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اثرات فعال شدن  مکانیزم »ماشه« بر اقتصاد ایران چیست؟

 اقتصاد ایران
در بزنگاه

فرصت امروز: همه متغیرها دال بر این دارند که اقتصاد ایران در این روزها، در یک بزنگاه مهم قرار گرفته است. افزایش تنش های 
سیاسی در خاورمیانه و حوادثی که جامعه ایران در چند هفته اخیر از سر گذرانده، نشان می دهد که در یکی از حساس ترین مقاطع 
تاریخ معاصر ایستاده ایم. در این میان، حیات و ممات توافق »برجام« نیز می تواند ما را در این بزنگاه سخت سیاسی و اقتصادی، یاری 
دهد، یا بیشتر از قبل، ما را در انزوای بین المللی فرو ببرد. با کاهش تدریجی تعهدات برجامی ایران پس از خروج آمریکا از »برجام« 
و بازگشت تحریم ها، حاال تروئیکای اروپایی از فعال شدن مکانیسم »ماشه« سخن می گوید. این مکانیسم در راستای حل اختالفات...

هر آنچه تازه واردان درباره سرمایه گذاری در بورس باید بدانند

5 توصیه رئیس سازمان بورس به سهامداران
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در همایش »شکل دهی آینده سیاست گذاری پولی و مالی« چه گذشت؟

عقب ماندگی نظام بانکی از استانداردهای بانکداری

درآمد پایه همگانی: طرحی آرمانی یا لزوم دنیای جدید
کهنه سربازهای کارآفرین 

چگونه بهترین تبلیغ تلویزیونی را داشته باشیم
بازاریابی خالقانه در صنایع غیرجذاب
آینده آمیخته بازاریابی خرده فروشی

ماست سیاه یونانی زغال دارد
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فروش تبلیغات در واتس اپ

2
فرصت امروز: دیروز در همین صفحه، گزارش موسسه »امریکن 

اینترپرایز« درباره میزان سرمایه گذاری های چین در 
ایران و سایر کشورهای جهان را منعکس کردیم...

فشار تحریم ها باعث شده چین، فاصله تجاری خود با ایران را حفظ کند

 از مانع تراشی آمریکایی
تا فرار چینی

یادداشت
 زمان تصمیمات

سخت

ای��ن روزها هم��ه اتفاق نظر 
دارند که اوضاع و احوال کشور 
خوب نیست. امروز هم آنهایی 
که ش��غل ثاب��ت دارن��د، چه 
کارمن��د دولت و چ��ه کارمند 
بخش خصوص��ی و چه آنهایی 
که شغل ثابت ندارند، احساس 
ناامنی اقتص��ادی می کنند. به 
طور حتم، ی��ک اتفاق عمومی 
در س��طح جامع��ه باع��ث این 

وضعیت شده است.
اقتص��ادی به  از منظر  اگ��ر 
این داس��تان نگاه کنیم، وقوع 
تالطم ه��ای ب��زرگ در عرصه 
اقتصاد کالن است. تالطم های 
پ��ی در پی نرخ ارز و نرخ تورم 
که باعث بی ثباتی و عدم امکان 
تصمیم گیری ش��ده است؛ چه 
تصمیم گی��ری بنگاه ه��ا و چه 
تصمیم گیری افراد برای زندگی 
خصوصی و آینده ش��ان. جدای 
از تالطم ه��ای اقتص��اد کالن، 
عام��ل مهم دیگ��ری که باعث 
بی ثباتی اقتصادی شده و نباید 
فراموش شود، تشدید تحریم ها 
در یکی دو سال اخیر است که 
ب��ه صورت ه��ای مختلف خود 
را نش��ان داده اس��ت. در کنار 
سیاس��ت گذاری های  نیز  اینها 

در  اقتصادی  نادرست 
3داخل نیز مزید بر...

سه شنبه
اول بهمن
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در حالی که قرار بود س��اختمان جدید پالس��کو دو ساله ساخته شود، اکنون با گذشت 
س��ه سال نه تنها این وعده محقق نش��ده، بلکه چندی پیش هم روند ساخت متوقف شد. 
هرچند اکنون س��اخت و س��از از سر گرفته شده اما کس��به منتظرند ببینند مسئوالن به 
آخرین وعده خود برای تحویل مغازه های جدید پالس��کو در نیمه دوم س��ال آینده عمل 
می کنند یا اینکه اختالفات س��ازنده )بنیاد مستضعفان( با شهرداری ادامه  دارد و گریبان  

آنها را هم می گیرد؟
به گزارش ایس��نا، حوالی س��اعت ۷:۳۰ صبح پنجشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ بود که آرام 
آرام خبر آتش گرفتن س��اختمان تجاری ۵۲ ساله پالسکو در همه رسانه ها منتشر شد و 
آتش های آن نیز شعله ورتر؛ چند ساعت بعد دیگر خبری از پالسکو نبود و این ساختمان 
۱۵ طبقه قدیمی به همراه آتش نش��انان که مشغول خاموش کردن آتش و برخی از کسبه 

که در حال بیرون آوردن وسایل شان بودند فرو ریخت.
فاجع��ه  بزرگی اتفاق افتاد که از همان لحظه های ابتدایی فروریختن همه ایران را تکان 
داد. اما کس��به آسیب دیده که همه چیزشان را در چند دقیقه از دست دادند، دلخوش به 
وعده های مس��ئوالن شدند که از آنها حمایت ش��ده و ساختمان شان نو می شود. پالسکو 
قرار بود به گفته مس��ئوالن دو ساله ساخته ش��ود و همه خسارت های کسبه آسیب دیده 
آن نیز که همه دار و ندارش��ان در این حادثه عجیب و غریب س��وخته بود، جبران ش��ود 
اما امروز س��ومین سالگرد این فاجعه اس��ت و هنوز اتفاق چندانی برای آن نیفتاده است. 
از س��ویی دیگر مسئوالن همواره از وعده های گذش��ته تا وعده های جدیدشان حرف های 
جدیدی به کس��به می زنند و مش��خص نیس��ت که آیا آخرین وعده آنها مبنی بر ساخت 
ساختمان پالسکو و تحویل آن به کسبه آسیب دیده در نیمه سال آینده محقق می شود؟

یکی از علت های اصلی که می توان برای تاخیر در س��اخت پالس��کو به آن اش��اره کرد 
اختالفات و موانعی بود که بین بنیاد مس��تضعفان و کسبه آسیب دیده با شهرداری وجود 
داش��ت چراکه در ابتدای س��اخت این ساختمان بنیاد مستضعفان قول داد دو ساله آن را 
بس��ازد و تحویل دهد، اما شهرداری تهران در ابتدا و به گفته مسئوالن بنیاد مستضعفان 
مج��وز پن��ج طبقه برای آن ص��ادر کردند و نهایتا پس از ک��ش و قوس های فراوان مجوز 
س��اخت پالسکوی ۱۵ طبقه صادر ش��د البته این پایان ماجرا نبود چراکه طی سال های 
گذشته نیز چندین بار نیز اختالفات بین بنیاد مستضعفان و شهرداری تهران باعت توقف 

کوتاه مدت این پروژه شده بود.
آخرین توقف پالس��کو ۵ آذر امس��ال بود که علی محمد سعادتی شهردار منطقه ۱۲ از 
توقف ساخت ساختمان پالسکو در پی عدم دریافت پروانه ساخت و ساز خبر داد. وی در 
این باره به ایس��نا، گفته بود: ما نگاه مان به موضوع س��اخت پالسکو همراهی و مساعدت 
بود و قصد توقف آن را نداشتیم، اخطارهای جدی داده شد و عوامل نواحی به ساختمان 
رفتند هرچند که همکاران ش��هرداری را به محوطه راه ندادند و علی رغم تذکرات پی در 
پی یک تا دو س��تون نیز احداث کردند، اما به صورت جدی مانع فعالیت و س��اخت و ساز 

در پالسکو شدیم چراکه بنیاد مستضعفان باید به قانون احترام بگذارد.
در پی این اقدام شاهس��واری نماینده بنیاد مس��تضعفان در پروژه س��اخت پالسکو نیز 
این گونه به ایسنا توضیح داده بود که بنیاد مستضعفان به عنوان مالک این ساختمان از 
مدت ها پیش به دنبال فراهم کردن مقدمات قانونی احداث ساختمان جدید پالسکو بود و 
با توجه به مش��کالت کسبه این ساختمان، سعی داشت هرچه سریع تر مجوزهای قانونی 

را از شهرداری منطقه اخذ کند.
این در حالی اس��ت که براساس توافق اولیه و رأی کمیسیون ماده ۵، مقرر شده بود تا 
س��اختمان جدید پالسکو در ۲۰ طبقه که شامل پنج طبقه زیرزمین و ۱۵ طبقه فوقانی 
اس��ت با کاربری ۱۰۰درصد تجاری احداث ش��ود، اما شهرداری منطقه ۱۲ در اقدام اخیر 

خود عملیات اجرایی احداث ساختمان جدید پالسکو را متوقف کرد.
وی افزود: مسئوالن شهرداری این منطقه مدعی هستند که نقشه های ساختمان جدید 
به آنها داده نش��ده اس��ت اما این ادعا در شرایطی عنوان ش��ده که نقشه های اصالح شده 
پالس��کو بعد از رفع ایرادات ش��هرداری، آماده بود ولی امکان بارگذاری این نقش��ه ها در 

سیس��تم شهرداری تهران وجود نداشت. ۲۶ آبان طی مکاتبه ای با شهرداری اعالم کردیم 
که امکان بارگذاری نقشه های جدید در سایت شهرداری را نداریم. نکته جالب اینجاست 
ک��ه ش��هرداری منطقه ۱۲ در ج��واب نامه ۲۶ آبان ما اعالم کرد ک��ه مراتب نحوه صدور 
پروانه پالسکو در انتظار کسب تکلیف از سوی معاونت شهرسازی شهرداری تهران است.

البته این اظهارات در حالی مطرح ش��د که علیرضا تهرانی -رئیس شورای پالسکو- در 
این باره به ایسنا، گفت: این تصمیم شهرداری هیچ ربطی به مجوز یا پروانه ساخت و ساز 
ندارد چراکه براس��اس مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، توافق نامه بنیاد مستضعفان 
شهرداری تهران و مصوبات و دستورالعمل های ابالغ شده از سوی دستگاه های متولی دیگر 

ساخت ساختمان پالسکو مجوز داشته است.
وی افزود: در ش��رایطی که کسبه آسیب دیده ساختمان پالسکو از قوت گرفتن مراحل 
س��اخت و ساز س��اختمان پالسکو امیدوار ش��ده بودند با توقف این پروژه دوباره ناامیدی 
به زندگی آنها برگش��ت و اساسا اینکه شهرداری ش��بانه جلوی ساخت پالسکو را بگیرد، 

درست نیست.
گرچه پس از این کش و قوس  ها س��اخت پالس��کو دوباره از س��ر گرفته شد، اما کسبه 
پالس��کو همچنان منتظرند تا ببینند آیا مغازه های ش��ان تا نیمه دوم سال آینده که همه 
مسئوالن از بنیاد مستضعفان و شهرداری تهران آن را وعده داده است ساخته می شود یا 

باید دوباره منتظر وعده های جدیدی برای پالسکوی جدید باشند.
البت��ه پرویز فتاح، رئیس بنیاد مس��تضعفان در آخرین صحبت های خود در برنامه نگاه 
یک درباره پالس��کو این گونه صحبت کرد: س��اختمان پالس��کو دارای دو بخش شمالی و 
یک بخش ۱۵طبقه اس��ت که در همان ابتدای حقوق س��انحه آتش سوزی و فرو ریختن 
س��اختمان به دلیل اینکه بخش ش��مالی آسیب چندانی ندید کس��به متعهد شدند که با 
مس��ئولیت خودشان این ساختمان را بازس��ازی کنند، اما ساختمان ۱۵ طبقه را با وجود 

اینکه از نظر حقوقی وظیفه ای نداشتیم اما تعهد کردیم که آن را بسازیم.
وی افزود: با وجود اینکه طراحی و چگونگی س��اخت این س��اختمان چندین و چند بار 
تغییر کرد، باالخره مجوز ساخت این ساختمان در ۱۵ طبقه به اضافه پنج طبقه زیرزمین 
صادر ش��د و هم اکنون اس��کلت آن را تا طبقه نهم باال آورده ایم و امیدواریم تا فروردین 
سال آینده به طول کامل اسکلت ساختمان ۱۵ طبقه پالسکو ساخته شود و در نیمه دوم 
س��ال آینده که البته نمی توان ماه دقیقی برای آن گفت، پالس��کو را بس��ازیم و به کسبه 

تحویل دهیم.
البت��ه ادامه اظهارات این مقام مس��ئول چندان امیدوارکننده نب��ود چراکه دو ابهام در 
آن وجود دارد و نش��ان می دهد که اختالفات ش��هرداری تهران با بنیاد مس��تضعفان به 
عنوان پیمانکار همچنان ادامه خواهد داش��ت چراکه رئیس بنیاد مس��تضعفان با اشاره به 
اینکه برای ساخت پالسکو و پروانه آن عوارضی تعریف شده است، گفت: ما معتقدیم که 
براس��اس مصوبه کمیس��یون ماده ۵ نباید عوارضی برای پالسکو پرداخت کنیم اما به هر 
صورت با ش��هردار به توافق خواهیم رس��ید و این کار را جلو می بریم البته در این زمینه 

تعامل خوبی با شهرداری و شورای شهر تهران داریم.
فتاح همچنین در پاس��خ به این س��وال که آیا پس از س��اخت پالسکو قرارداد جدیدی 
با کس��به امضا می کنی��د، اینگونه توضیح داد که به عنوان مالک قرارداد اجاره با کس��به 
می بندی��م چراکه با وج��ود واگذاری های متعدد س��رقفلی مغازه های پالس��کو و گردش 
چندباره این س��رقفلی ها، مالکیت پالسکو قبل از حادثه سال ۹۵ وجود داشت بنابراین به 
عنوان مالک قرارداد اجاره با کسبه می بندیم اما هزینه ساخت از آنها دریافت نمی شود و 
هر کس در محل خودش مغازه اش را دوباره تحویل می گیرد و امیدواریم این س��اختمان 
را با نمادهای در نظر گرفته ش��ده برای آتش نشانان به شهادت رسیده در حادثه پالسکو 

و با همان ظاهر گذشته بسازیم.
گفتنی اس��ت با وجود پیگیری خبرنگار ایسنا از مسئوالن بنیاد مستضعفان برای اطالع 
از آخرین وضعیت س��اخت س��اختمان پالسکو و مشکالت و موانع پیش روی آن، هیچ یک 

از آنها حاضر به پاسخگویی نشدند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن حج:
ایستادگی ملت ایران آمریکا را عصبانی کرده است

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دوشنبه در دیدار مسئوالن حج، بهره گیری از فرصت حج برای رساندن سخن نو جمهوری اسالمی به دنیا 
یعنی الگوی مردم س��االری دینی را مورد تأکید قرار دادند و گفتند ایس��تادگی جمهوری اس��المی ایران مقابل آمریکا و زیر بار زور نرفتن ملت 
ایران، حقیقتی جذاب برای دنیا است که باید از این جاذبه برای نشر حقایق اسالم و ملت ایران استفاده کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، هماهنگی و هم افزایی دستگاه های مختلف برای اجرای پرشکوه فریضه حج را قابل 
تقدیر دانستند و با تأکید بر اهمیت مسئله حج به  عنوان یک حرکت سیاسی، اعتقادی و اجتماعی افزودند: البته بسیاری از کشورها از اهمیت 
و کارکردهای مهم حج غافلند ولی امام بزرگوار به ما آموختند که حج یک نقطه تحرک جدی و بین المللی اس��ت و منافع فراوانی از آن برای 
امت اسالمی مورد انتظار است. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تالش های گوناگون قدرت های جهانی برای جلوگیری از شکل گیری امت واحده 
اسالمی، گفتند: امت اسالمی به معنای واقعی آن، یعنی یک واحد منسجم که با اراده و هدف مشترک اقدام کند، هنوز شکل نگرفته است و 
متاسفانه در مقابل دعوت دلسوزان و خیرخواهان به اتحاد اسالمی، تهمت زنی و تعارض و جنگ در کشورهای اسالمی رواج دارد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با تأکید بر »حضور زائران ایرانی در نمازهای جماعت مسجدالحرام و مسجدالنبی«، »تالوت کالم اهلل مجید توسط قاریان برجسته ایرانی 
در این مساجد« و »حضور فعال نخبگان مسلط به زبان های خارجی از ایران برای پاسخگویی به شبهات« گفتند: انعکاس مبانی سیاسی نظام 
جمهوری اسالمی و تبیین سخن نو آن برای دنیا یکی دیگر از کارهای مهم و الزم در حج است. رهبر انقالب اسالمی منظور آمریکایی ها از این 
حرف را که ایران باید به یک کشور عادی تبدیل شود، دست کشیدن جمهوری اسالمی از سخن نو آن برای دنیا یعنی »تلفیق آرای مردمی 
با افکار اس��المی و مبانی دینی در تش��کیل و اداره جامعه« دانستند و افزودند: الگوی مردم ساالری دینی برای دنیا ناشناخته است و در مقابل 
میلیون ها وسیله تبلیغاتی که امروز در حال فعالیت علیه جمهوری اسالمی است، می توان از فرصت حج برای تبیین این الگو و مسائلی مانند 
علت دش��منی آمریکا و منطق زیر بار زور نرفتن ملت ایران اس��تفاده کرد. ایشان مبانی تفکر اسالمی و تشریح مصادیق آن از جمله ایستادگی 
جمهوری اسالمی را برای دنیا جذاب خواندند و گفتند: علت عصبانیت آمریکایی ها از ملت ایران، جذابیت ناشی از تصویر ایستادگی یک نظام 
مستقل در مقابل یک قلدر سر گردنه است که باید از این جاذبه برای نشر و توسعه حقیقت اسالم و ملت ایران استفاده کرد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای همچنین خودسازی و تغییر بنیادین و اساسی افراد پس از بازگشت از حج را مهم دانستند و با تأکید بر مسئوالن حج و تبلیغات دینی 
برای کار و برنامه ریزی در این خصوص، مسئوالن سازمان حج را به برخورد گرم، گیرا، مهربانانه و متواضعانه در مواجهه با زائران و مسائل آنان 
توصیه کردند. در این دیدار، حجت االسالم والمسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست زائران ایرانی و آقای رشیدیان 

رئیس سازمان حج و زیارت از اقدامات انجام شده در حج امسال و برنامه های آینده گزارش دادند.

بیمه پاسارگاد موفق به کسب رتبه یک در شاخص بازده فروش شد
آغاز بخشودگی 100درصدی جرایم بیمه ای

با موافقت صندوق تأمین خس��ارت های بدنی و به مناس��بت دهه فجر، مبلغ جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث بخشیده 
ش��د. این طرح از یکم بهمن ماه آغاز می ش��ود.  به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر و 
پیش��گیری از آس��یب های اجتماعی و ترویج فرهنگ بیمه در کش��ور و با موافقت صندوق تأمین خسارت های بدنی با درخواست 
بیمه مرکزی مبنی بر بخشودگی جریمه بند )ب( ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث 
ناش��ی از وسایل نقلیه مصوب س��ال ۱۳۹۵، مبلغ جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث بخش��یده می شود. بنابر این گزارش، جرایم 
بیمه نامه ش��خص ثالث )صرفاً جهت بیمه نامه های صادره با تاریخ اعتبار یک س��اله( کلیه وس��ایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه، از 
تاریخ اول بهمن تا س��ی ام بهمن ماه ۱۳۹۸ ش��امل بخشودگی ۱۰۰درصدی می شود. از سوی دیگر، جرایم بیمه نامه شخص ثالث 
موتورس��یکلت ها و وسایل نقلیه کش��اورزی فاقد بیمه نامه )صرفاً جهت بیمه نامه های صادره با تاریخ اعتبار یک ساله( نیز از تاریخ 
اول بهمن ماه به مدت س��ه ماه ش��امل بخشودگی ۱۰۰درصدی می شود. همچنین در بیست و دومین رتبه بندی شرکت های برتر 
ایران، ش��رکت بیمه پاس��ارگاد در ش��اخص بازده فروش »گروه موسسات بیمه« رتبه اول را کس��ب کرد. در تازه ترین رتبه بندی 
سازمان مدیریت صنعتی کشور که به معرفی شرکت های برتر ایران در سال ۱۳۹۷ اختصاص دارد، بیمه پاسارگاد در سیزدهمین 
س��ال فعالیت خود توانس��ت رتبه اول را در بین شرکت های برتر به دست آورد. براس��اس گزارش های دریافتی، سازمان مدیریت 
صنعتی برای بیست و دومین سال متوالی، فهرست شرکت های برتر کشور را براساس سال مالی ۱۳۹۷ با حضور مقامات، مدیران 
ش��رکت های برتر و صاحب نظران اقتصادی و صنعتی روز یکش��نبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ اعالم کرد. ش���رکت بیمه پاسارگاد در تدوین 
فهرس��ت شرکت های برتر که توسط سازمان مدیریت صنعتی برای عملکرد س�ال ۱۳۹۷ شرکت های بزرگ ایران صورت گرفت، 
روی س��کوی ۶۳ ش��رکت های برتر ایران قرار گرفته اس��ت. میزان فروش این شرکت بیمه در س��ال ۹۶ مبلغی معادل ۱۹.۹۳۱ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بوده که در سال ۹۷ به رقم ۲۹.۰۸۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. این رتبه بندی 
که ش��رکت های بزرگ و تأثیرگذار در اقتصاد کش��ور را معرفی می کند با هدف شناس��ایی جایگاه بنگاه های اقتصادی کش��ور و 
گروه های صنعتی، گس��ترش رقابت بین بنگاه های اقتصادی و کمک به سیاس��ت گذاران اقتصادی انجام شده است. گفتنی است، 
بیمه پاسارگاد طی سال های فعالیت خود با بهره مندی از شبکه گسترده فروش، کارشناسان متخصص و کارآزموده صنعت بیمه 
در سراس��ر کش��ور در بیش از ۱۵ مدیریت منطقه، با بیش از ۲۸۰۰۰ نماینده )شامل ۲۷۱۶ نماینده عمومی و ۲۵۴۶۵ نماینده 

فروش بیمه های عمر و تأمین آتیه( رکورد اشتغال زایی در صنعت بیمه از حیث توسعه فروش را نیز نصیب خود نموده است.

پالسکوی جدید و وعده هایی که تازه می شود

3 سال گذشت!

مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی



فرصت امروز: دیروز در همین صفحه، گزارش موسسه »امریکن اینترپرایز« 
درباره میزان س��رمایه گذاری های چین در ایران و سایر کشورهای جهان را 
منعکس کردیم. این موسسه در گزارش خود به بررسی میزان سرمایه گذاری 
چین در کش��ورهای مختلف پرداخت و از سرمایه گذاری ۲تریلیون دالری 
اژدهای زرد در کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۵ تاکنون خبر داد، اما نکته 
جالب این گزارش برای مخاطب ایرانی، س��هم ایران از سرمایه گذاری های 
چین بود، چراکه چین، شریک اول تجاری ایران در سال های گذشته بوده 

و هست.
به گفته موسس��ه »امریکن اینترپرایز«، ایران چهارمین کش��ور منطقه 
خاورمیانه است که توانسته بیشترین سرمایه گذاری چینی ها را جذب کند. 
طبق ادعای این موسسه، چین در بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ میالدی، 
در مجموع ۲۶.۹۲ میلیارد دالر در ایران، سرمایه گذاری کرده است. از این 
رقم، ۱.۵۳ میلیارد دالر در بخش صنایع ش��یمیایی، ۱۱.۱میلیارد دالر در 
بخش ان��رژی، ۴.۹۶ میلیارد دالر در بخش فل��زات، ۱۶۰ میلیون دالر در 
بخش امالک، ۶.۹۲ میلیارد دالر در بخش حمل و نقل و ۲.۲۵ میلیارد دالر 

در سایر بخش های اقتصاد ایران بوده است.
نکته جالب، مقایس��ه این اعداد با رقم س��رمایه گذاری چینی ها در بین 
همس��ایگان ایران اس��ت. چین در همین بازه زمانی، در حالی بیش از ۲۶ 
میلی��ارد دالر در ایران س��رمایه گذاری کرده که ۵۶.۳۳ میلی��ارد دالر در 
پاکستان، ۳.۴۸ میلیارد دالر در افغانستان، ۶.۸ میلیارد دالر در ترکمنستان، 
۱.۹۲ میلی��ارد دالر در آذربایجان، ۱۵.۹۶میلی��ارد دالر در ترکیه، ۲۳.۹۵ 
میلیارد دالر در عراق، ۴۱.۱۶ میلیارد دالر در عربس��تان و درنهایت ۳۴.۷ 
میلیارد دالر در امارات س��رمایه گذاری کرده اس��ت. به ای��ن ترتیب، ایران 
پس از  پاکس��تان، عربستان و امارات، چهارمین کشور خاورمیانه در جذب 

سرمایه گذاری چینی ها بوده است.
با توجه به فشار تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران، پیش بینی می شود 
این مقدار در آینده نزدیک به حداقل نیز برسد؛ وضعیتی که از آن می توان 
به »دلهره آمریکایی در دل چینی« و همینطور »مانع تراش��ی آمریکایی« و 
»فرار چینی« تعبیر کرد. در همین زمینه، ولی اهلل افخمی راد رئیس اس��بق 
سازمان توسعه تجارت، معتقد است: »افزایش تحریم ها به منظور جلوگیری 
از توسعه اقتصادی ایران و مانع تراشی برای سرمایه گذاری در ایران موجب 
ش��ده تا چینی ها در ش��رایط کنونی، فاصله تجاری خود ب��ا ایران را حفظ 

کنند.«
او در قالب یادداش��تی ابتدا به س��ابقه تاریخی م��راودات تجاری ایران و 
چین، گریزی می زند و می نویس��د: »ایران و چی��ن در طول تاریخ همواره 
روابط خوب و دوس��تانه ای داش��تند و هر دو کشور در مسیر جاده ابریشم 

از طری��ق تعامل و همکاری روابط مش��ترک را تنظی��م کرده اند. نه تنها در 
گذش��ته بلکه در سال های اخیر نیز ایران و چین، همکاری های مشترک را 
نه فقط در بخش های تجاری، بلکه در زمینه های تولید صنعتی، نفت و گاز، 
پتروش��یمی، معدن، راه، راه آهن و پروژه های زیربنایی، توسعه دادند. ایران 
به  عنوان بزرگ ترین منب��ع انرژی نفت و گاز جهان می تواند امنیت انرژی 
موردنیاز چین را برآورده کند و به  عنوان یک پایگاه باثبات در منطقه، نقش 
مرکزی در جذب س��رمایه گذاری صادراتی چین داشته باشد، به طوری که 
محصوالت آن کشور در ایران تولید و به بازارهای جهانی و منطقه ای صادر 
ش��ود. هرچند اهداف بس��یاری برای برقراری ارتباط میان دو کشور وجود 
داشت و همچنان دارد، اما امروز به دلیل افزایش فشارهای آمریکا بر ایران 

شاهد کاهش روابط میان دو کشور هستیم.«
به اعتق��اد افخمی راد، اما افزایش تحریم ه��ای آمریکا علیه اقتصاد ایران 
موجب ش��ده تا به رغم این سابقه تاریخی درخش��ان، چینی ها در شرایط 
کنون��ی، فاصله تجاری خود با ایران را حفظ کنن��د. به گفته او، »البته که 
همه کشورها در ارتباطات و مبادالت خارجی خود باید منفعت ملی شان در 
سطح کالن را مورد توجه قرار دهند؛ یعنی در هر موقعیتی که مشخص شود 
منفعت کالن آنها مورد آسیب واقع می شود، ترجیح می دهند حجم مبادالت 
خود را کاهش دهند. چین نیز در مبادالت بین المللی با توجه به جایگاه و 
روابط ایران در عرصه بین الملل عمل می کند، بنابراین در شرایط کنونی با 
توجه به محدودیت هایي که آمریکا برای ایران قائل شده، نمی تواند تمام قد 

در برابر آمریکا بایستد و منفعت ایران را دنبال کند.«
به عقیده رئیس اس��بق سازمان توسعه تجارت، »طبیعی است که چین 
در جریان مبادالت تجاری با ایران همواره تابلوهای کلی عرصه بین الملل را 
مدنظر خودش قرار می دهد؛ اینکه تا کجا می تواند با ایران همکاری کند تا 
اینکه منافع ملی اش تهدید نشود، بنابراین هر جایی که استنباط کنند به 
دلیل فعالیت تجاری با ایران، آمریکا امکان دارد مش��کالتی را برای آنها به 
وجود بیاورد، طبیعی است که تمایلی برای ادامه همکاری نخواهند داشت. 
به هر حال، حجم تجارت چین با آمریکا قابل مقایس��ه با ایران نیست و به 

همین دلیل آنها چشم خود را بر آمریکا نمی بندند.«
افخم��ی راد ادامه می دهد: »روابط تج��اری ایران با چین عمدتاً برمبنای 
تأمی��ن انرژی و مواد خام اولیه بوده که در حال حاضر دریافت نفت خام از 
ایران را به حداقل یا حتی صفر رسانده است و اگر هم انجام شود به صورت 
رسمی صورت نمی گیرد. این موضوع نیز در راستای رویکرد کلی چین در 
ارتباط با منافع ملی اش اس��ت، بنابراین چین در س��طح محدود، اقدام به 
مبادله می کند. هرچند امکان دارد این رقم برای ما باال باشد چون شریک 
اول تجاری ما چین است، اما آنها با توجه به ریسک و محدودیت هایی که در 

سیاست ما وجود دارد، به اقدام اقتصادی دست می زنند.«
ب��ه اعتقاد ای��ن صاحب نظر اقتصادی، »اگرچه در مقط��ع قبل از برجام، 
چینی ها روابط اقتصادی بیشتری با ایران داشتند و تالش می کردند در بازار 
ایران فعالیت بیشتری داشته باشند و به نوعی تحریم های ایران را دور بزنند، 
اما نباید از یاد برد که در آن زمان، تهدیدها به س��طح و شدت اکنون نبود 
و قابلیت ردگیری تحریم ها به شکل کنونی وجود نداشت. به طور مثال، در 
مقطع تحریم های قبل از برجام، کلنل بانک چین می توانست روابط بانکی با 
ایران را عملیاتی کند، اما در تحریم های جدید، ترامپ، سخت ترین شرایط 
را برای ایران ایجاد کرده است، بنابراین اگر در تحریم های قبل از برجام نیز 
ش��فافیت بانکی و فش��ار به اندازه امروز بود قطعاً چینی ها همکاری خود با 
ایران را ادامه نمی دادند، چراکه موضوع مهم، کاهش ریسک سرمایه گذاری 
و تجاری اس��ت و هیچ کش��وری حاضر نیس��ت منافع خود را فدای منافع 
کشور دیگری کند. البته نباید از یاد برد که چینی ها در عرصه سیاسی نیز 
این چنین عمل می کنند. آنها درخصوص قطعنامه هایی که علیه ایران صادر 
می ش��د نیز هیچ گاه به نفع ایران رأی ندادند. اینها نشان می دهد که چین 
به دنبال تنظیم روابط خود در عرصه جهانی بدون تنش های سیاسی حاکم 
اس��ت. به عبارت بهتر، درست اس��ت که زمانی چینی ها دوستان روزهای 
سخت ایران بودند و نباید این موضوع را به دست فراموشی سپرد اما شرایط 
جهانی ب��رای ایران به گون��ه ای پیش رفته که دوس��تان قدیمی نیز توان 

همراهی با ما را ندارند.«
افخمی راد در پایان یادداش��تش می نویس��د: »چینی ه��ا امروز کاالهای 
بس��یاری را به بازارهای متع��ددی صادر می کنند. این گ��زاره که کیفیت 
اجن��اس چینی، پایین اس��ت و فضای جامعه ایران نس��بت به این کاالها، 
انتقادی و گاهی تمسخرآمیز است و کاهش سطح روابط می تواند واکنشی 
به این موضوع باش��د، درس��ت نیست، زیرا این چینی ها نیستند که کاالی 
بی کیفیت به ایران ارس��ال می کنند، بلکه این تجار ایرانی هس��تند که به 
دنبال اجناس ارزان هس��تند و این امر قطعاً در کیفیت کاال، اثر مس��تقیم 
دارد. همچنین نباید فراموش شود که در قوانین واردات به کشور، اگر کاالها 
اس��تاندارد اجباری ایران را نداشته باشند، اجاره واردات داده نمی شود و بر 
همین اساس، در واردات کاالهای فاقد استاندارد اجباری ایران نیز باید عرف 
کیفی بین المللی، رعایت و نظارت انجام شود، بنابراین تجار ایرانی در خرید 
کاالهای موردنظر خود از چین باید دقت الزم را داشته باشند، زیرا در چین 
کاالهای باکیفیت و بی کیفیت وجود دارد. از سوی دیگر، چینی ها به دلیل 
حضور در بازارهای اروپا و آمریکا هر روز در تالشند که بر کیفیت محصوالت 
خود بیفزایند بنابراین بهتر است در این زمینه، تقصیر را بر گردن چینی ها 

نیندازیم، بلکه انگشت انتقاد را به سمت خودمان نشانه برویم.«

فشار تحریم ها باعث شده چین، فاصله تجاری خود با ایران را حفظ کند

از مانع تراشی آمریکایی تا فرار چینی

افزایش تنش ها میان آمریکا و ایران که یکی از آنها، بزرگ ترین شریک 
تجاری چین اس��ت و دیگری، نقش مهمی در امنیت انرژی این کش��ور 
ایفا می کند، اقتصاد چین را در ش��رایط دش��واری قرار داده است. حال 
س��وال این است که در سایه این تنش ها، چه اتفاقی برای اقتصاد چین 
می افتد؟ اقتصاد چین که در س��ال ۲۰۱۹ پایین ترین نرخ رشد خود در 
۲۹ س��ال اخیر را در بحبوحه جنگ تجاری با آمریکا تجربه کرد، اکنون 
با یک چالش جدید که از قضا باز هم یک طرف آن آمریکاس��ت، مواجه 
شده است. در نخستین روزهای سال جدید میالدی، آمریکایی ها با ترور 
ژنرال قاس��م س��لیمانی از فرماندهان نظامی بلندپایه ایران، نگرانی ها از 
احتمال بروز درگیری نظامی در منطقه ای که بخش زیادی از نفت خام 

جهان در آنجا تولید می شود را به  شدت افزایش داد.
اگرچه در پی بازگشت تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران از نوامبر 
۲۰۱۸ )آبان ۹۷(، چین وابس��تگی خود به نف��ت ایران را تا حد زیادی 
کاه��ش داده، اما این کش��ور که در حال حاض��ر بزرگ ترین واردکننده 
نفت جهان محس��وب می ش��ود و از طرفی در حال سرمایه گذاری کالن 
در پروژه های زیرس��اختی خاورمیانه است، در صورت تداوم تنش ها بین 
ای��ران و آمریکا، با چالش بزرگی در امنیت اقتصادی خود مواجه خواهد 

شد.
دول��ت پکن به  خوبی می داند که کار دش��واری برای ایجاد موازنه در 
روابط خود با تهران و واش��نگتن در پیش دارد. ایران برای امنیت انرژی 
چی��ن، اهمیت راهبردی دارد و همچنین بخش��ی از پروژه عظیم »یک 
کمربن��د و یک جاده« به ش��مار می آید. در مقاب��ل، آمریکا نیز از لحاظ 
سیاسی و اقتصادی، انگیزه کافی برای کنترل و حتی آسیب رساندن به 

رشد مستمر اقتصاد چین را دارد.
تج��ارت چین با ای��ران،  از جمله تج��ارت نفتی، هم زمان با تش��دید 
تنش ه��ا بین ایران و آمریکا به میزان قابل توجهی کاهش یافته و ظاهراً 
چینی ه��ا ترجیح داده اند از بخش��ی از تجارت خود ب��ا ایران صرف نظر 
کنند. این در حالی اس��ت که در س��ال ۲۰۱۵ وقتی توافق »برجام« به 
امضا رس��ید، چین به  س��رعت برای توس��عه روابط تجاری خود با ایران 

وارد عمل ش��د. در همان سال، قراردادهایی به ارزش ۱.۵ میلیارد دالر 
بین دو کشور امضا شد و در جریان سفر شی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین به تهران در ژانویه ۲۰۱۶ )بهمن ۱۳۹۴(، دو کش��ور توافق کردند 
ک��ه روابط دوجانبه خود را تقویت کنن��د و حجم تجارت دوجانبه را در 
افق ۲۰۲۵ به ۶۰۰ میلیارد دالر برس��انند. اما وقتی ترامپ در مه س��ال 
۲۰۱۸ )اردیبهش��ت ۱۳۹۷( خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها 
علیه ایران را اعالم کرد، چین روزانه ۶۵۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد 
می کرد، اما این رقم به  تدریج کاهش یافت و گفته می ش��ود در ماه های 
اخیر به ۱۴۰ هزار بش��که در روز رسیده است. همچنین وابستگی چین 
به نفت وارداتی از سایر کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان و امارات، 
افزایش یافت و این دو کش��ور به بزرگ ترین ش��رکای تجاری چین در 

منطقه بدل شده اند.
با وجود کاهش وابستگی چین به نفت ایران، در صورت بروز درگیری 
نظام��ی بین ایران و آمریکا احتماالً اقتصاد چی��ن، میلیاردها دالر زیان 
خواهد دید. پروفسور لی کینگسی، اس��تاد مطالعات بین الملل دانشگاه 
رنمی��ن پکن می گوید: »چین نمی تواند به  س��ادگی س��رمایه های خود 
در ایران که صرف پروژه های زیرس��اختی از جمله در حوزه نفت ش��ده 
را بیرون بکش��د. بخش زیادی از این س��رمایه ها، دوره بازگش��ت بسیار 
طوالنی دارند. معنایش این است که هرگونه تالش برای بیرون کشیدن 

این سرمایه ها منجر به زیان می شود.«
همچنین تحلیلگران هش��دار می دهند ک��ه بروز درگیری بین ایران و 
آمری��کا، بی ثباتی کل منطقه را به دنبال خواهد داش��ت؛ از جمله تنگه 
هرمز که براساس آمارهای اداره اطالعات انرژی آمریکا، یک سوم تجارت 
دریای��ی نفت و یک پنجم کل تج��ارت نفت در جهان از طریق آن انجام 

می شود.
پروفس��ور ژو ژی یینگ از دانشگاه رنمین پکن در این رابطه می گوید: 
»در نیم��ه نخس��ت س��ال ۲۰۱۹، روزانه ۳.۳ میلیون بش��که نفت خام 
واردات��ی چی��ن از تنگه هرم��ز عبور کرده اس��ت که این رق��م معادل 

۳۳درصد از واردات روزانه نفت چین است و رقم قابل توجهی است.«

پروفسور منوچهر دراج، استاد ایرانی تبار دانشگاه کریستین تگزاس که 
چندین مقاله در حوزه روابط ایران و چین منتش��ر کرده اس��ت، هشدار 
می دهد که اگر تنش ها بین ایران و آمریکا ادامه یابد، ایران می تواند هم 
تنگه باریک هرمز را مس��دود و راه ارتباطی خلیج فارس و اقیانوس هند 
را ببندد و هم مشکالت جدی برای تردد نفتکش ها ایجاد کند؛ اتفاقاتی 
که هرگز برای چین خوشایند نیست. او می گوید: »بیش از نیمی از نیاز 
چین به انرژی از خاورمیانه و ش��مال آفریقا تأمین می ش��ود و هرگونه 
بی ثباتی عمده در این منطقه، تأثیر منفی جدی بر روند رشد اقتصادی 

این کشور خواهد داشت.«
ایران عالوه بر اینکه یک قدرت نفتی مهم به ش��مار می رود، از لحاظ 
جغرافیای��ی نیز موقعیت مهمی دارد؛ بخش عمده خط س��احلی خلیج 
فارس متعلق به ایران اس��ت و این کشور، تنگه هرمز را کنترل می کند. 
از طرفی، ایران نه تنها دروازه ورود به آس��یای میانه است،  بلکه از طریق 
ترکیه به قاره اروپا، راه دارد. این موقعیت جغرافیایی خاص، باعث ش��ده 
ای��ران جایگاه مهمی در بلندپروازی های چین برای پروژه »یک کمربند 

و یک جاده« داشته باشد.
منوچه��ر دراج در این خص��وص نیز می گوید: »از زم��ان آغاز جنگ 
تجاری با آمریکا، س��رمایه گذاری های چین در تمامی شش مسیر اصلی 
پروژه »یک کمربند و یک جاده« به جز مسیری که از خاورمیانه، آسیای 
مرکزی و غرب آس��یا عب��ور می کند، کاهش یافته اس��ت. حتی در این 
شرایط، سرمایه گذاری چین در خاورمیانه افزایش پیدا کرده است. البته 
از آنجا که روابط سیاس��ی و تجاری چی��ن با آمریکا، منافع زیادی برای 
چی��ن دارد، پک��ن ترجیح می دهد که روابط خود ب��ا آمریکا را به خاطر 

ایران، در معرض خطر جدی قرار ندهد.«
البته پروفس��ور لی کینگس��ی از دانش��گاه رنمین پکن معتقد است: 
اگرچه چین پس از امضای فاز نخس��ت توافق تج��اری با آمریکا تالش 
می کند که روابط تجاری خود را با این کش��ور بهبود بخشد، اما در عین 
حال، مقامات پکن مصمم هس��تند که به هر شکل ممکن اجازه ندهند 

که یک فاجعه اقتصادی در ایران رخ دهد.

