگی تحت هر شرایطی زیباست. این امر خصوصا در رابطه 
با داستان ها بس��یار مهم محسوب می شود. فرض کنید که در 
داستان ش��ما اصطالحات فنی بسیاری وجود داشته باشد و با 
لحنی ادب��ی در تالش برای ارتباط برق��رار کردن با مخاطبان 
خود باشید. بدون شک نتیجه این اقدام غیر از شکست نخواهد 
بود. به همین خاطر ضروری است تا متن خود را برای حداقل 
دو بار مورد بازبینی قرار داده و اطمینان حاصل کنید که همه 
چیز در راس��تای ایجاد حس خوب به کار رفته است. همچنین 
از توج��ه به جزییات نیز غافل نش��وید. درواقع در بس��یاری از 
موارد این اطالع��ات کوچک، تفاوت ها و جذابیت های بس��یار 
بزرگ��ی را رقم می زنند. همچنی��ن از اقداماتی نظیر قرار دادن 
مخاطب به عنوان ش��خص اول داس��تان، می توانید به افزایش 

تاثیر اقدامات خود و فضاسازی بهتر کمک کنید. 
forbes :منبع
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هر روز صبح بس��یاری از ما ابتدا به س��راغ مشاهده فهرست ایمیل های دریافتی 
می رویم. این امر دیگر بدل به عادت همیش��گی ما ش��ده است. به ویژه  اگر در یک 
ش��رکت بزرگ به عنوان کارمند فعالیت داشته باشید، ابتدا به سراغ ایمیل ها برای 
آگاهی از اخبار مهم یا اطالعات ارسالی از سوی تیم مدیریتی خواهیم رفت. اگرچه 
مش��اهده فهرست ایمیل های دریافتی یکی از فرآیندهای جذاب و امیدبخش برای 
شروع روز کاری نیست، اما ابزاری مهم برای پیشبرد اهداف کاری محسوب می شود. 
بسیاری از برندها و افراد مشهور برای بازاریابی اقدام به استفاده از ایمیل می کنند. به 
هر حال هیچ پلتفرمی برای افراد شاغل به اندازه سرویس های ایمیل اهمیت ندارد. 
بس��یاری از افراد نس��ل جوان و مشغول تحصیل ابتدا به سراغ شبکه های اجتماعی 
می روند، با این حال افراد ش��اغل همیش��ه ایمیل های دریافتی را مورد توجه قرار 
می دهند. همین امر بس��یاری از برندها را به ادامه فعالیت بازاریابی ایمیلی امیدوار 

کرده است. 
اجازه دهید تصویر یک روز عادی را با هم مرور کنیم. ما برای حضور در دفتر کار 
ساعت ش��ش صبح از خواب بیدار می شویم. در حین آماده سازی مقداری خوراکی 
برای صبحانه به س��راغ گوشی همراه  یا رایانه مان رفته و مشغول مشاهده فهرست 
ایمیل های دریافتی می ش��ویم. این امر با مشاهده ایمیلی تبلیغاتی موجب تعجب 
ما خواهد ش��د. اطالع از برگزاری کنسرت جدید گروه موسیقی مورد عالقه مان در 
ابتدای صبح هیجان بس��یار زیادی خواهد داشت. ش��اید در نگاه نخست بازاریابی 
ایمیلی و مش��اهده رویداد مورد عالقه مان امری طبیعی به نظر برسد. نکته مهم در 
این میان برنامه ریزی اغلب برندها برای موفقیت در زمینه جلب نظر مخاطب هدف 
اس��ت. آنچه ما در طول یک یا دو دقیقه مورد توجه قرار می دهیم، فرآیند طوالنی 

تولید را پشت سر گذاشته است. 
امروزه اغلب ایمیل های بازاریابی شامل یک ویدئوهای کوتاه نیز هستند. این امر 
به دلیل افزایش تمایل کاربران نس��بت به مشاهده محتوای ویدئویی در طول دهه 
اخیر روی داده است. بی تردید افزودن ویدئو به ایمیل بازاریابی نیازمند برنامه ریزی و 
استفاده از تکنیک های کاربردی است. امروزه برخی از کمپین های بازاریابی ایمیلی 
حت��ی مورد توجه و مطالعه مخاطب نیز قرار نمی گی��رد، بنابراین ما باید برنامه ای 
دقیق برای جلب توجه مخاطب و س��پس ترغیبش به س��وی مشاهده ویدئوی مان 

داشته باشیم. 
مزیت اصلی استفاده از ایمیل به عنوان بخشی از کمپین بازاریابی ایمیلی امکان 
جلب نظر مخاطب هدف به صورتی کاربردی اس��ت. بس��یاری از افراد تعامل بسیار 
بیش��تری با محتوای ویدئوی��ی برقرار می کنند. هدف اصلی در این مقاله بررس��ی 
راهکارهای افزودن محتوای ویدئویی به کمپین بازاریابی ایمیلی است. اجازه دهید 

اندکی بیشتر در این باره تامل کنیم. 
بازاریابی ایمیلی همراه با محتوای ویدئویی چیست؟

بازاریاب��ی ایمیلی اصطالحی شناخته ش��ده برای عالقه من��دان به حوزه تبلیغات 
و بازاریابی آنالین اس��ت. بس��یاری از افراد در پی مش��اهده چنین عنوانی به مثابه 
یک الگوی بازاریابی با ش��ک و تردید بسیار زیادی مواجه می شوند. امروزه به دلیل 
شهرت روزافزون محتوای ویدئویی نزدیک به ۸3درصد از بازاریاب ها استفاده از آن 
را اجتناب ناپذیر عنوان می کنند. این امر تاثیر انکارناپذیری بر روی سرنوشت بسیاری 

از کمپین های بازاریابی دارد. 
براس��اس مطالع��ه م��ا در موسس��ه HubSpot بی��ش از ۸0درص��د موفقیت 
کمپین های بازاریابی به دلیل تاثیرگذاری فزاینده محتوای ویدئویی ش��ان است. به 
این ترتیب بدون استفاده از محتوای ویدئویی امکان جلب نظر مخاطب هدف وجود 
نخواهد داش��ت. نکته جال��ب درباره حوزه بازاریابی ایمیلی عدم عالقه بس��یاری از 
بازاریاب ها نسبت به استفاده از ویدئو است. انگار این نوع محتوا همراه با تردیدهای 
بس��یار زیادی در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. وقتی بسیاری از 
برندها در زمینه استفاده از یک نوع الگوی بازاریابی تردید دارند، بهترین اقدام تالش 
برای بهره مندی از آن به عنوان مزیت برندمان است. استفاده از محتوای ویدئویی در 
بازاریابی امر تازه ای محسوب می شود بنابراین مقاومت برندها در برابر استفاده از آن 
طبیعی خواهد بود. با توجه به آمارهایی که در بخش فوق مورد بررسی قرار گرفت، 
استفاده از ویدئو تاثیر مثبتی بر روی موفقیت کسب و کارها دارد بنابراین ما باید از 

بی توجهی عمده رقبا به این ترند نهایت استفاده را ببریم. 
شیوه های استفاده از بازاریابی ایمیل محور همراه با ویدئو

ویدئ��و فرمت محتوایی مورد عالقه اغلب کاربران آنالین اس��ت. به عنوان مثال، 
کس��ب و کارهای B2B در زمینه جلب نظر مخاطب هدف ابزارهای بس��یار زیادی 
در اختی��ار دارند، اما هیچ کدام به اندازه تولید محتوای ویدئویی برای اقناع مخاطب 
تاثیرگذار نیس��ت. این امر در رابطه با س��ایر الگوهای کس��ب و کار نیز صحت دارد 
بنابراین ترکیب الگوی بازاریابی ویدئویی با نمونه ایمیل محور موجب ارائه اطالعات 

مهم در ابتدای روز کاری در قالبی جذاب به مخاطب هدف خواهد شد. 
در ادامه به بررس��ی برخ��ی از راهکارهای مهم در زمین��ه بازاریابی ایمیل محور 

خواهیم پرداخت. این راهکارها در اغلب کسب و کارها امکان اجرا دارد. 
1. شخصی سازی ایمیل ها

آیا شما در زمینه تولید ویدئو و بارگذاری آن در سایت رسمی تان از الگوی خاصی 

پیروی می کنید؟ پاس��خ اغلب برندها به این پرسش مثبت است بنابراین در زمینه 
بازاریابی ایمیلی نیز باید الگوی مش��ابهی را مورد توجه قرار دهیم. استفاده از حال 
و هوایی آش��نا برای مخاطب هدف موجب افزایش تاثیرگ��ذاری محتوای ویدئوی 
ما خواهد ش��د. اشتباه بس��یاری از برندها تالش برای ایجاد نوع تازه ای از محتوای 
ویدئویی در کمپین های ایمیلی است. به این ترتیب مخاطب توانایی برقراری ارتباط 

مناسب با محتوای ما را از دست خواهد داد. 
نکته مهم بعد در رابطه با تولید محتوای ویدئویی شخصی سازی آن برای مخاطب 
است. امروزه در تمام الگوهای بازاریابی استفاده از ترند شخصی سازی اهمیت دارد. 
این امر شامل استفاده از اطالعات کاربردی درباره گروه های مختلف مخاطب هدف 
و اعم��ال تغییرات بر روی نس��خه خام محتوای بازاریابی مان اس��ت. به این ترتیب 
تاثیرگذاری محتوای ما به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت. مطالعه موسسه 
هاروارد بیزینس بیانگر افزایش 11۴درصدی محتوای بازاریابی شخصی سازی شده 
در مقایسه با سایر الگوهای بازاریابی است. به این ترتیب ما باید از این ترند به بهترین 

شکل ممکن استفاده کنیم. 
شخصی سازی محتوا از نقطه نظر کسب و کار به معنای امکان برقراری رابطه بهتر 
با مخاطب هدف است. هرچه برند ما سلیقه مخاطب را بهتر بشناسد، تمایل مخاطب 

برای تعامل نزدیک با ما بیشتر خواهد شد. 
2. بازاریابی مناسبتی

اگر برند شما از رویدادها و مراسم های مشخصی میزبانی می کند، ضبط ویدئو از 
بخش های مختلف و استفاده از آن در فرآیند بازاریابی ایمیل محور کاربردی خواهد 
بود. امروزه بسیاری از برندها به منظور جلب نظر مخاطب هدف نسبت به حضور در 
مراسم های مختلف اقدام به ضبط تمام رویداد می کنند. به این ترتیب افراد عالقه مند 
به برندمان که فرصت حضور در مراس��م را نداش��تند نیز امکان مش��اهده محتوای 

مربوط به مراسم را خواهند داشت. 
اغلب برندها در مراسم های مختلفی حضور پیدا می کنند. این امر موجب افزایش 
ش��هرت آنها می ش��ود بنابراین از نظر انتخاب یک مراس��م مناس��ب برای استفاده 
در کمپین بازاریابی مش��کلی پی��ش روی ما قرار نخواهد داش��ت. امروزه برخی از 
برنده��ا به جای برگزاری مراس��م به صورت انحصاری اقدام ب��ه همکاری با برخی 
شرکت های دیگر می کنند. به این ترتیب هزینه های برگزاری مراسم برای هر برند 
کاهش چشمگیری خواهد یافت. همچنین تمرکز چند تیم بازاریابی مختلف بر روی 
مراس��م موجب افزایش توجه مخاطب هدف می ش��ود. بی تردید فعالیت چند تیم 
بازاریابی در کنار هم نتیجه به مراتب بهتری در مقایسه با فعالیت انفرادی یک تیم 

با محدودیت های مختلف خواهد داشت. 
نکته مهم در زمینه استفاده از ویدئوهای مربوط به مراسم های برندمان توجه به 
محدودیت زمان اس��ت. اگر ما ویدئوهای بسیار طوالنی برای مخاطب ارسال کنیم، 
هرگز مورد مش��اهده قرار نخواهد گرفت بنابراین ما با محدودیت قابل مالحظه ای 
مواجه هستیم. بهترین ایده در این میان انتخاب بخش های مهم مراسم و کنار هم 
قرار دادن آنهاس��ت. به این ترتیب ما توانایی تاثیرگذاری بیشتری بر روی مخاطب 

هدف خواهیم داشت. 
3. انتخاب تیتر و موضوع جذاب

اس��تفاده از موضوع و توضیحات جانبی ج��ذاب نقش مهمی در تمایل مخاطب 
نسبت به مشاهده محتوای ایمیل دارد. بسیاری از برندها در زمینه انتخاب موضوع 
ایمیل مشکالت بسیار زیادی دارند. این امر ناشی از ناتوانی برندها در زمینه انتخاب 
موضوعی جذاب برای مخاطب هدف اس��ت. بی تردید انتخاب نام مناس��ب برای هر 
برندی دش��وار خواهد بود. به همین خاطر ما عالوه ب��ر تجربه تیم بازاریابی مان به 
برگزاری آزمایش های متعدد نیز نیاز داریم. انتخاب نام  های مختلف به منظور آگاهی 
از سلیقه مخاطب رایج ترین الگو برای افزایش بازدید ایمیل محسوب می شود. نکته 
مهم در اینجا ضرورت س��اماندهی س��ریع فرآیند آزمایش اس��ت. یک برند امکان 
برگزاری آزمایش های طوالنی را ندارد. به همین خاطر ما باید در س��ریع ترین زمان 

ممکن با سلیقه مخاطب آشنا شویم. 
فرآیند ف��وق درباره انتخاب تیتر و موضوع اصلی ایمیل درباره محتوای ویدئویی 
نیز صادق است. ویدئوی ما باید توان تاثیرگذاری بر روی مخاطب به منظور مشاهده 
را داش��ته باشد. در غیر این صورت ما فقط هزینه و بودجه برندمان را هدر داده ایم. 
بسیاری از برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به استفاده 
از برخ��ی ایموجی ها در کنار تیتر اصلی ویدئو می کنند. این اقدام از نقطه نظر تاثیر 
روانش��ناختی بسیار مطلوب اس��ت. امروزه مردم واکنش بسیار بهتری به محتوای 
بصری در مقایس��ه با محتوای متنی نش��ان می دهند بنابراین ما باید از این مزیت 

نهایت استفاده را ببریم. 
۴. بازاریابی برای محصوالت

رونمایی از محصوالت عالوه بر مراس��م های باشکوه از طریق محتوای ایمیلی نیز 
صورت می گیرد. این شیوه بازاریابی ش��امل استفاده از انواع نظرات کارشناس های 
معتب��ر و بیان ویژگی های منحصر به فرد محصول مان اس��ت. به این ترتیب انگیزه 
مخاطب برای خرید محصول ما افزایش خواهد یافت. بدون شک مطالعه ویژگی های 
منحصر به فرد یک محصول به اندازه مشاهده آن تاثیر ذار نیست. به همین خاطر 
اغلب بازاریاب ها در تالش برای اس��تفاده از محتوای ویدئویی مرتبط با محصوالت 
برندها در فرآیند کمپین هس��تند. این امر نمای نزدیک��ی از محصول را در اختیار 
مخاطب هدف قرار می دهد بنابراین امکان مشاهده عینی ویژگی های بیان شده برای 

