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تصمیمی که عرضه ارز صادراتی را افزایش داد

نگاه مثبت به رویکرد جدید 
سیاست گذار پولی

افزایش قیمت دالر در چند روز گذش��ته با اقدام بانک مرکزی برای کاهش تغییرات قیمتی در بازار ارز همراه ش��ده اس��ت. بانک 
مرکزی هفته گذش��ته نیز س��قف قیمت بازار ثانویه یا س��امانه نیما را حذف کرد. در همین حال، عبدالناصر همتی در یادداش��تی 
نوشت: بانک مرکزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه )نیما(، در راستای تسهیل و تسریع تأمین ارز واردکنندگان در این بازار به 
پتروشیمی ها، فوالدی ها و معدنی ها اعالم کرد که آنها نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را عالوه بر صرافی های بانکی، به طور 
مستقیم به صرافی های مجاز برای واردات کاالهای دارای تخصیص ارز بفروشند. در این باره، یک کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار 
ارز معتقد اس��ت: تصمیم جدید سیاس��ت گذار پولی یعنی میدان دادن به صرافی های غیربانکی، خبری امیدوارکننده است زیرا این 
تصمیم، با نزدیک کردن نرخ نیما به نرخ بازار، انگیزه صادرکنندگان را برای عرضه افزایش می دهد و آزادی عمل بیشتری را برای...

چه کسی رویای خانه دار شدن ما را خراب کرد؟

 واکاوی دالیل
افزایش قیمت مسکن
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 شاخص بورس در 3 روز گذشته بیش از 108 هزار واحد ریخت و دالر
به 27 هزار تومان و سکه به 13 میلیون رسید

واکنش بازارهای مالی به بازگشت لفظی تحریم ها

آیا بالک چین می تواند زنجیره تامین را از کرونا نجات دهد؟
۵ درس مهم کارآفرینی که با غلبه بر فقر می توان آموخت

روش شناسی بازاریابی ربایشی
سودآورترین ایده های کسب و کار تبلیغات و بازاریابی

کبریت توکلی بی خطر و نوآور
B2B 4 گرایش اصلی اقتصاد دیجیتال و بازاریابی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

»بیلی کروداپ« اولین جایزه 
امی را برای اپل تی وی پالس به 

ارمغان آورد

سرمقاله
خطر ابرتورم در اقتصاد 

ایران چقدر است؟

افزایش  معنای  به  ابرتورم 
از کنترل  فزاینده و خ��ارج 
اس��ت.  اقتصاد  در  قیمت ها 
ابرت��ورم ب��ه تعبی��ر اکث��ر 
اقتصاددان ها به زمانی گفته 
می ش��ود که ت��ورم بیش از 
50 درص��د ماهیانه باش��د. 
باعث  این معض��ل می تواند 
مش��کالت عدیده در اقتصاد 
از  کااله��ا  احت��کار  ش��ود. 
قبیل م��واد غذایی می تواند 
ب��ه قحطی بینجام��د. ادامه 
باعث  این چنین��ی  ش��رایط 
امکان س��رمایه گذاری  عدم 
در پروژه های مولد ش��ده و 
می تواند به ورشکستگی های 

گسترده منجر شود.
به دلیل عدم اعتماد مردم 
به سیس��تم های بانکی، پول 
از بانک ها خارج ش��ده و به 
این دلی��ل بانک ها در خارج 
از چرخ��ه اقتص��ادی ق��رار 
می گیرن��د. مالیات دریافتی 
واقع��ی ه��م به دلی��ل عدم 
توانمن��دی صنایع و کاهش 
قدرت واقعی پول به ش��دت 
ایجاد این  کاهش می یاب��د. 
چرخ��ه باعث می ش��ود که 
هر روز گروه های بیشتری از 

مردم ب��ه ورطه فقر 
2گرفتار شوند...
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فرصت امروز: »هوش مصنوعی در خدمت دموکراس��ی«، »حل مش��کالت جهانی با 
ه��وش مصنوعی«، »هوش مصنوعی و تح��والت خدمات مالی« و... اینها تیتر خبرها و 
گزارش هایی اس��ت که در چند ماه گذشته در مطبوعات و رسانه  ها درباره قابلیت های 
هوش مصنوعی منتشر شده است. حال سوال این است که هوش  مصنوعی چه چیزی 

را در خود نهفته دارد که این همه توجه رسانه ها را به سمت خود جلب کرده است.
هوش  مصنوعی یا هوش  ماشینی )Artificial Intelligence( به هوشی که یک 
ماش��ین در شرایط مختلف از خود نشان می دهد گفته می شود. به عبارت دیگر، هوش  
مصنوعی به سیس��تم هایی گفته می ش��ود که می توانند واکنش های مش��ابه رفتارهای 
هوش��مند انسانی از جمله شرایط پیچیده، شبیه سازی فرآیندهای تفکری و شیوه های 
اس��تداللی انس��انی و پاس��خ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدالل  

برای حل مسائل را داشته باشند.
ج��ان مک کارتی، دانش��مند علوم کامپیوتر و علوم ش��ناختی ک��ه وی را به عنوان 
پدر هوش  مصنوعی می شناس��ند در تعریف خ��ود از هوش  مصنوعی می گوید: »هوش  
مصنوعی دانش و مهندس��ی س��اخت ماشین های هوش��مند و به خصوص برنامه های 
کامپیوتری هوشمند است. هوش  مصنوعی با وظیفه مشابه استفاده از کامپیوترها برای 
فهم چگونگی هوش انس��انی مرتبط اس��ت، اما مجبور نیست خودش را به روش هایی 
مح��دود کند ک��ه بیولوژیکی باش��د.« در واقع، هوش مصنوعی ب��ه نوعی یک »عامل 
هوشمند« سیس��تمی است که با شناخت محیط اطراف خود، شانس موفقیت خود را 

پس از تحلیل و بررسی افزایش می دهد.
چرا کشورها این همه به هوش مصنوعی عالقه دارند؟

در دنیای امروز کاربردهای هوش مصنوعی ُچنان گسترده و فراگیر شده که بسیاری 
از این کاربردها دیگر با نام هوش مصنوعی ش��ناخته نمی ش��وند و نام مختص خود را 
دارند. به گزارش ایس��نا، تاثیر هوش مصنوعی را اکنون می توان در همه جهات و نقاط 
زندگی مردم دید؛ گوشی های تلفن همراه به عنوان یک ابزار سخت افزاری یا جست و 
جوه��ای خودکار گوگل که از الگوریتم ها و مُتدهای پیچیده هوش مصنوعی اس��تفاده 
می کن��د. در حال حاضر نیز هوش مصنوعی از طریق آموزش های س��خت  نظارت، یاد 
گرفته ش��ده و توس��عه می یابد و این بدان معناس��ت که نس��ل بعدی هوش مصنوعی 

همانند انسان دارای درک مستقیم خواهد بود.
امروزه اس��تفاده از هوش مصنوعی بسیار متداول شده است. از سیستم های خانگی 
گرفته تا تحقیقات دانش��مندان، تقریباً در هر جایی مورد اس��تفاده قرار می گیرد. نسل 
جدید هوش مصنوعی درست مثل یک کودک قادر خواهد بود تا دنیای اطراف خود را 

بشناسد و چیزهای مختلف را از طریق درک مستقیم فرا بگیرد.
یادگیری عمیق یا ژرف، یکی از روش های هوش مصنوعی اس��ت که دانش��مندان با 
تزری��ق انواع مختلفی از داده ها می توانند ربات ها را برای تصمیم گیری، حل مس��ائل و 
مش��کالت و دیگر کارها براس��اس این داده ها مهیا س��ازند. در واقع در این روش یک 
نرم افزار و یا ربات می تواند برای مثال یک بیماری مهلک را به موقع تشخیص دهد و یا 
با توجه به شرایط بازار، تصمیمات پُرسودی را پیشنهاد دهد. برای مثال، در بیمارستان 
»مونت س��ینای« در نیویورک، ی��ک الگوریتم هوش مصنوعی برای تس��هیل بیماری 
مراجعین به کار گرفته شد و این برنامه بیماری همه مراجعین را به درستی تشخیص 
داد. این برنامه حتی »اس��کیزوفرنی« برخی بیماران را نیز به درس��تی تش��خیص داد. 
این در حالی اس��ت که به گواه پزشکان، تشخیص بیماری »اسکیزوفرنی«، کار سخت 

و مشکلی است.
این پیشرفت که روز به روز و لحظه به لحظه در سراسر جهان توسط دانشمندان و 
گروه های مختلف علمی در حال توسعه و رشد یافتن است، تقریباً به مرحله ای رسیده 
اس��ت که قدرتمندترین و پیشرفته ترین ربات ها اکنون دیگر به دستوراتی که از انسان 
می گیرند وابسته نیستند و در عوض براساس پردازش اطالعات تزریقی، الگوریتم های 

خاص خود را می سازند و طبق آن عمل می کنند!

شاید به همین خاطر باش��د که حتی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه چندی 
پیش اعالم کرد که »هوش مصنوعی سرنوش��ت آینده انسان و جهان را تعیین خواهد 
کرد.« او در جمع دانش��جویان دانش��گاه مسکو گفته بود: »کشوری که در حوزه هوش 
مصنوعی پیش��رو باش��د، قطعا رهب��ر آینده جهان خواهد بود.« ب��ه گفته وی، »هوش 
مصنوعی آینده اس��ت؛ نه تنها برای روس��یه بلکه برای همه بش��ریت. هوش مصنوعی 
فرصت بزرگی است. هر کسی که رهبر این حوزه شود، حاکم جهان خواهد بود.« حال 
پس از این مقدمه کوتاه می توان دریافت که چرا بسیاری از کشورهای جهان به دنبال 

سرمایه گذاری عظیم در این حوزه از فناوری هستند.
تولد انقالب پنجم از دل انقالب چهارم صنعتی

با اختراع ماش��ین بخار، اولین انقالب صنعتی در س��ال ۱۷۶5میالدی آغاز شد. در 
واقع، ابداع ماش��ین بخار اولین گام انس��ان برای مکانیزه کردن فعالیت های خود بود. 
پس از آن در سال ۱۸۷0 میالدی و با دستیابی به فناوری تولید انبوه در کارخانجات، 
دومین انقالب صنعتی شکل گرفت. حرکت در مسیر دستیابی به سیستم های خودکار 
در تولید انبوه و نیز بهره گیری تجاری از انرژی هس��ته ای نیز س��ومین انقالب صنعتی 

را رقم زد.
بهره گیری از اینترنت و فضای دیجیتال که از اواخر قرن بیس��تم به وقوع پیوس��ت، 
چهره اقتصاد جهان، مفهوم ارتباطات و بسیاری از مناسبات اجتماعی و فرهنگی را به 
شدت دگرگون کرد به طوری که با مجموع این رویدادها انقالب چهارم صنعتی شکل 
گرفت و در حال حاضر که انس��ان به لطف دس��تاوردهای عظیمی که از مجموع این 
انقالب های صنعتی به دست آورده است به نظر می رسد که تمدن بشری در حال ورود 
به بُعد و عرصه جدیدی است و دانشمندان و ُخبرگان علم و فناوری جهان نوید چهره 

جدیدی از تمدن را به بشر می دهند.
اینک که هوش مصنوعی از بطن انقالب چهارم صنعتی بیرون آمده است، کشورهای 
بزرگ صنعتی جهان نظیر آمریکا، آلمان، انگلس��تان، چین و ژاپن حضور چش��مگیری 
در این عرصه دارند به طوری که چین مدعی اس��ت که تا س��ال ۲0۳0 رهبری جهان 
در زمینه هوش مصنوعی را به دس��ت خواهد گرفت! ادعایی که اتفاقا از س��وی دیگر 
کش��ورهای صنعتی جهان، جدی گرفته ش��ده و همه آنها تالش دارن��د تا بازنده این 

رقابت نباشند.
موسس��ه پژوهشی IDC )یک ش��رکت معتبر بین المللی داده کاوی در زمینه هوش 
 )AI(در گزارش��ی اعالم کرده اس��ت که هوش مصنوعی )مصنوعی مس��تقر در آمریکا
بزرگ ترین تغییردهنده بازی در اقتصاد جهانی اس��ت و تخمین زده اس��ت در س��ال 
۲0۳0 س��هم این فناوری در اقتصاد جهان در حدود ۱5.۷ تریلیون دالر باشد که این 
رقم از مجموع ارزش فعلی اقتصاد چین و هندوس��تان بیش��تر اس��ت. در این گزارش 
آمده اس��ت: »۶.۶ تریلیون دالر از این رقم )منظور ۱5.۷ تریلیون دالر اس��ت( ناش��ی 
از افزایش تولید محصول و 9.۷ تریلیون دالر هم ناش��ی از منفعت هایی اس��ت که به 

مصرف کنندگان این تکنولوژی می رسد.«
هوش مصنوعی و مش��تقات آن مثل اینترنت اش��یاء یا همان »5G«، حمل و نقل 
الکترونیکی و جایگزینی ربات ها در بسیاری از مشاغل فعلی؛ هرچند اکنون در صنعت 
تکنولوژی جهان نوجوان به حس��اب می آیند، اما قطعاً تا یک دهه آینده به رش��د انبوه 
و قاب��ل توجهی خواهد رس��ید. بلومب��رگ ان.ای.اف )Bloomberg NEF( که یک 
ش��رکت تامین کننده مالی در حوزه های انرژی های تجدیدپذیر است، پیش بینی کرده 
»تا س��ال ۲0۲5 میالدی، ۱0میلیون خودرو الکتریکی فروخته ش��ود و تا سال ۲0۳0 
نیز تعداد آنها به ۲۸ میلیون دستگاه برسد. همچنین تعداد متصل به اینترنت از سال 
۲0۱۸ تا ۲0۳0، دو برابر می شود به طوری که گروه تحلیلگران استراتژی این شرکت 
پیش بینی می کنند که 50 میلیون دس��تگاه به جمعیت در حال رش��د اینترنت اشیاء 

اضافه می شود.«
بل��ه درس��ت فکر می کنید! هیچ چیز ب��ه اندازه یک آمار دقیق و درس��ت نمی تواند 

چش��م انداز روشنی را پیش روی بشر قرار دهد. این آمار به درستی نشاندهنده اهمیت 
انق��الب صنعتی پیش روی جهان اس��ت؛ اتفاقی که هرچند برخ��ی معتقدند به دلیل 
مش��کالت ناش��ی از پاندمی کووی��د – ۱9، کمی دیر و ب��ا اعداد و ارق��ام پایین تر به 
وقوع خواهد پیوس��ت، ولی بسیاری نیز معتقدند که بیماری کرونا، لزوم توسعه هوش 
مصنوعی در جهان را بس��یار بیش��تر کرده و به همین دلیل کش��ورها س��رمایه گذاری 

بیشتری به روی این تکنولوژی جدید خواهند کرد.
بلندپروازی کشورها در حوزه فناوری  و هوش مصنوعی

در منطق��ه خاورمیانه و غرب آس��یا هم اکنون دولت ها و مش��اغل، به خوبی نس��یم 
تغیی��رات بزرگ )ورود پُررنگ هوش مصنوعی در زندگی انس��ان ها( را حس کرده اند و 
در صدد هس��تند تا به لطف درگیری های منطقه ای سیاس��ی و اقتصادی که خواسته 
یا ناخواس��ته بر برخی از کشورهای منطقه سایه انداخته است، در حوزه فناوری  گوی 

سبقت را از دیگر کشورهای وسیع تر از خود بربایند.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی که ش��هریورماه س��ال گذشته منتشر کرد، 
درخص��وص بلندپروازی ه��ای امارات متحده عربی در حوزه فن��اوری  و خصوصاً هوش 
مصنوعی نوشت: »امارات با تکیه بر درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت، می کوشد 
ب��ه بلندپروازهای خ��ود از جمله )UAE Centennial ۲0۷۱( برای تبدیل ش��دن 
به »بهترین کش��ور دنیا« در صدمین سالگرد اس��تقالل و طرح )Mars ۲۱۱۷( برای 
س��اخت ش��هری ۶00000 نفری در ُکره مریخ تا ۱00 سال دیگر جامه عمل بپوشاند 
و در زمینه  هوش مصنوعی راهبردهایی مانند راهبرد ش��هر هوشمند دوبی، راهبرد به 
کارگیری فناوری چاپ س��ه بعدی و راهبرد حمل و نقل خودکار دوبی را اتخاذ نماید، 
اما دولتمردان این کش��ور به خوبی می دانند که بدون بهره گیری از علوم پیش��رفته و 
فناوری های روز دنیا، جذب دانشمندان پژوهشگران برجسته، سرمایه گذاری در زمینه  
نوآوری های نوین به ویژه هوش مصنوعی به عنوان صنعتی دوران ساز، همچنین داشتن 
جامع��ه ای آگاه از فرصت ها و چالش های این صنعت و ب��ا آمادگی پذیرش آن، امکان 

تحقق این رویاها وجود ندارد.«
به اعتقاد نهاد پژوهش��ی مجلس، »برهمین اس��اس در چند سال گذشته توجه این 
کشور به هوش مصنوعی رشد چشمگیری داشته است؛ واقعیتی که خود را به بهترین 
ش��کل در تاس��یس وزارت هوش مصنوعی و انتصاب وزیری جوان در این سمت نشان 
داده است. دولت امارات می کوشد با تعریف چشم اندازها و راهبردهای هوش مصنوعی، 
اج��رای طرح های ابتکاری مانند »Think AI« و کانون های تفکر، همچنین برگزاری 
همایش ه��ای بین المللی و ملی، تعیین جوایز نفیس در زمینه های آموزش های فراگیر 
برای جوانان در این زمینه، لوازم تحقق مفاهیم »دولت هوشمند« و »جامعه پنجم« را 
فراهم کند. مجموعه این فعالیت ها و سیاست ها موجب شده است که طبق تخمین ها، 
امارات در س��ال ۲0۳0 در میان کشورهای غرب آسیا دارای بیشترین رشد در صنعت 
هوش مصنوعی و بیش��ترین میزان تاثیر این صنعت بر تولید ناخالص داخلی را داشته 
باش��د بنابراین به نظر می رسد این کش��ور با این رویکرد پیشتازانه به هوش مصنوعی، 
در مسیر افزایش ظرفیت های اقتصادی دیجیتال و کاهش وابستگی به اقتصاد صنعتی 

و نفتی گام برمی دارد.«
چکیده گزارش مرکز پژوهش های مجلس به خوبی گویای رصد کش��ورهای منطقه 
در حوزه فناوری توسط مراکز پژوهشی سیاست ساز در کشور ما است، اما آیا ایران نیز 

بر اهمیت این فناوری نوظهور واقف است و درباره آن، دانش و آگاهی الزم را دارد؟!
ایران در کجای جهان جدید ایستاده است؟

دیگر بر هیچ کس پوش��یده نیس��ت که در جه��ان امروز، علم و اقتص��اد پیوندهای 
مش��ترک بس��یاری با یکدیگر پیدا کرده اند به طوری که هر کشوری که صاحب علم و 
فناوری در هر حوزه ای باشد می تواند از طریق آن تولید ثروت و درآمد کند، از همین 
رو طی سال های گذشته، اقتصاد ایران و خاورمیانه که عمدتاً بر پایه نفت و درآمدهای 
آن استوار بود، به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوری های جدید رفته است تا به نوعی 

با بومی س��ازی آن و کس��ب درآمد از آنها خود را از اقتصاد نفت��ی جدا کند؛ امری که 
شاید تا دیروز دور از ذهن بود ولی هم اکنون در حال تبدیل شدن به تغییرات بنیادی 
و مهمی ش��ده اس��ت که به طور قطع در سال های آینده موازنه قدرت در منطقه را به 

نفع کشورهای صاحب فناوری که مهم ترین آن هوش مصنوعی است رقم خواهد زد.
حال س��والی که در این میان پیش می آید این اس��ت که مدیران کش��ورمان تا چه 
اندازه ضرورت حرکت به سمت فناوری های نو و استفاده کاربردی از زمینه های مختلف 
هوش مصنوعی را درک کرده اند و علی رغم مش��کالت عدیده امروز کشور، بخش قابل 

توجهی از تالش خود را بر روی حرکت کشور به آن سمت معطوف کرده اند؟
در گزارش��ی که سال گذشته نش��ریه معتبر علمی »نیچر« به آن ارجاع داده است، 
ایران در بین پُرتولیدترین کش��ورهای علمی دنیا در هوش مصنوعی اس��ت. براس��اس 
اطالعات س��ال ۱99۷ تا ۲0۱۷ ای��ران رتبه ۱۴ دنیا در حوزه ه��وش مصنوعی را در 

اختیار دارد و تعداد مقاالت ایران در این مدت ۳۴ هزار و ۲۸ مورد بوده است.
همچنین براس��اس اع��الم بخش تحقیق و توس��عه موسس��ه آینده پژوهی دانش و 
فناوری س��ینا، ایران هفتمین کش��ور برتر دنیا از لحاظ مقاالت پراس��تناد است و تنها 
کشوری در خاورمیانه است که در بین ۱0 کشور برتر دارای بیشترین مقاالت پُراستناد 
جای گرفته اس��ت. ایران تقریبا ۱.۳ درصد از مقاالت پُراس��تناد هوش مصنوعی دنیا و 

همچنین 0.0۲ درصد از مقاالت داغ این حوزه را تولید کرده است.
در این گزارش تاکید ش��ده ک��ه 50درصد از مقاالت پُراس��تناد بین المللی ایران با 
مش��ارکت پژوهش��گرانی از س��ایر کش��ورها صورت گرفته اس��ت یا به عبارت دیگر با 
مشارکت بین المللی منتشر شده اند، اما تنها حدود 0.۷۴درصد آنها حاصل مشارکت با 

صنعت بوده اند که تفاوت اساسی ایران با سایر کشورهای دیگر است.
بزرگی کشورها به اندازه هوش مصنوعی آنهاست

ب��ه هرحال باز ه��م اینجا آمار فوق خود به تنهایی گویای واقعیت ها هس��تند. البته 
مسئوالن ذی ربط کشورمان نیز خود متوجه این خأل به وجود آمده در عملیاتی شدن 
مباحث هوش مصنوعی در کش��ور هس��تند به طوری که به تازگی دبیر س��تاد توسعه 
اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور از تصویب سند راهبردی هوش 
مصنوعی در این معاونت و ارسال آن به شورای انقالب فرهنگی برای تصویب به عنوان 

یک سند ملی خبر داده است.
به گفته دکتر مهدی محمدی، رویکرد این س��ند حمایت از فعاالن هوش مصنوعی 
اس��ت و اولویت های این حوزه نیز با حضور صاحبنظران این حوزه در این س��ند ملی 
تعیین ش��ده است ولی واقعیت این اس��ت که در حال حاضر کشورهای رقیب منطقه 
در حوزه اجرا، گوی س��بقت را از ایران ربوده اند و اگر مس��ئوالن کش��ور به س��رعت با 
همکاری بخ��ش خصوصی اقدامات عاجلی انجام ندهند، مطمئن��اً این فاصله اندک با 
س��رعت باورنکردنی، بسیار بیش��تر و بیشتر خواهد شد و در آن شرایط متاسفانه ایران 

تنها نظاره گر پیشرفت های کشورهای منطقه و درآمدهای سرشار آنها خواهد بود!
فراموش نکنیم که در یازدهم آذرماه سال ۱۳50، وقتی که منطقه امارات متصالحه 
با تصمیم جمعی از شیوخ آن، به کشور امارات متحده عربی تبدیل شد، ۱0 سال بعد 
از آن بود که »ادوارد زهرابیان« با الهام گرفتن از سرس��تون های تخت جمش��ید، آرم 
ش��رکت  هواپیمای ایران »هما« را طراحی کرد، 9 س��ال بعد از تاسیس اولین کارخانه 
خودروسازی در ایران در سال ۱۳۴۱، چهار سال بعد از تاسیس شرکت تراکتورسازی 
ایران در س��ال ۱۳۴۶ و س��ه سال بعد از تاسیس ماشین س��ازی اراک در سال ۱۳۴۷. 
حال این کش��ور کوچک حاش��یه خلیج فارس ب��ا برنامه ریزی دقیق و درک درس��ت 
فناوری های روز جهان، اولین دانش��گاه هوش مصنوعی در جهان را تاسیس کرده تا با 
کمک وزارتخانه تازه تاس��یس هوش مصنوعی اش در کنار گام های بلند اجرایی که در 
کش��ورش در زمینه  هوش مصنوعی برداشته است، س��هم متفاوت تری از آینده جهان 
داشته باشد. در سال های آینده و با گسترش و پیشرفت هوش مصنوعی، دیگر بزرگی 

کشورها به وسعت خاک آنها نیست باید از هم اکنون هوشیار باشیم.

هوش مصنوعی چطور آینده انسان و جهان را تعیین می کند؟

بازیگر بزرگ بازی اقتصاد جهانی

مهدی جباریان 
دکترای مدیریت استراتژیک



فرصت امروز: وقتي ش��یوع کرونا به مرحله »قرنطینه خانگی« رسید، 
بس��یاری از نهادهای مدنی نس��بت به اثرات کرون��ا در افزایش بارداری 
ناخواس��ته هش��دار دادند. ازجمله صندوق جمعیت سازمان ملل هشدار 
داد که محدودیت های قرنطینه در زمان ش��یوع کرونا ممکن است به ۷ 
میلیون مورد بارداری ناخواس��ته در جهان منجر شود، اما این تنها وجه 
ماجرا نبود و با گذر زمان موضوع برعکس شد، به طوری با گذر از شوک 
اولیه کرونا حاال نهادهای جهانی نسبت به اثرات منفی کرونا در موضوع 
فرزندآوری ابراز نگرانی می کنند. جامعه شناس��ان نی��ز اعتقاد دارند که  
حوادث طبیعي و بحران هاي اجتماعي به دلیل وارد کردن ش��وک هاي 
اقتصادي و اجتماعی، تاثیر منفي بر رفتار جوانان جهت تشکیل خانواده 

و تصمیم خانواده ها برای فرزندآوري مي گذارد.
در ای��ران نیز وقتی اپیدمی کووید-۱9 به مرحل��ه »در خانه بمانیم« 
رسید، بسیاري با دیدگاه نوستالژی به این ماجرا نگاه کردند و به عنوان 
مثال، متولدان دهه ۶0 از س��ال هاي جنگ هش��ت ساله یاد کردند که 
جامعه ایران در شرایط بحراني این دهه فرزندآوري بیشتری داشت. این 
موضوع در شبکه های اجتماعی نیز دستمایه طنز قرار گرفت و بسیاری 
به تاری��خ 99/9/9 به عنوان تاریخ مطلوب خانواده ها برای فرزندآوری و 

ثبت روز تولد در شناسنامه ها اشاره کردند.
از  مرحله دام باروری تا آغاز دوران بی فرزندی

در ای��ن زمین��ه »بلومبرگ« ب��ه تازگی در یک گزارش به مش��کالت 
جهانی فرزندآوری در دوران شیوع کرونا پرداخت و اینکه پاندمی کرونا 
چطور مش��کالت فرزندآوری را تشدید کرده است؟! »بلومبرگ« در این 
گزارش از آغاز دوران بی فرزندی خبر داده و نوش��ته است: »شاید تصور 
ش��ود که بعد از فروکش ک��ردن بحران کرونا دوباره هم��ه چیز به حال 
عادی بازخواهد گش��ت و روند فرزندآوری نیز تس��ریع خواهد ش��د، اما 
بررس��ی نمونه بحران مالی سال های ۲00۸ و ۲009 نشان می دهد که 

این نظر درست نیست.«
به گزارش »بلومبرگ«، »در زمان بروز پاندمی ها که ابعادی از زندگی 
انسان ها از حالت عادی خارج می شود، بحث در مورد فرزندآوری دوباره 
داغ می ش��ود و بحران کرونا نیز این قاعده مس��تثنی نبود. واقعیت این 
اس��ت که در زمان های بحرانی، تصمیم گیری در مورد آینده دش��وارتر 
می ش��ود چون افق درازمدت آینده نس��بت به زمان ه��ای دیگر، تیره تر 

به نظر می رس��د. براس��اس آنچه که از ش��واهد برمی آید، در کشورهای 
مختلف��ی احتم��ال فرزن��دآوری ب��ه دلیل ب��روز بحران کرون��ا به طرز 
چش��مگیری کاهش یافته اس��ت. فرزند کمتر به معن��ای مصرف کننده 
کمتر، نی��روی کار کمتر و مالیات دهنده کمتر در آینده اس��ت. معنای 

کالن ترش هم اقتصاد کوچک تر است.
ولفگانگ لوتز، جمعیت ش��ناس اتریشی در س��ال ۲00۶ هشدار داده 
بود که کش��ورهای اروپایی در مرحله ای به نام »دام باروری« قرار دارند؛ 
یعنی جمعی��ت زنان فرزندآور کمتر ش��ده، خانواده ه��ای کوچک تر به 
هنجار اجتماعی بدل ش��ده اند، رش��د اندک جمعیت باعث کاهش رشد 
اقتصادی شده است و همین مسئله به نوبه خودش به بدبینی نسبت به 

آینده و فرزندآوری کمتر منجر شده است.
در هم��ان زمانی که لوت��ز این زنگ خطر را به ص��دا درآورد، به نظر 
می رس��ید که آمری��کا برخالف اروپ��ا دچار چنین وضعی نیس��ت. نرخ 
ب��اروری در آمریکا ۲.۱ به ازای هر زن بود، در حالی که رقم مش��ابه در 
کشورهای اتحادیه اروپا ۱.5 بود. حاال اما این نرخ در آمریکا به زیر ۱.۷ 
رسیده است. والدین احتمالی در آمریکا پیشتر هم با مسائلی مانند سن 
مادر، دسترس��ی به خدمات مراقبت از کودک، هزینه تحصیل و اشتغال 
مواجه بودند، اما از وقتی بحران بزرگی مثل کرونا در حوزه بهداش��ت و 
درمان و نیز اقتصاد رخ داده اس��ت، همه چیز یک شبه بدتر شده است. 
بی جهت نیس��ت که اوض��اع کنونی را با دوران رکود ب��زرگ در آمریکا 
مقایسه می کنند. یک نظرسنجی که توسط موسسه گوتماخر انجام شد 
نش��ان داد ۳۴درصد از آمریکایی هایی که قصد فرزندآوری داشتند این 

تصمیم را عقب انداخته یا لغو کرده اند.
در ماه ژوئن، موسس��ه »بروکینگز« نیز پیش بینی کرد که آمریکا دارد 
وارد یک دوران طوالنی از فرزندآوری کم می ش��ود. همچنین پیش بینی 
شده که در سال ۲0۲۱ تعداد نوزادانی که پا به جهان خواهند گذاشت 
حداقل ۱0 درصد کمتر از س��ال قبل خواهد بود. این شامل والدینی که 
فرزند دارند اما می خواستند فرزندان دیگری داشته باشند هم می شود.

ممکن است این نکته مطرح شود که بعد از فروکش کردن بحران کرونا 
)و یا هر بحران دیگری( دوباره همه چیز به حال عادی بازخواهد گشت 
و روند فرزندآوری نیز تس��ریع خواهد شد، اما بررسی نمونه بحران مالی 
س��ال های ۲00۸ و ۲009 نشان می دهد که این نظر درست نیست. اگر 

بحران س��ال ۲00۸ رخ نداده بود، باید طبق الگوهای جمعیت شناختی 
۶.۶ میلیون تولد دیگر در فاصله آن س��ال تا سال ۲0۱9 رخ می داد اما 

رقم واقعی کاماًل پایین تر از این بود.
اقتصاددانان بیشتر از کاهش فرزندآوری ناراحتند

البت��ه اف��راد متخص��ص در زمین��ه محیط زیس��ت اصاًل ب��ه اندازه 
اقتصاددانان از بابت کاهش نرخ زاد و ولد ناراحت نیس��تند. تحقیقی که 
توس��ط دانشگاه لوند سوئد انجام ش��ده نشان می دهد نداشتن فرزند در 
کشورهای ثروتمند برای محیط زیست بسیار مفیدتر از کارهای دیگری 

مثل استفاده از خودروی برقی یا کاهش سفرهای هوایی است.
نکته اینجاس��ت که حتی بعد از خالصی جه��ان از پاندمی کرونا نیز 
مس��ائل زیادی به قوت خود باقی می مانند؛ مسائلی مثل افزایش هزینه 
مراقبت از کودک، بیمه و خدمات درمانی. از س��وی دیگر، هر تالش��ی 
برای پیش بینی آینده فرزندآوری با موانع زیادی مواجه اس��ت؛ از جمله 
اینکه نرخ باروری در زمان های مختلف به شدت در حال نوسان است و 
ممکن اس��ت عوامل بسیار مختلفی روی آن تأثیر بگذارند. پیش از بروز 
بحران کرونا، گزارش س��االنه تأمین اجتماع��ی آمریکا پیش بینی کرده 
بود که نرخ باروری در این کش��ور تا سال ۲0۲9 میالدی افزایش یابد و 
به ۱.95 برس��د و بعد تا سال ۲095 تقریباً در همان سطح باقی بماند، 
اما حاال که عامل اختالل آوری مثل ویروس کرونا به این ش��رایط اضافه 
ش��ده، پیش بینی درباره نرخ آینده فرزندآوری در آمریکا هم دش��وارتر 

شده است.
هرچه باش��د، باید به خاطر داشته باشیم که نرخ فرزندآوری در طول 
تاریخ همواره از مس��ائلی مثل جنگ ها، خشکسالی ها و حوادث طبیعی 
و همی��ن طور پاندمی ها و اپیدمی ها تأثیر پذیرفته اس��ت. تفاوت اوضاع 
امروزی دنیا با گذش��ته ش��اید این باش��د که دولت ها به وضوح از تأثیر 
کرونا بر روند احتمالی فرزندآوری آگاهند و با علم به این موضوع ش��اید 
بتوانند به سیاست گذاری هایی برای کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی 
ای��ن پدیده بپردازن��د و جلوی کاهش ش��دیدتر جمعیت را به خصوص 
در کش��ورهای پیشرفته بگیرند. هرچه باش��د، اوضاع اقتصادی جهان تا 
مدت��ی با آنچه که قباًل پیش بینی ش��ده بود فرق خواهد داش��ت و تنها 
کم کردن تبعات اقتصادی ام��روز می تواند تبعات اقتصادی آینده را هم 

کاهش بدهد.«

»بلومبرگ« از چالش های پاندمی کرونا در روند فرزندآوری گزارش داد

وقفه کرونا در فرزندآوری

پاندمی کرونا بیشتر جنبه های زندگی روزمره را دگرگون کرده و قواعد 
سبک زندگی را بهم ریخته است، اما به موازات آن، کسب وکارهایی هم 
پدید آورده و چهره اس��تارت آپ ها را تغییر داده اس��ت. در واقع، از دل 
هر بحران همواره فرصت هایی برای آینده ساخته می شود و شیوع کرونا 

همانا فرصت مغتنمی برای اغلب کارآفرینان جوان بوده است.
در این زمینه، »سی ان بی س��ی« در گزارش��ی با عنوان »نس��ل هزاره 
چه ش��غل هایی برای جهان پس��اکرونا خلق می کند«، به شغل هایی که 
به واس��طه ش��یوع کرونا تغییر کرده اند، پرداخت و به این س��وال پاسخ 
داد که قرار اس��ت اس��تارت آپ ها بعد از کرونا چه شکلی شوند؟ در این 
راس��تا، »سی ان بی سی« از دو کارآفرین نسل هزاره سؤال کرده است که 
چگون��ه آنها خواس��ته های جدید مصرف کننده را پاس��خ خواهند داد و 

جهان پساکرونا چه شکلی خواهد بود؟
وقتی  که ویروس کرونا در ابتدای س��ال ۲0۲0 ظهور کرد، کشاورزی 
یکی از صنایعی بود که اولین ضربه را خورد. قفس��ه های سوپرمارکت ها 
خالی ش��دند چراکه مردم از کمبود مواد غذایی و بس��ته شدن مرزها و 
اخت��الالت زنجیره تأمین ترس داش��تند. حتی قب��ل از همه گیری »بن 
س��وان« از اس��تارت آپ فناوری کش��اورزی Sustenir در تالش بود تا 

مناب��ع غذای��ی قابل اطمینان تری پی��دا کند. مؤس��س و مدیرعامل ۳9 
ساله این اس��تارت آپ می گوید: »چش��م انداز Sustenir این است که 
آین��ده انعطاف پذیرتری ایجاد کند.« او مزرعه ش��هری عمودی دارد که 
محصوالت غیربومی را قادر می سازد در محیط های کنترل شده و داخلی 
رش��د کنند. این مهندس س��ابق اس��ترالیایی برای رفع کمبود زمین و 
مشکالت کمبود غذا در سال ۲0۱۳ این تجارت را در سنگاپور راه اندازی 
کرد. سوان می گوید: »امس��ال این بیماری همه گیر توجه های بیشتری 
را به این مس��ئله معطوف کرده است.« به گفته او، »مردم نسبت به این 
کش��اورزی آگاه تر شده اند. در همین حال، بسته بودن مرزها باعث شده 
اس��ت که دسترسی به برخی از مواد غذایی به  سختی دریافت می شود. 

حاال تمرکز بر این است که چگونه بهره وری را باال ببریم.«
امروز کمتر از ۱0 درصد از مواد غذایی س��نگاپور در داخل این کشور 
تولید می ش��ود، چراکه زمین در این کشور کم است، در واقع، مساحت 
س��نگاپور از شهر نیویورک هم کوچک تر اس��ت. دولت سنگاپور امیدوار 
اس��ت که تا س��ال ۲0۳0 با اس��تفاده از زمین و فناوری بهتر، این رقم 
را ب��ه ۳0 درصد برس��اند و همچنین بتواند بی��ش از ۲۱5 میلیون دالر 
در این اس��تارت آپ ها س��رمایه گذاری کند. در این بی��ن، این کارآفرین 

خوش بین اس��ت که می تواند به ش��رکت و کشور خودش به  عنوان یک 
مبتکر پیش��رو کمک کند. س��وان می گوید ش��اید حتی یک روز بتواند 

برخی از محصوالت را به کشورهای همسایه صادر کند.
ام��ا همان طور ک��ه ویروس کرون��ا نیازهای کش��اورزی را تغییر داده 
اس��ت، عادات خرید هم  تغییر کرده اس��ت. قرنطینه سراسری کشور و 
ضربه اقتصادی باعث ش��د تا مصرف کنندگان و خرده فروش��ان نس��بت 
به هزینه های خود، آگاهی بیش��تری داشته باشند. »هنری چان« برای 
ای��ن ماج��را پلتفرم بازپرداخ��ت ShopBack را توصی��ه می کند. این 
اس��تارت آپ در س��ال ۲0۱۴ راه اندازی شد و به این شکل عمل می کند 
که در ازای خریدهای انجام شده از طریق برنامه خود، درصدی از پول را 
به کاربران بازمی گرداند. همین پلتفرم ۱۱5 میلیون دالر به بیش از ۲0 

میلیون کاربر آسیا و اقیانوسیه بازگرداند.
به گفته »چ��ان«، »اپیدمی کرونا عادت های خری��د مصرف کننده را 
تغییر داده اس��ت. این ماجرا باعث شد تا خرده فروشان وادار شوند برای 
جبران کاهش فروش فیزیکی ازدست رفته، خود را به این سیستم عامل 
 500 ShopBack ،معرف��ی کنند«، چنانچه از ماه آوریل ت��ا ماه ژوئن

خرده فروش به این سیستم عامل اضافه شده است.

به گفته وب س��ایت »لیوینگ کاست«، متوس��ط هزینه زندگی در شهر 
تهران ماهانه ۳۷۲ دالر به ازای هر نفر است و هزینه مسکن بیشترین تاثیر 
را در هزینه زندگی تهران دارد. »لیوینگ کاست« به تازگی در جدیدترین 
ارزیابی خود، متوسط هزینه زندگی ناخالص در شهر تهران را ماهانه ۳۷۲ 
دالر به ازای هر نفر اعالم کرد. البته این مبلغ بر حسب قیمت رسمی دالر 
یعنی دالر ۴۲00 تومان و نه نرخ بازار آزاد اعالم ش��ده اس��ت. هزینه کل 

زندگی که ش��امل هزینه مسکن نیز می شود ماهانه ۸۲۸ دالر است. بدین 
ترتیب تهران در بین 9۲9۴ ش��هر مورد مطالعه، 5 هزار و هش��تصد و سی 
و شش��مین شهر گران جهان و ۳۷ درصد ارزان تر از گران ترین شهر جهان 
بوده است. در بین اقالم مختلف نیز هزینه مسکن ۴55 دالر در ماه، حمل و 
نقل ۴۷.۲ دالر، غذا ۲0۴ دالر و سایر اقالم ۱۲۱ دالر بوده است.   متوسط 
هزینه زندگی در مشهد نیز ۴۷۸ دالر، در اصفهان ۶9۸ دالر، در تبریز ۴۴0 

دالر و در ش��یراز ۴۲0 دالر است. همچنین متوسط هزینه زندگی در باکو 
5۸9 دالر، در تفلیس 5۶۷ دالر، در دوحه ۱۸0۴ دالر، در دوبی ۱۸۳۶ دالر، 
در استانبول ۶۲۳ دالر، در کی یف ۷۴0 دالر، در نیویورک ۳۲۴۶ دالر، در 
ش��انگهای ۱۲۶۳ دالر، در لندن ۲۶۲5 دالر، در س��نگاپور  ۲۱۳۴ دالر، در 
مس��کو ۱00۶ دالر، در لس آنجلس ۲۶۶9 دالر، در س��یدنی ۲۲۷۱ دالر و 

متوسط هزینه زندگی در برلین ۱۷0۳ دالر است.