خبرگزاری کیودو گزارش داد

اقتصاد چین قربانی تنش ها میان ایران و آمریکا می شود؟

نگاه

تبعات جنگ تجاری 18 ماهه از نگاه گری کوهن
ضربه  چشم بادامی ها به اقتصاد آمریکا

گ��ری کوهن با انتقاد از عملکرد دولت ترامپ گفت که »جنگ تجاری با 
چین به اقتصاد آمریکا آسیب زده است.«

به گزارش سی ان بی سی، گری کوهن که پیشتر به  عنوان مشاور اقتصادی 
دونال��د ترامپ فعالیت می کرد، با انتقاد از سیاس��ت وی در مواجهه با چین 
گفت: »مزیتی که می خواس��تیم از طریق جنگ تج��اری به تولیدکنندگان 
بدهیم، عمال از بین رفته اس��ت و آنها مجبور ش��ده اند هزینه تولید و سطح 

دستمزدهای خود را باال ببرند.«
او به افزایش قیمت فوالد و آلومینیوم پس از جنگ تعرفه ها اش��اره کرد 
و گفت: »تولیدات صنعتی بس��یاری از کارخانه ها تحت تاثیر افزایش قیمت 
اولیه فوالد و آلومینیوم قرار گرفته و این مساله، تولیدکنندگان را با افزایش 

هزینه تولید مواجه کرده است.«
کوهن که س��ابقه مدیریت بانک »گلدمن ساکس« را نیز در کارنامه خود 
دارد، وضعیت اقتصاد آمریکا را مستحکم دانست و ادامه داد: »احتماال شاهد 
ثبت رش��د فصلی ۲.۵ درصدی خواهیم بود. درآمد قابل تصرف ش��هروندان 
افزایش پیدا کرده اس��ت، اما آثار الیحه کاه��ش مالیاتی با تمام هزینه های 
س��نگین خود روی دوش دولت به  تدریج در حال کمرنگ ش��دن اس��ت و 
اکن��ون مخارج مصرف کننده، بار اصلی رش��د اقتص��ادی آمریکا را بر دوش 

می کشد.«
کوهن همچنین با انتقاد از فش��ار ترامپ به بانک مرکزی این کش��ور در 
کاهش بیشتر نرخ بهره گفت: »به نظر من، نرخ بهره در سطح مناسبی قرار 
دارد. اکنون که بین تقاضای مصرفی و نرخ رش��د توازن برقرار ش��ده است، 
نبای��د اص��رار به کاهش نرخ بهره داش��ت، چراکه ممکن اس��ت این چرخه 

برهم بخورد.«
پیش تر واحد اطالعات بلومبرگ ب��ا مطالعه پیامدهای جنگ تجاری ۱۸ 
ماهه دو اقتصاد نخس��ت جهان، نتیجه گرفته بود که تنها در س��ال جاری 
می��الدی، اقتصاد آمریکا در نتیجه جنگ تجاری با چین، ۱۳۴ میلیارد دالر 
خس��ارت دیده است و این خس��ارت احتماال تا پایان س��ال آینده به ۳۱۶ 
میلی��ارد دالر خواهد رس��ید که معادل ۰.۳درصد ت��ا ۰.۷درصد کل تولید 

ناخالص داخلی آمریکا خواهد بود.

چرا آمریکا با خط لوله »نورداستریم« مشکل دارد؟
هیاهوی گزاف بر سر گاز

انتقادات دونالد ترامپ از آنگال مرکل، دیگر حوصله سیاستمداران آلمانی 
را س��ر برده و حاال آنها مخالفت آمریکا با خرید گاز روس��یه را نوعی جنگ 
تج��اری تلقی می کنند. رئیس جمهور آمریکا می گوی��د آلمان ها با این خط 
لوله خودشان را اسیر روسیه کرده اند. وزیر دفاع سابق لهستان می گوید این 
خط لوله شبیه اتحاد شوروی و نازی هاست. تد کروز، سناتور جمهوری خواه 
آمریکای��ی می گوید این خط لوله یک ماجراجویی نظامی از طرف روس��یه 

است.
به گ��زارش نیویورک تایمز، این همه موضع ش��دید درباره یک خط لوله 
گاز، کمی عجیب به نظر می رس��د. داریم راجع به خط لوله »نورداس��تریم 
دو« صحبت می کنیم که مسیری مشابه خط لوله اول »نورداستریم« را طی 
می کند و گاز روسیه را مستقیم از طریق خطوط لوله زیر دریای بالتیک، به 
آلمان می رس��اند. نکته جنجال برانگیز همین اس��ت که خط لوله از زیر دریا 
می گذرد، یعنی کش��ورهایی مثل اوکراین و لهس��تان را که قاعدتا باید سر 
راه حرکت این خط لوله از روس��یه به اروپ��ا می بودند، دور می زند و آنها را 

از پولی که می توانست بابت این ترانزیت، گیرشان بیاید، محروم می کند.
هزینه احداث خط لوله »نورداس��تریم دو«: حدود ده و نیم میلیارد دالر 
بوده و »گازپروم« ش��رکت دولتی گاز روسیه، مالک بخش زیادی از خطوط 
لوله »نورداستریم« است، اما شرکت های اروپایی از جمله یونیپر و وینترشال 
)آلم��ان(، او ام وی )اتریش(، انژی )فرانس��ه( و رویال داچ ش��ل هم در آن 
س��رمایه گذاری کرده اند. مشخص اس��ت که دیدن این وضع به شدت برای 
آمریکا ناراحت کننده اس��ت. ترامپ تمام تالشش را کرده که اروپایی ها را وا 
دارد که ال ان جی بیش��تری از آمریکا بخرند، اما او در مخالفت هایش با خط 
لوله »نورداس��تریم دو« چندان به این موضوع اش��اره نمی کند. آمریکایی ها 
می گویند که بابت دورش��دن آلمان از انرژی های س��بز نگران هس��تند و از 
ط��رف دیگر هم اصرار دارند که کش��ورهای اروپایی باید حق اوکراین برای 
پول درآوردن از گاز روس��یه و انتقال آن به اروپا را به رسمیت بشناسند، اما 
باز هم حرفی از این زده نمی شود که اوکراین و روسیه از زمان جنگ کریمه 

در سال ۲۰۱۴ رسما در خصومت کامل با هم هستند.
با این اوصاف، بازی سیاست و ژئوپلیتیک، بخش مهمی از مباحث درباره 
خط لوله »نورداس��تریم دو« هستند. این خط لوله حتی باعث ایجاد شکاف 
در میان برخی کشورهای اروپایی مثل لهستان با آلمان هم شده چون این 
کشورها معتقدند آلمان نباید به خاطر منافع خودش با روسیه وارد شراکت 
ش��ود. جدا از اروپا، مس��ئله »نورداس��تریم دو« آنقدر برای طرف آمریکایی 
هم مهم اس��ت ک��ه دونالد ترامپ و تد کروز تهدید کردند که ش��رکت های 
ش��ریک در این پروژه خط لوله را تحریم خواهند کرد، اما ظاهرا کمی برای 
این تهدیدها و تحریم ها دیر ش��ده چون این پروژه احتماال اوایل سال آینده 
میالدی تکمیل خواهد شد. تقریبا ۲ هزار کیلومتر از ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر 
خط لوله الزم در کف دریا مس��تقر شده اند و علت معطل ماندن بخش هایی 
از پروژه هم این بود که برخی کش��ورهای اروپایی باید اجازه رد شدن خط 
لوله از نزدیکی آب های سرزمینی ش��ان را می دادند و مثال دانمارک دوست 
نداش��ت این کار را بکند و بعد از معطلی بس��یار باالخره به انجام بخشی از 

آن رضایت داد.
راب��رت روتگن، رئیس کمیته سیاس��ت خارجی پارلم��ان آلمان در مورد 
حرف های ترامپ گفته که چنین مواضعی از س��وی آمریکا باعث راه افتادن 
نوعی جنگ تجاری علیه کش��ورهای اروپایی می ش��ود و مناسبات دو سوی 
اقیانوس اطلس )آمریکا و اروپا( را خدشه دار می کند؛ آن هم در شرایطی که 
انتق��ادات دائمی ترامپ از آنگال مرکل، دیگر حوصله سیاس��تمداران آلمانی 
را س��ر برده است. جالب اینجاس��ت که مرکل خودش در جریان کنفرانس 
امنیتی مونیخ در ماه فوریه حس��ابی از خجالت »نگرانی های آمریکا« درباره 
خط لوله »نورداس��تریم« در آمده بود و گفته بود هر مولکول از گاز روسیه 
همیشه مولکول روسی باقی می ماند و فرق نمی کند که از اوکراین رد شود 

یا از جای دیگری بیاید!
در همی��ن حال، جنبه سیاس��ی قضی��ه »نورداس��تریم« همچنان خیلی 
گسترده است. مخالفان می گویند روسیه با فروش گاز از این طریق می تواند 
درآمد زیادی به جیب بزند و این برای آمریکا که خواهان تضعیف موقعیت 
روس��یه است، خوشایند نیست. از آن طرف، موافقان می گویند منطقی ترین 
راه برای تامین گاز موردنیاز اروپا، خرید از روسیه است و به نوعی روسیه و 

اروپا در این مورد به یکدیگر احتیاج دارند.
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فرص��ت امروز: همه متغیرها دال بر ای��ن دارند که اقتصاد ایران در این روزها، در 
یک بزنگاه مهم قرار گرفته است. افزایش تنش های سیاسی در خاورمیانه و حوادثی 
که جامعه ایران در چند هفته اخیر از س��ر گذرانده، نش��ان می دهد که در یکی از 
حس��اس ترین مقاطع تاریخ معاصر ایس��تاده ایم. در این میان، حیات و ممات توافق 
»برجام« نیز می تواند ما را در این بزنگاه س��خت سیاسی و اقتصادی، یاری دهد، یا 

بیشتر از قبل، ما را در انزوای بین المللی فرو ببرد.
ب��ا کاهش تدریجی تعه��دات برجامی ایران پس از خروج آمری��کا از »برجام« و 
بازگش��ت تحریم ها، حاال تروئیکای اروپایی از فعال ش��دن مکانیسم »ماشه« سخن 
می گوید. این مکانیس��م در راس��تای حل اختالفات پیش بینی ش��ده در »برجام«، 
فرآیندی اس��ت که اگر یکی از طرف های توافق به این نتیجه برسد که طرف دیگر 
از انجام تعهدات خود س��ر باز زده، می تواند به این کمیس��یون ش��کایت کند. این 
کمیسیون نیز در چارچوب توافق نامه »برجام« و با هدف نظارت بر اجرای صحیح آن 
پیش بینی شده است. اگر ظرف ۳۵ روز، رضایت شاکی جلب نشود، شاکی می تواند 
»شورای امنیت« را از این ماجرا آگاه کند و در نهایت، »شورای امنیت« نیز باید در 
فرصت یک ماهه درباره استمرار تعلیق تحریم ها یا بازگرداندن آنها، تصمیم می گیرد.

خروج از NPT در صورت ارسال پرونده به شورای امنیت
در همین حال، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دیروز در بهارستان، با اشاره 
به تصمیم اخیر اروپایی ها در ارتباط با برجام، گفت: »گام های کاهش تعهدات تمام 
شده اما اگر اروپایی ها به رفتار بالوجه خود ادامه دهند یا پرونده ایران را به شورای 

امنیت بفرستند، موضوع خروج ایران از NPT مطرح می شود.«
ظری��ف در گفت وگوی با »خانه  ملت« در توضیح برنام��ه وزارت امور خارجه در 
مقابله با تصمیم اخیر کش��ورهای اروپایی  برجام مبنی بر پیگیری س��از و کار حل 
اختالف، گفت: »وزارت امور خارجه از مسیر حقوقی موضوع را دنبال می کند. ایران 
بحث روش حل اختالف را به صورت رسمی، اردیبهشت ۱۳۹۷ بعد از خروج آمریکا 
از برجام آغاز کرد. س��ه نامه نیز در ۱۰ مه ۲۰۱۸، ۲۶ اوت ۲۰۱۸ و نوامبر ۲۰۱۸ 
به خانم موگرینی نوش��ته ش��د و در آن رسما اعالم شد که ایران روش حل و فصل 

اختالفات را شروع کرده است.«
به گفته ظریف، »در نامه ای که در نوامبر ۲۰۱۸ به موگرینی نوش��ته شد، تاکید 
کردیم که ایران مکانیزم حل و فصل اختالفات را شروع کرده و به پایان رساندیم لذا 
ناگزیریم که برنامه کاهش تعهدات برجام را اجرایی کنیم. ایران پس از نامه مذکور، 
هف��ت ماه به اتحادیه اروپا فرصت داد و در اردیبهش��ت ۱۳۹۸ )مه س��ال ۲۰۱۹( 

کاهش تعهدات برجام را آغاز کرد که تقریبا دو ماه پس از آن، آثار عملی داشت.«
وزی��ر امور خارجه گفت ک��ه »اظهارات اروپایی ها هیچ  وجه قانونی ندارد لذا ما از 
بالوجه بودن اقدام اروپایی ها اس��تفاده می کنی��م. اگر اروپایی ها اقدام دیگری انجام 
دهند طبق نامه رئیس جمهور در همان اردیبهش��ت ۱۳۹۷، موضوع خروج ایران از 

NPT مطرح می شود.«

او با بیان اینکه »ایران پنج گام در راس��تای کاهش تعهدات برجام برداشته است 
و قرار نیس��ت گام دیگری برای کاهش تعهدات بردارد«، ادامه داد: »در صورتی که 
اروپایی ها به تعهدات خود برگردند، ایران هم کاهش تعهدات را متوقف می کند، اما 
اگر اروپایی ها به رویه خود براساس بازی های سیاسی ادامه دهند )زیرا هیچ محمل 
قانونی ندارد( ما امکانات متعددی داریم. در نامه رئیس جمهور آمده اگر این موضوع 
به ش��ورای امنیت ارجاع ش��ود، خروج ایران ازNPT مطرح خواهد بود، اما پیش از 

آن، برنامه های دیگر را می توان در دستور کار قرار داد.«
فوتبال ایران، AFC ، لیگ قهرمانان و دیگران

از س��وی دیگر، ابتدای همین هفته بود که کنفدراسیون فوتبال آسیا در تصمیم 
عجیب، میزبانی باشگاه های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا را لغو کرد و چهار باشگاه 
ایران��ی حاضر در این لیگ تهدید کرده اند که در ص��ورت لغو میزبانی ایران، از این 
مس��ابقات کناره گیری خواهند کرد. هرچند این تصمیم هنوز رسمیت پیدا نکرده 
و چش��م فوتبال دوستان ایرانی به تصمیم نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیاست، اما 

انتشار این خبر، فضای فوتبال ایران را تحت تاثیر خود قرار داد.
ظری��ف در ادامه گفت وگوی��ش با »خانه ملت«، تصمی��م AFC را بدون مبنا و 
غیرورزش��ی دانست و در پاسخ به این س��وال که وزارت امور خارجه چه اقدامی در 
ارتباط با لغو میزبانی تیم های فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا انجام داده است، 
گفت: »صبح دوش��نبه جلسه یک س��اعت و ۴۰ دقیقه ای با حضور مدیران وزارت 
ام��ور خارج��ه، وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته مل��ی المپیک برگزار کردیم و 
روش های مختلف برای بررس��ی و مقابله با این موضوع مطرح ش��د. ایران امن ترین 
کشور منطقه اس��ت از این رو اقداماتی تدارک دیده ام، زیرا مشخص است که بازی 

غیرورزشی شروع شده است.«
البت��ه در آخرین خبرها گویا دبیرکل AFC نامه ای به فدراس��یون فوتبال ایران 
نوشته و از مهمانی در سه بازی نخست باشگاه های ایرانی تا حل شدن این مشکل 
خبر داده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا در این نامه به ایران اعالم کرده که در گام 
نخست، تیم های استقالل و شهرخودرو، پلی آف اول خود را در زمین بی طرف برگزار 
کنند. در گام دوم نیز تیم های ایرانی که در مرحله گروهی حضور دارند، در سه بازی 
دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به  عنوان تیم مهمان، در زمین رقبای 

خود بازی کنند تا این موضوع در این فاصله زمانی حل شود.
در هر حال، همه این متغیرها نش��ان می دهد که ایران بار دیگر در چند س��ال 
گذش��ته در بزنگاه یک انتخاب قرار گرفته اس��ت؛ بزنگاه حضور در جهان یا انزوای 
بین المللی، اما فارغ از گمانه زنی ها و جدا از نتیجه این فعل و انفعاالت، س��وال این 
اس��ت که اثرات این اتفاق و همینطور فعال شدن  مکانیزم »ماشه« در اقتصاد ایران 

چگونه خواهد بود؟
مکانیسم »ماشه«؛ از جنگ روانی تا ابزار اقتصادی

در همین زمینه، یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اسبق اتاق تهران، 

در رابطه با اجرایی شدن مکانیس��م »ماشه« گفت: اروپایی ها در حالی اعالم کردند 
که به زودی این مکانیسم را فعال خواهند کرد که به شکل غیررسمی، از زمانی که 
آمریکا از »برجام« خارج ش��د، آنها نیز از ایران رفتند. گرچه اروپا در این مدت یک 

سال و نیم، دائما به ما وعده های گوناگون داد ولی در عمل چیزی ممکن نشد.«
او در گفت وگو با خبرآنالین به »اینس��تکس« به  عنوان کانال مالی ایران و اروپا 
اش��اره کرد و گفت: »اینس��تکس« در عمل هنوز اجرایی نشده و در حد وعده باقی 
مانده است، با این حال حتی اجرای آن نیز نمی تواند بار چندانی از دوش ما بردارد، 
چراک��ه محدودیت ه��ای فراوانی چه در خرید کااله��ا و خدمات و چه در حجم آن 

اعمال شده که عمال نیاز کشور را تامین نخواهد کرد.«
ب��ه گفته وی، »هیچ کس از اینکه اروپایی ها به وع��ده خود وفادار بمانند ناراضی 
نیس��ت، اما باید توجه داشت که آرزوها و آالم ما نیست که حقیقت را رقم می زند. 
ایران یک سال و نیم منتظر اروپایی ها ماند ولی آنها فقط وعده دادند و نهایتا کنار 
ایاالت متحده که شریک بزرگ شان است، ماندند. از سوی دیگر، کل مراودات ما با 
اروپا به ۲میلیارد دالر می رسد که از این مقدار تنها ۴۰۰ میلیون دالر صادرات است 
و مابقی واردات. حال آنکه مراوده اقتصادی ایران و عراق در سال گذشته ۱۳ میلیارد 
دالر و در س��ال جاری تاکنون ۹ میلیارد دالر بوده است. درنتیجه مراودات ایران و 

اروپا چندان تعیین کننده هم نیست.«
آل اسحاق درباره تاثیر فعال شدن مکانیسم »ماشه« نیز گفت: »از آنجایی که اروپا 
عمال از یک سال و نیم قبل، مراودات خود را با ایران کاهش داد، مکانیسم »ماشه« 
بیش از آنکه تاثیراتی در مراودات اقتصادی داش��ته باش��د، مانند جنگ روانی عمل 
خواهد کرد. در هر صورت، باید واقع بین باشیم و بپذیریم اروپا ایاالت متحده را متحد 
اصلی خود می داند. این در حالی اس��ت که در همسایگی ما بازار چند صد میلیون 
نفری وجود دارد و براساس تحقیقاتی که صورت گرفته، ظرفیت بالقوه تجاری ایران 
با این کش��ورها به ۲۰۰ میلیارد دالر می رسد. این ظرفیت در اختیار ماست و عقل 

حکم می کند اقتصاد ایران به این سمت برود تا منتظر اروپا بنشیند.«
ای��ن فعال اقتصادی در ارتباط با بحث مذاکره نیز ادامه داد: »من مخالف مذاکره 
نیس��تم. رهبری هم اعالم کرده اند با مذاکره مخالف نیس��تند. در نتیجه امیدواریم 
مذاکرات پیش برود و فرجی حاصل ش��ود، ولی نمی شود به این مساله دل ببندیم. 
واقعیت این اس��ت که در س��ال گذشته صادرات غیرنفتی ایران به ۴۰ میلیارد دالر 
رس��ید. این نشان می دهد می شود مش��کالت صادرات را حل کنیم، به شرط اینکه 

مشکالت داخلی خود را کاهش دهیم.«
او در انتها به موانع صادرات کش��ور اش��اره کرد و گفت: »ضروری اس��ت که نگاه 
خود را درون زا و برون نگر کنیم. باید نظام اداری کشور اصالح شود و سیستم بانکی 
نیز صادرات را رکن اساسی اقتصاد کشور بداند. به بیان ساده تر، باید صادرات ایران 
ص��ورت گیرد و صادرکنندگان ه��م در کنار ارز حاصل از آن، ب��ه واردات کاالها و 

خدمات در ازای صادرات روی آورند.«

اثرات فعال شدن  مکانیزم »ماشه« بر اقتصاد ایران چیست؟

اقتصاد ایران در بزنگاه
یادداشت

زمان تصمیمات سخت

ای��ن روزها همه اتفاق نظر دارند که اوضاع و احوال کش��ور خوب 
نیس��ت. امروز هم آنهایی که شغل ثابت دارند، چه کارمند دولت و 
چ��ه کارمند بخ��ش خصوصی و چه آنهایی که ش��غل ثابت ندارند، 
احس��اس ناامنی اقتصادی می کنند. به طور حتم، یک اتفاق عمومی 

در سطح جامعه باعث این وضعیت شده است.
اگر از منظر اقتصادی به این داستان نگاه کنیم، وقوع تالطم های 
ب��زرگ در عرصه اقتصاد کالن اس��ت. تالطم های پی در پی نرخ ارز 
و نرخ ت��ورم که باع��ث بی ثباتی و عدم امکان تصمیم گیری ش��ده 
اس��ت؛ چه تصمیم گیری بنگاه ه��ا و چه تصمیم گی��ری افراد برای 
زندگی خصوصی و آینده ش��ان. ج��دای از تالطم های اقتصاد کالن، 
عام��ل مهم دیگ��ری که باع��ث بی ثبات��ی اقتصادی ش��ده و نباید 
فراموش ش��ود، تش��دید تحریم ها در یکی دو س��ال اخیر است که 
به صورت های مختلف خود را نش��ان داده اس��ت. در کنار اینها نیز 
سیاس��ت گذاری های نادرس��ت اقتصادی در داخل نیز مزید بر علت 

شده است.
احس��اس امنیت اقتصادی، یک س��رمایه مهم اجتماعی اس��ت و 
فق��دان آن، مانع بزرگی در برابر فعالیت های اقتصادی و ایجاد رونق 
و پیش��رفت کش��ور به حس��اب می آید و باید برای ح��ل آن هرچه 
زودتر تدبیری کرد. در س��طح اقتصاد کالن در سیاست گذاری های 
اقتصادی در درجه اول باید تورم کنترل ش��ود و نرخ ارز ثبات پیدا 
کند. از سوی دیگر، باید یک تفکر اساسی به حال روابط تضعیف شده 

بین المللی ایران با دنیای خارج و مساله تحریم ها کرد.
در ابع��اد اقتصادی همچ��ون ایران باید بدانیم که ما یک روس��تا 
نیس��تیم که اگر کس��ی دورمان خط کشید، از گرسنگی بمیریم. ما 
یک اقتصاد ۸۵ میلیونی هس��تیم. به ط��ور حتم، تهدیدات خارجی 
ب��ر اقتصاد ما، اثرات منفی خواهد گذاش��ت. بدون ارتباط س��الم با 
دنیا، روز به روز، وضعیت مان بدتر خواهد ش��د، ولی این بدترش��دن 
اوضاع، ممکن اس��ت با نرخ رشد منفی ۱۰درصد باشد، ممکن است 
ب��ا ن��رخ صفر و یا حتی مثب��ت یک درصد و دو درص��د. بین اینها، 
تفکی��ک وجود دارد. ب��دون ارتباط با دنیا نمی توان به رش��د باالی 
۲درصد دس��ت پیدا ک��رد، اما زمانی تهدید خارج��ی وجود دارد و 
نرخ رش��د اقتص��ادی هم به صف��ر و حتی یک درص��د منفی میل 
می کند؛ زمانی هم سیاس��ت ارزی نادرس��ت پیش می گیریم و نرخ 
رشد اقتصادی به منفی ۹درصد می رسد، یعنی هر تدبیر خارجی را 
در نظ��ر می گیریم، درجه بی تدبیری اقتصاد را هم باید در آن ضرب 
کرد تا نتیجه اش مش��خص ش��ود. اگر درجه بی تدبیری اقتصاد کم 
باشد، اثر تهدید خارجی هم کم می شود. اقتصاد، اصول خاص خود 
را دارد. تصمیم��ات س��خت باید گرفته ش��ود و تبعات و عواقب آن 
هم س��نگین خواهد بود. هر چقدر این اصول بیشتر به حاشیه رود، 
عواقب س��نگین تری به وجود خواهد آمد. در وضعیت فعلی اقتصاد 
ایران باید مسیری پیدا کرد که انگیزه سرمایه گذاری برای توسعه و 
ایجاد کسب وکارهای جدید به وجود آید؛ تا جایی که سرمایه گذاران 
به جای فعالیت های مولد، با انباش��ت س��رمایه خود در بازار طال و 
ارز یا خروج سرمایه ش��ان از کشور، از سرمایه خود محافظت نکنند. 

تدبیر، تنها راه برون رفت از این نااطمینانی اقتصادی است.

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به 30درصد رسید
فهرست طلبکاران بزرگ دولت

مجم��وع بدهی ه��ای دولت و ش��رکت های دولتی تا پایان س��ال 
۱۳۹۷ بالغ  بر ۷۳۵۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. ۶۰درصد 
ای��ن بدهی به میزان۴۴۲۱ هزار میلیارد ریال از آن دولت اس��ت و 
۴۰درص��د بقیه یعنی ۲۹۳۷ هزار میلیارد ریال از آن ش��رکت های 

دولتی است.
در همین ارتباط، نهاد پژوهش��ی مجلس در یک گزارش، وضعیت 
بدهی دولت و انتشار اوراق مالی در الیحه بودجه ۹۹ را بررسی کرده 
اس��ت. به گفته مرکز پژوهش های مجلس، همان طور که مش��خص 
اس��ت، بدهی دولت و ش��رکت های دولتی ب��ه بانک های خصوصی 
)عمدت��ا بانک ه��ای خصوصی سازی ش��ده( و دولتی ب��ا ۲۷درصد، 
بزرگ ترین س��هم از مجموع بدهی ها را تش��کیل می دهد. همچنین 
بده��ی دولت و ش��رکت های دولتی به بانک مرک��زی ۲۴درصد از 
مجموع بدهی ها را تش��کیل می دهد. گفتنی است که سهم بزرگی 
از این بدهی ها درنتیجه گش��ایش اعتبار اسنادی ارزی توسط بانک 

مرکزی برای شرکت ها و دستگاه های اجرایی حاصل  شده است.
بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بخش عمومی غیردولتی 
۲۴درصد از مجموع بدهی ها را تش��کیل می ده��د. بدهی دولت به 
نهاده��ای عمومی غیردولتی متعلق به س��ازمان تأمین اجتماعی و 
صندوق های بازنشس��تگی اس��ت که بار مالی قابل توجه و به تبع آن 

مشکالت فراوانی را برای آنها ایجاد کرده است.
بده��ی دولت ب��ه پیمانکاران و مش��اوران خصوص��ی که از محل 
بودجه طرح های تملک دارایی های س��رمایه ای در سال های مختلف 
ایجاد شده اس��ت تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد 
ریال است. این میزان بدهی به بخش خصوصی موجب قرار گرفتن 
بنگاه ه��ا در تنگنای مالی و درنتیجه عدم توانایی آنها برای پرداخت 
تعهدات و سرمایه گذاری جدید شده است. همچنین تنها ۹درصد از 
بدهی های دولت به  صورت اوراق بهادار اس��ت. مهم ترین دالیل این 
مس��ئله را می توان عدم توس��عه کافی بازار بدهی و کند بودن روند 
اوراق سازی بدهی های دولت بیان کرد. طبق محاسبات صورت گرفته، 
در پایان س��ال ۱۳۹۷ نس��بت بدهی دولت و شرکت های دولتی به 
تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰درصد اس��ت. نکته قابل توجه درباره 
نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی آن است که صورت 
این کس��ر یعنی مانده بدهی های دولت باید به  طور سالیانه تجدید 
ارزیابی  ش��ده و یا با نرخ مشخصی تعدیل ش��ود. ازآن جهت که در 
حال حاضر این تعدیل انجام نمی ش��ود بنابراین هر ساله با افزایش 
نرخ تورم مخرج کسر که تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری 
است، به  صورت اسمی زیاد شده درحالی که صورت تغییر نمی کند. 
درنتیجه کاهش این نس��بت به  صورت سالیانه دور از انتظار نیست. 
ای��ن امر باعث می ش��ود تا این نس��بت کمتر از می��زان واقعی خود 

برآورد شود و در نتیجه قابل اتکا نیست.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی

دامن��ه قیمتی برای خری��د آپارتم��ان کوچک متراژ در س��ه محدوده 
پرتقاضای ش��هر تهران، بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان است. آمار نشان 
می دهد از میان مناطق بیس��ت ودوگانه شهر تهران، سه منطقه  ۵، ۴ و ۲ 
به ترتیب باالترین تعداد معامالت را به خود اختصاص می دهند. در آذرماه 
امسال تنها ۳۵درصد از کل قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران 
در این س��ه منطقه امضا ش��د. در این بین، میانگی��ن قیمت هر مترمربع 
مسکن در منطقه ۵ بالغ بر ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار  تومان، منطقه ۴ بالغ 
بر ۱۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان و منطقه ۲ بالغ بر ۲۰ میلیون تومان طبق 

معامالت آذرماه امسال بوده است.
به گزارش ایسنا، پس از مناطق ۵، ۴ و ۲ نیز بیشترین تعداد قراردادهای 
خرید و فروش مسکن به ترتیب در مناطق  ۱۰، ۱۴، ۷، ۸، ۱۵، ۱۱ و ۱ به 
امضا رسیده است. مناطق یادشده ۳۹درصد و سایر مناطق ۲۶درصد خرید 

و فروش خانه  در تهران را به خود اختصاص دادند.
البته قیمت آپارتمان در محله های مختلف س��ه منطقه  محبوب ش��هر 
تهران، متفاوت است. در برخی از محله های منطقه ۴ از جمله خاک سفید، 
شمیران نو و قاسم آباد، قیمت خانه ارزان تر از دیگر محله هاست و می توان 
ب��ا نقدینگی ۴۰۰ میلیون تومانی در ای��ن محله ها خانه خرید. محله های 
تهرانپارس، جوادیه، حکیمیه، نارمک و مجیدیه نیز از محله های متوس��ط 
این منطقه است که قیمت واحدهای نوساز در این محالت بین ۱۲ تا ۱۵ 
میلیون تومان در هر مترمربع است. پاسداران، ازگل، سوهانک و لویزان نیز 
محدوده گران قیمت منطقه ۴ اس��ت که پای��ه قیمت ها به  طور تقریبی از 

متری ۱۷ میلیون تومان به باالست.
منطق��ه  ۵ نیز ش��امل محله هایی همچون پونک، جنت آباد، ش��هرزیبا، 
ش��هران، فردوس، آپادانا، اکباتان، باغ فیض و پرواز اس��ت و از نظر قیمت 

ملک تقریبا به هم نزدیک هس��تند. با اینکه میانگین قیمت مس��کن در 
این منطقه ۱۵ میلیون  و ۹۰۰ هزار تومان اعالم شده، قیمت پیشنهادی 
واحدهای نوس��از حدود ۲۰ میلیون تومان در هر مترمربع تعیین می شود. 
البت��ه خرداد و تیرماه امس��ال که نرخ ها به اوج خود رس��یده بود، قیمت 
آپارتم��ان در این مناطق از ۲۰ میلیون توم��ان فراتر رفت، اما در ماه های 

اخیر نرخ ها کاهش یافته است.
در منطقه  ۲ نیز محله های س��عادت آباد، ش��هرک غرب، گیشا، صادقیه، 
طرش��ت، آلستوم، تهران ویال، توحید و تیموری قرار دارد. میانگین قیمت 
مس��کن در این منطقه  وس��یع چندان به هم نزدیک نیست. مثال قیمت 
آپارتمان قدیمی در محله شهرک غرب، دست کم متری ۲۵ میلیون تومان 
است، اما قیمت واحدهای نوساز در محله های تیموری و توحید حدود ۱۴ 
میلیون تومان است. برای خرید یک آپارتمان کوچک متراژ در محله های 
متوسط این منطقه شامل طرشت، صادقیه، آلستوم، توحید و تیموری نیز 

به نقدینگی حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی نیاز دارید.
از س��وی دیگر، آخرین قیمت ها نش��ان می دهد قیمت هر ب��رگ از اوراق 
تسهیالت مسکن بانک مسکن در س��ال جاری با افزایش مواجه شده است؛ 
به طوری که تسه )اوراق( تیر و آذرماه سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۴۵ هزار و ۶۰۰ 
تومان و ۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارد. این در حالی است که این قیمت در 
دی ماه نسبت به آذرماه کمی کاهش داشته و با نرخ ۴۶ هزار تومان داد و ستد 
می شود، بنابراین هزینه وام مسکن در این گزارش براساس قیمت اوراق دی ماه 

سال جاری )۴۶ هزار تومان( محاسبه شده است.
بر این اساس با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۱۴۰ 
میلی��ون تومان تس��هیالت دریافت کنند که ش��امل ۱۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می شود، بنابراین برای 

۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه این تعداد اوراق با تس��ه ۴۶ هزار تومانی ۹میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان می ش��ود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که 
ب��رای آن باید ۸۰ ورق به مبلغ ۳ میلی��ون و ۶۸۰  هزار تومان خریداری 

کنند، ۱۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان می شود.
زوج های تهرانی نیز بر همین اس��اس می توانند تا س��قف ۲۴۰ میلیون 
تومان ش��امل ۱۰۰میلیون تومان تس��هیالت خرید مسکن برای هر نفر و 
۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند، بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه 
تسهیالت مس��کن خریداری کنند که هزینه آن ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان است که همراه با ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان و در 

مجموع باید ۲۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان پرداخت کنند.
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ 
هزار نفر به ۸۰میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود 
که هزینه آن ۷میلیون و ۳۶۰ هزار تومان اس��ت. این وام برای س��ایر مناطق 
شهری ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه 

خریداری شود که هزینه آن ۵میلیون و ۵۲۰ هزار تومان می شود.
گفتنی است قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در 
ماه های فروردین، بهمن و اسفند سال ۱۳۹۶ کمی بیش از ۴۳ هزار تومان 
بوده، در حالی که این قیمت برای اردیبهش��ت و ش��هریور همان سال به 
ترتیب ۳۴ هزار و ۹۰۰ و ۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است. امتیاز تسهیالت 
مسکن در سال ۱۳۹۷ نیز به بیش از ۴۴ هزار تومان رسیده بود و هر برگ 
در خرداد، مهر و اس��فند سال گذشته به ترتیب ۴۴ هزار و ۷۰۰، ۴۴ هزار 

و ۲۰۰ و ۴۵ هزار و ۱۰۰ تومان داد و ستد می شد.

چگونه با 22 میلیون تومان وام 240 میلیونی بگیریم؟

قیمت مسکن در محله های محبوب تهران

سه شنبه
اول بهمن 1398

شماره 1478



صدور 321 میلیون کارت بانکی تا آبان ماه
هر ایرانی 4 کارت بانکی دارد

بانک ه��ای ایرانی تا آبان  امس��ال حدود ۳۲۱ میلی��ون کارت بانکی صادر 
کرده اند.

به گزارش ایس��نا، در حال حاضر نزدیک به تمامی افرادی که اقدام به باز 
کردن یک حس��اب در بانک ها می کنند، کارت بانکی مرتبط با این حس��اب 
را نیز از بانک درخواس��ت می کنند. البته در عین حال برخی از حساب های 
بانک��ی نیز دارای کارت بانکی نیس��تند ک��ه این حس��اب ها معموال برخی 
حساب های مشترک یا حساب هایی است که برای پس انداز افتتاح می شوند.
آمار بانک مرکزی حاکی از آن اس��ت که تا پایان آبان امس��ال، بانک های 
ملی، ملت و سپه بیشترین کارت های بانکی را صادر کرده و در اختیار مردم 
ق��رار داده اند. این آمار همچنین نش��ان می دهد که تا این مدت در مجموع، 
بانک ها رقمی بالغ بر ۲۱۹ میلیون و ۳۳۵ هزار کارت برداش��ت بانکی صادر 
کرده اند. بیش��ترین تعداد کارت های بانکی در این میان مربوط به بانک ملی 
ای��ران ب��ه تعداد ۳۹ میلیون و ۵۴۷ هزار اس��ت و پس از آن بانک س��په با 
۲۷میلیون و ۲۱۲ در رتبه دوم بیشترین کارت های صادره بانکی قرار گرفته 
اس��ت. همچنی��ن در این مدت بانک ها بیش از ۲میلی��ون و ۹۸۶ هزار فقره 
کارت اعتباری صادر کرده اند که در این زمینه نیز ملت و س��په های در این 
زمینه نیز پیش��تاز بوده اند. از سوی دیگر تا پایان آبان امسال بانک های ملی 
و پارس��یان با صدور بیش از ۲۶ میلیون و بیش از ۱۹ میلیون کارت هدیه، 
بیش��ترین تعداد کارت های صادره هدیه را داش��ته اند. در مجموع کل نظام 
بانکی تا آبان ماه س��ال جاری، حدود ۳۲۱ میلیون و ۷۶۳ هزار کارت بانکی 
صادر کرده است. به این ترتیب در صورتی که جمعیت ایران را ۸۰ میلیون 
در نظ��ر بگیریم، به طور میانگین بانک ه��ای ایرانی حدود چهار کارت برای  

هر نفر صادر کرده اند.

هشدار بانک مرکزی به دارندگان بیش از 20 
فقره چک برگشتی

بانک مرکزی بخش��نامه ای را به بانک ها و موسسات اعتباری برای نظارت 
بیشتر بر افراد دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی ابالغ کرد.

مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسس��ات اعتباری با صدور بخشنامه ای 
تاکی��د کرد: مطابق با بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کش��ور، هر بانک 
در مقابل خس��ارتی که بر اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول 
و متعهد جبران خواهد بود. از سوی دیگر براساس ماده ۳۰ از دستورالعمل 
حساب جاری نیز مس��ئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل 
حس��اب جاری با هیأت مدیره هر بانک اس��ت و در صورت تخلف، مش��مول 
مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کش��ور می گردد. 
همچنین رفتار مدیران ارش��د آن بانک / موسس��ه اعتب��اری در این زمینه 
در س��وابق آن��ان درج و در فرآیند تایید صالحیت برای تصدی س��مت های 
مدیریت��ی ملحوظ نظ��ر خواهد بود. با عنایت به اهمی��ت مراتب فوق الذکر، 
خواهشمند است ضمن ابالغ مفاد این بخشنامه به تمامی واحدهای ذی ربط 
آن بانک و انجام تدابیر و اقدامات کنترلی الزم به منظور اطمینان از حس��ن 
اجرای دس��توالعمل حساب جاری، دستور فرمایند فایل پیوست درخصوص 
اش��خاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگش��تی با نظارت واحد بازرس��ی 
آن بان��ک تکمیل و به طور مس��تمر در دو مقطع پایان ش��هریورماه و پایان 
اس��فندماه هر س��ال به منظور اتخ��اذ تدابیر مقتضی به ای��ن مدیریت کل 
ارس��ال نمایند. همچنین ضروری است مدیریت بازرسی آن بانک نسخه ای 
از گزارش ها و نتایج بررس��ی های صورت گرفته در این خصوص را به همراه 

مستندات مربوطه، به طور ماهانه به این بانک ارسال کنند.

قیمت سکه و طال در آخرین روز دی ماه
 دالر باالخره کانال عوض کرد

بازار س��که و طال در س��ومین روز هفته و آخرین روز دی ماه همراه با قیمت 
ط��ال در بازار جهانی حرکت کرد. به گ��زارش خبرآنالین، قیمت اونس طال در 
بازار جهانی ۲.۹۸ دالر افزایش یافت و به یک هزار و ۵۶۰ دالر رسید. با افزایش 
قیمت طال در بازار جهانی، قیمت س��که نیز در ب��ازار ایران ۱۰ هزار تومان باال 
رفت و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی در بازار تهران ۴ میلیون و ۸۹۷ تومان 
به فروش رفت. نیم سکه نیز ۲ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون 
و ۴۷۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۷۰ هزار تومان قیمت خورد. هر گرم طالی 
۱۸عیار نیز در بازار ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و با قیمت ۴۹۸ هزار تومان به 
فروش رفت. هر مثقال طال هم ۲ میلیون و ۱۵۷ تومان قیمت داشت. همچنین 
بازی قیمتی دالر در مرز کانال ۱۳ هزار تومان باالخره به پایین رسید و دالر در 
آخرین روز دی ماه در صرافی های بانکی به کانال ۱۲ هزار تومان ورود کرد. در 
این روز، هر دالر در صرافی های بانکی به قیمت ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان فروخته 
شد که نسبت به روز یکشنبه کاهشی اندک را نشان می دهد. به این ترتیب دالر 
از مرز روانی اعالمی صرافان اندکی عقب تر رفته است.  نرخ خرید دالر از مردم 
نیز ۱۲ هزار و ۸۵۰ تومان گزارش شد. بررسی ها نشان می   دهد قیمت هر یورو 
نیز با کاهشی ۵۰ تومانی به ۱۴ هزار و ۴۵۰ تومان رسید. نرخ خرید یورو از مردم 
نیز برابر با ۱۴ هزار و ۳۵۰ تومان اعالم شده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی در روزهای اخیر تاکید کرده است که احاطه بانک متبوعش بر بازار 
ارز باالست. در نتیجه، وضعیت بازار ارز عادی توصیف شده است و حجم عرضه 

و تقاضا نیز عادی است.

فعال سازی رمز پویای پیامکی از طریق سایت 
بانک سامان

بانک س��امان امکان تایید ش��ماره تلفن همراه برای فعال سازی رمز دوم 
پویای پیامکی را از طریق سایت بانک فراهم کرد.

به گزارش س��امان رسانه، بانک سامان با راه اندازی خدمتی تازه امکانی را 
فراه��م کرده که از طریق آن مش��تریان می توانند مراحل تایید تلفن همراه 
خود برای فعال سازی رمز دوم پویای پیامکی را از طریق سایت بانک سامان 
انجام دهند. در این ش��یوه تمامی مش��تریانی که رم��ز پویای پیامکی برای 
ایش��ان فعال نشده و دارای رمز نت بانک هستند، می توانند با واردکردن نام 
کاربری و رمز عبور نت بانک خود، نس��بت به تایید شماره همراه خود برای 
دریافت رمز پویای پیامکی اقدام کنند. گفتنی است، پیش ازاین امکان تایید 
ش��ماره تلفن همراه برای دریافت رمز پویای پیامکی از طریق دس��تگاه های 
خودپرداز بانک سامان نیز فراهم شده بود. تمام مشتریانی که امکان استفاده 
از اپلیکیش��ن رمزینه را ندارند، می توانند رم��ز دوم یک بارمصرف خود را از 
طریق پیامک دریافت کنند. مشتریان در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در 

این خصوص می توانند با مرکز سامان ارتباط تماس بگیرند.

