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حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده به سود کیست؟

در جست وجوی 
اقتصاد کوپنی

با وجود پیش��نهاد دولت در بودجه سال آینده برای اختصاص ۱۴ میلیارد دالر از درآمدهای ارزی  جهت تامین 
کاالهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجلس آن را تصویب نکرد و به این ترتیب، کاالهای اساسی با ارز نیمایی با 
حدود ۲ برابر این نرخ تامین می ش��ود. درنتیجه، نفع حدود ۵۶ هزار میلیاردی برای دولت ایجاد و تمام ارز نفتی 
آن حداقل با نرخ ۸۰۰۰ تومان فروخته می ش��ود که رقم خوبی در بودجه اضافه خواهد کرد، اما با وجود نظرات 
درباره هزینه کرد منابع حاصل از حذف ارز با نرخ ترجیحی، هنوز مشخص نیست که قرار است این منابع در چه...

وزیر راه و شهرسازی از حل مشکالت قرارداد برقی کردن قطار تهران – مشهد خبر داد

ساخت 7۰۰ برج بدون پروانه ساختمانی در تهران
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پیشنهاد جمعی از اقتصاددانان به دولت:

پرداخت یارانه پنهان را متوقف کنید

چه زمانی برندمان باید وارد بازار تازه ای شود؟
با ترویج فرهنگ نوآوری، ایده های سودآور خلق کنید
اهمیت تمایز بین بودجه و هزینه در نابسامانی اقتصادی
7 شیوه معرفی محصوالت در شبکه های اجتماعی
هر آن چیزی که باید در مورد طراحی برند بدانید

مشاور برند کیست و چه نقشی دارد؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

///////
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 در حالی که انتظار می رفت با اجرای سیاست های تازه بانک 

مرکـزی قیمت ارز روند کاهشـی خـود را تا پایان 
هفته گذشته حفظ کند، اما در میانه هفته ای که...

دلیل رفت و برگشت مداوم قیمت دالر در بازار چیست؟

 االکلنگ بازی قیمت ها
در بازار ارز

یادداشت
یارانه های پنهان

 بی عدالتی آشکار

یک��ی از چالش های اساس��ی 
اقتصادهای مبتن��ی بر پرداخت 
فراگی��ر یارانه ه��ا، به وی��ژه نوع 
پنهان آن، لحاظ نشدن ارقام این 
نوع یارانه در محاس��بات اس��ت. 
در واق��ع یارانه پنه��ان یارانه ای 
اس��ت که م��ردم آن را دریافت 
می کنن��د ولی باب��ت آن عددی 
در محاسبات شان قرار نمی گیرد. 
در ایران بیشترین مبلغ پرداخت 
یارانه های پنهان در حوزه انرژی 
اس��ت. اخیرا محمدرضا باهنر به 
این مساله در حوزه عرضه بنزین 
در کش��ور اش��اره کرده بود که 
هزینه بنزین مصرفی حتی کفاف 
هزینه تولید آن را نمی دهد و این 
به معنای وجود حجم بزرگی از 
یارانه پنهان در حامل های انرژی 
اس��ت. دولت ساالنه بیش از ۸۰ 
ه��زار میلیارد توم��ان به صورت 
افزایش هزینه یا کاهش درآمد، 
ص��رف یارانه بنزی��ن و گازوئیل 
می کن��د که مع��ادل یک چهارم 
بودج��ه دولت در س��ال اس��ت. 
این مبلغ ح��دود دو برابر یارانه 
نقدی اس��ت )ح��دود ۳۳ هزار 
میلیارد تومان( که دولت ساالنه 
به خانوارها پرداخت می کند. کل 
یارانه پنهانی که در کشور پرداخت 

می ش��ود ح��دود ۹۰۰ 
3هزار میلیارد تومان ...
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محمد کمالی گوکی
کارشناس اقتصادی