مخاطب هدف فراهم خواهد شد. 
یکی از اش��تباهات رایج برندها در زمینه استفاده از ویدئوی مرتبط با محصوالت 
تمرکز بر روی وجه صرفا تبلیغاتی است. به این ترتیب در طول ویدئو هیچ صحبتی 
از ویژگی ه��ای فنی محصول به طور حرفه ای نمی ش��ود. توصیه من در این بخش 
فراموش��ی تکنیک های تبلیغاتی است. ما در اینجا باید توجه مخاطب هدف نسبت 
به ویژگی های محصول مان را تقویت کنیم بنابراین باید از کارش��ناس های حرفه ای 
به منظور بیان نکات دقیق و معتبر درباره محصول مان کمک بگیریم. فقط در این 

صورت ما امکان موفقیت در حوزه بازاریابی ایمیل محور را خواهیم داشت. 
بی شک در اینجا نیز رعایت اختصار اهمیت بسیار زیادی دارد. همانطور که پیش 
از این نیز اش��اره کردم، ویدئوهای طوالنی هیچ گاه مورد توجه مخاطب هدف قرار 

نمی گیرد. 
5. راه اندازی خبرنامه ویدئویی

راه اندازی خبرنامه یکی از راهکارهای مناس��ب برای گ��ردآوری اطالعات معتبر 
پیرامون مخاطب هدف برندمان است. به عالوه با استفاده از خبرنامه میزان مشاهده 
ایمیل مان از س��وی کاربران نیز بیش��تر می ش��ود. وقتی کارب��ران در یک خبرنامه 
عضویت دارند، انگیزه بیش��تری برای مشاهده محتوای ایمیل ها خواهند داشت. در 
این میان استفاده از فرمت ویدئو برای بیان اخبار و نکات مهم تاثیر مهمی بر روی 

مخاطب خواهد داشت. 
ام��روزه بس��یاری از کاربران حوصله مطالعه محتوای متن��ی را ندارند. این امر با 
نگاهی س��اده به س��لیقه عمومی جامعه امر عجیبی نخواهد بود. اگرچه بسیاری از 
کارش��ناس ها در تالش برای تغییر س��لیقه مخاطب هدف هستند، اما وظیفه ما در 
این بخش تغییر سلیقه مخاطب نیست. ما باید بهترین استفاده از وضعیت موجود 
را ببریم بنابراین راه اندازی خبرنامه ایمیلی با اس��تفاده از محتوای ویدئویی باید در 

دستور کار ما قرار گیرد. 
ام��روزه اغل��ب برنده��ای ب��زرگ از ویدئوهای ج��ذاب به عن��وان بخش اصلی 
خبرنامه ش��ان استفاده می کنند. همچنین استفاده از پادکست برای تعامل بهینه با 
مخاطب نیز در دستور کار قرار دارد. ویدئو و محتوای صوتی دشواری مطالعه متن 
را ندارند. به همین خاطر بسیار بیشتر مورد توجه مخاطب قرار می گیرد. ما امکان 
استفاده از هر دو گزینه برای توسعه کسب و کارمان را داریم، با این حال توصیه من 
در این بخش اس��تفاده از محتوای ویدئویی است. این امر به دلیل محبوبیت بسیار 
بیشتر فرمت ویدئو در مقایسه با سایر نمونه هاست. اگرچه محتوای صوتی در طول 
سال های اخیر دامنه وسیعی از توجه ها را به خود جلب کرده است، اما هنور مسیر 

درازی برای رقابت با محتوای ویدئویی در پیش دارد. 
6. تعامل نزدیک با انجمن مشتریان

برخی از برندها به منظور تعامل هرچه نزدیک تر با مش��تریان برندش��ان اقدام به 
راه اندازی انجمن یا کلوپ ویژه مشتریان می کنند. هدف از این کار حفظ مشتریان 
وفادار برند اس��ت. امروزه بخش قابل توجهی از درآمد برندها ناش��ی از مش��تریان 
وفادارش��ان اس��ت بنابراین هیج برندی تمایل به از دست دادن مشتریان وفادارش 
ندارد. حفظ مش��تریان وفادار برند در عرصه پر از رقابت کس��ب و کار به هیچ وجه 
س��اده نیست، بنابراین ما باید تکنیک های مختلفی برای جلب نظر مخاطب هدف 
مدنظر داش��ته باش��یم. در غیر این صورت فرآیند فعالیت برند ما با موفقیت پیش 

نخواهد رفت. 
یک��ی از نکات مهم در زمینه تعامل با مش��تریان وفادار برندم��ان تاکید بر روی 
الگوهای آش��نا برای آنهاست. اگر آنها به دنبال تغییر و تحول مداوم بودند، هیچ گاه 
یک برند را به طور مداوم مورد توجه قرار نمی دادند، بنابراین ما باید همیشه برخی 
از الگوهای آشنا برای آنها را در فرآیند بازاریابی و تولید ویدئو مدنظر قرار دهیم. این 
امر شامل حضور مداوم مدیرعامل شرکت در ویدئوها یا استفاده از ساختار گرافیکی 
مشابه است. شاید در نگاه نخست این توصیه ها بسیار ساده به نظر برسد، اما تاثیر 

انکارناپذیری بر روی موفقیت برندها بر جای دارد. 
براس��اس گزارش موسس��ه تحقیقاتی توبوالر، بازاریابی با هدف جلب 
نظر مش��تریان وفادار امکان افزایش ۶۴درصدی فروش برندها را در پی 
دارد. به این ترتیب عالوه بر حفظ مش��تریان وفادار بخش قابل توجهی 
از ف��روش ما نیز بدون نیاز به تالش برای یافتن مش��تری تازه تضمین 
خواهد شد. امروزه تمام برندها در تالش برای حفظ مشتریان وفادارشان 
هس��تند. در این میان اگر ما توانایی ترغیب هرچه بیش��تر آنها به خرید 
را نیز در برنامه مان مدنظر قرار دهیم، چندین گام از س��ایر رقبا جلوتر 

خواهیم بود. 
ب��دون تردید بازاریابی ایمیل محور دش��واری های خاص خود را دارد. در این الگو 
ما باید به فکر بخش های بس��یار زیادی باشیم. افزایش شهرت شبکه های اجتماعی 
و تغییر س��لیقه مخاطب هدف در زمینه مشاهده محتوای تبلیغاتی و بازاریابی کار 
هر برندی را دش��وار کرده اس��ت. در این میان ما باید به منظور ادامه تاثیرگذاری 
کمپین های بازاریابی ایمیل محور دست به نوآوری های متعددی بزنیم. یکی از این 
نوآوری ها استفاده از محتوای ویدئویی در ایمیل هاست. بدون شک این امر در ابتدا 
بس��یار عجیب به نظر می رس��د، اما تاثیر قابل مالحظه ای بر روی فعالیت برندها بر 
جای می گذارد. استفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله نقطه شروع مناسبی 

برای ما در این میان خواهد بود. 
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چگونه به مشتریان خود امتیاز بدهیم تا 
احتمال وفاداری آنها را باال ببرد؟

وفادارسازی مشتریان یکی از روش های بازاریابی امروزی است که 
با سرعت باالیی در حال افزایش است.

تجربه و تحقیقات نش��ان داده اس��ت که در بلندمدت آن چیزی 
که برای ش��ما س��ودآور خواهد ب��ود میزان وفاداری مش��تریان تان 
به شماس��ت. به همین دلی��ل برنامه های متعددی در ش��رکت ها و 
س��ازمان ها طراحی می ش��ود که بتوانند از طریق آن مشتریان را به 
مشتریان دائمی و وفادار تبدیل کنند. تجربه بازاریاب ها به آنها نشان 
داده هر زمان که از امتیاز برای مش��تریان اس��تفاده کرده اند میزان 
وفاداری آنها باالتر بوده اس��ت. به همین دلیل به طراحی روش های 
مختل��ف برای ارائه امتیاز به مش��تریان پرداخته اند تا بتوانند آنها را 
به مش��تریان دائمی تبدیل کنن��د. از جمله روش هایی که آنها برای 

رسیدن به این هدف طراحی کرده اند موارد زیر است.
1- ارائه tester یا فرصت امتحان محصوالت

یک��ی از امتیازاتی ک��ه می توانید برای مش��تریان در نظر بگیرید 
و به نتایج بس��یار خوبی برس��ید این اس��ت که اجازه امتحان کردن 
محصول ت��ان را به آنها بدهید. فراهم کردن امکان تس��ت محصول، 
از یک طرف فرصتی را فراهم می کند تا مش��تریان بتوانند محصول 
ش��ما را امتحان کنند و از طرف دیگ��ر امتحان کردن یک محصول 
همراه با احساس��ات متفاوتی خواهد بود. یکی از این احساسات این 
است که مشتریان و مخاطبان شما احساس برتری و مهم بودن پیدا 
می کنند چراکه ش��ما حاضرید محصول ت��ان را به صورت رایگان در 
اختیار آنها قرار دهید تا در صورتی که مورد پسندش��ان واقع ش��ود 

اقدام به خرید آن کنند.
براساس تجربیات مش��اوره بازاریابی، حس مطلوب دیگری که به 
آنها دس��ت می دهد این اس��ت که محصول یا برند شما قابل اعتماد 
اس��ت چراکه قبل از خرید امکان امتحان ک��ردن آن را فراهم کرده 
است تا در صورتی که مشتریان راضی باشند یا حس کنند محصول 

شما به دردشان می خورد از آن محصول خریداری کنند.
2- پاداش های غیرنقدی

همیش��ه حواس تان باش��د که پاداش های غیرنقدی یا به صورت 
کاال، بسیار بیشتر از پول نقد برای مشتریان جذاب است و می تواند 
میزان وفاداری آنها را ب��اال ببرد. زیرا پاداش های غیرنقدی در ذهن 

مشتریان، ارزشمندتر از پاداش های نقدی ارزیابی می شود.
3- پاداش ها و امتیازهای غیرمعمول

منظور از پاداش ها و امتیازهای غیرمعمول این اس��ت که س��عی 
کنید پ��اداش یا جایزه ای را در نظر بگیرید ک��ه ارزش زیادی برای 
مشتریان تان دارد، ولی در حالت عادی امکان اینکه چنین محصولی 
را بخرند برای ش��ان وجود ندارد. به عنوان مثال، ممکن اس��ت یک 
محصول بهداش��تی یا آرایش��ی، ارزش زیادی داش��ته باشد ولی به 
دلیل قیمت باالی آن هیچ وقت مشتریان به خرید آن ترغیب نشوند.
در حالی که اگر یک نمونه یا اش��انتیون کوچک از آن را به عنوان 
هدیه یا امتیاز به آنها بدهید بس��یار برای ش��ان ج��ذاب خواهد بود 
و حت��ی ام��کان خرید آنها از ای��ن محصول را نی��ز افزایش خواهد 
داد چراک��ه به این نتیجه رس��یده اند که این محص��ول نیز می تواند 
دس��ت یافتنی باشد و اس��تفاده از آن موجب می ش��ود تا با کیفیت 
محصول و تفاوت آن با سایر محصوالت آشنا شوند و تمایل به خرید 

آن در آنها بیشتر شود.
۴- حفظ ارتباط با سایر افراد و گروه های مرتبط    

س��عی کنید ب��ا بخش ه��ای مختلف��ی از جمل��ه تولیدکننده ها، 
شرکت های ارائه خدمات پستی یا بازاریاب ها ارتباط داشته باشید و 
از همراهی و اتحادی که با آنها به دست می آورید بتوانید خدمات یا 

امتیازات بیشتری به مشتریان خود ارائه بدهید.
رقاب��ت در بازاریابی و حفظ مش��تریان در دنی��ای امروزی روز به 
روز رو به افزایش است. همه شرکت ها سعی می کنند از راهکارهای 
خالقان��ه ای ب��رای ارائه خدمات به مش��تریان خود اس��تفاده کنند 
ت��ا بتوانند همراهی دائمی آنها را به دس��ت آورن��د به همین دلیل 
در این مس��یر از روش ه��ای مختلفی اس��تفاده می کنند. روش ها و 
تکنیک های گفته ش��ده در باال می تواند تا حد زیادی به وفادارسازی 
مش��تریان تان کمک کند. هرچند باید در نظ��ر بگیرید این روش ها 
توسط رقیب های ش��ما نیز اجرا می شود و در هر کدام از روش های 
باال بای��د خالقیت های مختص خود را اجرا کنی��د تا بتوانید مزیت 
رقابت��ی ایجاد کنی��د و فاصله خود با رقیبان ت��ان را به نفع خودتان 

افزایش دهید.
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»س��ایت انتخ��اب« در یک مطلب تحلیلی به نقد یادداش��ت های آقای س��یف 
رئیس کل س��ابق بانک مرکزی پرداخته است که گزیده ای از مهمترین بخش های 

این مقاله را در ادامه می خوانید.
ش��روع مطلب آقای سیف، از توصیفی ساده انگارانه در مورد تعادل نرخ ارز بوده 
است. ظاهرا آقای سیف نمی داند که پول ملی نماد هویت یک ملت است. در تعریف 
ملت، وجود زبان مشترک الزامی نیست، ولی وجود یک پول ملی مشترک به عنوان 
یک ش��رط الزم، گفته شده اس��ت و رواج قانونی پول ملی، نماد اقتدار حکومت و 
باور ملی به پول ملی است. به روایتی نرخ ارز، قیمت پیاز و سیب زمینی نیست که 

نوسان آن کم اهمیت باشد.
امر واقع این است که نخستین درسی که مقام پولی هر کشور باید بیاموزد این 
اس��ت که ارزش برابری پول ملی، به عنوان یک عامل تقویت سرمایه  اجتماعی، به 
دست مقام پولی سپرده شده است و این مقام به روایتی با پذیرش مدیریت پولی، 
در برابر جامعه سوگند می خورد که ارزش پول ملی، یعنی ارزش دستاورد ملت، را 
با اجرای سیاس��ت های پولی درست و برازنده، به شکلی پایدار، حفظ کند و کاری 

نکند که این ارزش به زوال کشانیده شود. 
شاید ش��فاف ترین نکته در نخستین درس هر مقام پولی این است که سیاست 
پولی کش��ور چه باش��د که ارزش پول ملی باقی بماند. تصور اش��تباه آقای سیف 

این اس��ت که ارزش برابری پول ملی به پول های 
خارجی نمی تواند با سیاست های اقتصادی تغییر 
کند و این ارزش یک متغیر رها ش��ده اس��ت که 
همیشه می ش��ود به صورت برونزا محاسبه شود، 
ولی هرگز نمی تواند به ش��کل درونزا از رفتار های 
اقتصاد برآورد ش��ود، بنابراین در ش��روع بحث، با 
عبارتی نادرس��ت، از قول ایشان گفته شده است 
که به لزوم »پایین بودن نرخ ارز مطلوب نیس��ت.« 
در واقع موضوعی که ایش��ان بای��د بیان می کرد، 
این اس��ت که ش��اید اگر ارزش پول ملی کاهش 
داده شود، این کاهش به نفع اقتصاد کشور باشد. 
البته ش��روطی برای این وضعی��ت وجود دارد که 
بدون تردید در س��قوط ارزش ریال ایران در زمان 
آقای س��یف، هیچ یک از این ش��روط برقرار نبوده 

اس��ت. افت ارزش پول ملی زمانی ممکن است درس��ت شمرده شود که مدیریت 
پولی نتوانسته باشد سیاست های اقتصادی را به درستی مدیریت کند و در نهایت 
عملکرد نادرس��ت بخش پولی، کشور را به جایی بکشد که ارزش واقعی پول ملی 
کمتر از ارزش جاری آن شده باشد. در این وضعیت، اقتصاد چاره ای ندارد جز آنکه 
ارزش پول خود را تضعیف کند و این تضعیف را با همه  تلخی هایش بپذیرد. در این 
مورد، تضعیف ارزش پول می تواند از بحران های آینده جلوگیری کند. برای گریز از 
بحران در جریان تضعیف ارزش پول ملی هم شروطی باید رعایت شود که باز هم 
بدون تردید در جریان س��قوط ارزش ریال ایران در زمان آقای س��یف، هیچ یک از 
این شروط رعایت نشد زیرا خواسته مجریان سقوط، اصالح وضعیت اقتصادی نبود.