بانکنامه

فرصت امروز: همایش »ش��کل دهی آینده سیاست گذاری پولی و مالی« 
روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و اقتصاددانان و صاحب نظران 
اقتصادی به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با چش��م انداز اقتصاد ایران و 
آینده سیاست گذاری پولی پرداختند. در این همایش، حسین سالح ورزی 
نایب رئیس اتاق ایران، رمزارزها را جایگزین و رقیب پول ندانس��ت و گفت 
که این برداش��ت اشتباه باعث شده دولت ها موضع منفی در برابر رمزارزها 
اتخاذ کنند؛ پیمان مولوی دبیرکل انجمن اقتصاددانان نیز از عقب ماندگی 
نظام بانکی ایران از استانداردهای بانکداری سخن گفت و به گفته او، نظام 
بانکی درحالی استانداردهای بانکداری »بازل دو« را می گذراند که پاکستان 
در ح��ال اجرای »بازل های ۳ و ۴« اس��ت. به اعتقاد مولوی، وضعیت نظام 
بانکی در زمینه مدیریت ریسک نیز جالب نیست و در سال های گذشته تنها 
یک بانک ایرانی به این موضوع، توجه کرده است؛ همچنین علی سعدوندی 
کارشناس مسائل اقتصادی در این همایش از مانع تحریم ها در مسیر ایجاد 
ابرتورم در اقتصاد ایران حرف زد و گفت که اگر امروز دچار ابرتورم نشده ایم، 
به دلیل تحریم هاست که مانع از برخی جریانات پولی در اقتصاد ایران شده 
است؛ طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد نیز دیگر سخنران این همایش 
ب��ود و او با انتق��اد از طرح بانکداری مجلس، گفت که طرح تحول مجلس، 

آخرین رمق نظام بانکی را می گیرد!
گزارش »فرصت امروز« از همایش »شکل دهی آینده سیاست گذاری 

پولی و مالی« را در ادامه می خوانید.
سالح ورزی: رمزارزها رقیب و جایگزین پول نیستند

حسین سالح ورزی در همایش »شکل دهی آینده سیاست گذاری پولی 
و مالی« گفت: رمزارزها جایگزین و رقیب پول نیستند و همین برداشت 
اشتباه باعث شده دولت ها موضع منفی در برابر رمزارزها اتخاذ کنند. به 
گفت��ه نایب رئیس اتاق ایران، برخی این تلقی را ایجاد می کنند که گویا 
رمزارزها جایگزین پول هستند؛ این اشتباه باعث می شود سرمایه گذاران 

گمراه شوند و دولت نیز موضع گیری منفی داشته باشد.
س��الح ورزی ادامه داد: فناوری بالک چی��ن و مدیریت کالن  داده ها و 
تحلیل آنها به  وسیله هوش مصنوعی بسیار مهم است؛ ضمن اینکه باید 
اطالعات تراکنش های مالی را تحلیل کرد؛ این در حالی است که برخی 
ساده انگارانه و خوش بینانه مباحثی را مطرح می کنند که گویا رمزارزها 
جایگزین و رقیب پول ش��وند؛ درحالی که این ساده انگاری ناشی از عدم 

درک صحیح از ماهیت پول است.
ب��ه اعتق��اد نایب رئیس ات��اق ایران، این اش��تباه باعث می ش��ود که 
س��رمایه گذاران در حوزه فناوری در این زمینه گمراه شوند و دولت نیز 
موضع گیری منفی بر روی این موضوع داش��ته باشد؛ این در حالی است 
که بالک چین رقیب پول نیست ولی مکمل شرایط کنونی اقتصاد ایران 
اس��ت به  ش��رط اینکه برای مبادله اعتبار بین بازیگ��ران زنجیره ارزش 
نی��ز اقدامات صورت گیرد و سیاس��ت گذار پولی نیز بتواند زمینه اتصال 

کنترل شده و حساب شده اپراتورهای این بازار را فراهم آورد.
ب��ه گفته او، در حوزه تحلیل کالن داده ه��ا به  عنوان هوش مصنوعی 
می تواند یک ابزار سنجش پایداری بازار پول و اعتبار برای سیاست گذار 
باش��د و یک ابزار سنجش ریس��ک و اعتبار برای بخش واسطه گری در 
حوزه فعاالن اقتصادی باش��د تا درنهایت زمینه خوبی برای ایجاد ابزارها 

و راهکارهای جدید در نظام پولی فراهم آورد.
سالح ورزی با بیان اینکه پلتفرمیزه کردن اطالعات مالی از منظر اینکه 
می تواند تحت مقررات مش��خص، نظ��ام یکپارچه ای از داده های مالی را 
ایجاد کند، نقش موثری در مبارزه با پولش��ویی دارد، گفت: متاس��فانه 
هم اکنون در کش��ور تمام بار تأمین مالی به دوش سیس��تم بانکی قرار 
گرفت��ه و بخش ه��ای مختل��ف اقتص��اد، در رابطه با س��بک تر کردن و 
توزیع نظام تأمین مالی مس��اعدت و همراهی ندارند؛ به عبارت دیگر این 
وابستگی شدید و متمرکز بودن بحث تأمین مالی از طریق نظام بانکی، 
ریس��کی را برای بنگاه های اقتصادی و نظام پولی کش��ور تحمیل کند؛ 
ضمن اینکه انتظار ما این اس��ت که همه نقش رش��د اقتصادی کشور از 
طریق نظام بانکی پاسخ داده شود و این باعث می شود که سیاست گذار 

پولی از نقش اصلی خود دور شود.
ب��ه اعتقاد وی، براس��اس پلتفرمیزه کردن اطالع��ات مالی، بنگاه های 
کوچک و متوسط خواهند توانست شرایطی را برای استفاده از ابزارهای 
بدهی در بازار س��رمایه را فراهم آیند و اتاق بازرگانی نیز در این حوزه، 

کمک خواهد کرد.

مولوی: نظام بانکی در اجرای بازل، دو پله عقب است
پیم��ان مولوی، دبی��رکل انجمن اقتصاددانان نی��ز در این همایش به 
عقب ماندگی نظام بانکی ایران از اس��تانداردهای بانکداری »بازل« اشاره 
ک��رد و گفت: نظام بانکی ایران اس��تانداردهای بانک��داری »بازل دو« را 
می گذراند، در حالی که پاکستان و سایر کشورهای دنیا در حال اجرای 

بازل های ۳ و ۴ هستند.
به گفته مولوی، اوضاع در زمینه مدیریت ریسک نیز مساعد نیست و 
تنها یک ایرانی در زمینه مدیریت ریسک، آن را مدنظر قرار داده است.
او با اش��اره به گزارش��ی که در مجامع بانکی دنیا تهیه ش��ده اس��ت، 
 گفت: این گزارش مربوط به بانک هایی اس��ت ک��ه هزاران میلیارد دالر 
سرمایه و دارایی دارند و ارزش آنها از کل اقتصاد ایران باالتر است. این 
گزارش بر روی پلتفرم ها  و بانک های قدیمی انجام ش��ده و حرکت آن 
به سمت بانکداری مدرن نشان می دهد که در دنیا در حوزه تأمین مالی 
چه��ار تغییر در بخش پرداخت، بازار، مدیریت س��رمایه گذاری و بیمه و 

همچنین تأمین مالی به ثبت رسیده است.
مولوی ادامه داد: در ای��ران ابزارهای پرداخت پیش رفته و ۸ میلیون 
دانلود از روی یک اپلیکیش��ن پرداخت و تراکنش مالی به ثبت رسیده، 
اما در حوزه سپرده، جهان با روشی که ایران وام می دهد پیش نمی رود؛ 

بلکه تغییرات ساختاری بسیار بزرگی در این حوزه انجام شده است.
ب��ه گفت��ه وی، تغیی��رات ب��ه نحوی س��ریع اس��ت ک��ه مدیرعامل 
جی پی مورگان بر این باور است که ظرف چند سال آینده، چیزی به نام 

بانکداری کنونی وجود ندارد.
دبی��رکل انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه عادت مش��تریان در 
دنی��ا در حال ش��کل دادن ابزاره��ا و روش های تأمی��ن مالی جدید در 
دنیاس��ت، افزود: این بدان معناس��ت که ما در دنیایی زندگی می کنیم 
که اگر هشت س��ال پیش می گفتیم یک پیرمرد از گوشی خود تاکسی 
تلفنی می گیرد کس��ی آن را باور نمی کرد، اما اکنون شرایط تغییر کرده 
و قدرت انتخاب در دنیا زیاد ش��ده و برخالف ۱۰ سال قبل تغییرات در 

حال افزایش است.
ب��ه گفته مول��وی، مجمع جهانی اقتصاد معتقد اس��ت ک��ه تجربیات 
دیجیتالی مشتریان در تضاد با سیستم بانکداری استاندارد است، به این 

معنا که اقتصاد ایران با اقتصاد جهان فاصله دارد.
سعدوندی: تحریم ها مانع شکل گیری ابرتورم شده اند 

علی سعدوندی، کارش��ناس مسائل اقتصادی نیز به مانع تحریم ها در 
مس��یر ایجاد ابرتورم در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: اگر امروز دچار 
ابرتورم نش��دیم، به دلیل تحریم ها است که مانع از برخی جریانات پولی 

در اقتصاد ایران شده است.
او در همایش »شکل دهی آینده سیاست گذاری پولی و مالی« با بیان 
اینکه کارشناسان بارها و بارها نسبت به خطرناک بودن نقدینگی هشدار 
داده اند، گفت: اگر اقدامات احتیاطی در این حوزه انجام نمی شد، چه بسا 
امروز کشور با مشکالت شدیدتری مواجه بود؛ هرچند امروز یک بحران 
را از س��ر گذرانده ایم، اما به هر حال، کش��ور ب��ا بحران های دیگری هم 
مواجه اس��ت و متاس��فانه این موضوعات اقتصادی در ای��ران به خوبی 

مدیریت نمی شوند.
به گفت��ه وی، اگر در عرصه سیاس��ت گذاری ها به نوآوری نرس��یم و 
اصالح س��اختار صورت نگیرد، شکس��ت قطعی خواهد بود. تبدیل فقط 
۵درصد از ش��به پول به پول، باعث سه برابری نرخ ارز و شکل گیری تورم 
ش��ده است، به نحوی که اگر به جای این ۵درصد، ۵۰درصد از شبه پول 
به پول تبدیل می شد به طور قطع امروز با بحران اقتصادی مواجه بودیم.
سعدوندی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر، یک حالت انکار به علم 
اقتصادی در کشور شکل گرفته و عده ای افتخار می کنند که به سخنان 
اقتصاددانان توجهی نمی کنند و به آنها اهمیت نمی دهند؛ این در حالی 
است که در رژیم گذشته هم، درآمدهای نفتی پایه پولی را شکل می داد 
و تورم ایجاد می شد، اما در همان زمان برای مهار این وضعیت، سیاست 
تصویب قیمتی انجام ش��د که یک سیاست ابرتورمی است، اما متاسفانه 

از سال ۱۳۵۰ تا به امروز، این سیاست دنبال شده است.
او ب��ا بی��ان اینکه در س��ال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ عل��م اقتصاد به یک 
افتضاح آکادمی تبدیل ش��ده و توصیه های اقتصاددانان بحران ساز شده 
اس��ت، گفت: علم اقتصاد یک علم بس��یار ناموفقی در جهان محس��وب 
می ش��د، ام��ا طی ۳۰ س��ال سیاس��ت ها تغییر ک��رد و عل��م اقتصاد از 

موفق ترین علوم در دنیا محس��وب می ش��ود و در کش��ورهایی که علم 
اقتصاد به اجرا می رسد، نرخ تورم وجود خارجی ندارد.

به اعتقاد این کارش��ناس اقتصادی، زمانی یک لیگ تورمی در دنیا با 
عضویت ۲۰۰ کش��ور وجود داش��ت، اما اکنون تنها کشورهایی همچون 
ایران، ونزوئال، آرژانتین و سودان تنها اعضای این لیگ محسوب می شوند؛ 
این در حالی است که زمانی دشمن ما یعنی رژیم صهیونیستی، با تورم 
ه��زار درصدی مواجه بود اما امروز تورم این کش��ور به کمتر از ۲درصد 

رسیده و توانسته رشد اقتصادی پایدار داشته باشد.
س��عدوندی در انتها با اش��اره به اینکه برای اولین بار است که کسری 
بودجه در کش��ور آشکار ش��ده و این نعمت ناشی از تحریم است، گفت: 
کس��ری بودجه، موضوع امروز و دیروز نیست و سال هاست که کشور با 
آن دست و پنجه نرم می کند؛ چراکه وقتی کل درآمدهای نفتی به بانک 

مرکزی می رود، پایه پولی شکل می گیرد و تورم ایجاد می شود.
مظاهری: طرح مجلس آخرین رمق نظام بانکی را می گیرد

طهماس��ب مظاهری وزیر اس��بق اقتصاد، دیگر س��خنرانی بود که از 
فرصت این همایش اس��تفاده کرد و نس��بت به ط��رح بانکداری مجلس 
هش��دار داد. او با انتقاد از طرح بانک��داری جدید، گفت که طرح تحول 

مجلس، آخرین رمق نظام بانکی را هم می گیرد.
به گفته مظاهری، طرح تحول نظام بانکی که شور اول آن در مجلس 
دهم تصویب ش��ده، هیچ یک از عواملی که باع��ث رنجوری نظام بانکی 
کشور ش��ده اس��ت، را اصالح نمی کند. امروز نظام بانکی کشور در رنج 
اس��ت و مش��تریان و س��پرده گذاران آن نیز رنجور ش��ده و به س��ختی 
افتاده اند، چراکه مش��تریان تنگنای مالی دارند و ترازنامه های بانکی نیز 

دچار مشکل است.
وزیر اس��بق اقتص��اد با بیان اینکه ه��ر روز در نظ��ام بانکی، مقررات 
جدیدی وضع می ش��ود که آخرین نمونه آن، قانون مجلس برای تسویه 
حس��اب بین بانک و مش��تریان اس��ت که مدیران بانکی را نگران کرده 
اس��ت، گفت: علل این رنجوری امروز نظام بانک��ی در چند بند خالصه 
می شود؛ به این معنا که می توان نتیجه گرفت، آنچه که امروز به عنوان 
الیحه و طرح تحول نظام بانکی در مجلس شورای اسالمی، در شور اول 
تصویب ش��ده و اگر دقت و مراقبت الزم نشود، در شور دوم نیز تصویب 
ش��ده است، هیچ یک از عواملی که باعث رنجوری نظام بانکی شده است 

را اصالح نمی کند.
مظاه��ری ادام��ه داد: ای��ن ط��رح برای اینکه نش��ان ده��د که طرح 
تحول زایی است و می تواند مشکالت بانک را حل کند، دو سه ماده را در 
نظر گرفته است اما مشکالت را حل نمی کند و آخرین رمق نظام بانکی 
را هم می گیرد؛ اگر جمع بندی ما این باش��د که در آینده اقتصاد کشور، 
بان��ک نمی خواهیم و قصد داریم بانک را به عنوان نهادی که در اقتصاد 
کشور نقش آفرین است، تبدیل به یک نهاد بی خاصیت و محو در اقتصاد 

ایران شود، این طرح تحول کارایی خواهد داشت.
به اعتقاد وی، امروز سه قانون مادر در حوزه بانکداری وجود دارد که 
شامل قانون پولی و بانکی، اداره امور بانک های دولتی و قانون بانکداری 
بدون ربا اس��ت؛ این س��ه قانون با س��ه نگرش و دید و مبنای متفاوتی 
تصویب شده اند و در بسیاری از مفاد نیز با هم تضاد و تناقض دارند که 
همه آنها نیز تکالیف را به بانک ها حکم کرده اند و آنچه که اکنون تنظیم 
می شود، قانون مادری است که می خواهد جایگزین این سه قانون شود.
او با اش��اره به اینکه یک قانون مادر اقتصادی توس��ط ۳ تا ۵ نماینده 
مجل��س تدوین نمی ش��ود، بلکه تنظی��م یک قانون مادر، کاری اس��ت 
ک��ه حکومت باید با توجه به بدنه کارشناس��ی خ��ود آن را تدوین کند، 
افزود دولت روحانی در ش��رایطی که باید این الیحه را تنظیم کند، در 
دع��وای رئیس کل بانک مرکزی وقت و وزیر اقتصاد قرار گرفت و دولت 
بی تح��رک و بی اقدام نیز این طرح را تنظیم نکرد. اینجا بود که مجلس 
شروع به تدوین طرح کرد، اما اختالف دولت باعث نمی شود که طرح به 
این مهمی، از سوی مجلس و چند نماینده تدوین شود و به قانون مهم 

بانکداری کشور تبدیل شود. 
مظاهری به عنوان نمونه به مسئله سود فعالیت های بانکی اشاره کرد 
و گفت: در این طرح، مسئله سود فعالیت های بانکی، نه تنها حل نشده، 
بلکه مغش��وش ش��ده اس��ت و اتفاق بس��یار بدی در طرح افتاده است. 
شورای پول و اعتبار نباید جایی باشد که اعضای آن به دنبال منافع خود 

هستند؛ باید این ساختار را نیز مورد تجدیدنظر قرار داد.

در همایش »شکل دهی آینده سیاست گذاری پولی و مالی« چه گذشت؟

عقب ماندگی نظام بانکی از استانداردهای بانکداری

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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شاخص بورس 886 واحد عقب نشینی کرد
صدرنشینی بانک ها در آخرین روز دی ماه

فرص��ت امروز: ش��اخص ب��ورس درحالی نخس��تین روز هفته را با رش��دی 
خیره کننده و رکوردی تاریخی پش��ت سر گذاشت که در میانه این هفته و در 
آخرین روز دی ماه، تن به کاهش داد و ۸۸۶ واحد عقب نش��ینی کرد، به  طوری 
که شاخص کل با این کاهش ۸۸۶ واحدی به رقم ۴۰۹ هزار و ۸۰۷ واحد رسید. 
همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و ۳۰۳ واحد افزایش به ۱۲۸ هزار 
و ۹۱ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با ۸۶۹ واحد رش��د به ۸۵ هزار و ۴۷۱ 
واحد رسیدند. شاخص آزاد شناور نیز با ۹۵۲ واحد افزایش به رقم ۴۸۶ هزار و 
۳۱۴ واحد رس��ید، شاخص بازار اول ۹۳۱ واحد و شاخص بازار دوم ۵۱۷ واحد 
کاهش داش��تند. در معامالت این روز بیش از ۶ میلیارد و ۲۶۶ میلیون س��هم، 
ح��ق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۳۵ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال داد و س��تد 
ش��د. نمادهای بانک ملت )وبملت( با ۳۵۱ واحد، پتروشیمی جم )جم( با ۲۷۷ 
واحد، کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با ۱۷۵ واحد، پتروشیمی 
خارک )ش��خارک( با ۱۷۱ واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با ۱۳۳ واحد و سایپا 
)خساپا( با ۸۹ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. در مقابل 
نیز نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۴۲۵ واحد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با ۳۹۶ واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( با ۳۱۴ واحد، معدنی و 
صنعتی چادرملو )کچاد( با ۲۲۱ واحد و مخابرات ایران )اخابر( با ۲۲۱ واحد هم 
بیشترین تاثیر منفی را بر معامالت گذاشتند.. در بین تمامی نمادها، نماد بانک 
تجارت، بانک ملت، س��ایپا، فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان، ایران 
خودرو و بانک پارسیان ازجمله نمادهای پربیننده دیروز بودند. گروه بانک ها در 
معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و یک میلیارد و ۹۲۴ 
هزار برگه سهم به ارزش بیش از ۳هزار و ۹۹۰ میلیارد ریال در این گروه داد و 
ستد شد. شاخص فرابورس نیز بیش از چهار واحد رشد داشت و بر روی کانال 
۵هزار ۳۰۱ واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و ۷۱۷ هزار برگه س��هم 
به ارزش بیش از ۱۸ هزار و ۱۴۶ میلیارد ریال داد و ستد شد. نماد سنگ آهن 
گهرزمین )کگهر(، صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، بیمه کوثر )کوثر( و 
فرابورس ایران )فرابورس( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند. 
همچنین نماد پتروشیمی مارون )مارون(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب( و 

فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.
شاخص بورس نیاز به استراحت دارد

محمد علیزاده آرانی، کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به موقتی بودن 
کاهش ش��اخص بورس در روز دوشنبه گفت: بازار سرمایه در معامالت خود 
نیازمند استراحت است اما به طور قطع شاخص بورس پس از اصالح، دوباره 
رش��د خواهد ک��رد. او در گفت و گ��و با ایرنا، گفت: چندی پیش ش��اخص 
ب��ورس تحت تاثیر برخی از مس��ائل سیاس��ی قرار گرفت و به س��مت روند 
منفی حرکت کرد، اما از هفته گذشته سرمایه گذاران به دنبال فروکش کردن 
تنش های سیاس��ی نسبت به افزایش ورود نقدینگی در بازار سرمایه و خرید 
سهام اقدام کردند. به گفته وی، با توجه به رشد چشمگیر شاخص بورس در 
بازار هفته گذشته و رشد قیمت سهم های خریداری شده، سهامداران در این 
برهه از زمان تصمیم به شناس��ایی و ذخیره سود گرفتند. همه کارشناسان 
فعال در بازار نس��بت به ادامه رشد ش��اخص بورس در بازار اتفاق نظر دارند 
و ش��اخص ۴۵۰ ه��زار واحد را ب��ه عنوان هدف و محدوده بعدی ش��اخص 
بورس در نظر گرفتند. این کارش��ناس بازار س��رمایه با بی��ان اینکه در بازار 
سرمایه شاهد برخی از سهم های بزرگی هستیم که رشد این سهام به اندازه 
شرکت های کوچک نبوده است، افزود: اکنون شاخص همه سهام با یکدیگر 
مقایس��ه می ش��وند تا میزان رشد ش��رکت ها در یک برهه از زمان مشخص 
ش��ود. اگر رشد دو ش��رکت با یکدیگر مغایرت داشته باشد برای جبران این 
رشد اقدام به سرمایه گذاری یا خرید آن سهمی که رشد نکرده خواهند کرد.

به گفته عل��ی زاده آرانی، روند کنونی معامالت بازار معقول اس��ت و حداقل 
تا پایان س��ال با برآیند مثبت همراه خواهد بود. با توجه به دستورالعمل بحث 
تجدید ارزیابی دارایی ها و ابالغ مصوبه آن توسط هیات وزیران، بازار همچنان با 
اطمینان خوبی نسبت به شرکت هایی که استحقاق تجدید دارند پیش می رود 
و اینگونه سهام در کانون توجه خواهند بود. وقتی این شرکت ها در کانون توجه 
قرار می گیرند دیگر شرکت هایی که جزو سرمایه گذاران این شرکت ها محسوب 

می شوند مورد توجه بوده و با رشد همراه خواهند شد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: بورس این هفته در قله تاریخ ایس��تاد و شاخص بورس 
تهران در نخس��تین روز هفته با رش��د بیش از ۱۰ هزار واحدی، کانال 
۴۰۹ ه��زار واح��د را فتح کرد. ش��اخص ب��ورس در روز یکش��نبه و در 
برفی ترین روز زمس��تان نی��ز به این روند صعودی ادام��ه داد، گرچه از 
س��رعت این رش��د کاسته ش��د. روز دوشنبه اما ش��اخص بورس تن به 
کاهش داد و ۸۸۶ واحد عقب نشینی کرد. رشد تاریخی بورس در ابتدای 
این هفته در حالی است که تا یکی دو هفته قبل و با افزایش تنش های 

سیاسی در خاورمیانه، بورس تهران حال و روز اصال مساعدی نداشت.
کارشناس��ان بازار سرمایه، دلیل این رکوردش��کنی بورس تهران را رفع 
نگرانی س��رمایه گذاران در فضای سیاسی کش��ور، وجود پتانسیل در رشد 
ش��رکت های بورسی، نقدشوندگی بازار سهام و ش��فافیت آن و در نهایت، 
رک��ود بازارهای موازی مثل مس��کن،  طال و ارز می دانن��د. به عبارت دیگر، 
اغلب س��رمایه گذاران حقیقی که با سرمایه های خرد خود امکان حضور در 
بازارهای دیگر همانند بازار مسکن را ندارند،  به سوی تاالر حافظ می شتابند 
و در نتیجه با هر میزان سرمایه می توانند در اقتصاد مشارکت کرده و در بازار 
سرمایه حضور یابند تا هم ارزش سرمایه شان حفظ شود و هم سودی ببرند.
البته حضور در بورس به معنای س��ود همیش��گی نیست و تازه واردان 
ب��ورس باید ریس��ک بازار س��رمایه را هم لحاظ کنند بنابراین مش��اوره 
از اف��رادی که س��ال ها در ب��ورس حاض��ر بوده اند می تواند ب��ه آنها در 
شناس��ایی س��ود و زیان کمک کند. با اینکه مس��ئوالن سازمان بورس 
بارها و بارها این تازه واردان بورس را به س��رمایه گذاری و خرید س��هام 
از طریق صندوق های س��رمایه گذاری تش��ویق کرده اند، ام��ا روند بازار 
گویای حرکت های هیجانی و عدم وجود نگاه بلندمدت در خرید س��هام 

شرکت های مختلف است.
7 نکته برای کسانی که می خواهند وارد بورس شود

همین اتفاق باعث ش��ده تا س��ازمان بورس بار دیگر به سهامداران و 
به ویژه تازه واردان بورس در زمینه سرمایه گذاری در بازار سرمایه هشدار 
بدهد. در واقع، رش��د چشم گیر بازار س��رمایه در ماه های گذشته که به 
موازات رکود در بازارهای موازی نظیر ارز، مس��کن و خودرو بوده است، 
باعث ش��ده تا بازار سرمایه با موج گس��ترده ای از حضور سرمایه گذاران 
جدید روبه رو ش��ود؛ اتفاقی که اگر از نظر اقتصادی بس��یار مثبت است 
و به رونق تولید و س��رمایه گذاری در کش��ور کمک می کند، اما با توجه 
ب��ه حضور اف��رادی که دانش کافی و الزم برای س��رمایه گذاری و خرید 
سهام را ندارند، می تواند اثرات منفی به دنبال داشته باشد. از همین رو، 
مس��ئوالن بورس برای جلوگیری از این اثرات منفی به فکر راهکارهایی 
افتاده اند که یکی از آنها، هش��دار و ارائه توصیه به افرادی است که سود 
ماه های گذش��ته بورس باعث شده وسوسه ش��وند و به بازار سهام روی 

بیاورند.
در همین راستا، اگر در روزهای گذشته به سایت اصلی سازمان بورس 
اوراق بهادار تهران س��ر زده باش��ید، متوجه اطالعیه ای می شوید که به  

صورت توصیه قبل از باز ش��دن س��ایت روی صفحه قرار می گیرد و در 
آن نوشته  ش��ده اس��ت: »با توجه به اقبال عمومی از سرمایه گذاری در 
بازار س��رمایه که خوشبختانه به تشکیل سرمایه در سطح ملی و حرکت 
آن به س��مت فعالیت های مولد اقتصادی منجر می ش��ود، بر آن شدیم 
در راس��تای حفظ منافع سرمایه گذاران به  ویژه سرمایه گذاران تازه وارد، 

نکات و توصیه هایی را ارائه بدهیم.«
در ای��ن اطالعیه که دارای هفت بند اس��ت، توصیه ها و هش��دارهایی 
ب��ه افراد تازه وارد ارائه ش��ده اس��ت: »توصیه می ش��ود قب��ل از اقدام به 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه، در دوره های آموزشی که توسط نهادهای 
دارای مجوز برگزار می ش��ود ش��رکت کنید. در این دوره ها اصول اولیه 
س��رمایه گذاری در بازار و آش��نایی با تجزیه وتحلی��ل صورت های مالی 
شرکت ها ارائه می شود. دوره های آموزشی در تاالرهای منطقه ای بورس 

تهران به  صورت رایگان برگزار می شود.«
همچنی��ن در بخ��ش دیگری از ای��ن اطالعیه به افراد گفته ش��ده که از 
پس انداز خود اس��تفاده کنند. »برای سرمایه گذاری در بازار از پس اندازهای 
خود اس��تفاده کنید و از به کارگیری دارایی های موردنیاز روزمره به  عنوان 
منبع س��رمایه گذاری اجتناب کنید. به سرمایه گذاران تازه وارد و اشخاصی 
که زمان الزم یا دانش کافی برای تجزیه وتحلیل اطالعات مالی را در اختیار 
ندارند توصیه می شود با نگرش میان مدت و بلندمدت به  طور غیرمستقیم 
در بازار حضور پیدا کنند و از طریق صندوق های سرمایه گذاری، سبدگردانی 

و شرکت های مشاور سرمایه گذاری از منابع بازار بهره بگیرند.«
س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار تهران همچنین به افراد پیش��نهاد داده 
اس��ت که همه سرمایه خود را در س��بد خرید یک سهام خاص نریزند: 
»بازار س��رمایه طیف وس��یعی از ش��رکت های پذیرفته ش��ده در صنایع 
)۴۰ صنعت( و انواع اوراق بدهی را ش��امل می ش��ود. با تش��کیل س��بد 
اوراق بهادار با تنوع مناس��ب ضمن کس��ب بازده مورد انتظار، ریس��ک 

سرمایه گذاری خود را کاهش دهید.«  
بازار س��رمایه و بورس ماه های طالیی را پش��ت س��ر می گ��ذارد و از 
ابتدای سال تاکنون بارها و بارها شاهد رکوردشکنی های شاخص کل و 
دیگر ش��اخص ها باشیم. برای مثال روز شنبه بورس در یک روز رؤیایی 
رکورد های بی نظیری در تاریخ ثبت کرد. شدت تقاضا برای خرید سهام 
در ب��ورس به  قدری زیاد بود که س��هامداران ظرف چند س��اعت ۷هزار 
میلیارد تومان اوراق بهادار خریدند. این ش��دت تقاضا برای خرید سهام 
در نهایت منجر به این ش��د که ش��اخص کل بورس تهران در مبادالت 
ب��ا ۱۰هزار و ۵۱۷ واحد رش��د مع��ادل ۲.۶درصد صعود ک��رده و برای 

نخستین بار از مرز ۴۰۰هزار واحد عبور کند.
توصیه های رئیس سازمان بورس به سهامداران

ام��ا جدا از این اطالعیه، ش��اپور محمدی رئیس س��ازمان بورس نیز 
خود دس��ت به کار ش��ده و با گفت وگو با رسانه های مختلف سعی کرده 
تا راه درس��ت و صواب را به تازه واردان ب��ورس بنمایاند. او در تازه ترین 

گفت وگویش با تاکید بر اینکه »مردم بهتر اس��ت سبد سهام خریداری 
کنند تا ریس��ک ناش��ی از نوس��انات س��هم را مدیریت نمایند«، گفت: 
»سرمایه گذاری ها در بورس باید به صورت غیرمستقیم صورت پذیرد.«

محمدی در گفت وگو با مهر، با تاکید بر اینکه »مردم باید در ش��رایط 
کنون��ی بازار س��رمایه، به خصوص بع��د از هیجاناتی ک��ه در هفته های 
گذش��ته بر بازار حاکم ش��ده ب��ود، حتماً ت��الش کنند تا در پوش��ش 
صندوق های س��رمایه گذاری، وارد بازار سرمایه شوند«، گفت: »سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد حاکمیتی بازار س��رمایه، همواره به 
مردم توصیه کرده تا به صورت غیرمس��تقیم وارد بازار س��رمایه شده و 
س��رمایه گذاری نمایند؛ به نحوی که سرمایه گذاری های خود را از طریق 

صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار سرمایه نمایند.«
به گفته رئیس س��ازمان بورس، »این اصل مهمی اس��ت که سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار، همواره بر روی آن تاکید کرده اس��ت که مردم 
س��رمایه گذاری های خود را به صورت غیرمس��تقیم انجام دهند. دومین 
نکت��ه نیز آن اس��ت که حتم��اً باید س��رمایه گذاران در بازار س��رمایه، 
آموزش ه��ای الزم را دیده و تالش کنن��د که با آموزش کافی، وارد بازار 

معامالت سهم شوند.«
محمدی به مردم توصیه کرد تا حتماً در س��هم ها و دارایی های متنوع 
و متعدد س��رمایه گذاری کرده و روی یک دارایی مش��خص و یک سهام 
خاص ورود نکرده و تمام س��رمایه های خ��ود را آنجا صرف نکنند؛ بلکه 

سبد سهام در اختیار داشته باشند تا ریسک را توزیع نمایند.
این مقام مس��ئول در س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اش��اره به رش��د 
چشمگیر ش��اخص بورس طی روزهای گذش��ته و زیان دیدن کسانی که 
بعد از ترور سردار حاج قاسم سلیمانی در فضایی هیجان زده اقدام به فروش 
س��هام خود کردند، خاطرنشان کرد: »نکته حائز اهمیت آن است که مردم 
در نوسانات بازار سرمایه، به شایعات توجه نکنند و از شایعات پرهیز نمایند؛ 
ضمن اینکه افق سرمایه گذاری مناسبی را نیز انتخاب کرده و این تأکیدی 

است که همواره سازمان بورس به سهامداران داشته است.«
محمدی معتقد اس��ت که این موارد، اصول پایه بازار سرمایه هستند 
که باید س��هامداران از آنها تبعیت کنند؛ اینها حداقل قواعدی است که 

یک سرمایه گذاری مطمئن در بازار سرمایه را رقم می زند.

هر آنچه تازه واردان درباره سرمایه گذاری در بورس باید بدانند

5 توصیه رئیس سازمان بورس به سهامداران
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600 میلیون دالر حجم صادرات خدمات فنی 
و مهندسی از ابتدای سال تاکنون

رئیس س��ازمان توس��عه تج��ارت گفت حج��م صادرات خدم��ات فنی و 
مهندسی در ۹ ماهه امسال حدود ۶۰۰ میلیون دالر بوده است.

 ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، زادبوم با اش��اره ب��ه اینکه حجم 
ص��ادرات خدمات فنی و مهندس��ی در ۹ ماهه امس��ال حدود ۶۰۰ میلیون 
دالر ب��وده اس��ت، گفت: ص��ادرات خدمات بازرگانی و فنی و مهندس��ی در 
س��ال ۹۷ به ۵هزار و ۷۸۰ میلیون دالر رسید که کانسر در آن تنها ۵درصد 

رشد داشته است.
زادب��وم گفت: با توجه به آم��ار موجود ۶ هزار میلیارد دالر حجم صادرات 
خدمات است که باید به آن توجه کرد؛ بخش خدمات نیز می توان پیشتازتر 

کار صادرات را پیش ببرد.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت افزود: هدف گذاری ما برای صادرات ۱۵ 
کش��ور همسایه است اما اگر کشوری به جز این ۱۵ کشور تقاضای همکاری 
داشته بأشد همکاری خواهیم داشت اما اولویت کار ما همکاری با این کشور 

جدید نیست و پایه اصلی کار ما همکاری با آن ۱۵ کشور همسایه است.
او افزود: از محل واردات باید برای توسعه صادرات کمک گرفت. تولید در 
کش��ور صادرات محور نیس��ت. تغییر نرخ ارز اثری بر روی صادرات نگذاشته 
اس��ت، متاسفانه پتانس��یل صادرات در بخش تولید بس��یار کم است لذا از 
برنامه س��وم صادرات محور اصلی به  ش��مار می آید به ط��وری که به ترتیب 
در برنامه های چهارم پنجم و شش��م توس��عه صادرات هدف بوده است، باید 
دس��تگاه های هماهنگ کننده بتوانند برای توس��عه صادرات فرهنگ س��ازی 
کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه راهبرد توسعه صادرات 
حفظ ش��ده اس��ت گفت: براس��اس این راهبرد سازمان توس��عه تجارت هر 
س��اله نقش��ه راه خود را دنبال می کند لذا انتخاب صادرکنندگان نمونه در 

چارچوب های موردنظر بوده است.
او با اش��اره به س��اختار اقتصادی کشور گفت: در ش��رایط کنونی ساختار 
اقتصادی کش��ور مشکالتی دارید، به نحوی که عملکرد بخش های خصوصی 
و دولت��ی به صورت کامل نمی تواند باش��د، هدف گذاری و ریل گذاری ما در 
چارچوب بند های اقتصاد مقاومتی اس��ت و در این مس��یر حرکت می کنیم 

البّته کوتاهی بخش دولتی قابل قبول است.
زادبوم با اش��اره به اینکه کاشی و س��رامیک، شیرینی و شکالت، فرش و 
فرش ماش��ینی و زعفران از اولویت صادراتی برخوردار هس��تند، گفت: ۱۵ 
اولویت در مقابل ۱۵ کش��ور همس��ایه داریم که می ت��وان آنها را به صورت 
ماتریس��ی کنار هم قرار داد، برای مثال طی هدف گذاری صورت گرفته مقرر 

شده است تا امسال در بخش فوالد ۲۸ میلیون تن تولید داشته باشیم.

رکود در بازار گوشت گوسفندی حاکم است
 قیمت هر کیلو شقه 90 هزار تومان

رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی از رکود حاکم بر بازار گوشت خبر داد 
و گفت هم اکنون هر کیلو ش��قه گوس��فندی با نرخ ۸۹ تا ۹۰ هزار تومان در 

خرده فروشی ها عرضه می شود.
علی اصغر ملکی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه 
بازار گوش��ت در رکود به س��ر می برد، اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو ش��قه 
گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۷۹ تا ۸۲ هزار تومان به مغازه دار و با احتساب 

۱۰ درصد سود معادل ۸۹ تا ۹۰ هزار تومان به مشتری عرضه می شود.
او افزود: با توجه به ش��رایط فعلی عرضه و تقاضا پیش بینی می ش��ود که 
اگر مشکل خاصی در بحث قاچاق رخ ندهد، ثبات قیمت تا ایام پایانی سال 

در بازار ادامه یابد.
ملک��ی درباره آخرین وضعیت قاچاق دام گفت: تاکنون گزارش��ی در این 

خصوص اعالم نشده و هم اکنون عرضه دام در میادین مناسب است.
تعطیلی دامداری ها بهانه ای برای دریافت صدور مجوز دام

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام 
ب��ه بازار وجود ندارد، بیان کرد: در ح��ال حاضر قیمت هر کیلو دام زنده در 
میادین تهران ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان اس��ت که نسبت به شهرستان به سبب 

هزینه های حمل ونقل کمی باالتر است.
او ادامه داد: اگر مس��ئوالن بنا به هر دلیل��ی با صادرات دام زنده موافقت 
کنند به محض لغو ممنوعیت، ش��اهد کمبود عرضه و تالطم قیمت در بازار 
خواهیم بود، چراکه دامداران با آزادسازی صادرات به سبب فروش دام با نرخ 

دالر در خارج از مرز ها تمایلی به عرضه در بازار داخل ندارند.
ای��ن مقام مس��ئول در پایان، تعطیل��ی دامداری ها را بهان��ه ای به منظور 
دریاف��ت مجوز صادرات برش��مرد و گفت: با توجه به ش��رایط فعلی قیمت، 
دام��داران در مضیقه نیس��تند و تنها س��ودجویان و عوامل واس��طه با بیان 

اظهاراتی مبنی بر انباشت دام به دنبال صادرات هستند.

افزایش 61درصدی مالیات سیگار در کفه 
درآمدهای مالیاتی

ب��ا توج��ه به کاه��ش درآمدهای نفت��ی در الیحه بودج��ه ۹۹ و افزایش 
درآمده��ای مالیاتی در ای��ن الیحه، افزایش ۲۸درص��دی مالیات بر فروش 
س��یگار و ۳۳درص��دی مص��رف ای��ن محصول، گام��ی در جه��ت افزایش 
درآمدهای مالیاتی اس��ت. به گزارش ایسنا، مالیات بر سیگار و دخانیات یک 
نوع مالیات بر ارزش افزوده اس��ت که از طریق مصرف این نوع محصوالت از 
مصرف کنن��دگان آنها گرفته می ش��ود و در این میان فعاالن اقتصادی صرفا 
وظیف��ه انتق��ال بار مالی این نوع مالیات را برعهده دارند تا در نهایت این بار 

مالی را به مصرف کننده نهایی منتقل کنند.
دولت در راس��تای کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان 
بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان، عوارض و درآمد حاصل از  مصرف 
آن را برای توس��عه ورزش به  خصوص ورزش همگانی در مدارس، در اختیار 
وزارتخانه ه��ای ورزش و جوان��ان، آم��وزش و پرورش و بهداش��ت، درمان و 

آموزش پزشکی قرار می دهد.
در دو ماه گذش��ته، با مطرح ش��دن افزایش مالیات بر س��یگار در بودجه 
۹۹، موافقان افزای��ش مالیات بر این محصول معتقد بودند که از این طریق 
می توان معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان س��االنه برای کشور درآمدزایی ایجاد 
ک��رد. در مقابل، مخالفان افزایش مالیات بر س��یگار، می گویند این موضوع 

موجب افزایش سهم ۲۰درصدی سیگار قاچاق در بازار خواهد شد.
 در این زمینه معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه بنزین ۱۰۰۰ 
تومانی که به ۳۰۰۰ تومان رسید ساالنه ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی 
دارد، اظهار کرده بود که مالیات بر س��یگار به تنهایی می تواند س��االنه ۲۰ 
هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال داش��ته باش��د، اما مافیای سیگار اجازه 

این کار را نمی دهند.

اخبـــار

نش��ریه آمریکایی بلومبرگ با بیان اینکه تالش های شش ساله دولت ایران برای 
پیوستن به اقتصاِد تحت سلطه غرب ظاهرا به پایان راه خود رسیده است، نوشت: 
تاب آوری اقتص��اد ایران در برابر تحریم های آمریکا تعجب بس��یاری را برانگیخته 

است.
به گزارش تس��نیم، بلومبرگ طی گزارش��ی نوشت تالش های شش ساله دولت 
ایران برای پیوس��تن به اقتصاد جهانی تحت س��لطه غرب ظاهرا به پایان راه خود 

رسیده است.
روز جمع��ه، آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظ��م ایران گفتند، اروپا در تالش ها برای 
»به زانو درآوردن ایران« با آمریکا همدست شده است. این در حالی است که دولت 
حس��ن روحانی پیش از این تصور می کرد س��ه کش��ور اروپایی انگلیس، فرانسه و 
آلمان در دور زدن کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ به تهران کمک خواهند کرد.
انتخابات پارلمانی در ایران قرار است روز ۲۱ فوریه برگزار شود و احتماال موجب 
شروع چرخه سیاسی جدیدی در سپهر سیاست ایران خواهد شد. همچنین انتظار 
می رود س��ال آینده میالدی رئیس جمهوری اصولگرا در ایران به قدرت برس��د و 
بدین ترتیب قوای مقننه و مجریه به طور کامل در اختیار اصولگرایان قرار بگیرد. 

اصلی ترین چالش اصولگرایان در دوره جدید احیای اقتصاد ایران خواهد بود که به 
اعتقاد دولت فعلی، تحریم ها و تقابل با آمریکا عامل اصلی تضعیف آن بوده است.

اما س��یروس رزاقی، رئیس موسسه مشورتی آرا اینترپرایز در تهران در این باره 
می گوید، برداشت من این است که تحریم ها تنها بخشی از مشکل است. »آنچه ما 
نیازمندش هستیم اصالحات ساختاری واقعی گسترده است تا بهره وری در کشور 
چه با تحریم و چه بدون تحریم افزایش یابد. اگر بخواهیم صادق باشیم، من هیچ 

دستور کار یا خط مشی واقعی ای برای حل این مسائل مشاهده نمی کنم.«
بان��ک مرکزی ایران هفته گذش��ته اعالم کرد، اقداماتی را ب��ه اجرا می گذارد تا 
ش��رکت های خصوصی راحت تر بتوانند کاالهای خود را صادر کنند. به گفته بانک 
مرکزی، شرکت های خصوصی بخش عمده ای از ۴۰ میلیارد دالر صادرات کاالهای 

غیرنفتی ایران و تامین ارز موردنیاز کشور را برعهده دارند.
این گزارش افزود: از بسیاری جهات، تاب آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم های 
آمریکا تعجب بس��یاری را برانگیخته اس��ت. ریال به دنبال از دست دادن بیش از 
نیمی از ارزش خود پس از خروج ترامپ از برجام در س��ال ۲۰۱۸، تثبیت ش��ده 

است.