تغییر نیازها و عادت های خرید با شیوع کرونا

استارت آپ ها بعد از کرونا چه شکلی می شوند؟

تهران، ۵ هزار و هشتصد و سی و ششمین شهر گران جهان

هزینه زندگی در تهران باالتر است یا استانبول و دوبی؟

سرمقاله

خطر ابرتورم در اقتصاد ایران چقدر است؟

ابرتورم به معنای افزایش فزاینده و خارج از کنترل قیمت ها 
در اقتصاد اس��ت. ابرتورم به تعبیر اکثر اقتصاددان ها به زمانی 
گفته می ش��ود که تورم بیش از 50 درصد ماهیانه باشد. این 
معضل می تواند باعث مشکالت عدیده در اقتصاد شود. احتکار 
کااله��ا از قبی��ل مواد غذای��ی می تواند به قحط��ی بینجامد. 
ادامه ش��رایط این چنینی باعث عدم امکان سرمایه گذاری در 
پروژه های مولد شده و می تواند به ورشکستگی های گسترده 

منجر شود.
ب��ه دلیل عدم اعتماد مردم به سیس��تم های بانکی، پول از 
بانک ها خارج ش��ده و به این دلیل بانک ها در خارج از چرخه 
اقتصادی ق��رار می گیرند. مالیات دریافتی واقعی هم به دلیل 
عدم توانمندی صنایع و کاهش قدرت واقعی پول به ش��دت 
کاه��ش می یابد. ایجاد این چرخه باعث می ش��ود که هر روز 
گروه های بیش��تری از مردم به ورطه فقر گرفتار شوند. البته 
دالیل چن��دی می تواند باعث ایجاد ابرتورم ش��ود، اما برخی 
از دالیل اصلی آن ش��امل عرضه مف��رط پول، کاهش اعتماد 

به سیستم پولی یا اقتصاد و خروج دارایی ها از کشور است.
* عرض��ه مفرط پول: ابرتورم در زمان��ی که اقتصاد درگیر 
رکود ش��دید یا آش��فتگی ش��ود، پدید می آید. رکود عمیق 
ش��رایطی اس��ت که برای ی��ک دوره چن��د س��اله بیکاری، 
ورشکستگی و نرخ منفی رشد اقتصادی ادامه یابد. واکنش به 
رکود عمیق می تواند افزایش عرضه پول توسط بانک مرکزی 
باشد. پول بیش��تر از طرق مختلف در اختیار مصرف کننده ها 
و کس��ب و کارها ق��رار می گیرد. زمانی که این پول با رش��د 
اقتصادی حمایت نشود، می تواند به ابرتورم منجر گردد. پول 
بیشتر باعث می شود که افراد بتوانند مبلغ بیشتری پرداخت 

کنند. در اینجا یک چرخه شوم ایجاد خواهد گردید. 
* کاهش اعتماد به سیس��تم پولی یا اقتصاد: در زمان هایی 
نظی��ر جنگ ب��ه دلیل کاهش اعتماد به ارز کش��ور و توانایی 
بان��ک مرکزی برای حفظ ارزش پولی، ام��کان ایجاد ابرتورم 
وجود خواهد داش��ت. در اینجاس��ت که ش��رکت ها با قبول 
ریس��ک اقدام به ف��روش محصوالت خود در ب��ازار می کنند. 
ش��هروندان با عدم اعتماد به حفظ ارزش پول سعی خواهند 
کرد تا دارایی های نقد خود را به سرعت به سرمایه هایی مانند 
طال و ارز تبدیل کنند. به دلیل عدم اعتماد به سیستم پولی، 
ای��ن دارایی ها ب��ه بانک ها نیز باز نخواهند گش��ت و در عمل 

سیستم بانکی توانایی کنترل پول را از دست خواهد داد. 
* خروج دارایی ها از کشور: خروج دارایی های دارای ارزش 
ذاتی نظیر ارزهای معتبر یا دالر نیز می تواند به کاهش عرضه 
ای��ن نوع دارایی ه��ا در مقابل تقاض��ا و افزایش قیمت در پی 

مکانیسم عرضه و تقاضا بینجامد.
حال س��وال این اس��ت که آیا ایران در خط��ر ابرتورم قرار 
دارد؟ به عن��وان یکی از آخرین ابرتورم ه��ای تاریخ می توان 
به اقتصاد ونزوئال اش��اره کرد. براساس داده های موجود، این 
ابرت��ورم به طور حدودی در س��ال ۲0۱۶ می��الدی در طی 
ناآرامی های اجتماعی و سیاس��ی ایجاد شد. البته این امر در 
ادامه  تقریبا ۳0 سال تورم دو رقمی رخ داد. آمارهای موجود 
حتی گزارش نرخ تورم یک میلیون درصد را در س��ال ۲0۱۸ 
ارائه داده اند. در س��ال ۲0۱۴ نیز ۶9 درصد، در سال ۲0۱۶ 
هم ۸00 درصد و در س��ال ۲0۱۷ نیز ۴000 درصد تورم در 
اقتصاد این کش��ور ثبت ش��ده اس��ت که البته مطابق با آمار 
ارائه ش��ده توسط دولت این کش��ور نیست. از دالیل مهم این 
وضعی��ت در اقتصاد ونزوئال، عدم اطمینان مردم به ارز محلی 
و نگه نداش��تن پول ملی و همینطور عدم وجود پایه منطقی 
ارزش��ی برای پول ملی برش��مرده شده اس��ت که البته خود 
این ش��رایط علت العلل نبوده و تحت تاثیر سیاست های غلط 
اقتصادی و حاکمیتی در طول ادوار مختلف به بار آمده است.
ام��ا در ارتب��اط با وضعیت اقتص��اد ایران بای��د اذعان کرد 
که ش��رایط اقتصاد کشورمان ش��رایط مناسبی نیست. رکود 
اقتصادی به دالیلی مانند تحریم، اپیدمی کرونا، عدم حمایت 
از صنایع رقابت پذیر و تزریق حمایت های مالی برای س��ال ها 
ب��ه صنایع غیررقابتی به طور عمقی در اقتصاد کش��ور وجود 
دارد و طبق آمار موجود برای س��ومین سال پیاپی، نرخ رشد 
اقتصادی کش��ور منف��ی خواهد بود. وجود ای��ن رکود مداوم 
ع��الوه بر افزایش نهفته بیکاری، ی��ک پیامد دیگر هم دارد و 
آن این است که امکان جمع آوری پول با اتکا به سیاست های 
پولی انقباضی نظیر افزایش نرخ بهره یا نرخ تنزیل را بس��یار 
سخت تر می کند، چراکه جمع کردن پول باعث تعمیق رکود 
می گردد. همچنین از س��وی دیگر اس��تفاده از سیاست های 
مالی انقباضی با اس��تفاده از دریافت مالیات واقعی به دالیلی 
که گفته شد، برای دولت آسان نخواهد بود. همچنین کاهش 
س��طح بودجه واقعی به دلیل تحری��م، کاهش قیمت نفت و 
دالیلی از این دست به رکود دامن خواهد زد و حتی احتمال 
این امر وجود دارد که در برهه ای از زمان نه چندان دور بانک 

مرکزی تحت فشار برای تامین نیازهای پولی قرار بگیرد. 
این پول س��رگردان براساس مکانیس��م بازار و خرد جمعی 
فرصتی برای س��رمایه گذاری پیدا نمی کند و با تکیه بر رفتار 
جمعی به س��مت حفظ وضع موجود به دنبال خرید ارزهای 
جهانی خواهد بود و همین موضوع باعث می شود که از چرخه 
اقتصادی خارج ش��ود. از طرف دیگر، ادامه اپیدمی کرونا که 
به نظر می رسد توقف آن در کوتاه مدت میسر نباشد، می تواند 
منجر به ورشکس��تگی های گس��ترده و افزایش ش��دید نرخ 

بیکاری بیش از پیش شود. 
در جمع بندی آنچه که در باال اش��اره ش��د، باید هشدار داد 
که تداوم ش��رایط اقتصادی و روش های فعلی در دیپلماس��ی 
می تواند منجر به تبدیل ش��دن این ت��ورم به یک ابرتورم در 
اقتصاد ایران شود که نتیجه آن بسیار خطرناک و نابودکننده 

خواهد بود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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افزایش قیمت دالر در چند روز گذشته با اقدام بانک مرکزی برای کاهش 
تغییرات قیمتی در بازار ارز همراه ش��ده اس��ت. بانک مرکزی هفته گذشته 
نیز س��قف قیمت بازار ثانویه یا س��امانه نیما را حذف کرد. در همین حال، 
عبدالناصر همتی در یادداشتی نوشت: بانک مرکزی ضمن افزایش عرضه در 
بازار ثانویه )نیما(، در راستای تسهیل و تسریع تأمین ارز واردکنندگان در این 
بازار به پتروشیمی ها، فوالدی ها و معدنی ها اعالم کرد که آنها نیز می توانند 
ارز حاصل از صادرات خود را عالوه بر صرافی های بانکی، به طور مس��تقیم 
به صرافی های مجاز برای واردات کاالهای دارای تخصیص ارز بفروش��ند. در 
این باره، یک کارش��ناس اقتصادی و تحلیلگر بازار ارز معتقد است: تصمیم 
جدید سیاست گذار پولی یعنی میدان دادن به صرافی های غیربانکی، خبری 
امیدوارکننده اس��ت زیرا این تصمیم، با نزدیک کردن نرخ نیما به نرخ بازار، 
انگیزه صادرکنندگان را برای عرضه افزایش می دهد و آزادی عمل بیشتری 
را برای آنها فراهم می کند. میثم رادپور با اشاره به تصمیم هفته گذشته بانک 
مرکزی درباره حذف سقف قیمت از بازار ثانویه یا سامانه نیما به ایرناپالس، 
گفت: اینکه صادرکننده بتواند ارز خود را با هر نرخ غیردس��توری به  فروش 
برس��اند، به معنای تک نرخی شدن ارز است. این بهترین تصمیمی است که 
می توان گرفت. همچنین این تصمیم موجب می ش��ود نش��تی هایی که در 

حضور دو یا چند قیمت برای ارز ایجاد می شد، کاهش یابد.
کاهش قیود نقل و انتقال ارزی به نفع بازار است

این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به اهمیت حذف محدودیت ها در 
نظام ارزی گفت: هر تالشی که بتواند قیود نظام نقل وانتقال ارزی کشور 

را کاه��ش دهد، به  نفع بازار ارز اس��ت و پیامدهای مثبتی برای اقتصاد 
خواهد داشت بنابراین ادامه فعالیت سامانه نیما نیز ضرورتی ندارد.

به گفته وی، زمانی که کش��ور درگیر محدودیت های ش��دید ناشی از 
تحریم بود، بانک مرکزی با در نظر گرفتن محدودیت های بیش��تر، نظام 
نقل وانتقال های ارزی کشور را به نوعی مسدود کرده بود. ما در خارج از 
کشور به  اندازه کافی با تحریم مواجه ایم، اما برخی خط کشی های داخلی 

نیز نظام ارزی را بیش از پیش تحت فشار قرار می دهد.
رادپور ادامه داد: این در صورتی اس��ت که توصیه سیاستی در چنین 
ش��رایطی ایج��اب می کند بانک مرکزی غیرمتمرک��ز عمل کند و اجازه 
دهد نظام ارزی کش��ور از همه ظرفیت خود اس��تفاده کند و صرافی ها 
فعال باش��ند. این در حالی است که با وجود شرایط تحریم و فشارهای 
خارجی، فقط حدود ۲0درصد صرافی ها آن هم به  واس��طه س��امانه نیما 

امکان فعالیت داشتند.
رادپ��ور درباره رویکرد دول��ت به اس��تفاده از ارز ۴۲00 تومانی برای 
تامین کاالهای اساس��ی گفت: سیاس��تی که با هدف پایین نگه داشتن 
قیمت ه��ا در پیش گرفته ش��د، در زمینه کنترل قیمت ه��ا ناموفق بود 
و فعالیت ه��ای داللی را افزایش داد. علم اقتص��اد، علم تخصیص منابع 
محدود به نیازهای نامحدود است. بر این اساس، بهترین صرفه جویی از 
محل بازار به  دس��ت می آید و گزینه بهتری نس��بت به بازار وجود ندارد 
بنابراین تنها راه برای اقتصادی عمل کردن، سپردن این مسائل به بازار 
اس��ت. در غیاب بازار، همه نظام های تخصیص، ما را از صرفه جویی هایی 

که می توانستیم داشته باشیم دور می کند.
هزینه مبادله، نرخ ارز را افزایش داده است

رادپ��ور، بخش��ی از افزایش نرخ ارز را ناش��ی از افزایش هزینه مبادله 
دانست و گفت: بخش قابل اعتنایی از قیمت ارزی که امروز می بینیم به  
دلیل هزینه مبادله است. در حال حاضر صادرکنندگان برای گرفتن ارز 
خود، تبدیل و انتقال آن به بازار کشور، فرآیند سخت و پیچیده ای را در 
پیش دارند. اگر تحریم ها وجود نداشت و این هزینه نقل وانتقال تحمیل 

نمی شد، قیمت ارز سقوط جدی را تجربه می کرد.
به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی، در حال حاضر بسیاری از شرکت های 
بازرگانی ناچارند در کش��ورهای دیگر، شرکت تأس��یس کنند تا امکان 
نقل وانتقال ارز را داش��ته باش��ند، اما این ش��رکت ها بعد از حدود چند 
ماه تعطیل می ش��وند، یعنی به محض اینکه نقل وانتقال در یک حساب 
جدی می شود، مقام ناظر یا بانکی که این شرکت ها با آن کار می کنند، 

حساب ها را مسدود می کند.
او درب��اره نقش سیاس��ت گذار پولی در کاهش هزین��ه انتقال ارز نیز 
گف��ت: اینها هزینه هایی اس��ت که از خارج از کش��ور ب��ه اقتصاد ایران 
تحمیل می شود و انتظار می رود بانک مرکزی با برداشتن محدودیت های 
داخلی، بخش��ی از این هزین��ه مبادله را کاهش ده��د. البته باید توجه 
داش��ت این معنای کاهش نرخ ارز نیس��ت؛ بلکه اگر قیمت ارز افزایشی 
باش��د، ش��دت افزایش را کاهش می دهد و از طرف دیگر، اگر قیمت ارز 

کاهشی باشد، کاهش آن را شدت می دهد.

تصمیمی که عرضه ارز صادراتی را افزایش داد

نگاه مثبت به رویکرد جدید سیاست گذار پولی
دریچه

چرا اکثریت مردم زیر خط فقر هستند؟
خط فقر 9 میلیونی به روایت کمال اطهاری

آخرین آماری که در مورد خط فقر منتشر شده، مربوط به اردیبهشت 
امسال است، که 9 میلیون تومان تخمین زده شد، اما قدر مسلم با توجه 
به رشد افسار گسیخته تورم و افزایش گرانی های زنجیره ای در چهار ماه 

گذشته، خط فقر از ۱0 میلیون تومان نیز گذشته است.
اگر بخواهیم خط فقر یک خانواده چهار نفره را با گذش��ته مقایس��ه 
کنیم، شاهد رشد ترسناکی در سال های اخیر خواهیم بود. برای مثال 
در سال ۱۳90 خط فقر زیر یک میلیون تومان )کمی بیش از 500 هزار 
تومان( بوده است، اما اکنون در سال ۱۳99 این خط به 9 میلیون تومان 
رس��یده و تقریبا در 9 س��ال 9 برابر شده است. در واقع، تا سال ۱۳90 
مردم با درآمد زیر یک میلیون می توانستند هزینه های یک خانواده را 
مدیریت کنند، اما اکنون در کمترین حالت، با 9 میلیون درآمد می توان 

به نیاز های اولیه رسیدگی کرد.
در این زمینه، کمال اطهاری پژوهش��گر توسعه با بیان اینکه »امروز 
تمامی اقشار حقوق بگیر جامعه زیر خط فقر هستند«، به »فرارو« گفت: 
»تا قبل از کرونا آن الگوی توس��عه ای که در جهان شایس��ته اس��ت و 
بسیاری از کشور ها از طریق آن به توسعه پایدار دست پیدا کردند، در 
ایران اجرا نش��د، تمامی این مش��کالت اقتصادی و معیشتی که مردم 
گرفتار آن هستند و با توجه به آن هر روز سفره آنها کوچک تر از گذشته 
می ش��ود، نشأت گرفته از همین الگوی توس��عه ای است که نمی توان 
چنی��ن نامی بر آن نهاد و من واقع��ا نمی دانم این پدیده را چه خطاب 

کنم.«
الگوی درست توسعه هم افزا در ایران چیست؟

او با تاکید بر اینکه »باید در اقتصاد کشور، یک رابطه هم افزا بین رشد 
اقتصادی و عدالت اجتماعی و اقتصادی حکمفرما باشد، تا الگوی توسعه 
متوازن اجرایی ش��ود«، افزود: »چنین مس��ئله در ایران به هیج عنوان 
اجرایی نش��ده اس��ت، این در حالی است که اگر ما این رابطه هم افزا را 
تعریف کردیم، باید در کنار آن نیز یک رابطه غیرتنش زا و مخاطره آمیز 
با اقتصاد جهان و تحوالت اجتماعی داشته باشیم تا از طریق این روابط 
عادی با جهان فناوری های جدید و نوین وارد کش��ور ش��ود، تا بتوان 

براساس آن اقتصاد را به حرکت درآورد و شکوفا کرد.«
به گفته اطهاری، »مقدم بر این ارتباطات عادی با دنیا شما باید یک 
الگوی توسعه متوازن تدوین کنید که در چارچوب آن ارتباطات با دنیا 
نیز گنجانده شود، اما متاسفانه در ایران چنین قضیه ای رخ نداده است، 
در چنین رخدادی هم دولت مقصر بوده و هم روشنفکران. با توجه به 
اینکه نظام حاکم بر کشور همواره بر پایه ایدئولوژی شکل گرفته، یک 
بار رش��د اقتصادی و عدالت اجتماعی را قربانی می کند و به طور مثال 
بسیاری از کارگران از شمول قانون کار حذف می شوند یا اینکه در سوی 
دیگر رشد اقتصادی از طریق شعار ها و اقدامات پوپولیستی فدای عدالت 

اجتماعی می شود.«
این پژوهشگر توسعه ادامه داد: »در یک طرف به اسم رشد اقتصادی 
خ��رده بورژوازی بخش خصوصی می آی��د و عدالت اجتماعی را قربانی 
می کند، در س��وی دیگر نیز این اتفاق ب��ه طریق دیگری رخ می دهد، 
در حال حاضر الگوی توس��عه ما برون زا درون نگر است، در صورتی که 
باید درون زا برون نگر باشد، در مورد الگویی که االن حاکم است، از این 
لحاط برون زا است که با فروش نفت و درآمد آن دهه هاست، کشور اداره 
می شود و از این لحاظ درون نگر است که حتی کشوری مانند چین که 
ش��ریک راهبردی ما به حس��اب می آید، به دلیل اینکه FATF را رد 

کرده ایم، نمی تواند با ما همکاری کند.«
به اعتقاد وی، »الگوی متوازن توس��عه درون زا برون نگر است، از این 
لحاظ درون زا به حس��اب می آید ک��ه به توان داخلی تکیه می کند و با 
توجه به تولید و بخش مولد، اقتصاد کش��ور را بر پایه آن می سازد و از 
این حیث برون نگر است که با ارتباطات عادی و موثر با کشور های دیگر 
و کل دنیا س��رمایه گذاری خارج��ی را جذب می کند و اقتصاد خودش 
را می س��ازد، از طرف دیگر برای به روز نگه داش��تن خود، با ارتباطات 
مناس��بی که دارد، فناوری های نوین را به صورت مدام وارد می کند و 
صنع��ت خود را به روز می کند و از این طری��ق به صورت دائم در حال 

تولید خلق ارزش افزوده است.«
اطه��اری با بیان اینکه »در کش��ورمان صنایع م��ادر به این دلیل به 
مرز ورشکس��تگی کشیده ش��دند که نیاز به نوس��ازی و به روز رسانی 
از طری��ق ارتباطات جهانی و همچنین جذب س��رمایه گذاری خارجی 
داشتند، اما متاسفانه چنین سیاستی دنبال نشد. مشکالت ساختاری 
به ش��دت ریش��ه دوانده و این وضعیت مدام در حال بازتولید است، به 
طور مثال، دولت صندوق کارآفرینی تاسیس می کند، اما به جای اینکه 
اول بیاید آموزش دهد و بعد براس��اس مهارت کس��ب ش��ده وام را به 
اف��راد آموزش دیده پرداخت کند، برعکس عمل می کند، یعنی اول وام 
را می دهد و بعد آموزش را رها می کند، بنابراین به همین علت اس��ت 
که هیچ موقع چنین طرح هایی به نتیجه نمی رس��د و تنها چیزی که 
باقی می ماند اتالف عظیم س��رمایه های ملی است که به راحتی حیف 

و میل می شود.«
از سیاست ضد توسعه تا مسئولیت نخبگان جامعه

او با تاکید بر اینکه »متاس��فانه چیزی به اس��م توانمندسازی وجود 
ندارد«، گفت: »به جای اینکه دولت بیاید و سیاس��ت های اجتماعی را 
در پیش بگیرد، سیاست های غلطی را در دستور کار قرار داد. نمونه این 
سیاست ضد توسعه را می توان در زمینه عملکرد بانک ها شاهد بود. در 
حالی که بسیاری از بنگاه های تولیدی به دلیل شرایط سخت ناشی از 
کرونا اقدام به تعدیل کارگران خود می کنند، بانک ها حاضر نیستند به 
کارخانجات تولیدی وام بدهند، ام��ا به جای آن به زوج های جوان وام 
مس��کن می دهند. این کار نیز به خاطر این جوانان نیست، بلکه برای 
این اس��ت که بس��یاری از منابع و پول های بانک ها در امالک لوکسی 
که خریداری کرده اند، حبس شده و از این طریق می خواهند با تزریق 
منابع به بازار مس��کن، یک رونق مصنوعی ایجاد کرده و پول های خود 
را آزاد کنن��د. درحال��ی که اگر آنها به تولی��د وام بدهند و تولید رونق 
بگی��رد، آن جوان ت��ازه ازدواج کرده نیز بهت��ر می تواند زندگی خود را 
بس��ازد، اما به دلیل منافعی که در این بین وجود دارد، بانک ها چنین 

کاری نمی کنند.«
اطهاری در انتها درباره مس��ئولیت نخب��گان جامعه نیز گفت: »اگر 
روشنفکران جامعه مدنی بخواهند تنها به انتقاد از دولت بپردازند، بدون 
اینکه راهکار جایگزین و بدیل نشان دهند، باید در این زمینه مسئولیت 
بپذیرند و پاس��خگوی وضعیتی که حاکم ش��ده در کنار دولت باشند، 
بنابرای��ن باید خارج از حیطه دولت به س��راغ راهکار جایگزین رفت و 
اصالحات را ش��روع کرد، در غیر این ص��ورت هیچ چیزی تغییر پیدا 

نمی کند.«
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بخش خصوصی در حوزه های تخصصی مختلف، اولویت های متعددی را 
مطرح می کند که باید دولت در این ماه های پایانی فعالیت خود مدنظر قرار 
دهد. بهبود صادرات، رفع موانع تولید، بهبود معیش��ت مردم، اصالح نظام 
بانکی، تقویت روابط دیپلماس��ی، حفظ ارزش پولی مل��ی و... از مهم ترین 

موضوعاتی است که فعاالن بخش خصوصی جویای آن هستند.
دولت دوازدهم در حالی ماه های پایانی فعالیت خود را سپری می کند 
ک��ه جزو بداقبال ترین دولت ها معرفی می ش��ود، با چالش های متعددی 
دس��ت وپنجه نرم می کند که به باور فع��االن بخش خصوصی، تجربه ۷ 
ساله دولت حسن روحانی نشان داده است که نباید انتظار باالیی از این 
دولت داشته باشیم؛ به خصوص حاال که کمتر از یک سال به پایان دولت 
باقی مان��ده  و باوجود کرونا و تحریم ه��ا هم انگیزه ای برای تغییر نمانده 
است، اما در این شرایط، دولت باید تمرکز خود را بر مسائلی بگذارد که 
عملیاتی شدن آنها ممکن است. بر همین اساس زمانی که روحانی وعده 
گشایش اقتصادی را در هیأت دولت مطرح کرد، صاحب نظران اقتصادی 
تاکید کردند که این وعده محقق نخواهد ش��د مگر با ایجاد خوش بینی 

در آینده و ثبات در تصمیم گیری ها.
تعادل سیاسی، مهار نقدینگی و بهبود فضای کسب وکار

در ای��ن زمینه، کامران ندری، کارش��ناس بانکی به پایگاه خبری اتاق 
ایران گف��ت: »تنها اتفاقی که در کوتاه مدت اثرگ��ذار خواهد بود ایجاد 
نوعی خوش بینی در آینده اقتصادی کش��ور است تا مردم مطمئن شوند 
قرار اس��ت مس��ئوالنی با طرز فکر متفاوت، زمام امور را در دست  گیرند 
و اقتصاد به س��مت مطلوب تغییر جهت دهد. مشابه اتفاقی که در پایان 
دولت دهم و تغییر دولت ش��اهد بودیم که این خوش بینی ایجاد ش��د 
که قرار اس��ت تغییر اساسی در مسیر اداره کشور شکل گیرد و امید به 
همین بهبود بود که باعث ش��د تا قب��ل از اینکه حتی دولت به روحانی 

تحویل داده شود، متغیرهای اقتصادی جهت مثبتی را به خود گیرد.«
ب��ه باور این اقتصاددان، »یکی از بزرگ ترین مش��کالت ما در اقتصاد، 
نگاه مس��ئوالن به مسائل اقتصادی اس��ت. به همین جهت است که اگر 
قرار باشد هر تغییری در اقتصاد به وجود بیاید، در گام اول باید مسئوالن 
با تغییر نگرش خود ثابت کنند که نگاه ش��ان به حوزه اقتصاد و مس��ائل 
آن، متفاوت با کس��انی اس��ت که تا پیش از این بر سرکار بوده اند. طبعاً 
وقتی نگرش متفاوت باشد، برنامه ها هم در جهت با همین بینش جدید 

شکل و ساختاری متناسب با بهبود اقتصادی شکل خواهد گرفت.«
کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران نیز معتقد است: »در یک 
س��ال باقی مانده از عمر دولت، باید ایجاد تعادل سیاسی، مهار نقدینگی 
و بهبود فضای کس��ب وکار در اولویت قرار گیرد. دولت باید در هر س��ه 
مورد الگویی را نهادینه کند تا سایر دولت ها نیز خود را موظف به اجرای 

آن بدانند.«
او در ای��ن ب��اره می گوید: »با بهبود فضای کس��ب وکار قطعاً ش��اهد 
س��رمایه گذاری داخلی و خارجی و سرریز شدن سرمایه های مردمی به 
س��مت بازارهای مولد خواهیم بود. در یک س��ال باقی مانده دولت باید 

الگوی��ی را نهادینه کند تا این هدف محقق ش��ود. برای ایجاد تعادل در 
روابط سیاس��ی هم منظورم اصاًل این نیس��ت که با آمریکا وارد مذاکره 
ش��ویم یا صلح کنیم، اما می توانیم توازنی را ایجاد کنیم و با کشورهای 
اروپای��ی، آس��یای دور، چی��ن و روس��یه وارد مذاکره ش��د و با افزایش 
مبادالت اقتصادی با این کشورها، توازنی را در تجارت مان ایجاد کنیم.«
ویدا سینا، نایب رئیس کمیس��یون فناوری، اطالعات و ارتباطات اتاق 
ای��ران هم می گوید: »متأس��فانه همزم��ان با اعمال تحریم ها و ش��یوع 
ویروس کرونا شاهدیم زیرساخت هایی که با کلی نظم ایجاد و شرکت ها 
براس��اس پایه گذاری شده بود اما به یک باره مورد غفلت قرار گرفته است 

و همین امر منجر به بی انضباطی در فضای کسب وکار شده است.« 
به اعتقاد او، »اس��تاندارد ازجمله همین زیرساخت هاست که قباًل وجود 
داش��ت و هم دولت و هم ش��رکت ها بج��د خود را موظف ب��ه رعایت آن 
می دانستند، اما در حال حاضر ضوابط مربوط به استاندارد رعایت نمی شود؛ 
ضوابطی که س��ال ها برای آن زحمت  کشیده ش��ده اما متأسفانه شاهدیم 
که فدای بی  نظمی کوتاه مدتی ش��ده اس��ت که اگر ب��رای حفظ آن تالش 
نکنیم، برقراری مجدد آن تقریباً غیرممکن است؛ بدیهی است اگر همچون 
پروتکل های بهداش��تی، قوانین و ضوابط استاندارد در کشور نادیده گرفته 
شود، تنها منافع کوتاه مدت تعداد محدودی از واردکنندگان تأمین می شود، 
اما از س��وی دیگر منافع ملی، مردم و مصرف کنندگان در سراسر کشور با 

چالش های متعددی مواجه می شود.«
از خصوصی سازی واقعی تا تحریک تقاضا و کنترل ارز

جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق شیراز نیز بر این باور است که »اگر 
ما بخواهیم مس��ائل و مش��کالت اقتصاد ایران حل ش��ود باید به تغییر 
ریل های اقتصادی کشور بیندیش��یم؛ دولت بنگاهداری را کنار بگذارد؛ 
موانع س��اختاری در مقابل تولید برداشته ش��ود.« او می گوید: »یکی از 
بزرگ ترین مشکالت ایران در اقتصاد، نگاه مسئوالن به مسائل اقتصادی 
است؛ آنها با نگاه تصدیگری و بنگاهداری مدام به اقتصاد ضربه می زنند. 
برای همین بجد معتقد هس��تم اگر قرار باش��د تغیی��ری در اقتصاد به 
وجود بیاید، در گام اول باید مس��ئوالن با تغییر نگرش خود ثابت کنند 
که نگاه ش��ان به حوزه اقتصاد و مس��ائل آن، متفاوت با کسانی است که 
تا پیش از این بر س��رکار بوده اند بنابراین تنها راه گش��ایش اقتصادی با 
تغییر نگرش  به س��اختار اقتصاد کالن ممکن اس��ت و این ساختار باید 
در مسیر خصوصی سازی واقعی و آزادسازی اقتصادی و عدم بنگاهداری 

دولت ها باشد.«
همچنین بهبود معیشت مردم با تحریک عرضه و تقاضا و کنترل نرخ 
ارز، از دیگر موضوعاتی اس��ت که ب��ه گفته فعاالن بخش خصوصی باید 
در اولوی��ت دولت و به خصوص بانک مرکزی باش��د. در همین ارتباط، 
کاوه زرگران، رئیس کمیس��یون بازرگان��ی داخلی اتاق ایران بر این باور 
اس��ت که با توجه به وضعیت تورم و ش��رایط اقتصادی فعلی، معیش��ت 
م��ردم بای��د در اولویت دولت قرار گیرد. او در ای��ن مورد می گوید: »در 
حال حاضر سیگنال هایی را از افزایش قیمت ها در بازار دریافت می کنیم 

ک��ه زنگ خط��ر را در ماه های آتی به صدا درخواه��د آورد. ضمن اینکه 
ورودی کاال به بازار هم نس��بت به ماه   و س��ال قبل روند کاهش گرفته 
است که مهم ترین دلیل آن روند تخصیص کاال از گمرکات کشور است 

که متأسفانه با چالش های فراوانی همراه است.«
حس��ن فروزان فرد، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران هم خاطرنش��ان 
می کند: »با توجه به تحریم های چند س��ال گذش��ته آمریکا علیه ایران، 
ق��درت خرید عموم مردم به  ش��دت کاهش پیدا کرده اس��ت در چنین 
ش��رایطی ش��اهد حذف حداقل  نیازه��ای مصرفی در س��بد خانوارهای 
مردمی هستیم و بالطبع، تولیدکنندگان هم وقتی تقاضایی برای خرید 
کاالهای تولیدی خود نداشته باشند، متحمل خسارت های فراوانی شده 
و مجبور خواهند ش��د که تولید خود را کاهش دهند. در این ش��رایط با 
افزایش هزینه ها، به  ناچار ناگزیر هستند تا قیمت محصوالت نهایی خود 
را افزایش دهند. متأس��فانه در این ش��رایط، ویروس کرونا هم مزید بر 
علت شده است و در حال حاضر تولیدکنندگان ناگزیر به کاهش عرضه 
هس��تند بنابراین ضروری است که در کنار افزایش تقاضا و تحریک آن، 

به تحریک و تسهیل عرضه هم توجه داشته باشیم.«
مشورت حداقل خواسته بخش خصوصی از دولت است

با این حال همانطور که بارها فعاالن اقتصادی تاکید کرده اند، اقتصاد 
دستوری نیس��ت و نباید با ابزارهای محدود کننده، اقدام به ایجاد ثبات 
ک��رد. فعاالن اقتصادی ب��ر این باورند ک��ه هر اقدامی که در راس��تای 
س��اماندهی و به عبارت دولت با هدف گشایش در اقتصاد صورت گیرد، 
باید با پش��توانه کارشناس��ی و اعمال نظرات بخش خصوصی باشد. در 
همین زمینه، محمود توالیی، عض��و هیأت نمایندگان اتاق ایران تأکید 
می کند: »در ش��رایط فعلی دول��ت باید نیاز فع��االن اقتصادی و عموم 

جامعه را در نظر گیرد و تصمیماتی به نفع آنها اتخاذ کند.«
به گفته توالیی، »توقع فعاالن بخش خصوصی این اس��ت که اگر قرار 
است گشایشی در اقتصاد بیفتد، این گشایش در تولید، تجارت خارجی، 
بهبود صادرات و معیش��ت مردم باشد. نه اینکه صرفاً هر اقدامی که قرار 
است عملیاتی شود، در راستای تأمین منابع مالی دولت و جبران کسری 

بودجه از بخش های مختلف اقتصادی باشد.«
فع��االن بخ��ش خصوصی همچنی��ن انتظار دارند در ش��رایطی که با 
عنوان »جنگ اقتصادی« توصیف می ش��ود، دولت نظ��رات آنها را قبل 
از اجرای تصمیمات جویا ش��ود؛ خواسته  ای که صراحتا در قانون بهبود 
مس��تمر محیط کس��ب و کار مورد توجه قرار گرفته است، اما همانطور 
که غالمحس��ین ش��افعی رئیس اتاق ایران اعالم کرده، باوجود س��ال ها 
درخواسِت بخش خصوصی مولد جهت قرارگیری در مراکز تصمیم گیری 
اقتص��ادی، همچنان حتی در این ش��رایط بحرانی اقتصادی از این مهم 
غفلت ش��ده و تصمیم��ات اقتصادی ب��دون حضور نماین��دگان بخش 
خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع ماده )۲( اتخاذ می ش��ود. در نتیجه 
بخش خصوصی زیر فش��ار بحران ها و تصمیماتی است که در ایجاد آن 

نقشی ندارد.

انتظار بخش خصوصی در ماه های باقی مانده از عمر دولت دوازدهم چیست؟

از رفع موانع تولید تا بهبود معیشت مردم
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تعداد کارت های بانکی تراکنش دار به 111 میلیون فقره رسید
سهم بانک ها در شبکه پرداخت

تعداد کارت های بانکی دارای تراکنش در شبکه پرداخت کشور به 
۱۱۱ میلیون فقره کارت در مردادماه رسید که بانک ملی بیشترین 
سهم از کارت های بانکی تراکنش دار را به خود اختصاص داده است.

به گ��زارش ایِبنا، بررس��ی آمارهای گزارش اقتص��ادی مردادماه 
ش��بکه الکترونیکی پرداخت کارت )ش��اپرک( نشان می دهد که در 
ای��ن ماه بال��غ بر ۱۱۱ میلیون و ۲۴5 ه��زار و ۱۷0 کارت بانکی از 
جمله کارت های اعتباری، برداش��ت و هدیه و بُن کارت حداقل یک 
تراکنش داشته اند؛ این در حالی است که در تیرماه 99، تعداد ۱۱۱ 
میلیون و ۶۴۶ هزار و 50۸ کارت بانکی تراکنش داش��تند که نشان 
از کاه��ش 0.۳۶ درصدی تعداد کارت های بانکی دارای حداقل یک 

تراکنش در مردادماه 99 نسبت به ماه گذشته دارد.
بیش��ترین تعداد کارت بانکی در ایران مربوط به کارت برداش��ت 
دارای حداق��ل ی��ک تراکنش با تعداد ۱0۶ میلی��ون و ۷۷۸ هزار و 
۱9۱ عدد تا پایان مرداد 99 اس��ت که همین موضوع باعث ش��ده 
ت��ا کارت های برداش��ت س��هم 95.9۸ درص��دی از کل کارت های 
بانکی تراکنش دار داش��ته باش��ند؛ تعداد کارت های برداشت دارای 
تراکن��ش در مردادماه نس��بت به تیرماه با کاهش��ی 0.۳۷ درصدی 
روبه رو بوده اس��ت. نرخ رش��د در دو دس��ته کارت هدیه و بن کارت 
و کارت برداش��ت منفی بوده اس��ت، در مقابل نرخ رش��د در دسته 
کارت اعتباری مثبت بوده اس��ت. آمار ش��اپرک از س��هم بانک های 
صادرکننده از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک 
بیانگر آن است که بانک ملی ایران با ۲۲.5۴ درصد بیشترین سهم 
از کارت ه��ای بانک��ی دارای تراکن��ش در مردادماه را داش��ته و در 
ادامه نیز بانک های صادرات ایران و ملت با س��هم ۱۱.۲۲ و ۱۱.55 
درصدی در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته اند. در مردادماه بیشترین 
کارت اعتب��اری تراکنش دار متعلق به بانک های »ملت«، »تجارت«، 
»ملی« و »صادرات«؛ بیشترین کارت برداشت تراکنش دار به ترتیب 
متعل��ق به بانک ه��ای »ملی ایران«، »ملت« و »ص��ادرات ایران« و 
بیش��ترین کارت هدیه و بن کارت تراکن��ش دار متعلق به بانک های 

»ملی ایران«، »پارسیان« و »ملت« بوده است.

جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:
بانک ها مکلف به پرداخت وام 40 میلیونی 

مسکن مهر می شوند
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه افزایش سقف تسهیالت 
مسکن مهر از ۳0 به ۴0 میلیون تومان گفت این موضوع باید به عنوان 
مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی ابالغ شود تا همه بانک ها مکلف به اجرای 
آن باش��ند. جلس��ه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز دوشنبه به 
ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این 
جلسه با اش��اره به گزارش وزارت راه و شهرسازی درخصوص وضعیت 
اجرای پروژه مسکن مهر در کشور، گفت: مسکن مهر طرحی بود که در 
اواخر دولت دهم آغاز شد و هدف اجرای این طرح ساخت مسکن برای 

طبقات ضعیف جامعه بود.
او با یادآوری اینکه اجرای طرح ها و اقدامات بزرگ نظیر احداث سدها، 
بزرگراه ها و خطوط راه آهن از آغاز تا زمان تکمیل، معموالً طرح هایی 
طوالنی مدت هس��تند و به عنوان مثال برخی س��دها که امروز افتتاح 
می ش��ود، کلنگ زنی آن در دولت مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
بوده است، تصریح کرد: طرح مسکن مهر در اواخر دولت دهم شروع شد 
و با پیگیری های مجدانه دولت تدبیر و امید، کار تکمیل آن ادامه یافت 
که امیدوارم پروژه های مسکن مهر تا پایان سال ۱۳99 به پایان برسد.

جهانگیری با اشاره به برخی موانع قضایی پیش روی تکمیل تعدادی 
از پروژه ها و طرح های مس��کن مهر، خاطرنش��ان کرد: الزم است طی 
نامه ای به رئیس محترم قوه قضائیه، مس��تندات پرونده های مرتبط با 
طرح های مسکن مهر ارسال شود تا با دستور ویژه رئیس دستگاه قضا 

شاهد تعیین تکلیف و حل و فصل این پرونده ها باشیم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اش��اره به برنامه افزایش سقف 
تس��هیالت مس��کن مهر از ۳0 میلیون تومان ب��ه ۴0 میلیون تومان 
گفت: الزم اس��ت این موضوع به عنوان مصوبه جلسه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی به بانک های عامل ابالغ شود تا همه بانک ها مکلف به 
اجرای این برنامه باش��ند. مع��اون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 
طرح مس��کن مهر باید با س��ازوکار جدید و اصالح ضعف های گذشته 
برای کمک به اقش��ار ضعیف جامعه استمرار پیدا کند، از وزارت راه و 
شهرسازی خواست آسیب شناسی دقیقی درخصوص طرح مسکن مهر 
انجام دهد و سازوکارها و روش های جدیدی را برای استمرار این طرح 
با رفع مس��ائل پیش��ین تدوین کند. وی بخش مسکن را از مهمترین 
بخش های اقتصاد کشور دانس��ت و گفت: اگر بخش مسکن به عنوان 
یکی از پیش��ران های اقتصادی فعال شود می تواند رشته های مختلف 
صنعت��ی زیرمجموعه خود را نیز فعال کرده و اش��تغال زایی فراوانی به 
همراه داش��ته باش��د. جهانگیری در ادامه این جلس��ه گزارش وزارت 
جهاد کش��اورزی درخصوص طرح توسعه و فرآوری گیاهان دارویی را 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: ایران کشوری است که از جهات مختلف از 
مواهب و نعمات الهی برخوردار است که اگر به خوبی به هر یک از این 
ظرفیت ها بپردازیم، می تواند بخشی از مشکالت کشور را برطرف کند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین برون گرایی را از دیگر رویکردهای 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: در طرح توسعه و 
فرآوری گیاهان دارویی اگر محصولی با اس��تانداردهای مناسب تولید 
ش��ود، زمینه صادرات آن به دیگر کشورها نیز فراهم است که می تواند 
به معنای برون گرایی اقتصاد باشد. وی همچنین با اشاره به گزارش های 
دبیرخانه ستاد از وضعیت اجرای پروژه های ملی اقتصاد مقاومتی گفت: 
انتخاب برخی پروژه ها به عنوان پروژه های ملی اقتصاد مقاومتی براساس 
بررس��ی های دقیق و هدف دار بوده است و خوشبختانه امروز شاهد آن 
هس��تیم که پروژه های ملی و اولویت دار نظیر پاالیش��گاه ستاره خلیج 
فارس و خودکفایی گندم آثار مثبت فراوانی در دوره تحریم برای کشور 
داشته است. جهانگیری افزود: پروژه های ملی اقتصاد مقاومتی همواره با 
دقت و براساس نیازهای اساسی کشور تعیین می شود و معموال اجرای 
این پروژه ها یا در امنیت قضایی کش��ور یا جلوگیری از خروج ارز و یا 
در توس��عه صادرات موثر بوده است که الزم است از استانداران کشور 
نیز درخصوص اجرای این پروژه ها قدردانی ش��ود چراکه گزارش های 
دبیرخانه حاکی از آن اس��ت که اجرای این پروژه ها در استان ها موفق 

بوده است.