قرن ۱۸ میالدی زمانی است که رفته رفته جوامع روستایی شروع به تغییر شکل 
کردند و جوامع صنعتی جای آنها را گرفتند. نس��اجی و راه آهن و پیدایش ماشین 
بخار دست به دست هم دادند تا این دوران نام انقالب صنعتی اول را به خود بگیرد. 
قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم عرصه تاخت و تاز صنعت نفت و فوالد بود و به میان 
آمدن صنعتی به نام برق. این دوران تبدیل شد به آغاز تولید انبوه و همراهش تلفن 
و ضبط صوت هم از راه رسید؛ انقالب صنعتی دوم. پس از جنگ جهانی دوم زمینه 
برای رسیدن به انقالب دیجیتال فراهم شد، انقالبی که از دهه ۸۰ میالدی آغاز شد 

و کامپیوترها و اینترنت و تکنولوژی ارتباطات را بر دنیا حاکم کرد. 
به گزارش آینده نگر، حاال مدتی است که مجمع جهانی اقتصاد فرا رسیدن انقالب 
صنعتی چهارم را متذکر ش��ده اس��ت. انقالبی به معنای سلطه جهان مجازی و از 
راه رس��یدن فناوری هایی که نه تنها در دنیای تجارت که حتی در بدن انس��ان هم 
تغییراتی ایجاد می کنند. در این دوره قرار است تقسیم کار میان انسان و تکنولوژی 
بازتعریف شود و دنیایی از فرصت های تازه و البته خطرات جدید را پیش رو بگذارد. 
مجم��ع جهان��ی اقتصاد به صورت م��دام در مورد این عصر جدید مطلب منتش��ر 
می کند و آماده باش می دهد. در آخرین مطلبی که این سازمان منتشر کرده است 
به ویژگی های رهبران انقالب صنعتی چهارم اشاره شده است، کسانی که قرار است 
مدیریت کس��ب وکار را برای گذر کم هزینه تر به دوره بعدی برعهده داش��ته باشند. 

ترجمه این مطلب را در این بخش می خوانید.
یک سال پیش در نخستین گزارشی که از میزان آمادگی کسب وکارها برای ورود 
به دوره چهارم انقالب صنعتی تهیه شد، ۸۶درصد از مدیرانی که از آنها سوال شده 
بود گفته بودند که س��ازمان آنها »تمام تالش خودش را می کند« تا نیروی انسانی 
مورد نیاز برای ورود به چهارمین انقالب صنعتی را خلق کند. امسال کمتر از نیمی 

از آنها این جمله را تکرار کردند.
این موضوع نش��ان می دهد که نه تنها تغییر قابل توجهی در رفتار آنها به وجود 
آمده است بلکه بیانگر برخورد بهتر آنها با این مفهوم است. این موضوع نشان می دهد 
ک��ه مدیران فهم بس��یار عمیق تری از انقالب چهارم صنعتی به دس��ت آورده اند و 
بهتر می دانند چه چالش��ی در پیش روی آنها ق��رار دارد. حاال این مدیران، کارها و 

تالش های��ی را که باید برای ورود به دوره چهارم انقالب صنعتی در پیش بگیرند با 
دید واقع گرایانه تری می بینند.

گزارش دوم با نام »رهبری در انقالب صنعتی چهارم؛ چهره های پیشرفت« منتشر 
ش��ده اس��ت. در این گزارش باز هم از مدیران پرسیده ش��ده که چگونه قرار است 
سازمان شان را برای موفقیت در چهار حوزه جامعه، استراتژی، تکنولوژی و استعداد 
آماده کنند. عالوه بر تحقیق ساالنه برای پی بردن به انگیزه و راهکارها، در پی این 
هم بوده ایم که کشف کنیم رهبران چگونه پیش می روند و در چه نقاطی به بهترین 

نتیجه می رسند و چه عاملی موفق ترین رهبران را از دیگران متمایز می کند.
در حالی که بس��یاری از مدیران با سر درآوردن از پیچیدگی های انقالب چهارم 
کلنجار می روند، برخی از رهبران هستند که به نظر می رسد قضیه را درست متوجه 
شده اند. ما چهار تیپ رهبر متمایز را یافتیم که به باور ما می توانند برای مدیرانی که 
با چالش های حاصل از انتقال به عصر دیجیتال دست به گریبان هستند، نقش الگو 
را بازی کنند. پیش از اینکه این چهار تیپ مدیریتی را مرور کنیم بد نیست نگاهی 