به گفته جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک، آینده اقتصاد 
ایران در گرو دو عامل اساس��ی است. »اینکه آیا تولیدکنندگان ایران قادر به ادامه 
تولید خواهند بود؟ این مسئله نیازمند اصالحات است و آیا آنها می توانند بخشی از 

تولیدات خود را صادر کنند؟ زیرا هر اقتصادی به منابع ارزی نیاز دارد.«
الی گرانمایه، تحلیلگر شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل 
یکی از دالیل عدم افزایش افسارگس��یخته نرخ ت��ورم در ایران همانند 
نمون��ه ونزوئال را عملک��رد مثبت ایران در تنوع بخش��ی به اقتصاد خود 
در مقایس��ه با کشورهای عرب منطقه خواند و افزود، تفاوت دیگر ایران 
با ونزوئال در این اس��ت که ایران از نظر اس��تراتژیک در منطقه ای مهم 
قرار گرفته است. ایران نه تنها در ساحل خلیج فارس قرار دارد که برای 
بازاره��ای انرژی از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، بلکه در همس��ایگی 
عراق، افغانس��تان و پاکستان واقع ش��ده و اهمیت جغرافیایی زیادی از 

نظر طرح کمربند و جاده چین داراست.
وی در ادامه افزود، »روس��یه و چین انگیزه های ژئوپلیتیکی دارند که اطمینان 

یابند تحریم های آمریکا به طور کامل اقتصاد ایران را فلج نمی کند.«

آیا اقتصاد ایران راه خود را از اقتصاِد تحت سلطه غرب جدا کرده است؟

رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی تهران گفت با توجه به جمع آوری 
پیاز از زمین های کشاورزی و انتقال آن به انبار قیمت با نوساناتی در بازار روبه رو 

شده است.
اسداهلل کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفت و گو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: با 
توجه به جمع آوری پیاز ها از زمین های کشاورزی، انتقال به انبار و خرید از سوی 

برخی سلف خران قیمت پیاز با نوساناتی در بازار روبه رو شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران افزود: تا زمانی که پیاز نو وارد 
بازار نشود قیمت به همین منوال خواهد بود و پیش بینی می شود از اواخر بهمن 

با عرضه پیاز از مناطق جنوبی کشور نوسانات بازار مرتفع شود.
او قیم��ت هر کیل��و پیاز قرمز را ۵ تا ۷ هزار تومان و پی��از زرد را ۴ تا ۶ هزار 

و ۵۰۰ توم��ان در میدان مرکزی میوه و تره ب��ار اعالم کرد و گفت: هم اکنون در 
مغازه های خرده فروش��ی حداکثر با احتساب ۳۵درصد سود باید به مصرف کننده 

عرضه شود.
کارگ��ر قیمت ه��ر کیلو انار را ۵ تا ۹ هزار توم��ان اعالم کرد و افزود: 
قیمت هر کیلو انار دماوندی ۷ هزار تا ۱۳ هزار تومان، انگور بی دانه قرمز 
۱۰ ه��زار تا ۱۷ هزار تومان، انگور ش��اهرودی ۴ هزار تا ۷ هزار تومان، 
پرتقال تامسون شمال ۲ هزار تا ۵ هزار تومان، پرتقال رسمی جنوب ۴ 
تا ۶ هزار تومان، پرتقال رس��می شمال ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰ 
توم��ان، پرتق��ال ناول جنوب ۸ هزار تا ۱۰ ه��زار تومان، خرمالوی کرج 
۵ ه��زار و ۵۰۰ ت��ا ۹ هزار تومان، خرمالوی ک��ن ۸  تا ۱۲ هزار تومان، 
س��یب لبنان��ی زرد ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تومان، س��یب لبنانی قرمز 

۳ ه��زار و ۵۰۰ ت��ا ۷ هزار و ۵۰۰ توم��ان و کیوی ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ 
هزار تومان است.

رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی تهران با اشاره به نرخ سایر میوه ها 
در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو خیار بوته ای با نرخ ۴ هزار تا ۶ هزار و ۵۰۰ 
تومان، خیار گلخانه ۳ تا ۶ هزار تومان، گریپ فروت تو س��رخ ۲ تا ۴ هزار تومان، 
گریپ فروت س��فید ۲ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، لیمو ش��یرین ۳  تا ۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان، موز ۱۱ تا ۱۳ هزار تومان، نارنگی بندری ۷ تا ۱۱ هزار تومان، نارنگی یافا 
۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان، نارنگی تخم پاکس��تانی ۴ هزار و ۵۰۰ تا 
۸ هزار تومان، نارنگی تانجلو ۳ تا ۵ هزار تومان و هندوانه نو ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ 
هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار و با احتس��اب حداکثر ۳۵درصد سود 

در خرده فروشی ها عرضه می شود.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق گفت در ۹ ماه امسال، صادرات مان 
به ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر رسیده است.

حمید حس��ینی، دبیرکل اتاق مش��ترک ایران و عراق در گفت گو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت ص��ادرات ایران و عراق اظهار 
کرد: در ۹ ماه امس��ال، صادرات مان به ۶ میلی��ارد و ۳۰۰ میلیون دالر 

رسیده است.
دبیرکل اتاق مش��ترک ایران و عراق با اش��اره به اینکه صادرات مان از 

نظر وزنی افزایش داشته است، تصریح کرد: البته که صادرات مان از نظر 
ارزشی، کاهش داشته است.

به گفته حسینی، صادرات در آبان، آذر و دی ماه بیشتر بوده است.
دبیرکل اتاق مش��ترک ایران و عراق در ادامه از تاثیر نرخ ارز بر روند 
ص��ادرات ای��ران و عراق تصریح کرد: به نظر می رس��د که روند صادرات 

ایران به عراق، روند بهبودی گرفته است.
گفتنی اس��ت، روابط اقتصادی ایران و عراق در س��ال جاری درحالی 

وارد فصل تازه ای می ش��ود که نتایج انتخابات پارلمانی عراق از یکس��و 
و محدودیت ها و ممنوعیت ه��ای تعرفه ای و وارداتی که دولت عراق در 
ماه های اخیر اعمال کرده اس��ت از سوی دیگر بر روابط اقتصادی ایران 
با این کشور س��ایه افکنده است. بازار عراق در سال های اخیر به  عنوان 
ب��ازاری مهم و اس��تراتژیک برای بخش خصوصی و بخ��ش دولتی ایران 
مطرح بوده اس��ت و تجار ایرانی حساب ویژه ای روی این بازار منطقه ای 

باز کرده اند.

دالیل نوسان قیمت پیاز در بازار

 بازار میوه در آرامش به سر می برد

صادرات ایران و عراق به 6 میلیارد و 300 میلیون دالر رسید

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

بازار رقابتی و صنعت خصوصی راه نجات 
صنعت خودرو است

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اعالم کرد مهم ترین موضوعی که 
در صنعت خودرو باید به آن توجه ش��ود این است که در مدیریت ها قابلیت 

پیش بینی آینده وجود داشته باشد.
ابوالفض��ل خلخالی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: به 
صورت مقطعی می توانیم مش��کالت خودروس��ازی کش��ور را با حمایت های 
مال��ی و تزریق پ��ول رفع کنیم، ام��ا باید به یک درمان کل��ی برای صنعت 

خودرو کشور دست یابیم.
وی افزود: در سال های گذشته به دلیل نوسانات نرخ ارز، صنایع متعددی 
در کشور با مش��کل مواجه شد که یکی از این صنایع، صنعت خودرو است. 
ض��رر و زیان��ی که از ای��ن جهت به صنع��ت خودرو به خص��وص به بخش 
خصوصی و قطعه س��ازان وارد شد باید به نوعی جبران شود و التیام یابد؛ از 

این جهت الزم است دولت از این صنعت حمایت کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: حمایت مقطعی از صنعت 
خودرو در ش��رایط کنونی الزم بوده و ایرادی به آن وارد نیس��ت، اما باید به 

دنبال راه های اصولی تر و درمان قطعی مشکالت باشیم.
خلخال��ی درخص��وص راه حل های اساس��ی برای رفع مش��کالت صنعت 
خودرو گفت: راه حل اساس��ی رفع مش��کالت این اس��ت که بازار، رقابتی و 

صنعت خصوصی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: باید در مدیریت ها قابلیت 
پیش بینی آینده وجود داش��ته باشد و این مهم ترین موضوعی است که باید 

به آن توجه شود.
خلخالی افزود: مدیران باید اس��تراتژی مناسب برای مسائلی که در آینده 
اتفاق خواهد افتاد را داش��ته باش��ند چراکه پیش بینی آینده موضوع بسیار 

مهمی است.
عض��و هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت گفت: م��ا در تمام بخش های 
قطعات تشکیل دهنده خودرو قابلیت تولید و سرمایه گذاری در داخل کشور 
را داریم. سرمایه گذاری در هر یک از اجزای خودرو می تواند اقتصادی باشد 
زیرا بازار خودرو کالن است. باید در این راستا برنامه ریزی شود و الزم است 
برای تولید کامال بی نیاز از خارج از کش��ور ش��ویم تا در آینده با مش��کالت 

اینچنینی روبه رو نشویم.

2 عامل اصلی افزایش قیمت خودرو از دید 
یک کارشناس

مواد اولی��ه موثرترین عام��ل در تعیین قیمت خودروها هس��تند. فوالد، 
آلومینیوم، مس و محصوالت پتروش��یمی به عنوان اصلی ترین مواد اولیه در 
صنعت خودروسازی با کوچک ترین نوسان قیمتی می توانند موجب افزایش 
قابل توجه قیمت خودرو ش��وند. ایران در عمده صنایع مرتبط با مواد اولیه 
صنعت خودروسازی خودکفا است و بسیاری از این مواد اولیه نظیر فوالد به 

صورت بومی و با خودکفایی به تولید می رسند.
به گزارش پدال نیوز، عرضه مواد اولیه صنعت خودروسازی براساس قانونی 
در سال ۱۳۹۰، به بورس کاال و با نرخ جهانی محول شد. با تصویب و اجرای 
این قانون صنعت خودروسازی ملزم به خریداری مواد اولیه از سرمایه گذاران 
و تامین کنندگان بورس کاال با قیمت جهانی ش��د. این بدان معنا اس��ت که 
طی هش��ت سال گذشته خودروس��ازان مواد اولیه و ابتدایی بومی و داخلی 
کش��ور را با احتس��اب نرخ ارز و قیمت جهانی خریداری کرده اند و نوسانات 
نرخ ارز موجب جهش قیمت این مواد اولیه و در نتیجه خودروهای تولیدی 
ش��ده اس��ت. پرونده خودکفایی با نرخ دالر آنچنان عجیب و پیچیده است 
که خودکفایی در صنعت خودرو را به صورت کامل زیر س��وال برده اس��ت و 

موجب افزایش روزافزون قیمت خودرو براساس نرخ دالر شده است.
 مازی��ار بیگلو، دبیر انجمن قطعه س��ازان ایران در گف��ت و گو با خبرنگار 
»عصر خودرو« و در تشریح این موضوع گفت: با تصویب این قانون در سال 
۱۳۹۰، پایه اکتش��اف قیمت مواد اولیه داخلی در بورس کاال، قیمت جهانی 

مواد اولیه اعالم شد و به نسبت عرضه و تقاضا این قیمت تغییر می کند.
 بیگل��و افزود: ب��رای مثال اگر نرخ جهانی یک کیل��و ورق آهن در جهان 
یک دالر اس��ت، این ن��رخ در قیمت روز دالر بانک مرک��زی یا هر نوع دالر 
مبادله ای رایج ضرب می ش��ود و بر همین اس��اس به مصرف کننده داخلی از 
جمله خودروسازان به فروش می رسد. دبیر انجمن قطعه سازان با غیرمنطقی 
خواندن این روش محاسبه گفت: چنین روش قیمت گذاری به آن معنا است 
که مواد اولیه استخراج ش��ده از خاک ایران با نرخ دالر به شرکت های ایرانی 
فروخته می ش��ود و این موضوع جای تاس��ف دارد. وی افزود: با این کار دالر 

جایگزین ریال شده است و عمال فواید خودکفایی زیر سوال می رود.
ای��ن قانون هرچند غیرمنطقی و عجیب به نظر می رس��د، اما با این حال 
طرفداران��ی دارد ک��ه قاچاق این مواد اولیه را بهان��ه اصلی قیمت گذاری آن 
براس��اس نرخ جهانی عنوان می کنند. بیگل��و در این زمینه گفت: طرفداران 
ای��ن قان��ون می گویند اگر جز این روش اجرا ش��ود، به دلی��ل قیمت پایین 
این مواد، قاچاق به مش��کل بزرگی بدل می ش��ود و دالالن آن را صادر و یا 
در ب��ازار داخل عرض��ه می کنند. بیگلو اضافه کرد: به دلیل آنکه مس��ئوالن 
نمی توانند کنترل درس��تی روی مرزها و موضوع قاچاق داش��ته باشند چرا 
بای��د فش��ار افزایش قیم��ت روی دوش عم��وم جامعه باش��د؟ دبیر انجمن 
قطعه سازان ایران وابستگی اقتصاد و صنعت خودرو به دالر را مشکل بزرگی 
عنوان کرد و افزود: در بحث خودرو و قطعات تاکنون به صورت میانگین به 
۸۰درصد داخلی س��ازی دس��ت پیدا کرده ایم، اما با قانون گذاری خرید مواد 
اولیه به نرخ جهانی، قیمت مواد اولیه نیز به همان نس��بت رش��د می کند و 
خودکفایی بیهوده می ش��ود. بیگلو با اشاره به گله همیشگی مردم از قیمت 
باالی خودروهای تولید داخل با وجود داخلی سازی گفت: نتیجه عرضه مواد 
اولیه با قیمت جهانی و با نرخ دالر این می ش��ود که موارد داخلی سازی شده 
در خودروها نیز با نرخ دالر افزایش پیدا می کنند. بیگلو در تش��ریح راهکار 
انجمن قطعه سازان ایران گفت: شرکت های فوالدی و پتروشیمی ها راهکاری 
به نام »مچینگ« دارند که در این سیس��تم ش��رکت های مصرف کننده مواد 
اولیه ارزیابی و احراز هویت می شوند و اثبات می شود که تولیدکننده واقعی 
هس��تند و به مواد اولیه نیاز دارند، س��پس براس��اس نیاز مصرف مواد اولیه 
کاالی موردنظ��ر به آنها به ان��دازه نیاز فروخته می ش��ود. هم اکنون مبنای 
قیمت گذاری این سیستم دالر و قیمت جهانی است اما پیشنهاد ما این است 
که ش��رکت های دارای کد مچینگ و باسابقه مصرف مواد اولیه، بتوانند مواد 
اولیه را با قیمت تمام ش��ده و س��ود تجاری خریداری کنند و در صورت نیاز 
ب��ه خرید م��ازاد به بورس کاال مراجعه کنند و با نرخ جهانی آن را خریداری 
کنند. دبیر انجمن قطعه س��ازان افزود: ش��رکت های قطعه ساز در پایان سال 
۱۳۹۶، هر کیلو ورق فوالد را ۳هزار تومان خریداری می کردند در حالی که 
این قیمت در حال حاضر به ۸ هزار تومان رسیده است و افزایش حدود سه 

برابری نرخ دالر روی قطعات خودرو نیز اعمال شده است.

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هفته گذشته هیات 
دولت با اش��اره به اینکه قیمت خودرو از بهمن ماه س��ال گذشته تغییری نداشته، 
صعودی ش��دن نمودار قیمت محصوالت خودروس��ازان در بازار را ناش��ی از عوامل 

دیگری دانسته است.
به گزارش پدال نیوز، با توجه به اظهارنظر سیاس��ت گذار کالن خودرو، این سوال 
مطرح می شود که آیا جلوگیری از افزایش قیمت محصوالت خودروسازان از مبدأ به 

نفع بازار و مصرف کننده بوده است؟
 برای پاس��خ به این سوال ابتدا باید ببینیم که در بهمن ماه چه رویدادی رخ داد 
که هم اکنون معیار وزیر برای نوسانات قیمتی خودرو در نظر گرفته شده است. آنچه 
مشخص است در بهمن ماه سال گذشته و پس از حضور چهارماهه رضا رحمانی در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی به نوعی آزاد س��ازی قیمت را در این ماه اعالم 
کرد. در آن ایام بس��یاری از کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو با توجه به 
تصمیم گیری شجاعانه وی در این زمینه، رحمانی را وزیری خواندند که در شرایط 
بحرانی تصمیمی به  دور از افکار پوپولیستی و عوامانه اتخاذ کرده است. همزمان با 
حضور رحمانی در مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خودروسازان شرایط نامساعدی 
به واس��طه اعمال تحریم ها داشتند. از یکسو بیش از یک میلیون دستگاه خودروی 
ثبت نامی و معوق داشتند و از سوی دیگر ۲۰۰ هزار دستگاه ناقص در این شرکت ها 
دپو شده بود. در همین حال تولید نیز به دلیل خروج شرکای خارجی و قطع ارتباط 

با تامین کنندگان قطعه، روند نزولی را طی می کرد. بدین ترتیب رضا رحمانی برای 
پایان دادن به وضعیت نامناسب خودروسازان و همچنین زیانی که به واسطه تولید 

هر خودرو متحمل می شدند آزاد سازی قیمت ها در بهمن را کلید زد.
 هرچن��د همزمان با آغاز قیمت گذاری خودرو با حاش��یه ۵درصدی بازار، قیمت 
خودرو کمی افزایش یافت اما پس از آن دیگر نه حاشیه بازاری برای قیمت گذاری 
در کار بود و نه رویه و دس��تورالعملی برای قیمت گذاری، بنابراین سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان و در کنار آن س��تاد تنظیم بازار بار دیگر مرجع 
قیمت گذاری خودرو ش��ناخته شدند. حال این س��وال مطرح شده را بار دیگر بیان 
می کنیم که قیمت گذاری دس��توری چه سرنوش��تی برای خودروسازی کشور تا به 
امروز رقم زده اس��ت؟ اولین تاثیرپذیری در یک س��ال اخی��ر را باید در روند تولید 
خودرو دید. چنانچه نمودار تولید خودروس��ازان را طی مدت زمان ذکرش��ده رسم 
کنیم، ش��اهد هس��تیم که تولید همچنان روند نزولی داشته است. این در شرایطی 
اس��ت که یکی از عوامل موثر بر قیمت خودرو در بازار وضعیت عرضه ش��رکت های 
خودروس��از اس��ت. به این ترتیب بعد از کاهش عرضه و اوج گی��ری تقاضا در بازار، 
خودرو از صف کاالهای مصرفی خود را جدا کرد و به نوعی خود را در صف کاالهای 

سرمایه ای جای داد.
 ورود خودرو به جمع کاالهای س��رمایه س��بب ش��د تا این کاال برای دارندگان 
س��رمایه های سرگردان جذاب شود. هجوم دارندگان س��رمایه به بازار خودرو برای 

تبدیل دارایی نقدی خود به کاال، کفه طرف تقاضا را در این بازار به نس��بت طرف 
عرضه سنگین کرد. رشد تقاضا در شرایطی در بازار خودرو اتفاق افتاد که همان طور 
که اش��اره شد شاهد افت تولید خودروسازان بودیم. یکی از عمده دالیل افت تولید 
خودروسازان افزایش هزینه تولید در غیاب منابع مالی کافی در حساب این شرکت ها 
برای پوش��ش افزایش هزینه های مرتبط با خطوط تولید بود. آنچه مش��خص است 
خودروس��ازان در نبود بهره وری تنها با افزایش قیمت خودرو به جبران هزینه های 
خود می پردازند این در ش��رایطی اس��ت که با برقراری قیمت گذاری دس��توری از 
اسفندماه سال گذشته این منبع درآمدی آن هم در شرایط تحریم به کلی بسته شد.
 در این بین ارزیابی وضعیت مالی خودروس��ازان از س��ال گذشته نشان می دهد 
که بخش زیادی از مش��کل نقدینگی خودروسازان به تداوم قیمت گذاری دستوری 
و زیان بزرگی برمی گردد که به خودروس��ازان در این مدت تحمیل ش��ده است. بر 
این اس��اس به نظر می رس��د که اگر وزارت صمت به نوع��ی بر تصمیم خود مبنی 
بر قیمت گذاری در حاش��یه بازار می ایستاد ش��اید خودروسازی کشور هم اکنون از 
وضعی��ت بهت��ری برخوردار بود و خودروس��ازان مجبور نبودند ک��ه بابت تولید هر 
خودرو با زیان مواجه شوند، اما در مورد چرایی عقب نشینی وزارت صمت از تصمیم 
آزاد س��ازی قیمت خودرو س��واالت زیادی مطرح است و اینکه چرا رحمانی موضع 
خود مبنی بر قیمت گذاری در حاش��یه بازار را تغییر داد، با اظهارنظر هایی از سوی 

کارشناسان همراه است. 

بررسی تبعات تعیین قیمت از سوی دولت بر طرف عرضه و تقاضای خودرو

آخرین آمار کیفی خودروهای تولیدی در ش��رایطی مردادماه امس��ال منتشر 
ش��د که طبق وعده برخی از مسئوالن صنعتی کشور، قرار بر آن بود، هر سه ماه 

یک بار این آمار از طریق رسانه ها به اطالع عموم مردم برسد.
به گزارش پدال نیوز، این آمار که توس��ط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران منتشر می شود تنها منبع کشف کیفیت در خودروهای داخلی  است. حال 
آنک��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت همچون آمار تولی��د، چندان عالقه ای به 
انتش��ار آن ندارد. این روزها آنچه مسئوالن صنعتی کشور و وزیر صنعت، معدن 
و تجارت بر آن مانور می دهند تنها افزایش آمار ماهانه تولید است این در حالی 
اس��ت که از گزارش روند کیفی محصوالت  که این روزها ظاهرا با رش��د تولید 
همراه ش��ده، خبری نیس��ت. در این زمینه چهارشنبه گذشته رضا رحمانی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در حاش��یه جلس��ه هیات دولت بر س��اخت قطعات در 
داخل تاکید و عنوان کرده بود که نهضت داخلی سازی رشد تولید و به دنبال آن 
کاهش قیمت خودرو را به دنبال خواهد داش��ت. پیرو اظهارات رحمانی بسیاری 
از کارشناس��ان و دس��ت اندرکاران صنعت خودرو با اظهار نگرانی از روند ساخت 
قطعات داخل این سوال را مطرح می کنند که ساخت قطعات داخلی بدون دانش 

فنی چگونه می تواند منجر به حفظ کیفیت قطعات شود؟
 ای��ن کارشناس��ان تاکید دارند ک��ه هر قطعه خارجی با توج��ه به دانش فنی 
شرکت مادر تولید می شود. این در شرایطی است که با توجه به اعمال تحریم ها 

و قطع ارتباط ایران با ش��رکت های خارجی، سازندگان داخلی چگونه توانسته اند 
نسبت به تولید این قطعات اقدام کنند؟ آنچه مشخص است در صنعت خودروی 
کش��ور که صنعتی مونتاژی است بسیاری از قطعات دارای تامین کننده خارجی 
اس��ت و همین مس��اله در زم��ان اعمال تحریم ه��ا تولید خ��ودرو را با چالش و 
مش��کالتی همراه می کند، بنابراین در تحریم های ثانویه مسئوالن صنعتی کشور 
با اس��تفاده از مهندس��ی معکوس به نوعی س��عی در جبران کمب��ود قطعات از 
ای��ن ناحی��ه دارند. به این ترتیب با نهضت داخلی س��ازی برخی از قطعه س��ازان 
کش��ور که لزوما از س��ازندگان بزرگ و مطرح کشور نیز نیس��تند در این زمینه 
اعالم آمادگی کرده اند. آنچه مش��خص اس��ت قرار است با اس��تفاده از مهندسی 
معکوس قطعات خارجی شبیه س��ازی ش��ود. در این زمینه باید گفت که تکنیک 
مهندس��ی معکوس از تکنیک هایی است که بیشتر در کشورهای در حال توسعه 
که عقب ماندگی تکنولوژیکی نس��بت به جهان پیشرفته دارند، مورد استفاده قرار 
می گیرد. مهندس��ی معکوس در واقع یک کپی برداری اس��ت از اصل قطعاتی که 
در ش��رکت مادر با دانش فنی س��اخته می ش��ود. حال به نظر می رسد مسئوالن 
صنعتی کش��ور نیز با استفاده از این تکنیک خواهان تداوم تولید در شرکت های 
خودروساز هستند، اما استفاده از این تکنیک به چه میزان تضمین کننده کیفیت 

در خودروها است؟
 در این زمینه نمی توان پاسخ شفافی داد، چراکه وزارت صنعت با عدم انتشار 

گزارش کیفی خودروها به نوعی مسیرهای ارزیابی کیفیت در محصوالت داخلی 
را مسدود کرده است. آنچه مشخص است در تحریم های اولیه بین المللی که در 
س��ال های ۹۲-۹۱ به وقوع پیوس��ت، همراه با افت تولید محصوالت خودرویی، 
کیفیت نیز با شیب تندی روند نزولی به خود گرفت. در آن سال ها خودروسازان 
خ��ود اذعان می کردند آنچه در این صنعت اهمیت دارد تنها رش��د تولید خودرو 
اس��ت، حتی اگر به بهای جابه جایی قطعات در خودروهای مختلف تمام شود. به 
ای��ن ترتیب کیفیت در تحریم های اولیه به اذعان گزارش های کیفی پله پله افت 
کرد حال آنکه در شرایط کنونی مشخص نیست روند کیفی خودروهای تولیدی 
در چه مرحله ای قرار دارند. طبق آخرین گزارش��ی که شرکت بازرسی کیفیت و 
استاندارد ایران در مرداد سال جاری منتشر کرد، محصوالت داخلی نوسان کیفی 
نداشتند و در مسیر ثبات قرار گرفته بودند، با این حال از مردادماه تاکنون هیچ 
گزارشی از چگونگی روند کیفی در خودروهای داخلی منتشر نشده حال آنکه به 
نظر می رسد اطالع از روند کیفی خودروها از حداقل های حقوق مصرف کنندگان 
محصوالت داخلی اس��ت. آنچه مش��خص اس��ت در الگوهای بین المللی مشتری 
همیش��ه محور بوده و با رقابتی که در زنجیره خودروس��ازی دنیا ش��کل گرفته 
تالش زیادی برای جلب رضایتمندی مش��تریان صورت می گیرد این در شرایطی 
اس��ت که در ایران  کمترین حقوق مش��تری یعنی آگاه��ی از کیفیت محصول 

خریداری شده نیز نادیده گرفته می شود.

بناب��ر مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی در الیح��ه مالیات ب��ر ارزش افزوده، 
خودروه��ای هیبری��دی و کم مصرف ب��ا رتبه ان��رژی »A« از پرداخت مالیات و 
عوارض سبز معاف شدند. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایرنا، 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای 

اسالمی، مواد دیگری از الیحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.
بنابر ماده ۳۱  مصوب ش��د؛ شماره گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و 
موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران 
رس��یده است، طبق نرخ های مندرج در این قانون مشمول مالیات و عوارض سبز 
می باش��د. مأخذ مالی��ات و عوارض موضوع این ماده، قیم��ت فروش کارخانه در 
مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای 

وارداتی است.
بناب��ر این مصوبه نرخ مالیات و عوارض س��بز برای خودروهای س��واری، وانت 
دوکابین، وانت تک کابین، خودروی س��واری با شماره گذاری عمومی، خودروهای 
س��نگین و موتورس��یکلت ها با رتبه انرژی »A«  و »B« اع��م از تولید داخل، یا 
وارداتی صفر محاس��به ش��ده است، این رقم برای س��واری، وانت دوکابین تولید 
داخ��ل با رتبه انرژی »C« نرخ نیم درصد، وارداتی، یک درصد؛ وانت تک کابین، 

خودروی س��واری با ش��ماره گذاری عمومی تولید داخل ۲ دهم درصد و وارداتی 
با ۴ دهم درصد؛ خودروهای س��نگین اع��م از تولید داخل و وارداتی با نرخ صف 
درصد و موتورس��یکلت های تولید داخل ۲۵درص��د و وارداتی با نرخ نیم درصد 
محاس��به می ش��ود. بنابر تبصره ۱ این ماده؛ مأخذ مالیات و عوارض موضوع این 
ماده برای انواع خودروهای س��بک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل یا 
وارداتی تا پایان دی ماه، توس��ط س��ازمان تعیین و برای اجرا در س��ال بعد اعالم 
می ش��ود. مأخذ مزبور برای وس��ائط نقلیه ای که جدیداً تولید یا وارد می ش��وند، 

بالفاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعالم می شود.
نمایندگان در تبصره ۲ این ماده مصوب کردند؛ خودروهای سبک و سنگین و 
موتورسیکلت های برقی و تمام هیبرید پالگین به تشخیص وزارت صنعت، معدن 

و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نمی باشد.
بنابر تبصره ۳؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف اس��ت ظرف مدت س��ه  
ماه از تاریخ ابالغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان 
ملی اس��تاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلت های تولید داخل و 
وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچس��ب انرژی آنها درج شده است، به  

صورت برخط به سازمان اعالم و برای اطالع عموم، منتشر نماید.

براس��اس تبص��ره ۴ این م��اده؛ در صورتی که خودروها و موتورس��یکلت های 
موضوع این ماده فاقد برچس��ب انرژی مورد تأیید س��ازمان ملی استاندارد ایران 

باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف )G( تلقی می شود.
نماین��دگان در تبص��ره ۵ تصوی��ب کردند؛  اش��خاص حقوق��ی واردکننده و 
تولیدکنن��دگان انواع وس��ائط نقلیه موضوع این ماده مکلفن��د اظهارنامه مربوط 
به مالیات و عوارض ش��ماره گذاری و همچنین مش��خصات دقیق وس��ائط نقلیه 
فروخته ش��ده هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوی که س��ازمان اعالم 
می کند، به س��ازمان تس��لیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. 
عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان 
۱۰ درص��د مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، 

مشمول جریمه های موضوع ماده )۴۰( این قانون می شود.
در تبص��ره ۶ این ماده؛ اش��خاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورس��یکلت 
مکلف ش��دند قبل از ش��ماره گذاری، با مراجعه به ادارات ام��ور مالیاتی ذی ربط، 
مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین می نماید پرداخت 
کنند. ش��ماره گذاری وس��ائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی 

نیز مشمول این ماده است.

مشتریان از روند کیفی خودروها بی خبرند

 چرا وضعیت کیفی قطعات خودرو این گونه است؟

خودروهای کم مصرف و هیبریدی از پرداخت مالیات معاف می شوند
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با وجود تحریم های یکجانبه، ایران توانس��ته اس��ت در زمینه رش��د 
استارت آپ  های نوآور گام های بلندی بردارد. ابوالفضل باقری مدیرکل 
هماهنگ��ی اقتص��اد دانش بنی��ان معاون��ت علمی  و فناوری ریاس��ت 

جمهوری گف��ت: کارخانه نوآوری آزادی به 
عن��وان بزرگ ترین زیس��ت بوم خاورمیانه و 
ش��مال آفریقا، مثال مناسبی برای اشاره به 

موفقیت ملی در این حوزه است.
قدمت س��اختمان کارخانه ن��وآوری آزادی به 
حدود ۶۰ س��ال پیش باز می گردد. در ساختمان 
این کارخانه ابتدا الکترود های جوش��کاری تولید 

می شد.
 مدیرکل هماهنگی اقتصاد دانش بنیان معاونت 
علمی  و فناوری ریاس��ت جمه��وری در این  باره 
گفت: این کارخانه الکترودسازی در سال ۱۳۳۸، 
به عنوان نخستین کارخانه الکترودسازی ایران و 
با انتقال دانش فنی از ش��رکت معتبری در کشور 

سوییس تأسیس شد.
وی افزود: این ش��رکت، با توجه به قرار گرفتن کارخانجات صنعتی خود در 
بافت ش��هری و همچنین ضرورت توس��عه فض��ای کاری، از اوایل دهه ۱۳۸۰ 

تأسیس��ات خود را به خارج از ش��هر و ۱۴ کیلومتر دورتر از فضای کنونی، در 
حوال��ی می��دان آزادی، انتقال داد.  به گفته باق��ری: در واقع از حدود ۱۶ 
س��ال پیش، مکان فعلی به حال خود رها ش��د که با گذشت زمان به 
محل��ی متروکه  و جرم خیز، تبدیل ش��ده 
بود. در س��ال ۱۳۹۶، با همکاری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و بخش 
خصوص��ی، م��کان این کارخان��ه با هدف 
نوس��ازی و تبدی��ل به نخس��تین کارخانه 

نوآوری ایران، انتخاب شد.
 مدی��رکل هماهنگ��ی اقتص��اد دانش بنیان 
معاون��ت علم��ی  و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
با اش��اره ب��ه اقدام��ات صورت گرفت��ه در این 
زمینه، بیان داش��ت: در حال حاض��ر، کارخانه 
نوآوری آزادی به عنوان بزرگ ترین زیس��ت بوم 
اس��تارت آپی خاورمیانه و شمال آفریقا شناخته 
می ش��ود که در مکانی به وس��عت ۱۸۵۰۰ متر 
مربع و با س��رمایه گذاری مش��ترک دولت و بخش خصوصی با بودجه ای، بیش 
از ۲۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان ارتباط دهنده اس��تارت آپ ها، س��رمایه گذاران و 

فعاالن حوزه نوآوری و فناوری عمل می کند.

فرصتی مناس��ب ب��رای گردهمای��ی صاحب نظ��ران و فرهیخت��گان داخلی 
و خارج��ی در حوزه علوم ش��ناختی ایجاد ش��د. برگزاری هش��تمین همایش 

بین  المللی علوم شناختی رویدادی است که این موقعیت را فراهم می کند.
به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
برق��راری تعام��الت علم��ی ب��رای توس��عه و 
گسترش فعالیت های پژوهشی و همکاری های 
بین رش��ته ای هدف از برپایی این رویداد است. 
این همایش بین المللی با حمایت ستاد توسعه 
علوم و فناوری های ش��ناختی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری فروردین ماه س��ال 
آینده توس��ط موسس��ه آم��وزش عال��ی علوم 
ش��ناختی در دانش��گاه شهید بهش��تی برگزار 
می ش��ود.  در ای��ن همایش مباح��ث علمی و 
پژوهش��ی در قال��ب س��خنرانی و میزگرد های 
علمی، کارگاه های آموزش��ی و ارائه مقاالت به 

صورت سخنرانی و پوستر مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.
عصب  شناسی ش��ناختی، روان شناسی شناختی، آموزش و پرورش شناختی، 
زبان شناس��ی ش��ناختی، فلس��فه ذهن، هوش مصنوعی، مدل سازی شناختی، 

بازتوانی شناختی، عصب شناس��ی بالینی، شناخت اجتماعی، ارزیابی شناختی، 
علوم ش��ناختی و رسانه، علوم ش��ناختی و طراحی و خالقیت از محورهای این 
رویداد علمی عنوان ش��ده اس��ت.  علیرضا مرادی، رئی��س این همایش معتقد 
اس��ت: برگزاری این همایش علمی با حضور 
برجس��ته داخلی  فرهیختگان، صاحب نظران 
و خارجی و نیز جوانان محقق و دانش��جویان 
فرصت��ی را فراه��م می کند تا دس��تاوردهای 
ارزش��مند علم��ی از پژوهش ه��ای بنی��ادی 
ی��ا مطالعات کارب��ردی در قال��ب محورهای 

همایش در اختیار عالقه مندان قرار گیرد.
 مرادی همچنین می گوید: علوم ش��ناختی 
ش��اهراه تالق��ی عل��وم اعصاب، ش��اخه های 
مختل��ف پزش��کی از جمل��ه تصویرب��رداری 
مغزی، روانپزشکی، پزشکی سالمندان و علوم 
مهندس��ی و رایانه، زبان شناس��ی ش��ناختی، 
فلس��فه ذه��ن، آموزش و پرورش ش��ناختی، 
روانشناسی شناختی، شناخت اجتماعی است و از این رو فرصتی است تا طیف 
وس��یعی از متخصصان رش��ته های مذکور به بحث و تبادل نظر و نقد و بررسی 

یافته های علمی بپردازند.

هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی برگزار می شودکارخانه نوآوری آزادی بزرگ ترین زیست بوم خاورمیانه و شمال آفریقا است

ایجاد پیوند اثربخش بین بخش های دولت، دانش��گاه و صنعت، نقش کلیدی 
در ش��کل گیری تح��والت فناورانه، اقتص��ادی و اجتماعی دارد. ب��ا این هدف، 
تالش  های فراوانی جهت تقویت ارتباط بین این بخش ها در س��طوح بین المللی 

و همچنین ایران صورت گرفته است.
 ه��دف اصل��ی ای��ن اقدام��ات، به حرکت انداختن جریان دانش و فناوري از 
دانشگاه ها و موسسات پژوهش��ی ب��ه شرکت ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی، 
مدیریت ارتباط آنها با بازار و جامع��ه و حرکت در مسی��ر تحقق ایده تا بازار و 
تولید ثروت اس��ت. در دهه های اخیر، ب��ا وجود شکل  گیری نهادهایی در بخش 
دانش��ی، صنعت و تولید، سازمان ها و نهادهای مختل��ف دولتی در کشور نظیر 
مراک��ز تحقیقات��ی و پژوهشی متعدد، پارک های علم و فن��اوری و مراکز رشد، 
کماک��ان عملکرد کش��ور در شاخص همکاری پژوهش��ی دانشگاه و صنعت در 
گزارش��ات بین المللی مانن��د شاخص جهانی ن��وآوری، نشان دهنده ناکارآمدی 
ساختاره��ای موجود و ارتباط ناموثر در جهت تکمیل زنجیره  نوآوری در کشور 
است. یکی از سیاست های مهم دولت برای بهبود رابطه  نظام »عرضه  فناوری« 
و نظ��ام »تقاضای فناوری« و به  طور خاص بهبود رابطه  دانشگاه، صنعت و بازار 
است که پس از تأسیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در راستای 
رهنموده��ای مقام معظم رهبری برای تقویت ای��ن ارتباط اجرایی شده است، 

ایجاد نهاد، واسطی با عنوان »کانون  هماهنگی دانش، صنعت و بازار« است.
ضع��ف در هماهنگ��ی بین نهادهای دانش��ی، دولت، صنعت و ب��ازار در این 

ساختار به  عنوان مهم ترین مسئله مورد توجه قرار گرفته است.
اج��رای برنامه تأسیس کانون ه��ای هماهنگی دانش، صنع��ت و بازار توسط 
معاونت علم��ی و فناوری ریاست جمهوری از سال ۱۳۸۷ آغاز شد. مسیر بلوغ 
فعالی��ت این تشکل را می-توان به دو دوره تقسیم کرد. در دوره نخست اجرای 
این سیاست )۱۳۸۷-۱۳۹۳( نگرش غالب بر آن، توسعه کمی کانون ها با هدف 
ترویج و اشاعه این مفهوم در جوامع دانشگاهی و صنعتی بود. در این دوره ۶۶ 

کانون تا سال ۱۳۹۳ موفق به اخذ مجوز شدند.
نداشت��ن ماهیت مستقل حقوقی و شکل  گیری کانون ها با محوریت نهادهای 

دولت��ی و دانشگاهی باعث شده بود که برخی از آنها در انجام ماموریت ها  و به 
ویژه در شناسایی مسائل صنعت و  تاثیرگذاری در سطح ملی ناکام بمانند.

پس از تثبیت جایگاه حقوقی کانون ها در شورای عالی انقالب فرهنگی، تغییر 
در سازوک��ار تأسیس و راهبری کانون ها در دستور کار معاونت علمی و فناوری 
قرار گرفت، تا عالوه بر توسعه کیفی، اثربخشی بیشتر در عرصه ملی با محوریت 

بخش خصوصی در آن با جدیت بیشتری دنبال شود.
در دوره دوم فعالی��ت کانون ه��ا ک��ه از س��ال ۱۳۹۵ و پ��س از بازنگری در 
اساسنام��ه آغاز شد، ضم��ن ایجاد شخصیت حقوقی مستق��ل برای این تشکل 
از طری��ق امکان ثب��ت در اداره ثبت شرکت ها و موسس��ات غیرتجاری، توسعه 
کیفی، راهبری و حمایت از کانون ها در جهت اثر گذاری بیشتر در صنعت مورد 
فعالی��ت، مورد توجه قرار گرفت. در انتخ��اب حوزه های مستعد جهت تاسیس 
ای��ن کانون ها، ضم��ن شناسایی حوزه ه��ای دارای خأل حاکمیتي، هماهنگي و 
ضعف در ارتباط بین صنعت و دانشگاه، حوزه ه��ا و بخش ه��ای استراتژی��ک و 
دارای اهمیت راهبردي و ملي براي کشور و همچنی��ن حوزه-های��ی که مساله 
هماهنگ��ی ذی نفعان مختل��ف در توسعه و نفوذ فن��اوری در آنها حائز اهمیت 
اس��ت، تعامل ب��ا نهادهای دغدغه مند و صاحب تحلیل ب��رای محوریت فعالیت 

کانون ها با اولویت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.
کانون ه��ا پس از تدوین و آسیب شناسی زنجیره ارزش و استخراج نقاط قابل 
بهب��ود، در راستای برطرف کردن چالش ه��ا و مسائل اصلی حوزه فعالیت خود، 
نسبت به ارائ��ه برنامه های دارای اولویت در چارچوب اساسنامه به این معاونت 
اقدام می کنند و حمایت مادی و معنوی از اجرای این برنامه ها صورت می گیرد.

در پایان می ت��وان تشکیل کانون ها را تجربه جدیدی در تاسیس تشکل های 
غیردولت��ی دانست ک��ه از نظر ساخت��ار و ماموریت ماهیتی متف��اوت با سایر 
تشکل ه��ای صنف��ی و علم��ی دارد. این نهاد، ب��ا فراهم بودن امک��ان حضور و 
مشارکت کلیه بازیگران از جمله تشکل های مختلف و شرکت های دانش بنیان، 
در ایج��اد همگرای��ی میان این بازیگ��ران به منظور توسعه و نف��وذ فناوری در 

صنعت گام برمی دارد.