بانکنامه

آمریکا بازگش��ت تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران را رسما اعالم 
کرده اس��ت، تروئیکای اروپایی در بیانیه ای ادعای آمریکا را زیر س��وال 
برده اند، دبیرکل س��ازمان ملل متحد با ارسال نامه ای به شورای امنیت 
گفته اس��ت که نمی تواند هیچ اقدامی ب��رای بازگرداندن تحریم ها علیه 
ای��ران انجام دهد، حس��ن روحانی نیز هفته قبل نتیج��ه کارزار آمریکا 
را پی��روزی ایران تلقی کرد و پیش��اپیش آن را به م��ردم ایران تبریک 
گفت، در عین حال محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران از جامعه 
جهانی خواست تا مقابل استفاده آمریکا از ابزار تحریم و رفتار قلدرمآبانه 

واشنگتن بایستند.
در واکنش به تش��دید تنش های لفظی تحریم، اما اقتصاد ایران از این 
فضا تاثیر پذیرفته و ش��اخص کل بورس ته��ران افت قابل توجهی پیدا 
کرد و قیمت ارز و س��که نیز به باالترین حد خود در چند هفته گذشته 
رسید. با اینکه از چندی پیش کارشناسان نسبت به این بزنگاه سیاسی 
هشدار داده و تالش آمریکا برای اعمال مکانیسم ماشه در برجام را یکی 
از موانع تداوم رشد بازیافته بازار سهام در این هفته و مهار قیمت ارز از 
سوی بانک مرکزی در چند هفته اخیر خوانده بودند، اما این اتفاق تاثیر 
خود را بر بازارهای مالی ایران گذاش��ت، به طوری که ش��اخص بورس 
تهران در سه روز ابتدای این هفته بیش از ۱0۸ هزار واحد کاهش یافت 
و به رقم یک میلیون و 595 هزار واحد در آخرین روز تابس��تان رسید. 
به موازات افت ش��اخص بازار سهام، قیمت سکه و دالر نیز در بازار آزاد 
ته��ران اوج گرفت و قیمت دالر بار دیگر به کانال ۲۷ هزار تومان و نرخ 

سکه دوباره به کانال۱۳ میلیون تومان بازگشت.
ریزش ۵7 هزار واحدی بورس در آخرین روز تابستان

مای��ک پمپئو، وزیر خارج��ه ایاالت متحده آمریکا در س��اعات پایانی 
روز ش��نبه به وقت واش��نگتن و بامداد یکشنبه به وقت تهران، با انتشار 
بیانیه ای رس��ما از اعمال دوباره همه تحریم های سازمان ملل علیه ایران 
و همچنین تمدید دائمی تحریم تس��لیحاتی ایران خبر داد. هرچند این 
اق��دام آمریکا با مخالفت جامعه جهانی، س��ازمان مل��ل، اتحادیه اروپا، 
چین و روسیه مواجه شده ولی ایاالت متحده به تمامی کشورها هشدار 
داده که در صورت نقض ای��ن تحریم ها با پیامدهای تنبیهی آن روبه رو 

خواهند شد.

چند ساعت پس از اعالم بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران 
توس��ط واش��نگتن، ش��اخص کل بورس تهران در جریان معامالت روز 
یکش��نبه بیش از ۴۷ هزار واحد افت کرد و بازدهی منفی ۲.۸ درصدی 
را تجربه کرد. شاخص کل بورس روز شنبه هم متأثر از فضای تنش آمیز 
تحریم ه��ای لفظ��ی بیش از ۴ هزار واحد ریخته ب��ود. این در حالی بود 
که با رش��د بازیافته شاخص بورس در هفته گذشته، امیدها برای تداوم 
این روند در بازار سهام باال گرفته بود و بسیاری از کارشناسان دست کم 
برای روز ش��نبه انتظار رش��دی آرام و متعادل را داش��تند، اما شاخص 
ب��ورس پس از ریزش بی��ش از ۴ هزار واحدی در اولین روز هفته، بیش 
از ۴۷ هزار واحد در روز یکش��نبه هم ریزش کرد و نش��ان داد که بازار 
س��هام چقدر از فضای روانی جامعه تاثیر مستقیم می پذیرد و چرا آن را 
واکنش پذیرترین بازارها خوانده اند. این روند در روز دوش��نبه و در سی 
و یکمین روز ش��هریورماه نیز ادامه یافت و ش��اخص بورس تنها در ۴5 
دقیقه ابتدایی معامالت دوش��نبه ۴۴ هزار واحد افت کرد و تا رقم یک 
میلی��ون و ۶00 هزار واحد عقب رفت. درنهایت و در پایان معامالت روز 
دوشنبه، شاخص کل 5۷ هزار و ۸۸ واحد افت کرد و تا رقم یک میلیون 
و 595 ه��زار واحد در آخرین روز تابس��تان عقبگرد کرد. درمجموع نیز 
نماگر بازار س��هام در سه روز ابتدایی این هفته بیش از ۱0۸ هزار واحد 
ریخت. همچنین ارزش واقعی س��هام عدالت نیز تحت تاثیر نوسان بازار 
سهام قرار گرفت و درحالی که تا چندی پیش به مرز ۲0 میلیون تومان 
رس��یده بود، تا حدود ۱۶ میلی��ون تومان کاهش یاف��ت. طبق آخرین 
به روزرس��انی گزارش دارایی، ارزش واقعی س��هام عدالت با ارزش اولیه 
۴9۲ هزار تومان در حال حاضر کمی بیش��تر از ۱۶میلیون و ۴00هزار 
تومان است. ارزش این سهام در تاریخ چهارم شهریورماه کمی بیشتر از 
۱۴ میلیون و ۸00 هزار تومان و در تاریخ ۱۳ مردادماه نیز اندکی بیشتر 
از ۱۷ میلیون و 900 هزار تومان بوده است بنابراین ارزش سهام عدالت 

نیز از گزند تنش های لفظی تحریم ها در امان نماند.
از دالر 27 هزار تومانی تا سکه 13 میلیون تومانی

به موازات افت ش��اخص بورس و کاهش ارزش س��هام عدالت، قیمت 
دالر نیز در ابتدای هفته اوج گرفت و بار دیگر رکوردهای پیش��ین خود 
را شکس��ت، آنچنانکه دالر به کانال ۲۷ هزار تومان و سکه به کانال ۱۳ 
میلی��ون تومان وارد ش��د. همزمان بانک مرکزی در ت��الش برای مهار 
اوج گیری قیمت ارز، نرخ رس��می عرضه دالر را در صبح یکش��نبه ۷50 
تومان افزایش داد و آن را به ۲۷ هزار و ۲00 تومان رس��اند. این تمهید 

بانک مرکزی اما کارگر نیفتاد و قیمت دالر در بازار آزاد پایتخت با ۴50 
تومان افزایش نس��بت به عصر شنبه به کانال ۲۷ هزار تومان وارد شد و 

به ۲۷ هزار و ۲50 تومان رسید.
بانک مرکزی عصر یکش��نبه نیز نرخ رس��می فروش دالر را بار دیگر 
۱00 تومان باال برد و به باالترین سطح تاریخی آن رساند، اما در مقابل 
قیمت دالر در بازار آزاد رکورد تازه ای را ثبت کرد و به ۲۷ هزار و ۴00 

تومان رسید.
در همین حال، بانک مرکزی نرخ رس��می فروش یورو را هم در صبح 
یکش��نبه به ۳۲ هزار تومان رساند که ۲50 تومان کمتر از نرخ آزاد آن 
بود. در عصر این روز هم نرخ رس��می عرضه یورو از سوی بانک مرکزی 
به ۳۲ هزار و ۱50 تومان رسید که باز هم ۳00 تومان پایین تر از قیمت 
آن در بازار آزاد بود. این روند در روز دوشنبه متوقف نشد، اما از شتاب 
آن کاسته ش��د، به طوری که دالر در همان کانال ۲۷ هزار تومان باقی 
مان��د و به قیمت ۲۷ هزار و 50 توم��ان در صرافی های بانکی خریداری 

شد و به قیمت ۲۷ هزار و ۱50 تومان هم فروخته شد.
رشد نرخ ارز همچنین به مثابه یک کاتالیزور باعث رشد قیمت طال و 
سکه شد و با وجود تعطیلی بازار جهانی طال در روز یکشنبه، قیمت هر 
قطعه تمام سکه طال بار دیگر به اوج تاریخی ۱۳ میلیونی خود بازگشت. 
بر این اس��اس، قیمت هر س��که به ۱۳ میلی��ون و ۳50 هزار تومان در 
دومین روز هفته رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز در بازار تهران یک 
میلیون و ۲۶0 هزار تومان مبادله ش��د. در روز دوشنبه نیز بازار سکه و 
طال پ��س از چند روز تجربه مداوم افزایش قیمت، روزی آرام را گذراند 
و س��که تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۲50 تومانی به بهای ۱۳ 

میلیون و ۱00 هزار تومان معامله شد.
نیم س��که نیز ۶ میلی��ون و 900 هزار تومان، ربع س��که ۳ میلیون و 
9۳0 هزار تومان و هر قطعه س��که یک گرمی هم به ارزش ۲ میلیون و 
۸0 هزار تومان خریدوفروش شد. همچنین هر گرم طالی خام ۱۸ عیار 
ب��ا بیش از ۳0 ه��زار تومان کاهش به قیمت ی��ک میلیون و ۲۲۸ هزار 
تومان فروخته شد و هر مثقال طال نیز با کاهش قیمت 50 هزار تومانی 
5 میلی��ون و ۳۲۱ هزار توم��ان قیمت خورد تا درمجموع نش��اندهنده 
روزی آرام و بی تالطم در آخرین روز تابستان در بازار سکه و طال باشد. 
قیم��ت ان��س جهانی طال نیز با ش��روع به کار مج��دد بازارهای جهانی 
در روز دوش��نبه، ۲0 دالر پایی��ن آمد و به به��ای یک هزار و 9۳0 دالر 

قیمت گذاری شد.

خرید خانه در ایران حاال برای نس��ل جدید به یک رویا تبدیل ش��ده؛ 
رویایی که حتی تحقق آن هم دور از دسترس به نظر می رسد. وضعیت 
خاص و کم س��ابقه اقتصادی در کش��ور موجب افت ش��دید توان خرید 
ش��هروندان ش��ده، اما این دلیل اصلی افت توان خرید مسکن نیست. از 
آن س��و، آمار ها نشان می دهند که همین حاال حدود ۲.5 میلیون واحد 
مس��کونی خالی از سکنه در کش��ور وجود دارد و این در حالی است که 
ایران، برخالف کش��ور های اروپایی و برخی کش��ور ها همچون سنگاپور، 
ژاپن ی��ا کره جنوبی، با کمب��ود زمین )به عن��وان اصلی ترین عامل در 
تعیین قیمت نهایی مس��کن( مواجه نیست بنابراین می توان پرسید چرا 

قیمت مسکن در ایران سر به فلک کشیده است؟
به گزارش فرارو، براس��اس آمار های رس��می ای��ران، تعداد واحد های 
مسکونی موجود در کشور، بیش از تعداد خانوار ها یا دست کم چیزی در 
همان حدود است. »بُعد خانوار« در ایران معادل ۳.5 نفر در نظر گرفته 
می شود و منظور این است که »به طور متوسط«، هر خانواده ایرانی ۳.5 
نفر عضو دارد. تقسیم جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران بر این عدد، نشان 

می دهد که تعداد خانوار های کشور حدود ۲۳.۷ میلیون خانوار است.
در مقابل، باز هم براس��اس آمارها، چیزی در حدود ۲5 تا ۲۶ میلیون 
واحد مس��کونی در کش��ور وجود دارد که نشاندهنده شکاف حدود ۲.5 
میلیون واحدی بین تعداد خانوار و تعداد مسکن ساخته شده در شهر ها 
و روس��تا های ایران است. به طور س��اده، این یعنی حدود ۲.5 میلیون 
واحد مس��کونی خالی در کش��ور وج��ود دارد که طرح اخ��ذ مالیات از 

خانه های خالی هم در واقع همین بخش را هدف قرار گرفته است.
حاال اگر از منظر اقتصادی به این موضوع نگاه کنیم، زمانی که عرضه 

از تقاضا بیشتر اس��ت، دست کم نباید قیمت ها باالتر بروند بنابراین چرا 
قیمت مسکن به جای اینکه پایین بیاید، باال می رود؟

کارشناسان معتقدند علت اصلی این موضوع را هم باید در ناهمخوانی 
تقاضا در بازار مس��کن با ش��یوه عرضه در این بازار جس��ت و جو کرد. 
نخس��ت اینکه داغ ش��دن بازار مس��کن در انتهای دهه ۱۳۸0، موجب 
هجوم س��رمایه ها به بازار مس��کن ش��د و س��اخت مس��کن، به ویژه در 
کالنش��هر های ایران ش��دت گرف��ت. عباس آخوندی، وزیر س��ابق راه و 
شهرس��ازی پیش تر در این مورد گفته بود که تنها در فاصله س��ال های 
۱۳۸9 ت��ا ۱۳9۲، ح��دود ۳ میلیون نفر به جمعیت تهران اضافه ش��ده 
که در واقع به معنای س��اخت ۳ میلیون واحد مسکونی طی این فاصله 
زمانی، تنها در ش��هر تهران اس��ت. با این همه، طی دهه ۱۳90، جنس 
تقاضا و نیاز به واحد های مس��کونی به شدت در ایران دستخوش تغییر 
شده و با ساخت و ساز های انتهای دهه ۱۳۸0 همخوانی ندارد. براساس 
داده ه��ای آماری، اکنون ح��دود ۸ درصد خانوار های کش��ور تک نفره 
هس��تند و به دلیل افت شدید نسبت تسهیالت خرید مسکن به قیمت 
نهایی واحد های مس��کونی، خرید خانه های ب��زرگ متراژی که در دهه 

۱۳۸0 ساخته شده اند، دیگر برای زوج های جوان ممکن نیست.
بررس��ی آماری خانه های خالی از سکنه هم نشان می دهد که از میان 
حدود ۲.5میلیون واحد خالی از س��کنه، حدود ۶5درصد بیش از ۱00 
متر مربع مساحت دارند. به عبارت دیگر، در حالی که تقاضا برای خرید 
واحد های مسکونی کوچک متراژ طی یک دهه اخیر افزایش پیدا کرده، 
واحد های مسکونی خالی از سکنه عمدتا بزرگ متراژ هستند و بنابراین 

مشتری ندارند؛ این یعنی شکاف میان عرضه و تقاضا.

دومین عاملی که موجب شده خرید خانه برای ایرانی به یک رویا بدل 
شود، کاهش شدید قدرت تسهیالت خرید مسکن است. قیمت متوسط 
هر مترمربع مسکن در تهران در شهریورماه امسال به حدود ۲۳ میلیون 
تومان رس��یده و این در حالی اس��ت که اگر وام خرید مسکن در تهران 
را حداکثر ۲۴0 میلیون تومان فرض کنیم، با این میزان تسهیالت تنها 
می ت��وان حدود ۱0 متر مربع خانه در پایتخ��ت خریداری کرد. این در 

حالی است که پیش از این، قدرت خرید وام مسکن باالتر بود.
در این میان، چش��م بسیاری از ش��هروندان ایرانی به دولت است تا با 
سیاست گذاری مناسب، آنها را خانه دار کند. واقعیت این است که عامل 
اصلی به هم ریختگی در بازار مس��کن، تا حد زیادی خود دولت اس��ت. 
نخس��ت اینکه ورود مس��تقیم دولت محمود احمدی نژاد به بازار مسکن 
به جای سیاس��ت گذاری در ای��ن حوزه، به ه��م ریختگی هایی در بازار 
ایجاد کرد که تاکنون ادامه داش��ته اس��ت. دولت احمدی نژاد با اجرای 
طرح مسکن مهر، به جای تسهیل سرمایه گذاری در حوزه مسکن، عماًل 
معادل حدود ۴0 درصد از نقدینگی کشور در آن زمان را به سمت بازار 
مسکن منحرف کرد و این سیگنال را به عامه مردم ارسال کرد که قرار 

است این بازار بسیار داغ شود.
عالوه بر این، ورود مستقیم بانک ها و نهاد های صاحب ثروت به حوزه 
مس��کن هم موجی از انحراف س��رمایه به سمت بازار مسکن را کلید زد 
که موجب ش��د در دوره رکود بازار مسکن، بانک ها در زمره بزرگ ترین 
مالکان حوزه مس��کن باش��ند، اما منابعی برای ارائه تسهیالت به مردم 
نداشته باشند. در واقع، سپرده های مردمی در بانک ها، در بخش مسکن 

منجمد شد.

چه کسی رویای خانه دار شدن ما را خراب کرد؟

واکاوی دالیل افزایش قیمت مسکن

شاخص بورس در 3 روز گذشته بیش از 108 هزار واحد ریخت و دالر به 27 هزار تومان و سکه به 13 میلیون رسید

واکنش بازارهای مالی به بازگشت لفظی تحریم ها

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

ایمان ولی پور
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سخنگوی آزادسازی سهام عدالت پاسخ داد
علت تاخیر در انتقال سهام عدالت متوفیان

انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث با وجود گذشت چند ماه از آزادسازی 
این س��هام، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. س��هام عدالت که پس از 
س��ال ها تالش، در اردیبهشت ماه سال جاری با دستور رهبر معظم انقالب 
آزادس��ازی ش��د، راه های مختلفی را برای انتخاب روش مدیریت این سهام 
در اختیار مش��موالن این س��هام قرار داد. از روز دهم خردادماه سال جاری، 
س��هام ۴۶ میلیون و 500 هزار نفر مشموالن س��هام عدالت آزادسازی شد 
و ب��رگ دیگری در تاریخ اقتصاد و بازار س��رمایه ای��ران رقم خورد. از همان 
ابتدا و در کنار تصمیم گیری مش��موالن س��هام عدالت برای روش مدیریت 
سهام خود، مسئوالن تصمیماتی را برای سهام عدالت متوفیان اتخاذ و اعالم 
کردند وراث س��هام عدالت باید منتظر باش��ند تا در زمان مناسب تری برای 
انتقال س��هام عدالت متوفیان به وراث اقدام شود. در اردیبهشت ماه معاون 
س��ازمان خصوصی سازی اعالم کرده بود که تا یک  ماه آینده فرآیند تعیین 
تکلیف س��هامداران در سامانه سهام  عدالت انجام می ش��ود و بعد از ارسال 
اسامی سهامداران عدالت به شرکت سپرده گذاری، وراث می توانند با گواهی 
ف��وت و وکالت، کارهای قانونی انتقال س��هام را انجام دهند اما در وضعیت 
فعلی که مرحله انتخاب روش مدیریت سهام عدالت توسط سهامداران است، 
نیازی نیس��ت وراث سهامداران عدالت اقدامی انجام دهند. پیگیری ها نشان 
می دهد با وجود گذشت پنج ماه از آزادسازی سهام عدالت همچنان خبری از 
انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث آنها نیست. در این باره، حسین فهیمی، 
سخنگوی آزادسازی سهام عدالت به ایرنا گفت:  ارائه سهام عدالت متوفیان به 
وراث در آیین نامه س��هام عدالت مصوب شده اما در ابتدا باید مشخص شود 
که واگذاری سهام عدالت به وراث نیازمند کدام یک زیرساخت های اجرایی 
و نرم افزاری اس��ت؟ وی ادامه داد: براساس آخرین آمارها، ۲ میلیون و 500 
هزار نفر از وراث متوفیان سهام عدالت باید منتظر اطالعیه های این شرکت 
درخصوص انتقال س��هام عدالت اموات باش��ند. فهیمی ادامه داد: ش��رکت 
سپرده گذاری مرکزی در تالش است تا در گام سوم فرآیند آزادسازی سهام 
عدالت، وضعیت انتقال سهام عدالت متوفیان را از طریق الکترونیکی فراهم 
کند. در همین رابطه، کارشناس��ان شرکت س��پرده گذاری مرکزی در حال 
انجام آزمایش های نهایی  روی میز خدمت یکی از س��امانه های این شرکت 
هس��تند تا همه فرآیندهای انتقال سهام عدالت متوفیان غیرحضوری انجام 
شود. سخنگوی آزادسازی سهام عدالت افزود: تا فراهم شدن زیرساخت های 
الزم برای این اقدام وراث باید اقدامات مربوط به انحصار وراثت را انجام دهند، 
همچنین در سامانه سجام نیز اقدامات مربوط به احراز هویت باید انجام شود.

آمادگی معامله سهام 2 شرکت سرمایه گذاری 
استانی در بورس

نماد معامالتی شرکت سرمایه گذاری استان زنجان برای اولین بار 
پس از پذیرش و درج نام ش��رکت در فهرست شرکت های پذیرفته 

شده در بورس اوراق بهادار تهران، آماده انجام معامله شد.  
به گزارش س��نا، این ش��رکت به عنوان پانصد و شصت و یکمین 
ش��رکت در فهرس��ت نرخ های بازار دوم ب��ورس اوراق بهادار تهران 
گروه سرمایه گذاری ها و بخش سایر واسطه گری های مالی و با نماد 
»وس��زنجان« آماده انجام معامله خواهد بود. مدیریت عملیات بازار 
ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران در اطالعیه ای اعالم کرد: سرمایه 
شرکت س��رمایه گذاری اس��تان زنجان ۴۷ هزار و 5۳ میلیارد ریال 
است و با توجه به ترکیب پرتفوی سهام بورسی این شرکت، سرمایه 
جدید ثبت ش��ده براس��اس ارزش پرتفوی مورخ یکم تیرماه ۱۳99 
تعیین ش��ده  و الزم اس��ت سهامداران فعلی ش��رکت، برای تعیین 
کارگزار ناظر اقدام کنند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق 
به��ادار ته��ران در اطالعیه دیگری خبر از گش��ایش نماد معامالتی 
شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی)وسمرکز(  داده و افزوده است: 
از امروز دوش��نبه ۳۱ ش��هریور 99 نماد معامالتی این شرکت برای 
اولین بار پس از پذیرش و درج نام ش��رکت در فهرست شرکت های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان پانصد و شصت 
و س��ومین شرکت در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار 
تهران گروه س��رمایه گذاری ها و بخش س��ایر واسطه گری های مالی 
در نماد »وس��مرکز« آماده انجام معامله خواهد بود. سرمایه شرکت 
س��رمایه گذاری اس��تان مرکزی ۷۷ هزار و 9۷۲ میلیارد ریال است 
و با توجه به ترکیب پرتفوی س��هام بورس��ی شرکت سرمایه گذاری 
استانی یادش��ده، سرمایه جدید ثبت شده ش��رکت براساس ارزش 
پرتفوی مورخ یکم تیرماه ۱۳99 تعیین ش��ده است. همچنین الزم 

است سهامداران فعلی شرکت، کارگزار ناظر خود را تعیین کنند.

نماگربازارسهام

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در بازار سرمایه صبوری و 
مطالعه نقش کلیدی در موفقیت دارد، گفت سهامداران حقیقی باید در 
نظر داش��ته باشند، بازار سرمایه جایی است که پول از جیب سهامداران 

عجول به نزد سهامداران باحوصله و صبور منتقل می شود.
همایون دارابی با بیان اینکه آنچه در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت 
رکود و رشد در بازار سرمایه، موفقیت را رقم می زند صبوری و پرهیز از 
هیجان و مطالعه دقیق وضعیت شرکت هاست، به سنا گفت: ما دوره های 
کوتاه م��دت و بلندمدت رکود و رش��د را در بازار تجرب��ه کرده ایم و در 
ورای این تحوالت چیزی که موفقیت را رقم می زند صبوری و پرهیز از 

هیجان و مطالعه دقیق وضعیت شرکت ها است.
به عقیده وی، حقوقی ها همیشه باید در بازار منفی خریدار و در بازار 
مثبت فروشنده باشند؛ یعنی چون قصد دارند تعداد باالی سهام را ارزان 
بخرند،  نباید موقعیت اصالح بازار را از دست بدهند و در بازار مثبت هم 

برای رشد بیشتر نباید فروش را زیاد به تاخیر اندازند.
داراب��ی به همه س��هامداران چه حقیقی و چه حقوق��ی توصیه کرد: 
به همه توصیه می کنم خریدار س��هام باش��ید وقتی همه فروشنده اند و 
بفروش��ید وقتی همه خریدارند. این البته ب��رای معامله گران کوتاه مدت 
اس��ت وگرنه به قول فیش��ر، اگر سهام خوبی را انتخاب کنید شاید هیچ 

وقت زمان فروشش فرا نرسد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به اینکه در مورد آینده رشد 
شاخص باید به چند عامل توجه کنیم، خاطرنشان کرد: یک بازار زمانی 
رش��د یا افت می کند که تحت تاثیر چند دسته عوامل قرار گرفته باشد. 
نخستین دسته عوامل اقتصادی است به عبارت دیگر عواملی مثل رشد 
اقتص��ادی، ت��ورم، تغییر تکنولوژیک و موارد دیگر می تواند باعث رش��د 

بازار شود.
او ادامه داد: دس��ته دوم عوامل اقتصادی سیاسی است؛ یعنی دولت ها 
با اتخاذ سیاست هایی زمینه رشد بازار را فراهم می کنند؛ به عنوان مثال 
در ابتدای س��ال جاری، بحث کاهش نرخ بهره یک عامل سیاس��تی بود 

که به رش��د بازار منجر ش��د یا مثال کاهش یا افزایش تعرفه ها، کاهش 
ی��ا افزای��ش مالیات ها و م��وارد دیگر. حال اگر بخواهیم در مورد رش��د 
آتی بازار صحبت کنیم باید ببینیم عوامل یادش��ده در جهت این رش��د 

هست یا خیر.
داراب��ی س��پس در پاس��خ به این س��وال ک��ه در ش��رایط فعلی، چه 
فاکتورهایی می تواند شاخص سهام را در تداوم حرکت در مسیر صعودی 
حمایت کند، گف��ت: درخصوص عوامل اقتصادی، نرخ ارز و تورم زمینه 
رش��د بازار را در خود دارد، اما مش��کل در ح��ال حاضر در حوزه دولت 
اس��ت؛ جایی که یک آش��فتگی جای همراهی و همگنی قبلی را گرفته 
اس��ت. این کارشناس بازار سرمایه افزود: در این زمینه می توانیم به نرخ 
بهره، اختالف وزارت نفت و اقتصاد بر سر اقتصاد پاالیشگاه ها، نبود وزیر 
در ح��وزه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت را یاد کنیم. پس اگر س��وال 
به این معنا اس��ت که آیا ما در درازمدت )دوره یکس��اله( رشد شاخص 
خواهیم داشت، بله پاسخ مثبت است اما اینکه آیا ماه آینده رشد داریم 
یا خیر، پاس��خ در حوزه اقتصاد سیاس��ی اس��ت که آیا دولت می پذیرد 
کارهایی را انجام دهد که به نفع بنگاه های اقتصادی کشور است یا خیر. 
چون اگر بنگاه ها از سیاس��ت های دولت منتفع شوند، آنگاه ارزش سهام 
آنها افزایش خواهد داش��ت. دارابی با تاکید ب��ر اینکه مهمترین فاکتور 
برای تقویت بازار سهام  همراهی و همدلی در داخل دولت است، گفت: 
هم اکن��ون بهترین ترکیب اقتص��ادی در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و 
همچنین سازمان بورس وجود دارد. درخصوص تصمیمات ۱5روز اخیر 
س��ازمان بورس و دولت، حقیقتا شاید در س��ال های اخیر بازار سرمایه 
هیچ وقت این س��رعت در تصمیم و میزان مشورت میان سازمان و بازار 
را تجرب��ه نکرده بودی��م؛ کامال هم هدف حمایت از ب��ازار بود و در این  

مسیر حرکت شده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته تقویت و تثبیت بازار سهام 
زمان نیاز دارد؛ چراکه بازار پیش از این یک رش��د س��نگین کرده بود و 
پس از آن یک اصالح و مجموعه ای از عوامل بیرونی، به بازار فشار وارد 

ک��رد تا نقدینگی فعال در بازار کاهش یابد ک��ه مهمترین عامل، همان 
نرخ بهره مخرب بود.

ب��ه گفته دارابی، وقتی چرخ های اقتص��اد در حال به حرکت درآمدن 
بود، آمار رشد اقتصادی منفی ۳.5 درصد را تجربه کردیم. این آمار البته 
برای یک اقتصاد در تحریم در شرایط رکودی خوب بود اما بعید می دانم 

با افزایش رخ داده در نرخ بهره، این نتیجه در دوره بعدی تکرار شود.
داراب��ی در ادام��ه این گفت و گو در پاس��خ به این س��وال که اجرای 
سیاس��ت های اصالحی اخیر در زمینه قوانین بازار سهام، چقدر توانسته 
اس��ت در افزایش اعتماد ب��ه بازار موثر عمل کند، گفت: سیاس��ت های 
وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار، خوب و بجا بود اما نیاز به 
زمان و البته حل مسائلی در سطح کالن دارد. البته خود سهامداران هم 

در سرمایه گذاری خود  نباید عجله کنند و هیجان زده شوند.
وی افزود: بازار سرمایه عموما یک تاثیر روانی نامناسب بر تازه واردها 
می گذارد که فکر می کنند همه چیز همین است که روی تابلو قرار دارد؛ 
یعن��ی وقتی بازار باال می رود فکر می کنند همیش��ه باال می رود و وقتی 
پایین می آید فکر می کنند همیش��ه پایین می آید در حالی که این گونه 
نیست و در بازار سرمایه صبوری و مطالعه نقش مهمی در موفقیت دارد.
دارابی همچنین در پاس��خ به این س��وال که ای��ن روزها کدام نمادها 
ی��ا صنای��ع در کانون توجه اند، اف��زود: در مورد صنای��ع و بنگاه ها قطعا 
دالری ها و صادراتی ها در موقعیت بنیادی خوبی قرار دارند. قیمت دالر 
در ب��ازار آزاد و نیما به هم نزدیک ش��ده و دورنمای حذف نرخ نیمایی 

دیده می شود.
به اعتقاد این کارش��ناس بازار س��رمایه، این روزه��ا نرخ نیما عمال به 
یک تنبیه برای صادرکنندگان تبدیل شده و باعث می شود صادرکننده 
ارز خ��ود را به قیم��ت پایین تر از بازار به واردکنن��ده بدهد که خودش 
مفاس��د زیادی دارد. با یکی شدن نرخ بازار و نیما صادرات تشویق شده 
و عمال صادرکننده های خوب ما که بیشترشان بورسی هستند، موقعیت 

سودآوری بهتری را به دست می آورند.  

یک کارشناس بازار سرمایه گفت اگرچه تعداد صندوق های سرمایه گذاری 
خصوصی در مقایس��ه با طرح ها و پروژه های اس��تارت آپ و نوآورانه کشور 
ناچیز اس��ت، اما روند رو به رشد حجم س��رمایه گذاری ها به همراه افزایش 
قابل توجه شرکت های استارت آپی، نوید آینده ای درخشان را در این حوزه 

می دهد.
احس��ان عس��کری در گفت وگو با سنا، به صندوق های س��رمایه گذاری 
خصوصی اشاره کرد و افزود: در دنیا صندوق های سرمایه گذاری خصوصی، 
اقدام به سرمایه گذاری در پروژه ها و تامین مالی شرکت هایی می کنند که تا 
حدی به مرحله بلوغ رسیده، ولی در بورس پذیرفته نشده اند. موضوع فعالیت 
این صندوق ها هم در بازارسرمایه کشور جمع آوری و تخصیص منابع مالی 

به سرمایه گذاری در سهام شرکت ها با موضوعات فعالیت مشخص است.
وی خاطرنشان کرد: این نوع سرمایه گذاری ها با هدف کنترل شرکت ها و 
هدایت سیاس��ت های آن در راستای دستیابی به اهداف مدنظر و در نهایت 
خروج از آن شرکت هاست، همچنین این صندوق ها می توانند در شرکت های 

سهامی و غیرسهامی با موضوع فعالیت مشخص سرمایه گذاری کنند.
به گفته عسکری، شرکت های سهامی عام پذیرفته نشده در بازار سرمایه، 
ش��رکت های کوچک و متوس��ط )SME( پذیرش ش��ده و ش��رکت هایی 
که از بورس اخراج ش��ده اند از س��وی این صندوق ه��ا، قابل تامین مالی و 

سرمایه گذاری هستند.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: صندوق های خصوصی ابزاری برای 
تامین مالی پروژه ها و شرکت هایی است که به دنبال جذب مشارکت کننده 
هس��تند. همچنین صندوق های خصوصی در ش��رکت هایی ک��ه به بلوغ 
رسیده اند، ولی همچنان در بورس پذیرفته نشده اند، سرمایه گذاری می کنند.
وی خاطرنش��ان کرد: صندوق های جس��ورانه هم غالبا در ش��رکت های 

استارت آپی سرمایه گذاری می کنند که در مرحله شکل گیری یا بعد از آن 
قرار دارند و تا مرحله بلوغ کامل فاصله دارند.

عسکری در شباهت صندوق های سرمایه گذاری خصوصی با صندوق های 
جس��ورانه گفت: صندوق های س��رمایه گذاری خصوصی ب��ه دلیل ماهیت 
موضوعات سرمایه گذاری و سطح ریسک در سرمایه گذاری ها شباهت زیادی 
با صندوق های سرمایه گذاری جسورانه )VC( دارند بنابراین این صندوق ها 
به مثابه صندوق های VC مناسب افرادی است که پذیرش ریسک  باالتری 

نسبت به بازار سهام برای کسب بازدهی بیشتر دارند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد: مزیت این سرمایه گذاری، امکان 
دستیابی به بازدهی فراتر از بازار سهام با پذیرش ریسک باالتر است و برای 
اشخاصی که سطح ریس��ک پذیری باالیی دارند پیشنهاد می شود بنابراین 
به افرادی که ریس��ک پذیری کمتری دارند، پیشنهاد می شود صندوق های 
س��هام، مختلط و با درآمد ثابت را در سطوح پایین تر ریسک پذیری مدنظر 
قرار دهند. وی عنوان کرد: در چند سال گذشته تالش های زیادی از سوی 
نهادهای ناظر بازار س��رمایه و س��ایر فعاالن بازار به خصوص ش��رکت های 
سرمایه گذاری برای رونق بخشی در این حوزه صورت گرفته است و اکنون  با 
همه تالش های صورت گرفته، تعداد صندوق های سرمایه گذاری خصوصی 
در بازار س��رمایه کش��ور که با صندوق های جس��ورانه در ی��ک طبقه قرار 
دارند، کمتر از ۱0 صندوق اس��ت که عمده آنها در دو تا س��ه سال گذشته 
راه اندازی ش��ده اند. عسکری افزود: این موضوع نشان می دهد اگرچه تعداد 
این صندوق ها در مقایسه با طرح ها و پروژه های استارت آپ و نوآورانه کشور 
ناچیز اس��ت، اما روند رو به رش��د حجم س��رمایه گذاری ها و افزایش تعداد 
این صندوق ها به همراه افزایش قابل توجه ش��رکت های استارت آپی، نوید 

آینده ای درخشان را در این حوزه می دهد.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

آینده درخشان استارت آپ ها با صندوق های سرمایه گذاری 

وقتی پول از جیب سهامداران عجول به نزد سهامداران صبور می رود

قانون جیب های مرتبط در بازار سرمایه
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چوب الی چرخ صنعت چوب! 
 زراعتی سودمند با حفظ جنگل ها

زراعت چوب از ۱5 سال پیش با هدف حفاظت از جنگل ها و مراتع در کشور 
مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ساالنه ۱۳ میلیون مترمکعب نیاز کشور 
به مصرف چوب اس��ت و با وجود ظرفیت تولید 5/۱۱ میلیون مترمکعب فقط 

5/۶ میلیون مترمکعب آن در کشور تولید شده است.
زراعت چوب ۶0 تا ۷0درصد نیاز کشور به چوب را تامین می کند و مابقی از 

درختان جنگلی باغات قابل تامین است.
با توجه به منابع محدود آب در کشور، استفاده از آب های نامتعارف )فاضالب( 
به خصوص در استان هایی مثل تهران برای توسعه زراعت چوب مناسب است.

 اراضی درختان صنوبر در جنوب تهران تبدیل به بیابان شده اند!
مجریان طرح زراعت چوب از آغاز این طرح )سال ۱۳۸۴( در سراسر کشور 
برای توسعه این زراعت موظف به انجام تعهداتی مانند تحویل نهال رایگان، اخذ 
وام های کم بهره با توجه به زمانبر بودن بازده اقتصادی این نوع زراعت، تامین 
نهاده هایی مثل کود و س��م و ... به زارعان چوب ش��دند، اما به گفته کشاورزان 
نه تنها این خدمات به آنها داده نش��د بلکه به دلیل نبود متولی و حمایت های 
الزم بس��یاری از اراضی در جنوب تهران که تا پارس��ال زیر کشت صنوبر بود 
هم اکنون تبدیل به بیابان ش��ده است و حدود سه سال است که هیچ نظارتی 
در مزرعه صورت نگرفته است. همچنین بسیاری از اراضی در شمال کشور که 
قطب تولید زراعت چوب در کشور است و جزو اراضی ملی به حساب می آید و 
قرار بود زیر کشت چوب قرار گیرد به دلیل همین بی توجهی ها به حال خود رها 
ش��ده است. به طوری که ۱۴5 هکتار از اراضی نرگستان در صومعه سرا استان 
گیالن که از اراضی ملی است و برای همین منظور توسط منابع طبیعی باید در 
اختیار کشاورزان برای توسعه زراعت چوب قرار می گرفت تاکنون خالی مانده 

یا به کارخانه داران به شرط زراعت چوب واگذار شده که کننده کار نیستند.
البت��ه مدیر یکی از این کارخانه ها )پالت زنی( علت را بی توجهی مس��ئوالن 
مربوط اعالم می کند. بی توجهی هایی که باعث شد طبق برنامه ششم توسعه از 
سال ۱۳95 تا ۱۴00 در ۷5 هزار هکتار از اراضی ملی زراعت چوب انجام شود، 

اما فقط ۱۷ هزار هکتار یعنی ۲0درصد اجرایی شده است.
از طرف��ی براس��اس مصاحبه و تحقیق میدانی اس��تقبال م��ردم از کیفیت 
کاال هایی که با چوب ایرانی تولید می شود بیشتر شده است و برخی نیز قیمت 
این محصوالت را مناس��ب تر می دانند. اما با همه این تعریف و تمجید ها نیمی 
از نیاز کش��ور به چوب از طریق واردات تامین می ش��ود. به طوری که در سال 
9۸ حدود ۶۴0 میلیارد دالر چوب و فرآورده های چوبی وارد کشور شده است.
بستر واردات هم که مهیاست و چوب به راحتی از روسیه، گرجستان، فنالند، 

نروژ، دانمارک، سوئد، سوئیس و کانادا وارد کشور می شود.
ب��ا توجه به اش��تغال زایی ۳0 تا۴0درصدی صنعت چوب و توان کش��ور در 
تامین و تولید چوب در کش��ور راهی قطب تولید چوب یعنی اس��تان گیالن 
صومعه س��را، منطقه ضیابر ش��دم. ابتدا به کارخانه چوب بری رفتم. از مرتضی 
بهرامی کارشناس، تولید و تامین کننده چوب صنایع مبل سازی و کابینت سازی 
که اتفاقا خریدار صنوبر های کشاورزان ضیابر بود درخصوص کیفیت چوب های 
داخلی و وارداتی پرسیدم. او گفت: صنوبر درختی سازگار با شرایط آب و هوایی 
کشور، سرعت رشد باالیی دارد و زودبازده به لحاظ اقتصادی است و هم اکنون 

تنها گونه ای است که در طرح زراعت چوب مورد استفاده قرار می گیرد.
بهرام��ی ادامه داد: چوب صنوبر از نظر کیفیت تقریبا همپای چوب وارداتی 
نراد روس��ی است و به هر ابعادی درمی آید در حالی که چوب نراد این قابلیت 

را ندارد.
او افزود: حدود ۷0درصد چوب های صنوبر در صنایعی مانند مبلمان س��ازی 
و حدود ۳0 درصد در صنعت پوشال سازی، نئوپان سازی و کابینت سازی قابل 

استفاده است.
بهرامی با بیان اینکه کرایه حمل و نقل و اختالف هر روز نرخ ارز در افزایش 
قیمت چوب های وارداتی تاثیر دارد، اظهار کرد: اس��تفاده از چوب داخلی برای 
تولید مبلمان در هر متر مکعب ۲ تا ۳ میلیون تومان هزینه دارد در حالی که 

چوب وارداتی در هر متر مکعب 5 میلیون تومان هزینه دارد.

کارت بازرگانی 2 هزار و 400 صادرکننده 
تعلیق شد

  رئیس س��ازمان توسعه تجارت گفت کارت های بازرگانی ۲ هزار 
و ۴00 صادرکننده غیرتولیدی که تاکنون نسبت به رفع تعهد ارزی 

خود اقدام نکرده اند، تعلیق شده است.
حمید زادبوم در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره 
ب��ه تعلیق کارت ه��ای بازرگانی صادرکننده ه��ای خاطی بیان کرد: 
براس��اس تبص��ره ذیل م��اده ۱0 آیین نامه اجرایی قان��ون مقررات 
صادرات و واردات، کارگروهی متش��کل از نمایندگان وزارت صمت، 
اتاق بازرگانی، گمرک جمهوری اس��المی و اتاق تعاون برای پایش 
رفتار تجاری اش��خاصی که تاکنون ب��رای آنها کارت بازرگانی صادر 

شده، تشکیل شده است.
او با اش��اره به برخی از مصوبات مهم این جلسات بیان کرد: برابر 
یکی از مواد این جلس��ات قرار بر این ش��د ت��ا کارت های بازرگانی 
صادرکنندگانی که دارای س��وءرفتار تجاری هس��تند و به تعهدات 
ارزی خ��ود عمل نمی کنند، تعلیق ش��ود؛ موضوع��ی که در ماده ۲ 

بسته سیاست های ارزی هم به آن اشاره شده است.
زادبوم ادامه داد: قرار بر این ش��د تا در مرحله اول کارت بازرگانی 
افرادی ک��ه بعد از واردات هیچ گونه تعهد ارزی نداش��ته اند، تعلیق 
شود یعنی صادرکنندگان فرصت داشتند تا پایان سال قبل ارز های 
خود را وارد س��امانه نیما می کردند؛ مهلتی که بانک مرکزی مجددا 
آن را تا پایان تیرماه امس��ال تمدید کرد با این وجود هنوز هس��تند 

افرادی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده اند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه کارت های بازرگانی ۲ 
هزار و ۱00 صادرکننده غیرتولیدی تعلیق شده است، گفت: تاکنون 
ایف��ای تعهدات این صادرکنندگان صفر بوده به همین دلیل و برابر 
تصمیمات کارگروه اقدام ب��ه تعلیق کارت های آنها کرده بودیم، اما 
برخ��ی از آنها پس از رفع تعهد ارزی خود، مجددا توانس��تند کارت 

خود را دریافت کنند چراکه ما هیچ کارتی ابطال نکرده ایم.
او ادامه داد: کارت بازرگانی ۳00 نفر از تجاری را که فعالیت آنها 
غیرتولی��دی بوده و بین صفر ت��ا ۳0 درصد رفع تعهد ارزی کردند، 
در ۱5 ش��هریورماه تعلیق ش��د و افرادی که بین ۳0 تا ۶0 درصد 
رف��ع تعهد ارزی کردند تنها تا امروز فرصت دارند تا ارز های خود را 
وارد س��امانه نیما کنند چراک��ه در غیر این صورت مجبور به تعلیق 

کارت های بازرگانی آنها خواهیم بود.

اخبـــار

رئیس اتاق اصناف تهران اعالم کرد که ستاد ملی کرونا در جلسه اخیر 
خود با بازگشایی صنوف پرخطر مخالفت کرده است.

قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با ایسنا، از  برگزاری جلسه  ستاد ملی 
کرونا با موضوع بازگش��ایی صنوف تعطیل خبر داد و گفت: س��تاد ملی 
کرونا فعال با بازگش��ایی صنوف پرخطر مخالفت کرده است و هیچ کدام 
باز نمی ش��ود. وی تاالرهای پذیرایی، قهوه خانه ها، آرایش��گاه های زنانه، 
اس��تخرها و ورزش��گاه ها را از جمله صنوف پرخطر عنوان و اظهار کرد: 

بیش از هشت ماه است از تعطیلی این صنوف می گذرد.
رئی��س ات��اق اصناف تهران در پاس��خ به اینکه چگون��ه برخی از این 
صنوف و به ویژه آرایش��گاه های زنانه با وجود مخالفت س��تاد ملی کرونا 
همچن��ان فعالی��ت می کنند، گفت: در صورت مش��اهده فعالیت صنوف 

پرخطر، آنها پلمب خواهند شد. همچنین با توجه به قرمز شدن وضعیت 
کرونا در تهران دس��تور اکید دادیم به هی��چ عنوان صنوف پرخط نباید 
فعالی��ت کنند. نوده فراهان��ی درباره علت مخالفت س��تاد ملی کرونا با 
بازگش��ایی صنوف پرخطر نی��ز اظهار کرد: در حال حاض��ر کرونا بیداد 
می کند و مردم آنطور که باید و ش��اید پروتکل های بهداش��تی را رعایت 

نمی کنند و تعداد کشته ها هر روز بیشتر می شود.
همچنین به گفته وی، به زودی جلسه دیگری برای تکمیل و تشدید 

نظارت و کنترل اجرای پروتکل ها برگزار خواهد شد.
ب��ه گزارش ایس��نا، در پی ش��یوع ویروس کرونا از اس��فندماه صنوف 
پرخطر تعطیل ش��دند، اما با کنترل نسبی بیماری در خردادماه مجددا 
اج��ازه فعالیت یافتند. با ای��ن حال از اواخر تیرم��اه و در پی اوج گیری 

دوباره ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور برخی اصناف پرخطر در مناطق 
قرمز و هش��دار تعطیل اعالم ش��دند و گفته ش��د که برای پیشگیری از 
انتقال کرونا باش��گاه ها ورزشی، ورزش های پرمواجهه مانند کشتی و ...، 
مراکز تفریحی، آبی، باغ وحش ها، ش��هربازی و اس��تخرهای سرپوشیده، 
باش��گاه های بدنس��ازی، کافی ش��اپ ها، کافه ها، چای خانه ها و تاالرهای 
پذیرای��ی و آرایش��گاه های زنانه حق فعالیت ندارن��د و برگزاری هرگونه 
مراس��م اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و همایش ها از تاریخ ابالغ مصوبه، 
به مدت یک هفته ممنوع است که البته این محدودیت ها تاکنون تمدید 
ش��ده است، اما مش��اهدات میدانی نش��ان می دهد که این مصوبات در 
موارد زیادی رعایت نمی شود و شاید اجرای آنها نیازمند ضمانت اجرایی 

قوی تری باشد.

فعال خبری از بازگشایی صنوف پرخطر نیست

علی رغم انباشت دام در واحد های دامداری، قیمت گوشت با نوساناتی 
در بازار رو به رو شده که هر یک از مسئوالن دالیل خاص خود را برای 

این گرانی ها مطرح می کنند.
به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، علی رغم انباش��ت دام سبک و 
س��نگین در واحدهای دامداری و ذخایر مناسب پشتیبانی امور دام، اما 
قیمت گوش��ت در مغازه ها با التهاباتی رو به رو شده است که هر یک از 

مسئوالن دالیل خاص خود را برای این گرانی ها مطرح می کنند.
بررس��ی ها از س��طح بازار نش��ان می دهد ک��ه قیمت هر کیلو ش��قه 
گوس��فندی ۱۱0 تا ۱۱5 هزار تومان، ران گوسفندی ۱۲5 هزار تومان 
و سردست گوسفندی ۱۲0 هزار تومان، شقه گوساله ۱00 هزار تومان، 
سردست گوساله ۱۱0 هزار تومان و ران گوساله ۱۱5 هزار تومان است.
بس��یاری از مس��ئوالن بر این باورند که با وجود انباشتگی دام سبک 
و س��نگین، شرایط مساعد مرتع و زایش های مناسب پاییز کمبودی در 
عرضه وجود ندارد که بر التهاب قیمت گوشت در بازار دامن بزند و تنها 
س��ودجویی عوامل واسطه و دالل منجر به اختالف چندبرابری قیمت از 

مبدأ تا مقصد را به همراه دارد.
ماج��را تنها ب��ه اینجا ختم نمی ش��ود چراکه با وج��ود گرانی قیمت 
نهاده ه��ای دام��ی و اختالف چندبراب��ری ذرت و کنجاله س��ویا با نرخ 
مصوب، نگرانی هایی مبنی بر افزایش چشمگیر قیمت گوشت و تعطیلی 

صنعت دامپروری وجود دارد که انتظار می رود مسئوالن ذی ربط قبل از 
بحران جدی تدابیری بیندیشند.

حال به س��راغ مس��ئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین دالیل گرانی 
گوشت، قاچاق دام و چشم انداز بازار در ماه های آتی باخبر شویم:

گرانی گوشت ارتباطی به دامدار ندارد
س��عید س��لطانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در گفت و گو با 
خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، از انباش��ت دام در واحد های دامداری خبر داد و گفت: علی رغم 
انباش��ت مقادیر قابل توجهی دام روی دس��ت دامدار، اما قیمت گوشت 
در سایه کمبود نظارت دستگاه های متولی باالی ۱00 هزار تومان است.

وی با اش��اره به اینکه گرانی گوشت ارتباطی به دامدار ندارد، افزود: با 
استمرار این روند به تولید پایدار نمی رسیم چراکه چوبداران و دالالن با 
در دس��ت گرفتن بازار اقدام به عرضه گوشت با نرخ های دلخواه در بازار 
می کنند. س��لطانی ادامه داد: با وج��ود واردات نهاده دامی با ارز ۴۲00 
توم��ان، اما کنجاله و ذرت با نرخ های باال به دس��ت دامدار می رس��د و 
تولیدکنندگان برای س��یرکردن شکم دام شان چاره ای به غیر از خرید با 

قیمت باال را ندارند.
مدیرعام��ل اتحادیه دامداران با اش��اره به اینک��ه اختالف چندبرابری 
قیم��ت مص��وب نهاده با بازار آزاد منطقی نیس��ت، بیان ک��رد: با وجود 

واردات نه��اده با ارز ۴۲00 تومانی، ذرت و کنجاله س��ویا نباید خوراک 
دام چندبراب��ر نرخ مصوب به دس��ت تولیدکننده برس��د که متاس��فانه 
س��ودجویی دالالن و عوامل واس��طه و بی اعتمادی به تشکل ها موجب 
ش��ده واردکنندگان پس از واردات و نگه��داری در انبار ها با قیمت های 

گزافی نهاده را در بازار سیاه عرضه کنند.
به گفته وی، با اس��تمرار روند فعل��ی نهاده های دامی و کاهش قدرت 
تحمل دامدار پیش بینی می شود که صنعت دامپروری در ورطه نابودی 

قرار گیرد.
سلطانی در پایان درباره آخرین وضعیت تامین واکسن تصریح کرد: با 
حذف ارز دولتی و اختصاص ارز نیما به واردات و مش��کالت انتقال ارز، 

تامین واکسن با مشکالتی روبه رو شده است.
 انباشت دام سنگین در واحدهای دامداری

احم��د مقدس��ی، رئی��س انجمن صنف��ی گاوداران در گف��ت و گو با 
خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به اینکه بازار نهاده های دامی تعریفی ندارد، اظهار کرد: 
هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ ۱0 هزار تومان، جو ۳ هزار تومان 
و ذرت ۳ هزار و 500 تومان پیدا نمی شود که اگر دولت هرچه سریع تر 
این مش��کالت را حل نکند، ظرف یک تا دو ماه آینده صنعت دامپروری 

نابود می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فوالد و فلزات تهران گفت مهم ترین 
دلیل افزایش قیمت میلگرد در کشور اشتباه دولت در قیمت گذاری های 

مواد اولیه و توزیع آنها است.
حمیدرضا رس��تگار، رئیس اتحادیه فروش��ندگان آهن، فوالد و فلزات 
تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص علت افزایش 
قیمت میلگرد در بازار اظهار کرد: مهم ترین دلیل افزایش قیمت کاال در 
کشور، رشد قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید است که میلگرد و دیگر 

مصالح ساختمانی فلزی نیز از این فرآیند مستثنی نیستند.
وی افزود: مهم ترین مواد اولیه تولید میلگرد، ش��مش بیلت است که 
هم اکنون با افزایش قیمت و بعضا کمبود آن برای تولیدکننده ها مواجه 

هستیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فوالد و فلزات تهران بیان کرد: کمبود 

شمش بیلت در کشور با کمبود های دیگری که وجود دارد متفاوت است 
به این ش��کل که انبار های تولیدکننده شمش بیلت همواره مملو از این 
شمش ها اس��ت، اما ش��اهد تزریق آنها به بازار و تولیدکننده های فوالد 
و فلزات نیس��تیم. رستگار ادامه داد: متاس��فانه دولت هم اکنون متولی 
قیمت گذاری بر روی شمش بیلت آلومینیوم همچنین میلگرد در کشور 
است که همین موضوع سبب عدم عرضه شمش بیلت به تولیدکنندگان 
میلگرد و دیگر محصوالت فلزی ش��ده اس��ت. وی تصریح کرد: از دیگر 
دالیل افزایش قیمت فوالد و آلومینیوم در کشور می توان به عرضه های 

اولیه شرکت ها در بازار بورس نیز اشاره کرد.
تولیدکنندگان فوالد مکلف به رعایت کف عرضه در بورس

رئیس اتحادیه فروش��ندگان آه��ن، فوالد و فلزات ته��ران ابراز کرد: 
مجاری و نظام عرضه محصول به بازار نیز هم اکنون توسط تولید صورت 

می گیرد و متاسفانه این بخش نیز با مشکالتی مواجه است.
رستگار با ذکر این مطلب که تولیدکنندگان میلگرد آشناییت کامل با 
مصرف کنندگان بزرگ دارند، مطرح کرد: با وجود اینکه تولیدکنندگان، 
مش��تریان بزرگ میلگرد را به خوبی می شناس��ند، ام��ا ارتباط کاری با 
آنها وجود ندارد و دولت به اشتباه نظام توزیع را به دست گرفته است.

وی افزود: بهتر است تا دولت پای اتحادیه و تولیدکنندگان را در نحوه 
قیمت گ��ذاری و توزیع کاال باز کند یا اینکه تمام این امور را به دس��ت 

اتحادیه بسپارد و خود در بخش نظارت ها تمرکز کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فوالد و فلزات تهران در پایان اظهار 
کرد: در حال حاضر ساخت و ساز مسکن افت پیدا کرده و تولید میلگرد 
بیش��تر از تقاضای آن اس��ت که با ای��ن وجود هیچ کمب��ودی در بازار 

احساس نمی شود.

قیمت گوشت سرگردان، دام روی دست دامداران! 

 نرخ معقول گوشت قرمز مشخص شد

دلیل افزایش قیمت میلگرد چیست؟

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

ماجرای تحویل خودروی دنا پالس به 
نمایندگان چیست؟

یک عضو هیأت رئیس��ه مجلس شورای اسالمی گفت که بهتر 
ب��ود به جای خودروی دنا پالس اتومات که به برخی نمایندگان 
متقاضی تحویل شده، خودروی معمولی تری به آنها داده می شد 

و مالکیت آن نیز در اختیار مجلس شورای اسالمی بود.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به 
برخی انتقادات نس��بت به تحویل خودروی دنا پالس اتومات به 
نمایندگان به صورت اقساط اظهار کرد: من خودم در دوره نهم، 
ده��م و یازدهم خودرو نگرفتم و تقاضای خودرو هم نکردم بلکه 
از خودروی شخصی ام که یک ال 90 مدل سال 90 بود استفاده 
می کنم و در رفت و آمد به شهرستان  نیز از یک خودروی اسنپی 

مشخص استفاده می کنم.
وی ادام��ه داد: به نظر من تحوی��ل خودروی دنا پالس اتومات 
به نمایندگان متقاضی مناس��ب نبود. باید خودروی معمولی تری 
به نمایندگان داده می ش��د. نوع خودرو نباید به گونه ای باشد که 
هزینه باالیی داش��ته باش��د، البته باید پاسخگوی میزان رفت و 
آمدها در جاده ها هم باشد. بهتر بود مالکیتش با مجلس شورای 
اس��المی باش��د؛ مثل وزیری که چندین خودرو در دفترش دارد 
و متعلق به بیت المال اس��ت بهتر ب��ود این خودرو هم متعلق به 
بیت المال بود و روزی که فرد دیگر نماینده نیست آن را تحویل 

می داد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
اینک��ه مجلس چه نوع خودرویی برای نمایندگان تهیه کند قابل 
تأمل اس��ت؛ باید خودرویی مطابق با ش��ئونات باشد و به نحوی 
حداقل کارهای نماینده انجام شود. از سوی دیگر اگر کسی یکی 
دو دوره نماینده ش��د نبای��د حتما این را ح��ق بداند که هر بار 
خودرو بگیرد. درخصوص خانه هم همین طور است؛ نمایندگانی 
که در تهران خانه و امکان اسکان در حد شئونات دارند نباید این 
را ح��ق بدانند که حتما هزینه منزل نیز دریافت کنند؛ کس��انی 
هم هس��تند که در دوره های قبلی خودرو گرفتند و می توانند از 
آن هنوز اس��تفاده کنند؛ کما اینکه برخ��ی همکاران همین طور 
هستند و شاید خیلی نیاز نباشد مجددا خودرو دریافت کنند که 

در این صورت تعداد خودروها پایین می آید.
ای��ن عضو هیأت رئیس��ه مجلس ش��ورای اس��المی در بخش 
دیگ��ری از اظهارات��ش با بیان اینک��ه قان��ون مدیریت خدمات 
کش��وری جایگاه نماینده را مطابق با جایگاه وزیر می داند، اضافه 
ک��رد: طبیعتا نماینده برای انجام امورات و وظیفه نمایندگی اش 
نیاز به خودرو دارد کما اینکه هر کدام از وزرا هم خودرویی را از 
طرف وزارتخانه در اختیار می گیرند و استفاده می کنند و تعداد، 
مدل، نوع و هزینه ای که برای خودرو و رانندگان یا کس��انی که 
در کنار وزیر هستند صورت می گیرد، قابل توجه است. همچنان 
که در دفاتر و ستاد وزیر نیز حداقل ۳0 نفر از رئیس حوزه دفتر 

تا دبیرخانه شاغل هستند.
عضو هیأت رئیس��ه مجلس شورای اس��المی ادامه داد: به نظر 
می رس��د استفاده وزرا از امکانات بیش از حد نیازشان است و در 
آنجا در میزان اس��تفاده از بیت المال اصراف می ش��ود از س��ویی 
نماین��ده ه��م برای انج��ام اموراتش حداقل های��ی را نیاز دارد و 
مجلس شورای اس��المی هم باید راهکارهایی داشته باشد. البته 
ش��اید در ذهن مردم نماین��دگان به جهت ارتب��اط مردمی که 
دارن��د باید امکانات کمت��ری از وزرا در اختیار بگیرند به هرحال 
نمایندگان نمی توانند با مردم ارتباط نداشته باشند و جواب تلفن 
م��ردم را ندهن��د در حالی که وزرا این حری��م را به راحتی برای 
خود قائلند و حتی به تلفن نمایندگان هم جواب نمی دهند. این 
نوع نگرش��ی در جامعه است که هر کسی که جواب تلفن ندهد 
و در دس��ترس نباشد، آن را نشانه جایگاه باالتر و کالس آن فرد 

می دانند، اما در مورد نمایندگان این طور نیست.
به گزارش ایس��نا، در پ��ی اعالم تحویل خ��ودروی دنا پالس 
اتومات توس��ط مجلس شورای اس��المی به نمایندگان متقاضی 
از س��وی روح اهلل ایزدخواه، کاربران ش��بکه های اجتماعی به این 

موضوع واکنش نشان دادند.
روح اهلل ایزدخ��واه عضو کمیس��یون صنایع و نماینده تهران در 
مجلس شورای اسالمی شب گذشته در صفحه شخصی خود در 
اینس��تاگرام از تحویل خودروی دنا پالس اتومات توسط مجلس 
ش��ورای اس��المی به نمایندگان متقاضی خبر داد و نوشت: »در 
ابتدای ش��روع مجلس ش��ورای اس��المی فرمی برای خودرو به 
نمایندگان داده ش��د تا نوع اس��تفاده از خودرو را انتخاب کنند 

که سه گزینه داشت:
۱. اس��تفاده از خودروی مجلس ب��ا راننده، که در این صورت، 
هزینه ها حس��ب میزان کاربرد و طبق تعرفه )ساعتی ۳0 هزار و 
روزانه 500 هزار تومان( از دریافتی ماهانه نماینده کسر می شود.

۲. تحویل امانی خودروی صفر )پارس( به نماینده و عودت آن 
ب��ه مجلس در پایان نمایندگی، که در این صورت پرداخت مبلغ 
مرب��وط به حمل و نقل )حدود 5 میلیون(، از هزینه های دفتری 

ماهانه حذف می شود.
۳. فروش اقساطی یک خودروی صفر به نماینده )دنا یا پارس( 

که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود.
بنده چون خودرو نداش��تم )همس��رم یک خودروی ام وی ام 
۱۱0 به ارزش فعلی 50 میلیون تومان دارد( گزینه س��وم و نوع 

خودروی دنا پالس اتومات را انتخاب کردم.
قیم��ت تحویل این خودرو به نماین��ده، ۳0۲ میلیون تومان و 
اقس��اط آن ۳ ساله است. سند آن هم حداقل تا یک سال به نام 

مجلس است و امکان فروش به غیر ندارد.«
اع��الم ای��ن خبر موج��ب ب��روز واکنش هایی در ش��بکه های 
اجتماعی ش��د برخی کاربران به تفاوت قیمتی خودروی تحویلی 
به نمایندگان با خودروی دنا پالس اتومات موجود در بازار اشاره 

و نسبت به آن انتقاداتی وارد می کردند.
روح اهلل ایزدخواه نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی نیز 
س��اعتی پیش نامه خود به معاون اجرایی مجلس را منتشر کرد 
ک��ه  در آن اعالم کرده بود: »علی رغم درخواس��ت اولیه انصراف 
خود را از تحویل خودروی دنا پالس اتومات اعالم می دارم ضمنا 
در صورتی که هزینه ای بابت این انصراف متوجه مجلس شورای 

اسالمی می شود پرداخت خواهم کرد.«

متن طرح تحول صنعت و بازار خودروی کش��ور دیروز منتش��ر شد تا 
مش��خص ش��ود مجلس به  دنبال تنظیم این بازار از مسیر بورس است. 
بر این اساس، خودروسازان و شرکت های وابسته به خودروسازی، صرفا 
از طری��ق عرضه مس��تقیم در بورس کاال می توانن��د محصوالت خود را 
عرضه کنند. این طرح همچنین مس��ائلی مانند واردات خودرو و اسقاط 

فرسوده ها را نیز شامل می شود.
به گزارش  پدال نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسالمی متن مربوط 
به طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور را در اختیار رئیس مجلس 
گذاش��تند تا مراحل قانونی آن برای بررس��ی در صحن علنی طی شود. 
مهم تری��ن بندهای این طرح که به امضای ۴۴ نفر از نمایندگان مجلس 
رس��یده، به مس��ائلی مانند قیمت گذاری خودرو، واردات، ورود رس��می 
صنای��ع نظامی به حوزه خودرو و قطعه و همچنین اس��قاط فرس��وده ها 
مربوط می ش��ود. این دومین بار اس��ت که مجلس��ی ها ب��رای صنعت و 
بازار خودرو نس��خه ای کالن می پیچند. در مجل��س قبلی طرحی با نام 
س��اماندهی صنعت و بازار خودرو تا واپس��ین روزهای عمر این مجلس 
دنبال ش��د، اما نتوانس��ت از فیلتر ش��ورای نگهبان و مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام عبور کند و به نوعی بایگانی شد. با تشکیل مجلس جدید 
اما برخی نمایندگان بالفاصله »خودرو« را در سرفصل دغدغه های خود 
ق��رار داده و از طرحی جدید برای ایجاد تحول در صنعت و بازار خودرو 
صحبت به میان آوردند. چن��دی پیش روح اهلل ایزدخواه یکی از اعضای 
کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس از برخی بنده��ای این طرح پرده 

برداشت و حاال متن کامل و جزییات دقیق آن مشخص شده است.
عرضه خودرو فقط در بورس

مهم تری��ن بندی که در طرح تحول صنعت و بازار خودرو لحاظ ش��ده، 

ب��ه تغییر روش قیمت گذاری و عرضه خودروه��ای داخلی در بورس کاال 
مربوط اس��ت. در حال حاضر مس��ئولیت نرخ گ��ذاری خودروهای داخلی 
برعهده شورای رقابت است و بنابر گفته خودروسازان، قیمت های مدنظر 
ش��ورا معموال کمتر از هزینه تولید بوده و این مس��ئله موجب زیان آنها 
ش��ده است. در این س��ال ها پیش��نهاد ها و راهکارهای مختلفی برای لغو 
قیمت گذاری دس��توری مطرح ش��د و برخی از آنه��ا نیز به  صورت ناقص 
به اج��را درآمد، اما در نهایت باز هم سیاس��ت موردنظر غالب ش��د. این 
در حالی اس��ت که به خصوص طی س��ال جاری، عرضه خودرو در بورس 
کاال به پیش��نهاد و راهکار مش��ترک خودروس��ازان، کارشناسان و برخی 
نماین��دگان مجلس تبدیل و حتی در مقطعی رئی��س قوه  قضائیه نیز بر 
اج��رای ای��ن طرح تاکید کرد. ح��اال اما عرضه خ��ودرو در بورس کاال به 
محور اصلی طرح مجلس برای تحول صنعت و بازار خودرو تبدیل ش��ده 
اس��ت. طبق ماده ۲ این طرح، »خودروس��ازان و ش��رکت های وابسته به 
خودروس��ازی، صرفا از طریق عرضه مس��تقیم در ب��ورس کاال می توانند 
خودروی تولیدی خود را عرضه کنند. بر این اساس، عرضه خودرو توسط 
این شرکت ها در خارج از بورس کاال به هر نحو، جرم بوده و مرتکب اعم 
از فروش��نده و خریدار، هر کدام به مجازات من��درج در تبصره )۱( ماده 
)۱۸( قان��ون مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز محکوم خواهند ش��د.« مضمون 
این ماده این اس��ت که خرید و ف��روش خودروهای صفر کیلومتر داخلی 
تنها در بورس کاال مجاز اس��ت و آنجاس��ت که قیم��ت خودروها تعیین 
می شود. در واقع مجلسی ها می خواهند ضمن بردن خودرو به بورس کاال، 
به نوعی قیمت گذاری دس��توری را نیز ملغی کنند، زیرا وقتی خودروهای 
صفر کیلومتر روانه بورس شوند، دیگر نرخ گذاری بیرونی )دستوری( معنا 
ن��دارد و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیم��ت خواهد بود. اتفاقا در ماده ۳ 

این طرح که به الزام و ش��رایط عرضه خودرو در بورس کاال پرداخته، به 
صراحت تاکید ش��ده »اعمال نظام قیمت گذاری ب��رای عرضه خودرو در 
بورس کاال ممنوع اس��ت.« البته این به معنای حذف کامل شورای رقابت 
از پروس��ه قیمت گذاری خودرو نیس��ت، زیرا مجلس��ی ها به نوعی تعیین 
قیمت پایه خودروها متناس��ب با هزینه ه��ای تولید را پیش از عرضه آنها 
به بورس کاال، به ش��ورا س��پرده اند. بر این اساس، ش��ورای رقابت مکلف 
اس��ت محاس��بات قیمتی برای خودروهای داخلی را ب��ا توجه به قیمت 
مواد اولیه در بورس کاال، ش��اخص بهای تولیدکنن��ده، نرخ تورم، قیمت 
ارز، میزان افزایش حقوق مصوب ش��ورای عالی کار و س��ود مصوب برای 
خودروس��ازان، هر سه ماه یک بار محاسبه و به صورت عمومی اعالم کند. 
به عبارت بهتر، قیمت تمام شده خودروهای عرضه شده در بورس، هر سه 
ماه یک بار توسط ش��ورای رقابت به روزرسانی می شود و در صورت  تعلل 
ش��ورا، خودروسازان مجازند براساس فرمول مصوب شورای رقابت، قیمت 
تمام ش��ده خودرو را به بورس کاال اعالم کنند. این ماده البته سه تبصره 
دارد؛ نخس��ت اینک��ه هزینه های مالی خودروس��از ناش��ی از فعالیت های 
غی��ر از تولید خودرو نباید در محاس��بات قیمتی لحاظ ش��ود. دوم اینکه 
خودروهای تمام برقی یا دو نیرویی )هیبریدی( نیز از این ماده مس��تثنی 
هس��تند. در نهایت اما خودروهای عرضه ش��ده توسط خودروسازانی که 
تمام س��هام آنها به بخش خصوصی تعلق دارد، مشمول این ماده نبوده و 
هرگونه قیمت گذاری بر محصوالت این ش��رکت ها ممنوع است. در ادامه 
بن��د مربوط به قیمت گذاری، مجلس��ی ها در ماده پنجم، محل هزینه کرد 
مابه التفاوت قیمت را نیز مشخص کرده اند. بر این اساس، اگر نرخ فروش 
خ��ودرو در بورس کاال باالتر از قیمت تمام ش��ده آن باش��د، مابه التفاوت 

مربوطه به  عنوان عوارض محاسبه خواهد شد. 

جزییات طرح خودرویی مجلس شورای اسالمی منتشر شد

عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعه س��ازان استان تهران به تشریح 
توان داخلی س��ازی قطعات خودروهای الکتریکی و هیبریدی در کشور 

پرداخت.
محس��ن رزمخ��واه در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داش��ت: 
بخش��ی از تولید خودروهای الکتریکی دارای تکنولوژی جدیدی اس��ت 
که الزم است تکنولوژی موردنیاز آن در ابتدای امر از خارج وارد شود و 
بخش عمده دیگر این خودروها شامل بدنه، شاسی و متعلقات آن مانند 
صندلی و ... است که در حال حاضر در ایران تولید می شود. لذا با توجه 
به اینکه زیرس��اخت های داخلی س��ازی قطعات در کشور به وجود آمده 
قطع��ا ام��کان خودکفایی در تولید قطعات خودروه��ای برقی نیز وجود 
خواهد داش��ت. وی افزود: بسیاری از کش��ورهای دنیا از جمله چین به 
س��رعت در حال پیشرفت در این زمینه هس��تند و بعضی از کشورهای 
اروپایی از چند س��ال آین��ده تردد خودروهای بنزین��ی در خیابان های 

ش��هر را ممنوع خواهند ک��رد بنابراین با توجه به معض��ل آلودگی هوا 
در کش��ور، از الزام��ات صنعت خودرو ما اس��ت که به س��رعت وارد فاز 
تولی��د خودروه��ای الکتریکی و هیبریدی ش��ویم. عض��و هیأت مدیره 
انجمن همگن قطعه سازان استان تهران درباره زیرساخت های الزم برای 
تولی��د خودروهای برقی اظهار داش��ت: داخلی س��ازی قطعات، مکانیزم 
ژنراتور برق و تولید باتری از جمله زیرس��اخت های موردنیاز برای تولید 
خودروهای الکتریکی است که در حال حاضر تولید باتری های لیتیومی 
با چالش هایی در کش��ور ما و همچنین کش��ورهای دیگر مواجه اس��ت 
ام��ا به اعتق��اد بنده با هوش و ذکاوت مهندس��ین ایران��ی امکان تولید 

باتری های لیتیومی به زودی در کشور ما به وجود خواهد آمد.
رزمخ��واه حمایت های دولت و ام��کان تیراژ با صرف��ه اقتصادی را از 
پیش نیازه��ای داخلی س��ازی قطعات خودروهای الکتریکی برش��مرد و 
گفت: امکان داخلی س��ازی قطعات خودروهای برقی قطعا وجود خواهد 

داش��ت اما الزمه آن تیراژی است که مورد قبول تولیدکنندگان داخلی 
بوده و دارای صرفه اقتصادی باش��د. همچنین ب��ا حمایت های دولت و 
تامین سرمایه در گردش موردنیاز قطعه سازان، تولیدکنندگان می توانند 

با آسودگی خاطر به تولید خودروهای الکتریکی بپردازند.
عض��و هیأت مدیره انجمن همگن قطعه س��ازان اس��تان تهران درباره 
پیامده��ای تولید خودروهای الکتریکی در صنعت خودرو کش��ور اظهار 
داش��ت: تولید خودروهای الکتریکی تغییرات اساسی در صنعت خودرو 
م��ا ایجاد خواهد کرد چراکه ب��ا فراگیری تولید خودروهای برقی الگوی 
مص��رف را تغیی��ر ک��رده و پارادایم جدی��دی وارد این صنعت ش��ده و 
اشتغال زایی ایجاد خواهد شد، اما اگر این خودروها در حاشیه و با تعداد 
کمی تولید ش��ود تغییر محسوسی ایجاد نخواهد شد کما اینکه در حال 
حاضر تعدادی خودرو هیبریدی وارد کش��ور ش��ده و مورد استفاده قرار 

گرفته اما تاثیر چندانی در الگوی مصرف نداشته است.

مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری کش��ور از به روز رسانی 
لیست بیمه رانندگان تاکسی در آینده نزدیک خبر داد و افزود با اجرای 
فرآیند حذف و اضافه در لیست بیمه رانندگان تاکسی، مشکل چندساله 

آنها حل و فصل خواهد شد.
به گ��زارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو« به نقل از ایس��نا، مرتضی 
ضامن��ی در تش��ریح آخرین وضعیت بیم��ه رانندگان تاکس��ی به ویژه 
رانندگان��ی که در صف انتظ��ار برای بهره مندی از بیم��ه قرار گرفته اند 
و به روز رس��انی لیس��ت بیمه رانندگان تاکسی، گفت: لیست های به روز 

ش��ده را  از طریق مجموعه وزارت کشور در اختیار تامین اجتماعی قرار 
داده ایم تا اجرایی شود. وی افزود: در انتظار این هستیم که طرح به روز 
رس��انی به صورت پایلوت توسط تامین اجتماعی اجرایی شود تا مرحله 
دوم آن را به صورت فراگیر اجرا کنیم و این قول داده ش��ده ظرف ۱0 
روز آینده فرآیند اجرایی این کار آغاز شود تا مشکل چندساله رانندگان 
تاکس��ی حل و فصل ش��ود. به این ترتیب رانندگانی که در صف انتظار 

بیمه هستند، می توانند از بیمه برخوردار شوند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور در پاسخ به این سوال 

ک��ه چه تعداد ظرفی��ت جدید برای بیمه رانندگان ط��ی اجرای فرآیند 
به روز رس��انی لیست بیمه شدگان ایجاد می ش��ود، گفت: اعتقاد داریم 
با همین ظرفیت که در حال حاضر برای بیمه رانندگان تاکس��ی وجود 
دارد، اگ��ر ح��ذف و اضافه را فعال کنیم، بدون اضافه ش��دن به ظرفیت 
می توانیم همه رانندگان را بیمه کنیم و قاعدتا آنها که راننده و ذی نفع 
نیس��تند از این فرآیند حذف می ش��وند و کس��انی که راننده هستند و 
نتوانس��ته اند به علت پر ش��دن صف از این خدمات استفاده کنند، بیمه 

خواهند شد.

تیراژ با صرفه اقتصادی و حمایت های دولت از ملزومات داخلی سازی قطعات خودروهای الکتریکی است

لیست بیمه رانندگان تاکسی به زودی به روز رسانی می شود
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نخس��تین رویداد اس��تارت آپی حوزه »زالوی طبی و صنایع وابس��ته« 
برگزار می شود تا با توجه به افزایش استارت آپ ها، شرکت های دانش بنیان 
و فناور فعال در حوزه آبزیان و ش��یالت فرصتی برای توس��عه کس��ب و 

کار در این حوزه باش��د. با توج��ه به افزایش 
ارزش افزوده زالوی طبی صادراتی و گسترش 
فرهنگ استفاده از فرآورده های جانبی آن در 
کشورهای مختلف، در ایران نیز مراکز علمی و 
شرکت های دانش بنیان و فناور، فعال در این 
حوزه، تالش کرده اند ت��ا فعالیت های خود را 
توسعه دهند. بر این اساس، نخستین رویداد 
استارت آپی »زالوی طبی و صنایع وابسته« در 

پردیس علوم دانشگاه تهران برگزار می شود.
در این رویداد که با حمایت س��تاد توسعه 
علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی و 
ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری برگزار 

می شود، سازمان ها و نهادهایی مانند سازمان غذا و دارو، دفتر طب ایرانی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان شیالت ایران، سازمان 
دامپزشکی، موسسه تحقیقات شیالت ایران و انجمن زیست شناسی  ایران 

مشارکت دارند. همچنین سازمان ها و شرکت های بین المللی مانند  مرکز 
تکثیر و پرورش زالوی طبی BBEZ آلمان نیز برای مشارکت در برگزاری 

این رویداد بزرگ علمی و صنعتی اعالم آمادگی کرده اند.
در این رویداد که از ۱۲ تا ۱۳ آذرماه سال 
۱۳99 برگزار می ش��ود کارآفرینان، مدیران 
ش��رکت های دانش بنی��ان، فن��اور و فعاالن 
اس��تارت آپی و همچنین صاح��ب نظران و 
دست اندرکاران داخلی و بین المللی شرکت 

می کنند.
رخداد اس��تارت آپی ح��وزه زالو و صنایع 
وابس��ته با هدف ایجاد انگیزه، پیش��رفت و 
نوآوری، کارآفرینی، تجاری س��ازی، تشویق 
و حمای��ت از افراد فع��ال در زمینه تکثیر و 
پ��رورش، کنت��رل بیماری ه��ا، محصوالت 
جانبی در ارتباط با زالوی طبی ایرانی برگزار 

می شود.
در ای��ن روی��داد ع��الوه بر ارائ��ه ایده های پذیرفته ش��ده ب��رای افراد 
شرکت کننده نیز کارگاه های آموزشی نیز در زمینه نوآوری و تبدیل ایده 

به محصول برگزار خواهد شد.

توس��عه صنعت دریایی در ایران از اهمیت باالیی برخوردار است. چون ایران 
کشوری است با مرزهای آبی زیاد بنابراین همیشه به روز کردن و استفاده درست 
از این ظرفیت آبی خدادادی یکی از اولویت های اصلی کشور است؛ ظرفیت هایی 

که با توان دانش بنیان ها تقویت شده و نیازهایش 
را با اتکا به جوانان ایرانی تامین می کند. از صنعت 
دریایی همیشه به عنوان یکی از صنایع بزرگ و 
راهبردی در کش��ورها یاد می شود؛ صنعتی که 
در ح��وزه نظام��ی و تجاری پرکاربرد اس��ت و 
توسعه آن یکی از اولویت های هر کشوری. ایران 
هم کش��وری با مرزهای آبی طوالنی اس��ت که 
چاره ای جز توس��عه این صنعت ندارد. این کار 
هم از مس��یر دانش بنیان ها می گذرد. ش��رکت 
دانش بنیان صنعتی دریای��ی ایران که روزهای 
ابتدای��ی فعالیتش را با هدف تعمیر و س��اخت 
انواع ش��ناورهای دریایی آغ��از کرده بود پس از 
انق��الب با توجه ب��ه بروز نیازه��ای روزافزون و 

تقاض��ای حاکم در ب��ازار خلیج فارس و دریای خزر به حوزه صنایع فراس��احل 
ورود کرد. این شرکت در حال حاضر مجهز به جامع ترین و کامل ترین امکانات 
برای طراحی، مهندس��ی، س��اخت، حمل و نصب انواع سازه ها و شناورها است. 

این مجموعه دانش بنیان در بوشهر و مازندران فعالیت می کند و گواهی نامه های 
مختلف بین المللی هم دریافت کرده اس��ت. به گفته محس��ن صمدی مروزنی 
این مجموعه خدماتی مانند مهندسی س��اخت برای انواع کشتی ها، تاسیسات 
ف�راساحلی نفت و گاز، بن�درسازی و پروژه های 
زیربنای��ی را ب��ه کمک سیس��تم های مدرن 
س��خت افزاری و نرم افزاری انجام می دهد. وی 
همچنین بیان کرد: ساخت و نصب سکوهای 
ثابت دریایی اس��تخراج و فرآورش نفت و گاز، 
نصب خط��وط لوله، کابل زیردریایی و احداث 
تاسیس��ات فرآورشی و پاالیشگاهی و خطوط 
لوله نفت و گاز و تاسیسات پتروشیمی از جمله 
فعالیت های شرکت در حوزه فراساحل است. 
مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان در ادامه 
گفت: در حوزه خشکی و زیربنایی هم خدماتی 
مانند اسکله و بندرسازی، کارگاه های ساخت 
ش��ناور و صنایع وابس��ته، پایانه ه��ای نفتی، 
پل های فوالدی و بتن��ی، مجتمع های صنعتی، بازیابی زمین از دریا و الیروبی، 
آبگیر برای پاالیشگاه های گاز و پتروشیمی و نیروگاه ها و انواع سازه های بتنی در 

دریا و زیر بستر دریا را ارائه می کنیم.

توان دانش بنیان ها به نیازهای صنعت دریایی پاسخ دادکسب وکارهای فناورانه حوزه زالوی طبی گسترش می یابد

حمایت از رساله های کاربردی در مقطع دکترا، روند تبدیل دانش 
ب��ه محص��والت کاربردی و تثبی��ت جایگاه علم، فن��اوری و نوآوری 
در صنایع کش��ور را تس��هیل می کند. در این راس��تا س��تاد توسعه 
فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، رساله های مقطع دکترا با موضوع صنعت 

زغال سنگ را حمایت می کند.
در این سلسله چالش ها ۱۲ نیاز فناورانه در حوزه صنعت زغال سنگ 
شناسایی شده است که به دانشجویان مقطع دکترا عرضه می شود تا 

در قالب رساله ها برای آنها پاسخ های فناورانه بیابند.
ستاد توس��عه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، برای ترغیب هس��ته های 
علمی دانش��گاهی برای تجاری س��ازی ایده ها و حرکت هرچه بیشتر 
به س��مت طرح های کاربردی در حوزه های مختلف فعالیت س��تاد، 
در چن��د نوبت رس��اله ها و طرح های کارب��ردی را مورد حمایت قرار 
داده اس��ت. یک��ی از برنامه ه��ای مرتبط، »سلس��له چالش های حل 
نیازه��ای فناوران��ه حوزه فوتونی��ک و مواد در صنایع کش��ور با نگاه 
 PAM Dissertation( ویژه بر رس��اله های کاربردی مقطع دکترا
Challenge(« است که صنعت زغال سنگ کشور به عنوان موضوع 

اصلی مرحله اول آن اعالم شده است.
  در تازه ترین فراخوان ، این س��تاد دانشجویان مقطع دکترا که در 
حوزه صنعت زغال س��نگ در حال تعریف یا تصویب رس��اله هستند 
را دعوت کرد تا رس��اله های خود را به دبیرخانه این س��تاد ارس��ال 
کنند. با توجه به همه گیری ویروس کرونا در کش��ور، مهلت ارس��ال 
رس��اله های کاربردی مقطع دکترا در حوزه زغال سنگ تا ۳0 مهرماه 

۱۳99 تمدید شده است.
رفع 12 نیاز فناورانه

رس��اله های ارسال ش��ده باید بتواند برای یکی از نیازهای فناورانه 
احصاش��ده صنعت زغال س��نگ کش��ور، راه حلی کاربردی و مقرون 
به صرفه ارائه کند. س��تاد توس��عه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد 
پیشرفته و س��اخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اعالم 
کرده است که از رساله های مقطع دکترا در حال تعریف و یا مصوب 
که به حل ۱۲ نیاز فناورانه صنعت زغال س��نگ کمک کند، حمایت 
می کند. براساس اعالم این ستاد، به رساله های منتخب و برنده، پس 
از ارزیاب��ی و داوری، گرنت )کمک بالعوض( تا س��قف 500 میلیون 

ریال، تعلق می گیرد.
بازنگری در سیس��تم های نگهداری معادن با محوریت اس��تفاده از 
توانمندی داخلی و بومی س��ازی  و بررس��ی و پیشنهاد ماشین آالت و 
تجهیزات اس��تخراج به روش جبهه  کار طوالنی با توجه به ش��رایط 
زمین شناس��ی موجود عن��وان دو نیاز فناورانه احصاش��ده در حوزه 

زغالسنگ است.
دانشجویان مقطع دکترا همچنین در رابطه با اجرای زهکشی گاز 
متان از الیه های زغال س��ینه کار پیش��روی معادن و فناوری های نو 
برای بهره گیری از گاز متان برای تولید انرژی های جدید، راهکارهای 

نوآورانه خود را عرضه میکنند.
بررس��ی و پیش��نهاد دس��تور العمل اس��تخراج جبه��ه  کار بلن��د 
غیرمکانیزه با اس��تفاده از سیس��تم نگهداری ج��ک هیدرولیکی  و 
فن��اوری و روش ه��ای نوین و کارب��ردی برای مدیریت در راس��تای 

افزای��ش به��ره وری تولید در مع��ادن نیز از جمل��ه نیازهای صنعت 
زغالسنگ در کشور محسوب میش��ود که باید برای آنها چارهجویی 

شود.
»امکان سنجی فنی و اقتصادی کاربرد زغال سنگ به عنوان سوخت 
مایع در ماش��ین آالت«، »کاربردهای جدید برای باطله زغال شویی« 
و »فناوری های نوین اکتش��اف برای بررس��ی و شناس��ایی الیه های 
زغال سنگ قابل استخراج با رویکرد هزینه کمتر« نیز از جمله دیگر 
درخواس��تهای صنعت زغالسنگ کشور از جامعه علمی و نوآور فعال 
در این حوزه اس��ت که باید برای حل آنها راهکارهای نوآورانه و قابل 

اجرا، ارائه شود.
عالوه بر این، دانش��جویان مقطع دکترا میتوانند رس��الههای خود 
را ب��ا محوری��ت، روش های کاربردی و علمی ب��رای افزایش راندمان 
فرآیند آتشباری با رویکرد هزینه کمتر و همچنین، طراحی سیستم 
شناسایی تعداد، موقعیت و همچنین کنترل تردد افراد در تونل های 

معادن برای هشدار در مواقع حادثه، ارائه کنند.
آخرین نیاز فناورانه ارائه ش��ده توس��ط ش��رکتهای فعال در حوزه 
صنع��ت زغالس��نگ نیز نی��از ب��ه فناوری های جدید شست وش��وی 
زغال سنگ برای کاهش درصد خاکستر، نام دارد که در صورت یافتن 
پاس��خی فناورانه ب��رای آن، میتواند به زمینه همکاری دانش��جویان 
مقط��ع دکترا و ش��رکتهای بزرگ فعال در حوزه زغالس��نگ منتهی 

شود.
 3 حمایت  تخصصی  داخلی

همچنین، ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته 
و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به منظور جذب 
مشارکت بیش��تر صنعت زغال سنگ از رس��اله های کاربردی مقطع 
دکترا، با ش��رکت های فعال در حوزه صنعت زغال سنگ رایزنی کرده 
است. سه شرکت، زغال سنگ پرورده طبس، معادن زغال سنگ البرز 
ش��رقی و معادن زغال سنگ ش��رق، نیازهای فناورانه خود را به این 
ستاد اعالم کرده اند، این شرکت ها، از رساله های مقطع دکترا که در 
راس��تای حل این نیازهای آنها، راه حل های کاربردی و نوآورانه ارائه 

کند، در چارچون قوانین داخلی، شرکت حمایت می کنند.
»هم��کاری در تامی��ن نمون��ه و یا اطالع��ات موردنیاز رس��اله«، 
»همکاری در تامین خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی« و »حمایت از 
بهره برداری و عملیاتی نمودن نتایج رس��اله های موفق، پس از انجام 
بررس��ی های تکمیلی فنی و اقتصادی«، عنوان س��ه بس��ته حمایتی 
اس��ت که به صورت اختصاصی از س��وی ش��رکتهای فعال در حوزه 

صنعت زغالسنگ به دانشجویان مقطع دکترا اختصاص می  یابد.
 صنعت زغال سنگ در مراحل مختلف اکتشاف، استخراج، فرآوری 
و تولی��د، به روش ه��ای نوآورانه جدید نیازمند اس��ت. اس��تفاده از 
ظرفیت های پژوهش��ی مراکز علمی و دانش��گاهی کشور می تواند به 
رفع چالش های این صنعت کمک کند و هزینه های تولید را به شکل 

قابل مالحظه ای کاهش دهد.
 متقاضیان اس��تفاده از این فراخوان تا ۳0 مهرماه فرصت دارند تا 
با مراجعه به سایت توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته 
و س��اخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این فراخوان 
ثب��ت نام کنند و در صورت تصویب پس از ارزیابی ها از حمایت های 

عرضه شده، برخوردار شوند.