به دستاوردهای کلیدی گزارش مذکور بپردازیم.
مدی��ران تعهدی عمومی به پیش��رفت جهان بی��ان کرده اند. رهب��ران در زمان 
امتیازدهی س��االنه کارش��ان از تاثی��رات اجتماعی به عنوان مهم تری��ن عامل نام 
برده ان��د. از دید آنان این عامل حتی پیش از عملکرد مالی و یا رضایت کارمندان و 
مشتریان قرار دارد. در سال گذشته نزدیک به سه چهارم از پاسخ دهندگان گفته اند 
که سازمان های ش��ان برای تولید یا تغیی��ر محصوالت یا خدمات بر مبنای تاثیر بر 
اجتماع قدم  هایی برداش��ته اند. بسیاری از آنها با انگیزه رشد و فروش بیشتر دست 

به این کار زده اند.
مدیران در چالش برای طراحی استراتژی های موثر مناسب با بازارِ به سرعت در 
حال تغییِر امروز هستند. در این میان مسئله تکنولوژی های جدید که حاال بیشتر از 
هر زمانی در حال افزایش است هم مطرح می شود. رهبران گفته اند که در فهم کامل 
موقعیت هایی تجاری که ریشه در تکنولوژی های جدید دارند به مشکل خورده اند و 
در برخی موارد از دید استراتژیکی که بتواند آنها را راهنمایی کند برخوردار نیستند. 
بس��یاری از رهبران گزارش داده اند که شرکت های ش��ان از س��ازوکارهای آش��کار 

تصمیم گیری تبعیت نمی کنند و محدودیت های سازمانی دست و پای آنها را برای 
توسعه و به اشتراک  گذاری دانش برای تعریف یک استراتژی موثر می بندد.

رهبران همچنان به جای اینکه دس��ت به س��رمایه گذاری های شجاعانه بر روی 
فکرهای تحول آفرین بزنند، ترجیح می دهند از تکنولوژی های پیش��رفته تنها برای 
حفاظت از موقعیت شان استفاده کنند. بسیاری از مدیران در واقع دارند سود حاصل 
از سرمایه گذاری شان در حوزه فناوری را در جیب می گذارند، اما دیگران حرکت رو 
به جلو را همچنان دشوار می یابند. چالش های اساسی اینها هستند: تمرکز بیش از 
ان��دازه روی نتیجه گیری در کوتاه م��دت، کامل درک نکردن تکنولوژی های انقالب 
چهارم و انتخاب های فراوان در حوزه فناوری. رهبران به اصول اخالقی و موضوعات 
ذاتی مربوط به تکنولوژی های جدید باور دارند اما ش��رکت های کمی هس��تند که 

خودشان را برای مقابله با خطرات احتمالی آماده کرده باشند.
رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته کاهش می یابد

مجمع جهانی اقتصاد همچنین در گزارش��ی دیگر از کاهش نرخ رشد اقتصادی 
کشورهای صنعتی جهان خبر داد.

به گزارش ایسنا، مجمع جهانی اقتصاد پیش بینی کرد رشد اقتصادی کشورهای 
توس��عه یافته جهان در دو سال پیش رو، کاهش��ی باشد و هشدار داده است فضای 
نامطمئن ناش��ی از برگزیت و اختالفات تجاری می تواند تجارت و کسب و کارهای 

جهانی را به چالش بکشد.
این مجمع، متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۹ را ۳.۳درصد 
و در س��ال ۲۰۲۰ معادل ۳.۴درصد پیش بینی کرده اس��ت که ۰.۲درصد کمتر از 
پیش بینی قبلی این مجمع برای سال ۲۰۱۹ و ۰.۱ درصد کمتر برای سال ۲۰۲۰ 
اس��ت. س��ازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز در گزارش��ی گفته است به دلیل 
سیاس��ت گذاری های نامفهوم، تنش های تجاری فزاینده و کاهش اطمینان کسب 
و کارهای تجاری، رش��د اقتصادی جهانی در سال های آینده کاهش خواهد یافت. 
به گفته این سازمان نرخ رشد کشورهای صنعتی جهان معادل نرخ های زیر برآورد 

شده است:
۱- اس��ترالیا: نرخ رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۱۹ معادل ۲.۷درصد و 

در سال ۲۰۲۰ معادل ۲.۵درصد خواهد بود.
۲- کانادا: نرخ رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۱۹ معادل ۱.۵درصد و در 