یک مولد یا ژنراتور اشعه ایکس وسیله ای است که انرژی الکتریکی را برای المپ 
اشعه ایکس فراهم می کند. در واقع این وسیله انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی 
تبدیل می کند. این ژنراتور با یک منبع انرژی الکتریکی شروع می شود و سپس این 
ان��رژی را به نحوی تغییر می دهد تا نیاز المپ اشعه ایکس را مرتفع سازد. المپ به 
دو منظور به انرژی الکتریکی نیازمند است. ابتدا برای ملتهب کردن فیلمان )کاتد( 
و تابش الکت��رون از آن، سپس شتاب دادن به این الکترون ها از کاتد به سمت آند. 
ژنرات��ور اشعه ایکس ب��رای هر کدام از این اعمال دارای یک مدار خاص است که به 
ترتی��ب مدار فیلمان و مدار ولتاژ قوی نامیده می شوند. شرکت دانش بنیان »ایمن 
گست��ر رامان کیش« توانسته با دانش بومی به فن��اوری ساخت، نصب و راه اندازی 
دستگاه ه��ای بازرسی ایکس چمدانی و چند محصول دیگر دست پیدا کند. بهمن 
هداوند، مدیرعامل شرکت دانش بنیان »ایمن گستر رامان کیش« گفت: این شرکت 
در زمینه تولید دستگاه های ایمنی و امنیتی و همچنین طراحی و ساخت، نصب و 
راه اندازی و آموزش و نیز خدمات پس از فروش دستگاه های بازرسی ایکس چمدانی 
مشغول به فعالیت است. هداوند ادامه داد: اولین نمونه دستگاه تولیدی این شرکت 
ابتدا در فرودگاه امام خمینی و پس از آن در گمرک بازرگان نصب و راه اندازی شد 
ک��ه رضایت خریدار را از لحاظ نح��وه کار و دقت قابل توجه به دنبال داشته است. 
همچنین دستگاه های درگاهی پایشگر پرتویی برای کنترل آلودگی های احتمالی 
باره��ای عبوری از مرزهای ورودی کش��ور به مواد رادیواکتیو به منظور پیشگیری 

از ورود عوام��ل آلوده کننده و بیماری زا اعم از م��وارد عمدی و یا ناخواسته در این 
شرک��ت ساخت��ه و در چند مرز هوایی، زمینی و دریایی کش��ور نصب و راه اندازی 
شده است. این تجهیزات نیز دارای گواهی رضایت مشتری از نحوه عملکرد و دقت 
باالی آن بوده که نشان از قابلیت رقابت دستگاه های تولیدی شرکت با نمونه مشابه 
خارج��ی خود را دارد. این فعال فناور درباره کوره مخصوص عملیات حرارتی روی 
کریستال های TLD توضیح داد: این کوره دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد را تولید 
می کن��د و قابلیت افزایش تا ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد را نیز دارد همچنین قابلیت 
تزریق گاز و آنیل کردن در محیط خنثی را نیز دارد. مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
»ایمن گستر رامان کیش« ادامه داد: این کوره قابلیت کنترل با نرم افزار و تنظیمات 
ثابت برای نمونه های پرکاربرد را دارد و همچنین قابلیت تغییر دادن شکل کوره به 
 ص��ورت درب بسته را داراست. هداوند به دیگر محصول تولیدی این شرکت اشاره 
کرد و گفت: مولد اشعه ایکس مدل  IAPX۱۰۰M، یک مولد اشعه ایکس پزشکی 
اس��ت که قابلیت تولید یک بیم پایدار با چگالی بی��م قابل تنظیم و نقطه کانونی 
کوچک را برای رادیوگرافی صنعتی و پرتودهی دارا است. به گفته هداوند، پایداری 
ولت��اژ و توان مول��د، پایداری نرخ دز تابشی اشعه ایک��س را تضمین می کند که از 
مهمترین مشخصه های کیفی مولدهای اشعه ایکس است. وی به کاربرد این دستگاه 
اشاره و بیان کرد: تصویربرداری با اشعه ایکس، بازرسی مواد غذایی، بازرسی امنیتی 

و دستگاه سنجش تراکم استخوان از کاربردهای مهم این تجهیز است.

بعد از انتقادهای فراوان به برنامه   فیس بوک برای فروش تبلیغات در واتس اپ، این برنامه 
متوقف شد.

بـه گزارش زومیت، وال  اسـتریت ژورنال گزارش داده تیمی که مشـغول کار روی پروژه  
فروش تبلیغات در واتس اپ بود، در ماه های اخیر منحل و فعالیت هایش از کدهای واتس اپ 
حذف شـده اسـت. به  گزارش این رسـانه، فـروش تبلیغات روی واتـس اپ همچنان جزو 
برنامه های آینده  فیس بوک اسـت، اما این پیام رسـان تا اطالع ثانوی امکان انتشـار آگهی 

نخواهد داشت.

برنامه هـای فیس بوک برای فروش تبلیغـات در واتس اپ دلیل اصلـی خروج جان کوم، 
هم بنیان گذار واتس اپ از این شـرکت در سال 2018 بود. برایان اکتون، دیگر هم بنیان گذار 
واتس اپ، نیز چند ماه پیش از او این شرکت را به  دالیل مشابه ترک کرده بود. ناگفته نماند 

فیس بوک در سال 2014، واتس اپ را با مبلغ 22 میلیارد دالر خرید.
توقـف برنامه  فروش تبلیغات در واتس اپ ایـن فرصت را برای فیس بوک فراهم کرده که 
روی قابلیتی تمرکز کند که به کسـب و کارها اجازه  می دهد با مشتریان خود ارتباط داشته 
باشـند و آن ارتباط ها را مدیریت کنند. در سـال 2018، رسانه ها گزارش داده بودند کوم و 

»کانون ها« بستر توسعه فناوري
زهرا هاشمی - کارشناس ارشد نظارت بر هماهنگی دانش، صنعت و بازار

دستگاه  بازرسی اشعه ایکس چمدانی بومی شد

توقف برنامه فیس بوک برای فروش تبلیغات در واتس اپ

دریچــه

با ه��دف »بهم رسانی و عرضه و تقاضای نوآوری در صنعت سرامیک« رویداد معرفی 
نیازهای فناورانه، صنعت سرامیک، کاشی و لعاب برگزار می شود.

ب��ه گ��زارش معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در برنامه ه��ای این رویداد، 
عالوه بر معرفی نیازه��ای فناورانه صنعت سرامیک، کاشی و لعاب، نشست های معرفی 

توانمندی های فناورانه شرکت های دانش بنیان، فناور و استارت آپ ها برگزار می شود.
 مذاک��رات تج��اری و نشست ه��ای انتقال تجربه نی��ز بخش دیگ��ری از برنامه های 
جنب��ی این روی��داد را تشکیل می دهد. این رویداد ک��ه از حمایت معنوی ستاد توسعه 
فناوری ه��ای فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخ��ت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری برخوردار است، با مشارکت بخش خصوص��ی و صندوق نوآوری و شکوفایی 

وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.

رویداد نیازهای فناورانه کاشی و 
سرامیک برگزار می شود

سه شنبه
اول بهمن 1398

شماره 1478
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مدیرعام��ل شرکت شهرک های صنعتی است��ان زنجان گفت صنایع کوچک 
عالوه بر اشتغال در افزایش درآمد ناخالص ملی نیز نقش موثری دارند، اما یکی 
از نگرانی ه��ای فعاالن در حوزه صنایع کوچک، بازار و امکان فروش محصوالت 

تولیدی است.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، ای��رج احم��دی در جمع 
خبرنگ��اران اظه��ار داش��ت: یک��ی از دالیل این 
مسال��ه، آشن��ا نب��ودن تازه وارده��ا ب��ه این گونه 
فعالیت ها با اصول کاری در عرصه اقتصاد به  ویژه 

در زمینه صنعت است.
وی خاطرنشان کرد: شای��د این افراد از دانش 
تئ��وری خوبی برخوردار باشن��د، اما ممکن است 
در حیط��ه عمل و تجربه، مهارت کافی را نداشته 

باشند.
احمدی با بیان اینکه فارغ التحصیلی به معنای 
توانمن��دی در حوزه کاری نیس��ت، تصریح کرد: 
توجه به دانش فنی، یکی از رمزهای موفقیت در 

فعالیت شرکت ها و صنایع کوچک است.
مدیرعام��ل شرک��ت شهرک های صنعتی استان زنجان گف��ت: در این راستا 
واحدها هنگام اقدام به اخذ جواز تاسیس به دوره های کارآفرینی دعوت شده و 

شرک��ت شهرک های صنعتی، بخش اعظمی از هزینه های برگزاری این دوره ها 
را تقبل می کند.

وی اظهار داشت: فعالیت صنایع کوچک عالوه بر اشتغال و تولید در افزایش 
درآم��د ناخالص ملی اثرگذار بوده و می تواند در 
تحقق اهداف کالن اقتصاد کشور نیز موثر باشد.

احم��دی خاطرنشان ک��رد: فعاالن این 
عرص��ه می توانن��د با نیازسنج��ی الزم در 
بازاره��ای خارج��ی نی��ز حض��ور موفقی 
داشت��ه باشن��د هرچند ممک��ن است این 
حضور برای آنها به لحاظ حجم کم کاری، 
اما تشکی��ل شرکت های  هزینه بر باش��د، 
مدیری��ت صادرات متشکل از چند شرکت 
و صنایع کوچک و حضور در نمایشگاه های 
بین المللی می تواند گام موثری در موفقیت 

این حوزه باشد.
وی یادآور شد: سابقه فعالیت صنایع کوچک 
از زمان��ی است که افرادی با تصمیم جمعی خود فعالیت در زمینه ای را آغاز و 
ب��ه انجام رسانده اند که امروز شاهد پیشرف��ت همسو با نیازهای جامعه در این 

حوزه هستیم.

مع��اون وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی و رئیس سازم��ان آموزش فنی و 
حرف��ه ای گف��ت برای ج��ذب نیروی ک��ار در بخش  های مختل��ف باید داشتن 

گواهینامه مهارت الزامی شود.
به گزارش ایرنا، علی اوسط هاشمی در نشست 
ش��ورای مهارت است��ان البرز افزود: ب��ا توجه به 
سرعت فناوری و استف��اده از آموزش های جدید 
در صنع��ت، مبن��ای استخدام نی��رو باید داشتن 
گواهینامه مهارت باشد و ناظران نباید به راحتی 
نسبت به ج��ذب هر فردی اقدام کنند، بلکه باید 
ب��ه موضوع مه��ارت توجه ویژه ش��ود و این مهم 

همواره مدنظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: طرح های استانی هم نیازمند 
پیوست مهارت هستند تا با فعالیت نیروهای فنی 

و مهارتی از کیفیت برخوردار شوند.
رئیس سازمان آم��وزش فنی و حرفه ای اظهار 
داشت: ای��ن سازمان مسئولیت تهی��ه استاندارد 

آموزشی مشاغل را برعهده دارد و تاکنون ۵هزار و ۴۰۰ عنوان آموزشی تدوین 
کرده است.

 هاشم��ی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته، انسان محور توسعه است، 

گف��ت: باید نیمی از توان آم��وزش و پرورش به مهارت افزای��ی، هنرستان های 
صنعتی و پرورش استعدادها اختصاص یابد.

وی ب��ا بی��ان اینکه از مجموع ۵هزار و ۴۰۰ کارگ��اه آموزش فنی و حرفه ای 
در کش��ور ۸۸ آموزشگاه در است��ان البرز واقع 
شده است، افزود: این استان نیروهای توانمند و 
ماهری دارد و همجواری با پایتخت و ارتباط با 
استان ه��ای صنعتی نیز از ویژگی های مهم این 

استان محسوب می شود.
معاون وزی��ر تعاون، ک��ار و رف��اه اجتماعی 
ب��ا ی��ادآوری توجه وی��ژه رئی��س جمهوری و 
معاون اول رئیس جمه��وری به توسعه اشتغال 
مهارت مح��ور خاطرنش��ان ک��رد: حمایت های 
استان��دار الب��رز از طرح اشتغ��ال مهارت محور 

می تواند الگویی برای سایر استان ها باشد.
هاشم��ی ب��ا بی��ان اینک��ه تاثی��ر تحریم ها 
در کشورم��ان زی��اد ب��وده است، گف��ت: ایران 
توانمندی های ملی زیادی دارد و می توان با ایجاد فضای رقابتی، خودکفایی را 
تقویت کرد؛ تصمیم گیری ها نی��ز باید به گونه ای باشد که پاسخگوی مطالبات 

جدید باشیم.

داشتن گواهینامه مهارت برای جذب نیروی کار الزامی شودیافتن بازار، یکی از نگرانی های صنایع کوچک است

نمک زدایی و یا شیرین سازی آب فرآیندی است که مواد معدنی از آب شور جدا 
می شود و حاصل آن آب شیرین می شود، که می تواند برای مصارف آب شرب انسان، 

آبیاری مزارع و باغات کشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.
در فرآیند شیرین س��ازی آب، انرژی بسیار زیادی مصرف می شود. هزینه انرژی 
بیشترین سهم هزینه های عملیاتی یک واحد آب شیرین کن را دارد، بنابراین تولید 

آب شیرین با کمترین مصرف انرژی بسیار مهم است.
سیستم ه��ای تولید آب شیرین با استف��اده از انرژی خورشید یکی از روش های 
کم هزین��ه برای تولی��د آب شیرین اس��ت. شیرین سازی آب با استف��اده از انرژی 
خورشیدی ب��ه دو دسته سیستم های حرارت��ی و غیرحرارتی تقسیم می شود. در 
روش غیرحرارت��ی از انرژی خورشید برای تولید جری��ان برق مورد نیاز پمپاژ آب 
به داخل سیستم )معموال فیلترها( که توسط صفحات خورشیدی تامین می شود، 
استفاده می شود. اما در روش حرارتی با استفاده از کلکتورهای خورشیدی از حرارت 
خورشید جه��ت تبخیر و سپس تقطیر آب به منظ��ور شیرین سازی آب استفاده 
می شود. یک شرکت دانش بنیان در کشورمان توانسته به دانش تولید سیستم های 

آب شیرین کن خورشیدی نسل جدید دست پیدا کند.
محس��ن نظری مدیرعامل شرکت دانش بنیان »علم گستران صنعت آرتا جاوید 
آسیا« درباره حوزه فعالیت این شرکت گفت: این شرکت در زمینه طراحی و ساخت 
سیستم های پیشرفته آب شیرین کن و همچنین مهندسی خأل فعالیت دارد که در 
ح��وزه آب و فناوری های جدی��د آب شیرین کن های حرارتی عمال در داخل کشور 
پیش��رو هستیم و پروژه های مختلفی را در دست اجرا داریم. این فعال فناور گفت: 
سیستم های ترکیبی هیبریدی خورشیدی به هی��چ عنوان در داخل کشور وجود 
ندارد و در دنیا نیز غیر از چند شرکت در کشورهای آلمان و آمریکا هیچ تولیدکننده 
دیگری وجود ندارد. نظری بیان کرد: مناطق گرمسیر و مناطقی که درگیر بحران 
آب شیرین هستند، معموال دارای پتانسیل بسیار باالی انرژی خورشیدی هستند 

این موضوع باعث می شود تا با استفاده از انرژی خورشیدی برای تصفیه آب شور و 
تولید آب قابل شرب، مورد استفاده قرار گیرد.

نظری در رابطه با سیستم ترکیبی MED/MVC-ZLD تولیدی این شرکت 
گف��ت: این فناوری از تبخیرکننده و کریستاالیزر ب��رای جدا کردن امالح استفاده 
می کند. این فعال فناور ادامه داد: در سیستم ZLD ، سه تکنولوژی با هم ترکیب 
می شوند، در ابتدا آب شور به تبخیرکننده وارد می شود و پس از تغلیظ شدن وارد 
کریستاالیزر شده و ذرات جامد به صورت کریستال در آب غوطه ور می شوند، پساب 
خروجی از کریستاالیزر، وارد سانتریفیوژ شده و پس از آن نمک خشک با رطوبت 

بسیار پایین تولید می شود.
مدیرعام��ل شرکت دانش بنیان »علم گستران صنعت آرت��ا جاوید آسیا« افزود: 

ماژوالر بودن و نگهداری آسان از مزایای اساسی این سیستم است.
نظری اضافه کرد: پروپزالی تهیه و به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده است تا 
از این دستگاه در جزایر مکران استفاده شود و با استفاده از این تجهیزات آب دریا 

جهت شیرین سازی و کاربرد در مصارف کشاورزی مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی درب��اره ص��ادرات این تجهی��زات به خ��ارج از کشور بیان ک��رد: در زمینه 
دستگاه  های آب شیرین کن  حرارتی ک��ار تولید بر روی محصوالت این شرکت در 
ح��ال انجام است که بتوانیم تا پایان سال آینده اولین محموله صادراتی خود را به 

کشورهای امارات متحده عربی، کنیا و آفریقای جنوبی داشته باشیم.
به گفته مدیرعامل شرکت دانش بنیان »علم گستران صنعت آرتا جاوید آسیا«، 
دستگ��اه  آب شیرین کن برای کاربرد جهت مصرف آب شرب، کشاورزی و صنعتی 

می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
نظ��ری در رابطه با میزان اشتغال زایی صورت گرفته در این شرکت گفت: تعداد 
۱۰ نفر از دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد در این شرکت مشغول به کار 

هستند که بر روی طراحی، تولید و ساخت محصوالت این شرکت تمرکز دارند.

بی��ش از یک سال است که جمعی از جوان��ان ایرانی در قالب یک طرح ملی به 
کم��ک صنعت داروی پیشرفته کشور آمده ان��د. در قالب این طرح قرار است حلقه 

وابستگی دارویی کشور با تولید ۱۳۰ داروی مهم و حیاتی تنگ تر شود.
بومی س��ازی ۱۳۰ داروی مهم به دست جوان��ان ایرانی مهم ترین نتیجه اجرای 
برنامه کسب دانش فنی داروهای پیشرفته و تولید آنها در کشور است که با تالش 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال اجرا است. با گذشت بیش از ۱۲ 
ماه از آغاز این طرح، دانش فنی همه این داروها احصا شده و ۴۲ قلم از آنها نیز تولید 
و در داروخانه ها به فروش می رسد. باقی داروها نیز در انتهای سال ۹۹ برای عرضه به 
بازار می رسند. »داروهای بیولوژیک، داروهای پیشرفته شیمیایی، واکسن ها و مواد 
اولی��ه دارویی ج��زو داروهایی هستند که در این طرح مورد حمایت قرار گرفته اند. 
این کار با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت داروسازی فعال، تیم های جوان و شرکت های 
نوپا به این مرحله رسیده است.« محسن دهنوی رئیس گروه تولید، تجاری سازی 
و بازار ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان 
این مطلب، در برنامه صبح بخیر ایران، گفت: در میان این جوانان، عده قابل توجهی 

از نخبگان تحصیلکرده در خارج از کشور نیز به فعالیت های داخلی جذب شدند.
ب��ه گفته دهنوی، بیشتر داروهای موردنیاز داخلی یا بومی سازی شده اند و یا در 
نوبت تولید قرار دارند. با این حال، برخی از داروهای بیماران خاص که مصرف کننده 
آنه��ا در کشور، کمت��ر از یک هزار نفر است، برای تولی��د در داخل کشور به صرفه 

نیستند و باید از بیرون کشور تهیه شوند.
این فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در ادامه بیان کرد: ایاالت متحده آمریکا 
برخالف ادعای مسئوالنش، پیکان تحریم را ابتدا بر روی حوزه دارو و غذا متمرکز 

کرد تا نارضایتی را در میان مردم به وجود آورد.
نمونه ای��ن اقدام، تحریم همه جانبه انسولین بود ک��ه مدتی برای کشور بحران 
ایجاد کرد که با تالش های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این مشکل 
مرتفع شده و در آینده نه چندان دور، نیاز به خارج از کشور در این داروی حیاتی 
ب��ه کمترین میزان ممکن خواهد رسید. این مورد به ما نشان می دهد که در سایر 
حوزه ها نیز با توسل به توانمندی های نیروی انسانی جوان و متعهد کشور، می توانیم 

بر مشکالت ناشی از تحریم ها و فشارهای بین المللی فائق شویم.

رئیس گروه تولید، تجاری سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، کیفیت داروهای تولیدی در ایران را مشابه و حتی باالتر 
از داروه��ای خارجی دانست و افزود: گاهی اشکال��ی که به سازمان غذا و دارو وارد 
می کنند، این است که سخت گیری باالیی در اعطای مجوز به داروها دارد و همین 
موض��وع سبب شده داروهای ایرانی کیفیتی هم تراز و حتی باالتر از استانداردهای 
بین الملل��ی داشته باشد. گاهی فرآیند تست و اعطای مجوز به بازار نزدیک به یک 

سال زمان می برد که حاکی از دقت فراوان سازمان غذا و دارو در امر سالمتی مردم 
است. »ما در دو سال گذشته، هیچ جمع آوری دارویی ناشی از افول سطح کیفی در 
کشور نداشته ایم. همین کیفیت باال باعث شده در سال گذشته بیش ۴۰ میلیون 
دالر صادرات به کشورهای همسایه داشته باشیم.« وی با اشاره به این مطلب، تاکید 
ک��رد: کشورهای آسیای میانه و روسیه نیز جزو مقاص��د صادراتی داروهای ایرانی 

هستند و توانسته ایم با شرکت های اروپایی در این بازارها رقابت کنیم.

برنامه هـای فیس بوک برای فروش تبلیغـات در واتس اپ دلیل اصلـی خروج جان کوم، 
هم بنیان گذار واتس اپ از این شـرکت در سال 2018 بود. برایان اکتون، دیگر هم بنیان گذار 
واتس اپ، نیز چند ماه پیش از او این شرکت را به  دالیل مشابه ترک کرده بود. ناگفته نماند 

فیس بوک در سال 2014، واتس اپ را با مبلغ 22 میلیارد دالر خرید.
توقـف برنامه  فروش تبلیغات در واتس اپ ایـن فرصت را برای فیس بوک فراهم کرده که 
روی قابلیتی تمرکز کند که به کسـب و کارها اجازه  می دهد با مشتریان خود ارتباط داشته 
باشـند و آن ارتباط ها را مدیریت کنند. در سـال 2018، رسانه ها گزارش داده بودند کوم و 

اکتون نگران این موضوع بوده اند که پیام های تبلیغاتی واتس اپ را مجبور کند رمزگذاری 
سرتاسر End-to-end encryption خود را تضعیف کند.

این مسـائل البته پیش از زمانی بود کـه مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک، اعالم 
کند این شرکت تصمیم گرفته از سیستم رمزگذاری یکپارچه در فیس بوک و واتس اپ 
و اینستاگرام فراهم کند. در حال حاضر، متخصصان این شرکت به این نتیجه رسیده اند 
که انتشار پست های تبلیغاتی در سیستم رمزگذاری شده  پیام رسان با مشکالتی همراه 

است.

»آب  شیرین کن حرارتی« ایران ساخت شد

 در تولید داروهای پیشرفته گام بلندی برداشتیم

40 میلیون دالر صادرات دارو به کشورهای همسایه در یک سال

توقف برنامه فیس بوک برای فروش تبلیغات در واتس اپ

یادداشـت

موج��ودات دریایی سرمنشأ تولی��د محصوالت غذایی، داروی��ی، آرایشی و بهداشتی 
می شوند؛ موجودات دریای��ی که با کمک فناوری های زیستی و با حمایت ستاد توسعه 
زیست فن��اوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار است به رفاه بیشتر مردم 

کمک کنند.
ست��اد توسع��ه زیست فن��اوری معاونت علمی و فن��اوری ریاست جمه��وری، از همه 
محقق��ان، اساتید، دانشگاه ها، موسسات آموزش��ی و پژوهشی و شرکت های دانش بنیان 
دعوت ک��رده است که طرح ه��ای فناورانه خود برای تولید محص��والت زیست فناورانه 
دریای��ی را ارسال کنند. این ستاد از طرح های برگزیده و منتج به نتیجه حمایت مادی 

می کند.

سفره زیست فناوری دریایی گسترده 
می شود



ب��دون شک تلویزیون یکی از پرکاربردترین وسایل هر فرد در طول روز محسوب 
می ش��ود. به همین خاطر یک تبلی��غ شما را به بیشترین تع��داد مخاطب خواهد 
رساند، با این حال چه نوع از تبلیغاتی تاثیرگذار واقع می شوند؟ بدون شک این امر 
یک سوال همیشگی ب��رای بازاریاب ها بوده و همین امر باعث شده است تا انجمن 
کارآفرینان جوان ۱۲ اصل مهم که باعث موفقیت یک تبلیغ تلویزیونی خواهد شد 

را معرفی کرده اند که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم. 
1-الگوهای رایج را کنار بگذارید 

ب��دون شک در هر کشوری، الگوهای تبلیغی نسبت��ا ثابت است، با این حال اگر 
خواهان این امر هستید که از همان ابتدا مخاطب را درگیر خود کنید، الزم است تا 
کامال متفاوت باشید. به همین خاطر ضروری است تا تمامی اصول را کنار گذاشته 
و تبلیغ��ی را در معرض نمایش قرار دهید که نمونه آن تاکنون وجود نداشته است. 
درواقع هیچ چیز برای مخاطب بدتر از اقدامات تکراری نبوده و الزم است تا این امر 

را به عنوان نخستین اصل موفقیت مورد توجه قرار دهید. 
2-خسته کننده نباشید 

ی��ک اقدام صرف��ا تجاری، بدون شک مخاط��ب را ناامید خواهد کرد. 
درواقع این امر که به تلفیقی از تولید محتوا و تبلیغ محصول دست پیدا 
کنید، هنری است که بدون شک موفقیت را برای شما به همراه خواهد 
داش��ت. به همین خاطر در ابتدا ضروری است تا خودتان و تمامی افراد 
تی��م از تبلی��غ رضایت کافی را داشته باشند. تح��ت این شرایط شانس 
موفقی��ت شما نیز افزایش پی��دا خواهد کرد. به همی��ن خاطر در کنار 
ت��الش برای رسیدن به هدف تجاری خود، از افزایش جذابیت کار غافل 

نشوید. این امر حتی شامل مواردی نظیر زیبایی بصری نیز می شود. 
3-سه ثانیه اول را زمان طالیی بدانید 

برای تصمیم گیری مخاطب نسبت به مشاهده تبلیغ شما و یا تغییر کانال، شما 
تنها سه ثانیه زمان خواهید داشت. به همین خاطر ضروری است تا شروعی مرموز 
را داشته باشید تا حس کنجکاوی مخاطب باعث شود که تا پایان شما را همراهی 
کند. همچنین توجه داشته باشید که به مانند مقوله تولید محتوا که می توان آن را 
به صورت چند بخشی درآورد، شما نیز قادر خواهید بود تا تبلیغاتی سریالی داشته 
باشید. به همین خاطر ابدا نیازی به پخش یک تبلیغ بیش از حد طوالنی نخواهد 
ب��ود. بدون شک بررسی تبلیغات موفق تاریخ، شم��ا را به نحوه انجام این کار یاری 

خواهد کرد. 

4-از افراد مطرح استفاده کنید 
اگرچه استفاده از سلبریتی ها در تبلیغات تلویزیونی اقدامی بسیار رایج محسوب 
می ش��ود، با این حال شم��ا می توانید در این رابطه نی��ز اقدامی کم خرج تر و کامال 
متف��اوت را انجام دهید. درواقع اینفلوئنسرها )اف��رادی که شهرت خود را از طریق 
شبکه های اجتماعی به دست آورده اند( محبوبیتی بسیار باال را دارند. علت این امر 
به این خاطر است که میزان زمانی که افراد در شبکه های اجتماعی سپری می کنند، 
حتی بیشتر از تلویزیون است. به همین خاطر نیز استفاده از آنها در تبلیغات خود، 
یک انتخاب کامال هوشمندانه خواهد بود. با توجه به این امر که حضور در تبلیغات 
تلویزیون��ی یک بستر جدید برای اینفلوئنسرها محسوب می شود، آنها با هزینه های 

کامال مناسب حاضر به همکاری با شما خواهند شد. 
5-داستان سرایی داشته باشید 

ام��روزه همه چیز وابسته ب��ه داستان سرایی است. درواقع تصور یک تبلیغ موفق 
بدون در اختیار داشتن این امر عمال غیرممکن است. به همین خاطر ضروری است 
تا داستانی فوق العاده را تعیین کنید. برای این موضوع، نویسندگان حرفه ای وجود 
دارد که می-توانید از آنها استفاده کنید و درواقع درست به مانند یک فیلم که برای 
موفقیت فیلمنامه قوی اصل اولیه محسوب می شود، در تبلیغات تلویزیونی نیز این 

امر کامال ضرورت دارد. 
6-صرفا بر روی مطرح کردن برند خود تمرکز داشته باشید 

از تبلیغ تلویزیونی صرفا باید برای مطرح کردن برند خود استفاده کرد. به همین 
خاط��ر برای فروش مستقیم محصوالت پل های ارتباطی خود را ذکر کنید. درواقع 
ض��روری است تا صرفا کنجکاوی و عالقه مخاطب را م��ورد هدف قرار دهید. پس 
از موفقی��ت در ای��ن مرحله، اف��راد به صورت طبیعی اقدام ب��ه مراجعه به سایت و 
انج��ام خرید خواهند کرد. این نکته را نیز فرام��وش نکنید که تبلیغات تلویزیونی 
گران قیمت تری��ن ن��وع تبلیغ محسوب می شوند. به همین خاط��ر ضروری است تا 

محدودیت زمانی خاصی را برای خود داشته باشید. 
7-یک مخاطب خاص را مورد هدف قرار دهید 

اگر تبلیغ شما بدون مشخص بودن مخاطب اصلی باشد، بدون شک امکان ارتباط 
برق��رار کردن بسیار سخت خواهد شد. به همین خاط��ر ضروری است تا خود را با 
یک شهر، دین، جنسیت، سن و... پیوند دهید، با این اقدام بدون شک تاثیرگذاری 

باالتری را تجربه خواهید کرد. 
8-از حس نوستالژی استفاده کنید 

بدون شک پیونددادن تبلیغ با گذشته نه تنها وجهه یک برند باسابقه را به شما خواهد 
بخشید، بلکه نوعی حس را در افراد به وجود خواهد آورد که از آن تحت عنوان نوستالژی 

یاد می شود. بدون شک این امر جذابیت تبلیغ شما را چندبرابر خواهد کرد. 

9-برندی باکیفیت باشید 
حت��ی بهترین تبلیغات نیز برای برندی که کیفیت کار بسیار پایینی داشته و در 
اصطالح معتبر محسوب نمی شود، تاثیری را خصوصا در درازمدت به همراه نخواهد 
داشت. به همین خاطر ضروری است تا نسبت به کیفیت خود اطمینان حاصل کرده 

و ابدا در تبلیغ موردی را بیان نکنید که با واقعیت تطابق ندارد. 
10-نمونه ای از محصوالت را نیز به نمایش درآورید

ای��ن امر باعث خواهد شد تا مخاطب ب��ه خوبی بداند که با چه محصولی مواجه 
اس��ت. برای مث��ال برند المبورگینی هیچ گاه در تبلیغ��ات تلویزیونی خود صرفا به 
نمایش برند بسنده نکرده و جدیدترین محصول شرکت را نیز به نمایش درمی آورد. 
به همین خاطر نه تنها از نمایش محصول بلکه از نمایش محیط شرکت و کارمندان 
خود نیز غافل نشوید. در نهایت توجه داشته باشید که جهان با سرعتی مثال زدنی 
در حال تغییر است و تلویزیون های اینترنتی نظیر نت فلیکس در حال تبدیل شدن 
به جایگزینی برای شبکه-های رایج هستند. به همین خاطر نمایش تبلیغ در چنین 

مکان هایی می تواند کامال سودمند باشد. 
11-از تبلیغ خود حمایت های الزم را انجام دهید 

این امر که سایت و صفحات شما در شبکه های اجتماعی تکمیل کننده اقدامات 
انجام شده در تبلیغ تلویزیونی باشد، به جامعیت اقدام شما منجر می شود. در نهایت 
توجه داشته باشید که اگر یک کمپین ایجاد نکنید، بدون شک مخاطب کامال درگیر 
شما خواهد شد. همچنین این امر که خود را حامی مواردی معرفی کنید که برای 
مخاطب بسیار مهم است، شانس موفقیت شما را افزایش خواهد داد. برای مثال در 
ح��ال حاضر مسئله محیط زیست، یک نگرانی جهانی محسوب می شود. به همین 

خاطر از همسو با طبیعت بودن خود می توانید به عنوان یک تبلیغ استفاده کنید. 
12-از معجزه صدا غافل نشوید 

تقریبا تمامی تبلیغات به یک گوینده نیاز دارد. به همین خاطر ضروری است تا 
از صدایی کامال جذاب استفاده کنید. این امر تاثیر اقدام شما را افزایش می دهد. در 
نهایت فراموش نکنید که هر تبلیغ یک محدوده زمانی خاص خود را دارد، به همین 
خاطر ابدا نباید تصور کنید که مجاز به استفاده بیش از حد طوالنی از آن هستید. 

13-تنها یک پیام را منتقل کنید 
بسیاری از مدیران و کارآفرین ها از تبلیغات انتظارات غیرواقعی دارند. 
درواقع آنها می خواهند تا تمامی نیاز های خود را در یک تبلیغ رفع کنند 
که این امر باع��ث خواهد شد تا مخاطب ابدا نتواند با اقدام شما ارتباط 
الزم را برق��رار کن��د. به همین خاطر نیز ضروری است تا برای هر تبلیغ 

یک پیام و یک هدف را داشته باشید. 
smallbiztrends :منبع

بسی��اری بر ای��ن عقیده اند که بازاریاب��ی اجتماعی، نوعی فن��اوری است و برای 
تاثیرگذاری بر رفتارهایی به کار می رود که به نفع افراد و یا جامعه است. آنچه مایه 
نگران��ی و حتی عصبانیت می شود این است که آی��ا ما باید کماکان آن را بازاریابی 
اجتماعی بنامیم؟ اگر م��ا در این زمینه موافق نباشیم که رفتارهای موردنظر برای 
اف��راد جامعه خوب هستند چ��ه کسی خوب یا خیر را تعریف می کند؟ گزیده هایی 
ک��ه از فهرست بازاریاب��ی اجتماعی در سال ۲۰۰۶ گ��ردآوری شده اند، نشاندهنده 

دیدگاه های متفاوتند.
بسیاری همانند گرایگ لوفبر، مشاور بازاریابی اجتماعی می گویند: »این بستگی 
ب��ه نگاه بینن��ده دارد. آنچه من یک حق مطلق در نظر می گی��رم و بنابراین دارای 
ارزش برای فعالیت ه��ای بازاریابی می دانم که با هزینه عمومی زیاد سرمایه گذاری 
ش��ده است، شاید به نظر شما یک اشتباه مطلق ب��رای کسانی است که باور دینی 

آنه��ا مانع تکه تکه شدن بدن می شود، اما همین امر از جهت مزایای مالی بازاریابی 
اجتماع��ی باارزش تلقی می شود، آن ه��م از سوی کسانی که به خاطر این ساختار 

باور، محدودیتی ندارند.«
اظهارنظره��ای آل��ن اندریسن بر نق��ش مشاوره بازاریاب��ی اجتماعی 
متمرک��ز است و نه بر مشتری یا سرمایه گ��ذار: »الزم است که این امر 
برای م��ا روشن شده باشد که بازاریاب ه��ای اجتماعی، »اسلحه های به 
ک��ار گرفته شده اند.« به عبارت دیگر، به ما رفتاری را که می خواهید بر 
آن تاثیر بگذارید ارائه دهی��د، ما نیز شیوه های بسیار خوبی برای انجام 
ای��ن ک��ار در اختیار داریم. هر یک از ما آزادی��م که بر روی چالش های 
تاثیرگ��ذار ب��ر رفتار ک��ار کنیم که با آنه��ا احساس راحت��ی می کنیم. 
»راحت��ی« هم موضوع اخالق فردی و هم موض��وع مربوط به مهارت و 

تخص��ص است. تصمیم درباره اینکه ک��دام رفتار را باید تحت تاثیر قرار 
داد، ب��ه عهده ما نیست. مشتریان یا حت��ی جوامع یا حکومت ها چنین 

داوری هایی را انجام می دهند.
افراد دیگری مانند الیزابت گلکلر در لویزیانا، با »خنثی و فارغ از ارزش بودن اسلحه های 
به کار گرفته شده« موافق نیست و اظهارنظر می کند که »یک بررسی و تعادل مناسب 
بای��د در پذیرندگان هدف در برنامه ریزی، اج��را و سنجش امیدوارانه فعالیت بازاریابی 
اجتماعی گنجانده شود.« اگر فعالیت های بازاریابی به دنبال خیر باشد، ایده های دیگری 
نیز برای تصمیم گیری وجود دارد و بنابراین باید به عنوان بازاریابی اجتماعی در نظر گرفته 
و با همین نام بیان شود، خواه اجماع عمومی را به کار برد و یا اعالمیه جهانی عمومی 

حقوق بشر سازمان ملل را به عنوان مبنا قرار دهد.
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نقش بازاریابی اجتماعی برای خیر اجتماعی

کمپین تبلیغاتی آندر آرمور با حضور 
قهرمانان دنیای ورزش

برن��د آندر آرم��ور در زمینه تولید ل��وازم ورزشی و به ویژه 
ان��واع کفش های ورزشی شه��رت باالیی دارد. ای��ن برند در 
تازه تری��ن اقدام تبلیغاتی اش قصد ساخت کمپینی برای بیان 
داستان قهرمان های ورزشی مشهور دنیا را دارد. کوین پالنک، 
موس��س و رئیس آندر آرمور، هفت��ه گذشته در برنامه بزرگ 
فدراسی��ون ملی خرده فروشی آمریکا از ای��ن برنامه رونمایی 
کرد. کمپین تازه این برند در تمام رسانه ها از جمله تلویزیون، 
بیلبورده��ا و شبکه های اجتماعی اجرا خواهد شد. از این نظر 
کمپین آندر آرمور یکی از پرهزینه ترین فعالیت های تبلیغاتی 

چد سال اخیرش خواهد بود. 
یکی از بخش های اصلی کمپین آندر آرمور تالش ورزشکاران 
برای روحیه بخشی به مردم است. این رویکرد با حضور مایکل 
فلپ��س در کمپین تقویت خواهد شد. برخ��ی از فعالیت های 
انگیزش��ی نیز به طور عمل��ی در شهره��ای بزرگی همچون 
نیوی��ورک، لندن و شانگهای دنبال می شود. برنامه اصلی آندر 
آرمور ب��رای این کمپین تولید هشت ویدئوی دنباله دار است. 
اج��رای هر کدام از این ویدئوها برعهده خبرنگارهای حرفه ای 
نظیر کال فاسمن خواهد بود. در زمینه ضبط ویدئوها موسسه 

رسانه ای iHeart با آندر آرمور همکاری خواهد کرد. 
ب��دون تردید یک��ی از بخش های جذاب ه��ر کمپین برای 
مخاط��ب ه��دف سلبریتی ه��ای حاضر در آن اس��ت. در این 
کمپین قهرمان هایی نظیر استفن کری )ستاره NBA(، کلی 
اوهارا )قهرمان المپی��ک(، تام بردی )ستاره NFL( و مایکل 
فلپ��س )قهرمان چند دوره المپی��ک( حضور خواهند داشت. 
هدف اصل��ی این کمپین تقویت روحیه م��ردم و ورزشکاران 
مبتدی به جنگندگی بیشتر و تالش برای ارتقای توانایی های 

شخصی و حرفه ای عنوان شده است. 
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 بریجستون: 
حواس مان به جاده ها هست

آژانس تبلیغات��ی Serviceplan خاورمیان��ه با مشارکت 
بریجست��ون، پلی��س دوب��ی، ناص��ر عبداللطی��ف السرک��ال 
)واردکنن��ده و توزیع کننده تایره��ای بریجستون در دوبی و 
شمال ام��ارات متحده عربی( و اداره حم��ل و نقل منطقه ای 
)RTA(، یک کمپین بررسی وضعیت سالمتی با هدف نجات 
ج��ان افراد را طراحی و راه اندازی کردند. در قالب این کمپین 
امک��ان استف��اده از سیستم غربالگری سالمت��ی رایگان برای 
رانندگان کامی��ون در امارات متحده عربی و در نتیجه بهبود 
وضعیت تناسب اندام و ارتقای سطح امنیت جاده ها به وجود 

می آید.
کمپین »حواس مان به جاده ه��ا هست« بریجستون همراه 
با فیلمی به کارگردانی »نیکسون فریر« از شرکت فیلم سازی 

»هانزو فیلم« برگزار شد.
انگی��زه انج��ام این ک��ار تشویق ه��زار رانن��ده کامیون به 
شرکت کردن در برنامه های معاینه پزشکی است. ایستگاه های 
معاینه در استراحتگاه های مخص��وص کامیونداران در سطح 
بزرگراه های اصلی شارجه، دوبی و ابوظبی، امکانات الزم برای 
پارک کردن کامیون ها و استراحت کردن رانندگان در سفرهای 
طوالن��ی را فراه��م می کنند. کنار معاین��ه پزشکی، رانندگان 
می توانند با بازی های کامپیوتری تحرک محور سرگرم و ضمن 

دستیابی به تناسب اندام، شاداب و باطراوت نیز شوند.