سـرویس اپل تی وی پالس 18 نامزد در مراسـم مجازی »جوایز امی سـاعات پربیننده« 
داشت، با این حال تنها »بیلی کروداپ« توانست جایزه را به خانه ببرد.

 The( »به گـزارش دیجیاتو »بیلی کـروداپ«، بازیگر سـریال درام »برنامـه صبحگاهی
Morning Show( به علت بازی فوق العاده خود توانسـت برنده جایزه امی شود که اولین 
جایـزه امـی اپل تی وی پالس اسـت و یک موفقیت برای سـرویس اسـتریم غول فناوری 

آمریکایی محسوب می شود.
این اولین جایزه کروداپ برای ایفای نقش در سریال سرویس اپل تی وی پالس محسوب 
نمی شـود و ایـن بازیگر که نقش »کوری الیسـون« را در سـریال برنامـه صبحگاهی بازی 

می کند، در گذشـته توانسـته بود جایزه »گزینش منتقدان فیلم و تلویزیون« سـال جاری 
میـالدی را نیـز تصاحب کند. کوری الیسـون در این سـریال یک مدیر اجرایی اسـت و از 

کاریزما و اعتماد به نفس خود استفاده می کند که ناگهان دچار بحران می شود.
کـروداپ تنهـا یکی از نامزدهـای دریافت جایزه برای سـریال برنامـه صبحگاهی بود و 
در حقیقت این سـریال دارای 8 نامزد در جوایز امی امسـال بود. »اسـتیو کارل«، »جنیفر 
انیستون«، »مارتین شورت« و »مارک دوپالس« همگی در بخش بازیگری نامزد شده بودند 
کـه در دریافـت جایزه نـاکام ماندند. کارگردان این سـریال به نام »میمی ملـر« نیز نامزد 
دریافت جایزه شده بود. جوایز امی ساعات پربیننده به عنوان جوایز اصلی »امی« شناخته 

12 نیاز صنعت زغال سنگ فناورانه پاسخ داده می شود

»بیلی کروداپ« اولین جایزه امی را برای اپل تی وی پالس به ارمغان آورد

دریچــه

رفع چالش های فرآروی کودکان و نوجوانان با موضوع کووید-۱9 موضوعی 
اس��ت که به شکل گیری یک همکاری مشترک میان معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( در ایران 

منجر شد.
عوارض روانی بیماری کرونا به واسطه استفاده گسترده از شبکه های مجازی 
جلوت��ر از خود بیماری در جامعه رخنه کرد. خانواده ها و کودکانی که با ترس 
از ای��ن بیماری روزگار می گذرانند و مخابره هر روز اخبار بی پایه و اس��اس بر 
این نگرانی ها می افزاید بنابراین سالم س��ازی فضای ملتهب جامعه برای اقشار 

مختلف یک ضرورت است.

خالقیت ها چالش های کرونا برای 
کودکان را کاهش می دهد

سه شنبه
1 مهر 1399

شماره 1629
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پایه شکل گیری الفبای پژوهش و تحقیق مدارس است و انتهای آن به 
مراکز تحقیقاتی و دانش��گاه ها ختم می شود. یک حلقه به هم پیوسته ای 
که اگر درس��ت در هم چفت شود، می تواند یک چرخه کاملی از فناوری 

را ایجاد کند؛ ظرفیتی که با تزریق به صنعت 
اس��اس تحولی نوآورانه می شود. سال ها است 
ک��ه در رویدادهای فناورانه ب��ر اتصال حلقه 
پژوهش به صنعت تاکید می شود؛ اتصالی که 
از مدارس آغاز می ش��ود و به صنعت می رسد. 
یک فرآیند فناورانه متکی بر دانش و نوآوری. 
قرار اس��ت در زیس��ت بوم تازه ش��کل گرفته 
فن��اوری و نوآوری هم این چفت و بس��ت ها 
محکم تر ش��ود؛ اتصالی ناگسستنی از دانش 
و صنعت؛ چرخ��ه ای معنادار که به داش��تن 

صنعتی خالق و موثر می رسد.
سرریز نیروی دانشی کشور به صنایع اتفاقی 
اس��ت که معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری سال هاست به دنبال آن است. خالقیت نیروی انسانی که اساس 
ش��کل گیری یک نظام درست از علم و صنعت است. بر همین اساس هم 
تفکر خالق معیار نیروی دانش قرار گرفت و استفاده از این توان ایرانی به 

هدفی همه گیر در مجموعه های دولتی و خصوصی بدل شد.
صنعت زیس��ت فناوری یکی از صنایع همیش��ه کاربردی اس��ت که با 
افزایش جمعی��ت، تغییر جنس بیماری ها، تغییر س��بک زندگی، تغییر 
ماهیت نیازهای بش��ر، تخریب کره زمین و 
... اهمیت آن بیشتر بروز کرده است؛ صنعتی 
که در تالش است با رخنه در ذات طبیعت، 
ب��ه داد زمین و بش��ر برس��د. ای��ن صنعت 
زیس��تی در تالش برای دور کردن خطرات 
زیست محیطی و سالمتی از انسان و طبیعت 

است.
این صنعت کهن اما نو ش��ده در روزهای 
ش��یوع کرونا هم به دادمان رسید و توانست 
بخش��ی از نیازهای دارویی م��ردم را تامین 
کند. همین یک مورد بس است تا ضرورت 
توس��عه این علم در دنیا برای همه مسجل 
ش��ود. ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری سال هاست در تالش است تا با کمک 
مجموعه های دولتی و خصوصی این علم نافع را در کش��ور توس��عه و به 

صنایع مختلف تزریق کند.

کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار گل محمدی و گیاهان معطر یکی 
از کانون های ایجادشده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
اس��ت که برای نخس��تین دوره انتخاب فعاالن نمونه حوزه گل محمدی 

فراخوان��ی را اعالم کرده اس��ت. ای��ن رویداد 
  ۲0۲0 rosa damascene که ب��ا عن��وان
شناخته می ش��ود، تالش دارد تا با غربالگری 
و انتخ��اب فعاالن برتر حوزه گل محمدی، به 
نف��وذ فناوری و ن��وآوری در این حوزه کمک 
کند. عالقه مندان شرکت در این رخداد علمی 
و رقابتی تا ۱0 مهرماه س��ال جاری با مراجعه 
به س��امانه کانون هماهنگی دانش، صنعت و 
ب��ازار گل محمدی و گیاهان معطر برای ثبت 

نام فرصت دارند.
کشاورزان نوآور، شرکت های دانش بنیان، 
فن��اور و اس��تارت آپ ها، صادرکنن��دگان و 
پژوهش��گران از جمله مخاطبان این رویداد 

هستند که می توانند برای شرکت و ثبت نام در آن اقدام کنند. برگزاری 
کالس های کارگاهی و سخنرانی و مشاوره صاحب نظران این حوزه، از 
جمل��ه رویدادهای جنب��ی اولین دوره انتخاب فع��االن برتر حوزه گل 

محمدی اس��ت. برگزاری رویداد رقابتی نخستین دوره انتخاب فعاالن 
برتر حوزه گل محمدی تالش دارد تا فعاالن و پژوهش��گران ش��اخص 
این حوزه را شناسایی کند. کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار 
از جمل��ه ظرفیت های قانونی ایجادش��ده 
در زیس��ت بوم نوآوری کش��ور هستند که 
توانس��ته اند نقش��ی موثر در ایجاد ارتباط 
می��ان بخش های تولیدی کش��ور و بازار و 
نهاد دانش��گاه ایفا کنند.  ایران بزرگ ترین 
تولیدکننده گل محمدی در جهان اس��ت، 
کش��ور ما در رقابت با کش��ورهایی مانند 
بلغارس��تان، ترکیه، گرجس��تان، مراکش 
و افغانس��تان تالش دارد ت��ا مقام خود را 
در ای��ن حوزه حفظ کن��د. معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری با  حمایت از 
تاسیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و 
بازار گل محمدی و گیاهان معطر، س��عی 
کرد تا با ایجاد زیس��ت بوم نوآوری این گیاه، شرکت های دانش بنیان و 
فناور را ترغیب کند تا با ایجاد خطوط تولید جدید، نسبت به فرآوری 

و استخراج مواد موثره این گیاه اقدام کنند.

پژوهشگران شاخص حوزه گل محمدی شناسایی می شوندظرفیت های تحقیقاتی زیستی به صنعت تزریق شد

حرکت رو به جلو و نگاه به آینده، با توشه ای که از گذشته در 
پس خود داریم، می تواند در هر حوز ه ای راهگشا باشد. در مورد 
دانش و فناوری نیز همین اس��ت و تجربیات گذشته، با در نظر 
گرفتن نگاهی ب��ه آینده می تواند به ظهور فناوری های جدید و 

توسعه منجر شود.
آینده نگاری علم و فناوری یا در هر حوزه دیگری باشد، امری 
است مفید فایده و اثرمند. آینده نگاری به عنوان یک توانمندی 
بس��یار کارآمد در تعیین سیاس��ت ها و ریل گ��ذاری به ویژه در 
حوزه علم و فناوری در کش��ورهای خواهان توس��عه ش��ناخته 
شده است. چالش های حضور در دنیای پرتب و تاب رقابت های 
فناورانه و حضور در فرآیند جهانی شدن از دغدغه هایی است که 
ضرورت آینده نگاری ملی در ح��وزه علم و فناوری را دوچندان 
می کند. این ابزار مهم سیاس��تی، دورنمای نس��بتاً روشنی را از 
آینده کش��ور به ویژه در عرصه دانش و فناوری ترسیم می کند 
و می کوش��د به شکل س��اختارمند و دوراندیشانه، در حوزه های 
دان��ش، فناوری، اقتصاد، محیط زیس��ت و جامع��ه راهبردها را 

تعیین کند.
ش��ناخت گس��ترده و روزافزونی در این باره وج��ود دارد که 
آینده ن��گاری علم و فن��اوری، قابلیت های س��ودمندی را برای 
تصمیم گیری در ارتباط با سیاست گذاری تحقیقات و تکنولوژی، 
چه در سطح ملی و چه منطقه ای یا حتی در سطوح پایین تر در 

اختیار ما قرار می دهد.
راهبرد آینده ن��گاری آن هم در حوزه علم و فناوری، راهبردی 
اس��ت که از سوی کش��ورهای خواهان توسعه و پیشرفت مورد 
توجه و اقبال خوبی قرار گرفته است؛ سازوکار آینده نگاری علم 
و فن��اوری به حضور فعال و اثرمند تمام عناصر یک جامعه نیاز 

دارد.
ت��الش آینده نگاری در واقع پاس��خ گفتن ب��ه تمامی نیازها و 
ضرورت ه��ای یک جامعه در س��طح ملی اس��ت. پاس��خ به این 
نیازها اس��ت که وفاق، هماهنگی و هم جهتی اقدامات آتی بین 

نقش آفرینان یک زیست بوم را به ارمغان می آورد.
بر همین اس��اس، نگاه دوراندیش��انه و ارائه تصویری روش��ن 
از آینده سیاس��تی کش��ور به ویژه اگر در ح��وزه علم و فناوری 
باشد، از راهبردهایی است که دبیرخانه ملی آینده نگاری علم و 
فناوری دنبال می کند. نگاه دوراندیش��انه و ارائه تصویری روشن 
از آینده سیاس��تی کش��ور به ویژه اگر در ح��وزه علم و فناوری 
باشد، از راهبردهایی است که دبیرخانه ملی آینده نگاری علم و 

فناوری به دنبال آن است.
ش��ناختن اولویت ها و نقاط تمرکز سیاس��ت گذاری با در نظر 
داش��تن روندهای علم��ی و فناورانه  پی��ش رو و رتبه بندی این 
اولویت ها ش��ناخت مهم ترین فرصت ه��ا و چالش  های پیش رو 
برای نقش آفرینی دس��تگاهی، احص��ای مهمترین فرصت های 
نقش آفرینی اکوسیس��تم اس��تارت آپی و دانش بنیان در توسعه 
فناوری ه��ای آینده و همچنین تعیی��ن زمینه  های نقش آفرینی 
نهاده��ای علم و فن��اوری مانند دانش��گاه ها و پارک های علم و 
فناوری در توس��عه فناوری های آینده از محورهایی بوده اس��ت 
که ضرورت آینده نگاری علم و فناوری را دوچندان می ساخت.

از زمانی  که ش��یوه نامه اجرای آینده نگاری در ش��ورای عالی 
عتف و ابالغ با امضای رئیس جمهور به تصویب رس��ید، معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری در مس��یر تحق��ق برنامه 

آینده نگاری ملی علم و فناوری گام برداشته است.
برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری رویکردهای گوناگونی را 
دنبال می کند. از جمله این رویکردها می توان به فرهنگ سازی 
نگاه آینده نگر در میان ذی نفعان برنامه، ایجاد بس��تر همگرایی 
و اجماع نس��بی میان نخبگان و سیاس��ت گذاران، شبکه سازی 
و هم افزای��ی میان بازیگران مختلف زیس��ت بوم نوآوری و خلق 
تصوی��ری از آینده و شناس��ایی نق��اط نقش آفرین��ی بازیگران 

مختلف این زیست بوم اشاره کرد.
برنامه ملی آینده نگاری در صدد فراهم آوردن بستري مناسب 
براي ارتقای آینده نگاری و رش��د تفکر آینده نگر در تمام سطوح 
جامعه اس��ت. این برنامه در صدد است با ایجاد درک عینی در 
ارتباط با آینده و تغییرات آن، اجماع درخصوص اتخاذ راهبردها 
و سیاست ها در س��طح ملی، ایجاد مکانیزم هشداردهی نسبت 
به تغییرات آینده و در نتیجه، مش��ارکت خصوصی- دولتی در 
طراح��ی راه حل ها و پرداخت��ن به اولویت های مل��ی، آینده ای 

روشن تر را برای کشور رقم بزند.
ب��ا توجه به اه��داف و ضرورت های یادش��ده، ب��ا تالش های 
صورت گرفت��ه س��کانداری برنامه های آینده نگاری ملی کش��ور 
برعهده معاونت علمی  و  فناوری قرار داده ش��د که با فعال سازی 
دبیرخانه برنامه در س��ال 9۴ و با طرح ریزی مدل بومی و ملی، 
در حال حاضر با تش��کیل کمیته های مدیریت طرح و مشخص 
ش��دن برنامه ه��ا اجرای��ی و زمانبندی هر کمیت��ه، این طرح با 
همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای محور در حال انجام است.

برنام��ه آینده ن��گاری ملی معاونت علمی و فن��اوری به دنبال 
تروی��ج و گفتمان س��ازی مبتنی ب��ر آینده در می��ان ذی نفعان 
مختلف است؛ در این راستا اقداماتی چون ترویج و گفتمان سازی 
مبتن��ی بر آینده در میان ذی نفعان مختلف، روندیابی و مطالعه 
مهمترین حوزه ها و تغییرات فناورانه آینده، بررس��ی اولویت ها 
و نیازهای کشور با استفاده از مطالعات مشترک با دستگاه های 
اثرگذار در حوزه های منتخب، جریان س��ازی و گفتمان سازی با 
ه��دف ارائه نتای��ج مطالعات به مخاطبی��ن و تقویت حس لزوم 
توجه به آینده و اندیشیدن درباره آن را در دستور کار خود قرار 
داده اس��ت. همچنین در حوزه شناس��ایی اولویت های علمی و 
فناورانه، اقداماتی مانند مطالعه تطبیقی تجربیات سایر کشورها 
در اولویت گ��ذاری عل��م و فن��اوری، تحلی��ل محتوا و بررس��ی 
مطالعات بین المللی و ملی برای شناسایی حوزه ها و موضوعات 
اولویت دار، برگزاری دلفی به منظور تعیین  اولویت های فناوری 
در میان خبرگان توس��ط دبیرخان��ه آینده نگاری علم و فناوری 

دنبال می شود.
تحقق ای��ن برنامه در ش��ئونات و س��رفصل های گوناگونش، 
می توان��د ضم��ن آنک��ه تصویری روش��ن از آین��ده پیش روی 
بده��د، راه را ب��رای اقدام های اثرمند و جلب مش��ارکت تمامی 
نقش آفرین��ان جامع��ه هم��وار می کند و امید اس��ت تحقق آن 

پیشرفت فناورانه و توسعه پایدار را رقم بزند.

می کند، در گذشـته توانسـته بود جایزه »گزینش منتقدان فیلم و تلویزیون« سـال جاری 
میـالدی را نیـز تصاحب کند. کوری الیسـون در این سـریال یک مدیر اجرایی اسـت و از 

کاریزما و اعتماد به نفس خود استفاده می کند که ناگهان دچار بحران می شود.
کـروداپ تنهـا یکی از نامزدهـای دریافت جایزه برای سـریال برنامـه صبحگاهی بود و 
در حقیقت این سـریال دارای 8 نامزد در جوایز امی امسـال بود. »اسـتیو کارل«، »جنیفر 
انیستون«، »مارتین شورت« و »مارک دوپالس« همگی در بخش بازیگری نامزد شده بودند 
کـه در دریافـت جایزه نـاکام ماندند. کارگردان این سـریال به نام »میمی ملـر« نیز نامزد 
دریافت جایزه شده بود. جوایز امی ساعات پربیننده به عنوان جوایز اصلی »امی« شناخته 

 Daytime« می شـود، با این حال اپل تی وی پالس در گذشـته موفق به دریافت دو جایزه
 Peanuts in Space:« و »Ghostwriter« برای برنامه های مخصوص کودکان »Emmys

Secrets of Apollo 10« نیز شده بود.
اپـل برای افزایش محبوبیت اپل تی وی پالس تالش های زیادی انجام داده که برای مثال 
می توان به پکیج »Apple One« اشاره کرد که در مراسم اخیر اپل معرفی شد. این پکیج 
شـامل سـرویس هایی همچون اپل موزیک، اپل تی وی پالس، اپل آرکید، اپل نیوز پالس و 
آی کلود می شود که با قیمت های مختلفی در اختیار کاربران قرار می گیرد. این غول فناوری 

همچنین می خواهد از محتوای واقعیت افزوده در این سرویس استریم خود استفاده کند.

گام هایی برای آینده پررونق علم و فناوری

»بیلی کروداپ« اولین جایزه امی را برای اپل تی وی پالس به ارمغان آورد

یادداشـت

دانش��گاه خوارزمي تهران روز گذشته ش��اهد افتتاح مرکز نوآوري و رشد با 
حضور سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئیس جمهوري بود تا زمینه براي 
تبدیل ایده هاي نوآور به کسب وکارهاي دانش بنیان فراهم شود. سورنا ستاري، 
معاون علمي و فناوري رئیس جمهوري با اش��اره به توس��عه زیست بوم نوآوري 
و فناوري با راه اندازي این مرکز رش��د عنوان کرد: دانشگاه خوارزمی به عنوان 
یکي از دانشگاه هاي مهم و اثرمند در خلق ایده هاي نوآورانه اکنون بستري را 
براي توسعه کس��ب وکارهاي نوپا فراهم کرد. با توافق های صورت گرفته برای 
راه اندازی کارخانه نوآوری البرز بر ظرفیت زیس��ت بوم نوآوری این اس��تان که 

قطب فناوری های زیستی به شمار می رود افزوده می شود.

ستاری: راه برای توسعه فناوری های 
دانشگاهی فراهم است



امروزه متخصصان بازاریابی مشتاقانه به دنبال ایده هایی هستند که با 
پرداختن به آن بتوانند در حوزه تبلیغات وارد شوند و به یک سودآوری 
عالی دست یابند. در جست وجو برای سودآورترین ایده کسب و کارهای 
مرتبط با تبلیغات و بازاریابی ش��ناخت بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اس��ت، چراکه تحلیلگران باید اندازه بازار تبلیغاتی را بشناسند تا بتوانند 

هزینه های مختلف را برآورد کنند.
گزارش اخیر PwC نش��ان می دهد که رس��انه های دیجیتال رش��د 
چش��مگیری در بازار تبلیغات داشته اند اما همچنان پیش بینی می شود 
که تا سال ۲0۱9 بیش از ۸0 درصد درآمد حاصله از تبلیغات به خاطر 
اس��تقبال مردم از رس��انه های غیردیجیتالی و عمدتا سنتی است که از 
نظر مردم قابلیت انعطاف پذیری بیش��تری دارد و با زندگی مردم در هم 

آمیخته است.
ام��ا در حال��ت کلی برآورد می ش��ود ک��ه درآمد حاص��ل از تبلیغات 
در جهان تا س��ال ۲0۱9 افزایش بس��یار چش��مگیری خواهد داشت و 
هزینه های جهانی که برای تبلیغات صرف می شود نیز رقم بسیار باالیی 

خواهد بود.
اگر ش��ما هم می خواهید در کس��ب و کار تبلیغات فعالیت کنید باید 
بدانید که رمز موفقیت در این بازار صرفا تکیه بر روش های هوشمندانه 
نیس��ت. بلکه ش��ما باید طرز فک��ر خود را عوض کنی��د و بدانید که در 
زمین حریف بازی کنید. ش��ما باید از قالب یک فروشنده دربیایید و در 
نقش یک مش��تری به تبلیغات نگاه کنی��د و اینطوری می توانید اولویت 
اصلی مشتریان را درک کنید و مشاوره جامع تری برای تولید یک تبلیغ 

بدهید.
پس برای اینکه یک ایده کس��ب و کار تبلیغاتی پرسود و عالی داشته 
باشید در این نوشتار با ما همراه شوید تا ۲0 ایده کسب و کار تبلیغاتی 
که می توانید برای انجام آن از همین امروز برنامه ریزی کنید را بشناسید.

1. مدل سازی سه بعدی و انیمیشن
یکی از بهترین ایده های کسب و کارهای مرتبط با تبلیغات و بازاریابی 
مدل سازی س��ه بعدی است. ساخت انیمیش��ن، یک محصول در دنیای 
واقعی را در قالب دیجیتالی برای مخاطب به ارمغان می آورد. اس��تفاده 
از کارهای س��ه بعدی و انیمیشن برای خدماتی نظیر معماری، یادگیری 
الکترونیکی، آشنایی با شخصیت ها و افراد و … بسیار عالی و کاربردی 

است.
2. واسطه تبلیغاتی

به عنوان یک واسطه تبلیغاتی نقش شما این است که طرفین مخالف 
را کنار هم قرار دهید و یک پلتفرم مشترک پیدا کنید. مثال تولید کننده 
ش��امپو یک طرف قضیه است و مصرف کننده شامپو در طرف دیگر قرار 
دارد. این وظیفه شماست که نقش یک میانجی را بازی کنید و این دو را 
چنان کنار هم قرار دهید که مصرف کننده فقط از آن نوع خاص شامپو 
مصرف کند و به این ترتیب آن بازار رونق بگیرد. شما باید بهترین روش 

تبلیغات و قالب را برای مشتریان خود پیدا کنید.
3. سازنده کمپین تبلیغاتی

یکی دیگر از ایده های کس��ب و کارهای مرتبط با تبلیغات و بازاریابی 
ساختن کمپین های تبلیغاتی است. شما می توانید کمپین های تبلیغاتی 
خالقانه آنالین نظیر کمپین های موفق رسانه های مجازی، اپلیکیشن های 
مختلف، محتوای موبایل، ویدئوهای متفاوت، ارس��ال ایمیل و خبرنامه، 
بهینه سازی موتور جس��ت وجوی گوگل، رسانه های آنالین یا ترکیبی از 

برخی از این موارد را برای مشتریان خود برنامه ریزی و اجرا کنید.
4. مشاوره تبلیغاتی

ب��رای دس��تیابی به موفقیت در امر مش��اوره تبلیغات��ی باید تخصص 
برندس��ازی، ذهن خالق و مهارت های میان فردی موثر داش��ته باش��ید. 
فردی که با چنین مش��خصاتی وارد حوزه بازاریابی و تبلیغات می ش��ود 
قطعا می تواند مزایای ش��غلی خوبی برای خودش ایجاد کند زیرا قابلیت 
ایجاد اس��تراتژی های تبلیغاتی موثر ب��رای ارتقا و ارائه کاالها و خدمات 
مختلف به مشتریان را دارد و این ایده یکی از بهترین ایده های کسب و 

کارهای مرتبط با تبلیغات و بازاریابی است.
۵. توسعه دهنده برند

ب��ه عنوان یک مش��اور تبلیغاتی فعال در ح��وزه بازاریابی و برندینگ 
می توانی��د برای س��اخت یک برند قدرتمند فعالی��ت کنید و آنچنان در 
جهت شناسایی و ارائه این برند به مخاطبان خالقیت به خرج دهید که 

یک برند انفجاری در ذهن مخاطبان نقش ببندد.
6. عکاسی تجاری

افرادی که در زمینه عکاس��ی و فیلمبرداری تخصص دارند، می توانند 
ب��دون نیاز به ی��ک محیط کاری و از همان منزل خودش��ان به فعالیت 

در این حوزه بپردازند. این یکی از س��ودآورترین ایده های کس��ب و کار 
تبلیغات است که نیاز به تجهیزات و امکانات مختصری دارد.

7. توسعه دهنده محتوا
تولی��د محتوای باکیفی��ت اطالعات محور که مش��تری را جذب کند 
چالش بزرگ کس��ب و کار این روزها اس��ت که ش��ما می توانید از این 
چال��ش به نف��ع خودتان بهره ببرید و در این حوزه فعالیت کنید. ش��ما 
می توانید یک کس��ب و کار تبلیغاتی را با نوشتن مقاالت و متون جذاب 
آغاز کنید و س��پس یک س��ازمان منس��جم برای جذب مش��تریان تان 
بس��ازید. این یکی از سوآورترین ایده های کسب و کار تبلیغات است که 

چشم انداز بسیار روشنی دارد.

8. ساخت موزیک ویدئو
امروزه بسیاری از شرکت ها برای فعالیت های برندسازی خود به دنبال 
موزیک ویدئوهای خوب هس��تند. همچنین هنرمندان و خوانندگان هم 
برای معروف ش��دن خود به دنبال س��ازندگان موزیک ویدئو می گردند. 
اگ��ر به این کار عالق��ه دارید و توانایی آن را ه��م در خودتان می بینید 
پس زود ش��روع کنید و کارهای خالقانه و پولس��از درست کنید و این 
ایده یکی از س��ودآورترین ایده های کس��ب و کارهای مرتبط با تبلیغات 

و بازاریابی است.
9. تامین ملزومات اولیه تبلیغات

برای اینکه در این زمینه فعالیت کنید باید هر دو بازار تبلیغات یعنی 
ب��ازار چاپ��ی و نیز بازار آنالین را به خوبی بشناس��ید. وقتی نس��بت به 
نیازمندی ها و ملزومات هر دو بازار آگاهی داش��ته باشید می توانید برای 

هر کدام خدمت رسانی کنید و صاحب درآمد شوید.
 10. مشاوره خدمات پستی

بس��یاری از کس��ب و کارهای محل��ی ترجیح می دهن��د برای پخش 
کردن تبلیغات ش��ان از خدمات پس��ت اس��تفاده کنند و حرف ش��ان را 
به گوش مخاطبان برس��انند. مثال رس��توران ها، فروش��گاه های کوچک 
و خرده فروش��ی ها برای پخش کردن تبلیغات ش��ان در س��طح محلی یا 
منطقه ای از خدمات پست بهره می برند. برای انجام این کار کافی است 
که اندکی درباره سیس��تم پستی شهرتان اطالعات کسب کنید و سپس 
یک کامپیوتر، اینترنت و تلفن داش��ته باش��ید. حت��ی می توانید از اتاق 

نشیمن منزل تان هم برای این کار استفاده کنید.
11. آژانس مدیریت مراسم ها و رویدادها

برای ورود به این حوزه از بازار تبلیغات نیاز است که شما مهارت های 
برنامه ریزی و س��ازماندهی خوبی داش��ته باش��ید و اگر در رش��ته های 
مرتب��ط این ح��وزه فارغ التحصیل ش��ده اید حتما این کس��ب و کار به 
دردت��ان می خورد. در کس��ب و کار مدیریت رویدادها مش��تریان اصلی 

شما ش��رکت های بزرگ، موسس��ات آموزش��ی، زوج های آماده ازدواج، 
کاندیداهای انتخابات و بسیاری افراد حقیقی و حقوقی دیگر هستند.

12. خدمات طراحی گرافیکی
داش��تن تخصص در زمینه طراحی گرافیکی چیزی اس��ت که ش��ما 
می توانید به عنوان یک کسب و کار تبلیغاتی با کمترین امکانات شروع 
کنی��د. البته می توانید از متخصصین این حوزه هم کمک بگیرید و مثال 
یک گرافیس��ت اس��تخدام کنی��د. در حالت کلی داش��تن دانش فنی و 

خالقیت و البته روحیه کسب و کاری برای انجام این کار الزم است.
13. مشاوره بازاریابی اینترنتی

در دنیای مدرن امروز هر کس��ب و کاری چه کوچک و چه بزرگ نیاز 
به یک وب س��ایت دارد. اما تنها داش��تن یک وب س��ایت نمی تواند شما 
را نس��بت به داشتن مش��تریان خوب مطمئن کند. بسیاری موضوعات 
مرب��وط به بخش فنی و نیز برند وجود دارد که برای ایجاد یک س��ایت 
ب��ه عنوان ابزار بازاریاب��ی موثر باید بدانید. در اینجا ش��ما می توانید در 
نقش یک مش��اور بازاریابی اینترنتی ظاهر شوید و آنچه را از برندسازی 
در فضای وب یا موتور جس��ت وجوی گوگل می دانید برای مشتریان تان 

عرضه کنید.
14. خدمات تحقیقات بازار

تحقیقات بازار فعالیت برای هر کسب و کاری چه کوچک و چه بزرگ 
واقعا ضروری است. ارائه خدمات تحقیقات بازار یک روش سودآور برای 
پول درآوردن از رشته ای است که شما در آن تخصص دارید. حتما این 
ایده س��ودآور در حوزه کسب و کارهای مرتبط با تبلیغات و بازاریابی را 

امتحان کنید.
1۵. مشاوره تبلیغات محیطی

کسب و کار مشاوره تبلیغات محیطی توصیه های شما به مشتریان تان 
ب��رای تبلیغات محصول یا خدمات ش��ان در فضای باز اس��ت. تبلیغات 
محیطی در واقع بازاریابی بصری است که از برخی عناصر و ابزار و لوازم 
جذاب برای ارتباط با مخاطب بهره می برد. تبلیغات بیرونی یک رس��انه 
بسیار قدرتمند و متنوع است که اجازه می دهد طیف بسیار گسترده ای 
از مخاطب��ان با ش��یوه های خالقانه به محصول یا خدمات مورد اش��اره 

عالقه مند شوند.
 16 تبلیغات چاپی

مش��اور تبلیغات چاپی هر نوع خدمات��ی در زمینه فعالیت های چاپی 
موردنیاز سازمان ها و شرکت ها و اشخاص را ارائه می دهد. در این حوزه 
خدمات هم ش��امل طراحی و هم چاپ می ش��ود. در این کس��ب و کار 
ش��ما باید روی هزینه ها، قیمت تمام شده، عرضه و تقاضا، رقیبان مهم 
و مش��هور و وضعیت اقتصادی و واردات اقالم موردنیاز تمرکز و تحقیق 

کنید.
17. خدمات مربوط به برندینگ محصوالت

در خدم��ات مربوط به برندینگ محصوالت ش��ما برای ارائه اطالعات 
موردنیاز محصول برای خرده فروشی یا عمده فروشی باید طرح درست و 
کاملی بریزید. هر کسب و کار کوچک یا بزرگ بر اهمیت سرمایه گذاری 
در برند تاکید دارد زیرا این ارزشمندترین و قدرتمندترین بخش کسب 

و کار است.
18. فروش کاالهای تبلیغاتی

ف��روش کاالهای تبلیغاتی یک از ایده های س��ودآور کس��ب و کار در 
حوزه تبلیغات اس��ت که ش��ما می توانید با یک مبلغ جزئی و متوس��ط 
سرمایه گذاری آغاز کنید. این کسب و کار شامل فروش طیف گسترده ای 
از محصوالت مانند جاکلیدی، لیوان، تیش��رت، س��اعت دیواری، کارت 

ویزیت و سررسید و… می شود.
 19. آژانس روابط عمومی

برای شروع این کسب و کار باید در هر دو رسانه چاپی و الکترونیکی 
فعالیت کنید تا حوزه اصلی فعالیت خود را مش��خص کنید. متخصصان 
حوزه روابط عمومی از طریق رس��انه های دیجیتال با مش��تریان ارتباط 
برقرار می کنند و به کشف و شناسایی نیاز آنان می پردازند و با توجه به 
آن نیاز محصوالت خوبی را معرفی می کنند و این ایده یکی از عالی ترین 

ایده های کسب و کارهای مرتبط با تبلیغات و بازاریابی است.
20. مشاوره تجاری رادیو و تلویزیون

به عنوان یک مش��اور تجاری رادیو و تلویزیون ش��ما باید یک رس��انه 
ایده آل پیدا کنید که در تبلیغات در آن ش��ما را با مش��تریان حداکثری 
روبه رو کند که این امر نیاز به یک تفکر اس��تراتژیک و آگاهانه دارد. در 
این کسب و کار همه چیز از یک ایده شروع می شود و شما باید راه های 

قانع کردن مخاطب تلویزیون و رادیو را بشناسید.
entrepreneur/bazdeh :منبع

اقتص��اد دیجیتال یک��ی از قدرتمندترین نیروهایی اس��ت که جهان 
کسب و کار را دستخوش تغییر کرده است. این رویکرد مدل های کسب 
و کار متعدد و چش��م اندازهای رشد کسب و کارهای جدید ایجاد کرده 
و در تغییر اقتصادها و وضعیت اقتصادی برخی از کش��ورها نقش داشته 
اس��ت. برخی نمونه های این مدل های کس��ب و کار جدی��د عبارتند از 

تجارت – الکترونیک و تبلیغات آنالین و ابری.
کسب و کارهای ابری

کسب و کارهای ابری، یعنی جایی که خدمات از طریق اینترنت ارائه 
می ش��ود، دارای مزیت های کلیدی مانند هزین��ه کمتر برای تنظیمات، 
منابع عملیاتی مورد نیاز کمتر، انعطاف پذیری، توانایی رش��د و توس��عه 
و س��هولت همکاری است. نمونه هایی از کسب و کار ابری را می توان به 
قدمت سال های ۱990 یافت، زمانی که خدمات ایمیلی رایگان در کلود 

توسط گوگل، یاهو و مواردی از این دست ارائه می شد.
تبلیغات آنالین

تبلیغات آنالین نیز از راه رس��ید و به عن��وان نتیجه اقتصاد دیجیتال 
رش��د کرد. مدل های تبلیغ محور جدید ش��امل خدمات رایگان یا کمک 
هزین��ه ای و روش های پرداخ��ت جدید مانند هزین��ه در ازای هر هزار 
م��ورد)CPM(، هزینه در ازای هر اق��دام )CPA( و هزینه در ازای هر 

کلیک )CPC( می شود.
B2B گرایش های بنیادین اقتصاد دیجیتال و بازاریابی

ویژگی های ۱0 س��ال گذشته توس��ط گرایشات مشخص متعددی در 
بازاریابی B۲B تعریف ش��ده اند در ادامه این مقاله این گرایشات کلیدی 
را در کن��ار موضوعات بنیادی��ن موردنیاز برای پش��تیبانی از بازاریابان 

B۲B در زمین��ه توس��عه برنامه ها و اس��تراتژی های بازاریابی نوآورانه و 
بهینه سازی اجرای شان می خوانیم.

1: افزایش مشتری گرایی
بازاریاب��ان B۲B با توجه به رفتارهای کس��ب و کار در ح��ال تغییر و انرژی 
س��ازمانی متغی��ر بای��د از تاثیرات س��ازمانی بهتری برخوردار ب��وده و از طریق 
ارتباطات و محتوای هدفمندتر و از پیش پرداخته تر به همراهی و ارتباط بهتری 
با کس��ب و کارها و سهامداران دست پیدا کنند. بازاریابی C-suite و بازاریابی 
اینفلوئنس��ر به یکی از موضوعات داغ و محبوب در بازاریابی B۲B تبدیل ش��ده 

زیرا از روابط و اینفلوئنسرهای در بیشترین حد ممکن بهره می برند.
2: اوج گرفتن بازاریابی دیجیتال و محتوایی

تغییراتی در ارتباطات بازاریابی ایجاد ش��ده تا تاکید بیشتری بر روی 
محت��وا قرار بگی��رد، قالب ه��ای محتوایی به نوبه خود متن��وع و عموما 
غنی تر ش��ده اند. در ضمن از بازاریابی مداخله جویانه به سمت بازاریابی 
ورودی حرکت کرده ایم. بازاریابی مداخله جویانه عبارت اس��ت از تبلیغ 
ی��ک محصول یا خدمات از طریق تبلیغات مداوم، کمپین های بازاریابی، 
روابط عمومی و فروش؛ گاهی آن را بیش از اینکه به عنوان کمکی برای 

مشتری ببینند بیشتر به چشم چیزی مزاحم نگریسته می شود.
در بازاریابی ورودی مش��تریان دریافت کننده پیام های بازاریابی ش��ما 
هس��تند و این بازاریابی اس��ت که مش��تری را جذب کرده و به س��مت 
خود می کش��د، نه اینکه بازاریابی پیام را به س��مت مشتری هل بدهد. 
۱0س��ال پیش بازاریاب��ان از توانایی ردگیری رفتار خرید مش��تریان یا 
مصرف رس��انه ای در حامل های بازاریابی مختل��ف برخوردار نبودند؛ در 
ضمن مشتریان از چنین حامل های بازاریابی متنوعی در طی یک خرید 

اس��تفاده نمی کردند. فناوری های دیجیتال و س��ایر فناوری های وابسته 
ب��دان همه این مس��ائل را تغییر داد: کس��ب و کارها ام��روزه می توانند 
مصرف رس��انه ای مش��تری و مسیر طی ش��ده توس��ط او را به صورت 

یکپارچه تر دنبال کنند.
اپلیکیش��ن های دیجیتال��ی به ش��رکت ها اجازه می دهن��د از طریق 
کانال هایی نظیر موبایل، بالگ نویسی و رسانه های اجتماعی نحوه درگیر 
ش��دن مش��تریان را درک کنند، اینک��ه آنها چه مقدار محتوا اس��تفاده 

می کنند و چگونه با چنین محتوایی درگیر می شوند.
3: از مسیرهای تکی به سمت بازار تا بازاریابی چند کانالی

کس��ب و کارها و بازاریابان زمانی برای رس��یدن به بازار تنها به یک 
مس��یر، مستقیم یا غیرمس��تقیم، محدود می ش��دند. با رشد فناوری ها 
و اپلیکیش��ن های دیجیتال، ش��رکت ها ام��روزه بای��د کانال های توزیع 
دیجیتال و فیزیکی را پذیرفته و آنها را در برنامه های ش��ان ادغام نموده، 

تا از کارشان حمایت کرده یا رشد آنها را ارتقا بدهند.
4: افزایش فشار برای بهینه سازی اجرای بازاریابی

با وجود اپلیکیش��ن های دیجیتالی جدید مانند اتوماسیون بازاریابی، 
CRM و ... ، بازاریاب��ان ام��روزه می توانن��د و باید بهت��ر درگیر فروش 
ش��ده و عملکرد بازاریابی را به باالترین حد خود برسانند. تاکتیک هایی 
ک��ه بازاریابان، با توج��ه به ذات در حال تغیی��ر تصمیمات برای خرید، 
ب��رای ایجاد س��رنخ اس��تفاده می کنند غنی ت��ر ش��ده اند و فناوری ها و 
اپلیکیش��ن های جدید منجر به افزایش توانایی ردگیری رفتار مشتریان 

در کانال های ارتباطی مختلف شده اند.
innovative b2b marketing/bazdeh :منبع

B2B 4 گرایش اصلی اقتصاد دیجیتال و بازاریابی

 کبریت توکلی
بی خطر و نوآور

کبری��ت توکلی ب��رای مهار کرون��ا با تبلیغات روی بس��ته های 
بی خطر کبریت ها پیام همدلی و همراهی این مجموعه را یک بار 

دیگر به مخاطبانش گوشزد کرد.
در بس��یاری از جنبه های تبلیغ��ات نظیر دیجیتال و محیطی و 
... ش��اهد هستیم براساس رویکرد مسئولیت اجتماعی، سازمان ها 
نس��بت ب��ه رویدادهای جامع��ه بی تف��اوت نب��وده و در طراحی 
کمپین ه��ای تبلیغاتی و حتی برخی مناس��بات درون س��ازمانی 

اقدامات موثری در راستای این رویدادها پوشش داده اند.
کبری��ت توکلی با حدود ۱0۲ س��ال قدمت در عرصه کس��ب و 
کار و تولید، اکنون در شرایط کرونایی که همه دنیا را فرا گرفته، 
پیام ه��ا و تصاویر مرتب��ط با مقابله با کرونا و پیام تش��کر از کادر 
درم��ان را روی بس��ته های کبریت درج ک��رده و با نمایش تصویر 
ماسک روی بسته بندی انواع کبریت نسبت به این معضل جهانی 
بی تفاوت و منفعل نبوده و از مخاطبان دعوت کرده تا پروتکل های 

بهداشتی را برای گذار بی خطرتر از این بحران رعایت کنند.
»حس��ین علی توکلی کبریت س��از«، مدیرعامل شرکت کبریت 
توکلی، ضم��ن اظهار مطلب فوق افزود: واکنش به موضوعات روز 
و مس��ائل مهمی ک��ه در جامعه مطرح می ش��ود در برنامه کاری 
مجموع��ه ب��ه عنوان موضوع��ی روتین تبدیل ش��ده و طراحان و 
استراتژیس��ت ها هم��واره فکرهای تازه ای ب��رای رویارویی با موج 
ایجادش��ده در جامعه داش��ته و واکنش های متناسب با آن را رقم 

می زنند.
مسائل روز جامعه دغدغه برند 102 ساله توکلی

چنانچه در سال های گذشته که موضوع تغییر نام خلیج همیشه 
فارس به عنوانی جعلی دیگر مطرح شده بود، »توکلی پدر« اقدام 
به تهیه نقشه ها و اسناد و ارسال آنها به موسسه بین المللی نشنال 
جئوگراف��ی کرد و به عن��وان یک مخاطب ایرانی نس��بت به این 
موضوع بی تفاوت نبوده و در روی بس��ته های کبریت نیز با صرف 

هزینه این مدارک چاپ شد.
حت��ی موضوعاتی نظیر بح��ران آب و... از دیدگاه ما دور نمانده 
و نس��بت به همه آنها حساس��یت به خرج داده شده و بسته بندی 
کبریت به عنوان یک رسانه توانسته این موضوعات را به خوبی به 

مخاطبان انتقال دهد.
وی در ادام��ه در م��ورد فعالیت ه��ای مارکتینگی که توانس��ته 
ای��ن ش��رکت را بیش از یک ق��رن زنده و فعال نگ��ه دارد، گفت: 
همیش��ه صداقت و رفتار محترمانه با مشتری و سایر بخش هایی 
که به هرش��کلی با ما همکاری دارند، مدنظر قرار داش��ته و البته 
بازخوردهایی ک��ه دریافت کردیم نش��انه موفقیت چنین تفکری 

بوده است که همیشه قدردان آن بودیم.
نوآوری در کنار اصالت

ام��ا در کن��ار همه اینها س��عی کردیم همراه با ش��رایط جامعه 
نوآوری هایی را در تولید انواع کبریت متناسب با نیاز جامعه ایجاد 
کنیم، ب��ه عنوان نمونه تولید انواع کبریت های رنگی با چوب های 
بلند که برای روش��ن کردن شمع روی کیک تولد مناسب است و 
همچنین قابل اس��تفاده در ش��ومینه از آن جمله بوده است و نیز 
تغییراتی که در بس��ته بندی های کبریت صورت گرفته و از شکل 
س��نتی و کلیشه ای خارج ش��ده و همچنین برای نخستین بار در 
دنیا کبریت با خاصیت دودزایی تولید کردیم و ثبت اختراع ش��ده 

است.
ای��ن محصول برای تش��خیص گاز ۲co طراحی و تولید ش��ده 
و اصال قابل اش��تعال نیس��ت ب��رای مصارف خانگ��ی و همچنین 
دیگ های بخار قابل اس��تفاده بوده که اگر در شبکه جایی مسدود 
شده باشد با تولید دود توسط این کبریت تشخیص داده می شود. 
این در حالی اس��ت که طی سال ها ش��اهد بودیم تعداد زیادی از 
افراد به خاطر استنشاق گاز ۲co جان خود را از دست می دهند.