طنز این گفته، آن هم از زبان مقام پولی پیش��ین کش��ور، در این است که مقام 
پولی عنایت نکرده که تخریب اعتبار ارزش پول ملی، دس��تاورد مستقیم عملکرد 
خودش بوده و کسی که این موضوع را با لحنی نکوهش بار به جامعه پرتاب کرده، 
همان مقامی است که این نگون بختی را در نتیجه  عملکرد نادرست خود، به جامعه 
تحمیل کرده اس��ت. با این اوصاف، بدنبودن احتمالی تضعیف ارزش پول ملی، به 
مفهوم بدنبودن نس��بت به وضعیت تضعیف نکردن ارزش پول ملی اس��ت، ولی به 

مفهوم تبرئه مقام پولی از عملکرد نادرست نیست!
در واقع عملکرد آقای سیف در جایگاه مقام پولی، زائل کردن بالفعل ارزش پول 
ملی کشور بوده است. اینکه چقدر از این تضعیف بالفعل، برخاسته از سیاست های 
پولی کش��ور ب��وده و چقدر به دالیل بیرونی دیگر صورت گرفته اس��ت، موضوعی 
است که آقای سیف باید پاسخگو باشد. بخشی از تضعیف ارزش ریال که برخاسته 
از سیاس��ت های پولی نادرست اس��ت، مدیریت نادرست بانک مرکزی را مشخص 

می کند که آقای سیف باید برای آن از جایگاه مقام پولی پاسخگو باشد. 
آقای س��یف اشاره کرده است که در سیاس��ت ارزی باید »حداکثرسازی منافع 
ملی« مدنظر باش��د. اگر همین یک خواس��ته مدنظر باش��د، مقام پولی باید نشان 
دهد که افت ارزش پول ملی کش��ور و زائل کردن ارزش دس��تاورد میلیون ها نفر 
ایرانی، چگونه در راس��تای حداکثرسازی منافع ملی بوده است؟ فرض های ایشان 
در تعیی��ن مناف��ع حداکثری ملت چه بوده و چطور تصور می ش��ود که این منافع 
حداکثری حاصل ش��ده است؟ باز هم ایشان مدعی شده است که رسیدن به نرخ 
بهینه ارزش پول ملی باید در دستور کار مقام پولی قرار داشته باشد بنابراین باید 
از ایشان پرسیده شود که آیا دستیابی به این نرخ در دستور کار ایشان قرار داشته 
اس��ت یا خیر؟ اگر پاس��خ مثبت بوده، این نرخ بهینه کدام نرخ بوده است و ایشان 
خود، خویش��تن را چگونه ارزیابی می کند؟ آیا ایشان بر این باور است که دستاورد 
مطلوبی در زمینه  رسیدن به ارزش بهینه  پول ملی داشته است؟ شاید باید انتظار 
داشت که ایشان پاسخ این پرسش را منفی بشمارد، زیرا تأسف آور است که فرض 
ش��ود مقام پولی کش��ور، افت بیش از 75درصد از ارزش پول ملی )یعنی بیش از 
سه برابرشدن قیمت دالر آمریکا به ریال ایران( را حرکت در مسیر مطلوب بداند!

در مورد ش��رط بهینه بودن، آقای س��یف اعالم کرده است که »نرخ ارز از زمانی 
بهینه اس��ت که پایداری داخلی و خارجی اقتصاد به طور همزمان تامین ش��ود.« 
بدون تردید پایداری داخلی و خارجی ارزش پول ملی، شرط الزم برای بهینه شدن 
نرخ ارز اس��ت، ولی 1( ش��رط کافی نیس��ت و 2( یکی از وظایف مقام پولی ایجاد 
وضعیتی اس��ت که این پایداری دوس��ویه را فراهم سازد. پرسش این است که اگر 
ایشان به این ویژگی آگاهی داشته اند، چگونه هرگز سیاستی را استفاده نکردند که 
بتواند این وضعیت را فراهم کند؟ چه انگیزه ای در پس سیاس��ت های پولی کشور 
وجود دارد که به جای اصالح ساخت اقتصاد ملی و فراهم آوردن زمینه الزم برای 
رس��یدن به وضعیت بهینه شدن ارزش برابری پول ملی به پول های خارجی، چنان 
آتشی بر ارزش ریال زده شد که در تاریخ مدون اقتصادی کشور بی سابقه بود؟ آیا 
تورم های حدود 70درصد، می تواند پایداری داخلی را ایجاد کند یا تضعیفی که با 
توسل به آن، قیمت بنزین سه برابر شود، عامل پایداری می شود؟ حتی با گذشت 

زمان، کدام نشانه از پایداری در اقتصاد کشور مشاهده شده است؟
آقای سیف اظهار کرده است که »نرخ بهینه  ارز نرخی است که می تواند منجر به 
تعادل داخلی و خارجی اقتصاد و زمینه ساز رشد اقتصادی، افزایش رقابت پذیری و 
اشتغال و در نهایت افزایش درازمدت رفاه اجتماعی شود.« اگر این باور وجود داشته 
است، چگونه است که ایشان با مدیریت پولی خود، ارزش ریال را به پایین ترین رقم 
تاریخ رسانید و از این بابت حتی از ملت عذرخواهی 
هم نکرد؟ چه معیاری برتر از معیار های گفته شده 
در باال وجود داشته است که ایشان برای دستیابی 
به آن معیار، رشد اقتصادی، افزایش رقابت پذیری، 
افزایش اش��تغال و افزایش درازمدت رفاه اجتماعی 
یک ملت را فدا کرد؟ نوشته  آقای سیف این ابهام را 
دامن می زند که رفتار ایشان متکی به آگاهی بوده 
اس��ت و این همه تخریب در اقتصاد ملی با آگاهی 
صورت گرفته اس��ت. باورنکردنی اس��ت که حتی 
تصور شود، ش��خصی با هر میزان آگاهی در مورد 
وضعی��ت ایران، اطالع در م��ورد امکانات اقتصادی 
این کش��ور و آش��نایی با تع��دد دانش آموختگان 
دانش��گاهی که س��رمایه انس��انی ج��وان و بالقوه 
توانمندی را به تصویر می کش��د، باور داشته باشد 
که ریال ایران هیچ ارزش��ی ندارد بنابراین ش��اید با هر میزان بدبینی نتوان مدعی 
ش��د که ش��اید آقای سیف به راستی باور داشته است که ارزش ریال ایران باید در 
این حد س��قوط می کرده است و ایش��ان هم هنری نداشته است که بتواند جلوی 

این سقوط را بگیرد؟!
نگاهی به سیاس��ت پولی بانک مرکزی در زمان آقای س��یف به روش��نی نشان 
می دهد که مدیریت پولی ایش��ان محکوم به شکس��ت و ایجاد انفجار بوده اس��ت. 
برای روش��ن شدن موضوع الزم است سیاست های بانک مرکزی و وضعیتی که در 
آن س��قوط انفجاری ریال رخ داد، با دقت ارزیابی ش��ود. بررسی نشان می دهد که 
سیاست ارزش گذاری بر پول ملی در زمان آقای سیف، سیاستی ثبات گریز و ناسالم 
بوده اس��ت. سالمت سیاس��ت ارزش گذاری بر پول ملی به معنای ایجاد وضعیتی 
اس��ت که در آن احتمال بروز بحران به کم ترین حد کاهش داده ش��ود و سیاست 
ارزی انفجاری نباشد. دو محور کلیدی برای سالمت ارزش گذاری بر پول ملی این 
است که الف( ذخایر ارزی کشور زائل نشود و ب( ثبات ارزش پول ملی حفظ شود. 
مورد الف در مقایسه با مورد ب، از جایگاه برتر برخوردار است، ولی این بدان معنا 

نیست که بتوان آن را برای رسیدن به مورد الف، نادیده گرفت.
دومین نکته ای که مقام پولی باید به آن توجه کند این اس��ت که برای رسیدن 
به ثبات در سیاس��ت های پولی، الزم است اصول کلیدی اقتصاد پولی رعایت شود. 
در علم اقتصاد اصل س��ه گانه  ناممک��ن )Impossible Trinity( به  عنوان یک 
اصل پذیرفته ش��ده و قاط��ع وجود دارد. تمام بحران های مال��ی جهان زمانی بروز 
کرده اند که این اصل زیر پا گذاش��ته شده است. در ایران، مسئوالن کشور به  کلی 
این اصل را نادیده گرفته اند، گویی که هرگز چنین اصلی وجود نداشته است. حتی 
می توان گفت که جمع بزرگی از مسئوالن اقتصادی کشور از وجود چنین اصلی در 
عل��م اقتصاد، به کلی بی اطالعند. نمی توان با هر میزان خوش بینی در مورد دانش 
فنی آقای س��یف، تصور کرد که ایش��ان هرگز از وجود چنین اصلی آگاهی داشته 
اس��ت. بنابراین بانک مرکزی با نادیده گرفتن یک اصل کلیدی در سیاست گذاری 
اقتص��ادی، وضعیت پولی کش��ور را دچار بحران کرده، همچن��ان به نادیده انگاری 
این اصل ادامه می دهد و هیچ یک از مس��ئوالن کش��ور، حتی امروز به این بحران 

خودساخته  سیاست گذاری نادرست پولی، اعتراف نکرده اند!
ب��رای روشن ش��دن موضوع الزم اس��ت عنایت ش��ود که بهتری��ن وضعیت در 
ارزش گذاری بر پول ملی این اس��ت که کش��ور بتواند 1( پول ملی مس��تقل خود 
را داش��ته باشد که س��المت بخش مالی کش��ور با تکیه بر آن پول ملی بتواند در 
چارچوب سیاس��ت پولی مس��تقل مش��خص ش��ود. 2( ارزش برابری پول ملی به 
پول های خارجی به صورت شناور و با تکیه بر عوامل عرضه و تقاضا مشخص شود، 
ولی این عوامل چنان باثبات باش��د که ارزش برابری پول ملی به پول های خارجی 
در ط��ول زمان باثبات باقی بماند و نوس��ان های آن عامل اختالل در اقتصاد ملی 
نش��ود. 3( تمام اش��خاص حقیقی و حقوقی جامعه بتوانند به صورت آزاد با جهان 

خارج مبادالت تجاری و س��رمایه ای خود را داش��ته باش��ند، ولی این مبادالت به 
وضعیتی منجر نشود که در نهایت ذخایر ارزی کشور مستهلک شود و کشور نتواند 
افق مبادالتی خود را حفظ کند. اصل س��ه گانه  ناممکن نش��ان می دهد که حفظ 
این س��ه خواسته به صورت هم زمان در هیچ نقطه از جهان ممکن نیست بنابراین 
کش��ور های جهان با عنایت به وضعیتی که دارند، باید یکی از س��ه محور را کنار 
بگذارند تا با عنایت به دو محور دیگر، سیاست پولی قدرتمندی را ساماندهی کنند.
انتخاب محوری که باید فدا شود، با عنایت به ویژگی های اقتصادی کشور صورت 
می پذیرد. وضعیت ایران می تواند در نظر گرفته شود. اگر قرار باشد که ایران واحد 
پولی مستقل خود را داشته باشد، یکی از دو عامل دیگر باید کنار گذاشته شود. اگر 
ایران شناوری ارزش پول را انتخاب کند، باید ورود و خروج آزاد مبادالت با خارج 
را بپذیرد، ولی این کار به نابودی ذخایر ارزی کشور منجر می شود و در عین حال 
ثبات ارزش برابری در هیچ زمان حاصل نمی شود. اگر قرار باشد ثبات ارزش برابری 
برقرار شود، الزم است ارزش برابری نوعی سیاست غیرشناور باشد. در همین راستا 
اگر قرار باش��د، افت ذخایر ارزی کش��ور مدیریت ش��ود، الزم است نوعی مدیریت 
مبادله با خارج، صورت بپذیرد: یعنی هر کس نتواند هر قدر که بخواهد ارز بخرد و 
با هر شکل که بخواهد، با خارج مبادالت ارزی داشته باشد. به قاعده  عرف، کشوری 
مانند ایران که در وضعیت تحریم قرار می گیرد و احتمال خروج س��رمایه از کشور 
به  نسبت زیاد است، باید مدیریت جریان ورود و خروج ارز را به  عنوان یک ویژگی 
مطلوب بپذیرد. استقالل سیاست پولی و پذیرش ریال به  عنوان واحد پولی رسمی 
کشور هم که قابل نفی شدن نیست، بنابراین الزم است شناوری کنار گذاشته شود. 

این روال منطقی، توسط مسئوالن محترم نفی شده است.
این اصل به روشنی نشان می دهد که چرا عملکرد آقای سیف در جایگاه 
مقام پولی بس��یار نادرست بوده است. ایشان ارزش ریال را غیرشناور کرده 
ب��ود، ول��ی ورود و خروج ارز با هر ترتیب آزاد ب��ود. بانک مرکزی حتی به 
این هم بس��نده نکرده بود: زمانی که ارزش ب��ازاری ریال کم و بیش ثابت 
شده بود، بانک مرکزی برای یک دوره  به نسبت طوالنی، با روالی پیوسته، 
ه��ر روز چند تعرفه را که در برگه  ثبت س��فارش توس��ط وزارت صمت، با 
ن��رخ مبادله ای یا مرجع تأیید ش��ده ب��ود، به ب��ازار آزاد منتقل می کرد تا 
فش��ار تقاضا ب��رای ارز در بازار آزاد، ش��دت بگیرد. بان��ک مرکزی و آقای 
س��یف در هیچ زمان تغیی��رات نوع ارز تعرفه های مختل��ف را در یک بازه  
زمانی یک س��اله، پیش از بروز بحران ارزی، اعالم نکردند. حتی وقتی این 
درخواس��ت از مراجع مختلف به بانک مرکزی اعالم شد، مسئوالن محترم 
بانک از اعالم زمان تغییر نرخ ارز تعرفه های مختلف، براس��اس زمان تغییر 
نرخ، خودداری کردند. اگر این زمان ها اعالم می ش��د، مشخص می شد که 
بانک مرکزی خودش یکی از ایجادکنندگان فش��ار تقاضا در بازار ارز بوده 

اس��ت و ش��روع بحران در بازار ارز کشور بعد 
از فشار های ایجادش��ده توسط بانک مرکزی 
بوده است. به طور خالصه، در یک بازه  زمانی 
پیش از ش��روع بح��ران ارزی، بانک مرکزی 
ه��ر روز چند تقاضای جدید را ب��ه بازار آزاد 
می فرس��تاده و بعد هم خود مق��داری ارز به 
بازار آزاد تزریق می کرده اس��ت. شواهد نشان 
می دهد که مقدار ارز تزریقی به بازار کمتر از 
مقدار تقاضای تزریق شده به بازار بوده است، 
هرچند که مس��ئوالن محت��رم بانک مرکزی 
هرگ��ز اطالعات الزم در مورد سیاس��ت های 
اجرایی خود را ارائه نکرده اند. هنوز مش��خص 
نیس��ت که منط��ق بانک مرکزی ب��رای این 
سیاست چه بوده است. جالب توجه است که 