ماست سیاه یونانی زغال دارد
ای��ن ماست یونانی واقعا سیاه اس��ت. این ماست یونانی که 
در یک��ی از تاریک ترین و عمیق ترین معادن زغال دنیا به دنیا 
آمده بود، راهی قفسه های فروشگاه شد و یک محصول جدید 
را در دنی��ای لبنیات تعریف کرد. این ماست نه فقط نخستین 
ماست سیاه در بازار اوکراین به حساب می آید بلکه نخستین 

ماست محتوی زغال است.
»زغ��ال« الهام بخ��ش اصلی ای��ن پروژه و یک ت��م مهم در 
طراحی بسته بندی آن محصول به شمار می رود. پس از ایجاد 
ی��ک بافت عالی زغالی و طراحی بسته بندی با استفاده از این 
باف��ت، طوری به نظر می رسد ک��ه انگار شما یک قطعه زغال 

واقعی را در دست دارید.
ابت��دا با رویک��ردی احساسی هدف از طراح��ی بسته بندی 
سیاه ک��ردن کل برچسب ب��ود، اما تا زمانی ک��ه ماست سیاه 
ب��ه تعداد مح��دود، زی��ر نظ��ر Activia، شناخته شده ترین 
برند ماست در اوکراین، تولی��د می شد، تصمیم گرفته شد تا 

برندینگ سبز معروف آن حفظ شود.
 ،R به گفت��ه آلیسا مژنسکا، رئیس هن��ری آژانس خالقیت
جست وج��و برای یافتن یک مورد ماست سیاه مشابه در دیگر 
نق��اط جهان حاصلی نداشت بنابرای��ن می توان اینطور فرض 
ک��رد که نخستین ماس��ت سیاه در دنیا تولی��د و بسته بندی 
خ��اص آن طراحی شده است. این موفقی��ت حداقل تا زمان 
اثبات وجود ماستی مشابه در سایر کشورها به الکتیویا نسبت 

داده می شود.
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اکن��ون بیش از ۳.۵ میلیارد کارب��ر در شبکه های اجتماعی حضور دارند. این امر 
ب��ه معن��ای رد و بدل شدن میلیاردها الیک، کامنت و بازنش��ر محتوا در ماه است. 
نکت��ه مهم درباره افزایش چشمگیر تعداد کارب��ران شبکه های اجتماعی مربوط به 
برندهاست. امروزه برندهای مختلف توانایی جلب نظر مخاطب در سطح وسیعی را 
دارند. این امر به آنها شانس بهبود جایگاه شان در بازار بدون نیاز به صرف هزینه های 
گ��زاف را می دهد. پیش از این فقط برندهای بزرگ با بودجه فراوان توانایی حضور 
گسترده در عرصه بازاریابی و تبلیغات را داشتند، با این حال اکنون همه چیز تغییر 
کرده است. با جست وجویی کوتاه در شبکه های اجتماعی خیل وسیعی از برندهای 
کوچک و بزرگ پیش روی ما قرار خواهند گرفت. این امر بسیاری از کارآفرینان را 

نسبت به آینده حوزه بازاریابی آنالین امیدوار کرده است. 
برندها در دنیای آنالین و شبکه های اجتماعی اهداف مختلفی را دنبال می کنند. 
برخی از برندها به دنبال دستیابی به فروش بیشتر هستند. در حالی که برخی دیگر 
ب��ه دنبال کسب فال��وور و مخاطب هدف هستند. این تنوع نیازها و خواست برندها 
در دنیای آنالین امکان پویایی و خالقیت گسترده در زمینه تولید محتوای بازاریابی 
را فراه��م کرده است. بسیاری از برندها در شبکه های اجتماعی کمپین های جذابی 
راه ان��دازی می کنند. نکته مهم در این می��ان تاثیرگذاری ماهیت برخی از کسب و 
کارها بر روی نتیجه نهایی کمپین هاست. برخی از برندها نظیر نایک، آئودی یا اپل 
به دلیل زمینه فعالیت  خاص شان شانس بیشتری برای موفقیت در حوزه بازاریابی 
دارن��د. بی تردید این فرصت به گونه ای برابر ب��رای یک کارگاه چوب بری یا شرکت 
ذوب آهن وجود ندارد. در چنین شرایطی بسیاری از بازاریاب ها و حتی کارآفرینان 
صنای��ع مورد بحث را غیرجذاب عنوان می کنند. این امر موجب چشم پوشی آنها از 
شرایط بازاریابی برای چنین برندهایی می شود. به این ترتیب برخی از صنایع روز به 
روز از دنیای بازاریابی دورتر می شوند.  فرض اصلی من در این مقاله امکان بازاریابی 
خالقانه برای تمام کسب و کارها، حتی آنهایی که غیرجذاب نامیده می شوند، است. 
به این ترتیب در ادامه برخی از راهکارهای کاربردی به منظور بازاریابی مناسب برای 

برندها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. حداکثرسازی تعداد فرصت های بازاریابی

آی��ا شما تا به ح��ال نسبت به مزیت های کسب و کارت��ان در مقایسه با دیگران 
تام��ل کرده اید؟ بسی��اری از برندها دارای مزیت های قاب��ل مالحظه ای در مقایسه 
ب��ا رقبا هستند. ای��ن امر باید موجب استفاده بهینه آنه��ا از چنین فرصت هایی به 
منظور تاثیرگ��ذاری هرچه بیشتر بر روی مخاطب ه��دف شود. متاسفانه بسیاری 
از برنده��ا علی رغم تمایل ب��ه بازاریابی خالقانه چندان تالش��ی در راستای یافتن 
مزیت های برندشان ندارند. این امر موجب فعالیت کلیشه ای آنها در حوزه بازاریابی 
یا کناره گیری کلی آنها از دنیای بازاریابی می شود، بنابراین نخستین گام در راستای 
موفقی��ت در حوزه بازاریابی شناخت مزیت های برندم��ان است. این امر با توجه به 

ماهیت برندمان و کسب و کاری که در آن حضور داریم، مشخص می شود. 
بسی��اری از برندها پس از یافت��ن مزیت های خود به دنبال بازاریابی و 
تولی��د کمپین می روند. از نقطه نظر منطق��ی هنوز یک گام دیگر برای 
موفقی��ت در عرصه کسب و کار باقی مان��ده است. این گام جای گذاری 
مزیت ه��ای برندمان در الگوه��ای بازاریابی است. ب��دون تردید امروزه 
الگوهای بازاریابی مختل��ف و پیشرفته ای وجود دارد. هر کسب و کار با 
توجه به ماهیت و سطح نیازهای خود باید دست به انتخاب یک الگوی 
بازاریاب��ی بزند. به عنوان مث��ال، اگر شما در ح��وزه ذوب آهن فعالیت 
داری��د، مشتریان مستقیم شما نه مردم عادی، بلکه شرکت های تجاری 
خواهن��د بود. در این وضعیت ما باید الگ��وی بازاریابی B۲B )بین یک 
کس��ب و کار و کسب و کاری دیگر( را انتخاب کنیم. به طور مشابه اگر 
قصد تمرکز ب��ر روی مشتریان نهایی و ع��ادی را داریم، امکان انتخاب 
بازاریاب��ی مبتنی بر شبکه های اجتماعی وجود خواهد داشت. این شیوه 

به ما در زمینه یافتن مخاطب هدف کمک فراوانی خواهد کرد. 

2. بیان جذاب محتوا با استفاده از نماد منحصر به فرد
یک��ی از مشک��الت اصل��ی در زمینه فروش محص��والت در صنای��ع غیرجذاب 
نح��وه انتخاب تیتر اصل��ی برای محتوای بازاریابی و حت��ی طراحی محتوای اصلی 
اس��ت. وقتی ما در زمینه خدمات درمانی، بیمه ی��ا تجهیزات اداری فعالیت داریم، 
فرصت ه��ای بازاریابی معمولی در اختیارمان قرار نخواه��د گرفت، بنابراین ما باید 
به دنبال راهکارهایی ب��رای تعامل منحصر به فرد با مخاطب هدف مان باشیم. این 
امر دشواری های زیادی خواهد داشت، چراکه نیازمند شخصی سازی الگوهای رایج 
بازاریاب��ی براساس نیاز برندمان است. اشتباه بسیاری از برندها در این بخش تولید 
محتوای��ی بی ارتباط با ماهیت برندش��ان است. به این ترتیب مخاطب هدف تعامل 
چندانی با محتوای سایت م��ا نخواهد داشت. نتیجه نهایی این امر شکست برندها 

در زمینه بازاریابی است. 
یک��ی از راهکاره��ای مناسب ب��رای غلبه ب��ر دشواری های بازاریاب��ی در صنایع 
غیرج��ذاب ایجاد یک نماد منحص��ر به فرد برای برندمان اس��ت. نمونه موفق این 
استرات��ژی از سوی موسسه بیمه GEICO دنبال می شود. این موسسه با انتخاب 
ی��ک ن��وع مارمولک نادر و رو به انق��راض به خوبی سطح تاثیرگ��ذاری اش بر روی 
مخاط��ب هدف را افزایش داده است. گاهی اوقات اید ه های بازاریابی از دل تفکرات 
ساده م��ا سرچشمه می گیرد. اشتباه برندها در چنی��ن مواقعی تالش برای سخت 
ک��ردن شرایط بازاریابی است. بی تردید بازاریابی در صنایع غیرجذاب دشواری های 

خاص خود را دارد، اما ما نباید آن را بیش از حد دشوار سازیم. 
3. تالش برای اولین بودن

استف��اده از آمارهای رسمی درباره عالقه کارب��ران به ترندهای بازاریابی مختلف 
تاثیر انکارناپذیری بر روی موفقیت شرکت ها دارد. در این زمینه برندهای بزرگ از 
بخ��ش توسعه و تحقیقات استفاده می کنند. به این ترتیب همیشه توانایی استفاده 
ب��ه موقع از ترنده��ای برتر بازاریابی را دارند. اینکه برند ما پیش از سایر رقبا از یک 
راهکار تازه بازاریاب��ی و تبلیغات استفاده کند، اهمیت بسیار زیادی دارد. متاسفانه 
بسی��اری از برندها بیشتر به دنبال فعالیت کلیش��ه ای در این حوزه هستند. به این 
ترتی��ب هیچ گاه موفق به جلب نظر مخاط��ب هدف به گونه ای تاثیرگذار و متفاوت 
از دیگ��ران نمی شوند. تفاوت اصلی برندهای بزرگ با برندهای دیگر در همین نکته 
است. ما باید همیشه از ترندهای بازاریابی به موقع استفاده کنیم. در غیر این صورت 

جذابیت شان برای کاربران از بین می رود. 
هرچه محتوای بازاریابی ما برای مخاطب هدف تازه  باشد، میزان تاثیرگذاری آن 
افزای��ش خواهد یافت. وقتی از ضرورت کنار گذاشتن شیوه های کلیشه ای بازاریابی 
صحبت می کنیم، همی��ن نکات را مدنظر داریم. یافتن ایده های جذاب و تازه برای 
بازاریابی بخش مهمی از فعالیت هر بازاریابی محسوب می شود. امروزه کمتر برندی 
بدون ایده پردازی خالقانه و تالش برای استفاده از ترندهای تازه به عنوان نخستین 

شرکت توانایی موفقیت در حوزه بازاریابی را دارد. 
4. اهمیت جلوه انسانی در طراحی محتوا

ایراد اساسی بسیاری از محتوای بازاریابی کسل کننده عدم حضور برند موردنظر 
به عنوان یک شخصیت انسانی است. وقتی ما قصد بازاریابی برای برندمان را داریم، 
بای��د تا حد امکان آن را به زندگی و سلیق��ه مخاطب نزدیک کنیم. این امر شامل 
انتخ��اب نمایی بص��ری و شعارهایی جذاب برای برند اس��ت. تمام این فرآیندها به 
شخصیت بخشی به برند کمک می کند. ما به هنگام طراحی محتوای بازاریابی باید 
ب��ه شخصیت برندم��ان توجه داشته باشیم. تالش برای معرف��ی برند در قالب یک 
شخصیت انسانی اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد. 
کمپین های بازاریابی موفق در زمینه بازنمایی برند به عنوان یک شخص واقعی موفق 
عم��ل می کنند. به عنوان مثال کمپین های برند نایک با شعار »فقط انجامش بده« 
به خوبی شخصیت این برند به عنوان یک مربی ورزشی دلسوز را بازنمایی می کند. 
ب��ه همین خاطر میزان تاثیرگذاری این کمپین در طول سه دهه اخیر کاهش پیدا 

نکرده است. 
بسی��اری از کمپین ه��ای بازاریابی اطالعات کاربردی و مه��م را بدون هیچ گونه 
تغیی��ر یا ج��ذاب ساختن در اختیار مخاطب قرار می دهد. ای��ن امر در اغلب موارد 
موجب دلسردشدن مخاطب هدف از محتوای موردنظر می شود. به این ترتیب دیگر 

امک��ان جلب نظر مخاطب هدف وجود نخواهد داشت. موفقیت ما در زمینه تعامل 
با مخاطب هدف بستگی به هنرمان در زمینه افزایش جذابیت اطالعاتی که به آنها 
منتقل می کنیم، دارد. هر ف��ردی توانایی بیان اطالعات بدون هیچ گونه تغییری را 
دارد. هن��ر بازاریابی تبدیل اطالعات و داده ه��ای خام به نکات موردپسند مخاطب 
هدف است. این امر فقط از طریق شخصیت بخشی به برندمان امکان پذیر خواهد بود. 

5. اولویت کیفیت بر کمیت
رستوران های بزرگ و مشهور هیچ گاه بشقاب های غذای پر از خوراکی در اختیار 
مشتریان قرار نمی دهند. بشقاب اغلب رستوران های مشهور از نظر مردم عادی بسیار 
ان��دک به نظر می رسد. نکته مهم درخصوص فعالی��ت چنین رستوران هایی توجه 
بی نهای��ت به کیفیت غذا در مقابل کمیتش است. همین نکته شهرت جهانی برای 
برخی از رستوران ها به ارمغان می آورد. مزیت چنین رستوران هایی در مقابل دیگر 
رقب��ای عادی شان طعم فراموش نشدنی غذاهای شان است. این نکته به طور جالبی 
در ح��وزه بازاریابی نیز صح��ت دارد. بسیاری از برندها در تالش برای ارائه محتوای 
هرچه بیشتر به مخاطب هدف هستند. این امر در عمل دشواری های زیادی پیش 
روی برندها قرار می دهد. هدف اصلی ما در زمینه بازاریابی باید ارائه محتوایی جذاب 
و به یاد ماندنی، درست مانند غذای رستوران های مشهور، باشد. در این میان کمیت 
محتوای بازاریابی ما اهمیت چندانی ندارد. نکته مهم سطح تاثیرگذاری آن بر روی 

مخاطب هدف است. 
برندهای��ی که محتوای بسیار زیادی تولید می کنن��د. به تدریج مورد بی توجهی 
مخاطب هدف قرار می گیرند. مخاطب ما در طول روز با شمار باالیی از محتواهای 
بازاریاب��ی مواج��ه اس��ت. تالش ما ب��رای جلب نظر آنه��ا باید بر حج��م محتوای 
پیرامون شان به طور قابل مالحظه ای بیفزاید، بنابراین راهکار پیشنهادی من در این 
بخش تمرکز بر روی تولید محتوای کم حجم و در عین حال تاثیرگذار برای بهبود 

وضعیت برندمان است. 
6. هیچ وقت تاثیر رسانه های بصری را دست کم نگیرید

تصاوی��ر همیشه تاثیر انکارناپذیری ب��ر روی فعالیت برنده��ا دارد. امروزه مردم 
حوصل��ه چندانی برای مطالعه متن های طوالن��ی ندارند. این امر برندها را به سوی 
یافتن راهکاری جایگزین برای انتقال محتوا سوق داده است. محتوای بصری از نظر 
سط��ح جلب نظر مخاطب و تاثیرگذاری به مراتب از سایر فرمت ها وضعیت بهتری 
دارد. به همین خاطر امروزه اغلب برندها از این فرمت محتوا برای تعامل با مخاطب 
هدف استفاده می کنند. براساس مطالعه سایت Hubspot توییت های دارای فرمت 
بصری تا ۲۰درصد تاثیرگذاری بیشتر بر روی کاربران دارد. همچنین میزان بازنشر 
چنی��ن توییت های��ی دو برابر بیشتر است، بنابراین تمام برنده��ا باید از این الگو به 

منظور ایجاد تاثیرگذاری بیشتر استفاده کنند. 
یکی از نکات مهم در زمینه استفاده از محتوای بصری تالش برای تولید نمونه های 
منحص��ر به فرد برندمان ی��ا دست کم نمونه های کمت��ر دیده شده است. همچنین 
بهره گی��ری از محتوای تولی��دی کاربران )UGC( نیز در ای��ن میان اهمیت دارد. 
بسی��اری از برنده��ای بزرگ با استفاده از محتوای تولی��دی کاربران اقدام به تولید 
محتوای بازاریابی جذاب بدون نیاز به صرف هزینه می کنند. این گزینه به طور ویژه 

برای برندهای درگیر با مشکالت مالی فراوان کاربرد دارد. 
برند شما آنقدر هم غیرجذاب نیست

تولید محتوای بازاریابی جذاب و تعامل برانگیز هر سال دشوارتر می شود. این امر 
ت��ا حدی ناشی از حضور برندهای مختلف در این عرصه و همچنین عادت کاربران 
به نادیده گرفتن فعالیت بازاریابی برندهاست. نتیجه اصلی این امر ضرورت بازسازی 

استراتژی بازاریابی برندمان در نخستین فرصت است. 
گاه��ی اوقات برخی برندها بی��ش از حد نسبت به ماهی��ت غیرجذاب کسب و 
کارش��ان بدبی��ن هستند. این امر با نگاهی به فعالیت موف��ق برخی از برندها نظیر 
GEICO، آل استی��ت، آمری فیرست، پس��ت ایت، زندسک و بسیاری از برندهای 
فع��ال در صنایع در ظاهر غیرجذاب قاب��ل مشاهده است. تمام این برندها با تالش 
ب��رای ساماندهی کمپین های جذاب موفق به غلبه بر شهرت منفی صنعتی که در 

آن فعالیت دارند، شده اند. 
noobpreneur :منبع

 آینده آمیخته بازاریابی
خرده فروشی

خرده فروش��ان به منظور دستیابی به اهداف گوناگونی نظیر 
شناساندن فروشگ��اه، افزایش تردد مشتریان، افزایش فروش، 
افزایش سهم خود از جیب مشتریان، اعالن رویدادهای خاص 
و ارائ��ه اطالعاتی درباره مک��ان فروشگاه و کاالهای ارائه شده، 
از آمیخته پیشب��ردی استفاده می کنند. خرده فروشان، بخش 
عم��ده بودج��ه پیشبردی خ��ود را صرف توسع��ه تبلیغات و 

فعالیت های پیشبرد فروش می کنند.
خرده فروش برای تبلیغ نشان تجاری، محصوالت و خدمات 
خود به گزینه های رسانه ای متعددی دسترسی دارد. در حالی 
ک��ه هر یک از رسانه ه��ا مزایا و معایب خاص خ��ود را دارند. 
به ط��ور کلی، فعالیت های پیشبرد ف��روش برای دستیابی به 
اه��داف کوتاه مدتی نظیر افزایش ت��ردد مشتریان در ایام آخر 
هفت��ه مناسب است. علی رغم آنک��ه ابزارهای پیشبردی نظیر 
کمپین ه��ای تبلیغ��ات عموم��ی و تبلیغات ده��ان به دهان 
ارائه دهنده موثق ترین اطالع��ات به مشتریان هستند، کنترل 

آنها بسیار مشکل است.
آمیخته خرده فروشی سفارشی تر خواهد شد

اوایل، بازاریابی به صورت »همه برای همه« بود. برای مثال 
ی��ک پیام بازرگانی تلویزیونی در سراسر کشور پخش می شد، 
بنابرای��ن هر مصرف کنن��ده در ایاالت متح��ده، صرف نظر از 
منطق��ه محل زندگی، درآمد و . . . ، بیننده یک پیام بازرگانی 
واح��د درباره جن��رال موتورز ب��ود. در اولی��ن مرحله تحول، 
یعن��ی »برخی برای برخی«، برای هدف قرار دادن بخش های 
خاص��ی از جامعه از مق��داری سفارشی سازی استفاده شد. در 
تبلیغ��ات با پیام الکترونیکی ب��ه صورت مستقیم نیز حدودی 
از سفارشی س��ازی مشاهده شد، به این ص��ورت که محتوای 
پیام ها براساس جنسیت، س��ن و درآمد مصرف کننده تعدیل 
می ش��د. مرحله بعدی »یک برای یک« بود، به این صورت که 
ه��ر فرد در سراسر کشور-جه��ان، با توجه به سالیق شخصی 

خود، پیام های منحصربه فردی را دریافت می کرد.
طبقات با گذر زمان تغییر خواهند کرد

و  آب  شک��ر،  از  ترکیب��ی  پپس��ی  نظی��ر  سازمان های��ی 
نوشیدنی ه��ای گ��ازدار طع��م دار را ب��رای دهه ها ب��ه فروش 
رسانده اند، ولی فشارهای واردشده از جانب فعاالن ضد چاقی 
و طرف��داران محیط زیست از یک س��و و تغییر رو به افزایش 
تمای��الت مصرف کننده به محص��والت سالم تر از سوی دیگر، 
شرکت ه��ای نظی��ر پپسی و کوکاک��وال را مجب��ور به تعریف 
مج��دد کس��ب و کار خود ک��رده است. هم اکن��ون شرکت ها 
مجبور به معرفی محصوالتی هستند که سالم و مغذی باشند. 
فروشگاه های خرده فروشی دارای طبقاتی نظیر نوشیدنی های 
سالم، محصوالت بدون قن��د، بیسکوییت های سبوس دار و ... 
هستن��د. خرده فروش هایی که طبقات غذایی خود را همراه با 

تغییر روندها تغییر می دهند، موفق تر خواهند بود.
رقابت بیشتر منجر به قیمت گذاری نوآورانه خواهد شد

تبعیض قیم��ت همچنان یکی از عوام��ل آمیخته بازاریابی 
است که به بیشترین میزان مورد بی توجهی قرار گرفته است. 
یک��ی از نوآورانه ترین روش های تعیی��ن قیمت این است که 
صرف��ا از مشتری پرسیده شود از نظ��ر وی ارزش آن خدمت 
ب��ه چه میزان است. به این شی��وه، قیمت گذاری وارونه گفته 
می شود. این راهبرد قیمت گذاری در نظریه ای ریشه دارد که 
به موجب آن، در نهایت، قیمت یک خدمت فقط همان میزان 
اس��ت که فرد حاضر به پرداخ��ت آن است. مشتریان همیشه 
در صدد صرفه جویی در هزین��ه هستند و ارائه پیشنهادها به 
صورت بست��ه ای، روش مناسب برای جذب آنان است. درآمد 
بیشتری داشت��ه باشید و در عین حال محصوالت بیشتری را 

به فروش برسانید.
مکان و مدیریت زنجیره تامین بر کارایی مقیاس تاثیرگذار 

خواهند بود
یک مک��ان راهبردی و یک شبکه مدیری��ت زنجیره تامین 
خوب نقش مهمی را در خرده فروشی ایفا می کند. مکان جایی 
است که سطح کاربری مشتری حادث می شود. یک فروشگاه 
محل��ی باید نزدیک مناطق مسکون��ی قرار گیرد، در حالی که 
فروشگاه های بسیار بزرگ نظی��ر هایپرمارکت ها می توانند در 
حوم��ه شهر واقع شوند. استفاده ک��ارا و بیشتر از فناوری های 
پیشرفت��ه باع��ث بهبود مدیری��ت زنجیره تامی��ن و موفقیت 

خرده فروشان می شود.
ترویج ها موضوع محور خواهند شد

در بسی��اری از خرده فروشی ها، اج��رای رویدادهای منحصر 
به فرد ب��رای ایجاد ترویج های موضوع��ی نوآورانه، رویکردی 
شناخته شده هستند. هم اکنون خرده فروشان در مناسبت هایی 
نظیر روز عشاق، روز مادر، روز دوستی، عید پاک، برای ترویج 
محصوالت خود استفاده می کنند. به طور کلی، خرده فروشان 
طی چنی��ن ترویج هایی پیشنهادهای جالبی را ارائه می کنند. 
همزمان ب��ا افزایش رقاب��ت، ترویج های موضوع��ی بیشتری 

مشاهده خواهد شد.
ک��ل آمیخته خرده فروشی خودک��ار می شود و از سوی یک 

مدیریت ارتباط با مشتریان بسیار کارا حمایت خواهد شد
به منظور پاسخ به تغییرات سریع در صنعت، خرده فروشان 
بای��د به سمت نسل جدیدی از بسته ه��ای برنامه ریزی منابع 
سازمان خرده فروشی که دسترس��ی به اطالعات، فرآیندهای 
تج��اری یکپارچه و بستر فناوری م��درن الزم را برای رقابتی 
 ERP مان��دن فراهم می کنن��د، حرکت کنند. ی��ک سیستم
ب��ه عنوان بستر نرم افزاری بنیادی��ن و الگوی داده ای ضروری 
برای پشتیبان��ی از دامنه گست��رده ای از فعالیت های تجاری 
 ERP  در شرکت خرده فروشی عم��ل می کنند. یک سیستم
شام��ل اجزای به خوب��ی یکپارچه ش��ده دربرگیرنده مدیریت 
سازمان، برنامه ریزی خرده فروشی پیشرفته، عملیات فروشگاه 
و مدیری��ت زنجی��ره تامین است. این برنامه ه��ا برمبنای یک 
زیرساخ��ت فناورانه مدرن ساخته شده اند که داده های اصلی، 
هوش تج��اری، یکپارچه سازی داخل��ی و خارجی را مدیریت 

می کند.
hormond :منبع
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کهنه سربازهای کارآفرین 

تص��ور اغلب افراد در رابطه با کارآفرین ه��ا افرادی است که تمام 
عم��ر خ��ود را در دانشگاه و یا در محل کار سپ��ری کرده اند، با این 
ح��ال تنها تع��دادی از کارآفرین ها به این صورت ب��وده و نمی توان 
هم��ه را یکسان تلقی کرد. درواقع برخی از مهم ترین آنها که امروزه 
ب��ه عنوان نم��اد مدیریت و کارآفرینی محس��وب می شوند، در ابتدا 
سربازانی موفق محسوب می شدند که حتی سابقه شرکت در جنگ 
را نیز دارند. بدون شک آشنایی با این افراد جذابیت باالیی را داشته 
و برخ��ی از نام ها بدون شک شما را متعجب خواهد کرد. در همین 

راستا به بررسی ۱۰ مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-فیل نایت 

ای��ن امر که مالک ارزشمندترین برند ورزش��ی و یکی از ۳۰ فرد 
ثروتمن��د جهان را ی��ک کهنه سرباز به حساب آوری��م، بدون شک 
شوکه کنن��ده خواهد بود، با این حال وی پ��س از اتمام دانشگاه به 
م��دت هشت سال در ارتش حضور داشته و عملیات های مختلفی را 
تجربه کرده است. جالب است بدانید که دوستان او در ارتش، آقای 

نایت را یک سرباز فوق العاده توصیف کرده اند.
2-فردریک اسمیت 

موس��س برند فدکس که شناخته شده تری��ن برند در زمینه حمل 
و نق��ل کاال محسوب می شود، یک��ی از سربازانی است که در جنگ 
ویتن��ام حضور داشته به عن��وان خلبانی حرفه ای دو مدال جنگی را 
نیز به دست آورده است. جالب است بدانید که او تجربیات ارتش را 
دانسته  ه��ای بسیار سودمندی در زمینه موفقیت کاری خود دانسته 

است. 
3-باب پارسونز

موس��س برند گ��وددی که یک برن��د فعال در زمین��ه تکنولوژی 
محس��وب می شود، در جنگ ویتنام حض��ور داشته و طی عملیاتی 
مجروحی��ت شدیدی را نیز پیدا کرده است. به همین خاطر نیز وی 

یک مدال شجاعت را دریافت کرده است. 
4-جیسون کاربتری و اندرو سلرز

ای��ن دو دوست که موسسین برن��د کمپلکس محسوب می شوند، 
ب��رای چندین سال در جنگ افغانستان حضور داشته اند. پس از آن 

اقدام به تاسیس برند خود در زمینه مدیریت منابع کردند.
5-ریچارد کیندر

موسس یکی از بزرگ تری��ن برندها در زمینه تولید لوازم ضروری 
زیرساخت ه��ای سوخت-های فسیلی آمریکای شمالی به نام کیندر 

مورگان، یکی از جانبازهای جنگ ویتنام محسوب می شود. 
6-بلیک هال 

برند ID.me در زمینه تکنولوژی فعالیت داشته و در حال حاضر 
مشتریانی میلیونی دارد. موسس آن یکی از فرماندهان مطرح جنگ 
عراق محسوب شده و شهرت خود را عامل بسیار مهمی در موفقیت 

کاری عنوان کرده است. 
7-گریگوری کلمن 

خلب��ان سابق نیروی هوایی پ��س از حضور در برنامه شارک تنک 
موفق شد تا نظر میلیونر معروف مارک کوبان را به سمت خود جلب 
کرده و با کمک او اپلیکیشن ورزشی Sworkit را تاسیس کند که 
تعداد کاربران ماهانه آن بیش از ۳ میلیون نفر است که رقمی کامال 

قابل توجه است.
8-مارک راکفلر

StreetShares نام برندی است که آقای راکفلر برای کمک مالی 
جهت تاسیس کسب وکار برای جانب��ازان و کهنه سربازان آمریکایی 
ایج��اد کرده و بسیار محبوب شده است. خ��ود او نیز سابقه سال ها 
حض��ور در جنگ ع��راق را به عنوان یک افس��ر داشته و یک وکیل 

دادگسری و دادستان محسوب می شود. 
9-جان راجرز جونیور

وی کاپیت��ان سابق نیروی دریایی آمریکا است که در جنگ عراق 
نی��ز حضور داشت��ه است. و در سال ۲۰۰۷ برن��د خود تحت عنوان 
Local Motors را تاسی��س ک��رده است. ای��ن شرکت علی رغم 
ساخ��ت ماشین های جنگی، موتور موردنیاز شرکت های دیگر را نیز 
تامی��ن می کند. برای مثال در بسیاری از وسای��ل نقلیه عمومی، از 

موتورهای این شرکت استفاده می شود. 
10-مت گریفین 

وی موس��س برن��د Combat Flip Flops است که در زمینه 
خری��د و ف��روش اینترنت��ی فعالی��ت دارد. موسس ای��ن برند آقای 
گریفی��ن در جنگ افغانستان و عراق حض��ور داشته و بخش اعظم 
درآمد شرکت را ص��رف رسیدگی به خانواده کشته شدگان جنگ و 

مجروحین می کند. 
smallbiztrends :منبع
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آیا شما هم از آن دسته افرادی محسوب می شوید که با معضل کمبود 
ساع��ت مواجه هستند؟ بدون شک در این رابط��ه راهکارهای زیادی را 
نیز امتحان کرده اید با این حال تغییر خاصی صورت نگرفته است. علت 
اصلی این امر به این خاطر است که اکثر افراد برای رفع مشکل خود، به 
دنبال ی��ک راه حل هستند. این امر در حالی است که برای رفع چنین 
معضل��ی، ض��روری است تا چندین روش را به ص��ورت همزمان به اجرا 
درآوری��د. در این رابطه انجم��ن کارآفرینان جوان، ۱۴ راهکار را معرفی 

کرده است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
1-اقدامات غیرضروری را متوقف کنید

در لیس��ت روزان��ه هر ف��ردی، اقدامات��ی به چشم می خ��ورد که ابدا 
ضرورت��ی برای آنها وجود نداشته و این ام��ر باعث می شود تا در نهایت 
ب��رای کارهای مهم تر زمان کافی وجود نداشته باشد. همواره این جمله 
را به خاطر داشته باشید که هر فرد باید تعیین کند که در راستای چه 
هدفی می خواهد زندگی کند. تحت این شرایط شما دیگر قدرت انتخاب 
همه چیز را نخواهید داشت. به همین خاطر شناسایی اصل های حیاتی 
کامال مهم بوده و الزم است که همین االن بررسی مجددی را نسبت به 

اقدامات روزانه خود انجام دهید. 
2-انجام چندین کار به صورت همزمان را جدی بگیرید 

اگرچه در حین انجام فعالیت های مهم، توصیه می شود تا تمام تمرکز 
خود را صرف آن کنید، با این حال برای اقدامات کم اهمیت ولی ضروری 
این سیاست ب��دون مانع خواهد بود، برای مثال می توان در زمان ناهار، 
فای��ل صوتی موردنظر خود را گوش کنید. این امر کمک خواهد کرد تا 

در زمان شما صرفه جویی شود. 
3-برای هر اقدام محدودیت زمانی مشخص کنید

ای��ن امر باعث خواهد ش��د تا از پرداختن به اقدام��ات فرعی جلوگیری 
شده و پرونده یک فعالی��ت در زمانی درست بسته شود. درواقع تحقیقات 
روان شناس��ی این نکته را اثبات می کند که ایجاد وقفه های متعدد به علت 
ای��ن امر که تمرکز فرد را از بین می برد، باعث خواهد شد تا انجام فعالیتی 
که تنها به نیم ساعت زمان نیاز دارد، فرد را چندین ساعت درگیر نگه دارد. 
ب��ه همین خاطر نیز برای هر اق��دام ضروری است تا یک محدودیت زمانی 
منطقی تعیین کنی��د و در نهایت برای ارتقای سطح کاری و مهارت خود، 
می-توانی��د پس از مدتی زمان تعیین ش��ده را کاهش دهید. این امر باعث 
می شود تا همواره به دنبال راهکارهای خالقانه تری برای انجام کارهای خود 
باشید. همچنین این امر که تمامی خوراکی های موردنیاز در دفتر کار وجود 
داشت��ه باشد، نیاز به خارج ش��دن از دفتر را از بین خواهد برد، با این حال 
توجه داشته باشید که بهتر است تا هر یک ساعت، از جای خود بلند شده 
و چن��د تمرین کششی را انجام دهی��د. در غیر این صورت سالمت شما با 

تهدیدی جدی مواجه خواهد شد. 
4-از دستیار صوتی استفاده کنید 

استفاده از تکنولوژی های به روز، هوشمندانه ترین اقدامی است که هر 

ف��ردی می تواند در زندگی خود انجام دهد. ب��رای مثال دستیار صوتی 
یک��ی از ای��ن موارد محس��وب می شود که باعث خواه��د شد تا سرعت 
انجام بسی��اری از کارها افزایشی چشمگیر را پی��دا کند. برای مثال در 
حال��ت عادی شما برای تماس گرفتن با ف��ردی نیاز دارید تا شماره فرد 
را جست وج��و کنید، با این ح��ال یک دستیار صوتی، ای��ن اقدام را در 
کمترین زم��ان ممکن انجام خواهد داد، با این حال توجه داشته باشید 
ک��ه این مورد تنها یک مثال س��اده محسوب شده و کاربرد آنها فراتر از 

این موارد محسوب می شود. 
5-محدودیت هایی را برای استفاده از اینترنت قائل شوید 

اینترنت بزرگ تری��ن قاتل زمان افراد محسوب می شود. در این رابطه 
م��واردی ساده نظیر چک ک��ردن ایمیل ها نیز زمان زی��ادی را از افراد 
خواه��د گرفت. به همین خاطر ضروری است حتی برای میزان استفاده 
از شبکه های اجتماعی نی��ز محدودیت زمانی خاصی را تعیین کنید، با 
این اقدام از زمانی که در طول روز اضافه می آورید، متعجب خواهید شد. 

6-تا حد امکان اقدامات خود را خودکار کنید 
ب��ا کمک تکنول��وژی انجام بسی��اری از اقدامات به ص��ورت خودکار 
امکان پذی��ر شده است. به همین خاطر ض��روری است تا مواردی را که 
می تواند در کار و زندگی شخصی شما کاربردی باشد را شناسایی کرده 
و از آنه��ا برای کاهش حجم کاری خ��ود استفاده کنید. فراموش نکنید 
ک��ه برخی از کاره��ای هرچند ساده، زمانگیر محس��وب می شوند. برای 
مث��ال IFFFT یک ابزار برای خودکار کردن اقدامات تکراری محسوب 

می شود که باید استفاده از آن را در دستور کار خود قرار دهید. 
7-اولویت بندی داشته باشید 

ای��ن امر که اقدامات خود را براساس ی��ک اولویت بندی درست انجام 
دهید، باعث خواهد شد تا در پایان روز، تمامی اقدامات مهم انجام شده 
باشد. ب��ه همین خاطر ضروری است تا بر طب��ق اولویت ها برنامه ریزی 

کنید. 
8-از دیگران کمک بگیرید 

هیچ دلیلی وجود ندارد که شما مجبور باشید همه کارها را به صورت 
تنهایی انجام دهید. به همین خاطر نیز ضروری است تا کار تیمی را در 
دستور کار خود ق��رار داده و از کمک گرفتن از سایرین، واهمه نداشته 
باشی��د. بدون شک ب��ا کمک افراد دیگر، سرع��ت و سهولت همه کارها 

بیشتر خواهد بود. 
9-از تکنیک پرومودورو استفاده کنید 

ای��ن فن توسط ف��ردی به نام فرانچسکو چیریلو اب��داع شده است. بر 
طبق آن بهترین محدوده زمانی برای انجام یک فعالیت تنها ۲۵ دقیقه 
اس��ت. پس از آن فرد باید سه الی پن��ج دقیقه به خود استراحت بدهد. 
عل��ت این نام گ��ذاری به این خاطر است که ب��رای تهیه سس ایتالیایی 
پروم��ودورو نیز دقیقا به همین میزان زم��ان نیاز است. نکته ای که باید 
ب��ه آن توجه داشته باشید این است که پ��س از چهار پرومودورو، شما 
بای��د زمان بیشتری را به استراحت اختصاص دهید. اگرچه این تکنیک 
بی��ش از حد ساده و حتی خنده دار به نظ��ر می رسد، با این حال کافی 
اس��ت تا تنه��ا دو روز آن را انج��ام دهید. بدون ش��ک متوجه تغییرات 

مثبتی خواهید شد. 
10-سریعا اقدام کنید 

ای��ن امر ک��ه وقفه ای را در انج��ام کارهای خود ایج��اد نکنید، باعث 
می  شود ت��ا انجام آنها بیش از حد طوالنی نشده و زمان شما هدر نرود. 
ب��ه همین خاطر ضروری است تا همه چیزهایی که ممکن است شما را 
منح��رف سازد، کنار گذاشته و سریعا اقدامی ک��ه برای آن برنامه ریزی 

کرده اید را انجام دهید.
11-به زمانی کمتر فکر کنید 

هم��واره برای خود یک جدول داشته باشید تا اقدامات مثبت و منفی 
خ��ود را در آن یادداشت کرده و در آخر هفته با توجه به عملکردی که 
داشته اید برای خودت��ان جایزه و یا تنبیه  تعیین کنید. برای مثال یکی 
از اقدام��ات دارای امتیاز مثبت شما می  تواند انج��ام اقدامات در زمانی 
کمتر از حد تعیین شده باشد، با این اقدام نه تنها مهارت خود را افزایش 
خواهید داد، بلکه در زمان نی��ز صرفه جویی می شود. درواقع هر چیزی 
که حالت بازی داشته باشد، احتمال رعایت آن افزایش پیدا خواهد کرد. 

12-ساعت های اوج کاری خود را بشناسید 
ب��دون شک ب��رای هر ف��ردی، زمان هایی وج��ود دارد ک��ه در آن با 
باالترین حجم کاری رو به رو هستند. شناسایی آنها باعث خواهد شد تا 
برنامه ری��زی بهتری داشته و حتی امکان از بین بردن آنها وجود داشته 
باش��د. برای مث��ال می توانید برخی از اقدام��ات را در زمانی دیگر انجام 
دهی��د تا از حجم کاره��ا کاسته شده و احساس خستگی بیش از حدی 
را نداشت��ه باشید. همچنین این امر که زمان های اوج سطح انرژی خود 
را بشناسی��د، کمک خواهد کرد تا با انتق��ال سخت ترین اقدامات به آن 

زمان ها، برنامه ای کامال حرفه ای را داشته باشید. 
13-به جای نوشتن ویس ارسال کنید 

بدون شک حت��ی بهترین تایپیست ها نی��ز نمی توانند سرعت صدای 
افراد را داشته باشند. این امر در حالی است که تایپ کردن خود سختی 
و فش��ار بیشت��ری را در مقایسه با ارسال ویس در پ��ی دارد. به همین 
خاطر توصیه می شود تا صدای خود را جایگزین آن کرده و برای ارسال 
پیام  ه��ای خود از این جایگزین استفاده کنی��د. همچنین این امر که از 
افراد دیگر بخواهید تا همه چیز را در قالب ویس برای شما راسال کنند، 
باع��ث خواهد شد تا در هنگام گ��وش دادن، از انجام کارهای دیگر نیز 

غافل نشوید. 
14-از نه گفتن واهمه نداشته باشید 

ای��ن امر که توانایی ن��ه گفتن به هر چیزی که خ��ارج از برنامه شما 
هس��ت را داشته باشید، باعث خواهد شد تا امکان حفظ و رعایت برنامه 
فراه��م شود. به همین خاطر ضروری است ت��ا از توانایی نه گفتن خود 
اطمین��ان حاصل کنید، با این حال توج��ه داشته باشید که نباید بیش 
از ح��د افراطی نیز عمل ک��رد. در غیر این صورت این فشار خود عاملی 
ب��رای خستگی و حتی مریض ش��دن خواهد بود. درواق��ع خودتان باید 
تصمی��م بگیری��د که در چه مواقعی، تغیی��ر در برنامه مشکلی را در پی 

نخواهد داشت.
business2community :منبع 

چگونه تعداد ساعت بیشتری را در طول روز داشته باشیم 

به قلم: انجمن کارآفرینان جوان
مترجم: امیر آل علی

به قلم: سمسون هالیسوس نویسنده حوزه کارآفرینی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی

سه شنبه
اول بهمن 1398

شماره 1478
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مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :
فاز دوم پست برق ۴۰۰ کیلوولت باغملک تابستان وارد مدار می شود

اهواز – شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: فاز دوم 
پست ۴۰۰ کیلوولت باغملک در تابستان پیش رو با ظرفیت ۲۰۰ مگا ولت آمپر وارد 
می شــود. محمود دشت بزرگ در حاشــیه بازدید استاندار خوزستان از روند اجرایی 
ســاخت این پست، بیان کرد: فاز اول پست ۴۰۰ کیلو ولت باغملک به ظرفیت ۲۰۰ 
مگاولت آمپر در سال ۹۶ وارد مدار شد و از سال گذشته روند تکمیل فاز دوم و سوم 
این پست به ظرفیت ۴۰۰ مگاولت آمپر دیگر، شروع شده است. وی تصریح کرد: این 
پست از طریق خط ۴۰۰ کیلو ولت دو مداره کارون ۳ - امیدیه ورود و خروج آن تنظیم شده و از طریق یک خط 
چهار مداره ۱۳۲ کیلو ولت برق را به شــبکه های پایین دستی منتقل می کند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزســتان افزود: این پست بزرگترین پست انتقال ۴۰۰ کیلو ولت ناحیه مارون ) شهرستان های ایذه، باغملک و 
رامهرمز( با تجهیزات مدرن است که در حال احداث و نهایی شدن است. دشت بزرگ تاکید کرد: فاز دوم این پروژه 
در تابســتان پیش رو و فاز سوم در تابســتان ۱۴۰۰ وارد مدار می شود و با ورود این پست پایداری شبکه برق در 

مناطق ذکر شده افزایش قابل توجهی پیدا می کند.