وی در م��ورد پروژه ه��ای تبلیغاتی برند توکلی گفت: هر س��ال 
تبلیغات تلویزیونی داریم اما با توجه به هزینه های سرس��ام آوری 
ک��ه این دس��ت از تبلیغات دارن��د ترجیح دادیم در ش��بکه های 
اجتماع��ی هم��راه مخاطبان م��ان باش��یم و اطالع رس��انی کنیم. 
همچنین تبلیغات محیطی که نس��بت به تعداد بازدید هزینه های 

تبلیغات به صرفه نیستند.
ب��ا توجه به نوع فعالی��ت مجموعه، خود کبری��ت توکلی نوعی 
رسانه است که برخی شرکت ها درخواست درج پیام تبلیغاتی شان 
را روی آن دارند که نمونه های نفیسی در این رابطه تولید کردیم 

و به درج آگهی روی بسته بندی های متنوع اقدام شده است.
وی راز ماندگاری ۱00 س��اله کبریت توکلی را در انجام ندادن 
برخی کارها دانس��ت که تاثیر زیادی در حفظ پرستیژ و هویت و 
شخصیت برند آن داشته است و تصریح کرد شرکت ها پس از ۳0 
س��ال فعالیت تنها راهکار بقای ش��ان انجام دادن یک سری کارها 
نیست بلکه وارد نشدن به برخی مسائل و خودداری از انجام آنها، 

راهکار مناسب تری است که تجربه ثابت کرده است.
کرونا فرصتی برای مصمم تر شدن

بح��ران کرونا ام��ا در این مجموعه نیز به عن��وان فرصتی تلقی 
ش��ده تا مصمم تر و با اراده تر نس��بت به قبل ادامه فعالیت داشته 
باش��د وی با تاکید به این موضوع که همکاری با ش��رکت کبریت 
توکلی کار راحتی نیس��ت، افزود: ضوابط و اصولی وجود دارد که 
دیس��یپلین خاص کاری ما را تش��کیل می دهد و رعایت آنها الزم 
و ضروری اس��ت به عنوان نمونه در دوران کرونا اقدام استفاده از 
ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی از اهمیت بارزی برخوردار 
بوده و همچنین تب س��نجی و س��نجش اکس��یژن خ��ون تمامی 

پرسنل در این دوره در هنگام ورود هر روز انجام شده است.
او حفظ نیروی کار در دوران بحران و ورود به تولید محصوالت 
جدی��د با حف��ظ اصالت کبریت را در ش��رایط مختلف ش��اخصه 
مدیریت ۱00 س��اله ای عنوان کرد که نس��ل به نس��ل از پدر به 

پسر رسیده است.
الرم به ذکر است نسل اول توکلی که این صنعت را وارد کشور 
ک��رده عنوان توکلی را برای نام خانوادگی انتخاب کرد تا توکل به 
خدا سرلوحه فعالیت های شان بوده و همچنین پسوند کبریت ساز 
در نام خانوادگی همیش��ه یادآور زحماتی باشد که نسل های قبل 

برای استمرار این صنعت متحمل شدند.
mbanews :منبع
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ب��رای یادگیری بهترین روش برای تبدیل افراد غریبه به مش��تریان و 
ترویج دهندگان کسب و کارتان با ما همراه باشید.

روشی اثبات شده برای عصر دیجیتال
بازاریابی ربایش��ی، از سال ۲00۶ موثرترین شیوه برای انجام کسب و 
کار اینترنتی بوده اس��ت. برخالف ش��یوه های قدیمی بازاریابی برون گرا 
مانن��د خرید تبلیغات، خرید فهرس��ت های ایمی��ل و هزینه برای جلب 
مش��تریان راغب، بازاریابی ربایش��ی روی س��اخت محت��وای با کیفیتی 
تمرکز می کند که مردم را به سوی شرکت و محصول شما می کشاند. با 
هماهنگ س��اختن محتوای منتشرشده خود با عالیق مشتریان، به طور 
طبیع��ی مخاطبانی جذب می کنید که بعدا به مرور زمان می توانید آنها 
را به مش��تری احتمالی، به مش��تری قطعی و سپس به مشتری طرفدار 

خود تبدیل کنید.
روش تفسیر اطالعات

ش��رکت های ربایش��ی باید چهار گام اصلی )ج��ذب، تبدیل، خاتمه، 
رضایت( را در راستای جلب بازدیدکنند گان، هواداران، مشتریان راغب و 
ترویج کنندگان را نیز در دستور کار خود قرار دهند. در ادامه، به ابزاری 
که ش��رکت ها برای انجام این کارها مورد اس��تفاده قرار می دهند، اشاره 
شده است. )در زیر هر گام، به ابزار مرتبط آن اشاره شده است اما توجه 
داشته باشید که این ابزار در جاهای دیگر هم قابل استفاده هستند! ابزار 

بس��یاری از جمله ایمیل، می توانند در مراحل 
این روش اهمیت باالیی داشته باشند.(

بازاریابی ربایشی چیست؟
بازاریابی ربایشی، یعنی استفاده از بازاریابی 
برای جذب مش��تریان احتمالی، بدون زحمت 
و تالش بس��یار برای جلب توجه آنها. س��هیم 
ش��دن، نشانه اهمیت دادن ش��ما است و کار 
بازاریابی ربایشی نیز س��اخت محتوا و سهیم 
ش��دن آن با دنیا است. با ساخت محتوایی که 
کامال طبق نیاز و خواس��ته  مش��تریان ایده آل  
ش��ما طراحی ش��ده باش��د، مخاطبان واجد 
ش��رایطی را جذب کسب و کار خود می کنید 
که به طور مداوم برای محتوای بیشتر به شما 

مراجعه  خواهند کرد.
موضوعات مهم

ایجاد محتوا + انتشار 
تولی��د محتوا ب��رای پاس��خگویی ب��ه نیاز 
مخاطب هدف و س��واالت مش��تریان، سپس 

انتشار گسترده آن محتوا.
چرخه عمر بازاریابی

افراد، خود به خود ترویج کننده نمی ش��وند، 
غریب��ه ،  اف��راد  از  ترویج کننده ه��ا  ای��ن 
مش��تریان  و  مخاطب��ان  بازدیدکنن��دگان، 
معمول��ی پدی��د می آین��د. بعض��ی اقدامات 
مخص��وص بازاریابی هم کم��ک می کنند که 
این غریبه ها ب��ه ترویج کنندگان محصول و یا 

شرکت تبدیل شوند.
شخصی سازی

محتوای خ��ود را مطابق خواس��ته ها و نیاز 
اف��رادی که آنه��ا را می بینند تهی��ه کنید. به 
مرور زمان با ش��ناخت بیشتر مشتریان خود، 
می توانی��د مطالب خود را با نیازهای آنها بهتر 

تطبیق دهید.
چند کاناله بودن

بازاریاب��ی ربایش��ی ذاتا از طری��ق چندین 
کانال انجام می ش��ود زیرا این شیوه بازاریابی، 
مردم را در همان جایی که هستند هدف قرار 
می دهد، یعنی از همان طریقی که خودش��ان 

می خواهند با شما تعامل برقرار کنند.
یکپارچه سازی

س��اخت محتوا، انتش��ار محت��وا و ابزارهای 
تجزیه و تحلیل آن همگی مانند یک دستگاه 
دقی��ق و منظم کار می کنند و به ش��ما اجازه 

می دهند روی انتشار محتوایی مناسب، در زمان و مکان مناسب تمرکز 
کنید.

کاری کنید که مردم بازاریابی شما را دوست داشته باشند
انتش��ار محتوای مناسب در زمان و مکان مناسب، بازاریابی شما را به 
اب��زاری مفید و نه مزاحم برای مش��تریان تان تبدیل می کند. مردم این 

بازاریابی را دوست دارند.
محتوا

بدون محتوا، بازاریابی ربایشی وجود نخواهد داشت. بازاریابی ربایشی 
از محتوا تغذیه می ش��ود. ش��ما می توانی��د با ایجاد محتوای مناس��ب، 
بازدیدکنندگان ایده آل خود را به طور موثری جذب کنید، بعد آنها را به 

هواخواهان و سپس مشتریان نهایی تبدیل  کنید.
مکان

محتوا اگر در مکان مناس��ب نباش��د دیده نمی ش��ود و مکان مناسب 
آنجایی است که مشتری ایده آل شما وقت می گذراند. محتوا را در مکان 
مناسب پخش کنید. انتشار محتوا، زمینه محتوای شما را فراهم می کند.

زمان
تنظی��م وقت، اهمیت زیادی دارد. بازاریابی ربایش��ی این اختیار را به 
خری��دار می دهد که خرید را هر زمان که آم��اده بود انجام دهد. فراهم 
س��اختن محتوا دقیقا در زمان مناسب، باعث ایجاد اعتماد شده و شیوه 

بازاریابی و فروش شما را مرتبط و مفید می سازد.
چهار گام اصلی در بازاریابی ربایشی

1. جذب
م��ا نمی خواهیم که به هر نحو ممکن آمار بازدید س��ایت باال برود، ما 
به دنبال افراد مناس��ب هس��تیم. افرادی را می خواهیم که به مشتریان 
راغب و نهایتا به مش��تریان راضی تبدیل ش��وند. این افراد »مناس��ب« 
چه کس��انی هستند؟ مشتریان ایده آل ما، که به عنوان اشخاص خریدار 
هم شناخته می شوند. اشخاص خریدار، ایده آل های جامعی از مشتریان 
واقعی ش��ما هستند. این اشخاص، عالوه بر اهداف، چالش ها، نقاط درد، 

انتق��ادات رایج به محصوالت و خدمات، اطالعات فردی و گروهی ای که 
بین اعضای آن نوع  مشتری خاص به اشتراک گذاشته شده را نیز دربر 
می گیرند. اشخاص خریدار شما، افرادی هستند که تمام کسب و کارتان 

حول محور آنها ساخته شده است.
بعضی از مهم ترین ابزار جذب افراد مناسب به سایت، عبارتند از:

وبالگ نویسی
بازاریابی ربایش��ی از وبالگ نویسی آغاز می ش��ود. وبالگ، بهترین راه 
جذب بازدیدکننده جدید برای س��ایت اس��ت. به منظور دیده شدن آن 
توس��ط مشتریان احتمالی مناسب، ش��ما باید محتوای آموزشی خود  را 
ب��ه نح��وی تهیه کنید که با آنه��ا ارتباط برقرار کند و به سواالت ش��ان 

پاسخ دهد.
سئو

مشتریان ش��ما معموال در ش��روع فرآیند خرید آنالین، از یک موتور 
جست وجوگر برای یافتن پاسخ های خود استفاده می کنند بنابراین باید 
مطمئن ش��وید که در مکان و زمان جست وجوی آنها حضور برجسته ای 
داری��د. به این منظور باید با بررس��ی و دقت زی��ادی کلمات کلیدی را 
انتخ��اب کنی��د، صفحات خود را بهینه س��ازی کنید، محتوا بس��ازید و 
لینک ها را مرتبط با موضوع جس��ت وجوی خریداران ایده آل خود ایجاد 

کنید.

صفحات
صفحات س��ایت شما، ویترین دیجیتال شماست. پس بهترین ها را در 
معرض دید بگذارید! سایت را طوری بهینه سازی کنید که برای خریدار 
ایده آل ش��ما جذاب باش��د و آن را به فانوس��ی از اطالعات مفید تبدیل 

کنید تا افراد مناسب برای بازدید از صفحات شما ترغیب شوند.
انتشار اجتماعی

موفقیت اس��تراتژی های بازاریابی ربایشی به محتوای جالب و انتشار 
اجتماعی آن بستگی دارد و به شما اجازه می دهد که اطالعات ارزشمند 
خود را در ش��بکه های اجتماعی منتشر کنید، با مشتریان احتمالی خود 
تعامل داش��ته باش��ید و به برند خود جلوه ای بهتر و واقعی تر بدهید. در 
شبکه هایی فعال باشید که خریداران ایده آل شما آنجا وقت می گذرانند.

2. تبدیل
پ��س از جذب بازدیدکننده برای س��ایت، قدم بع��دی تبدیل آنها به 
مش��تریان راغب اس��ت که این  کار با جمع آوری اطالع��ات تماس آنها 
صورت می گیرد. حداقل کاری که باید انجام دهید، گرفتن آدرس ایمیل 
آنهاس��ت. اطالعات تماس، باارزش ترین دارایی در حوزه بازاریابی آنالین 
به ش��مار می رود. پس برای اینکه بازدیدکنندگان شما با میل خود این 
اطالع��ات را در اختیارتان بگذارند، ش��ما هم باید در ازای آن چیزی به 
آنها پیش��نهاد دهید! چیزهایی مثل کتاب ه��ای الکترونیکی، مقاله ها و 
جزوه ه��ای راهنما و به ط��ور کل هرگونه اطالعاتی که برای اش��خاص 

خریدار شما جالب و ارزشمند باشد.
بعض��ی از مهم ترین ابزار برای تبدیل بازدیدکننده به مش��تری راغب 

عبارتند از:
فرم

ب��رای تبدی��ل بازدیدکننده ها به مش��تریان راغب، بای��د فرمی برای 
دریاف��ت اطالعات تماس در اختیارش��ان قرار داد. ف��رم را طوری تهیه 

کنید که این مرحله در روند تبدیل، تا حد ممکن ساده شود.
تهییج کردن

دکمه یا لینک هایی هس��تند ک��ه بازدیدکنندگان را ب��ه اقدام فوری 
ترغیب می کنند، مانند »دانلود یک مقاله« یا »ش��رکت در یک سمینار 
اینترنتی«. اگر از این نوع تهییج کننده ها کم داشته باشید و یا به اندازه 

کافی جالب نباشند، مشتری راغبی به دست نمی آورید.
صفحات فرود

هنگام��ی ک��ه بازدیدکننده س��ایت روی لینک »اق��دام کن« کلیک 
کند به یک صفحه فرود فرس��تاده می ش��ود. صفحه فرود جایی اس��ت 
که پیش��نهاد ارائه شده توس��ط »اقدام کن« عملی می  شود و مشتریان 
احتمالی اطالعات تم��اس خود را وارد می کنند تا گروه فروش بتواند با 
آنها ارتباط برقرار کند. هنگامی که بازدیدکننده س��ایت برای اولین بار 
در یک صفحه فرود فرمی را پر می کند، تبدیل به یک مخاطب می شود.

مخاطبین
آمار مشتریان راغبی که تبدیل می کنید را در یک پایگاه داده متمرکز نگه 
داری��د. گردآوری اطالعات در یک جا کمک می کند تا از هر تعاملی که قبال با 
مخاطبین خود داشتید )از طریق ایمیل، یک صفحه فرود، شبکه های اجتماعی 
و...( اس��تفاده کنید و همچنین این کار ش��ما را در بهبود تعامالت آینده برای 

جذب، تبدیل، خاتمه و رضایت بیشتر اشخاص خریدارتان یاری می دهد.
3. خاتمه

ش��ما در مسیر مناسبی قرار دارید. بازدیدکننده های مناسب را جذب 
ک��رده و آنه��ا را به مش��تریان راغ��ب تبدیل 
کرده اید، اما حاال باید آن مش��تریان راغب را 
به مش��تریان نهایی تبدیل کنید. حال چگونه 
می توان این کار را به بهترین شکل انجام داد؟ 
در این مرحله می توان با استفاده از بعضی ابزار 
بازاریابی، از تبدیل مشتریان راغب مناسب، در 

زمان مناسب اطمینان حاصل کرد.
ابزارهای موردنی��از در فرآیند خاتمه دادن 

عبارتند از:
مدیریت ارتباطات با مشتری

جزیی��ات تم��ام مخاطبی��ن، ش��رکت ها و 
معام��الت را حف��ظ کنی��د تا قادر باش��ید به 
راحتی و در زمان مناسب، با مشتری احتمالی 
مناس��ب تماس بگیرید. سیستم های مدیریت 
ارتباط با مش��تری )CRM(، با در دس��ترس 
ق��رار دادن اطالع��ات صحی��ح، کار ارتب��اط 
با مش��تری احتمال��ی از هر طری��ق را بهبود 

می بخشند.
گزارش  چرخه بسته

از کج��ا می فهمید که کدام ش��یوه بازاریابی 
بهترین مش��تریان راغب را به دس��ت می آورد؟ 
آیا گروه فروش ش��ما به خوبی ای��ن افراد را به 
مشتریان نهایی تبدیل می کند؟ هماهنگی شما 
با سیس��تم ارتباط با مشتری موجب می شود تا 
بتوانید میزان کارایی و هماهنگی گروه  بازاریاب 

و گروه فروش خود با یکدیگر را بررسی کنید.
ایمیل

اگر یک بازدیدکننده پس از کلیک بر روی 
لینک »اقدام کن« شما و پر کردن فرم صفحه 
ف��رود ی��ا دانلود مقال��ه راهنمای ش��ما هنوز 
آمادگی مش��تری شدن را نداش��ته باشد چه 
می کنید؟ مجموع��ه ای از ایمیل ها  با محتوای 
مرتب��ط و مفی��د می توان��د اعتماد مش��تری 
احتمال��ی را جلب کند و می��زان آمادگی آنها 

را برای خرید باال ببرد.
اتوماسیون بازاریابی

این فرآیند ش��امل ایج��اد بازاریابی ایمیلی 
و پ��رورش مش��تریان راغب اس��ت به طوری 
که مناس��ب نیازها و مرحل��ه چرخه عمر هر 
ک��دام از آنها باش��د. به عنوان مث��ال اگر یک 
بازدیدکننده، در گذش��ته مقاله ای با موضوع 
خاص از ش��ما دانلود کرده، بهتر اس��ت شما 
مجموعه ای از ایمیل های مرتبط با آن موضوع 
را برای او ارس��ال کنید. اما اگر ش��ما را در توییت��ر دنبال کرده اند و به 
صفحات خاصی از س��ایت تان س��ر می زنند، بهتر است روش پیام رسانی 

خود را طوری تغییر دهید تا منعکس کننده عالیق مختلف آنها باشد.
4. رضایت

در بازاریاب��ی ربایش��ی، فراهم س��اختن محتوای جال��ب توجه برای 
بازدیدکنندگان، مش��تریان راغب یا مش��تریان موجود اهمیت بسیاری 
دارد. اگر کس��ی قبال برای تان چک نوش��ته اس��ت دلیل نمی شود که او 
را فراموش کنید! ش��رکت هایی که از بازاریابی ربایشی استفاده می کنند 
می بایس��ت به رضایت مش��تریان کنونی خود اهمیت دهن��د تا آنها به 

ترویج کنندگان سازمان و محصولی که دوست دارند تبدیل شوند.   
ابزاری که برای جلب رضایت مشتریان استفاده می شوند عبارتند از:

نظرسنجی ها
بهترین راه برای فهمیدن خواسته کاربران، پرسیدن از خودشان است. 
با اس��تفاده از بازخورد ها و نظرس��نجی ها مطمئن شوید که محصول یا 

خدمات موردنظر آنها را فراهم می کنید.
کلید »اقدام کن« هوشمند

این مورد شامل ارائه پیشنهاداتی به کاربران مختلف است که براساس 
شخص خریدار و چرخه عمر تغییر می کنند.
متن هوشمندانه

محت��وای قابل توجه خ��ود را مطابق عالیق و چالش های مش��تریان 
موجود خود طراحی کنید. به آنها در رسیدن به اهداف شان کمک کنید 
و در کنار آن، محصوالت جدید و امکاناتی که ممکن اس��ت برای ش��ان 

جالب باشد را به آنها معرفی کنید.
نظارت اجتماعی

آن دس��ته از مکالمات اجتماعی  که بیش��تر برای تان اهمیت دارند را 
دنبال کنید. به پرس��ش ها، نظرات، عالقه مندی ها و انتقادات مش��تریان 

خود گوش کنید و با محتوای مرتبط به آنها پاسخ دهید.
hubspot/ucan :منبع

جهش 2۵0 میلیارد دالری صنعت 
خرده فروشی آنالین در ۵ سال آینده

براس��اس گزارش موسسه مارکاتوس، مش��تریان در زمینه خرید 
از خرده فروش��ی های حضوری وفاداری بس��یار زیادی از خود نشان 
می دهند. همین امر موجب بروز مش��کالتی برای خرده فروشی های 
آنالین در زمینه جلب نظر مش��تریان ش��ده اس��ت. ش��اید در نگاه 
نخست خرید آنالین سرعت بسیار بیشتر در کنار دردسر کمتر برای 
برنده��ا ب��ه ارمغان بیاورد، اما نکته مهم در ای��ن بین لذت خرید به 
صورت حضوری اس��ت. این نکته در مورد خرده فروشی های آنالین 
دقیقا برعکس اس��ت. بر این اس��اس اغلب مشتریان در زمینه خرید 
آنالین وفاداری بس��یار اندکی به برنده��ا دارند. یکی از دالیل اصلی 
این امر دشواری برندسازی در فضای آنالین است. خرده فروشی های 
حضوری در دهه های متمادی با تعامل مس��تقیم با مشتریان موفق 
به برندس��ازی مناسبی شده اند. علی رغم دش��واری های فعالیت در 
زمین��ه خرده فروش��ی آنالین برخی از نکات این حوزه را به دش��ت 
س��ودآور کرده اس��ت. ش��یوع ویروس کرونا در طول ماه های اخیر 
خرده فروش��ی های آنالین را به ش��دت از رقبای حضوری ش��ان جلو 
انداخته است. بر این اساس بس��یاری از خرده فروشی های حضوری 

نیز اقدام به ورود به عرصه دیجیتال کرده اند. 
ام��روزه خری��د آنالین ی��ک گزینه دلبخواهی نیس��ت. بس��یاری 
از مش��تریان برای خرید مطمئ��ن و ایمن چاره ای ج��ز مراجعه به 
فروشگاه های آنالین ندارند. این امر با شیوع ویروس کرونا خطرهای 
زیادی پیش روی مردم قرار داده اس��ت. خرده فروشی های حضوری 
نیز با استفاده از شرایط کنونی در تالش برای حضور هرچه بهتر در 

عرصه دیجیتال هستند. 
براس��اس گزارش موسس��ه مارکاتوس، فروش خرده فروش��ی های 
آنالی��ن در بازه زمانی 5 س��ال آینده افزایش قاب��ل توجهی خواهد 
داش��ت. این افزایش معادل ارزش ۲50 میلیارد دالری اس��ت. یکی 
از دالیل اصلی این ارزیابی درگیری بلندمدت با ویروس کروناس��ت. 
با این حس��اب رفتار مش��تریان در زمینه خرید برای مدتی طوالنی 
معطوف به خرده فروش��ی های آنالین خواهد ب��ود. امروزه برندهای 
بس��یار زیادی در معرض کس��ب س��ودهای فراوان از خرده فروشی 
آنالی��ن هس��تند. این امر انگیزه س��ایر برندها ب��رای حضور در این 
صنعت را افزایش داده است. بر این اساس در سال های آینده شاهد 

افزایش رقابت میان خرده فروشی های آنالین خواهیم بود.
مهمترین چالش پیش روی خرده فروشی های آنالین مسئله جلب 
وفاداری مش��تریان است. اگر خرده فروش��ی ها توانایی جلب تعامل 
پایدار مش��تریان را نداشته باش��ند، هزینه های بازاریابی و تبلیغات 
هنگفتی را متحمل خواهند شد. این امر در طول دوران کرونا کمتر 
م��ورد توجه کارآفرینان قرار گرفته اس��ت. یکی از دالیل اصلی این 
امر عدم احس��اس نیاز خرده فروش��ی های آنالین ب��ه جلب وفاداری 
مش��تریان است. وقتی مشتریان در شرایط کرونایی انتخاب دیگری 
پیش روی ندارند، توجه به جلب وفاداری آنها مدنظر اغلب کسب و 
کارها نخواهد بود. برندهای تازه وارد به عرصه خرده فروش��ی آنالین 
باید نسبت به این نکته توجه بسیار زیادی داشته باشند. در غیر این 

صورت سهم چندانی از سود سرشار حوزه موردنظر نخواهند برد. 
grocerydive.com :منبع
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۵ درس مهم کارآفرینی که با غلبه بر فقر 
می توان آموخت

وقتی کسی جمله  » می خواهم فقیر باشم «  را می شنود، احتماال قبل از 
آنکه این فکر به ذهنش برسد که واقعا چه کسی دلش می خواهد فقیر 
باشد، چش��مانش از تعجب گرد می شوند. با وجود این، شاید برای تان 
جالب باشد اگر بدانید بسیاری از آدم ها می خواهند فقیر باشند – بدون 
اینکه حتی خودش��ان بدانند. من معموال داس��تان چگونگی رسیدنم 
را به آگاهی کاملی از مس��ائل مالی داخل خان��ه پس از جدایی مادر و 
پدرم برای همه تعریف می کنم. من از همه یارانه های دولتی اس��تفاده 
می کردم و اجاره  خانه  مادرم را )که معموال همیشه از موعد پرداختش 
می گذش��ت( با صاحبخانه تس��ویه می کردم و معموال ب��رای خرید به 
ارزان ترین فروش��گاه ها می رفتم. من تمام این تجربه ها را با جزییات در 
برنامه  تد تاک در رابطه با موضوع توانمندس��ازی مالی بیان کرده ام. در 
ادامه این نوشتار با ما همراه باشید تا 5 درس مهم کارآفرینی که با غلبه 

بر فقر می توان آموخت را بدانید.
دلیل اینکه می  گویم آرزو می کردم فقیر باشم این است که علی رغم 
اینکه کنار آمدن با فقر تجربه  ناخوش��ایندی است، تمرین خوبی برای 
تقویت قدرتی است که به بقای شما کمک می کند – و من یاد گرفتم 
چگونه زنده بمانم. بسیاری از آدم هایی که چنین حقیقتی )یا حقیقت 
مشابهی( را با شما در میان می گذارند، ممکن است در طول زندگی شان 
فقط خواسته باش��ند زنده بمانند، نه اینکه لزوما به سطحی از زندگی 
برسند که بتوانند ولخرجی یا تجمل گرایی کنند. تجربه  کار در صندوق 
یک فروش��گاه مواد غذایی محلی باعث ش��د متوجه بش��وم آدم هایی 
وج��ود دارند که بدون کمک برنامه  کوپن غ��ذا می توانند به راحتی به 
صورت نقدی یا با کارت اعتباری خرید کنند. ناگهان متوجه شدم دیگر 
نمی خواهم فقط زنده بمانم، بلکه می خواهم زندگی ام را از لحاظ مالی 
به شکوفایی برسانم. در این مقاله، به 5 نکته اشاره می کنم که با انجام 
آنها توانس��تم طرز فکر فقرطلب خود را پش��ت سر بگذارم و دیگر دلم 

نخواهد فقیر باشم.
پس از آنکه با مسائل مالی در خانه آشنا می شوید، به تدریج به آگاهی 

از نحوه  مدیریت زمان نیاز پیدا خواهید کرد. 
درس مهم کارآفرینی برای غلبه بر فقر

1. تغییر دنیای اطراف خود
م��ن به اندازه  کافی خوش ش��انس بودم که این فرصت را به دس��ت 
آوردم که با فراموش کردن دانس��ته های نادرست خود و نقل مکان به 
بخش دیگری از کشور و شروع یک زندگی جدید، بتوانم دنیای اطراف 
خود را تغییر دهم. با اینکه ابتدا نتیجه  ترک هر چیز و هر کس��ی که 
از قبل می ش��ناختم، ناراحت کننده و ترسناک به نظر می آمد، تصمیم 
گرفتم دلم را به دریا بزنم و وارد مسیری شوم که من را به اینجا رساند. 
گاهی اوقات، تغییری در چشم انداز، اولویت ها و قرار گرفتن در معرض 
موقعیت های مختلف همان جرقه ای است که برای تغییر وضعیت خود 
ب��ه آن نیاز دارید. بعضی از آدم ها تمام طول زندگی ش��ان را در همان 
ش��هری سپری می کنند که در آن متولد ش��ده اند. آرزوهای تان هرچه 
باش��ند، موفقیت ممکن است فقط در آن سوی ترس ها و ناشناخته ها 

انتظارتان را بکشد.
2. سرمایه گذاری در تحصیل و آموزش

اگر به دنبال تحصیل در حوزه های مدیریت مالی شخصی، کارآفرینی، 
پیشرفت شخصی و سایر موضوعات مورد عالقه تان هستید، گزینه های 
رای��گان و غیررایگان مختلفی برای تان وجود دارند. س��رمایه گذاری در 
ای��ن حوزه از نظر من یعنی اش��تغال به صورت کارآم��وزی رایگان در 
ش��رکت های خدمات امور مالی و همچنین، خرید کتاب ها، شرکت در 

دوره های آموزشی، سمینارها و رویدادهای شبکه ای.
صرف��ا قرار گرفت��ن در معرض مفاهیم، اص��ول و تمرین های عملی 
درخصوص روش های ثروت سازی به من الهام می بخشد بخواهم بیشتر 
یاد بگیرم و بیشتر کار کنم. این وضعیت چشم اندازم را برای کارهایی که 
امکان انجام شان را دارم، وسیع تر می کند و من  را وامی دارد راهی برای 
انجام آن کارها پیدا کنم. همیشه برای یادگیری چیزهای جدید زمان 
مناسبی وجود دارد و با کمک گوگل که همیشه در دسترس تان است، 

فرصت های یادگیری همواره پیش روی تان خواهند بود.
3. ایجاد یک گروه

م��ن متوجه بس��یاری از مفاهیمی بودم که یاد گرفت��ه بودم و برای 
همکاران، گروه دوستان و خانواده ام که با آنها وقت می گذرانم، بیگانه به 
نظر می رسید. برای پیشرفت و رسیدن به سطوح باالتر، الزم بود خودم 
را در جمع آدم هایی قرار دهم که تمام چیزهایی را که من به دنبال شان 
بودم تجربه کرده باش��ند و روش رسیدن به آنها را به من نشان دهند. 
ایجاد روابط استراتژیک از گذشته تاکنون و همچنان در آینده به عنوان 
یکی از عوامل بسیار مهم در فرآیند تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق 
ش��ناخته می ش��ود. ایجاد یک گروه، خواه به صورت استخدام یک فرد 
حرفه ای نظیر حس��ابدار یا وکیل باش��د، خواه پیدا کردن یک مربی یا 
صرفا ایجاد یک شبکه با افراد مرتبط با حوزه  کاری ، مسیرم را به سمت 
موفقیت هموار کرده، و در مقابله با هر مانع یا هنگام تعیین هر هدف 

به کمک من آمده است.
4. اجرای هر آنچه یاد گرفته اید

یک��ی از چیزهایی که تاکنون در زندگی یاد گرفته ام،  این اس��ت که 
هرگز منتظر نشوید به آمادگی کامل برسید و هیچ وقت قرار نیست به 
آن سطح تکامل برسید. به هر شکل، هر آنچه را تاکنون یاد گرفته اید، 
به کار ببندید. ترس از شکس��ت باعث می شود بسیاری از آدم ها حتی 
پیش از ش��روع دچار شکست شوند و هرگز نتوانند حتی ذره ای طعم 
موفقیت را بچشند. اجرای هر آنچه از طریق آزمون و خطا یاد گرفته ام، 
آنچنان اعتماد به نفس��ی به من داد تا بتوانم فرصت های بهتری برای 
خود ایجاد کنم، بیش��تر سرمایه گذاری کنم و بتوانم نقص های خود را 
برطرف کنم. برای آنکه بتوانم واقعا تفکر فقیرانه را از خود دور کنم، باید 
روی چیزهایی ش��رط می بستم که ۱00درصد مطمئن نبودم آیا برای 

انجام شان آمادگی کامل دارم یا خیر.
۵. خودباوری

اگر بخواه��م تمام عوامل دخیل را در رس��یدنم به موفقیت در یک 
عب��ارت خالصه کنم، باید بگویم تمام ای��ن عوامل فقط به  خودباوری 
نامح��دود و پایدار برمی  گردن��د. بدون اعتماد به نف��س و باور به خود 
نمی توانستم از عهده  انجام هیچ کاری در زندگی بربیایم. خودباوری به 
من جرأت داد تا از سکون خارج شوم، به من انگیزه داد تا منابع خود را 
صرف تحصیل کنم، به من جسارت داد تا وارد شبکه ای جدید از آدم ها 
ش��وم و به من اعتماد به نفس داد تا بتوانم هر آنچه را یاد گرفته ام، به 

اجرا دربیاورم.
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مترجم عاطفه جوالنی : با ظهور اولین موج بزرگ همه گیری ویروس 
کرونا در کش��ور چین، ش��رایط اقتصادی این کشور تبدیل به نمونه ای 
برای س��ایر کش��ورها ش��د. این روزه��ا صنایع مختلف از ت��داوم وضع 

نابسامان اقتصادی بسیار نگران هستند.
بنابرای��ن مقام��ات چین��ی بای��د بی��ش از وی��روس، در پ��ی رف��ع 
محدودیت های اقتصادی باش��ند. آنها باید به ش��رکت هایی که متضرر 
ش��ده و آماده بازگشت به بازارهای ناپایدار اقتصادی هستند، قوت قلب 
بدهن��د. البته برای نجات زنجیره تامی��ن از ویروس کرونا، راهکارهایی 

وجود دارد که در ادامه مطلب به آنها اشاره می شود.
کارشناسان معتقد هستند در بحران کنونی، اگر اقتصاد چین همواره 
در وضعیت معلق فعلی خود باقی بماند، احتماال اقتصاد دیگر کش��ورها 
را از طریق زنجیره های تامین جهانی دچار اختالل می کند. کمبود مواد 
اولیه و تنگنای تامین آن، می تواند این اختالل جهانی را طوالنی تر کند. 
این مس��ئله تولیدکنندگان هر کشور را برای انجام سفارشات تجهیزات 
محافظت ش��خصی و سایر تجهیزات پزش��کی تحت فشار بسیاری قرار 

می دهد.
در چنین شرایطی اعتماد بین دو طرف عرضه و تقاضا مانند حلقه ای 
مفقوده خواهد ب��ود. خریداران خواهان ارائه ش��دن محصوالت چینی 
هس��تند و از س��وی دیگر تولیدکنندگان چینی به همان اندازه مشتاق 
افزای��ش تولید محصوالت خود هس��تند. در زمانی ک��ه معامالت چند 
میلیون دالری طی س��اعت ها مذاکره به نتیجه نمی رسند و دو طرف از 
وضع موجود ناراضی هس��تند، عدم یافتن زمینه مشترک می تواند مانع 
پیدا کردن راه مناس��ب برای مقابله با این بیماری بوده و بهبود اقتصاد 
جهانی را به تاخیر بیندازد. خوشبختانه در این میان  فناوری نوظهوری 
وجود دارد که متناس��ب با نیازه��ای امروز اقتصاد جهانی اس��ت: این 

فناوری چیزی نیست جز فناوری بالک چین.
بالک چین فناوری مبتنی بر اعتماد

در میان ناامیدی فراگیر جهانی، تاثیر ویروس کرونا بر مردم و اقتصاد، 
غیر قابل پیش بینی به نظر می رسد. در حالی که شرکت ها برای کمک 
ب��ه مقابله با ویروس کرونا و همزمان برای س��رپا نگه داش��تن تجارت 
خود تالش می کنند، به اعتماد به تامین کنندگان و ش��رکا و ش��فافیت 
در زنجیره ه��ای تامی��ن و تعهدات ق��راردادی نیاز دارند. خوش��بختانه 

بالک چین در هر دو زمینه کمک بزرگی محسوب می شود.
ب��ا اس��تفاده از بالک چین، کاربران در سراس��ر زنجی��ره تامین قابل 
مشاهده هستند و ش��رکت ها می توانند نظارت بر عواملی مانند کنترل 
کیفیت، معیارهای عملکرد و استانداردهای کارگران را آغاز کنند. طی 
بحران ویروس کرونا، دانس��تن دقیق اتفاقاتی که در نقاط مهم زنجیره 

تامین رخ می دهد، به جلوگیری از بدتر شدن شرایط کمک می کند.
ای��ن امر به ویژه در مورد افرادی صدق می کند که در خط مقدم این 
بیماری همه گیر قرار دارند و س��عی می کنند به س��رعت به محصوالت 
حیاتی دسترسی داشته باشند. بالک چین یک توالی دائمی در طول هر 
زنجی��ره ایجاد می کند که خریداران می توانن��د از آن برای تایید موارد 
مهم مانند استحکام قطعات مورد استفاده در تجهیزات پزشکی یا مواد 

تشکیل دهنده افزودنی به داروهای مهم استفاده کنند.
بالک چین در این دوره زمانی حتی برای آن دس��ته از ش��رکت هایی 
ک��ه در مح��دوده مقابله با وی��روس کرونا نیس��تند، می تواند چیزهای 
ارزش��مندی را ارائ��ه دهد. به لطف ش��فافیت باال در ای��ن تکنولوژی، 
خریداران می توانند مواد اولیه موردنیاز خود را از بازارهای قانونی تهیه 
کنن��د و س��ابقه کاری خود را پ��اک نگه دارن��د و از فرآیندهای کاری 

عادالنه پیروی کنند.
از آنج��ا ک��ه مصرف کنندگان در مورد نحوه خ��رج کردن درآمدهای 
محدود خود که چرخه بازگشت طوالنی دارند، رویه های سختی را طی 
می کنند، در نتیجه به سمت شرکت هایی گرایش پیدا می کنند که کار 
درس��ت و قانونی انجام می دهند. توانایی ب��رآورده کردن این نیازها، به 
تولیدکنندگان و واس��طه هایی که دارای دانش اقتصادی هستند کمک 

می کند تا این بحران را حل کنند.
نمونه هایی از به کارگیری بالک چین در شرایط کرونا

در ح��ال حاضر تعداد بی ش��ماری از ارگان ه��ای مختلف وجود دارد 
که از بالک چین برای مقابله با اثرات ویروس کرونا اس��تفاده می کنند. 
به عنوان مثال، بس��یاری از موسس��ات خیریه در چین، پیش از انتشار 
خبرهایی مبنی بر سوءاس��تفاده از داوطلبان خیریه پزشکی »هوبی« از 
مش��کل اعتبار رنج می بردند. برای جلوگیری از قطع ش��دن کمک های 
مالی، یک استارت آپ به نام هایپر چین، بستری برای اهدای کمک های 
مال��ی مبتنی بر بالک چین ایجاد کرد، از آنجا که این بس��تر ش��فافیت 
کامل در نحوه اس��تفاده از کمک های مالی اهدایی را تضمین می کند، 
تنه��ا در چند روز پ��س از آغاز به کار، 500 لینک اهدا ایجاد ش��د. به 
عب��ارت بهتر در زمان��ی که کمبود اعتماد ایجاد ش��ده بود، بالک چین 

شرایط را به بهترین نحو تغییر داد.
مثال دیگر، یک بس��تر کمک متقابل مس��تقر در چین از بالک چین 
برای سرعت بخشیدن به مطالبات پرداختی در اوج شیوع ویروس کرونا 
اس��تفاده کرد. این امر می تواند در کشورهای پیشرفته نیز مفید باشد، 
به خصوص در کش��ورهایی که ادارات در حال حاضر با هجوم مطالبات 
روبه رو هس��تند، تصور این بار س��نگین اداری ایجادش��ده در سراس��ر 

کشورها، به دلیل همه گیری بیماری، ساده است.
توانایی سرعت بخشیدن به نتایج - به ویژه در شرایطی که افراد فورا 
به کمک و پاس��خگویی نیاز دارند- می تواند به مقابله جهانی با ویروس 

کرونا کمک کند تا سرعت شیوع بیماری مهار شود.
از س��وی دیگر، بالک چین تمام تالش خود را از خریدن ماسک های 
تقلبی تا حفظ استانداردهای تولیدکنندگان گوشت در چین نشان داده 
اس��ت. گرچه م��ردم هنوز این فناوری را با بازیاب��ی فاجعه در حال رخ 
دادن، مرتب��ط نمی دانند، این فناوری یکی از بهترین دارایی های مردم 

برای فرآیند مقابله و رفع این فاجعه جهانی است.
آیا اکنون زمان مناس��بی برای استفاده از فناوری نوظهور بالک چین 

است؟
برخی ممکن اس��ت این س��وال را مطرح کنند که آی��ا اکنون زمان 
مناس��بی برای شروع آزمایش فناوری نوظهوری مانند بالک چین است 

یا خیر؟ احتماال اکنون بهترین زمان اس��ت، از آن گذشته، وقوع فاجعه 
بی سابقه ای مثل کووید- ۱9، به یک راه حل غیرمعمول نیز نیاز دارد.