سال ۲۰۲۰ معادل ۲درصد خواهد بود.
۳- آلمان: نرخ رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۱۹ معادل ۰.۷درصد و در 

سال ۲۰۲۰ معادل ۱.۱درصد خواهد بود.
۴- فرانسه: نرخ رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۱۹ معادل ۱.۳درصد و در 

سال ۲۰۲۰ معادل ۱.۳درصد خواهد بود.
۵- ایتالیا: نرخ رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۱۹ معادل منفی ۰.۲درصد 

و در سال ۲۰۲۰ معادل ۰.۵درصد خواهد بود.
۶- ژاپن: نرخ رش��د اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۱۹ معادل ۰.۸درصد و در 

سال ۲۰۲۰ معادل ۰.۷درصد خواهد بود.
۷- کره جنوبی: نرخ رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۱۹ معادل ۲.۶درصد 

و در سال ۲۰۲۰ معادل ۲.۶درصد خواهد بود.
۸- انگلیس: نرخ رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۱۹ معادل ۰.۸درصد و 

در سال ۲۰۲۰ معادل ۰.۹درصد خواهد بود.
۹- آمریکا: نرخ رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۱۹ معادل ۲.۶درصد و در 

سال ۲۰۲۰ معادل ۲.۲درصد خواهد بود.
۱۰- چین: نرخ رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۱۹ معادل ۶.۲درصد و در 

سال ۲۰۲۰ معادل ۶درصد خواهد بود.
۱۱- هند: نرخ رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۱۹ معادل ۷.۲درصد و در 

سال ۲۰۲۰ معادل ۷.۳درصد خواهد بود.
۱۲- روسیه: نرخ رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۱۹ معادل ۲.۴درصد و 

در سال ۲۰۲۰ معادل ۳.۶درصد خواهد بود.
۱۳- عربستان: نرخ رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۱۹ معادل ۲.۱درصد 

و در سال ۲۰۲۰ معادل ۲درصد خواهد بود.
۱۴- ترکی��ه: نرخ رش��د اقتصادی این کش��ور برای س��ال ۲۰۱۹ معادل منفی 

۱.۸درصد و در سال ۲۰۲۰ معادل ۳.۲درصد خواهد بود.

وزی��ر ارتباطات از شناس��ایی عامالن دس��تکاری در نظرات مردم 
مربوط به برنامه تلویزیونی خبر داد و گفت گزارش کامل و با جزییات 
فنی چگونگی دستکاری نظرات مردم در جشنواره صداوسیما، نهایی 
و برای پلیس ارس��ال شده اس��ت. به گزارش ایسنا، تعداد بسیاری از 
کارب��ران اپراتورهای تلفن همراه طی روزهای گذش��ته اعالم کردند 
پیامک تأیید رأی به یک برنامه  تلویزیونی برای ش��ان ارسال شده، در 
حالی که آنها اصاًل در این رأی گیری شرکت نکرده بودند و یا رای شان 
برنامه دیگری بوده است. این موضوع از اختالل در سامانه رأی گیری 
بخش مردمی جش��نواره تلویزیونی جام جم حاک��ی بود. محمدجواد 
آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات - همان زمان اعالم 
کرد آرای اعالم شده، واقعی نیستند و از بررسی این موضوع و ارسال 

نتایج به صداوسیما و پلیس فتا خبر داد.
البت��ه پس از آن، دبیر جش��نواره تلویزیونی جام جم مدعی ش��د 
»جابه جای��ی آرای نظرس��نجی محبوب تری��ن برنامه صداوس��یما را 
ش��رکتی ک��ه از وزارت ارتباطات مجوز دارد، انجام داده اس��ت.«، اما 

سیدجمال هادیان - رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات - این ادعا را رد کرده و گفت: تغییر آرا 
در شرکت طرف قرارداد تبلیغات انحصاری صدا و سیما صورت گرفته 