مدیر روابط عمومی این منطقه خبر داد:
ارسال وتوزیع ۳محموله بزرگ از کمکهای منطقه ویژه اقتصادی پارسیان 

در مناطق جاسک وبشاکرد
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: تا کنون ۳ محموله بزرگ از کمکهای اهدایی 

منطقه ویژه اقتصادی پارسیان  به مناطق سیل زده ارسال شده است
علیرضا خور شید زاده  مدیر روابط عمومی وتشریفات منطقه ویژه اقتصادی پارسیان 
با اعالم این مطلب اظهار داشت: بدنبال وقوع سیل در شرق استان و در راستای عمل 
به مسئولیتهای اجتماعی  و کمک رسانی به مردم شریف سیلزده  با تاکید دکتر پاکزاد 
مدیرعامل  وهمیاری کارکنان این منطقه  کاروان کمکهای منطقه وبژه پارسیان شامل 

۳ محموله بزرگ به مناطق جاسک وبشاکرد اعزام شده است
وی افزود: این کمکها شامل ۱۰هزار بطری یک ونیم لیتری اب معدنی، بیش از ۱۰ تن آرد و۱۰۰تخته پتوی بزرگ  
بود که با ۳ دستگاه تریلر به شرق استان ارسال شد و تالش کردیم تا ضمن هماهنگی با فرمانداران جاسک وبشاکرد 

امکان توزیع سریع وبه موقع این اقالم را فراهم کنیم
خورشــید زاده همچنین با اشاره به وقوع سیالب کم ســابقه که ماه گذشته باعث بروز خسارات مالی وتخریب 
بخشی از زیر ساختهای منطقه پارسیان شده بود افزود:در  جریان وقوع سیالب ماه گذشته پارسیان نیز ماشین آالت 
وتیمهای فنی، مهندسی منطقه ویژه از همان روزهای اول با حضور در روستاها و مناطق تخریب شده با تمام ظرفیت 
اقدام به امداد رسانی ورفع آبگرفتگی مسیرها کردند وپس از ان نیز با تکلیف ودستور  استاندار هرمزگان در جلسه 
شــورای بحران  در خصوص مشارکت در بازسازی برخی مناطق  پارسیان ، به شکل مستمر در  پی انجام وظایف 

وعمل به مصوبات تعیین شده هستند  
این مقام مسئول در پایان ضمن قدردانی از انجمن صنفی رانندگان وسایط سنگین بندرعباس حضور رانندگان 
تالشگر این انجمن که با همکاری مناسب محموله های اهدایی به سیل زدگان را در سریع ترین زمان ممکن به دست 

متولیان امدادی مناطق رساندند را ستودنی دانست

بازید مدیر مخابرات منطقه گلستان از اداره مخابرات آزادشهر
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: درپی بازدیدهای دوره ای مدیرمخابرات منطقه گلســتان از ادارات مخابرات 
استان ، مهندس شهمرادی به اتفاق هئیت همراه از مخابرات آزادشهر بازدید نمودند.در این بازدید مهندس غالمعلی 
شهمرادی از بخشهای مختلف فنی واداری دیدن و از نزدیک با کارکنان به گفتگو نشستند.در این دیدار مهندس 
علی بداغ آبادی رئیس اداره مخابرات آزادشهر با بیان برنامه و ارائه طرحهای فنی در دست اقدام ، تجهیزات و اقالم 
مورد نیاز را مطرح و گفت : در راستای تحقق اهداف مخابرات منطقه گلستان از هیچ تالشی دریغ نخواهند کرد و 
همسو را سایر کارکنان ، برنامه های ستاد را در شهرستان آزادشهر به مرحله اجرا در خواهند آورد.مهندس غالمعلی 
شهمرادی نیز با اشاره به اینکه خدمات مخابرات در جای جای استان باید به تمامی مشترکان ارائه شود ، راهکارهای 
مناســب برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه ها و تحقق اهداف در نظر گرفته شده درمخابرات آزادشهر را ارائه 

نمودند وتالش کارکنان در این زمینه را خواستار شدند.

حضورمدیر مخابرات منطقه گلستان در مراسم سومین روز درگذشت 
کارگزار مخابرات روستای وامنان 

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: مهندس غالمعلی شــهمرادی به اتفاق هیئتی در مراســم سومین روز 
درگذشت مرحوم قاسم نوروزی حضور یافت.مدیر مخابرات منطقه گلستان به اتفاق تعدادی از مدیران و روسا 
در مراسم سومین روز درگذشت همکار وکارگزار روستای وامنان از توابع شهرستان آزادشهرحضور یافتند و از 
خانواده مرحوم قاسم نوروزی دیدار و ضمن دلجویی و ابراز همدردی با آنها ، موجب تسلی خاطر بازماندگان 
شــدند.مهندس غالمعلی شهمرادی با اشاره به زحمات مرحوم قاسم نوروزی در خدمت رسانی به روستاییان 

در راستای تامین ارتباطات مخابراتی از ایشان به نیکی یاد کرد و برای خانواده آن مرحوم طلب صبر نمود.

مدیرعامل آبفای گیالن در نشست مشاورین امور زنان دستگاههای اجرایی استان:
 22درصد از مجموعه بانوان آبفای گیالن دارای پُست های مدیریتی هستند

رشــت- زینب قلیپور : چهارمین نشست مشــاورین امور زنان و خانواده دســتگاههای اجرایی استان با 
مشــارکت دفتر امور زنان و خانواده اســتانداری به میزبانی شرکت آب و فاضالب استان در محل تصفیه خانه 
بزرگ آب گیالن برگزار شــد.در این نشست سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان گیالن با اشــاره به اینکه تصفیه خانه بزرگ آب گیالن با ظرفیت تولید آب ۳۰۰۰ لیتر در 
ثانیه، آب شــرب ۱۲ شهر استان، معادل ۶8درصد جمعیت شهری استان را تأمین می کند افزود: این تصفیه 
خانه بعنوان اصلی ترین منبع تأمین آب اســتان می باشــد.وی در ادامه گفت: با بهره برداری از فاز دوم این 
تصفیه خانه ۳۰۰۰ لیتر در ثانیه بر حجم آب تولیدی افزوده خواهد شد و تا سال ۱۴۲5 نیز ۴ شهر دیگر هم 
از این تصفیه خانه بهره مند می شــوند و 75درصد جمعیت استان را تحت پوشش قرار خواهد داد.مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب اســتان گیالن با توجه به ســختی کار در حوزه اب و فاضالب و تاکید بر اینکه اجرای 
برنامه های ورزشــی و تفریحی می تواندگامی در راســتای ایجاد نشاط و ارتقاء روحیه کارکنان باشد، تصریح 
کرد: برنامه های فرهنگی و تفریحی با حضور خانواده بزرگ آب و فاضالب گیالن در مناسبت های مختلف در 
طول ســال برگزار می گردد.وی با بیان اینکه از مجموع ۱57 پست مدیریتی در شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن ۱۶.8 درصد این پســت ها درتصدی آقایان می باشد اظهار داشت: ۱۴.۴ درصد این پست ها به بانوان 
شــرکت تخصیص داده شد که با رشد ۱۴.5 درصدی از سال ۱۳۹۳ از 7درصد پست های تخصیصی در سال 
۱۳۹8 پســتهای مدیریتی در سطح بانوان شرکت به ۲۲درصد ارتقاء یافت.مهندس حسینی همچنین تصریح 
کرد: به منظور برقراری توازن در انتصاب آقایان و بانوان همکار و در راســتای شایســته گزینی، تخصیص ۱۰ 
پســت مدیریتی به بانوان همکار نیز در دستور کار شــرکت قرار دارد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن یادآور شد: مشارکت بانوان در فعالیت های پژوهشی و ارائه مقاالت بانوان نیز از ۲۰درصد به ۴8درصد 
رســید که با توجه به برگزاری دوره های ارتقاء و توانمندســازی بانوان از ســوی وزارت نیرو نسبت به معرفی 
مدیران و کارشناسان این شرکت نیز اقدام شد.وی ضمن ابراز امیدواری از برنامه های پیش رو در حوزه بانوان 
خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات خاص وزارت نیرو در خصوص شایسته گزینی و انتصاب بانوان توانمند و 
برنامه های ارتقاء و توانمندسازی از سطوح کارشناسی، شاهد رشد و موفقیت بیش از پیش بانوان در مناصب 
مدیریتی خواهیم بود.گفتنی اســت در پایان این نشست مشــاورین امور زنان و خانواده دستگاههای اجرایی 
استان از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن بازدید نمودند و از نزدیک شاهد روند تصفیه آب و سختی های تأمین 

و توزیع و انتقال آب بودند.

بهسازی و نصب تابلو بیوگرافی سردیس های بوستان مشاهیر اراک
اراک – مینو رستمی : به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، عملیات بهسازی و نصب تابلو 
بیوگرافی سردیس های بوستان مشاهیر توسط عوامل اجرایی معاونت سیما و منظر سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهرداری انجام شد،الزم به ذکر است، این سردیس ها که اکثرا تخریب شده بودند، ابتدا بازسازی و رنگ آمیزی 
و ســپس تابلو بیوگرافی مشــاهیر بر روی پایه سردیس ها نصب شدند، تا همشهریان در بازدید از این سردیس ها 

اطالعات الزم در خصوص این  مشاهیر را کسب کنند. 
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اخبار

ســاری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی آب 
منطقه ای مازندران: آقای دکتر محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای 
مازندران در جلســه کارگروه ســیل و مخاطرات دریایی استان با اشاره به تعدد 
سیالب و ضرورت پیش بینی، پیشــگیری و کاهش خطر گفت: کارگروه باید با 
سیاست گذاری هایی که انجام می دهد بتواند متناسب با شرایط استان به سمت 
یک سیســتم هوشــمند با بهره گیری از مشــارکت جوامع محلی بحران سیل 
رامدیریت کند.   مدیرعامل آب منطقه ای مازندران سیستم محلی هشدار سیل 
در استان را یک درس آموخته و تجربه از سیالب سال ۹7 ذکر کرد و گفت: این 
سیستم نیمه هوشمند کمک کرد تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت افراد مؤثر جوامع 
محلی، ســیالب های سال ۹8 را که حجم آن کمتر از سیالب سال گذشته نبود 
با کمترین خسارت در برخی رودخانه ها از جمله تاالر به حداقل برسانیم. وی با 
تأکید بر ضرورت توسعه این سیستم محلی در سایر رودخانه های استان خواستار 

بهبود و توسعه ایســتگاه های آب و هواشناسی و تجهیز آن شده و تصریح کرد: 
اطالعات اخذ شده باید در کمترین زمان ممکن در اختیار واحدهای محلی قرار 
گیرد و از سویی از ظرفیت سیستم پیش بینی هواشناسی نیز به نحو مطلوب تر در 

این سیستم استفاده شود. در این جلسه آقای دکتر داداش پور جانشین مدیریت 
بحران اســتان مازندران نیز انجام اقدامات مدیریتی در شرایط بحرانی را بسیار 
ســخت و دشــوار اعالم کرد و گفت: تصمیم گیری در شرایط بحرانی با توجه به 
محدودیت امکانات و دشواری کار نیازمند ریسک پذیری زیاد بوده، لذا باید تالش 
کنیم اقدامات پیشگیرانه مان را توسعه داده و آسیب ها و مناطق آسیب پذیر و علل 
آن را شناســایی کنیم و این نیازمند مشارکت همه دستگاه ها است.  داداش پور 
مشــارکت جوامع محلی را در امر مدیریت بحران سیل مهم برشمرد و گفت: در 
قانون جدید مدیریت بحران به این مهم توجه جدی شــده و انشــاءاهلل در آیین 
نامه اجرایی آن که به زودی از ســوی دولت ابالغ می شود، بسیاری از مشکالت 
این بخش کاهش یابد. در این جلسه پس از بیان نقطه نظرات از سوی اعضا در 
خصوص توســعه صنعت بیمه در بخش ســیالب و مشارکت مردم و همچنین 

توسعه سیستم محلی هشدار سیل تصمیماتی اتخاذ شد.

قم – خبرنگار فرصت امروز: شــهردار منطقه هشــت قم از کســب رتبه 
نخســت این منطقه بین شــهرداری های مناطق هشتگانه شــهر در پاسخگویی 
به درخواســت های مردمی ســامانه ارتباطات مردمی ۱۳7 و کسب رضایتمندی 
عمومی در چهار ماهه اخیر خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری، ابوالفضل 
مســتقیمی با اشاره به کسب رتبه نخست بین شــهرداری های مناطق هشتگانه 
شــهر در پاسخگویی به درخواست های مردمی ســامانه ارتباطات مردمی ۱۳7 و 
کســب رضایتمندی عمومی افزود: در ارزیابی به عمل آمده از میزان پاســخگویی 
و رضایتمندی مردمی از شــهرداری های مناطق هشتگانه شهر قم، شهرداری این 
منطقه رتبه نخست در پاسخگویی به درخواست های مردمی سامانه ۱۳7 و کسب 

رضایتمندی عمومی را به دست آورد. وی گفت: این منطقه یکی از مناطق ویژه شهر 
قم بوده که بسیاری از طالب، دانشجویان و اساتید دانشگاه در این منطقه سکونت 

دارند. مســتقیمی به اهتمام ویژه کارکنان شهرداری منطقه هشت به پاسخگویی 
نیازمندی های مردم اشــاره کرد و افزود: در همین راستا به طور مستمر پیام های 
دریافت شــده از سامانه ارتباطات مردمی ۱۳7 با سرعت پیگیری شده و اطالعات 
الزم در خصوص اقدامات صورت گرفته در اختیار مردم قرار می گیرد. وی در ادامه 
بیان داشت: ماهانه به طور میانیگین بیش از ۱۲۰۰ پیام از سامانه ارتباطات مردمی 
در خصوص منطقه هشت گزارش می شود که به طور مستمر و در سریع ترین زمان 
ممکن رســیدگی و به شهروندان اطالع داده می شــود. شهردار منطقه هشت قم 
تصریح کرد: تعامل با شــهروندان و ارائه خدمات مطلوب به ساکنین پردیسان در 
اولویت کاری منطقه است و در این راستا تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت.

همدان – خبرنگار فرصت امروز: علی رحیمی فر ریاست کمیسیون فنی 
و عمرانی شورای اسالمی شــهر همدان عنوان نمود: روند پروژه پیاده رو سازی 
محور احداثی حدفاصل میدان جهاد و میدان آرامگاه بوعلی ســینا در راســتای 
تکمیل محور پیاده راه بوعلی سینا و بدلیل فرسودگی و به روز نمودن زیرساخت 
های شــهری در حال انجام است. وی رویکرد شــورای اسالمی شهر همدان را 
در خصوص پیاده رو سازی های گســترده ارتقای ایمنی و سالمت شهروندان، 
بهبود شرایط محیط زیست، کاهش بار ترافیکی، تسهیل تردد شهروندان، کمک 
به گذران اوقات فراغت شــهروندان، شکل گیری خاطره های جمعی، گسترش 
فضای جمعی و همگانی، افزایش تعامالت اجتماعی ، استفاده از دوچرخه، افزایش 
کیفیت پیاده رو، حمل ونقل پاک و ســبز، ارجعیت پیاده روی بر خودرو مداری، 
همین طور ایجاد دسترســی به وسیله حمل ونقل عمومی دانست. همچنین وی 
با بیان اینکه استاندارد های زیر ساخت  این محور پیاده رو  شامل اجرای شفته 
ریزی و اجرای الیه زهکش شامل شن ریزی و بتن ریزی و الیه نهایی سنگی با 
باالترین کیفیت مصالح اجرا گردیده اســت، یکی از مشکالت اساسی که توسط 
ذی نفعان اظهار می شد، طوالنی بودن مدت اجرای پروژه بود که براساس مذاکرات 
صورت گرفته با مجریان و مسئولین فنی این پروژه ، برخی از عوامل طوالنی شدن 
زمان اجرا در اختیار مســئولین است، در حالی که بعضی از عوامل منشأ بیرونی 

داشته و کنترل آنها با مشکالتی همراه است .
ریاســت کمیسیون فنی و عمرانی شورای اســالمی شهر همدان جانبازان و 
معلوالن از اقشار شریف جامعه  دانست که وظیفه هر نهاد و سازمانی است تا زمینه 
آسایش و راحتی آنها را فراهم کند و ما هم درشورای اسالمی و شهرداری وظیفه 
خود می دانیم تا معابر را برای رفت و آمد آسان و انجام فعالیت های اجتماعی این 
افراد مناسب سازی کنیم. در پروژه خیابان بوعلی اجرای طرح همسطح سازی معابر 

از کف فرش های بتنی برجســته و مخروطی شکل استفاده کرده ایم، به گونه ای 
که افراد نابینا با تغییر شــکل کف فرش های متوجه تغییر مســیرها می شوند. 
برجستگی کف فرش ها هم باعث می شود تا عصای نابینایان در شیارهای خاص 
قرار گیرند و رفت و آمد آسان را برای این افراد میسر کنند که این مصالح )سنگ 
گرانیتی و کف پوش بتنی رنگی نابینایان ( برابر اســتاندارد در مناســب سازی 
حرکت  بکار گرفته شده و قبل از اجرای پروژه آزمایشات الزم نیز اخذ گردیده و تا 
پایان کار پروژه کنترل می گردد. وی همچنین عملکرد مجموعه شهرداری منطقه 
یک که در سال جاری بالغ بر ۱۱7۰۰۰ متر مربع پیاده روسازی و کف سازی در 
سطح منطقه از جمله بلوار بعثت، خیابان شهید اسالمیان، بوعلی حد فاصل میدان 
جهاد و میدان آرامگاه، سعیدیه، مظفریه، بلوار احمدی روشن، خیابان کرمانشاه  و 

جاللی و بعضی نقاط دیگر می باشد را مطلوب و چشمگیر ارزیابی نمود.
سلماسی ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان 
نیز عنوان نمود شعار ما برای خدمات رسانی بهتر در شهر  بر مبنای شهر انسان 
محور است به این معنی که کلیه کارهای انجام شده در مجموعه شهرداری باید بر 
اساس رضایت شهروندان صورت گیرد و همچنین طراحی و هدف گذاری چرایی 

این پروژه با لحاظ فاکتور هایی مانند نوع مصالح و ویژگی های خاص آب و هوایی 
و جغرافیایی همدان باید مورد ارزیابی قرار بگیرد که قطعا طراحی پیاده روهایی 
که برا اساس تنوع کاربری و استفاده اقشار مختلف باشد بسیار مفید و پسندیده 
اســت. مسعود دهبانی صابر شــهردار منطقه یک همدان با بیان اینکه پیاده رو 
خیابان جهاد یکی از پر رفت و آمدترین معابر سطح شهر همدان است و از اهمیت 
بســزایی در حوزه شهری برخوردار است خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه یک 
همدان از مهر ماه ســال جاری با اعتبار شانزده میلیارد و چهارصد میلیون ریال 

آغار به بهسازی و نوسازی این معبر به مساحت 5 هزار متر مربع نموده است.
وی ادامه داد: با هماهنگی انجام شده  با  ادارات برق، گاز و مخابرات در ابتدا 
تمامی زیر ساختهای قدیمی جمع آوری شده و زیرساختهای جدید جایگزین می 
گردند، که خوشبختانه در این بخش پروژه با سرعت مناسبی در حال پیشرفت 

است که فاز اول آن به طور کامل به انجام رسیده است.
دهبانی صابر در ادامه افزود : یکی از اهداف مهم شهرداری منطقه یک در این 
پروژه اســتاندارد سازی آن بوده است که تمامی افراد جامعه بتوانند از این پیاده 
رو اســتفاده نمایند، و استانداردهای الزمه هم در آن لحاظ رعایت شده باشد. با 
توجــه به اینکه افراد نابینا و کم بینا در هنگام حرکــت در پیاده رو از اطالعات 
لمسی زیر پای خود در سطح سنگ فرش استفاده می کنند مسیر جداگانه ای 
نیز برای این شهروندان تعبیه شده است که بتوانند با سهولت هرچه تمام تر در 
این پیاده رو تردد نمایند. وی با اشــاره به اینکه در حیطه اســتاندارد سازی این 
پیاده رو اقدامات متفاوتی انجام شــده افزود: اجرای سنگ فرش گرانیتی، به روز 
رسانی تمامی تاسیسات و زیرساختها به طور کامل ،اجر ای نورپردازی و روشنایی 
مسیر ، الیروبی کامل نهری ها و دال گذاری جدید از کارهای شاخص انجام شده 

در این پروژه به شمار میروند.

تبریز - ماهان فالح: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی 
در ســومین جلسه کارگروه توســعه مدیریت با بیان نقش هر یک از کارکنان در 
رضایتمندی مردم گفت: باید ســطح پاســخگویی و رفتارهای ما به گونه ای باشد 
که ضمن احترام متقابل بتوانیم زمینه های شور و نشاط را در جامعه فراهم کنیم. 
میراحد حســینی با اشــاره به اینکه رفتار های ما و رضایتمنــدی مردم باالترین 
اثرگــذاری را در ارتباطــات اجتماعی ایفا می کند، افزود: باید برای اثربخشــی در 
جامعه بتوانیم ارتباطات انســانی و ادبیات و رفتارهای فردی و اداری نهادینه کنیم 
تا رضایتمندی در جامعه حاصل گردد.  حســینی با بیان نکات اخالقی و اصول و 
خودبزرگ بینی محبوبیت انســان را از بین می برد، کم رویی مانع پیشــرفت می ویژگیهای فردی و انسانی خاطرنشــان  کرد: غرور کاذب مانع یادگیری می شود، 

گردد، خودشیفتگی مانع معاشرت می گردد و عادت کردن مانع تغییر و مانع رشد 
و شــکوفایی انسان و جامعه می گردد.  وی با تاکید بر وظایف اجتماعی خطیر هر 
یک از کارکنان ابراز امیدواری کرد: با توجه به سفارشات دین مبین اسالم و قوانین 
و مقررات بتوانیم دین خود را به انقالب و مردم شریف استان ادا کنیم. همچنین در 
مراسمی که به منظور تقدیر از خدمات ذیحساب سابق این اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی برگزار شد دکتر برنا به عنوان ذیحساب جدید 
این اداره کل معرفی شد. در این نشست میراحد حسینی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان نقش ارزشمند دکتر نقی زهی در طول مسئولیت 

در این اداره کل به عنوان ذیحساب، از تالش های وی قدردانی کرد.

بندرعباس -خبرنگار فرصت امروز: معاون شهرســازی و معماری اداره کل راه 
و شهرســازی هرمزگان از تصویب طرح تفصیلی شــهر جناح در شــانزدهمین جلسه 
کمیســیون ماده پنج قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد.  به گزارش 
اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان هرمزگان، ابراهیم رستم گورانی با 
اشاره به اینکه بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع این شهر تهیه و تصویب شده 
است، گفت: در این طرح نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محالت مختلف 
و همچنین شعاع دسترسی کاربری های خدماتی، نحوه عبور و مرور در شهر، نوسازی 
تفصیلی شهر جناح  با محدوده ای به مساحت ششصد و ۳۱ هکتار و با جمعیتی بالغ و بهسازی بافت های مساله دار و ... مورد بررسی قرارگرفته است. وی تصریح کرد: طرح 

بر۱۰۱7۳ نفر در افق ســال ۱۴۱۰ تصویب و برای اجرا در اختیار شــهرداری های این 
شهر قرار می گیرد. گورانی با ابراز رضایت از همکاری و تعامل همه دستگاه های مربوطه 
ادامه داد: همکاری و مشارکت دستگاه های مرتبط ، در روند تهیه طرح تفصیلی نقش به 
سزایی داشته و موجب بهره مندی از همه نظرات تخصصی کارآمد و واقع بینانه در تهیه 
طرح گردیده اســت. معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان با 
اشاره به اهمیت تصویب طرح های تفصیلی خاطر نشان کرد: مصوب کردن این طرح ها 
و اجرای صحیح آن باعث ایجاد تعادل در فضاهای سکونت، کار، فعالیت و فراغت می شود 
و شاهد ارتقاء کارآمدی زندگی شهروندان و قانونمند کردن ساخت و ساز خواهیم بود. 

تأکید مدیرعامل آب منطقه ای مازندران بر توانمندسازی جوامع محلی در مدیریت بحران سیالب

کسب رتبه نخست شهرداری منطقه هشت در پاسخگویی به درخواست های مردمی

استاندارد سازی  در اجرای پیاده رو خیابان بوعلی ) حدفاصل میدان آرامگاه و جهاد(

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:
رضایتمندی مردم باالترین اثرگذاری را در ارتباطات اجتماعی ایفا می کند

طرح تفصیلی شهر جناح به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسید

تبریز- ماهان فالح: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز گفت: رسانه ها 
جزو حامیان و حافظان حوزه کشــاورزی محسوب می شوند. فرامرز افشانی در 
دیدار اســد فالح مدیر دفتر نمایندگی روزنامه فرصت امروز در استان آذربایجان 
شــرقی، ضمن اعالم این مطلب افزود: کالنشــهر تبریز با بیش از یک میلیون و 
هفتصد نفر جمعیت از شهرستان های حاشیه ای دریاچه ی ارومیه است و عالوه 
بر جنبه صنعتی، نقش پررنگی در کشاورزی دارد. وی ادامه داد: در این کالنشهر 
گلخانه های بزرگ، مرغداری ها، گاوداری ها و صنایع تبدیل وجود دارد و عمدتاً 
محصوالت شاخصی نظیر پنیر لیقوان، باقال قراملک، خیار و خیارشور باسمنج، 

گوجه سردرود، سبزی حکم آباد و کلزای مایان تولید می شود.
افشــانی یادآور شد: در شهرســتان تبریز 8۱ گلخانه در حدود سطح ۳۰ 
هکتار فعال بوده و حدود 8 هکتار نیز در دست اجرا است که از این میزان ۴۶ 
گلخانه در زمینه سبزی و صیفی و ۳5 گلخانه در زمینه گل و گیاه فعالیت 
می کنند. این مقام مســوول اضافه کرد: حــدود ۳۱۰  هزار تن محصوالت 
کشــاورزی، زراعی، باغی و دامی تولید و ۲۰۰ هزار تن محصوالت کشاورزی 
توســط کارخانجات فرآوری می شود. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز 
همچنین از عزم جدی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی ســبزیکاری 
حکم آباد خبر داد. فرامرز افشانی اظهار کرد: کارگروهی به منظور ارائه طرحی 
در خصوص حفظ اراضی سبزیکاری حکم آباد تبریز و به ثبت رساندن آن با 

همکاری دانشگاه تبریز، سازمان میادین، جهاد کشاورزی شهرستان و میراث 
فرهنگی اســتان برگزار و در خصوص ثبت ملــی اراضی صیفی و حکم آباد 
صحبت هایی شد. وی با اشاره به اینکه تبریز در ابتدا باغ شهر و شهر قنات ها 
بود، گفت: متاســفانه بنا به برخی دالیل مدیریتی و انسانی امروزه خبری از 
این باغ ها نبوده و بسیاری از قنات ها از بین رفته اند. وی تاکید کرد: رسانه ها 
بازوی کمکی ما هســتند و انتظار داریم تــا در این مورد به ما کمک کنند 
تــا جلوی از بین رفتن ۲۰۰۰ هکتار اراضی ســبزیکاری حکم آباد، قراملک 
و اســتاد جعفری و شــمس تبریزی را بگیریم. مدیر جهاد کشاورزی تبریز 

خاطرنشــان کرد: امروز زمین های سبزیکاری ما در شرایطی در حال از بین 
رفتن هستند که در دنیا برای ترویج کشاورزی شهری و ایجاد چنین فضاهایی 
تالش می کنند. وی گفت: با مطرح شــدن تغییر کاربری اراضی سبزیکاری 
حکم آباد، ســبزیکاران این منطقه چند سالی است که در روستاهای اطراف 
مثل روستای بارانلو اقدام به سبزیکاری و ارتزاق از این راه می کنند و ما باید 
برای حفظ آنچه که داریم، تالش کنیم. وی در خاتمه متذکر شد: شهرداری 
برای نگهداری از یک مترمربع فضای سبز هزینه زیادی صرف می کند، چرا 
باید از زمین هایی که خود سبزیکاران از آن نگهداری می کنند حفاظت نکنیم، 
این اراضی می توانند به عنوان جاذبه ای توریستی مورد استفاده قرار گرفته و 
فرصتی برای عرضه مستقیم محصوالت باشد. مدیر دفتر نمایندگی روزنامه 
فرصت امروز در اســتان آذربایجان شــرقی نیز در این دیدار با بیان اهمیت 
تعامالت فیمابین، همراهی جهاد کشــاورزی شهرستان تبریز را در توسعه 
همکاری های دوســویه به ویژه اطالع رسانی بموقع، مهم توصیف کرد. اسد 
فالح، کشاورزی را حوزه ای استراتژیک در امر امنیت غذایی و رونق اشتغال 
منطقه و همچنین ارتقای سهم صادرات غیرنفتی منطقه، عنوان کرد و گفت: 
امید است رویکرد گسترش تعامل با جامعه رسانه ای از سوی جهاد کشاورزی 
تبریز به افزایش توجهات بیش از پیش و همگانی در راســتای ظرفیت های 

کشاورزی این کالنشهر در کوتاه مدت منجر شود.

در دیدار با مدیر دفتر نمایندگی فرصت امروز اعالم شد؛

افشانی: رسانه ها جزو حامیان و حافظان حوزه کشاورزی هستند
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چ��ه اتفاقی می افتد اگ��ر دولت به تمام م��ردم یک کشور ماهیان��ه مبلغی را 
به عن��وان درآم��د ثابت پرداخت کند؟ آیا افراد تنب��ل می شوند؟ آیا قدر این پول 

بادآورده را نمی دانند و آن را هدر می دهند؟ 
بح��ث رف��اه و استانداردهای زندگ��ی یکی از داغ ترین مباح��ث روز در زمینه 
سیاستگ��ذاری اقتص��ادی در دنیا اس��ت. اقتصاددانان هم��ه روزه در حال ارائه  
مدل ه��ای پیشرفته و تازه تری ب��رای توزیع ثروت در جامع��ه هستند تا بتوانند 
ق��دری از نابرابری اجتماع��ی و تبعات آن مانند فقر گست��رده، شکاف طبقاتی، 
بزهکاری های اجتماعی و... بکاهند. یکی از مناقشه برانگیزترین برنامه ها در زمینه  
توزیع ثروت، برنامه  درآمد پایه  همگانی است. در این مقاله قصد داریم شما را با 

این مفهوم آشنا کنیم؛ با زومیت همراه باشید.
ایده  اولیه  درآمد پای��ه همگانی به قرن شانزدهم بازمی گردد؛ جایی که تامس 
م��ور، سیاست مدار و فیلسوف انگلیسی در کتاب اتوپی��ای خود، آرمان شهری را 
تصوی��ر ک��رده بود که در آن تمام م��ردم از حکومت مبلغی را ب��ه  عنوان درآمد 
تضمین��ی دریافت می کردند. پس از آن در اواخر قرن هجدهم، توماس اسپنس، 
ریفورمیس��ت انگلیسی و توماس پین، انقالبی آمریکایی از ایده ای که سطحی از 
درآمد را برای تمام جامعه تضمین می کند، حمایت کردند. در قرن نوزدهم، ایده  
درآم��د پایه به  علت قدرت گرفتن کاپیتالیس��م در اروپا و آمریکا به حاشیه رانده 
شد اما در قرن بیستم با ظهور ایدئولوژی های افراطی مانند فاشیسم و کمونیسم 
و همچنی��ن انقالب های کارگری، کشورهای قط��ب سرمایه داری از ترس شیوع 
انق��الب در این کشوره��ا به  سمت برنامه های توزیع ث��روت گرایش پیدا کردند. 
پ��س از جنگ جهان��ی دوم دولت های رفاه در اروپا بر سر ک��ار آمدند. مشخصه  
دولت ه��ای رفاه آن ب��ود که در عین توجه به بازار آزاد از برنامه های توزیع ثروت 
نیز غافل نمی شدند. در همین دوران برنامه های متنوع کمک های دولتی به افراد 
کم بضاعت به اجرا درآمد. یکی از این برنامه ها، برنامه  مالیات منفی بر درآمد بود. 
این برنام��ه که توسط میلتون فریدمن، اقتصاددان نئولیبرال و برنده  جایزه  نوبل 
اقتص��اد طراح��ی شده بود، به این صورت اجرا می شد ک��ه اگر درآمد فرد از حد 

مشخصی پایین تر باشد دولت مابقی آن را پرداخت می کرد.
پ��س از دهه  ۷۰ میالدی و با روی کار آمدن سیاست های نئولیبرال در آمریکا 
و غ��رب اروپ��ا سیاست های توزیع ثروت نیز کمرنگ ش��د، اما پس از بحران های 
اقتص��ادی متعدد در ابتدای قرن ۲۱، دوباره بح��ث برنامه های توزیع ثروت داغ 
شده و حتی بعضی کشورها برنامه های مدونی در سطح کالن در پیش گرفته اند. 
یکی از این برنامه ها، بولسا فمیلیا در برزیل است که از سال ۲۰۰۸ در این کشور 

درحال اجرا است.
درآمد پایه چیست؟

تعری��ف درآمد پایه در هر کج��ای دنیا متفاوت است ام��ا تقریبا در تمام این 
تعاریف چند مورد ثابت بوده که عبارتند از:

بی قیدوش��رط بودن: درآم��د پایه ای که توسط دولت پرداخ��ت می شود نباید 
مش��روط به هیچ چیز باشد. البته درآمد پایه می تواند با توجه به سن متغیر باشد 
اما افراد در یک سن مشخص همگی باید از مقدار مشخصی درآمد پایه برخوردار 
باشند. جنسیت، تحصیالت، وضعیت شغلی، وضعیت درآمدی و هیچ چیز دیگری 

نباید در پرداخت درآمد پایه  همگانی تأثیر داشته باشد.
به صورت خودکار بودن: درآمد پایه باید فارغ از هر نوع بوروکراسی اداری و به 

 صورت خودکار هر هفته، هر ماه یا ابتدای هر سال پرداخت شود.
غیرقابل تغییر بودن: با تغییر وضعیت مسکن، معیشت، شغل و درآمد هر فرد 

وضعیت پرداخت درآمد ثابت به فرد نباید تغییر کند.
ف��ردی بودن: درآمد پایه باید مستقیما به حساب فرد واریز شود نه به حساب 

خانواده یا همسر.
ب��ه  عنوان حق فرد پرداخت شود: درآمد پایه باید به  عنوان حقوق فرد در نظر 
گرفت��ه شود؛ حقی که تمام شهروندان یک کشور از آن برخوردار هستند. از این 
رو ه��ر کس که به عنوان تبعه یا ساکن یک کش��ور محسوب می شود دارای این 

حق خواهد بود.
کافی باش��د: قرار نیست با ارائه  این درآمد جابه جایی های عظیم اجتماعی رخ 
ده��د اما این درآمد باید به اندازه ای باشد که فرد بتواند حداقل نیازهای خود را 
تأمی��ن کن��د. این حداقل ها نیز با توجه به ساخت��ار اقتصادی هر کشور می تواند 

متفاوت باشد؛ چیزی که اهمیت دارد این است که کافی باشد.
 چرا امروزه درآمد پایه اهمیت بیشتری دارد؟

همان ط��ور که گفته شد، بحث اعطای درآمد پایه به افراد جامعه قدمتی ۵۰۰ 
ساله دارد اما امروزه ارائه درآمد پایه اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این اهمیت 

دو دلیلی عمده دارد:
1. فقر، شکاف اجتماعی و بیکاری:

ام��روزه تقریبا تمام برنامه های فقرزدایی از جمل��ه بیمه های خدمات درمانی، 
کوپن ه��ای غ��ذا، بورسیه های آموزشی، وام های بلندمدت ب��رای افراد متوسط و 
رو ب��ه ضعیف جامع��ه و... ضعف خود را در کاهش فقر نش��ان داده اند. از طرفی 
معض��ل اتوماسیون و ماشینی شدن کار نی��ز در دهه های اخیر شدت گرفته که 
باعث بیکاری بسیار زیادی شده است. به عنوان مثال فقط در چند سال اخیر در 
آمریک��ا ۴ میلیون شغل به  علت اتوماسی��ون از بین رفته است. اگرچه اتوماسیون 

عالوه بر ازبین بردن مشاغل، شغل های زیادی نیز ایجاد می کند اما از طرفی باعث 
شکاف طبقاتی نیز می شود. کارگرانی که طی سالیان دراز در یک کار متخصص 
شده ان��د به راحتی نمی توانند به  سراغ تخصص دیگری بروند؛ درنتیجه مجبور به 
قب��ول کاری با تخصص پایین تر و درنتیجه حقوق پایین تر هستند. این اتفاق در 

بلندمدت باعث ایجاد شکاف بیشتر طبقاتی در اجتماع می شود.
ط��ی مطالعاتی که در س��ال ۲۰۱۰ در آمریکا انجام ش��ده، یک فرد با درآمد 
ساعت��ی ۲۰ دالر به احتمال ۸۳درصد شغل خ��ود را از دست خواهد داد، حتی 
اف��رادی با درآمد ساعت��ی ۴۰ دالر نیز به احتمال ۳۱درصد شغل خود را به یک 

ماشین واگذار خواهند کرد و این آمار مدام در حال افزایش است.
طرف��داران درآمد پایه استدالل می کنند که اگر فردی درآمد پایه داشته باشد 
می تواند تخصص خود را عمق ببخشد و بدون استرس به  دنبال چند مهارته کردن 
خ��ود باش��د. چنین فردی به  راحتی قابل جایگزینی ب��ا ماشین نیست. از طرفی 
تحقیق��ات نشان داده  است که هی��چ برنامه فقرزدایی و توزیع ثروتی که تا امروز 
امتح��ان شده  به  می��زان پرداخت نقدی پول به افراد مؤث��ر نیست. در این میان 
ع��ده ای نیز استدالل می کنند که پرداخت پ��ول نقد به افراد بسیار پرهزینه تر از 
سایر برنامه های توزیع ثروت است. مطالعات نشان می دهد در آمریکا مبلغ ۵۰۰ 
میلی��ارد دالر ب��رای انواع برنامه های خدمات دولت��ی و فقرزدایی هزینه می شود 
درحالی ک��ه با کمتر از ۲۰۰ میلیارد دالر تم��ام آمریکایی ها می توانند زندگی در 

باالی خط فقر را تجربه کنند.
2. تغییر کلی مفهوم شغل:

تحلیلگران پیش بینی می کنند در سال های آینده چیزی به  نام شغل، آن گونه 
که امروز تصور می کنیم، وجود نخواهد داشت. استخدام شدن و استخدام کردن 
معن��ای خود را از دس��ت خواهند داد و تغییری اساس��ی در مفهوم شغل شاهد 
خواهی��م ب��ود. این تحلیلگران عقی��ده دارند که انواع مختلف��ی از خوداشتغالی، 
کارآفرین��ی و آزادک��اری جایگزین مشاغل کارگ��ری و کارمندی خواهد شد. در 
چنی��ن دنیایی اف��راد نیاز بیشتری به حمای��ت دارند تا بتوانن��د آزادانه و بدون 
دغدغه ب��ه کار بپردازند چرا که ریسک پذیری در ای��ن مشاغل جدید بسیار باال 
و پرهزین��ه خواهد بود. ب��ه  عنوان مثال یک راننده  تاکس��ی اینترنتی که توسط 
شرکتی استخدام می شود هیچ کدام از حقوق مربوط به یک کارمند اعم از حقوق 
ثاب��ت، بیمه، پ��اداش و... را ندارد یا ی��ک برنامه نویس که به  ص��ورت آزادکاری 
مشغ��ول فعالیت است پس از اتم��ام پروژه، ارتباطش ب��ا کارفرما قطع می شود. 
چنی��ن وضعیتی افراد را در حالتی بسیار متزل��زل و خطرناک قرار می دهد. اگر 
آن رانن��ده برای چند ماه توانایی کار ک��ردن را از دست بدهد یا آن برنامه نویس 
پروژه ای برای انج��ام نداشته باشد هیچ گونه حقوق��ی دریافت نخواهند کرد. در 
چنی��ن وضعیتی داشتن پشتوانه  مالی مطمئ��ن و همیشگی می تواند به افراد در 
مسی��ر شغلی شان کمک بسزایی کند؛ همچنین داشتن پشتوانه مالی می تواند به 

افراد جسارت بیشتری برای شروع پروژه های کارآفرینی خود بدهد.
 درآمد پایه همگانی و رفتار مردم

جان اشتاین بک، نویسن��ده  شهیر آمریکایی، در کتاب »زمستان« حال و روز 
م��ردی را تصویر می کند که در خانواده ای ثروتمند ب��ه دنیا آمده  است، اما طی 
زم��ان به یک دائم الخم��ِر بی خانمان تبدیل می شود. کاراکت��ر اصلی داستان که 
دوس��ت این مرد است مبلغ هنگفت��ی به او می دهد درحالی که می داند وی تمام 
ای��ن مبلغ را صرف خری��د مشروبات الکلی کرده و از ای��ن طریق خود را هالک 
می کن��د و درنهای��ت چنین نیز می شود. این تصوی��ری است که همه  ما در پس 
ذه��ن خود داریم؛ تصور غالب از یک انسان فقیر این است که وضعیت کنونی او 
حاص��ل انتخاب های او است. اما آیا در دنیای واقعی نیز همین گونه است؟ آیا در 
دنی��ای واقعی نیز اگر به فقرا کمک مالی کنیم تمام آن را صرف خرید مشروبات 

الکلی، مواد مخدر و... می کنند؟
تحقیق��ات جامعه شناسی نشان می دهد که این نظری��ه کامال بی اساس است. 
در اکث��ر آزمایش های جامعه شناسی افرادی که پول نقد دریافت کردند به  سمت 
جایگزین های مناسب تری برای سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی گرایش پیدا 
کرده اند؛ همچنین در مطالعاتی که سال ۲۰۱۳ توسط بانک جهانی انجام گرفت 
مشخ��ص شد که اگر به افراد فقیر به  میزان مناسب پول داده شود مصرف الکل 
و مواد مخدر آنها نه تنها افزایش نمی یابد بلکه در اکثر موارد کاهش نیز می یابد.