اگ��ر کمی ب��ا بدبینی ن��گاه کنیم، بدون داش��تن بالک چی��ن، برای 
ش��رکت هایی که در صنای��ع مختلف در حال فعالیت هس��تند، فرآیند 
بازیابی س��ریع و کامل دش��وار خواهد بود. اکنون زم��ان اجرای هر راه 
حل بالقوه ای اس��ت که می تواند تجارت ش��ما را در برابر متضرر شدن 

مصون نماید.
استفاده از فناوری بالک چین در مدیریت زنجیره تامین

راهکارهایی برای اثربخش��ی بیش��تر بالک چین در بازیابی کس��ب و 
کارها:

۱-منابع مورد تایید و قانونی را دنبال کنید:
به یاد داشته باشید که بالک چین ابزاری برای رسیدن به هدف است 
و این هدف چیزی نیس��ت جز بهبود عملکرد زنجیره تامین. از این رو 
خری��د از منابع قانونی را در اولویت قرار دهید. بهبود ارتباطات و ایجاد 
رواب��ط عمیق ب��ا تامین کنندگان کمک می کند ت��ا اختالالت در طول 

زنجیره تامین به حداقل ممکن برسد.
ع��الوه بر این، ش��رکت هایی که منابع مورد تایی��د را در اولویت قرار 
می دهن��د، مزایای متنوعی نیز به دس��ت می آورند: آنها س��اختارهای 
هزینه را بهبود می بخش��ند، روابط قوی تری ب��ا تامین کنندگان برقرار 
می کنند و در نهایت امکان سوءاستفاده از بالک چین توسط برخی افراد 

و سازمان ها را به حداقل می رسانند.
۲-یک پروتکل اعتماد ایجاد کنید:

بالک چین از طریق پاس��خگویی ش��فاف، اعتمادس��ازی می کند، از 
آنجا که هر عملی در طول زنجیره ثبت می ش��ود و س��وابق قابل تغییر 
یا دس��تکاری نیس��تند، هرگونه اش��تباهی در معرض دید همگان قرار 
می گیرد. در همین حال، اعضای پاس��خگو، هم��واره راهی برای اثبات 

برتری خود و برقراری ارتباط با شرکای جدید دارند.
به هر ترتیب کاربردهای بالک چین باید ش��امل یک پروتکل اعتماد 
ی��ا فرآیندی برای جلب اعتماد اعضا باش��د. مطالع��ه ای در این زمینه 
نشان داده است که وقتی خرده فروشان اعتماد باالیی به تولیدکنندگان 
خ��ود دارند، ۷۸ درصد فروش آنها افزای��ش می یابد. دلیل این امر این 
است که بالک چین به ش��رکت ها کمک می کند تا بی اعتمادی خود را 

برطرف کنند.
بالک چین، با حفظ حریم ش��خصی اعضای یک کس��ب و کار، روابط 
متقابلی را ایجاد می کند و هر دو طرف در تالش هس��تند تا ش��فافیت، 

کارایی و اثربخشی خود را در تجارت بهبود بخشند.
۳-بالک چین راه حلی آماده برای اجرا:

در زمان��ی که جهان نیاز ب��ه راه حل دارد، بالک چی��ن راه را هموار 
می کن��د. در واقع بالک چین راهی برای نجات زنجیره تامین از ویروس 
کرونا اس��ت. رفتار و افکار غیرمنطقی نباید ب��ر جهان امروز حکمرانی 
کنند، در این راس��تا بالک چی��ن همه موارد را در دنی��ای تجارت باز، 

صادقانه و فراتر از آن، به صورت یکپارچه نگه می دارد.
  due.com/modirinfo:منبع

آیا بالک چین می تواند زنجیره تامین را از کرونا نجات دهد؟

سه شنبه
1 مهر 1399
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اخبار

اصفهان – قاسم اسد: با حضور وزیر نیرو، از طریق ویدئو کنفراس 
و همزمان با طرح های آبرسانی به 400 روستا در 20 استان کشور در 
قالب طرح پویش هر هفته الف-ب – ایران ، 32 طرح آبرسانی پایدار 
به روســتاییان در استان اصفهان افتتاح شد.  مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان پیرامون اجرای طرح آبرسانی پایدار به 32 
روســتا در استان گفت: با اجرای این طرح بیش از 8 هزار و 200 نفر 
از روستاییان در استان اصفهان از آب شرب پایدار برخوردار می شوند. 
مهندس هاشم امینی با بیان اینکه در این طرح  جمعیتی از  روستاهای 
شهرستان اصفهان، اردستان، سمیرم، نجف آباد، گلپایگان و چادگان 
دسترسی پایدار به آب شرب سالم و بهداشتی خواهند داشت، تصریح 
کرد: هم اکنون شرکت آبفا استان اصفهان وظیفه ی تامین آب شرب 
سالم و پایدار برای حدود 1000 روستای تحت پوشش با بیش از 600 
هزار نفر جمعیت را بر عهده دارد. وی ادامه داد: عواملی مانند پراکندگی 
روستاها و صعب العبور بودن مسیرهای ارتباطی، تامین پایدار آب شرب 
روستاییان را با چالش مواجه می نماید که با تالش صنعتگران آبفا در 
اســتان سعی بر غلبه بر این گونه مشکالت شده تا روستاییان در هر 
نقطه از استان دسترسی پایدار به آب شرب سالم و بهداشتی داشته 

باشند. مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان اجرای طرح یکپارچه 
سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی در استان اصفهان را موفق 
دانست و عنوان کرد: پس از یکپارچه سازی شرکت های آبفا شهری و 
روستایی در استان اصفهان، آبرسانی پایدار به روستاها در اولویت برنامه 
های ســال 99 قرار گرفته است. مهندس هاشم امینی در خصوص 
تامین پایدار آب شــرب روستاییان در استان خاطرنشان ساخت: در 
سال جاری برنامه ریزی برای تامین پایدار آب شرب بیش از 70 روستا 
که در حاشیه شهرها قرار دارند در دستور کار قرار گرفته است این در 

حالیست که هم اکنون آب شرب 32 روستا در 6 شهرستان با اتصال 
به شبکه آب شهری به صورت پایدار تامین می شود. وی درخصوص 
اقداماتی که منجر به اجرای طرح آبرسانی پایدار به 32 روستا در استان 
شده، بیان داشت: اصالح و توسعه بیش از 10 کیلومتر خطوط انتقال 
و شبکه توزیع آب، احداث، بهسازی و ارتقای 5 باب حوضچه شیرآالت 
و شیرخانه تاسیسات مربوط به انشعاب گیری، بهسازی، تعویض پمپ 
و شیرآالت، اصالح لوله گذاری در 2 ایستگاه پمپاژ از جمله اقدامات 
در راستای اجرای این طرح بوده است.  وی افزود: روستاهای مندآباد، 
جزه، علی آباد، مشکنان، امامزاده قاسم جندابه، سسناباد، میرهمایون، 
هماگران از شهرستان اصفهان؛ روستاهای فیلور، رحمت آباد، علی آباد و 
خونداب از شهرستان نجف آباد؛ روستاهای دم آسمان، فاویان و شادگان 
از شهرستان گلپایگان؛ روستاهای علی عرب و معروف آباد از شهرستان 
چادگان؛ روستاهای ریگستان، امیرآباد، جهان آباد، حسین آباد، خالق 
آباد، عباس آبادموغار، رحمت آباد، دولت آباد، جعفرآباد، حسن آباد و 
خشک آباد از شهرستان اردستان؛ روستاهای کاسگان علیا، کاسگان 
سلفی و حسن آباد در شهرســتان سمیرم  تحت پوشش این طرح 

قرار می گیرند. 

آذربایجان شــرقی – فالح: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
تبریز گفت: شهرستان تبریز یکی از شهرستان های فعال در بخش 
کشاورزی است. به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، فرامرز 
افشــانی با اعالم این مطلب عنوان کــرد: برخالف تصورات موجود 
و مبتنی بر این که تبریز، یک شهرســتان صنعتی اســت اما این 
شهرستان یکی از  شهرستان های فعال در بخش کشاورزی است و 

فعالیت های خوبی در این بخش دارد.
وجود 11۰ هزار هکتار اراضی  ملی در تبریز

وی در همین راستا، وجود 110 هزار هکتار اراضی  ملی و 44 هزار 
هکتار اراضی کشاورزی در این شهرستان را از دالیل اظهارات خود 
خواند و ادامه داد: از این 44 هزار هکتار اراضی کشــاورزی، 22 هزار 
هکتار دیمی و 22 هزار هکتار آبی اســت که سه هزار و 900 هکتار 
از این اراضی آبی، متعلق به باغ هاست. افشانی با تکیه بر رتبه های 
اول استانی این شهرستان در صنایع تبدیلی کشاورزی، کشت کلزا 
و مرغداری گوشتی و تخمی و وجود دامداری های متعدد صنعتی 
و سنتی در این شهرســتان، و بیان این که همه این موارد نشانگر 
فعال بودن این شهرســتان در بخش کشاورزی است، تولید ساالنه 
محصوالت کشــاورزی را حدود 200 هزار تن و فــرآوری آنها را از 
طریق کارخانه های صنایع تبدیلی به محصوالت دیگر را 310 هزار 
تن اعالم کرد. وی ضمن اشاره به محصوالت شاخص این شهرستان، 
پنیر لیقوان، گوجه ســردرود، سبزی و محصوالت صیفی حکم آباد 
و باغ هــای قراملک را از جمله ایــن محصوالت خواند و گفت: همه 
اینها نشــان از آن دارند که در رقابت با صنعت و خدمات، در بخش 
کشاورزی نیز حرفی برای گفتن داشته ایم و داریم هرچند در طول 
مسیر توسعه شهری تبریز که زمانی از آن به عنوان باغ شهرها و قنات 

یاد می شد، به مرور از بین رفته اند اما سعی ما بر حفظ داشته ها و 
مانده های فعلی مان است. وی ادامه داد: خوشبختانه در این راستا 
چندین جلســه مشترک با شهرداری ها، دانشگاه، سازمان میادین، 
محیط زیست و میراث فرهنگی داشته ایم و با ریاست معاون استاندار 
و  عضویت جهادکشــاورزی و شهرداری ها کارگروهی مرتبط با این 
موضوع، تشکیل شده است و طبق مصوبات آن، مقرر شده است هر 
اقدام انجام شــده در این مناطق که قرار است در قالب پارک بزرگ 
انجام شود، قبل از اجرا در کارگروه مطرح شود و با حفظ شرایط فعلی 

اراضی بخش کشاورزی صورت گیرد.
مساحت کشت سبزی و صیفی در تبریز ۲هزار 

هکتار است
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز در همین راستا مساحت 
کشت سبزی و صیفی در این شهرستان را 2هزار هکتار و مساحت 
فعلی باغ های صیفی و ســبزی حکم آبــاد و قراملک 650 هکتار 
اعالم کرد و متذکر شــد: این اراضی جزو میراث و ذخایر فرهنگی 

و کشــاورزی ما محسوب می شوند و حفظ آنها یک قدم بزرگ در 
بحث بوم گردی و گردشگری است که بسیاری از کشورهای توسعه 
یافته ســعی می کنند با تخصیص بودجــه، منابع و هزینه چنین 
مکان هایی را ایجاد نمایند، در حالی که ما خود این ذخایر را داریم 
اما متأســفانه با وجود چنین داشته هایی ما آن ها را حفظ نکرده 
ایم و بجاست که در حفظ ذخایر فعلی اهتمام ورزیم. وی در ادامه 
با اشاره به وجود 81 گلخانه فعال در سطح 30 هکتاری، 63 واحد 
گاوداری صنعتی و 493 واحد گاوداری سنتی، 26 واحد مرغداری 
گوشتی و 22 واحد مرغداری تخمی با ظرفیت جوجه ریزی بیش 
از 2 میلیون قطعه ای، هشــت هزار و 739 کندوی مدرن و چهار 
هزار و 490 کندوی بومی و تولید تقریبی هزار و 100 تن عســل 
در این شهرستان، هشت هزار و 500 هکتار گندم آبی و چهار هزار 
هکتار گندم با تولید ســاالنه 29 هزار تن گندم، بر کشت 2 هزار 
هکتاری کلزا در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: نصف کلزای 
استان در این شهرستان کاشته شده بود که بنا به شرایط نامناسب 
جوی، مشکالت پیش آمده در بحث آبیاری و باد زدگی  1800 تن 

کلزا تحویل کارخانه ها شد.
سهم بزرگ تبریز در اقتصاد کشاورزی آذربایجان 

شرقی 
افشانی در خاتمه سخنان خود، تولید گوشت قرمز این شهرستان 
را سه هزار و 400 تن و تولید گوشت سفید را سه هزار و 100 تن، 
تولید تخم مرغ را 11 هزار و 229 تن، تولید شــیر خام را 53 هزار 
و 754 تن خواند و بار دیگر متذکر شد: موارد یاد شده، نشانگر این 
است که شهرستان تبریز، از شهرستان های فعال در بخش کشاورزی 

است و در اقتصاد کشاورزی استان سهم بزرگی دارد.

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشــهر و مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی پلیمر 

بوشهر تفاهمنامه همکاری علمی و آموزشی امضای کردند.
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان 
بوشهر، موضوع همکاری این تفاهمنامه زمینه سازی در جهت تقویت 
رویکرد علمی و آموزشی،  زمینه سازی در جهت بهره مندی طرفین 
از ظرفیت های آموزشی و علمی یکدیگر مرتبط و متناسب با نیازهای 

بندر است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر گفت: این تفاهمنامه 
در آینده منجر به ارتقا دانش و کارورزی دانشــجویان مرکز علمی 
کاربردی گروه صنعتی پلیمر خواهد شد و دانشگاه نیز به اداره کل 
بنــادر کمک می  کند تا کارکنــان در زمینه های مختلف از دانش و 
امکانات مورد نیاز مرکز آموزشی علمی کاربردی پلیمر استفاده کنند.

ســیاوش ارجمندزاده افزود: تعامل و تبــادل دانش و مهارت ها 
فیمابین کارشناسان و محققان طرفین، همکاری پیرامون دوره های 
کارآموزی، بازدیدهای علمی-آموزشی از جمله موضوع  های تفاهمنامه 

همکاری ایــن اداره کل با مرکز علمی کاربردی گروه صنتی پلیمر 
است. همکاری مشترک در برگزاری کارگاه آموزشی، و.. متناسب با 
نیاز طرفین، طراحی، تدوین و پیاده سازی دوره های آموزشی فنی و 
تخصصی مرتبط با ایمنی و آتشنشانی خشکی و دریا و تورهای علمی 
صنعتی داخلی و بین المللی و رویدادهای کارآفرینی و استارتاپی از 

دیگر موضوع تفاهمنامه همکاری مشترک است.
 وی ادامه داد: طراحی و ایجاد دوره های آموزشی علمی کاربردی 

برای شاغالن نیروهای تحت پوشش واحد ایمنی و آتش نشانی بنادر 
و دریانوردی استان بوشهر از دیگرسرفصل های تفاهمنامه همکاری با 

گروه صنعتی پلیمر است.
ارجمندزاده اظهار داشت: همکاری در جهت حضور پرسنل اداری 
بندر در دوره های آموزشی مرتبط متناسب با نیاز بندر،  برگزاری دوره 
های آموزشی علمی کاربردی و گسترش رشته های جدید مهارتی و 
پودمانی متناســب با نیاز واحد ایمنی و آتش نشانی اداره کل بنادر 
و دریانوردی اســتان بوشهر در مرکز آموزش علمی کاربردی پلیمر 

بوشهر از جمله تعهدات این دانشگاه در قبال اداره کل بنادر است.
وی گفت: همکاری در برگزاری دوره های آموزشــی کوتاه مدت 
تخصصــی مورد نیاز هر طــرف تفاهم نامــه در واحدهای ایمنی و 
آتشنشانی بنادر و دریانوردی استان بوشهر،  برنامه ریزی و هماهنگی 
برای حضور دانشــجویان کارآفرینان، هنرجویــان در اجرای طرح 
کارورزی و بازدیدهای علمی و تخصصی در بخش  ایمنی و آتشنشانی 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر از جمله تفاهمنامه این اداره کل در 

قبال گروه صنعتی پلیمر است.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از 
بکارگیری 12 دستگاه حفاری سنگین خشکی ناوگان این شرکت 
در پروژه های طرح نگهداشــت و افزایش تولید شرکت ملی نفت 
ایران خبر داد. مهندس ســید عبداله موسوی با گرامیداشت فرا 
رسیدن چهلمین سالگرد حماسه دفاع مقدس در این باره گفت: 
تاکنون سه دکل حفاری 35 ، 81 و 48 فتح در میدان نفت شهر 
و دســتگاه 27 فتح در میدان نفتی گچســاران در مدار عملیات 
قــرار دارند. وی با بیان اینکه این پــروژه ها به ترتیب در میادین 
تحت سرپرستی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب می باشند، افزود: مجموع متراژ حفاری در 
این زمینه تا به امروز افزون بر شــش هــزار و 700  متر به ثبت 
رسیده است. موسوی اظهار کرد: شــرکت ملی حفاری ایران در 
اجرای این دو پروژه که در قالب    EPD/EPC اجرا می شــود در 
میدان گچســاران پنج حلقه چاه توسعه ای و دو حلقه تعمیری و 
در میدان نفت شــهر یک حلقه توسعه ای و چهار حلقه تعمیری 
حفــر و تکمیل می کند و عالوه بــر فعالیت های تحت االرضی، 
انجام امور سطح االرضی  نیز برعهده این شرکت است. مدیرعامل 
شــرکت ملی حفاری ایران با این توضیح که با تأمین کاال و مواد 
و افزایش تعداد دکل های حفاری در اجرای پروژه نگهداشــت و 
افزایش تولید میدان نفتی گچســاران شتاب بخشی خواهد شد، 
گفت: در پروژه نفت شهر  عملیات تعمیر و تکمیل دو حلقه چاه 
به پایان رســید و حفاری سومین حلقه چاه در روزهای اخیر آغاز 

شد. وی افزود: همچنین ملی حفاری در اجرای پروژه های میدان 
محور با شــرکت های بخش خصوصی در پــروژه های باال رود ، 
رامین و  اللی )بنگستان( در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب و ســپهر و جفیر در محدوده شــرکت نفت و گاز 
ارونــدان در بخش های عملیات حفاری و خدمات یکپارچه فنی 
و مهندســی همکاری می کند. موسوی اظهار کرد: پروژه باال رود 
شامل شش حلقه چاه به تفکیک چهار حلقه توسعه ای/ توصیفی 
و دو حلقه توســعه ای است که دو دکل 92 و 57 به این منظور 
تخصیص و بخش ســطح االرض را شرکت جهان پارس  بر عهده 
دارد. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: پروژه نگهداشت و 
افزایش تولید میدان نفتی رامین با مشارکت این شرکت و شرکت 
توسعه نفت و گاز پرشیا اجرا می شود که مشتمل بر حفاری هشت 

حلقه چاه )شــش حلقه توسعه ای و دو حلقه تعمیری( است که 
این پروژه هم به صورت EPD/EPC با همکاری دو شــرکت اجرا 
و به زودی مراحل اجرایی آن با تکمیل لوکیشــن و بکارگیری دو 
دکل حفاری ، شــروع می شــود. وی افزود: پروژه توسعه میدان 
نفتی اللی بنگستان دیگر پروژه ای است که این شرکت و شرکت 
جهان پارس اجرای آن را در شمال استان خوزستان بر عهده دارند 
و بــه تازگی مناقصه آن برگزار گردید کــه ملی حفاری دو دکل 
حفاری سنگین خود را به منظور عملیات حفاری پنج حلقه چاه 
شامل سه حلقه توسعه ای و یک حلقه برای تزریق پساب در نظر 
گرفته و بر اساس توافق حاصله با شرکت جهان پارس ارایه خدمات 
فنی یکپارچه تحت االرضی و بخشــی از کارهای سطح االرضی 
پروژه از سوی ملی حفاری ارایه می گردد. موسوی اظهار کرد: در 
پروژه  توسعه میادین سپهر  و جفیر شرکت ملی حفاری ایران با 
همکاری شــرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی از شرکت های 
زیر مجموعه شــرکت گسترش انرژی پاسارگاد نسبت به حفاری 
شش حلقه چاه توســعه ای در این میادین اقدام که دو دستگاه 
حفاری به این منظور در نظر گرفته شده و تالش دو شرکت بر این 
است که این پروژه به زودی اجرایی گردد. مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران گفت: با توجه به تعداد بسته های باقیمانده از طرح 
موسوم به توسعه  28 مخزن این شرکت پیگیر مشارکت در اجرای 
این پروژه ها به صورت کامل یا با شــرکت های بخش خصوصی 

داخلی می باشد.

با حضور وزیر نیرو در بیست و یکمین هفته پویش هر هفته الف- ب - ایران صورت پذیرفت؛

آغاز طرح آبرسانی پایدار به  32 روستا در استان اصفهان 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز:

تبریز در اقتصاد کشاورزی آذربایجان شرقی سهم بزرگی دارد

اداره کل بنادر و دریانوردی استان و گروه صنعتی پلیمر بوشهر تفاهمنامه همکاری امضا کردند

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

بکارگیری 1۲ دستگاه حفاری در پروژه های طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت

رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم؛
حذف پروژه های تحقیقاتی موجب افزایش دیگر هزینه ها می شود

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس ســتاد شــهر هوشــمند 
شهرداری قم گفت: در کشــور ما علیرغم داشتن ظرفیت های بسیار 
خوب و توفیقات کســب شده ولی در بسیاری از حوزه ها ارزش کافی 
به مطالعات، تحقیق و پژوهش داده نمی شود و بودجه کافی نیز جهت 
حمایت به آن اختصــاص نمی دهند و این ضعف در حوزه IT)فناوری 
اطالعات( بسیار مشهودتر است. همایون یزدان پناه بیان کرد: عملیاتی 
کردن پروژه های جدید و تحول آفرین در حوزه هوشمندسازی نیازمند 
کســب اطالعــات و دانش فنی کافی اســت که از طریــق تحقیق و 
پژوهش های گســترده و متعدد در این زمینه در یک بازه زمانی نســبتا طوالنی به دست می  آید. رئیس ستاد شهر هوشمند 
شــهرداری قم اظهار کرد: تحریم ها، مانع دسترسی سریع، آسان و به صرفه ما به دانش  فناوری های نوین می شود و به همین 
علت برای انجام پروژه های جدید دانش بنیان در ایران در درجه اول نیازمند کار مطالعاتی و تحقیقاتی جهت به دست آوردن 
اطالعات و دانش  فنی مطابق با دانش روز دنیا هســتیم و لذا این امر سبب طوالنی تر شدن فرآیندهای اجرایی و عملیاتی در 
بســیاری از پروژه های ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمندســازی شده و همچنین باعث پایین بودن سطح کیفیت آن ها در 
ابتدای کار می شود. یزدان پناه تصریح کرد: اما این موضوع تهدیدی است که می توان آن را به فرصت تبدیل کرد و ایران را به 
خودکفایی نســبی رســاند همانطور که در بسیاری از صنایع همچون صنایع دفاعی و فناوری های نوین مانند نانو و هسته ای 
به لطف الهی و مجاهدت های جوانان و دانشــمندان جامعه اسالمی به این توفیق نائل شده ایم. وی افزود: عموما شرکت های 
خصوصی و طرف قرارداد با سازمانهای اجرائی و شهرداری ها پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی  در زمینه فناوری های اطالعات را 
تحت قالب پروژه های اجرایی انجام می دهند، که عمدتا ممکن است در نهایت این پروژه با شکست هایی مواجه شود و نتایج 
دلخواه در ابتدا حاصل نشــود در چنین شرایطی، شرکت ها با چالش های بسیار زیادی مالی و منابع انسانی رو به رو می شوند 
و بخش نتایج تحقیقاتی پروژه نادیده گرفته می شــود. رئیس ســتاد شهر هوشمند شهرداری قم اظهار کرد: در صورت حذف 
پروژه های تحقیقاتی، به ناچار باید مدیران و مسئوالن اجرایی ذی ربط در طی سال ها با آزمون و خطاهای بسیار و ایجاد ضربات 
روحی و مالی  به نیروهای جوان متخصص به نتیجه مورد نظر برسندکه قطعا در این مسیر صرف هزینه های فوق قابل توجه 
و غیر قابل چشم پوشی است. یزدان پناه گفت: در کشورهای پیشرفته، در حوزه تحقیق، مطالعه و پژوهش سرمایه گذاری های 
قابــل توجه ای  انجام می دهند به نوعی که چندین پژوهشــگر و متخصص در یــک زمینه تحقیق و مطالعه می کنند و نتایج 
تحقیقات و پژوهش های خود را به شرکت مربوطه ارائه می دهند و از این بین، نتایج موفق تحقیق به عنوان الگوی اجرای طرح 
های مورد نظر شــرکت انتخاب می شــود اما چنین فرایندی در ایران در حوزه فاوا به درستی  انجام نمی شود. یزدان پناه بیان 
کرد: در کشــور ما علیرغم داشــتن ظرفیت های بسیار خوب و توفیقات کسب شده ولی در بسیاری از حوزه ها ارزش کافی به 
مطالعات، تحقیق و پژوهش داده نمی شود و بودجه کافی نیز جهت حمایت به آن اختصاص نمی دهند و این ضعف در حوزه 

IT)فناوری اطالعات( بسیار مشهودتر است.

 تعامل پلیس و شهرداری گرگان 
در حل معضل دستفروشی و ساخت و ساز غیرمجاز

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: ســرهنگ سعید دادگر با دکتر 
عبدالرضا دادبود شــهردار گرگان پیرامون بررســی اقدامات مشترک و 
برنامه ریزی های الزم برای برخورد قاطع با معضل دستفروشی و برخورد 
با ســاخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر گرگان دیدار کرد.شهردار 
گرگان در این دیدار ضمن تقدیر از همکاری های مداوم انتظامی گلستان 
با شهرداری گرگان در راستای پیگیری ماموریت های محوله اظهار کرد: 
موضوع امنیت برای ما مسئله بسیار مهم و ارزشمندی است.عبدالرضا 
دادبود خاطرنشان کرد: بدون شک با نبود امنیت شرایط زندگی سخت 
خواهد شد و همه ما باید دست به دست هم دهیم در هر جایگاهی که هستیم با تعامل پلیس و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی، 
نظم و امنیت را در سطح جامعه گسترش دهیم.وی اضافه کرد: اگر هر نهادی در حوزه مسوولیتی خودش وظایف را کامل و دقیق 
انجام دهد بدون شک شاهد گسترش نظم و امنیت در سطح جامعه خواهیم بود.شهردار گرگان با اعالم آمادگی کامل شهرداری 
گرگان در راستای تعامل و هککاری با پلیس به منظور حل معضالت و مشکالت اجتماعی گفت: حل آسیب های اجتماعی نیازمند 
مشــارکت همگانی و تالش چند دستگاهی اســت.دادبود بیان کرد: در حوزه معضل و مشکل دستفروشی و ساخت و سازهای 
غیرمجاز شهرداری گرگان به تنهایی نمی تواند با این پدیده مقابله کند و بدونش ک نیازمند همراهی و همیاری پلیس و دستگاه 
قضایی هستیم.وی با اشاره به ایجاد بازارچه های محلی در چند نقطه از گرگان گفت: در تالش هستیم تا با ساماندهی دستفروشان 
آنها را به سمت این بازارچه های محلی هدایت کنیم اما برخی اوقات با مقاومت هایی از سوی برخی گروه های سازمان یافته روبرو 
هســتیم که برای حل این مشــکل ورود پلیس و دستگاه قضایی امری ضروری اســت.فرمانده انتظامی گلستان نیز با تقدیر از 
تالش های مجاهدانه شهردار گرگان و مجموعه کارکنان این شهرداری در پیگیری امورات شهری بخصوص در حوزه های فرهنگی 
و پیشگیرانه تصریح کرد: همانطور که برای توسعه امنیت باید یاری رسان همدیگر باشیم برای پیشرفت و آبادانی شهر نیز نیازمند 
وحدت و حرکت یکپارچه همگانی هستیم.ســعید دادگر گفت: پایه تمامی پیشــرفت ها و رسیدن به وضعیت مطلوب مبارزه با 

متخلفان و برقراری نظم و امنیت است که در این راستا پلیس تمام قد همراه و همگام شهرداری گرگان خواهد بود.

برگزاری مانور نشت گاز،  انفجار و آتش سوزی در استان اردبیل 
اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: مانور نشــت گاز، انفجار و آتش 
سوزی در ایستگاه تقلیل فشار شهر کورائیم از توابع نیر در استان اردبیل 
برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل ، امور 
HSE با مشــارکت گروه های درون سازمانی درگیر در مانور و با حضور 
رؤسای واحدهای مرتبط  شرکت گاز استان اردبیل و رئیس اداره گاز شهر 
نیر، مانور نشت گاز ،  انفجار و آتش سوزی در ایستگاه تقلیل فشار گاز در 
شهر کورائیم برگزار شد. سردار اسماعیلی مدیر عامل شرکت گاز استان 
اردبیل درحاشیه برگزاری این مانور ضمن مفید ارزیابی کردن اجرای مانور 
نشت گاز و انفجار ، هدف از انجام این رزمایش را ایجاد آمادگی و افزایش توانمندی های واحدهای عملیاتی برای توسعه راه حل های 
مقابله با بحران به منظور کاهش آسیب پذیری، حفظ زیر ساختهای حیاتی و مدیریت بحران ناشی از تهدیدات و حوادث احتمالی 
طبیعی کرد و افزود: کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات، ایجاد آمادگی بیشتر برای مقابله با بحران ها و کنترل آن، مشخص 
نمودن نقش ها و مسئولیت ها و همچنین شناسایی نقاط ضعف و قّوت نیروهای عمل کننده در رزمایش و سنجش سرعت عمل 
درخصوص تامین اقالم اساســی بعد از حادثه فرضی برای نیروهای درون سازمانی از نکات قابل توجه مانور نشت گاز و انفجار در 
شهر کورائیم می باشد.  وی در رابطه با شناسایی نقاط قوت و ضعف مانور نیز چنین گفت: پس از اتمام مانور کارگاه آموزشی مانور 
با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در محل اداره گاز شهر کورائیم برگزار شده و عملکرد کلیه واحدهای درگیر در مانور مورد 
ارزیابی قرار گرفته و نهایتاً با بحث و بررسی نقاط قّوت و ضعف نیروهای عملیاتی شناسایی گردید. در پایان وی بحث مدیریت زمان 
در شرایط بحران و اضطراری و تست عملکرد مأمورین و نیروهای عملیاتی در زمان بروز سوانح را یکی از مهم ترین دستاوردهای 
این قبیل مانورها برشمرد و گفت: بحمداهلل با برنامه ریزی های منسجم امور HSE شرکت و همکاري واحدهای درگیر در مانور، 
پرسنل عملیاتی شرکت و نحوه تعامل و ارتباط واحدهای درگیر در مانور بیش از پیش تقویت شده و از آمادگی مناسبی برخوردارند.

بازدید سرپرست منطقه خلیج فارس از اسکله های صادراتی
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: سرپرست جدید منطقه خلیج 
فارس از اسکله های صادراتی فراورده های نفتی بندرشهدرجائی و اسکله 
فوالد بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران منطقه خلیج فارس؛ رئیــس روابط عمومی منطقه گفت: با 
توجه به تغییر و تحول در مدیریت منطقه و در جهت آشــنایی بیشتر 
و بهتر با مســائل و مشکالت خطوط استحفاظی منطقه در اسکله های 
صادراتی بندرشهدرجائی و اسکله فوالد این بازدید انجام شد. بهرام علی 
دوست ادامه داد : در این بازدید مدیراسبق منطقه، معاون عملیات ، رئیس 

تعمیرات خط و رئیس حراست، سرپرست جدید را همراهی نمودند.

تقدیر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از شرکت توزیع نیروی برق ایالم
ایالم-هدی منصوری: مهندس رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از زحمات شرکت توزیع نیروی برق استان 

ایالم به پاس عبور از دوران اوج مصرف و تابستان بدون خاموش)099( با اهدای لوحی تقدیر بعمل آوردند. 
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آی��ا تاکنون به ای��ن فکر کرده اید که چطور می توان به انس��ان اصیل 
تبدیل ش��د؟ حقیقت این اس��ت که اگر انس��ان اصیلی نباشید، هوش 
هیجانی هم نمی تواند برای تان مفید باش��د و شما را به موفقیت برساند. 
با ما همراه باشید تا با خصوصیات رفتاری انسان های اصیل آشنا شوید.

تحقیق��ات زی��ادی نش��ان می ده��د ه��وش هیجان��ی )EQ( نقش 
مهمی در عملکرد ش��غلی ش��ما ایفا می کند. موسس��ه  تلنت اس��مارت 
)TalentSmart( در پژوه��ش جدیدی، ه��وش هیجانی بیش از یک 
میلیون نفر را آزمایش کرد. در نهایت این مجموعه به این نتیجه رسید 
که ۸5درصد از موفقیت های ش��غلی در تمام حوزه ها، به دلیل داش��تن 

این ویژگی حاصل می شوند.
درآم��د س��االنه افراد با ه��وش هیجانی باال، ۲9 هزار دالر بیش��تر از 
افرادی اس��ت که هوش هیجانی پایینی دارند. جالب است بدانید، کمی 
افزایش در میزان هوش هیجانی می تواند درآمد س��االنه  شما را تا هزار 
و ۳00 دالر افزایش دهد. پژوهش های زیادی در این زمینه انجام ش��ده 
و یافته های بس��یاری در دست است، که می توان ساعت ها در ارتباط با 

آنها حرف زد.
 اهمیت اصیل بودن برای رسیدن به موفقیت

یقی��ن داریم ه��وش هیجانی روش قدرتمندی اس��ت، ب��رای اینکه 
انرژی تان را روی مسیر مشخصی بگذارید و به نتایج فوق العاده ای دست 
یابید، اما یک مش��کل وجود دارد، اگر شما انسان اصیلی نباشید، هوش 
هیجان��ی هم نمی تواند باعث موفقیت تان ش��ود و کار چندانی برای تان 
انجام نمی دهد. پس الزم اس��ت با خصوصیات رفتاری انسان های اصیل 

آشنا شوید.
اخیرا پژوهش��ی در مدرسه  کسب وکار فاس��تر )Foster( در دانشگاه 
واش��نگتن انجام شده و نتایج آن اعالم می کند، هوش هیجانی  که فقط 
در ظاهر دیده می ش��ود برای مردم قابل پذیرش نیست. آنها تمایلی به 
نش��انه های ظاهری هوش هیجانی ندارند و می خواهند این خصوصیت 

اصالت داشته باشد و احساسات واقعی طرف مقابل باشد.
به عقیده  کریس��تینا فانگ )Christina Fong( پژوهش��گر ارشد، 
وقت��ی در مقابل همکاران تان ق��رار می گیرید، آنه��ا روبات های بی مغز 
نیستند. بلکه به احساساتی که بروز می دهید فکر می کنند و به صادقانه 

بودن یا نبودن شان اهمیت می دهند.
نتایج همین پژوهش نش��ان می دهد مدیران صادق، در انگیزه بخشی 
ب��ه اف��راد، تاثیرگذاری باالیی دارن��د. زیرا نه تنها با کالم خ��ود، بلکه با 
رفتارشان، حس اعتماد و تحسین را به وجود می آورند. خیلی از مدیران 
ادعا می کنند اصالت برای شان اهمیت دارد، اما مدیران اصیل، هر روز به 

ادعای خود پایبند هستند و آن را در عمل نشان می دهند.
 مواردی که بیانگر رفتار انسان اصیل هستند

تنها به دنبال ظاهرگرایی نباشید. اینکه سعی کنید رفتارهایی از خود 
نش��ان دهید که با ه��وش هیجانی در ارتباط اس��ت، به هیچ وجه کافی 
نیست؛ بلکه باید به طور واقعی اصیل باشید. رفتارتان را با آن افرادی که 
به واقع اصیل هس��تند، مقایسه کنید تا به میزان اصالت خود پی ببرید. 
الزم است، خصوصیات واقعی افراد اصیل را در نظر بگیرید و ببینید چه  

میزان از  این ویژگی ها در شما وجود دارد.
جنت لوئیز استفانس��ون می گوید: »اصالت نیازمند میزان مشخصی از 

خصلت هایی چون شفافیت، آسیب پذیری و اخالق مداری است.«
1. انسان های اصیل تالش نمی کنند که دیگران دوست شان 

داشته باشند
انس��ان های اصیل، اهل خودنمایی کردن نیستند و خوِد واقعی شان را 
نش��ان می دهند. آنها می دانند برخی ها دوست شان دارند و برخی دیگر، 
نه. به هیچ عنوان هم از این قضیه ناراحت نمی شوند. مسئله این نیست 
که آنها اهمیتی به عالقه داشتن یا نداشتن دیگران نمی دهند، همچنین 
اجازه نمی دهند این موضوع روی انجام کار درست سایه بی اندازد. افراد 
اصیل وقتی باید تصمیم نامطلوبی بگیرند یا در موقعیت ناخوش��ایندی 

باشند، با روی باز به استقبالش می روند.
انس��ان های اصی��ل نیازی به توج��ه دیگران ندارند، ب��ه همین خاطر 
تالش��ی هم برای خودنمایی نمی کنند. آنها به این درک رس��یده اند که 
به جای تظاهر به اینکه ش��خص اصیلی هستند، باید با اعتمادبه نفس و 

مختصر و مفید حرف بزنند.
بدین ترتیب اطرافیان توجه بیش��تری ب��ه آنها می کنند و به هر آنچه 
می گویند عالقه بیش��تری نشان می دهند. باید بدانید دیگران به سرعت 
متوجه رفتارتان می شوند و تمایل بیشتری به رفتار صادقانه  شما دارند، 

تا آنکه سعی کنید چیزی را در ظاهر نشان دهید.

2. انسان های اصیل زود قضاوت نمی کنند
انس��ان های اصیل ذهِن روشنی دارند و این خصوصیت باعث می شود 
در نظر دیگران جذاب و اهل معاش��رت به نظر برسند. بدون شک هیچ 
کسی تمایل ندارد با فردی که از قبل عقیده ای در ذهنش دارد و حتی 

حاضر نیست به نظرات دیگران گوش بدهد، ارتباط برقرار کند.
داش��تِن ذهنیت باز در محل کار، بسیار مهم است، زیرا امکان نزدیک 
ش��دن به دیگ��ران و بهره مندی از ایده های جدید و اس��تفاده از کمک 
آنها را فراهم می کند. برای کنار گذاش��تن افکار از پیش شکل گرفته و 

قضاوت های بی جا، باید دنیا را از دریچه  چشمان دیگران ببینید.
برای این مس��ئله نیاز نیس��ت به طور حتمی ب��ه باورهای آنها عقیده 
پیدا کنید، یا از رفتارهای ش��ان چشم پوش��ی کنید. بلکه بدین معناست 
که آنقدر از قضاوت ها فاصله بگیرید، که دیگر قابل تش��خیص نباش��ند. 
تنها در این صورت اس��ت که به دیگران اجازه می دهید همانی باش��ند 

که در واقعیت هستند.
3. انسان های اصیل، خودشان مسیر زندگی شان را می سازند

انس��ان های اصیل برای داشتن احساس ش��ادی و رضایت، به نظرات 
دیگران تکیه نمی کنند. این خصوصیت به آنها اجازه می دهد تا مسیری 
ک��ه قطب نمای درونی خودش��ان را نش��ان می دهد، دنب��ال کنند. آنها 
خودشان را می شناس��ند و طور دیگری وانمود نمی کنند. مسیر زندگی 
آنه��ا از درون، اصول و ارزش های خودش��ان می آید. آنها کاری را انجام 
می دهند که یقین دارند درس��ت اس��ت و تحت تأثیر این مس��ئله قرار 

نمی گیرند، که شاید کسی از این کار خوشش نیاید.
4. آدم های اصیل بسیار بخشنده هستند

حتما ش��ما هم ب��ا افرادی کار کرده اید، که همیش��ه در اس��تفاده از 
دانش یا منابع خود مردد هس��تند. آنها طوری رفتار می  کنند که به نظر 
می آید، اگر برای انجام کارتان آنچه را که  نیاز دارید را به ش��ما بدهند، 
می ترسند از آنها جلو بزنید. انسان های اصیل بخشنده هستند و همیشه 
تم��ام چیزهایی ک��ه می دانند و منابعی که به آن دسترس��ی دارند را با 

بخشندگی، در اختیار دیگران قرار می دهند.
آنها با تمام وجود دوس��ت دارند، که شما هم کارتان را به نحو احسن 
انج��ام دهی��د. زیرا خود را همکار ش��ما می دانند و آنقدر به خودش��ان 
مطمئن هس��تند، که هرگز نگران این نمی شوند که شاید موفقیت شما 
باعث ش��ود آنها عقب بیفتن��د. آنها به این باور رس��یده اند که موفقیت 

دیگران، موفقیت آنها نیز هست.
۵. انسان های اصیل برخورد محترمانه ای دارند

اش��خاص اصیل چه با مهم ترین مشتریان شان برخورد داشته باشند، 
چه با فردی که برای شان چای می آورد؛ همیشه با رعایت ادب و احترام 
رفت��ار می کنند. آنها می دانند که مهم نیس��ت با کس��انی که قرار ناهار 
دارید چقدر خوب برخورد می کنید؛ اگر آنها ببینند که با دیگران چقدر 
بد رفتار می کنید، همه چیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. انس��ان های 
اصی��ل با همه محترمانه رفتار می کنند، زی��را باور دارند از دیگران بهتر 

نیستند.
6. انسان های اصیل هیچ انگیزه  مادی ندارند

انسان های اصیل برای اینکه احس��اس خوبی داشته باشند، نیازی به 
وس��ایل گران قیمت ندارند. این بدین معنا نیست، که آنها فکر می کنند 
اگ��ر بهتری��ن و گران قیمت تری��ن چیزه��ا را برای خودش��ان بخرند، تا 
وضعیت خوب مالی ش��ان را به رخ دیگران بکش��ند، کار اشتباهی است. 
بلکه آنها برای اینکه احس��اس ش��ادی و آرامش داش��ته باشند، به هیچ 
عنوان نیازی به این کار ندارند. ش��ادی انس��ان های اصیل، از درون آنها 
سرچش��مه می گیرد و از همان چیزهایی می آید که به زندگی شان عمق 

می دهد؛ چیزهایی مانند خانواده، دوستان و اهداف ارزشمند.
7. انسان های اصیل بسیار قابل اعتماد هستند

اغلب افراد به سمت کسانی جذب می شوند که اصالت بیشتری دارند، 
زیرا می دانند بهتر می ش��ود به آنها اعتماد ک��رد. وقتی طرف مقابل تان 
را به طور دقیق نمی شناس��ید  و نمی دانید چه احساس��ی دارد، چطور 

می توانید او را دوست داشته باشید؟
انسان های اصیل به تمام حرف هایی که می زنند باور دارند و اگر قولی 
بدهند، به طور حتم س��ر قول ش��ان می مانند. شما هیچ وقت از یک فرد 
اصیل نخواهید ش��نید که بگوید: »فقط این را گفتم که جلس��ه زودتر 
تمام ش��ود.« این افراد حرفی را می زنند که به آن اعتقاد دارند و وقتی 
چیزی بگویند، شما با اطمینان خاطر می دانید که حقیقت را می گویند.