مدیریت پولی کشور پیوسته از حجم ارزی که به بازار آزاد ارز تزریق کرده، 
س��خن گفته است، ولی هرگز از تعرفه هایی که به بازار روانه کرده تا تقاضا 
برای ارز در بازار آزاد را افزایش دهد، س��خن نگفته اس��ت. پرسش کلیدی 
این است که اگر هدف بانک مرکزی افزایش فشار تقاضا در بازار ارز نبوده 
اس��ت، منطق این سیاست چه بوده است؟ هنوز هیچ یک از مسئوالن پولی 
کش��ور، این جعبه  س��یاه را باز نکرده اند که بگویند چه وقایعی در جریان 
بوده اس��ت. آقای سیف هم در یادداش��تی که اکنون نوشته است، فقط به 
مطالبی پرداخته است که هیچ کمکی به شناسایی ذهنیت سیاست گذاران 
نمی کند. طبیعی اس��ت که جامعه این توصیف کل��ی را نپذیرد و خواهان 

استدالل و منطق علمی برای رفتار های مقام پولی شود.
آنچه به عنوان وضعیت موجود توس��ط آقای س��یف ارائه ش��ده است، در واقع، 
حاصل رفتار بانک مرکزی در زمان ریاس��ت ایش��ان بوده است. مقام پولی از یک 
س��و، در راستای افزایش فشار تقاضا در بازار ارز سیاست گذاری می کرد و از سوی 
دیگ��ر بر می��زان مداخله خود در بازار می افزود تا به ب��ازار عالمت بدهد که حجم 
مداخله در بازار شدت گرفته است. خالص این دو اثر هنوز روشن نشده است زیرا 
بانک مرکزی تا زمان حاضر اعالم نکرده است که تراز مداخله در مقایسه با حجم 
تقاضای س��رازیرکرده به بازار چقدر بوده است. هیاهویی که در مورد ارز های رفته 
و برنگش��ته به راه انداخته شد و ارقام بزرگ ارائه شده که به شکلی شناور دهن به 

دهن می گشت، فقط به گردانندگان صحنه کمک کرد که با آرامش هرچه بیشتر، 
منافع ملی را به نفع خود مصادره کنند.

س��ومین نکته ای که آقای س��یف باید به آن توجه داش��ته باشند، این است که 
اعتبار مقام پولی در سیاست گذاری پولی بسیار اهمیت دارد. وقتی این اعتبار زائل 
شود، هیچ یک از کارگزاران اقتصادی، به خواسته های مقام پولی وقعی نمی گذارند. 
امر واقع این اس��ت که آقای س��یف بانک مرکزی را چنان بی اعتبار کرده بود که 
ش��اید بتوان گفت: در تاریخ مدون بانکداری مرکزی در کشور بی سابقه بوده است. 
جالب اس��ت که خود آقای س��یف در تمام موارد پذیرفته بود که دولت و هر کس 
که رغبتی داشته باشد، برای بانک مرکزی سیاست گذاری کند. چنین رویکردی به 
طور مطلق با حاکمیت مقام پولی مغایرت دارد. هرگز کسی اعتراضی از آقای سیف 
در این زمینه نشنید. شاید در این راستا بیان برخی از موارد بتواند روشنگر باشد.

یک نکته که در گزارش آقای س��یف از قلم افتاده اس��ت و بس��یار عجیب دیده 
می ش��ود، این است که کارشناسان صندوق بین المللی پول، درست پیش از تغییر 
سیاس��ت بانک مرکزی در فروردین 13۹۶، ارزش برابری واقعی ریال ایران به دالر 
آمریکا را محاس��به کرده و به مسئوالن محترم بانک ارائه کرده بودند. نکته  ناگفته 
این اس��ت که در آن زمان رغبت کلی مسئوالن پولی در مورد رسیدن به این نرخ 
چه بوده است؟ براساس شواهد، دست کم جمعی از کسانی که نفوذ زیادی در دولت 
داشتند، راغب بودند که این نرخ را برای ارزش ریال ایران استفاده کنند، بنابراین 
تشویق به تضعیف از طرف دست اندرکارانی که مردم حضور آنها را در سیاست های 
دولت به روشنی مشاهده می کردند، حتی در محدوده هایی فراتر از گزارش صندوق 
بین المللی پول، هر روز در رسانه های جمعی دیده می شد. به عنوان مثال، روزنامه  
دنیای اقتصاد که حمایت متقابل یکی از دس��ت  اندرکاران کلیدی را داشت، اظهار 
نظر می کرد که قیمت دالر باید 70 هزار ریال باش��د. هیچ سخنگویی هم از طرف 
بانک مرکزی زبان باز نمی کرد که کالمی درباره  این گروه های فشار بر زبان بیاورد. 
در نهایت هم زمانی که نرخ جدید اعالم شد، این نرخ اندکی باالتر از نرخ صندوق 
بود. دالری که به دالر جهانگیری معروف ش��د، رقم سرراست شده  عددی بود که 
بر پایه  محاسبات کارشناسان صندوق بین المللی پول به دست آمده بود. فراموش 
ش��دن این روایت ها توسط آقای سیف، بسیار عجیب است. ایشان حتی مستندات 
این موارد را نام نبرده اس��ت. مس��تندات متکی به متون رسانه های جمعی کشور 
نش��ان می دهد که آقای سیف حتی نگران نشد که مقام دیگری به جز مقام پولی 
که مس��ئولیت سیاس��ت گذاری ارزی را برعهده داش��ت، نرخ ارز را اعالم کند. به 
راس��تی چه مستندی شفاف تر از این می توانس��ت بی اعتباری مقام پولی را تأیید 
کند؟ هیچ یک از هواداران استقالل بانک مرکزی در قوه  مجریه هم زبان باز نکردند 
ک��ه از دولت توضیحی بخواهند که اعتبار بانک مرکزی کجا رفته اس��ت که مقام 
دیگ��ری ب��ه جز مقام پولی، ن��رخ ارز را اعالم می کند؟ در آن زمان گفته می ش��د 
که بی اعتباری بانک مرکزی س��بب شده است که 
سیاس��ت ارزی جدید توس��ط معاون اول ریاست 

جمهوری اعالم شود.
مقام پولی پیشین مدعی شده است که سیاست 
مداخله در بازار ارز، همان سیاست هایی بوده که در 
سال های دهه  13۸0 مورد استفاده قرار می گرفته 
اس��ت. این گفته بسیار عجیب اس��ت زیرا شواهد 
نشان می دهد که آنچه آقای سیف مداخله در بازار 
خوانده اس��ت، در واقع فقط مداخله در بازار نبوده 
اس��ت؛ در زمان مداخله  آقای سیف، بانک مرکزی 
در واق��ع ن��رخ ارز کاال ها را به تدری��ج افزایش داد 
و از نرخ ه��ای مختلف به ن��رخ ارز متقاضی مبدل 
کرد. به این ترتیب، بخش��ی از تقاض��ا برای ارز به 
نرخ های بازاری قابل تأمین ش��د. بانک مرکزی هم 
ارز موردنیاز متقاضیان را به نرخ بازاری فروخت که این ارقام هم در حجم مداخله  
بانک مرکزی در بازار ارز، منظور شده است. بنا به تعریف، مداخله در بازار ارز، مقدار 
ارزی اس��ت که مقام پولی برای حفظ ثبات بازار آزاد )با ارقام ثابت و مشخص( به 
بازار می فرس��تد. اگر به فرض قرار می ش��د که تمام واردات به نرخ آزاد ارز باشد و 
متقاضیان از این بازار نیاز های خود را تأمین کنند، آن وقت کل فروش ارز توسط 
بانک مرکزی از طریق بازار انجام می ش��د. آیا در تعریف آقای سیف، در آن حالت، 
حج��م مداخل��ه  بانک مرکزی در ب��ازار ارز، معادل کل مبل��غ ارز تحت مالکیت و 

مدیریت بانک مرکزی می شده است؟
ب��ه طور خالصه، سیاس��ت ارزی بانک مرکزی در نفس خ��ود عامل بروز ضربه 
و بح��ران بوده اس��ت و اجتن��اب از این بحران براس��اس اصل س��ه گانه  ناممکن، 
اجتناب ناپذیر بوده اس��ت. بانک مرکزی هرگز تالش نک��رد که در جریان بحران، 
آرامش��ی در ب��ازار ارز ایجاد کن��د و با بی تفاوتی حیرت انگیز، اعالم سیاس��ت های 
متضاد، اس��تفاده  دیرهنگام از ش��بکه ای که راه اندازی هم نش��ده بود، فروش های 
بی نظارت ارز به نرخ های ارزان تر، آن هم به گروه هایی که در مواردی شبکه  فساد 
و س��ود بادآورده را تقویت می کردند، و موارد متعددی از این قبیل، پیوس��ته خود 
به عنوان یک عامل اختالل در بازار عمل کرد. ارقامی که در یادداشت آقای سیف 
به عنوان مداخله در بازار ارز آورده شده اند، از نظر ماهوی نشاندهنده  حجم واقعی 

مداخله در بازار ارز نیستند و به راستی آزمایی دقیق نیاز دارند.

نقدی بر یادداشت های رئیس کل سابق بانک مرکزی در توجیه وضعیت ارزی کشور 

آقای سیف اشاره کرده است که در 
سیاست ارزی باید "حداکثرسازی منافع 

ملی" مد نظر باشد. اگر همین یک خواسته 
مد نظر باشد، مقام پولی باید نشان دهد 

که افت ارزش پول ملی کشور و زایل 
کردن ارزش دست آورد میلیون ها نفر 

ایرانی، چگونه در راستای حداکثرسازی 
منافع ملی بوده است؟ فرض های ایشان 
در تعیین منافع حداکثری ملت چه بوده 

و چطور تصور می شود که این منافع 
حداکثری حاصل شده است؟

سیاست ارزی بانک مرکزی در 
نفس خود عامل بروز ضربه و 

بحران بوده است و اجتناب از این 
بحران بر اساس اصل سه گانه ی 

ناممکن، اجتناب ناپذیر بوده است. 
بانک مرکزی هرگز تالش نکرد که 
در جریان بحران، آرامشی در بازار 

ارز ایجاد کند

سه شنبه
10 دی 1398
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برای چشاندن طعم تندرستی به سراغ طبیعت رفتیم
شرکت فناور  بادرنگ طب کوهستان در یک نگاه  

همدان – خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل بادرنگ طب کوهستان گفت: این شرکت 
یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود است که در سال 97 با هدف تولید فرآورده های 
گیاهی با استفاده از ظرفیت های گیاهان دارویی منظقه غرب کشور  در پارک علم و فناوری 
همدان تاسیس شد. بابک عزتی رنجبر افزود: بره موم  زنبور عسل یکی از فرآورده های زنبور 
عســل است که  خاصیت آنتی بیوتیک دارد و برای عفونتهای ادراری، عفونت گوش، ارتروز 
و رماتیسم موثر است  وی ادامه داد: شرکت توانسته است محصوالتی از اسطوخدوس برای 
)میگرن و ســردرهای عصبی(، هلیله زرد )پاک سازی کبد(، علف چای )اگزما و مشکالت 
پوست(، فراسیون )کیست تخمدان زنان(  و بوقتاق)دیابت( را به بازار ارائه دهد. عزتی رنجبر 
سرمایه اولیه را برای تاسیس شرکت خصوصی یک میلیارد تومان ارزیابی کرد و گفت: عالوه 
بر آن 50 میلیون تومان وام از پارک علم و فن آوری گرفته و اســتفاده کرده اســت و محل 
شــرکت به دلیل اینکه یک کار بسیار علمی و دقیق  است در همان پارک علم و فن اوری 
است. وی ادامه داد: 20 نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم  در شرکت مشغول به کار هستند که اکثر انها تحصیالت عالیه دارند. عزتی رنجبر بازار فروش شرکت را در 
داخل  رو به توسعه ارزیابی کرد و گفت: برخی از داروخانه ها و عطاریها از محصوالت این شرکت استفاده می کنند و برای فروش محصوالت در خارج از کشور در حال 
مذاکره با کشورهای عراق و روسیه هستیم. وی یکی از دغدغه های شرکت را برای تولید را نبود صنایع فراوری مرتبط  در زمینه داروهای گیاهی عنوان کرد و ادامه داد: 
با توجه به اینکه استان همدان یکی از پایلوتهای گیاهان دارویی در سراسر کشور است ولی در این زمینه بسیار ضعیف است و ما برخی از کارهای شرکت را به استانهای 
دیگر واگذار می کنیم. وی در پایان افزود: نبود منابع مالی برای توسعه و پیشبرد محصوالت  جدی ترین مشکل شرکت بوده است و با درخواست وام از صندوق کارافرینی 

امید در پی آن هستیم که مشکل مالی شرکت با همکاری جدی مسئوالن استانی حل شود و بتوانیم به موقع به سیستم مالی شرکت پول تزریق کنیم.

رمزگشایی ۱۱ هزار کارت سوخت در استان گلستان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: رییس سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان ار رمز گشایی حدود ۱۱ هزار کارت 
سوخت از ابتدای آبان ماه سال جاری خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت نفت منطقه گلستان، منصور سلیمانی در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیمای مرکز 
استان ضمن اعالم این خبر افزود: پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و افزایش تعداد مراجعان، به منظور افزایش سرعت پاسخگویی و جلب رضایتمندی 
ارباب رجوع تعداد مراکز رمز گشایی در سطح استان افزایش یافت.وی با بیان اینکه رمز کارت سوخت به صورت پیش فرض چهار رقم آخر سمت راست کد ملی 
شــخصی اســت که نامش بر روی کارت سوخت درج شده گفت: شــهروندانی که به هر دلیل با مشکل رمز مواجهه هستند می توانند با در دست داشتن مدارک 
شناسایی خودرو و مالک آن )کارت ماشین،کارت ملی مالک و کارت سوخت( به نواحی چهارگانه )گرگان،گنبدکاووس،کردکوی و مینودشت( و ستاد شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان)گرگان، خیابان جمهوری( مراجعه و در کمترین زمان ممکن نسبت به حذف رمز کارت خود اقدام نمایند.این مقام مسوول 
خاطر نشان کرد: مالکان خوروهایی که تاکنون برای دریافت کارت سوخت اقدام نکرده اند و یا کارت سوخت آنها به هر دلیل معیوب و یا خراب است می توانند با 
در دست داشتن کارت ملی، کارت ماشین و برگ سبز خودرو با مراجعه به دفاتر پلیس +۱0 در سطح استان نسبت به درخواست کارت سوخت جدید اقدام کنند.

مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان:
آمار بارش های پاییزه کرمانشاه خبر از سال زراعی پرمخاطره ای می دهد

کرمانشاه – منیر دشتی : مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان کرمانشاه گفت: آمار بارش های پاییزه کرمانشاه، خبر از سال زراعی پرمخاطره ای می دهد که 
این موضوع می طلبد کشاورزان برای بیمه کردن اراضی خود عجله کنند. فرشاد صابری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به وضعیت بارش های سال زراعی جاری 
استان کرمانشاه، گفت: در شرایط کنونی که حدود ۱00 روز از آغاز سال زراعی گذشته وضعیت خوبی از نظر بارش نداشته ایم و به نظر می رسد سال زراعی 
پرمخاطره ای در پیش است که می طلبد زارعان برای بیمه کردن اراضی کشاورزی خود عجله کنند. صابری از تمدید مهلت بیمه اراضی کشاورزی تا پایان دی 
ماه خبر داد. صابری با اشاره به ورود به حوزه تخفیف به کشاورزان در سال جاری گفت: کشاورزانی که سال قبل خسارت ندیده اند می توانند به ازای هر سال و 
تا سقف چهار سال از تخفیف ۱0 درصدی حق بیمه برخوردار شوند. صابری همچنین با اشاره به ورود بیمه به حوزه بیمه تضمین عملکرد در سال جاری، گفت: 
امسال آیتم های زیادی برای انتخاب نوع بیمه از سوی کشاورزان در نظر گرفته شده که زارعان با مشورت کارشناسان بیمه می تواند بهترین گزینه را متناسب 
با شرایط خود انتخاب کنند. وی  با بیان اینکه تاکنون حدود 54 هزار هکتار از اراضی زراعی استان کرمانشاه زیر پوشش بیمه رفته ، پیش بینی کرد: این میزان 
تا پایان مهلت بیمه اراضی زراعی از سوی کشاورزان دو برابر شده و به برنامه ۱00 هزار هکتاری برسد. مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه 
اشاره ای هم به بیمه باغات داشت و گفت: بیمه باغات از اواخر آبان ماه شروع شده و تا پایان بهمن ادامه خواهد داشت.  صابری گفت: تاکنون ۱۱00 هکتار از 

باغات استان کرمانشاه زیر پوشش بیمه رفته  که پیش بینی می شود این سطح به 2500 تا سه هزار هکتار برسد.

همزمان با پایان لیگ تکواندو قهرمانی بانوان کشور :
بانوی خوزستانی بهترین داور کشور  شناخته شد

اهواز – شبنم قجاوند: همزمان با پایان مرحله نهایی لیگ دختران کشور جام غنچه های تکواندو سیده 
سعیده حسبنی از سوی کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران، به عنوان بهترین 
داور این دوره از مسابقات انتخاب شد. بر پایه همین گزارش این دوره از مسابقات در چارچوب انتخابی تیم ملی 
برگزارو پس از جمع بندی قضاوت داوران با معیار قضاوت عادالنه و منصفانه، سرعت در تصمیم گیری ، استقالل 
در رای و همچنین عدم جبران قضاوت های نادرست  *سیده سعیده حسینی بانوی خوزستانی*   با دریافت 
نشان طالی داور برگزیده به عنوان بهترین داور کشور را ازان خود کرد . شایان ذکر است سیده سعیده حسینی 

داور و مربی بین المللی تکواندو و رییس کمیته داوران تکواندو اهواز در بخش بانوان است .

آخرین وضعیت دخایر آبی استان مرکزی تشریح شد
اراک - مینو رستمی : مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: بر اثر بارندگیهای مطلوب سال گذشته در حال حاضر 84 درصد از ظرفیت سد 
کمال صالح و 77 درصد ســد الغدیر ســاوه پر است.     به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس عزت اله آمره ای در هفتمین شست 
شــورای حفاظت از منابع آب اســتان با اعالم این خبر افزود: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون میزان بارش های استان مرکزی به 84 میلی متر رسیده است 
که این بارندگیها نسبت به میزان بارندگی مدت مشابه سال آبی گذشته 40 درصد کاهش و نسبت به میزان بارندگی مدت مشابه در دوره آماری بلند مدت 
۱۱ درصد افزایش داشته است. مهندس آمره ای ادامه داد:  بر اثر بارندگی های سال گذشته سدهای بزرگ استان مرکزی سر ریز کردند و اکنون 77 درصد 
ظرفیت ســد ســاوه و 84 درصد سد کمال صالح پر است. وی با اشاره به میزان ذخیره سدهای بزرگ استان گفت: 2۱4 میلیون متر مکعب آب اکنون پشت 
سد ساوه  و 8۱ میلیون مترمکعب آب در پشت سد کمال صالح ذخیره سازی شده و مخازن سدهای استان مرکزی از وضعیت مطلوبی برخوردار است. مدیر 
عامل شرکت آب منطقه ای مرکزی اظهار داشت: در اثر بارندگیهای مطلوب سال گذشته وضعیت برخی دشتهای استان همچون شازند، شرا شازند، کمیجان، 
خمین، محالت و دلیجان رو به بهبود است ولی برخی دشتهای دیگر مثل ساوه و زرندیه همچنان با کسری مخزن مواجه هستند. وی اضافه کرد: وضعیت ذخایر 

آبی در دشت های این استان رو به بهبود است اما کسری سفره های زیرزمینی همچنان باقی است که این مهم باید در مدیریت مصرف مورد توجه واقع شود.

مدیرکل اوقاف استان بوشهر : موقوفات به هیچ وجه مانع اجرای طرح های عمرانی نیستند
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل اوقاف استان با فرماندار شهرستان جم دیدار نمودند .به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان 
بوشهر حجت االسالم اسماعیل پورمدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر در دیدار با سید محمدحسینی فرماندارشهرستان جم ضمن تاکید براینکه موقوفات 
به هیچ وجه مانع اجرای طرح های عمرانی نیستند خاطر نشان کردند که در قانون نحوه تملک اراضی و امالک برای اجرای برای برنامه های عمومی، عمرانی و 
نظامی دولت راهکارهای الزم در زمینه طرح هایی که نیاز به اراضی و امالک موقوفه دارند پیش بینی شده است. وی با بیان اینکه اداره اوقاف برنامه فرهنگی را 
ازمحل اجرای امینانه نیات واقفین خیراندیش اجرا می نماید افزود: ازجمله این طرح ها می توان به آرامش بهاری، شمیم حسینی، مهر تندرستی، مهر تحصیلی، 
بصیرت عاشورایی، ضیافت الهی، پیاده روی اربعین، دعای عرفه، عید غدیر، جشن نیمه شعبان، طرح زائران حرم رضوی و طرح زائران حرم حسینی، یاس نبوی، 
مراسمات دهه والیت و ... به عنوان طرح های فاخر این اداره یاد کردند. حجت االسالم اسماعیل پور افزود: در شهرستان جم این طرح ها با کیفیت مطلوب اجرا 
گردیده است و بسیاری از هیئات و مساجد و مردم والیی این شهرستان از مواهب وقف بهره مند شده اند. مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان بوشهراظهار سازه 
پیش ساخته مجتمع فرهنگی احسان ماندگار شهر ریز هم اکنون در کارگاه در دست ساخت می باشد که ان شاء اهلل به زودی مراحل نصب سازه انجام خواهد شد. 

مدیرعامل آبفای گیالن: برای تکمیل خطوط انتقال و احداث فاز اول تصفیه 
خانه تالش به اعتباری بالغ بر ۱9 میلیارد تومن نیازاست 

رشت- زینب قلیپور :  با هدف بررسی مشکالت، نیازها و پیگیری مصوبات پیشین مربوط به حوزه آبفا جلسه ای در فرمانداری شهرستان تالش برگزار شد.جلسه 
بررســی مشــکالت، نیازها و پیگیری مصوبات قبلی با حضور مدیران عامل آبفاو آبفارگیالن، فرماندار و معاونین، معاونین آب وفاضالب شهری و روستایی، بخشداران و 
شهرداران شهرهای اسالم، تالش، لیسار، حویق و چوبر در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن  با تاکید بر اینکه اکثر بندهای مصوبات قبلی درحال پیگیری و اجراست، گفت: برای اجرای خطوط انتقال فاضالب شهرک بسیجیان و مناطق مجاور آن، 
تکمیل خطوط انتقال و احداث فاز اول تصفیه خانه تالش به اعتباری بالغ بر ۱9 میلیارد تومن نیاز است که با توجه به مصوبات سفرمدیر عامل آب و فاضالب کشور مبلغ 
6 میلیارد تومان برای فاز اول این پروژه، شامل شبکه جمع آوری شهرک فجر بسیجیان و اتصال آن به خط انتقال، تکمیل خط انتقال و خرید پکیج های تصفیه خانه 
منظور شده است.وی یادآور شد: شرکت آبفای گیالن در حال پیگیری جذب و تخصیص اعتبار است و در حال حاضر طرح و برآورد شبکه داخلی شهرک در حال تهیه 
و درخواست کاال و خرید پکیج تصفیه خانه با ظرفیت ۱000 متر مکعب در شبانه روز نیز آماده شده که پس از ابالِغ تخصیص، اقدام خواهد شد.وی در ادامه افزود: در 
خصوص مخزن ۱000 متر مکعبی شهر اسالم و با توجه به اینکه پس از  سفر مدیر عامل آب و فاضالب کشور مقرر گردید مبلغ چها و نیم میلیارد ریال از محل تنش آبی 
در اختیار آب وفاضالب استان گیالن قرار گیرد، برآورد پروژه انجام شده و به زودی پس از تامین اعتبار و ابالغ تخصیص، مناقصه مخزن شهر اسالم نیزبرگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تصویب شورای عالی اداری کشور مبنی بر اجرای یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب، یادآور شد: با اجرای این مصوبه تا پایان سال از 
این پس پروژه های آب  وفاضالب یکپارچه اجرا خواهند شد.مهدوی فرماندار شهرستان تالش نیز ضمن تشکر از حاضرین در جلسه از پیگیری و اجرای مصوبات 

جلسات قبلی توسط شرکت آب و فاضالب استان گیالن قدردانی کرد.

۱5 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

اخبار

ســاری – دهقان : معاون دریایی بندرامیرآباد با بیان اینکه عملکرد معاونت 
دریایی این بندر در تمام بخش ها مثبت و روند روبه رشدی داشته است گفت بویه 
های مجازی برای اولین بار در سطح بنادر شمالی کشور در بندرامیرآباد راه اندازی 
شده است. حبیب اله طالبی در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی بندرامیرآباد در 
تشریح عملکرد و دستاوردهای معاونت دریایی در سه ماهه سوم سال 98 گفت 2۳4 
فروند شناور به آب های بندرامیرآباد وارد شده که بر این اساس 527 مورد عملیات 
راهنمایی ایمن و بدون حادثه به ثبت رســیده است. وی در تحلیل عملکرد اداره 
امور دریایی با محوریت خدمات دریایی و راهنمایی ، عملیات یدک کشی، مخابرات 
دریایی ، ، ثبت شناورها ، چراغ های دریایی و عالئم کمک ناوبری با اشاره به اینکه 
فعالیت میدانی یدکش های مســتقر در حوضچه های بندرامیرآباد با ثبت هزارو 
4۳2 مورد عملیات بیش از هزار و 249 ســاعت بوده است از انجام مطالعات اولیه 
طراحی و انجام مناقصه سیســتم رادار ساحلی جهت بهره برداری در مرکز کنترل 
و ترافیک دریایی خبر داد. معاون دریایی بندرامیرآباد با یادآوری اینکه کارشناسان 
این بندر در آبهای گلستان و بندرترکمن پوشش رادیویی در باند VHF دریایی را 
از طریق امکان سنجی و اجرا نمودن ایستگاه رادیویی UNMANNED افزایش 
دادند خاطرنشــان کرد frequency plan  مربوط به فرکانس های دریایی در 
 Radio Regulation را نیز براساس )Data & Voice ( حال بهره برداری

Appendix ۱8 در این مدت تهیه کردند. طالبی با تأکید بر اینکه تمام شناورها 
با انواع مختلف در بندرامیرآباد به دقت رصد می شوند گفت در این راستا ۱06مورد 
بازرسی از شناورها و ۳ مورد بازدید از کارگاههای شناور سازی صورت گرفته است. 
این مقام مســئول در بخش دیگری از گفتگوی خــود با واحد خبر روابط عمومی 
بندرامیرآباد ، دســتاوردهای  اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی معاونت دریایی را 
در پاییز امســال، با محوریت جســتجو و نجات دریایی ، مقابله با آلودگی دریایی 
، اشــاعه فرهنگ ایمنی و حفاظت محیط زیست دریایی ، الیروبی ، هیدروگرافی 
و برگــزاری مانور عنوان کرد. معاون دریایی بندرامیرآباد با بیان اینکه در ســه ماه 
گذشته و در 44 روز کاری بیش از ۳7 هزار و ۳۳0 متر مکعب الی از حوضچه ها و 

کانال دسترسی بندرامیرآباد برداشت شده است از مطالعه و استقرار طرح هوشمند 
اندازه گیری احجام برداشتی توسط الیروب برای اولین بار در سطح بنادر کشور در 
بندرامیرآباد خبر داد. وی با اشاره به اینکه ، بانک اطالعات وضعیت تغییرات سطح 
تراز آب بندر و ارسال آن به ارگان های ذینفع و بهره گیری از آن در فعالیت های 
هیدروگرافی ، در بندرامیرآباد ایجاد شــده است میزان تجمیعی هیدروگرافی در 
کانال های دسترســی بندرامیرآباد  را 2 میلیون 4۱6 هزارو 596 متر مربع عنوان 
کرد. این مقام مسئول با بیان اینکه تعداد عملیات جستجو و نجات دریایی در پاییز 
امسال  29 مورد بوده است از انجام اقدامات اولیه و نشست با ارگانهای زیربط جهت 
برنامه ریزی های مدون برای اجرای مطلوب طرح گردشگری دریایی نوروز 99 در 
آینده نزدیک خبر داد. وی تعداد گواهینامه های صادر شده بر اساس دریافت مواد 
زائد و زباله کشتی ها را ۱6۱ مورد برشمرد که بر این اساس 622 مترمکعب مواد 
زائد از شناورهای نفتی و غیر نفتی در این مدت دریافت شد. طالبی در پایان یکی 
از اهداف و دغدغه های اصلی معاونت دریایی بندرامیرآباد را اشاعه فرهنگ ایمنی و 
حفاظت محیط زیست دریایی عنوان کرد و  گفت کارشناسان خبره اداره حفاظت 
و ایمنی دریانوردی با حضور در مدارس اقدام به ارائه مطالب آموزشی جهت معرفی 
بندر بعنوان مرکز مقابله با آلودگی دریا و جستجو و نجات دریایی ، معرفی تجهیزات 

، توزیع بروشور و برچسب های آموزشی می کنند.