یکی دیگر از کلیشه های عمومی که در مورد پرداخت پول به مردم وجود دارد، 
این عقیده است که اگر به مردم پول تضمین شده داده شود، مردم دیگر انگیزه ای 
ب��رای کار کردن ندارند. این عقیده نیز اشتب��اه است. در دهه ۱۹۷۰ طرحی در 
منیتوب��ای کانادا اج��را شد تا تأثیر درآمد پایه بر زندگ��ی مردم را آزمایش کند. 
اگرچ��ه ای��ن طرح پس از تغیی��ر دولت به  طور کامل ملغی ش��د و دولت هزینه  
کاف��ی برای انجام مطالعات روی تأثیرات آن را تأمین نکرد اما در سال های اخیر 
پژوهشگران زیادی روی نتایج این طرح مطالعه کرده اند. این نتایج نشان می دهد 
ک��ه در اثر اجرای این ط��رح تنها یک درصد از مردم از ک��ار خود استعفا دادند 
ک��ه عمدتا زنان خانه دار و نوجوان هایی بودند که از این زمان اضافی برای حضور 
در مدرسه استف��اده می کردند. همچنین مطالعاتی دیگر نشان می دهد در مدت 

اجرای این طرح، مشاغل پاره وقت ۱۷درصد افزایش داشته اند.
تی��م وورستال، نویسن��ده و همکار ارشد انیستیت��و آدام اسمیت معتقد است 

چی��زی ک��ه باعث کاه��ش انگیزه  م��ردم به کار می ش��ود نه درآم��د پایه، بلکه 
برنامه ه��ای رفاهی کنونی است. او معتقد اس��ت برنامه های رفاهی که امروزه در 
اکث��ر کشورها پیاده می شود با ایجاد »تله  رفاه« باعث کاهش انگیزه  افراد به کار 
ک��ردن می شود. برنامه های رفاهی در کشورهای غربی به گونه ای طراحی شده اند 
ک��ه افراد را وابسته به این برنامه ها نگه م��ی دارد؛ از طرفی گاهی باعث می شود 
ک��ه کار کردن برای آنها کمتر از کار نکردن درآم��د داشته باشد. به عنوان مثال 
تصور کنید شما از یک برنامه  رفاهی ماهیانه مبلغ ۱۰۰۰ دالر شامل هزینه  غذا 
و پوش��اک، اجاره مسک��ن، هزینه  آموزش و... دریافت می کنی��د. در این صورت 
اگ��ر کاری پیدا کنید که درآمد ماهیانه ۱.۲۰۰ دالر به  همراه دارد نه تنها برنامه  
رفاه��ی شما قطع می شود بلک��ه احتماال پس از کسر مالیات، پولی که در نهایت 
خواهید داشت کمتر از ۱۰۰۰ دالر خواهد بود. پس برای شما به صرفه تر است که 
ک��ار نکنید. تله  رفاه یکی از مهم ترین مشکالتی است که برنامه های فعلی رفاهی 
در دنیا به  همراه دارد درحالی که موافقان طرح درآمد پایه  همگانی معتقدند این 
طرح چنین معضالتی ایجاد نمی کند و کار کردن همواره برای افراد درآمد اضافی 

به  همراه خواهد داشت.
یک��ی دیگر از مزای��ای پرداخت درآمد پای��ه، کاهش وابستگی ف��رد به کار و 
ازخودبیگانگ��ی کارگر است. متفکر شهیر ق��رن نوزدهم، کارل مارکس استدالل 
می کند که هر نوع کاِر کارمزدی باعث ازخودبیگانگی فرد می شود. وی معتقد بود 
ک��ار باید تابعی از نیازهای درونی فرد باشد نه نیازهای بیرونی او. از نظر مارکس 
انسان از این رو نیاز به کار دارد که کار کردن یک ارزش است، اما در جهان امروز 
افراد برای تأمین نیازهای خود مجبور به کار کردن هستند. از این رو مارکس کاِر 

کارمزدی را یک نوع بردگی می داند.
موافق��ان پرداخت درآمد پایه این گونه است��دالل می کنند که اگر افراد درآمد 
تضمین ش��ده داشته باشند نیازی ندارند به اولین شغلی که پیدا می کنند جواب 
بدهند و می توانند مدت زمان بیشتری را برای کشف توانمندی ها و استعدادهای 
خ��ود صرف کنند. در این صورت دیگر اف��راد وابسته به دستمزدی که از کارفرما 
می گیرند نیستند و می توانند به کاری مشغول شوند که واقعا به آن عالقه دارند.

خان��م هارپر ل��ی زنی تنها بود که ب��ه  عنوان شغلی پاره وق��ت در یک آژانس 
هواپیمای��ی کار می کرد و در اوقات فراغتش ب��ه نوشتن داستان می پرداخت، اما 
نتوانست��ه ب��ود هیچ نمونه  موفق��ی از داستان های بلندش را آم��اده نشر کند. تا 
اینک��ه دوست��ی سخاوتمند دستمزد یک س��ال او را به او هدی��ه داد. سال بعد 
هارپ��ر لی توانست نسخ��ه  اولیه کتاب »کشتن مرغ مقل��د« را تمام کند، رمانی 
ک��ه بعدها برنده  جایزه پولیتزر شد. از سرگذشت خانم هارپر لی می توان متوجه 
شد که داشتن پشتوانه  مالی مناسب تا چه اندازه می تواند به بروز توانمندی ها و 

استعدادهای ذاتی انسان کمک کند.
درآمد پایه و رشد اقتصادی

در م��ورد تأثیر درآم��د پایه بر رشد اقتص��ادی نظرات مختلف��ی وجود دارد؛ 
موافقین طرح درآمد پایه معتقدند با اجرای این طرح، تحصیالت و تخصص افراد 
افزایش یافته و درنتیجه باعث افزایش بهره وری افراد در مشاغل خود و درنهایت 
افزای��ش رشد اقتص��ادی می شود. از طرف دیگر مخالفان ادع��ا می کنند که این 
ط��رح با کاهش میل افراد به کارهای دسته پایین اما الزامی )مانند کارگر معدن، 
کارگ��ر ساختمانی، کشاورزی و...( همچنین افزایش دستمزد و درنتیجه افزایش 
بهای تمام شده کاالها باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. در مجموع رابطه  بین 
درآم��د پایه و رشد اقتصادی چندان مشخص نیست و نیازمند آزمایشاتی متعدد 

در سطح کالن جامعه است تا تأثیرات آن به طور کامل مشخص شود.
درآمد پایه و حقوق زنان

زن��ان ۵۰درصد جامعه  جهانی را تشکیل می دهند و اغلب خدمات آنها به این 
جامعه بدون دستمزد است. مطالعات مؤسسه  جهانی مک کینزی نشان می دهد 
ک��ه ارزش فعالیت زنان در جهان مبلغی بالغ بر ۱۲ تریلیون دالر است. این رقم 
نزدی��ک به کل تولید داخلی چین و بیش از ۱۰درص��د کل تولید جهانی است. 
زنان عموما این خدمات را با عالقه و میل خود انجام می دهند و هرگز یک مادر 
برای مراقبت از فرزندش طلب پول نمی کند اما جامعه موظف است برای حمایت 
از م��ادران به آنها کمک کند. بعضی مادران ب��رای تأمین مخارج خود مجبور به 
کار کردن هستند و نمی توانند به  خوبی از فرزندان خود مراقبت کنند. پرداخت 

درآمد پایه می تواند از این مادران در مقابل مشکالت اقتصادی محافظت کند.
در این میان بعضی حامیان حقوق زنان نیز استدالل می کنند درآمد پایه برای 
زنان ممکن است آنها را از مشارکت در فعالیت های اجتماعی و مشاغل باز بدارد 

و سهم آنها را از این فعالیت ها کاهش دهد.
درآمد پایه و فقر

همان گونه که گفته شد، اکثر برنامه های رفاهی تا امروز از ریشه کن کردن فقر 
نات��وان بوده اند. طرفداران درآمد پایه  همگان��ی استدالل می کنند که این برنامه 
می تواند یک  بار و برای همیشه فقر را از بین ببرد. نکته  جالب توجه این است که 
طرفداران این نظر شامل هر دو جناح اقتصادی نیز می شوند. از میلتون فریدمِن 
نئولیبرال تا مارتین لوتر کینِگ سوسیالیست، همه اعتقاد دارند برنامه های درآمد 
پایه یا مالیات منفی بر درآمد می تواند جایگزین مناسبی برای برنامه های رفاهی 

ناکارآمد امروزی باشد.

همچنی��ن موافقان استدالل می کنند افزایش درآمد به افزایش سالمت جامعه 
نیز کمک می کند و باعث کاهش بروز بیماری هایی مانند فشار خون و دیابت نوع 

دو می شود که منشأ آن استرس است.
آیا درآمد پایه  همگانی از نظر اقتصادی قابل اجرا است؟

حت��ی اگر تم��ام جنبه های مثبتی ک��ه در مورد درآمد پای��ه  همگانی در نظر 
گرفتی��م محقق شود، آیا این طرح از لحاظ اقتصادی قابل اجرا است؟ آیا اجرای 

این طرح باعث ایجاد تورم نمی شود؟
پاس��خ به این سؤال قدری مشکل اس��ت. دلیل تورم، ایجاد پول و اعتبار پولی 
ب��دون پشتوانه است؛ پس اگر طرح ها از این طریق تأمین اعتبار نشوند، می توان 
مطمئن بود که تورمی ایجاد نخواهد شد، اما این اعتبار از کجا باید تأمین شود؟

راه ه��ای بسیار زیادی برای تأمین اعتبار طرح ه��ای درآمد پایه وجود دارد اما 
شاید یک��ی از آسان ترین آنها برچیدن طرح های رفاهی قدیمی به  منظور تأمین 
اعتب��ار طرح درآمد پایه باشد. در این حالت عالوه بر بودجه  سازمان های رفاهی، 
می توانی��د با از میان بردن این سازمان های دولت��ی و سازوکار بوروکراتیک آنها، 
صرفه جوی��ی بیشتری در هزینه های دول��ت داشته باشید که این به خودی خود 
باع��ث افزایش بودجه  دولت برای تأمین اعتبار طرح درآمد پایه می گردد. راهکار 
دیگ��ر افزایش مالیات ثروتمندان جامع��ه است، این مالیات ها می تواند مالیات بر 

سرمایه، بر کربن، بر مسکن و حتی در آینده مالیات بر روبات باشد.
اما درآمد پایه لزوما هزینه نیست. مطالعاتی در ایاالت متحده نشان می دهد که 
درآم��د پایه  ۱۰۰۰ دالری در ماه می تواند تولید داخلی این کشور را طی هشت 
س��ال به  میزان ۱۲درصد افزایش دهد. همچنین پرداخت درآمد پایه به کارگران 
توانایی چانه زنی آنها را افزایش می دهد تا تقاضای شرایط کار عادالنه تر و حقوق 
باالت��ری کنند. تحقیقات نشان می دهد، به ازای هر یک دالر افزایش درآمد یک 
کارگ��ر، ۲/۱ دالر به اقتصاد ملی اضافه می شود در حالی که اضافه کردن یک دالر 
ب��ه افرادی با درآمد باال در آمریکا تنه��ا ۳۹ سنت به اقتصاد ملی اضافه می کند. 

درنتیجه به  نظر می رسد درآمد پایه  همگانی لزوما به معنای هزینه نیست.
درآمد پایه  همگانی و رفراندوم در سوییس

در سال ۲۰۰۸ ویدئویی با عنوان »درآمد پایه  همگانی، یک تکانه  فرهنگی« در 
اینترنت همه گیر شد. این ویدئو که توسط دو فعال حقوق اجتماعی ساخته شده 
ب��ود، به معرفی و تبیین مفهوم درآمد پایه  همگانی می پرداخت. این اتفاق باعث 
جرق��ه ای در می��ان جوانان فعال در کشورهای آلمان��ی و فرانسوی زبان شد. در 
آوری��ل ۲۰۱۲ یک کمپین مردمی در سوییس شروع به کار کرد تا با شناساندن 
بیشت��ر این مفهوم به مردم راه را برای اجرایی ش��دن درآمد پایه در سوییس باز 
کند. ای��ن کمپین تا چهارم اکتبر با موفقیت توانس��ت امضای کافی )۱۲۶ هزار 
امض��ا( برای برگزاری همه پرسی جمع کن��د. بدین ترتیب در سال ۲۰۱۶، اولین 
همه پرس��ی تاریخ برای اجرا یا عدم اجرای برنام��ه  درآمد پایه در سوییس انجام 

شد.
ای��ن برنامه پیشنهاد می داد که ماهانه مبل��غ ۲.۵۰۰ فرانک به هر بزرگسال و 
مبل��غ ۶۲۵ فرانک به هر ک��ودک سوییسی اعطا شود. دولت تخمین زده بود که 
هزین��ه  این برنام��ه مبلغ ۲۰۸ میلیارد فرانک خواهد ب��ود که بخش عمده  آن با 
برچیدن نظام خدمات رفاه��ی کنونی تأمین می شد اما مبلغ ۲۵ میلیون فرانک 
باقی مان��ده باید از محل افزایش مالیات تأمین می شد. اتحادیه  کارگری سوییس 
از ای��ن طرح حمایت کرد اما مجلس نمایندگان و دولت فدرال به شدت مخالفت 
کردن��د و از م��ردم خواستند به ط��رح رأی منفی بدهند. درنهای��ت این طرح با 
۷۷درصد رأی منفی رد شد. عمده مخالفت ها با افزایش مالیات و ترس از افزایش 
مهاج��رت به سوییس بود. تجربه سوییس نشان می دهد عالوه  بر آمادگی ذهنی 
م��ردم، الزم اس��ت تمام جوانب ای��ن طرح بررسی شود تا ب��ه بهترین شکل و با 

کمترین هزینه پیاده سازی شود.
نتیجه گیری

ب��ا تمام تفاسی��ری که به آنها اشاره شد، بازهم نمی ت��وان با قطعیت گفت که 
آی��ا طرح درآمد پایه  همگانی می تواند باع��ث کاهش یا از بین  بردن فقر باشد یا 
خیر. برای ج��واب دادن به این پرسش نیازمند تحقیقات، مطالعات و آزمایش ها 
متع��دد دیگ��ری در سطح کالن و در مدت طوالنی هستیم ت��ا تمام جوانب این 
طرح را بسنجیم؛ اینکه آیا درآمد پایه باعث افزایش بهره وری و خالقیت می شود 
ی��ا کاهش تمایل مردم به ک��ار کردن؟ آیا باعث رونق اقتص��اد می شود یا باعث 

کاهش رشد اقتصادی؟
قطع��ا هیچ برنامه ای در دنیا آنقدر کامل نیس��ت که هیچ عیبی نداشته باشد. 
درآمد پایه  همگانی نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما باید تالش کرد مشکالت 
ای��ن برنام��ه در بلندم��دت به حداقل برسد ک��ه جز با تحقیق��ات و بررسی های 

کارشناسانه میسر نخواهد بود.
همچنی��ن نمی ت��وان برای تم��ام کشورها ی��ک نسخه  واحد از ط��رح درآمد 
پای��ه  همگان��ی ارائ��ه داد. این طرح ه��ا می تواند باتوج��ه به جغرافی��ا، فرهنگ، 
مذه��ب، ساختار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی ه��ر کشور متفاوت باشد. وظیفه  
سیاست گ��ذاران و نخبگان هر کش��ور است که بهترین شیوه  ط��رح درآمد پایه  

همگانی را برای کشور خود تجویز کنند.
منبع: زومیت

درآمد پایه همگانی: طرحی آرمانی یا لزوم دنیای جدید
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یک حرفه یا شغل موفق، تنها به یک ایده عالی و اخالق کاری خوب نیاز ندارد، 
بلک��ه افراد مناسب نیز از دیگر مولفه های ضروری هستند. برای اینکه بتوانید به 
خوب��ی در کنار دیگران کار کنید، باید توانایی های خود در رهبری و مدیریت را 

تقویت کرده و به یک فرد حرفه ای تبدیل شوید.
در طول سال های زیادی که به کسب تجربه پرداخته اید، احتماال برخی موارد 
را از روش های دشوارتر مثل شکست آموخته اید. شما به عنوان یک کارآفرین، هر 
روز در حال یادگیری هستید. یادگیری در حین انجام کارها، خوشایند است، اما 
نمی ت��وان از اهمیت یادگیری، قبل از ورود به ماجرا چشم پوشی کرد. با این حال 
هنوز هم می توان از تجربیات افراد دیگر بهره مند شد تا در امر مدیریت و رهبری 

به موفقیت دست پیدا کرد.
در ادامه، ۲۰ توصیه مدیریتی که مجموعه ای از تجربه کارآفرینان موفق است، 

جمع آوری شده که در این راستا به شما کمک می کند.
1. هرگز تسلیم نشوید

کمی کلیشه ای است، اما بهترین توصیه و نصیحتی است که می توان ارائه کرد. 
کارآفرینی به این معنا نیست که تمامی تالش ها را در یک هفته خالصه کنید و 
شاهد نتایج درازمدت آن باشید. کارآفرینی به کسانی تعلق دارد که به توانایی ها، 
ایده ها و اعضای تیمی که به داشتن آن افتخار می کنند، ایمان دارند. رها کردن 
ی��ک پروژه بزرگ یا کوچ��ک، تنها به شما ضرر نمی رسان��د، بلکه به کسانی که 

هدایت آنها را به عهده دارید نیز آسیب می رساند.
2. افرادی که در اطراف شما وجود دارند، همه دارایی شما 

هستند
اگر اف��راد مناسبی را انتخاب نکرده باشید، اجرای یک ایده خوب، صدها برابر 
دشوارتر می شود. بهترین افراد ممکن را برای پروژه های خود انتخاب کنید؛ پس 

از آن تمامی تالش خود را به کار بگیرید تا این افراد را حفظ کنید.
3. هم مربی باشید و هم شاگرد

بهترین روابط حرفه ای، آنهایی هستند که از احترام و آموزش متقابل تشکیل 
شده ان��د. شما ب��ه عنوان یک رهبر وظیفه دارید که می��زان دانش و توانایی های 
اعضای تیم خود را گسترش دهید؛ با این حال، شما نیز به همان اندازه می توانید 

چیزهای مختلفی را از آنها یاد بگیرید.
4. قوی باشید، نه بی روح

اف��راد نمی توانند به رهبرانی که به خودشان ب��اور ندارند، اعتماد کنند. حتی 
در شرای��ط بی ثباتی نیز باید روحیه مثبت و اعتماد به نفس خود را حفظ کنید. 
تصمیم های��ی که از روی حدس و گمان گرفته می شون��د، نه تنها روحیه شما را 

تحت تاثیر قرار می دهند، بلکه به اطرافیان نیز آسیب می رسانند.
5. یک کسب و کار در حال رشد به افراد در حال رشد نیاز دارد

تقریبا تمامی افراد، کاری را در یک پروسه به عهده دارند. یک تجربه حرفه ای 
مثب��ت، نه تنه��ا توسعه را شامل می ش��ود، بلکه به گرایش مثب��ت رو به رشد و 
آم��وزش نیز منجر می ش��ود. اشتباهات کوچک را ببخشی��د و دست از آموزش 
اعض��ای تی��م خود برنداری��د، آنها را به خاط��ر اشتباهات ش��ان سرزنش نکنید. 

فرصت های��ی را در اختی��ار دنبال کنندگ��ان خود قرار دهید ت��ا بیاموزند و افراد 
بهتری باشند. باید بدانید که حتی اگر یک رهبر خوب هستید، همیشه می توانید 

به یک رهبر فوق العاده تبدیل شوید.
6. شکست یک واقعیت است، با آن راحت باشید

هیچ کسب و کاری وجود ندارد که با شکست مواجه نشده باشد. به جای اینکه 
دچار یأس شوید، شکست های تان را فرصتی برای یادگیری و تجربه جدید برای 
رش��د بدانید. هرگز به خودتان اجازه ندهید که پروژه یا کسب و کاری را به طور 

کل رها کنید، آن هم به این دلیل که با چند شکست کوچک روبه رو بوده اید.
7. مدیریت افراد در شرایط تغییر و 
تحول، سخت ترین کار ممکن است

فرقی نمی کن��د که تغیی��رات در زندگی 
شخصی اعمال می ش��ود یا شرایط محیطی، 
در ه��ر صورت، مدیریت افراد در این شرایط 
کار دش��واری خواه��د بود. صب��ور باشید و 
آنها را درک کنی��د، اما راسخ بودن پیرامون 
نیازه��ای کسب و ک��ار را فرام��وش نکنید. 
انعطاف پذیر باشید، نه بی تفاوت؛ باید بتوانید 
تعادل میان ای��ن دو را ایجاد کنید که البته 

یکی از دشوارترین کارها به شمار می رود.
8. یک ماهی بزرگ در یک حوضچه 
کوچک بودن، بهترین شانس برای 

موفقیت است
اگر یک ماه��ی کوچک باشید، نمی توانید 
جمعی��ت ی��ک حوضچه ب��زرگ را مدیریت 
کنی��د؛ در عوض می توانی��د شرایط را تغییر 
دهید. کنت��رل تیم هایی که توانایی مدیریت 
آنه��ا را ندارید، به عهده نگیرید و اقتدار کلی 

خود را با احترام حفظ کنید.
9. برای بهترین بودن در یک زمینه 
تمرکز کنید و سپس به توسعه و 

گسترش فکر کنید
ترجیح می دهید که در یک مورد بهترین 
باشی��د و یا اینک��ه پیرام��ون چندین مورد 

مختلف، توانایی متوسط��ی داشته باشید؟ احتماال مورد اول را انتخاب می کنید. 
زمان��ی ک��ه کسب و کار خود را راه اندازی کردید، ب��رای بهترین شدن در یکی از 
زمینه ه��ای فعالیتی خود تمرکز کنید؛ ب��ه محض اینکه تسلط کافی را به دست 

آوردید، می توانید به سمت موارد بزرگ تر و بهتر حرکت کنید.
10. برای اینکه در سطح کشوری رقابت کنید، باید یک لیگ 

بزرگ تشکیل دهید

سط��وح کشوری از رقابت و استعدادهای فراوان انباشته شده است. برای ورود 
و ماندگ��اری در ای��ن سطح باید تیمی از استعداده��ا، شخصیت ها و مهارت های 

مختلف را جمع آوری کرده و یک هدف مشخص را برای آنها تعیین کنید.
11. از افراد و عملکردهایی که شما را متوقف کرده و یا به عقب 

می کشند، دوری کنید
هی��چ دلیلی وجود ندارد که افراد ی��ا پروژه هایی که شما را به سطوح پایین تر 
می کشانند را حفظ کنید. اگر رفتار، گرایش ها و یا مهارت های یک نفر، با سالیق 
و فرهن��گ شرکت شما سازگ��ار نیست، اجازه رفتن آنها را ص��ادر کنید. همین 
شرایط برای فرصت هایی که شما را به سمت 

هدف نهایی نمی برند نیز صدق می کند.
12. متواضع بمانید

ضمی��ر خود را با رهب��ری اشتباه نگیرید. 
استحکام و ع��زم راسخ یک��ی از مولفه های 
کلیدی است، اما قدرت اینطور نیست. همان 
رهب��ری باشید که اگر خودتان هم بودید، با 

آغوش باز از او پیروی می کردید.
13. رهبران هوشیار کسانی هستند 
که اعتماد کردن به آنها آسان است

رهبر بودن به این معنا نیست که در جای 
خود نشسته و دائما فرمان صادر کنید؛ بلکه 
برعک��س به معن��ای این است ک��ه خودتان 
نیز درگی��ر کار شوید و هوشیار باقی بمانید. 
در حقیق��ت، شما به عنوان ی��ک رهبر باید 
سختکوش ترین فرد شرکت خودتان باشید. 
ای��ن کار ذهنی��ت کار ک��ردن در شرکت را 
برای شما ایجاد می کند؛ همین مساله باعث 
می شود که رهبری موثرتری داشته باشید و 
ارتباطات قوی تری را میان اعضای تیم خود 

ایجاد کنید.
14. قبل از آغاز برنامه های اجرایی، 

به خوبی درباره آنها فکر کنید
زمانی که ب��دون برنامه ریزی و کورکورانه 
وارد یک جریان می شوید، اعضای تیم را نیز 
ب��ا خودتان به پایی��ن می کشید. قبل از برداشتن اولین گ��ام باید مطمئن شوید 
ک��ه خود و اعضای تیم تان را وارد گرفتاری جدی��د نخواهید کرد. احتیاط شرط 

عقل است.
15. حریص نباشید

این مورد کامال بدیه��ی است، اما متاسفانه بسیاری از رهبران وجود دارند که 
ح��رص تمامی وجود آنه��ا را فرا گرفته است. زمانی که ح��رف از پول، قدرت یا 

منابع به میان می آید، طم��ع نکنید. همین مساله درباره کنترل تیم هایی صدق 
می کنند که از توانایی ه��ای مدیریتی شما خارج هستند. این رویکرد در شرایط 
حرف��ه ای، اص��ال روی خوشی ن��دارد و در درازمدت می تواند ب��ه شما و کسب و 
کارت��ان آسیب برساند. در ع��وض باید تمامی چیزهایی ک��ه کسب و کارتان به 
دس��ت آورده را با دیگ��ران به اشتراک بگذاری��د و از دارایی های خود برای بهتر 

کردن اوضاع استفاده کنید.
16. اجازه ندهید که دیگران به جای شما شکست بخورند

مسئولی��ت شکست ها و موفقیت های خودت��ان را بپذیرید. زمانی که اشتباهی 
را مرتک��ب می شوید، اجازه دهید که به عنوان مقصر شناخته شوید. تقصیر را به 
گردن دیگران نیندازید؛ در عوض باید خودتان را به عنوان مسئول معرفی کنید.
17. اگر فکر می کنید که دیگران از شما سوءاستفاده می کنند، 

احتماال درست فکر کرده اید
کش��ف این مورد س��اده است. اگر کسی از شما می خواه��د که لطفی را برای 
او انج��ام دهید، بدون اینکه چی��زی را در قبال آن دریافت کنید یا اینکه احترام 
متقاب��ل به دس��ت آورید، پس احتماال شم��ا را به عنوان ف��ردی می شناسد که 
می توان��د از او سوءاستفاده کند. این روند را متوقف کنید تا آسیبی به شما، تیم 

و شرکت وارد نشود.
18. مدیرعامل خوب بودن، یک مفهوم درونی است

انواع مختلف شرکت به انواع مختلف مدیرعامل نیاز دارد. روش هایی که برای 
مدیری��ت شرکت انتخاب می کنید، به اندازه شرک��ت، اعضای تیم، اهداف و نوع 
صنعت شما بستگی دارد، بنابراین اگر به مدیرعامل فوق العاده ای برخورده اید که 
روش ه��ای مدیریتی متفاوتی دارد، خودتان را با او مقایسه نکنید؛ عالوه بر این، 

باید بدانید که شما در یک شرایط کامال متفاوت فعالیت می کنید.
19. ساختن، توسعه دادن و به اشتراک گذاشتن 

چشم اندازهای تان از اهمیت ویژه ای برخوردار است
با رشد شرکت، چشم اندازه��ای شما نیز باید رشد کنند. به خودتان و اعضای 
تیم تان اجازه ندهید که به همین شرایط فعلی و اهدافی که به آن دست یافته اید 
راض��ی شوند. چشم انداز خ��ود را گسترش دهید و آن را ب��ا دیگران به اشتراک 

بگذارید.
20. روحیه مثبت خود را حفظ کنید

مسی��ر پیش روی شما با فراز و نشیب ه��ای بی شماری همراه است. هیچ کس 
نمی خواه��د در این مسیر با یک رهبر منفی باف و اخمو همراه شود. پس صورت 

خندان و روحیه مثبت خود را حفظ کرده و به موانع پیش رو توجه نکنید.
شاید کار خود را به عنوان یک رهبر فوق العاده یا مدیر عالی آغاز کرده باشید، 
اما به طور قطع، ه��ر دو مورد نبوده اید. همزمان با کسب تجربه های کارآفرینی، 
روش ه��ای رهبری و مدیریت تیم را نی��ز می آموزید، اما مجبور نیستید که برای 
ایج��اد ای��ن مهارت ها، سال ها زمان صرف کنید؛ بلکه تنه��ا کافی است از تجربه 

دیگران استفاده کنید.
entrepreneur/ucan :منبع 
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چگونه در سال جدید مدیر بهتری باشیم 

مدی��ران بزرگ در طول مسیر ساخت��ه می شوند. درواقع هیچ فردی تاکنون بدون کسب تجربه و دانش 
و طی ش��دن سال های متم��ادی نتوانسته است تا در سطح باالیی از مدیری��ت قرار گیرد. به همین خاطر 
بسی��ار هم است که همواره برای ارتقای سطح خود برنامه ریزی داشته باشید. بدون شک روزهای آغازین 
س��ال جدید، بهترین زمان برای شروع اقداماتی نو محس��وب می شود، با این حال همواره الزم است تا به 
ای��ن نکت��ه توجه داشته باشید که با انتخاب یک مورد، عم��ال گزینه های دیگر را از دست خواهید داد. در 
ای��ن راست��ا نیز ضروری است تا به دنبال بهترین گزینه ها باشید. به همین خاطر در ادامه به معرفی هفت 

راهکار فوق العاده که باید اولویت اصلی شما قرار گیرد، خواهیم پرداخت. 
1-میزان نظم خود را ارتقا بخشید 

ی��ک رهبر فوق العاده باید فردی منظم باشد. بدون این مهارت عمال برنامه ریزی و اجرای آن غیرممکن 
خواه��د بود. فراموش نکنید که مدیران به علت شرایط خاص کاری خود، از حجم باالی وظایف برخوردار 
هستند، به همین خاطر ضرورت نظم برای آنها کامال حیاتی محسوب می شود. در نهایت هنگامی که فرد 
منظمی باشید، قادر خواهید بود تا این ویژگی را به سایر افراد نیز منتقل کنید. علت این امر به این خاطر 
اس��ت که شما الگو سایر کارمندان محسوب شده و باالترین حد توجه معطوف به شما است. برای ارتقای 
نظم، مقاالت و سخنرانی های متعددی وجود داشته و تنها کافی است تا تصمیم خود را نهایی کنید. بدون 

شک به اطالعات کافی دسترسی پیدا خواهید کرد. 
2-انعطاف بیشتری داشته باشید 

جهان به سرعت در حال تغییر است. تحت این شرایط تنها مدیرانی موفق خواهند بود که انعطاف پذیری 
زی��ادی را داشت��ه و سریعا می توانند خود را با تغییرات جدید هماهن��گ سازند. برای این مهارت ضروری 
اس��ت ت��ا ضمن پیگیری آخرین اخبار، با اعم��ال تغییرات کوچک، آمادگی الزم را ب��رای اعمال تغییرات 
ب��زرگ در خ��ود ایجاد کنید. همچنی��ن فراموش نکنید که ما وارد یک دهه جدی��د شده ایم که فرصت ها 
و چالش ه��ای خ��اص خود را دارد. بدون شک این امر حتی باعث خواه��د شد تا در نحوه کار شرکت نیز 
نی��از ب��ه تغییرات اساسی باش��د. به همین خاطر به جای ترس از اتفاقات آت��ی، ضروری است تا به دنبال 
فرصت های موجود باشید. درواقع مواردی که برای افراد تهدید محسوب می شود، برای مدیران خوش فکر 

تنها فرصتی طالیی خواهد بود. 
3-خود را در سطح فردی نیازمند به آموزش بیشتر بدانید 

آفت بزرگ بسیاری از مدیران این است که سطح خود را باالترین حد دانسته و دیگر نیازی به پیشرفت 
و بهب��ود ب��رای خود احساس نمی کنند. ای��ن امر در حالی است که هر فردی باید ب��ه دنبال ارتقای خود 
باشد. علت این امر به این خاطر است که هیچ چیز در جهان در باالترین حد خود قرار نداشته و بسیاری 
از مهارت ه��ای ساب��ق ممکن است دیگر کاربرد الزم را نداشته باشد. تح��ت این شرایط با پسرفت مواجه 
خواهید شد. در این راستا ضروری است تا همواره خود را فردی در حال آموزش دانسته و در تالش برای 
یادگیری از هر چیزی باشید. این امر در نهایت شخصیت شما را از غرور کاذب دور نگه خواهد داشت که 

خود از عوامل محبوبیت محسوب می شود. 
4-قدرت رهبری خود را افزایش دهید

به نظر شما ویژگی اصلی یک رهبر ایده آل چیست؟ اگرچه می توان موارد متعددی را در این رابطه اعالم 
کرد، با این حال مهم ترین آنها قدرت ارتقای روحیه تیم محسوب می شود. درواقع تفاوت اصلی مدیران با 
رهب��ران نی��ز همین مورد است. به همین خاطر ضروری است تا کامال صادقانه به این پرسش پاسخ دهید 
ک��ه تا چه حد از قدرت تحت تاثیر قرار دادن دیگران برخوردار هستید. بدون شک اگر هنوز نمی توانید با 
یک سخنرانی، روحیه تیم خود را دگرگون سازید، نیاز به ارتقای سطح خود دارید. برای این امر مشاهده 

سخنرانی برترین های جهان، خود کالس آموزشی فوق العاده ای خواهد بود. 
5-در کنفرانس ها و رویدادها حضور بیشتری داشته باشید 

یکی از بهترین راهکارها برای ارتقای سطح شخصی، حضور در مکان های تخصصی محسوب می شود، با 
این حال ضرورت این اقدام تنها برای این هدف نبوده و حضور شما به عنوان نماینده شرکت، بدون شک 
جنب��ه تبلیغاتی خواهد داشت. در نهایت آگاهی از آخرین تغییرات و آشنایی با مدیران شرکت های دیگر 

بدون شک در تصمیمات آتی شما تاثیر بسزایی را دارد.
6-مطالعه بیشتری داشته باشید 

ب��دون ش��ک مطالعه مهم ترین اصل در زمینه موفقیت محسوب می شود، با این حال فراموش نکنید که 
شم��ا صرف��ا به مطالعه کتاب محدود نبوده و اقداماتی نظیر مشاه��ده مستند، سخنرانی، پادکست و... نیز 
در ای��ن دست��ه قرار می گیرد. به همین خاطر توصیه می  شود تا در س��ال جدید نرخ مطالعه روزانه داشته 
باشی��د. همچنین ضروری است ت��ا انتخاب های درستی را نیز داشته باشید. در غیر این صورت زمان شما 

هدر خواهد رفت. 
7-یک مربی برای خود استخدام کنید

کم��ک گرفت��ن از فردی ک��ه از سطحی باالتر از شم��ا برخوردار است، بدون ش��ک کمک بسیار خوبی 
برای تان خواهد بود. به همین خاطر ضروری است تا یک مربی را در کنار خود داشته باشید. این امر ابدا 
ب��د نب��وده و درست به مانند این است که شما برای کسب مهارت در یک رشته ورزشی، زیر نظر مربی ای 

باتجربه تمرین کنید. 
در نهایت همواره این جمله را به خاطر داشته باشید که بهترین مشاور برای هر فردی، خود او محسوب 
می ش��ود. به همین خاطر اگ��ر خودشناسی خوبی را داشته باشید، بدون شک موارد بیشتر و حتی بهتری 
را می توانی��د پی��دا کنید. همچنین ضروری است تا تمامی هفت روش را به صورت همزمان مورد استفاده 

قرار دهید تا تحولی جدی را احساس کنید. 
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کتاب خواندن یکی از بهترین  راه های یادگیری است و در زندگی 
روزمره نیز بسیار به م��ا کمک می کند، اما متاسفانه بسیاری از ما 
این ک��ار را انجام نمی دهیم. برای آشنایی با مزایای مطالعه روزانه 

در ادامه با ما همراه باشید.
م��ن پس از اتمام دبیرستان کتابی نخواندم. ذهن عجیبم به من 
گف��ت بعد از دبیرستان خوان��دن را متوقف کنم و معتقد بودم  که 
راه��ی بهتر ب��رای یادگیری به غیر از خواندن وج��ود دارد. من به 
جای پنج دقیق��ه کتاب خواندن در روز به دیدن ویدئو در یوتیوب 
مشغول شدم  که در آن زمان به نظر ایده  خوبی می آمد اما این طور 
نبود. سپس  یک روز مادرم یک آی پد خریداری کرد، همیشه فکر 
می کردم تبلت ه��ا کاربردی ندارند که باز هم  در اشتباه بودم. یک 
کت��اب در آن آی پد دانلود کردم و بسی��ار مجذوب آن شدم. پس 
از دبیرست��ان کتابی نخوانده بودم و باالخره متوجه  شدم چه  چیز  
مهم��ی را تا آن زمان از دست داده ام. اجازه ندهید مدرسه شما را 

متقاعد کند که کتاب خواندن حوصله سربر است.
دالیلی که باید روزانه کتاب بخوانید:

1.بیشتر یاد می گیرید
مطال��ب کوت��اه در اینترنت به شم��ا کمک نمی کنن��د مسائل 
پیچیده را بیاموزید. زمانی که کتابی را می خوانید به صورت عمیق 
در مطلب��ی فرو می روید و کلمات روی کاغ��ذ تاثیر متفاوتی روی 
شم��ا می گذارند. یک کتاب خوب شما را ب��ه خود جذب می کند 
و ت��ا زمانی که کت��اب را به پای��ان نرسانید زندگی شم��ا را دربر 
می گی��رد. کتاب ها به دلیل اینکه ب��ه تعهد زمانی نیاز دارند بسیار 

متقاعدکننده هستند.
»زمان��ی که چیزی به راحتی قابل دسترس باشد و به مسئولیت 

و هزینه خاصی نیاز نداشته باشد، قدر آن را نمی دانیم.«
کتاب شما را به گرفتن تصمیم  وادار می کند. شما برای ساعت ها و 
شاید روزها می نشینید و کتابی را می خوانید تا آن را به پایان برسانید.
به وسیله  کتابی ک��ه شما را به یک سفر می برد، می توانید به طور 
کامل ب��ر موضوعی احاطه پیدا کنی��د. درک مطلب کتاب نیز باالتر 
از متوس��ط است به همین دلیل است که خوان��دن برای افرادی که 

می خواهند بیاموزند و رشد کنند یک امر ضروری محسوب می شود.
2. نقل قول هایی را می آموزید که می توانید زندگی 

خود را براساس آنها بنا کنید
بخ��ش اعتی��ادآور مطالعه آن اس��ت که می توانی��د نقل قول ها 
را هایالی��ت کنی��د. اگر از جمله ای خوشتان آم��د می توانید آن را 

هایالیت کرده و در آینده به راحتی آن را پیدا کنید.
پ��س از مدتی، ش��روع به جمع آوری کتابخان��ه ای از نقل قول ها 

خواهی��د کرد که می توانید در زندگی خ��ود از آنها استفاده کنید. 
هر زمانی که به یادآوری از چیزی که در کتابی خوانده اید داشتید 

می توانید یک نقل قول را پیدا کرده و دوباره آن را بخوانید.
»نقل قول ه��ا می توانند الگویی که در ذه��ن ما ممکن است در 
جری��ان باشند را تغییر دهند و زمانی که به حقیقت نیاز داریم آن 

را به ما گوشزد کنند.«
3. نوشتن خود را تقویت می کنید

به عنوان یک نویسنده من همیشه در تالش هستم که بتوانم بهتر 
بنویسم. از طریق مطالع��ه  روزانه، در حال یادگیری روش های جدید 
نوشتن هستم. کتاب ها مدل های مختلف نوشتن، چگونگی صحبت از 
زبان چند نفر و ساختمان های متفاوت جمله را به من نشان می دهند.
اخی��را نوشته خ��ود را با چند سال پیش مقایس��ه کردم و متوجه 
ش��ده ام که به ان��دازه  ۱۰ برابر بهتر شده است. اکنون بهتر از گذشته 
می توانم کلمات را هجی کنم و در بیان جمالت نیز پیشرفت داشته ام.
4. توانایی تحریک احساسات دیگران در شما تقویت 

می شود
داستان های غم انگیز به من در کشف بخش احساسی ام کمک کرده اند. 

از طریق مطالعه می توانیم داستان های بسیار احساسی را درک کنیم.
ای��ن داستان ه��ا سب��ب می شوند چی��زی را احس��اس کنیم و 
می توانن��د آنق��در در ما تاثی��ر بگذارند که دست ب��ه عمل بزنیم. 
هنگامی که کتاب های فراوانی خواندیم که به وسیله  آنها می توانیم 
احساسات گوناگونی را جست وجو کنیم، از همین تاکتیک ها برای 

تحریک کردن احساسات دیگران نیز استفاده خواهیم کرد.
توانای��ی برانگیختن احساسات دیگران توانایی بسیار قوی است. 
از این مهارت می توانیم در هنگام بحث در مورد مطلبی، در کسب 
و کار و جذب شریک زندگی خود از آن استفاده کنیم. احساسات 
عام��ل محرک زندگ��ی ما هستند. زمانی که بدانی��د چگونه از آن 

استفاده کنید، به مراتب باالتر خواهید رسید.
5. از واقعیت فعلی خود دور خواهید شد

از زمان��ی که مطالعه را دوب��اره کشف کردم، خواندن کتاب های 
ه��ری پاتر را آغاز کردم. زمانی ک��ه آن را می خواندم متوجه  دلیل 
شهرت آن شدم. در آن زمان در وضعیت روحی خوبی نبودم و این 

کتاب من را به دنیای دیگری برد.
ای��ن کتاب من را از مشکالت جدا کرد و زمانی را برای بهبودی 
ب��ه من بخشید. کشمکش های��ی که هری با آنها رو به رو می شد و 
چگونه با آنها برخورد می کرد را می دیدم. می توان آن را عجیب در 
نظ��ر گرفت اما چالش های این جادوگر به نحوی شبیه چالش های 

من بود. او نیز مانند من با دشمنان شیطانی رو به رو می شد.

هنگامی که هری در کتاب اول با دامبلدور آشنا شد، قدرت داشتن 
یک مربی را مشاهده کرد. دیدن مربی گری از دیدگاه هری پاتر عطش 
من برای معلمی و مربی گری را دوباره افزایش داد. نه تنها می خواستم 

مربی شوم بلکه به داشتن مربی نیز ترغیب شدم.
هم��ه  اینها از طریق خواندن کتاب��ی فانتزی در مورد جادوگری 

یتیم به من الهام شد. مطالعه قدرت های جادویی دارد.
6. کلمات جدیدی را فرا می گیرید

مطالع��ه شما را از کلم��ات معمولی که استف��اده می کنید دور 
می کن��د و کلم��ات  جدیدی ب��ه شما معرفی می کن��د. در هنگام 
خوان��دن من عاشق این هست��م که کلمات جدی��د ببینم، آنها را 

هایالیت کنم و معنای آنها را پیدا کنم.
اگ��ر از طریق مطالعه نب��ود نمی توانستم بسی��اری از کلمات را 

دوباره پیدا کنم و کلمات بیشتری را نیز فرا بگیرم.
7. بهتر صحبت خواهید کرد

کلماتی که در هنگام صحب��ت از آنها استفاده می کنید از بانک 
حافظه  شما می آیند که ب��ه آن واژگان شما می گویند. من به این 
نتیجه رسیده ام که توسط مطالعه به طور ناخودآگاه شروع به بهتر 
سخ��ن گفتن می کنید و ذهن شما منابع بیشتری برای بیان افکار 

و احساسات شما خواهد داشت.
ارتب��اط با دیگران کلید زندگی اس��ت و مطالعه به شما در بهتر 

شدن آن کمک می کند.
»اگر خوب صحبت نمی کنید، ممکن است به این دلیل باشد که 

عادت خواندن را کشف نکرده اید.«
8. در زمان به عقب برمی گردید

یک��ی از جنبه  های خوب مطالعه این است ک��ه می توانید با آن 
به گذشته سفر کنید. تاری��خ می تواند اطالعات زیادی را در مورد 

خودمان به ما بگوید و کتاب ها سرشار از دانش گذشته هستند.
اکنون که با دالیل اهمیت خواندن آشنا شدید زمان آن رسیده 
است که دست ب��ه کار شوید. مطالعه می تواند گاهی دشوار باشد؛ 

بهترین روش در ابتدا با شروع ۱۵ دقیقه خواندن در روز است.
شم��ا همچنین می توانی��د با کتابی که بخش ه��ای کوتاه دارد، 
آغ��از کنید سپس تنها کاری که بای��د بکنید این است که در روز 
ب��ه خواندن یک بخش متعهد باشی��د. امکان ندارد با چنین هدف 

کوچکی شکست بخورید.
نکت��ه  قابل توجه ای��ن است که بعد از مدتی به طور طبیعی به آن 
اعتیاد پیدا خواهید کرد و خواهان مطالعه بیشتری می شوید. در دنیای 
کتاب غرق خواهید شد و همه  مزایای ذکرشده را به دست می آورید.
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8 دلیل برای اینکه روزانه کتاب بخوانید
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