8. انسان های اصیل همه چیز را به خودشان نمی گیرند
ش��خصیت ای��ن افراد به قدری محکم و اس��توار اس��ت، که به خاطر 

حرف های بی اس��اس اطرافیان ش��ان آزرده خاطر نمی شوند. اگر کسی از 
آنها انتقاد کند، به سرعت نتیجه گیری نمی کنند. آنها احساس نمی کنند 

مورد توهین فرد مقابل قرار گرفته اند و به انتقام نیز فکر نمی کنند.
آنه��ا می توانند بازخوردهای منفی و مخرب را به صورت هدفمند 
ارزیابی کنند و آنچه درس��ت اس��ت را به کار بگیرند و بقیه را رها 
کنن��د. ای��ن افراد بدون اینکه به احساس��ات منف��ی در وجود خود 
پروب��ال بدهند، به صورت مس��المت آمیز در کنار دیگران به زندگی 

ادامه می دهند.
9. انسان های اصیل به وسایل ارتباطی اعتیاد ندارند

به طور حتم می دانید پیامک دادن و نگاه به موبایل در حین گفت وگو، 
حواس طرف مقابل را پرت می کند. انسان های اصیل وقتی گفت و گویی 
را آغاز می کنند و به آن احساس تعهد دارند، تمام انرژی خود را بر روی 
آن گفت و گو می گذارند. وقتی تمام وجود خود را به آن ارتباط اختصاص 

دهید، آن گفت و گو برای تان لذت بخش تر خواهد شد.
اما وقتی مانند روبات با دیگران ارتباط برقرار کنید و تمام حواس تان 
به گوشی موبایل باشد، درست مانند این است که مغز آنها را روی حالت 
خلبان خودکار )autopilot( گذاشته اید. در نهایت آنها هیچ تمایلی به 
ادامه  گفت و گو نخواهند داشت. این افراد به دنبال ایجاد ارتباط هستند 
و به گفت و گوهای روزمره نیز اهمیت می دهند. عالقه  واقعی به دیگران، 
باعث می شود آنها سواالت خوبی مطرح کرده و آنچه به آنها گفته شده 

را، به دیگر جنبه های مهم زندگی فرد مقابل ارتباط دهند.
10. انسان های اصیل اسیر هوای نفس شان نیستند

انس��ان های اصیل براساس هوای نفس ش��ان تصمیم گیری نمی کنند؛ 
زیرا برای اینکه احس��اس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند نیازی 
به تحسین دیگران ندارند. همچنین، آنها به دنبال این نیستند که مورد 
توجه دیگران قرار بگیرند یا تالش نمی کنند دستاوردهای دیگران را به 

نام خودش��ان بنویسند. این افراد کاری را که باید، انجام می دهند بدون 
اینکه به دنبال جلب توجه دیگران باشند.

11. انسان های اصیل اهل ریاکاری نیستند
انس��ان های اصیل به آنچه می گویند عمل می کنن��د. آنها به دیگران 
راهی را پیش��نهاد نمی کنند که خودشان حاضر به امتحان آن نیستند. 
این تا حد زیادی به خاطر خودآگاهی آنها اس��ت. بسیاری از انسان های 
ریاکار به هیچ عنوان متوجه اشتباهات خود نمی شوند، زیرا چشمان شان 
را به روی ضعف های خود بس��ته اند، اما این اش��خاص به خوبی متوجه 
اش��تباهات خود می ش��وند و قبل از هر چیزی، مسائل خودشان را حل 

می کنند.
12. انسان های اصیل اهل خودستایی نیستند

حتما با کسانی که مدام در مورد خودشان و موفقیت های شان صحبت 
می کنند برخورد داش��ته اید. آیا تاکنون فک��ر کرده اید چرا آنها این گونه 
رفتار می کنند؟ آنها مدام خودستایی می کنند و در تالشند خودشان را 
بزرگ جلوه دهند. زیرا اعتمادبه نفس کافی ندارند و نگران این هس��تند 
که اگر به موفقیت های شان اشاره نکنند، دیگران متوجه آنها نمی شوند. 
انسان های اصیل به خودستایی کردن در مورد دستاوردهای شان نیازی 
ندارن��د. آنها به موفقیت های خود یقین دارند و می دانند اگر در حقیقت 
کار مهمی انجام دهند، بدون توجه به اینکه چند نفر تحسین شان کنند، 

آن دستاورد خودش را نشان می دهد.
انس��ان های اصیل خودش��ان را به خوبی می شناسند و آنقدر به خود 
اعتماد دارند، که ظاهر خودش��ان را پذیرفته اند و با آن راحت هس��تند. 
آنها در زمان حال زندگی می کنند. این اش��خاص به هیچ عنوان تالش 
نمی کنن��د خودش��ان را در نظ��ر دیگران خ��وب جلوه دهن��د و نگران 

پذیرفتن کسی هم نیستند.
forbes/ucan :منبع 
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»هر روز بهتر از دیروز«… »به س��المت خانواده  شما می اندیشد«… آیا 
این شعارها آشنا نیستند؟ حتما شما هم نمونه ای از شعارهای تبلیغاتی را 
بدون اینکه خیلی به ذهن خودتان فشار بیاورید به خاطر می آورید. بعضی 
از برندها با تار و پود ذهن و خاطره  ما عجین شده اند. این برندها چگونه به 

چنین جایگاهی در ذهن و خاطره  مخاطب می رسند؟
اگر به دنبال جوابی برای این پرس��ش هستید، پاسخ یک کالم است: 
بازاریابی. بازاریابی تمام علت موفقیت برندهایی اس��ت که در خاطرتان 
سال هاس��ت جا خوش کرده اند. برندها و ش��رکت های معروف با رعایت 

اصول درست بازاریابی، موفق شده اند قلب مشتریان را تسخیر کنند.
مثال، این روزها کمتر کسی پیدا می شود که نام مک دونالد را نشنیده 
باشد. همه  این برندهای معروف با بازاریابی مناسب به شهرت و موفقیت 
دس��ت یافته اند مثال یکی دیگر از رموز موفقیت آنها نوآوری در کسب و 
کار بوده اس��ت، اما در نبرد برندها و رقابت س��ختی که میان آنها وجود 
دارد، نوآوری به  تنهایی کافی نیست. با ما همراه باشید تا نبرد برندها را 

بهتر بررسی و واکاوی کنیم.
برنده  کارزار برندها کیست؟

تبلیغات و بازاریابی حول محصول یا برندی خاص، باعث رش��د رقابت 
برای تمام ذی نفعان درگیر می ش��ود، اما س��ازوکار رقابت کردن بسیار 
پیچیده و ظریف اس��ت. مثال برند فندر که تولیدکننده  گیتار اس��ت با 
همتای خود گیبس��ون، رقابت ش��دیدی دارد اما این رقابت، در فروش 

گیتارهای بیشتر در پایان روز معنا نمی یابد.
رقابت میان برندهای معروف در چش��م اندازی کالن پیگیری می شود. 
ب��رای نمون��ه، افت بازار فروش محصوالت موس��یقی ب��رای هر دو برند 
نام برده مهم و حیاتی تلقی می شود و درواقع رقابت بر سر مسائل مهمی 
نظیر سود نهایی و… پیگیری می شود. رقابت هایی از این دست، نهایتا 
به س��ود تمامی ذی نفعان بازار تمام می ش��ود و فضای ایجادشده باعث 

پویایی و شکل گیری بهترین ایده ها خواهد بود.
نبرد برندها به کجا خواهد کشید؟

در هر حال فضای رقابتی س��الم، علی رغم منفعت رسانی به کل بازار و 
ش��رکت هایی که در آن نقش ایفا می کنند، برنده ای مشخص نیز خواهد 
داشت. در ادامه به مقایس��ه  چند رقیب سرسخت می پردازیم تا ببینیم 
که اس��تراتژی های هر برند مع��روف، چگونه موجبات پیروزی آنها را در 

نبرد فراهم کرده اند؟
1. برگرکینگ در مقابل مک دونالد

درآمد س��الیانه  مک دونال��د، ۲۸ میلیارد دالر اس��ت و این رقم برای 
برگرکینگ معادل با ۱.۱5 میلیارد دالر در سال ۲0۱۳ اعالم شده است. 
در دنیای مجازی نیز اوضاع به همین شکل است و مک دونالد نسبت به 
رقیب خود تعداد دنبال کنندگان و دوستداران بسیار زیادتری دارد. این 
موقعیت بدیهی اس��ت: مک دونالد سفارشات و مشتریان بیشتری دارد و 

در شبکه های اجتماعی نیز با استقبال بیشتری روبه رو است.
تفاوت این استقبال در چیست؟ فارغ از بحث کیفی و کمی در دنیای 
حقیق��ی، می توان تفاوت ای��ن دو برند را در دنی��ای مجازی پیگیری و 
تفس��یر کرد. مک دونالد در توییت��ر و فیس بوک خود به مفاهیمی چون 
ش��ادی و فرهنگ می پردازد. برگرکین��گ در صفحات اجتماعی خود از 
تصاویر غذا اس��تفاده می کند و همه چیز بر محوریت غذا می چرخد، اما 

در مک دونالد این قضیه کامال صادق نیست.
مک دونال��د از تصاویری غی��ر از غذا بهره می برد. تف��اوت دیگری که 
ای��ن دو برن��د در ارائه  خ��ود در صفحات اجتماعی دارن��د، به محتوایی 
بازمی گ��ردد ک��ه در صفحات مختلف منتش��ر می کنند. ه��ر دو برند از 
محتوای طنزآمیز به��ره می برند، اما طنزی که برگرکینگ ارائه می کند 
پیچیده تر اس��ت، درحالی  که مک دونالد صرفا به انتشار محتوای شیرین 

با طنزی ملیح اکتفا می کند.
نمی توان برای کشف برترین شیوه  بازاریابی و تبلیغات، روشی در نظر 
گرفت. هر ش��یوه در صورت به کارگیری در بس��تر مناس��ب و به کمک 
ابزار صحیح، قابلیت شکوفایی و پیروزی دارد، اما آمارها نشان می دهند 
ک��ه امتی��از مک دونالد و رتبه  آن در بازاریابی جایگاه بهتری نس��بت به 

برگرکینگ دارد.
اما در مورد مسائل گرافیکی، می توان گفت که برگرکینگ در مقایسه 
ب��ا مک دونالد چن��د گام جلوتر اس��ت. برگرکینگ طراح��ی و گرافیک 
مدرن ت��ر، زیباتر و باکیفیت تری را در وب س��ایت خود ارائه می کند، اما 

طراحی های مک دونالد تا حدودی قدیمی به نظر می رسند.
در ه��ر حال نبرد برنده��ا برای این دو برند نتیجه  مش��خصی دارد و 
نشان می دهد که مک دونالد با سهم بازار بیشتر و البته تعداد مخاطبان 
و مش��تریان بیش��تر در دنیای حقیقی و مجازی، نسبت به برگرکینگ 

پیشتاز است.
2. دوراسل در مقابل انرجایزر

ای��ن دو برند تولید باتری برای بازاریابی خ��ود کیفیت را کلید اصلی 
اقدام��ات بازاریاب��ی قرار داده ان��د. یکی از آنها به کیفی��ت توجه دارد و 

دیگری انرژی را به عنوان کلیدواژه  بازاریابی خود برگزیده است.
دوراس��ل، با تکیه ب��ر مفهوم ماندگاری و دوام تمای��ل دارد تا خود را 
به عنوان برندی وفادار، مس��ئول و به اصطالح عامه کاردرس��ت، در نظر 
مخاطبان معرفی کند. نکته  جالب توجه این اس��ت که این برند از رنگ 
مس��ی و قهوه ای در تبلیغات و بازاریابی خود استفاده می کند که از نظر 

روانشناسی رنگ ها، به معنای استقالل است.

شعار تبلیغاتی دوراسل می گوید: »همه جا روی ما حساب کنید«
حال ب��ه انرجایزر می پردازیم. کلیدواژه  اصلی این برند انرژی اس��ت. 
ان��رژی همه جا حض��ور دارد و باعث تمام فعالیت ها و تحرکات بش��ری 
اس��ت. انرجایزر رنگ های زرد و قرمز را برای محصوالت و تبلیغات خود 

انتخاب کرده است. این دو رنگ انرژی و حرکت را یادآور می شوند.
شعار انرجایزر نیز چنین است: »این انرژی، مثبت است«

از نظ��ر آمارهای رس��می، تبلیغات و بازاریابی در ش��رکت دوراس��ل 
جایگاه مطلوب تری نس��بت به انرجایزر دارد، اما در این مورد نیز به نظر 
می رسد که طراحی وب سایت و گرافیک به کاررفته در تبلیغات انرجایزر 

حس وحال مدرن تر و نوین تری را به ذهن متبادر می کند.
در زمینه  شبکه های اجتماعی نیز دوراسل پیشتاز است و مخاطبان و 
دنبال کننده های بیشتری نسبت به رقیب دارد. البته در مقایسه با سایر 
برندها، دوراس��ل و انرجایزر در صفحات مج��ازی خود، فعالیت کمتری 
دارند. این دو برند فقط در مراسم ویژه و موقعیت هایی مانند کریسمس 

و… به نشر محتوا می پردازند.
محتوای��ی ک��ه در ش��بکه های اجتماعی ق��رار می گیرد نی��ز چندان 
طنزآمیز و همه پسند نیست. تأکید هر دو برند بر نشان دادن محصوالت 
در قالب تصاویر و فیلم هاس��ت، با این وجود که دوراس��ل و انرجایزر در 
دنی��ای مجازی حضور چندان مفرحی ندارند، اما مش��ارکت و همکاری 
دوراسل با لیگ فوتبال ملی )NFL(، به موفقیت بیشتر این برند نسبت 

به رقیبش کمک کرده است.
س��هم بازار دوراس��ل نیز باالتر از انرجایزر اس��ت و در این مقایس��ه 

می توان گفت که برنده  نبرد برندها کسی نیست جز: دوراسل.
3. مسترکارت در مقابل ویزا

امتیاز و رتبه  مسترکارت از تمام برندهایی که در این مقاله نام برده ایم 
یا نام خواهیم برد، مطلوب تر اس��ت. علت این جایگاه مناس��ب چیست؟ 

مسترکارت دارای وبالگی است که مدام به روزرسانی می شود.
این بالگ، »فراتر از معامله« نام دارد و مجهز به فرم ها و فهرست هایی 
اس��ت که بازدیدکنن��دگان می توانند به کمک آنها مش��ترک محتوای 
تولیدی در بالگ ش��وند. در این بالگ انواع محتوای الزم برای دریافت 
اطالعات، اخب��ار و همچنین فرم های الزم و ضروری برای درخواس��ت 

مسترکارت، در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.
این در حالی  است که وب سایت ویزا نیز کاربردها و جذابیت های خود 
را دارد و امتی��از آن از نظر بازاریابی، جایگاه بس��یار مطلوبی دارد، اما از 
نظر بازاریابی ربایش��ی، این برند در مقایسه با مسترکارت از تأثیرگذاری 

کمتری برخوردار است.
این دو رقیب از نظر مقایسه در شبکه های اجتماعی، با یکدیگر رقابت 
تنگاتنگی دارند. در برخی از ش��بکه های اجتماعی مانند توییتر، س��هم 
مخاطبان مس��ترکارت بیشتر اس��ت. درحالی  که به نظر می رسد که در 
سایر شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، ویزاکارت موفق تر عمل کرده 

است.
این دو رقیب برای استفاده از شبکه های اجتماعی در جهت بازاریابی 
و تبلیغ��ات، از افراد مش��هور کمک می گیرند. این ش��رکت ها از طریق 
مش��ارکت و همکاری با برندهای دیگر نیز فعالیت های تجاری-تبلیغاتی 
 Lyft( خود را پیش می برند. مثال مسترکارت با شرکت لیفت اند گیلت
Gilt &( همکاری می کند و برند ویزاکارت نیز مشارکت هایی با شرکت 

گپ اند اوربیتز )Gap & Orbitz( دارد.
درواقع اس��تراتژی های این دو ش��رکت در زمینه  بازاریابی و تبلیغات 
و ش��بکه های اجتماعی، همس��و و شبیه به هم است، اما در زمینه  سهم 
بازار، ویزاکارت از مس��ترکارت جلوتر اس��ت و س��هم بازار بیش��تری را 
ب��ه خود اختص��اص می دهد. نتیجه گیری حاصل در این قس��مت کمی 

غافل گیرکننده است.
با وجود موفقیت های بیشتر مسترکارت در زمینه  بازاریابی و تبلیغات، 
ویزاکارت س��هم بازار بیشتری دارد و ازهمین رو به نظر می رسد که باید 

به عنوان برنده  این نبرد اعالم شود.
ام��ا برتری های مس��ترکارت و جای��گاه مطلوبی که از نظ��ر امتیازات 
بازاریاب��ی در می��ان برنده��ای گوناگ��ون دارد نی��ز ب��ه  س��ادگی قابل 
چشم پوشی نیس��ت. پس می توان برنده  این نبرد را اشتراکا هر دو برند 

مذکور اعالم کرد.
4. بی. ام. دبلیو در مقابل مرسدس بنز

در ابع��اد بین المللی نیز می توان این مقایس��ه را میان دو برند مهم و 
مجلل مرس��دس و بی . ام . دبلیو پیگیری کرد. قبل از ورود به بحث باید 
خاطرنش��ان کرد که این دو برند، وب سایت و البته شبکه های اجتماعی 

مختص به ایالت متحده  آمریکا را نیز در اختیار دارند.
محتوا و ش��عاری نیز که این دو برند برای بازارهای آمریکایی طراحی 
و منتش��ر می کنن��د، اختصاصی اس��ت. اگر بخواهیم ای��ن دو برند را از 
نظ��ر موفقیت بازاریابی در س��طح وب س��ایت و اینترنت مورد مقایس��ه 
قرار دهیم، باید بگوییم که آمارها و امتیازات، نش��انگر موفقیت بیش��تر 

وب سایت بی .ام.دبلیو نسبت به وب سایت مرسدس بنز است.
عامل اصلی موفقیت بی .ام. دبلیو در داشتن وبالگی است که به تولید 
محتوای با کیفیت و مناس��ب می پردازد. این محتوا با اس��تقبال زیادی 

روبه رو است و در حجم باالیی به اشتراک گذاشته می شود.
در شبکه هایی همچون توییتر نیز بی .ام. دبلیو تا حدودی از رقیب جلوتر 
اس��ت. رقابت این دو از نظر میزان بازدیدکنندگان در شبکه های اجتماعی 

مختلف تقریبا مشابه است و بی .ام. دبلیو با تفاوتی اندک پیشتاز است.
محتوایی که این دو برند به اش��تراک می گذارند، تقریبا مش��ابه است 
و متش��کل از تصاویر و ویدئوهایی زیبا و چشمگیر از مدل های گوناگون 
خودروهای تولیدی این دو ش��رکت هس��تند. اق��دام مثبت و تأثیرگذار 
دیگ��ری که این دو ش��رکت انج��ام می دهند، ارس��ال پس��ت تبریک 

اختصاصی با نام مشتری پس از هر خرید است.
ای��ن حرکت ت��ا حدود زیادی موج��ب دلگرمی کاربران و مش��تریان 
می شود. این دو برند تقریبا در سطحی مشابه قرار دارند و بی .ام. دبلیو با 
اندکی فاصله در جایگاه باالتری می ایستد. از نظر درآمد نیز می توان بی . 
ام. دبلیو را برنده این مقایسه دانست. برای نمونه، در سال ۲0۱۲، درآمد 
بی .ام .دبلیو به طور س��االنه مبلغی معادل ب��ا ۷۶.۸۴ میلیارد دالر بوده 
است که این رقم برای مرسدس بنز به ۶۱.۶۶ میلیارد دالر بوده است.

۵. کوکاکوال در مقابل پپسی
رقاب��ت میان ای��ن دو برند هم��واره مطرح بوده اس��ت، اما این بحث 
چند س��الی اس��ت که با اعالم برتری کوکاکوال کم حاشیه تر شده است. 
کوکاکوال هم در شبکه های اجتماعی و هم از نظر رتبه بندی در بازاریابی 

موفق تر عمل کرده است.
می ت��وان دالی��ل متعددی را برای پیش��تازی کوکاک��وال عنوان کرد. 
اثربخش��ی تبلیغات و بازاریابی این برن��د، چنان خروجی های مثبتی به 
همراه داش��ت که به  تدریج در برخی از مناطق، از واژه ی کوکا به جای 
نوش��ابه استفاده شد. دالیل متعددی برای موفقیت کوکا وجود دارد، اما 
به دور از ش��وخی، وجود عناصر تبلیغاتی جذاب��ی چون بابانوئل نیز در 
این میان بی تأثیر نیس��ت، اما از نظر استراتژی های بازاریابی باید گفت 

که پپس��ی نسل هزاره یا تقریبا نس��ل جوان و نوجوان را در تبلیغات و 
بازاریابی خود هدف می گیرد و این در حالی  است که اهداف استراتژیک 

کوکا در برخورد با مخاطبان حالتی سنتی تر و کالسیک دارد.
اگر به طراحی وب سایت این دو برند توجه کنید، متوجه خواهید شد 
که در طراحی وب نیز این تفاوت میان پپس��ی و کوکا دیده می ش��ود. 
برای مثال وب س��ایت پپس��ی طراحی نوینی دارد و به مخاطبان انواع و 
اقسام محتوای تصویری و ویدئویی را پیشنهاد می کند، درحالی  که کوکا 

ساده تر است و شکلی کالسیک و تقریبا قدیمی دارد.
در زمین��ه محت��وای تبلیغاتی در ش��بکه های اجتماعی و ش��عار نیز 
می توان گفت که پپس��ی تا حدودی جوانانه تر عمل می کند، مثال شعار 
پپسی می گوید: »در لحظه زندگی کن«، گرچه رویکرد شعار و محتوای 
مندرج در بس��ترهای تبلیغاتی برای کوکا نیز همین حس وحال را ایجاد 
می کند، اما درجه  نش��اط آن تا حدودی مالیم تر است. مثال شعار کوکا 

می گوید : »شاد باش.«
صفحات مجازی پپس��ی بیش��تر جوی جوان ارائه می کنند و صفحات 
ک��وکا ب��ر تولید محتوایی در جهت اش��اعه  ش��ادی و زندگی بانش��اط، 
متمرکزن��د. در یک کالم، اگر بخواهیم هر یک از این دو برند را توصیف 
کنیم، می توانیم بگوییم که کوکا معادل واژه  ش��ادی اس��ت و پپس��ی، 

نشاط و مفرح بودن.
اما درنهایت با وجود تمام شواهدی که آمارها نشان می دهند، کوکا با 
فاصله از رقیب قدیمی خود جلوتر است و برنده  این نبرد نام می گیرد.
hubspot/chetor:منبع
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کاربرد هوش مصنوعی در صنعت کشاورزی و تقویت زنجیره تامین

دنیای مدرن، انبوهی از تحوالت فناوری را با خود به همراه آورده است. هر یک از این تحوالت، به نوبه 
خود، منجر به نتایج جدید و گاهی اوقات گیج کننده ای می شود، به گونه ای که پس از ادغام با فرآیندهای 
روزم��ره تجاری، نتایجی باورنکردن��ی را به ارمغان می آورند. عالوه بر این، توس��عه پدیده ای به نام هوش 
مصنوعی )AI( س��بب پیش��رفت سیستم های رایانه ای شده اس��ت. به گونه ای که می توان کارهایی را که 

معموال نیازمند هوش انسانی هستند، به صورت خودکار انجام داد.
این واقعیتی غیرقابل انکار است که برای موفقیت هر چرخه تولید، برقراری زنجیره تامین قوی، پیش نیاز 
اصلی محس��وب می ش��ود. با این حال، در دنیای امروز، پیچیدگی های ناش��ی از این سیس��تم ها، به طور 
چشمگیری در حال افزایش است و از این رو استفاده از توانایی های هوش مصنوعی در زنجیره های تامین 

امری ضروری است.
مطالعه اخیر توس��ط مک کنزی حاکی از آن اس��ت که با اس��تفاده از هوش مصنوعی در سیس��تم های 

زنجیره تامین، درآمدها 5۳درصد افزایش یافته و هزینه ها ۶۱ درصد کاهش داشته است.
صنعت کش��اورزی حتی با وجود ش��یوع جهانی ویروس کرونا، که به بن بس��تی برای اغلب فعالیت های 
اقتصادی تبدیل شده است، توانسته همچنان به رشد خود ادامه دهد. سهم این صنعت در اقتصاد کشوری 
مانند هند بس��یار چش��مگیر است. بیش از 5۸ درصد خانواده های روستایی به صنعت کشاورزی به عنوان 
راه اصلی تامین معیش��ت وابس��ته هستند و صادرات حاصل از این بخش، ۱0درصد کل صادرات کشور را 
تشکیل می دهد. با در نظر گرفتن این جزییات، می توان چنین استنباط کرد که وجود یک سیستم زنجیره 
تامین قدرتمند به لحاظ تکنولوژیکی، که عالوه بر بی نقص بودن، پایدار نیز باش��د، برای رش��د کشاورزی 

در کشور هند ضروری است.
در ادام��ه ب��ه معرفی چند روش پرداخته ش��ده که هوش مصنوع��ی از طریق آنه��ا، کانال های توزیع، 

فرآیندها، کشاورزی و خرده فروشی و بخش های دیگر را تقویت می کند.
۱-مدیریت تامین کنندگان

کیفیت، در ارائه محصوالت صنعت کش��اورزی، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. به عنوان تالشی 
برای ارائه محصوالت درجه یک به مصرف کنندگان، مدیریت تامین کنندگان با کارایی باال، ضروری است. 
برنامه هایی که براس��اس هوش مصنوعی تدوین می ش��وند، قابیلت هایی را در اختیار افراد قرار می دهد تا 
تمام اطالعات تامین کنندگان را در یک سیس��تم عامل یکپارچه، ب��ه صورت دیجیتالی ثبت کنند، مانند 
ثبت نام، ارزیابی، تایید تامین کننده، رتبه بندی تامین کنندگان، ریسک پذیری و انطباق و همچنین تجزیه 

و تحلیل داده ها.
۲-کشاورزی هوشمند

مش��ارکت ماشین های هوش��مند در این زمینه، منجر به تولید تراشه ها و حسگرهایی در بحث اینترنت 
اش��یا می ش��ود، که توانایی ارائه داده های ورودی به موقع را برای اپراتورهای کش��اورزی دارند، که به آنها 
امکان می دهد در مدیریت، کنترل و نظارت بر تولید مسلط شوند. مدیریت آب، خاک و گیاهان، برخی از 
عملکردهایی اس��ت که تحت محیط کشاورزی هوشمند انجام می شود. در طی این فرآیندها، سنسورهای 
که با باتری کار می کنند، برنامه ریزی ش��ده اند تا اندازه گیری های مختلفی را به صورت دیجیتالی انجام و 

ثبت کنند، از دوربین های کوچک برای نظارت بر سالمت گیاهان استفاده می شود.
۳- حمل و نقل اتوماتیک

محصوالت کش��اورزی بادوام نیستند بلکه چرخه عمر بس��یار کوتاهی دارند، بنابراین ضروری است که 
با اس��تفاده از کانال های حمل و نقل که با ویژگی هایی مانند کمینه خطر و زمان تحویل به موقع همراه 

هستند، از سالمت نهایی محصوالت اطمینان حاصل کنید.
 یکپارچه س��ازی نرم افزارهای کش��اورزی مبتنی بر هوش مصنوعی، موجب شده است حمل و نقل این 
محصوالت حس��اس، بدون اس��ترس و حتی با رضایت بیشتر مصرف کنندگان انجام گیرد. این امر با نصب 
فناوری های پیش��رفته مانند سنس��ورها و دس��تگاه های GPS که اطالعاتی را در مورد زمان س��فر ارائه 

می دهند و در ردیابی لحظه ای محموله کمک می کنند، حاصل می شود.
۴- خرده فروشی هوشمند

ادغام شدن هوش مصنوعی با بخش خرده فروشی در جهت افزایش تجربه خرید مواد غذایی، مفید واقع 
ش��ده است. تحت مفهوم خرده فروشی هوش��مند، مشتریان می توانند با کمک یک برنامه مبتنی بر هوش 
مصنوعی نصب شده بر روی تلفن همراه خود، به صورت مداوم خرید کنند، که به آنها امکان می دهد که 
به آس��انی از طریق سیس��تم های ابری پرداخت های خود را انجام دهند و در نتیجه از حالت های متداول 

خرید مثل اسکن بارکد و پرداخت در صندوق فروشگاه اجتناب کنند.
با توجه به ش��یوع بیم��اری کرونا، این نوع فناوری ها مزیت های بزرگی محس��وب می ش��وند، زیرا ایده 
فاصله گ��ذاری اجتماع��ی را تس��هیل می کنند. در نهایت، این ام��ر حتی به تامین کنندگان و کش��اورزان 
کم��ک می کند تا الگوهای خرید مصرف کنندگان را بهتر درک کنند و فعالیت های خود را بر این اس��اس 

برنامه ریزی کنند.
5- قابلیت ردیابی مواد غذایی

قابلیت ردیابی و ایمنی مواد غذایی بیش از هر زمان دیگر، اهمیت پیدا کرده است. طبق گزارش سازمان 
بهداش��ت جهانی)WHO(، س��الیانه ۶00 میلیون نفر بر اثر مصرف مواد غذایی آلوده بیمار می شوند، که 
منجر به مرگ ۴۲0 هزار نفر در سال می شود. شیوع جهانی بیماری، آلودگی مواد غذایی را افزایش داده 

و منجر به بیماری های ناشی از غذا و وحشت در بین مصرف کنندگان شده است.
تجهیزات کش��اورزی هوش��مند، به همراه سیس��تم های هوش مصنوعی و فناوری حسگرها برای درک 
نیازهایی که به منظور تحقق اهداف کش��اورزی، ضرورت دارند، قابل استفاده هستند. عالوه بر این، هوش 
مصنوعی امکان کنترل از راه دور ش��رایط را برای اطمینان از ایمنی و کیفیت بهتر محصول نهایی فراهم 
می کند. همچنین، در س��مت مصرف کننده، می توان با درک بهتری از نحوه حرکت مواد غذایی از مزرعه 

تا خانه، محصوالت تازه را ردیابی کرد.
در نتیجه، بس��یاری از ش��رکت های نوپا در کش��اورزی، فعالیت های مجهز به ه��وش مصنوعی را برای 
افزایش کارایی تولید محصوالت کش��اورزی در پیش می گیرند. اس��تفاده از تاکتیک های مبتنی بر هوش 
مصنوعی، می تواند بیماری ها یا تغییرات آب و هوایی را س��ریع تر شناس��ایی کرده و به آن پاس��خ دهند. 
مش��اغل کشاورزی به منظور به حداقل رس��اندن نتایج نامطلوب، با بهره گیری از هوش مصنوعی در حال 

پردازش داده های کشاورزی هستند.
entrepreneur/modirinfo :منبع

تبلیغـاتخالق

فن��ون مذاک��ره از مهم تری��ن مس��ائلی اس��ت ک��ه در 
دنی��ای تجارت امروزی به آن توجه ش��ده اس��ت. هر روز 
مذاکره کنن��دگان تج��اری بی��ش از قب��ل به ای��ن نتیجه 
می رس��ند که موفق ترین معامله کنندگان و فروش��ندگان، 
مه��ارت باالی��ی در ایجاد ارزش افزوده و ب��اال بردن ارزش 
محص��والت و خدم��ات خود دارند. پس کس��انی که فنون 
مذاک��ره را به خوبی ی��اد گرفته و اج��را می کنند قطعا در 
کس��ب و کارشان با موفقیت بیشتری روبه رو خواهند شد. 
اگر ش��ما نیز می خواهید کسب و کار موفقی داشته باشید، 
الزم اس��ت ۱0 فن مذاکره موثر ک��ه در ادامه مقاله به آنها 
خواهیم پرداخت را در معامالت تجاری خود به کار بگیرید. 

1. روی گزینه جایگزین مذاکره خود وقت بگذارید
در تم��ام مذاک��رات و معامالت تج��اری و رقابتی، منبع 
قدرت شما توانایی و رغبت تان برای کنار گذاشتن مذاکرات 
و رفت��ن به س��وی مذاک��ره و معامله ای دیگر اس��ت. یک 
مذاکره کننده حرفه ای قبل از رس��یدن به سر میز مذاکره، 
زمان زیادی را به شناس��ایی گزینه ه��ای جایگزین یا قدم 
برداشتن به سوی بهبود مذاکره موجود اختصاص می دهد.

2. در مورد فرآیند مذاکره، صحبت کنید
ش��اید فکر کنید وقت��ی در مورد زمان مالق��ات، افرادی 
که در جلس��ه حضور دارند، خواسته های شما و ... صحبت 
می شود شما و طرف مقابل با هم تفاهم دارید؛ در حالی که 
در اش��تباه هس��تید. بهتر اس��ت از همان ابت��دا با احتیاط 
کام��ل و به ص��ورت تدریجی در مورد فن��ون مذاکره خود 
صحبت کنی��د. صحبت کردن در مورد این مس��ائل باعث 
می ش��ود مذاک��رات بهتر و دقیق تری با ط��رف مقابل خود 

داشته باشید.
3. اعتمادسازی کنید

اگرچه گاه��ی صحبت های کوتاه و دوس��تانه در ابتدای 
مذاکره به دالیل مختلفی چون نداشتن وقت برای مذاکره 
قابل انجام نیس��ت اما انجام چنین کاری مفید خواهد بود. 
تحقیقات نش��ان می دهد یکی از موثرتری��ن فنون مذاکره 
این است که اگر چند دقیقه از وقت خود را صرف شناخت 
طرف مقابل مذاکره کنید به س��رعت از تاثیرات مثبت آن 

روی فرآیند مذاکره بهره مند خواهید شد.
اگر به ص��ورت غیرحضوری مثال از طری��ق ایمیل مذاکره 
می کنید، یک تماس تلفنی کوتاه قبل از شروع مذاکره می تواند 
کمک تان کند. این فن از بهتری��ن و موثرترین فنون مذاکره 

است و تاثیر مثبتی روی نتایج مذاکرات خواهد داشت.
4. خوب گوش کنید

وقتی در مورد موضوع اصلی ش��روع ب��ه صحبت کردید 
بهتر اس��ت دست از فکر کردن به سخنانی که بعد از پایان 
یافتن صحبت ه��ای طرف مقابل می خواهی��د انجام دهید 
برداری��د. باید با تم��ام دقت به صحبت ه��ای طرف مقابل 
گوش کنید، س��پس برداشتی که از حرف های او داشته اید 

را از زبان خودتان بازگو کنید تا ببینید به درس��تی متوجه 
صحبت های او شده اید یا نیاز است از سوی او تصحیح انجام 
گیرد. اگر احساس ناخوشایندی از صحبت های طرف مقابل 
پیدا کردید آن را به زبان بیاورید تا سوءتفاهم برطرف شود. 
با این کار نه تنها اطالعات ارزش��مندی به  دس��ت می آورید 
بلکه باعث می ش��ود طرف مقابل نیز از مهارت گوش دادن 
ش��ما بهره مند ش��ده و آن را در پیش بگیرد که به پیشبرد 

مناسب مذاکرات کمک زیادی خواهد کرد.
۵. سواالت به موقع و خوب بپرسید

برای اینکه مذاکره موثر و مفیدی داش��ته باش��ید باید تا 
جای ممکن س��وال بپرسید و تمام ابهامات خود را برطرف 
کنید، خصوصا س��واالتی ک��ه می دانید پاسخ ش��ان کمک 
زیادی به ش��ما خواهد کرد. از پرسیدن سواالتی که پاسخ 
»بل��ه« یا »خی��ر« دارند اجتناب کنید. توصیه می ش��ود از 
س��واالت خنثی که فرد را مجبور به ادای پاسخ های جامع 
می کند اس��تفاده کنید مانن��د: »آیا ام��کان دارد در مورد 
چالش هایی که در مذاکرات با آنها مواجه ش��ده اید صحبت 

کنید؟«
س��واالت خوب و بجا از فنون مذاکره ای است که توسط 

افراد حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد.
6. به دنبال مذاکره ای هوشمندانه باشید

گاهی ممکن است در مذاکرات طرفین درخواست مذاکره 
بیشتری کنند؛ خصوصا در مورد مسئله قیمت. در مذاکرات 
کلی می توانید روی موضوعات مختلف سرمایه گذاری کنید 

تا هر دو طرف به خواسته شان برسند.
به طور کلی س��عی کنید مس��ائلی را شناسایی کنید که 
طرف مقابل تان اهمیت زی��ادی به آنها می دهد اما چندان 
برای ش��ما مهم نیستند. به او بگویید در مورد آن مسئله با 
او س��ازش می کنید به شرطی که او نیز در مورد مسئله ای 

که برای شما اهمیت زیادی دارد با شما سازش کند.
7. پیش داوری نکنید

تحقیقات زیادی نشان می دهد عدد اولی که در مذاکرات 
پیش��نهاد می ش��ود هرچند به صورت تصادفی بیان ش��ود 
و چندان واقعی نباش��د، تاثیر زی��ادی در نتیجه مذاکرات 
خواهد داش��ت. هرگز خ��ود را قربانی این اش��تباه نکنید؛ 
پس بهتر اس��ت ابتدا ش��ما پیش��نهاد دهید و مذاکرات را 
در مس��یری که می خواهید پیش ببری��د. اگر طرف مقابل 
زودتر از ش��ما پیش��نهاد خود را مطرح کرد از همان ابتدا 
گزینه  ایده آل خود را در نظر داشته باشید و در صورتی که 
نیاز به بازنگری در آنها داش��تید ب��رای پیش بردن مذاکره 

عجله نکنید.
8. چندین پیشنهاد مشابه را به یک باره ارائه دهید

به جای اینکه هر بار یک پیش��نهاد ارائه دهید برنامه ای 
بریزید تا هر بار چندین پیشنهاد را به طرف مقابل مذاکره 
ارائه دهید. اگر طرف مقابل مذاکره با تمام پیشنهادات شما 

مخالف بود، از او بپرس��ید کدام یک از پیشنهادهای شما را 
بهتر می داند. س��پس روی همان پیشنهاد وقت بگذارید تا 
ضرر زیادی متوجه خودتان نش��ود یا سعی کنید پیشنهاد 
جدی��دی بدهید که هم برای ش��ما و ه��م طرف مقابل تان 
مفی��د باش��د. ارائه چند پیش��نهاد به ط��ور هم زمان باعث 
می شود احتمال رسیدن به شکست کاهش یافته و بتوانید 

راهکارهای بهتر و خالقانه تری را پیشنهاد دهید.
ارائه چندین پیشنهاد موثر از بهترین فنون مذاکره است 

که می تواند به موفقیت شما منجر شود.
9. قرارداد مشروط ببندید

بیشتر مذاکرات به بن بست می رسند زیرا یک یا دو طرف 
از اینکه نتوانند به نتیجه خوبی برس��ند مضطرب هستند. 
در این مواقع بهتر است پیشنهاد عقد قراردادهای مشروط 
را بدهید تا هم نگران شکس��ت نباشید و هم بتوانید نحوه 

پیشرفت سناریو همکاری را مشاهده کنید.
برای مثال، اگر پیمانکار می گوید در مدت س��ه ماه تمام 
مراحل نوس��ازی و تعمیر خانه ش��ما را انجام داده و ش��ما 
امی��دی به وع��ده او ندارید، س��عی کنید ق��راردادی به او 
پیش��نهاد دهید که در صورت تاخی��ر در اتمام کار، طرف 
مقابل ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود و حتی اگر پروژه 
زودتر از موعد مقرر به انجام رس��ید، تش��ویق هایی برای او 
در نظر گرفته می شود. اگر او واقعا به انجام وعده خود باور 
داشته باشد از امضای این قرارداد و بندهایی که در آن ذکر 

می کنید ابایی نخواهد داشت.
10. برای مراحل اجرایی برنامه ریزی کنید

یک��ی دیگر از فنون مذاکره که موفقیت ش��ما را تضمین 
می کند گنجان��دن مهلت ها و معیارها در قرارداد اس��ت تا 
از برآورده ش��دن خواس��ته های دو طرف و تعهداتی که به 
یکدیگر داده ای��د اطمینان حاصل نمایی��د. باید به صورت 
مکت��وب توافق کنید که در م��دت زمان قرارداد توقف های 
معینی برای بررسی روند پیشرفت پروژه و انجام تعهدات و 

مذاکره مجدد دارید.
همچنی��ن یکی دیگر از فنون مذاکره که دوام قرارداد در 
بلندم��دت را تضمین می کند قرار دادن مهلت ها و معیارها 
در قرارداد اس��ت تا از برآورده شدن خواست های دو طرف 
و تعهداتی که ب��ه یکدیگر داده اید اطمینان حاصل نمایید. 
همچنین باید به صورت مکت��وب توافق کنید که در طول 
مدت زمان قرارداد توقف های معینی برای بررس��ی کردن 
پیش��رفت تعهدات و مذاکره مجدد، در صورت لزوم، داشته 
باش��ید. عالوه بر ای��ن اضافه کردن یک بن��د حل اختالف 
ک��ه در صورت بروز اختالف طرفی��ن را ملزم به مراجعه به 
حکمیت و میانجی گری شخص یا ارگانی خاص می کند نیز 
یکی از فنون مذاکره اس��ت که همواره در مواقع حس��اس 

شما را از بن بست رهایی می بخشد.
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