تبریز -ماهان فالح: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شــرقی با تاکید بر مدیریت مصرف آب و فرهنگ ســازی گفت: دانش 
آمــوزان در این خصوص نقش مهمی دارند. علیرضا ایمانلو اظهار کرد: امســال در 
جهت فرهنگ ســازی، الگوسازی و تربیت دانش آموزان برای 50 هزار نفر آموزش 
های الزم در خصوص مدیریت مصرف آب ارایه می شــود. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی ادامه داد: در یکسال گذشته ۳5 هزار نفر به صورت چهره 
به چهره آموزش های مربوط به مصرف بهینه و مدیریت مصرف آب را گذرانده اند 
که از این تعداد ۱200 نفر معلم و ۳500 نفر اولیا دانش آموزان هســتند. مهندس 
ایمانلو در خصوص دیگر برنامه های آموزشــی و فرهنگی شــرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی نیز گفت: زنگ صرفه جویی آب و جشن آب در خصوص اهمیت 
این مایع حیاتی در مدارس تبریز برگزار شده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان شرقی اضافه کرد: برنامه »بانوی آب« نیز در استان کلید خورده است و 
در این طرح مادر و زنان خانواده نقش محوری در فرهنگ سازی مصرف آب دارند 

. وی به کمپین »خانه تکانی در عید« با رویکرد فرهنگ ســازی در مصرف آب و 
استفاده نکردن از آب شرب برای شستن لوازم منزل نیز اشاره کرد و افزود: با صنایع 
نیز تفاهم شده تا بر روی شیرآالت خود کاهنده مصرف آب نصب کنند که در این 
صورت 25 درصد صرفه جویی در مصرف می شود. ایمانلو با اشاره به اینکه با بسیج 
و سپاه برای نصب کاهنده در مراکز نظامی و پادگان ها و همچنین آموزش و پرورش 
نیز تفاهم شــده تا کاهنده مصرف آب در مدارس نیز نصب شود، گفت: آب مراکز 
فضای سبز شهرداری نیز جداسازی شده است. وی با اعالم اینکه قیمت ۱.5 لیتر 
آب مورد اســتفاده مشترکان در ایران ۳ ریال اما هزینه تمام شده آن در کشورمان 
همانند اروپا حدود 2 هزار تومان اســت، تاکید کرد: باید مردم درک درستی از کم 
بودن آب داشته باشند و بدانند که وضعیت موجودی این مایع با رفاه خودشان در 

ارتباط است و با کم بودن آن کنار بیایند و مدیریت مصرف داشته باشند.

تبریز – فالح: استاندار آذربایجان شرقی بمنظور حضور، همراهی و امدادرسانی صادقانه 
به زلزله زدگان اســتان از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قدردانی کرد. استاندار 
آذربایجان شرقی با اعطاء لوح سپاس به مهندس علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب این اســتان بخاطر تالش و جدیت و حضور، همراهی و امدادرسانی صادقانه به 

نیازمندان استان در لزله اخیر شهرهای استان، تشکر و قدردانی کرد.
در متن این لوح آمده است :

"جناب آقای مهندس علیرضا ایمانلو؛ مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی

اعیار پایمردی، ایستادگی و صحت ادعا، در لحظات سخت معین می شود. حضور 

بالدرنگ و مســتمر جنابعالی در مناطق حادثه دیده در اثر زمین لرزه میانه و سراب 
با هدف کمک و همراهی با مردم حادثه دیده، موید نیت پاک شــما در تحقق اهداف 
عالی نهادی است که متعلق به آن هستید . اینجانب بر خود الزم می دانم از تالش و 
جدیت جنابعالی اعم از حضور، همراهی و امدادرسانی صادقانه به زلزله زدگان نیازمند 
اســتان صمیمانه تقدیر و تشــکر نمایم و قطعا آن که ناظر بر اعمال  و نیات ماست ، 
پاداش دهنده اصلی است. توفیقات روزافزون جنابعالی در راه خدمت به نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران و مردم عزیز کشورمان را در ظل عنایات حضرت ولیعصر ) 
عــج ( و تحت رهبری داهیانه مقام عظمای والیت ) مدظله العالی ( از درگاه خداوند 

متعال خواستارم."

قم - خبرنگار فرصت امروز: چهار پنل خورشیدی برای مددجویان کهک و 
روستاهای طغرود،طایقان و ملک قلعه قم راه اندازی شد.

به گــزارش روابط عمومی کمیته امداد، مهرداد مصلــح، معاون خودکفایی و 
اشتغال کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه طرح اشتغال پنل های خورشیدی 
در منازل روســتایی که دارای استحکام مناسب هستند اجرا می شود گفت: این 
طرح برای آن دسته از مددجویانی راه اندازی می شود که توانایی انجام کار ندارند.
وی شــروع این طرح را از سال 96 عنوان و تصریح کرد: علت اجرای این طرح 

در روستاها افزایش درآمدزایی و کیفیت زندگی مددجویان تحت حمایت است.
مصلح دوره قرارداد این طرح با شرکت توزیع نیروی برق را ۱0 ساله عنوان کرد 

و گفت: این قرارداد برای ۱0 سال دوم نیز قابل تمدید است.
وی با بیان اینکه فرآیند راه اندازی این طرح با شناســایی و بازدید کارشناسان 
این نهاد شروع و تا نصب پنل خورشیدی در منزل مددجویان ادامه خواهد داشت 
افزود: پس از راه اندازی، شرکت توزیع نیروی برق وجه برق تولیدی را در بازه زمانی 

دو ماهه به حساب مددجوی مجری طرح واریز می کند.

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار هرمزگان با اشاره به چشم 
انداز توســعه بندر شــهید رجایی و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کاال، گفت: 
پیش بینی های الزم برای توســعه و افزایش حمل کاال از طریق شبکه ریلی این 
بنــدر صورت گیرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان 
هرمزگان، "فریدون همتی" در نشســت بررسی توسعه و افزایش حمل و نقل کاال 
از طریق شــبکه ریلی راه آهن که در محل استانداری هرمزگان برگزار شد، اظهار 
داشت: در حال حاضر شش میلیون تن کاال از طریق راه آهن هرمزگان حمل می 
شــود و ظرفیت ۱4 میلیون تن حمل کاال از شبکه راه آهن این استان و همچنین 

۳0 میلیون تن حمل کاال در شبکه ریلی داخل بندر شهید رجایی وجود دارد.
وی افزود: افزایش حمل کاال از طریق ریل از بندر شهید رجایی موجب سهولت

کار برای صادرکنندگان و واردکنندگان کاال می شود. همتی خاطرنشان کرد: با 
توجه به چشم انداز توسعه بندر شهید رجایی در سال های آینده و افزایش عملیات 
صــادرات و واردات کاال از طریق این بندر، باید از هم اکنون پیش بینی های الزم 

برای توسعه و افزایش حمل کاال از طریق شبکه ریلی این بندر و راه آهن بندرعباس 
تا مرکز و دیگر نقاط کشور صورت گیرد. استاندار هرمزگان با تبیین ابعاد مختلف 
طرح توســعه "ریل-بندر" در بزرگترین بندر بازرگانی ایران، تصریح کرد: برای این 
کار نیاز اســت مطالعات جامع و برنامه ریزی های مناسب انجام شود و هرکدام از 
دستگاه های مسئول به تکالیف مشخص شده، عمل کنند. وی خاطرنشان کرد: از 

جمله مواردی که در این راســتا باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد، تکمیل دو 
خطه شدن مسیر ریلی راه آهن بندرعباس تا تهران است که افزایش سرعت حمل 
بار و جابجایی مسافر را در پی خواهد داشت. "اله مراد عفیفی پور" مدیرکل بنادر 
و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این نشست اظهار داشت: طرح توسعه »ریل- 
بندر« به عنوان یک اقدام راهبردی و اثرگذار برای توسعه همه جانبه صنعت حمل 
و نقل هرمزگان و نقش آفرینی بیشتر اقتصاد درون زاست. وی با اشاره به امکانات 
و ظرفیت های ریلی بندر شــهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر بازرگانی ایران، 
گفت: با سرمایه گذاری گسترده سازمان بنادر و دریانوردی در این بندر، تاکنون 60 
کیلومتر شبکه ریلی، ایجاد شده است. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان 
اینکه امیدواریم قطعات باقی مانده از پازل طرح توسعه "ریل- بندر" را تکمیل کنیم، 
تصریح کرد: بر اساس آمار راه آهن، در دوازده ماهه سال گذشته بیش از 9 میلیون 
تن کاال از طریق واگن در بندر جابجا شد که با توجه به ظرفیت ایجاد شده، ضریب 

عملکرد چشمگیر و استفاده 90درصدی از ظرفیت های موجود را نشان می دهد.

قزویــن – خبرنگار فرصت امروز: دکتر فتح طاهری در مراســم اختتامیه 
رویداد اســتارآپی ایمنی، بهداشت و محیط زیســت، توجه به ایده های مربوط به 
ترویج فرهنگ ایمنی را در این رویدادها ضروری دانست. ایده های برتر اولین رویداد 
استارآپی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر 
قزوین معرفی شد اولین استارآپ ایمنی، بهداشت و محیط زیست کشور با همت 
مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر قزوین طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 
4 و 5 دی ماه با مشــارکت دانشجویان، اســاتید و عالقمندان به حوزه نوآوری در 
HSE برگزار و با معرفی ســه طرح برتر خاتمه یافت.  به گزارش روابط عمومی 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی اســتان قزوین، در مراسم اختتامیه این استارتاپ 
مهندس اسدی قائم مقام دانشگاه کار و رئیس پیشین مرکز آموزش علمی کاربردی 
خانه کارگر قزوین در گزارشی به اهداف و کم و کیف برگزاری این استارتاپ اشاره 
کرد و اظهار داشــت: 74 طرح از شهرهای مختلف از قبیل اصفهان، تهران، قزوین 
به دبیرخانه این اســتارتاپ ارسال و از بین آنان ۱5 طرح برای داوری انتخاب شد 
که امروز ســه طرح برگزیده معرفی می شوند. وی با بیان اینکه برگزاری رویداهای 
استارتاپی و شتاب می تواند زمینه پرورش ایده های مبتکرانه را فراهم سازد، تصریح 
کرد: با فعال کردن مراکز رشــد، شــتاب دهنده ها و استارت آپ ها فرصت خوبی 

برای استعدادیابی دانشجویان خالق ایجاد شده و دانشگاه ها می توانند با حمایت و 
تجاری سازی این ایده ها به منابع جدیدی به جای شهریه دست پیدا کنند.

توجه به ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه ضروری است
دکتر علی فتح طاهری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین در این 
مراســم ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این رویداد استارتاپی، با بیان اهمیت توجه 
به حفظ محیط زیست در توسعه کشور اظهار داشت: در عصر حاضر مفهوم توسعه 
تغییــر یافته و هیچ طرح یا پروژه  اقتصادی بــدون رعایت اصول ایمنی و توجه به 

مسائل زیست محیطی نمی تواند توسعه کشور را به همراه داشته باشد.

دکتر فتح طاهری ورود دانشجویان به عرصه ایده پردازی و حمایت دانشگاه ها از 
طرح های نوآورانه را در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست نویدبخش آینده ای 
بهتر در حفاظت از سرمایه های انسانی و زیست محیطی دانست و افزود: ایده پردازان 
جــوان ما قادرند با تکیه بر ظرفیت های علمــی موجود در حل منطقی معضالت 
این حوزه گام های بلندی بردارند که طرح های ارزشــمند ارائه شده در این رویداد 
استارتاپی موید این موضوع است. وی افزود: انتظار این است که با خاتمه این رویداد، 
تمام تیم های شرکت کننده برای پرورش و تجاری سازی ایده های خود با قوت به کار 

خود ادامه دهند و خود را برگزیده تلقی کنند.
رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی اســتان قزوین با بیان اینکه جای خالی 
ایده   پردازی در ترویج فرهنگ ایمنی احساس می شود، گفت: ترویج فرهنگ ایمنی 
به معنی ترویج فرهنگ مطالبه گری و استفاده مردم از ابزارهای ایمنی و نیز حفاظت 

از محیط زیست پیرامون انسان است.
در پایان این مراسم از طراحان سه طرح »بهینه سازی زمان تولید بیو گاز دامی«، 
»نصب سنسور آالرم رنگی و سنسور صدا بر روی خط کشی عابر پیاده برای نابینایان 
و ناشنوایان« و »ماسک دید در دود« که با انتخاب هیات داوران به عنوان طرح های 

برگزیده معرفی شده بودند، تقدیر شد.

معاون دریایی بندرامیرآباد در تشریح عملکرد سه ماهه سوم سال جاری:

۲۳۴ فروند کشتی به آب های بندرامیرآباد وارد شده است 

تداوم برنامه سالیان اخیر شرکت آب و فاضالب استان؛

ارائه الگوها و آموزش های مصرف بهینه آب به دانش آموزان آذربایجان شرقی 

بخاطر حضور، همراهی و امدادرسانی صادقانه به زلزله زدگان؛
استاندار از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی تقدیر کرد

با عنوان طرح اشتغال مددجویان کمیته امداد
چهار پنل خورشیدی در چهار روستای قم راه اندازی شد

استاندار هرمزگان تاکید کرد:

توسعه »ریل-بندر« در بزرگترین بندر بازرگانی ایران با جدیت دنبال شود

ایده های برتر اولین رویداد استارآپی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر قزوین معرفی شد

دوشنبه
9 دی 1398

سه شنبهشماره 1462
10 دی 1398

شماره 1463
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5 ایده طالیی صرفه جویی در هزینه  ها برای 
کسب وکارهای کوچک

یکی از چالش های همیش��گی برندهای کوچ��ک، نحوه مدیریت 
س��رمایه اس��ت. دلیل اصلی این امر به این خاطر اس��ت که آنها از 
بودجه و امکانات محدودی برخوردار هس��تند. به همین خاطر حتی 
یک صرفه جویی کوچک نیز می تواند مزیت  فوق العاده ای را برای آنها 
به همراه داش��ته باش��د. نکته ای که باید در همین ابتدا به آن توجه 
داش��ته باشید این است که نوع فعالیت شما با کسب وکارهای دیگر 
متفاوت ب��وده و نباید از روش های آنها اس��تفاده کنید، با این حال 
کوچک بودن صرفا یک نقص محس��وب نشده و این امر امکان انجام 
س��ریع و انواع خالقیت ها را به وجود م��ی آورد. این امر یک واقعیت 
اس��ت که تقریبا تمامی کس��ب وکارهای کوچ��ک، خواهان کاهش 
هزینه های خود هستند، با این حال به علت عدم آگاهی از روش ها، 
تمام��ی تالش های آنها با نتیجه الزم همراه نبوده و همین امر باعث 
می ش��ود تا نس��بت به انجام این کار کامال ناامید باشند، با این حال 
راهکارهای بسیار س��اده ای در این رابطه وجود دارد که در ادامه به 

بررسی پنج مورد از آنها خواهیم پرداخت.
1-به دورکاری فکر کنید 

اشتباه بزرگ بسیاری از مدیران کسب وکارهای کوچک این است 
ک��ه تصور می کنند حتما باید مکانی را اجاره کنند، با این حال قبل 
از انجام هر اقدامی الزم است تا نسبت به ضروری بودن آن اطمینان 
حاصل کنید. به همین خاطر صادقانه از خود بپرس��ید که آیا الزامی 
ب��رای آن وجود دارد؟ درواقع در بس��یاری از مواقع ش��ما می توانید 
هم��ه کارها را در من��زل خود انجام داده و با س��ایر اف��راد تنها به 
صورت دورکاری همکاری داش��ته باش��ید. با این اقدام انقالبی را در 
میزان صرفه جویی ها در بودجه خود شاهد خواهید بود. درواقع برای 
کاه��ش هزینه ها ش��ما همواره باید به دنبال خالقیت هایی باش��ید، 
ب��رای مثال برخی از برندها برای اقداماتی ک��ه حتما به مکانی نیاز 

دارد، از اجاره ساعتی استفاده می کنند. 
2-از لوازم دست دوم استفاده کنید

هیچ دلیلی وجود ندارد که شما حتما از لوازم نو برای دفتر کار و 
یا تجهیزات موردنیاز استفاده کنید. با کمی جست وجو انواع وسایل 
را با ظاهری مش��ابه نو و قیمتی به مراتب پایین تر می توانید بیابید. 
به همین خاطر اول اولویت خود را بر روی پیدا کردن لوازم دس��ت 
دوم ق��رار دهی��د. همچنین فرام��وش نکنید که با ی��ک تعمیر و یا 
رنگ کردن، می-توان از جنس��ی به ظاه��ر قدیمی، ابزاری کامال نو 