است که هیچ مجوزی از وزارت ارتباطات ندارد.
 همچنین وزیر ارتباطات، با تاکید بر شفاف س��ازی در این زمینه در 
پست توئیتری نوش��ت:  شرکت های ارزش افزوده و USSD مجوزی 
از وزارت ICT ندارن��د و فعالی��ت آن ها مطابق قانون تجارت اس��ت، 
اگر آنگونه که در بخش های خبری س��یما طرح شد، فعالیت آنها باید 
با اخذ مجوز از وزارت ICT باش��د، مطابق مصوبه ۱۹۲ کمیس��یون 
تنظیم مقررات، تبلیغ یا فعالیت آنها س��ریعاً در صداوس��یما متوقف 
شود. در نهایت آذری جهرمی از شناسایی عامل دستکاری در نظرات 
مردم خبر داد و در توئیتر نوش��ته اس��ت: گزارش کامل و با جزییات 
فنی چگونگی دستکاری نظرات مردم در جشنواره صداوسیما، نهایی 
و برای پلیس ارس��ال شد. عامل دستکاری در نظرات مردم شناسایی 
ش��ده اس��ت. هک یا اختالل منتفی اس��ت. طبیعتاً شناسایی آمر یا 

آم��ران و انگی��زه آنها را پلیس پیگیری خواه��د کرد. اما در حالی که 
بسته شدن سایت واردات تلفن همراه مسافری موجب افزایش قیمت این 
کاال شده بود، این موضوع در روزهای اخیر توسط برخی از مسئوالن رد 
شد. البته لزوم دریافت کارت ملی برای ارائه  خدمات که پیش از این هم 
به آن اشاره شده بود، ادامه داشته و بدین ترتیب تمامی واحدهای صنفی 
خرید و فروش و تعمیر تلفن همراه »موظف هستند برای ارائه خدمات، 
کارت ملی دریافت کنند و این الزام برای جلوگیری از سوءاستفاده های 
احتمالی در نظر گرفته شده است.« با وجود این، اخباری که این روزها 
از اس��تان ها منتشر ش��د، حکایت از بروز مش��کالتی در بازار موبایل 
داش��ت. از طرفی برخی از مغازه داران مدع��ی بودند به دلیل اجرای 
طرح رجیستری، ش��رکت ها نمی توانند گوش��ی وارد کنند و گوشی 
رجیس��تر ش��ده برای فروش وجود ندارد و از ط��رف دیگر، به ادعای 
برخ��ی از فعاالن این صنف، س��ایت رجیس��تری به م��دت چند روز 
تعطیل بوده که موجب ش��ده گوشی ها نتوانند رجیستر شوند و حتی 
گوش��ی هایی که فروخته ش��ده نیز بدون رجیستری هستند و موقع 

اتمام مهلت قانونی، م��ردم آنها را پس می آورند. همانطور که فعاالن 
ب��ازار می گوین��د، با توجه به وضعیت ب��ازار ارز و تعلق نگرفتن ارز به 
شرکت های واردکننده تلفن همراه، واردات رسمی و ورود تلفن همراه 
از طریق این ش��رکت ها تقریباً ناممکن شده است از طرفی با اجرای 
طرح رجیستری گوشی های قاچاق نمی تواند وارد شود بنابراین بازار 
را ب��ا کمبود و افزایش ه��ای قیمت نامتعارف ب��رای تلفن های همراه 
ثبت شده مواجه کرد. اما فعال سازی شبکه برای گوشی های مسافری 
در س��امانه همتا در ابتدا بدون محدودیت تعداد تلفن همراه، صورت 
می گرفت که در مرحله بعد با ایجاد محدودیت تعداد پنج عدد تلفن 
همراه برای هر فرد ایجاد شد و سپس این میزان به تعداد یک تلفن 
همراه برای هر کد ملی کاهش یافت و اعالم شد که از هفته  گذشته 
بدون اطالع بس��ته ش��ده و این موضوع ب��ازار را ملتهب کرد و باعث 
افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۰درصدی قیمت گوش��ی ش��ده اس��ت. البته 
در نهایت اعالم ش��د پس از اعتراضات صنف موبایل فروش، س��امانه 

مسافری گمرک برای ثبت تلفن های همراه باز شده است.