را ساخت. 
3-به دنبال سرمایه گذار باشید 

هیچ گاه تصور نکنید که ش��ما حتما باید به تنهایی همه کارها را 
انج��ام دهید. درواقع بس��یاری از برندها تنها ای��ده اولیه خود را در 
دس��ت دارند و برای تامین هزینه ها به س��راغ انواع س��رمایه گذارها 
می روند. این سیاست باعث خواهد شد تا فشارها بر روی شما کاسته 
ش��ده و ش��ریکی را پیدا کنید که برای به نتیجه رس��یدن، به شما 
کمک خواهد کرد. همچنین فراموش نکنید که در حین کار، ممکن 
اس��ت با انواع برندهایی مواجه ش��وید که هدفی مشترک با شما را 
دارند. تحت این شرایط همکاری و حتی ادغام، می-تواند به افزایش 
محدوده عملکردی و کاه��ش هزینه هایی که باید به تنهایی آنها را 

تامین می کردید، منجر خواهد شد. 
۴-صرفا به دنبال استخدام نباشید

این امر که تصور کنید برای ایجاد تیم ش��رکت، حتما باید افرادی 
را به اس��تخدام رس��می خود درآوری��د، یکی از اش��تباهات بزرگ 
محسوب می شود. درواقع شما می توانید برای بسیاری از کارها تنها 
قراردادهای موقتی را به امضا برس��انید. این امر شما را از بسیاری از 
هزینه ها نظیر بیمه، دور نگه خواهد داش��ت. همچنین اگر برنامه ای 
برای آموزش و بهبود س��طح تیم خود داشته باشید، با گذشت زمان 
نیازی به اضافه ش��دن فردی جدید و یا جایگزی��ن کردن افراد پیدا 
نخواهید کرد. بدون شک با توجه به تنوع باالی روش های آموزشی، 

نباید آن را بیش از حد پرهزینه تصور کنید. 
5-از شبکه های اجتماعی استفاده کنید 

بدون ش��ک اس��تفاده از روش های��ی نظیر بیلبورده��ا و تبلیغات 
تلویزیون��ی، برای تقریبا تمامی کس��ب وکارهای کوچک امکان پذیر 
نخواه��د بود، با این حال ای��ن امر به معنای عدم ام��کان بازاریابی 
موفق نبوده و ش��ما می توانید از بس��ترهای دیگر برای این موضوع 
استفاده کنید. برای مثال ش��بکه های اجتماعی با کاربران میلیونی 
خود، بهترین گزینه موجود محس��وب می ش��ود. در واقع با توجه به 
رایگانی استفاده از آنها، تنها کیفیت کار معیار برتری خواهد بود. به 
همین خاطر تنها کافی اس��ت تا از یک عکاس خوب استفاده کرده 
و در کار خود نوآوری هایی را داشته باشید. بدون شک مشتری های 
ش��ما افزایشی چشمگیر را پیدا خواهند کرد. همچنین توجه داشته 
باش��ید که ش��ما باید نس��بت به تکنولوژی های روز آگاهی کافی را 
داشته باش��ید، برای مثال دانش سئو کمک خواهد کرد تا اقدامات 

شما در اینترنت، با نتیجه چندبرابر بهتر همراه باشد. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که کوچک بودن ش��رکت شما به 
معنای عدم نیاز به یک حس��ابدار نبوده و حتما الزم است تا فردی 
را برای این موضوع در کنار خود داش��ته باشید. با این حال با توجه 
به کم بودن حجم کارها، شما می توانید به صورت ساعتی با حسابدار 

خود قرارداد امضا کنید. 
business2community :منبع

رهبری

نظ��ر ش��ما در رابطه با عملک��رد کارآفرین ها در س��ال 201۹ چگونه 
اس��ت؟ درواقع برخی از اف��راد فراتر از حد انتظار ظاهر ش��ده و برخی 
دیگ��ر ضعیف تر از س��ال پیش رفتار کرده اند. با ای��ن حال پنج نفر برتر 
س��ال 201۹ در مجموع 112 میلی��ارد دالر به ثروت خود افزوده اند که 
رقمی بی س��ابقه محسوب می شود. اگرچه س��ال گذشته جف بزوس به 
عنوان برنده اصلی رقابت کارآفرین ها محسوب می شد و مارک زاکربرگ 
نیز بازنده بزرگ معرفی گردید، با این حال در فهرس��ت امس��ال حتما 

شگفت زده خواهید شد. 
برنده ها

1-برنارد آرنو
میزان پیشرفت: ۴۰ میلیارد دالر

میزان کل دارایی: 1۰۷.۷ میلیارد دالر
طالیی ترین س��ال برنارد آرنو بدون شک در 201۹ رقم خورده است. 
وی موفق شد تا رقبای بسیاری را در فهرست ثروتمندترین افراد پشت 
س��ر گذاشته و خود را با اختالفی کم در مقایسه با بیل گیتس و استیو 
جابز، به رتبه س��وم برساند. این تاجر موفق با در اختیار داشتن مالکیت 
بی��ش از 70 برند فعال در زمینه های مختلف که بزرگ ترین آنها مرتبط 
با حوزه مد است، باعث حیرت بسیاری از تحلیلگران شد. در این رابطه 
خود او عنوان کرده اس��ت که علت موفقیت س��ال گذش��ته نتیجه یک 
برنامه ریزی 10 س��اله بوده اس��ت. ب��ه همین خاطر در ص��ورت تداوم 
موفقیت ها در س��ال آینده، ممکن اس��ت او را به عن��وان ثروتمندترین 
فرد جهان در س��ال 2020 مش��اهده کنیم. چند خری��د موفق در کنار 
افزای��ش 51درصدی ارزش برند LVMH که از ادغام چند برند مطرح 
نظیر لویی ویتون و هنس��ی به وجود آمده است، بزرگ ترین دالیل این 

موفقیت خیره کننده محسوب می-شود.
2-مارک زاکربرگ

میزان پیشرفت: 22.1 میلیارد دالر
میزان کل دارایی: ۷2 میلیارد دالر

اگرچه س��ال گذش��ته برای فیس بوک بس��یار سخت س��پری شد و 
این ش��رکت مورد حمله بس��یاری از افراد برای شایعه فروش اطالعات 
کارب��ران قرار گرفت، با این ح��ال وضعیت برای برنده��ای دیگر تحت 
مالکیت مارک زاکربرگ کامال طالیی س��پری شد. درواقع اینستاگرام و 
واتس اپ پیشرفت های خوبی را داشتند که این امر از جمله دالیل اصلی 
موفقیت مارک زاکربرگ محس��وب می شود. همچنین در دو ماه گذشته 
فیس بوک با کنترل اوضاع و ارائه جدیدترین سرویس های خود با رشدی 
۴۸درصدی در مقایسه با سال گذشته مواجه شده است. درواقع اگرچه 
در تمام طول سال، فیس بوک شرایط سختی را سپری کرد، با این حال 
عملکرد مارک در دو ماه پایانی س��ال خیره کننده بوده است و بار دیگر 
مهارت مدیریتی جوان ترین فرد فهرس��ت ما را به اثبات همگان رسید. 
درواقع اگرچه در س��ال گذشته از او به عنوان فرد اول فهرست بازنده ها 
نام برده شده است، با این حال امسال همه چیز برای موسس فیس بوک 
تغییر کرده و پیش بینی می-شود که این بهبود، ادامه دار باشد. فراموش 

نکنید که به دلیل ش��رایط س��نی، از مارک زاکربرگ به عنوان امید اول 
کسب عنوان نخس��ت ثروتمندترین فرد جهان برای 10 سال آینده یاد 

می شود که شاید 2020 را نقطه شروع آن دانست.
3-آمانسیو اورتگا

میزان پیشرفت: 1۷.3 میلیارد دالر
میزان کل دارایی: ۷۴.9 میلیارد دالر

پادش��اه مد جهان در سال گذشته عملکرد خوبی را داشته است. این 
امر در حالی بود که وی در فهرست سال پیش، پس از مارک زاکربرگ 
در رتب��ه دوم بازنده ه��ا قرار داش��ت. افزایش 3۴درصدی ارزش س��هام 
ش��رکت هایی نظیر ایندیتک��س و زارا دلیل اصلی کس��ب این موفقیت 
محسوب می ش��ود. سیاست درست کاهش هزینه های عملیاتی در کنار 
تالش های مستمر برای جهانی تر شدن برندهای آقای اورتگا دقیقا همان 
تغییرات الزمی بوده است که نشان می دهد وی دقیقا به دلیل مشکالت 
خود پی برده اس��ت. درواقع با توجه ب��ه اهمیت بازاریابی اینترنتی، وی 
خصوصا در کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی، کلمبیا، فلیپین و اوکراین 

گام های بزرگی را برداشته است.  
۴-استیو بالمر

میزان پیشرفت: 16.3 میلیارد دالر
میزان کل دارایی: 56.3 میلیارد دالر

در سال گذش��ته نیز استیو بالمر، در لیس��ت این برندها قرار داشت، 
با این حال عملکرد او امس��ال بهتر بوده و میزان درآمد بیش��تری را در 
مقایس��ه با سال گذشته توانسته است به ثروت خود بیفزاید. وی اگرچه 
موسس هیچ برندی محسوب نمی شود، با این حال به علت هوش باال و 
خرید س��هام برندهای مختلف نظیر توییتر، موفق شده است تا هر ساله 

عملکردی خیره کننده را داشته باشد. 
5-موکش آمبانی

میزان پیشرفت: 16.1 میلیارد دالر
میزان کل دارایی: 61.۴ میلیارد دالر

برای س��ومین س��ال پیاپی، میلیاردر هندی موفق ش��ده است تا در 
لیس��ت برنده��ا جای گی��رد. وی به عن��وان ثروتمندترین فرد آس��یا و 
مدیرعامل برند ریالینس)بزرگترین ش��رکت خصوصی در کش��ور هند( 
اس��ت که با عملکرد خیره کننده خود به تمامی بدهی های ش��رکت در 
س��ال 2017 پایان بخش��ید. همین امر نیز باعث ش��ده اس��ت تا دست 
او برای انجام اقدامات جدید کامال باز باش��د. فروش بخش��ی از س��هام 
ش��رکت ها و عقد قراردادهای جدید با کش��ورهایی نظیر عربس��تان، از 

جمله مهم ترین دالیل پیشرفت قابل توجه او محسوب می شود. 
بازنده ها

1-عظیم پرمجی
میزان پسرفت: 1۴.1 میلیارد دالر

میزان کل دارایی: ۷.2 میلیارد دالر
بازنده اصلی س��ال 201۹ دنیای کارآفرین ه��ا را باید میلیاردر هندی 
دانست که بیش از نیمی از ثروت خود را از دست داد، با این حال نباید 
دلیل این پس��رفت را صرفا اقدامات بد تجاری او به حساب آورد. درواقع 
بخش بزرگی علت این از دس��ت رفتن ثروت، به خاطر کمک های مالی 

سنگین به موسسات خیریه است. 

2-جف بزوس
میزان پسرفت: 13.1 میلیارد دالر

میزان کل دارایی: 1۰9.۷ میلیارد دالر
اگرچه قرار گرفت��ن ثروتمندترین فرد جه��ان در رتبه دوم بازنده ها، 
بس��یار عجیب به نظر می رسد، با این حال دلیل این موضوع را نباید به 
خاطر اقدامات تجاری بد دانست. درواقع این ماجرا تنها یک دلیل دارد 
و آن ه��م طالق پرهزینه  پس از 25 س��ال زندگی مش��ترک از مکنزی 
بزوس اس��ت. همین امر نیز باعث ش��د تا 25درصد از س��هام آمازون بر 
طبق قان��ون به او اختصاص یابد که هزینه ای 3۶.۸ میلیاردی را در پی 
داش��ته و پرداخت آن منجر به ضرری س��نگین ش��ده است. به همین 
خاطر علی رغم س��ال خوب آمازون و جبران بخش اعظمی از این هزینه 
از دست رفته، همچنان ضرر 13.1 میلیاردی متوجه آقای بزوس است. 

3-سوبهاش چاندرا
میزان پسرفت: 3.۴ میلیارد دالر

میزان کل دارایی: 66۰ میلیون دالر
اته��ام ب��ه کالهبرداری خود دلی��ل کافی برای کاهش ش��دید ارزش 
س��هام یک شرکت محس��وب می ش��ود. این موضوع دقیقا برای شرکت 
اس��ل که مدیریت آن برعهده میلیونر هندی سوبهاش چاندرا قرار دارد، 
اتفاق افتاده و کاهش ارزش س��هام ۶0درصدی را به همراه داشته است. 
فروش بخش اعظمی از س��هام شرکت، تنها راهکار برای رفع بدهی ها و 
جلوگیری از ورشکس��تگی آقای س��وبهاش چاندرا بوده که در نهایت از 
ثروت چند میلیاردی او تنها ۶۶0میلیون را باقی گذاش��ته اس��ت. حال 
باید دید که وی در س��ال 2020 پس از طی کردن س��الی س��خت، چه 

تدبیری را برای بازگشت به فهرست میلیاردرها، انجام خواهد داد. 
۴-تراویس کاالنیک

میزان پسرفت: 3.1 میلیارد دالر
میزان کل دارایی: 2.8 میلیارد دالر

این امر که موسس اوبر)نخستین سرویس تاکسی اینترنتی( را در چنین 
جایگاهی مشاهده کنیم، بسیار عجیب به نظر می رسد، با این حال چندین 
اش��تباه بزرگ او را از آس��مان به زمین انداخته و باعث شده است تا با رأی 
هیأت مدیره از ریاست شرکت کنار گذاشته شود و دارا خسروشاهی کنترل 
همه چیز را در دست گیرد. وی حتی سهام های خود را نیز در بدترین زمان 
 IPO به فروش رسانده است، با این حال با نگه داشتن سهام خود در شرکت
دومین اش��تباه را نیز مرتکب شده و با افت شدید ارزش سهام آن، ضرری 
میلیاردی را متحمل شده است. حال باید دید با توجه به تالش های او برای 
در دست گرفتن مدیریت یک شرکت جدید، سال آینده برای آقای کاالنیک 

چگونه رقم خواهد خورد. 
5-یان زی

میزان پسرفت: 3 میلیارد دالر
میزان کل دارایی: 2.1 میلیارد دالر

این میلیاردر چینی در سال 201۹ با افت 70درصدی شرکت خود مواجه 
شد که در زمینه فناوری فعالیت دارد، با این حال اطالعات دقیقی در رابطه 
با دالیل وقوع این اتفاق منتش��ر نشده است و به همین خاطر برای کسب 

اطالعات بیشتر، باید تا پایان یافتن تعطیالت کریسمس صبر کنید. 
forbes :منبع

برنده ها و بازنده های دنیای کارآفرینی در سال ۲۰۱9

به قلم: دنیز کم نویسنده حوزه کارآفرینی و موفقیت
مترجم: امیر آل علی

به قلم: کامالیکا دی نویسنده حوزه بازاریابی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی
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چگونه توانایی کارآفرینی مان را تقویت کنیم؟

بس��یاری از مردم توانایی کارآفرینی را نوعی اس��تعداد درونی قلمداد می کنند. بر این اس��اس برخی 
افراد از همان بدو تولید دارای این اس��تعداد هس��تند. بی تردید این نوع نگاه به حوزه کارآفرینی موجب 
دلسردی بسیاری از افراد عالقه مند به این حوزه با تجربه و مهارت پایین می شود. از نظر من همه افراد 
توانایی یادگیری تفکر کارآفرینی و تقویت مهارت ش��ان در این حوزه را دارند. کارآفرینان بس��یار موفق 
در تاریخ نیز کارش��ان را از صفر ش��روع کرده اند. بنابراین ما نیز امکان یادگیری و تقویت مهارت مان را 

خواهیم داشت.
بی تردید تبدیل ش��دن به کارآفرینی موفق نیازمند تمرین و پش��تکار بس��یار زیادی است و ایراد اصلی 
بسیاری از افراد ناامیدی در همان ابتدای راه است. مواجهه با شکست یا ناتوانی در زمینه استفاده از نکات 
مختلف در عمل نباید موجب دلس��ردی ما ش��ود. همچنین رقابت با دیگران را نیز باید فراموش کرد. در 
زمینه تقویت مهارت های کارآفرینی تنها رقیب ما خودمان هستیم، بنابراین باید در تالش برای پیشرفت 

مداوم باشیم. این امر نتایج به مراتب بهتری برای ما به ارمغان خواهد آورد. 
با توجه به توضیحات ارائه ش��ده، تقویت مهارت کارآفرینی امری ممکن به نظر می رسد. گام بعد در این 
راس��تا بررس��ی برخی از تکنیک های کاربردی برای افزایش توانایی کارآفرینی است. در ادامه پنج مورد از 

مهم ترین تمرین ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. تمرین فرآیند تفکر خالق

کارآفرینان در نتیجه یافتن راهکارهای خالقانه برای مش��کالت و نیازهای مردم به موفقیت های بزرگ 
دس��ت یافته اند. ش��روع یک کسب و کار تازه و تاس��یس شرکت ش��خصی کار پیچیده ای نیست. امروزه 
بس��یاری از افراد اقدام به تاس��یس کسب و کار شخصی شان می کنند. نکته مهم در این میان ایده ما برای 
بهبود زندگی مش��تریان مان اس��ت. اگر ما ایده نوآورانه ای مدنظر نداشته باشیم، امکان موفقیت در حوزه 
کسب و کار دشوار خواهد بود. ساالنه بسیاری از کسب و کارهای نوپا پیش از اینکه به سالگرد تاسیس شان 
برسند، با شکست مواجه می شوند. اگر ما عالقه مند به موفقیت در زمینه راه اندازی کسب و کار  و تجربه 
کارآفرینی مان هس��تیم، باید از شکس��ت رقبا به خوبی درس بگیریم. تفکر خالق فرآیند ارزیابی وضعیت 
کنونی حوزه کس��ب و کار و تالش برای ارائه پاس��خ های تازه به مش��کالت موجود است. به این ترتیب ما 

توانایی تولید محصل یا ارائه خدمتی نوین را خواهیم داشت. 
خالقت و نوآوری نیازمند فرمول جادویی نیس��ت. هر کس��ی امکان نوآوری در زندگی شخصی یا حوزه 
کسب و کار را دارد. به این ترتیب به ساده ترین شیوه ممکن فعالیت در حوزه کسب و کار همراه با موفقیت 
خواهد شد. فرآیند تفکر خالق از بسیاری جهات شبیه مشاهده فیلم به زبان خارجی است. در این فرآیند 
همه چیز برای ما عجیب و تازه خواهد بود. این امر نقطه آغاز کار در زمینه تفکر خالق محسوب می شود. 

وقتی همه چیز برای ما حالت تازگی پیدا کند، دیگر بسیار ساده از کنار آنها عبور نخواهیم کرد. 
2. اهمیت تفکر باز

خالقیت منبع بسیار مهمی برای نوآوری محسوب می شود. یکی از نکات مهم در زمینه نوآوری در حوزه 
کس��ب و کار ضرورت یافتن س��ریع نکات مهم و اجرای آنهاس��ت. بدون تردید شمار باالیی از افراد مانند 
ما در تالش برای یافتن نکات تازه در حوزه کس��ب و کار هس��تند، بنابراین اگر ما دیگر اقدام کنیم، فقط 
باید ش��اهد موفقیت دیگران باشیم. یکی از راهکارهای مناسب برای یافتن سریع ایده های مناسب تقویت 
توانایی تفکر باز است. این امر به معنای استقبال از هر نوع ایده ای و تفکر درباره اش است. متاسفانه برخی 
از افراد نس��بت به برخی ایده ها گارد می گیرند. این امر موجب ناتوانی آنها در زمینه اس��تفاده مناس��ب از 

ایده های جذاب برای توسعه کسب و کار خواهد شد. 
3. ضرورت ادامه تحصیل  

اطالعات عامل مهمی در زمینه نوآوری محسوب می شود. در بسیاری از حوزه ها بدون داشتن اطالعات 
دقیق و گاهی معتبر امکان نوآوری وجود ندارد بنابراین در صورت عالقه به فعالیت در حوزه ای تخصصی 
باید به فکر ادامه تحصیل نیز باش��یم. آش��نایی با مفاهیم و فرآیندهای تخصصی در حوزه مورد عالقه مان 
موجب درک عمیق تر از ش��رایط موجود می ش��ود. به این ترتیب ما ش��انس بیشتری برای یافتن ایده های 

مناسب و نوآوری بهتر خواهیم داشت. 
امروزه بس��یاری از افراد ادامه تحصیل را به معنای ثبت نام در کالس های دانش��گاهی می دانند. این امر 
به طور قابل مالحظه ای به هدف این بخش در تضاد اس��ت. خوشبختانه امروزه کالس های آموزشی بسیار 
زی��ادی در مقیاس گس��ترده وجود دارد بنابراین ما امکان یادگیری ن��کات متعدد در زمینه دلخواه مان به 

شیوه های متنوع را خواهیم داشت.
۴. خود را به چالش بکشید

وقتی ما مطابق با برنامه ای که برای پیش��رفت شخصی مان طراحی کرده ایم عمل نمی کنیم، بسیاری از 
همکاران نس��بت به توانایی ما ش��ک خواهند کرد. بسیاری از افراد دنبال کردن دقیق برنامه شخصی برای 
پیش��رفت را غیرممکن می دانند. توصیه من در این بخش به چالش کشیدن خودمان است. ما باید انگیزه 
کافی برای فعالیت هرچه بهتر را در خودمان تقویت کنیم. گاهی اوقات ما باید به عمد شرایط کار را برای 
خودمان دش��وارتر کنیم. اغلب افراد در شرایط دش��وار بهتر کار می کنند. به این ترتیب با دشوار ساختن 
ش��رایط چالش جذابی برای بهبود مهارت مان ایجاد می شود. اغلب خالقیت های نوآورانه در شرایط دشوار 

بروز پیدا می کند. 
5. ضرورت واقع نگری

بسیاری از کارآفرینان با مشکل زندگی در دنیای ایده آل مواجه هستند. موفقیت در عرصه کسب و کار 
نیازمند واقع نگری مداوم است. در غیر این صورت به راحتی ما از واقعیت جاری کسب و کار دور خواهیم 

شد. نتیجه این امر پردازش ایده هایی نامناسب و ناهماهنگ با نیاز مخاطب است. 
یکی از تکنیک های مناس��ب برای واقع نگری مداوم در حوزه کسب و کار توجه ویژه با انتقادات مختلف 
است. بسیاری از افراد اهمیت انتقادات در بهبود فعالیت کارآفرینانه را دست کم می گیرند. بی تردید برخی 
از انتق��ادات غیرمنصفانه ان��د. هدف اصلی در اینجا توجه به انتقادات درس��ت و ت��الش برای رفع ایرادات 
موجود در فعالیت مان اس��ت. به این ترتیب ما همیش��ه در مسیر درس��ت تفکر کارآفرینانه و نوآوری قدم 

خواهیم برداشت. 
تقویت مهارت کارآفرینی با اس��تفاده از تکنیک های کاربردی بسیار ساده است. نکته مهم در این میان 
یافتن توصیه های درست و تالش برای استفاده عملی از آنهاست. بسیاری از افراد پس از یافتن توصیه های 
کاربردی اقدام به استفاده از آنها نمی کنند. توجه به نکات مورد بحث در این مقاله گام مناسبی در راستای 

شروع فرآیند تقویت مهارت کارآفرینانه خواهد بود. 
noobpreneur :منبع
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شباهت های بیش��تری نسبت به تفاوت هایی که بین افرادی که 
»به موفقیت های بزرگی دست پیدا می کنند« و بقیه ما وجود دارد. 
من مطمئن هستم که شما این زنان موفق تجاری را می شناسید و 
وقتی آنها را با خودتان مقایسه می کنید، نمی توانید تفاوت مثبتی 
را ببینید. حتی ممکن است شما شخصیت آنها را از زمان کودکی 

یا دانشگاه و جاهای دیگر بشناسید و برای شما غریبه نباشند. 
اما، آنها موفق هس��تند و ش��ما ممکن است در حال حاضر فقط 
مثل بقیه باش��ید و هیچ برتری خاصی نداش��ته باشید. مشاهدات 
تمایز شما با آنها توس��ط تحقیقات روانشناسی زیادی مورد تأیید 
اس��ت. در شایستگی، هوش، نژاد، تحصیالت و سن بین بهترین ها 

و افراد دیگر تفاوت معنا داری وجود ندارد.
بااین ح��ال، باید تفاوت هایی وجود داش��ته باش��د ک��ه آنها در 
باالترین جایگاه قرار دارند و من در آنجا نیس��تم. تفاوت اصلی در 
محتویاتی اس��ت که در ترکیب »پکیج موفقیت« اس��ت، که باعث 
می ش��ود افراد از آنچه برای تعالی استفاده می شود استفاده کنند. 
با ما همراه باش��ید؛ در اینجا برخ��ی از مولفه هایی که این »پکیج 

موفقیت« را تشکیل می دهد، آورده شده است.
برندگان یک مقصد، یک رویا، یک دس��تاورد مشخص دارند این 
نتیجه ای اس��ت که آنها می توانند ببینند، بشنوند و احساس کنند. 
آنها می توانند کلماتی ب��رای این نتیجه اختصاص دهند. مرتباً در 

مورد این نتیجه صحبت کنند و قصدشان برای تحقق آن است.
رویا یا مقصد برندگان چیزی بیش از دانس��تن اس��ت؛ این یک 
واقعیت قانع کننده است و در تفکر آنها فراتر از یک آرزو است؛ این 
چیزی اس��ت که آنها می خواهند و آن را انجام می دهند. برندگان 
می توانن��د زم��ان، منابع و ان��رژی خود را به ه��دف منطقی خود 
اختصاص دهند. برنامه ریزی و س��ازماندهی فعالیت های آنها حول 

آن و برای تحقق آن است.

برن��دگان به  طور جدی مش��غول هدف خود هس��تند. این یک 
اولویت اساس��ی برای آنها اس��ت. آنها کارهایی را با توجه به هدف 
خود انجام می دهند و با توجه به سرنوش��ت خود به درخواست ها 
و خواس��ته ها بله یا نه می گویند. آنها فکر می کنند و هدف خود را 
زنده نگه می دارند که اگر مجبور ش��دند برای یک لحظه اولویت ها 
را تغیی��ر دهند، اما هرگز این کار را رها نمی کنند. حتی اگر موارد 
دیگ��ر گاهی توجه آنها را جلب کند، آنها در اس��رع وقت به آنچه 
مهم تر اس��ت برمی گردند، آنها چندی��ن کار را انجام می دهند که 

فراموش نکنند و دچار حواس پرتی نشوند.
آنه��ا نوع خاص��ی از اعتماد به نفس را از خود نش��ان می دهند 
که حاکی از پیش بینی ش��دید موفقیت در آینده اس��ت. ازآنجاکه 
نتیجه آنها واقعی است و آنها به طور جدی بر روی هدف خود برای 
دس��تیابی به آن کار می کنند و تمام وقت قدم های کوچک و بزرگ 
را در ای��ن راه برمی دارن��د، اعتمادبه نفس آنها براس��اس واقعیت ها 

استوار است و نه فقط یک تفکر مثبت.
چگونه یک برنده باشیم؟ با  »یادگرفتن این شش مورد«

1. داستان زندگی خود را به  دست آورید
ب��ه عمق وجود خ��ود بروید و جواب داس��تان زندگ��ی خود را 
بگیرید. چه چیزی ش��ما را خوش��حال می کند؟ چه چیزی شما را 
جذب می کند؟ کدام یک از استعدادهای شما اشتیاق به انجام آن 
دارد؟ چه اقدامات یا کارهای ش��ما لذتی به شما می دهد که کسی 
متوجه آن نمی ش��ود؟ چه چیزی باعث می ش��ود که از زنده بودن 

احساس خوبی داشته باشید؟
2. نتیجه خود را به  دست آورید

 ب��ه  عنوان  مث��ال، چگونه می توان درس های مثبت از داس��تان 
خود را به عنوان مح��وری برای تصمیم گیری در مورد نتیجه قرار 
داد. ممکن است چیزهای زیادی باشد که نمی خواهید، اما »نتیجه 

تقریبی« را به  دس��ت آورید: چه چیزی )به جای آنها( می خواهید؟ 
به عهده من است که مقدمات را شروع کنم.

3. امکانات خود را به  دست آورید
برخی گزینه ها و امکاناتی که باید در نظر بگیرید، چیست؟ این 
امکانات شامل موارد، اطالعات، افراد، مکان ها و فعالیت هایی است 

که برای رسیدن شما به مقصد خود الزم است.
۴. تصمیم بگیرید

در این ش��رایط چه خواهید ک��رد، چگونه یادت��ان می آید این 
کاره��ای جدید را انجام دهید و فراموش نکنید که این گامی برای 

سرنوشت شماست. 
5. به خود )و دیگران( تعهد داشته باشید

اکن��ون که می دانید، ب��ا خود قرارداد ببندی��د؛ چگونه قدم ها و 
خصوصاً )اندازه و س��رعت الزم برای شما( و اولین قدم را بردارید. 
موفقی��ت ب��ا اولین قدم، هر چقدر هم که کوچک باش��د، ش��روع 

می شود.
6. پیگیر باشید و بدانید که چه وضعیتی در مسیر دارید؟

ش��ما بازخورد چه کسانی یا چه نوع بازخوردی نیاز دارید تا در 
ص��ورت لزوم بتوانید تغییر در دوره را ایجاد کنید. اطالعاتی که به 
شما امکان می دهد موفقیت های خود را جشن بگیرید تا به سمت 

نتیجه خود بروید را به  دست آورید.
ام��روزه فرآینده��ای فعالیت های تجاری، کانال ه��ای ارتباطی، 
اش��کال تعامل با مش��تری و تاکتیک های نگه داش��تن مشتری در 
حال تحول هس��تند بنابراین بهترین کاری که می توانید به  عنوان 
یک رهبر انجام دهید این اس��ت که مدام در حال یادگیری باشید. 
این طرز فکر ش��ما را قادر می سازد تا با مشتریان و همکاران خود 

ارتباط نزدیک تری برقرار کنید.
pickthebrain/ucan :منبع 
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