گزارش مجمع جهانی اقتصاد از مدیران شایسته برای دنیای جدید کسب و کار

برای ورود به چهارمین انقالب صنعتی آماده هستید؟

وزیر ارتباطات خبر داد

عامالن دستکاری نظرات مردم شناسایی شدند



با وجود پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده برای اختصاص ۱۴ میلیارد 
دالر از درآمدهای ارزی  جهت تامین کاالهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
مجلس آن را تصویب نکرد و به این ترتیب، کاالهای اساسی با ارز نیمایی 
ب��ا حدود ۲ برابر این نرخ تامین می ش��ود. درنتیجه، نف��ع حدود ۵۶ هزار 
میلیاردی برای دولت ایجاد و تمام ارز نفتی آن حداقل با نرخ ۸۰۰۰ تومان 
فروخته می ش��ود که رقم خوبی در بودجه اضافه خواهد کرد، اما با وجود 
نظ��رات درباره هزینه کرد منابع حاصل از حذف ارز با نرخ ترجیحی، هنوز 
مش��خص نیست که قرار اس��ت این منابع در چه قالبی و چگونه به مردم 

برگردد و آیا می تواند بر معیشت مردم در شرایط تورمی اثرگذار باشد؟
به گزارش ایس��نا، با توجه به شرایط اقتصادی که در سال جاری ایجاد 
و تورم نسبت به گذشته افزایش یافت و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار 
داد، حمایت از وضعیت معیشت و ابعاد زندگی مردم از اهداف بودجه سال 
۱۳۹۸ تعیین ش��د و بر این اس��اس دولت در الیحه ای که به مجلس ارائه 
کرد، راهکارهای مختلفی را در آن گنجاند که بتواند بخشی از آسیب های 

موجود را جبران کند.
یکی از کانال های معیشتی به چالش خورد

یک��ی از کانال های بودجه ۱۳۹۸ برای تأمین معیش��ت مردم، راهکاری 
برای تأمین کاالهای اساس��ی با هزینه ای مناس��ب ب��ود. با توجه به اینکه 
کاالهای اساس��ی عمدتاً نیاز ب��ه واردات دارد و افزایش قیمت ارز موجب 
افزایش قیمت کاالهای وارداتی در بازار می ش��ود، دولت تصمیم گرفت که 
مانند امسال برای سال آینده نیز تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم را 

با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام دهد.
این در حالی اس��ت که در س��ال جاری با توجه به افزایش قیمت ارز در 
بازار آزاد که تا بیش از ۱۵ هزار تومان هم پیش رفت، دولت در مصوبه ای 
واردات را ب��ا ارز ۴۲۰۰ تومان��ی انجام داد که به مرور با توجه به رانت ها و 
حواش��ی که با خود به همراه داش��ت، این ارز را محدود به واردات کاالی 
اساس��ی کرد، از سوی دیگر ارز مورد نیاز بخش دیگر واردات را در سامانه 
نیم��ا تأمین می کند که نرخ آن ح��دود ۷۵۰۰تا حدود ۸۵۰۰ متغیر بوده 

است.
بر این اساس، از زمان تدوین الیحه بودجه سال آینده، بر این نکته تاکید 
ش��د که تأمین کاالهای اساسی حتماً با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می شود، 
حتی اگر ارز در بازار آزاد و یا س��امانه »نیما« هر تغییر و افزایش��ی داشته 

باش��د. از این رو ۱۴ میلیارد دالر منابع ناش��ی از فروش نفت را به تأمین 
کاالهای اساس��ی، دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده های دامی و کشاورزی با 

نرخ ترجیحی اختصاص داد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر نداشت و حذف شد

اما آمدن الیحه بودجه به مجلس با تأیید پیش��نهاد دولت همراه نشد و 
برخی از نمایندگان با مخالفت هایی در این رابطه معتقد بودند که باید ارز 
۴۲۰۰ تومانی حذف شده و دولت به گونه ای دیگر از مردم حمایت کنند. 
یکی از دالیل اصلی مخالفت با اختصاص این ارز، عدم نتیجه گیری مثبت 
از اجرای آن در س��ال جاری بود، چراکه با وجود اینکه واردکنندگان ارز را 
با مبلغی نصف ارز نیمایی دریافت می کردند، اثر مثبتی در توزیع کاالهای 
اساس��ی نداشت و آمار رس��می نش��ان از افزایش قابل توجه تورم در این 

کاالها داشت.
بنابراین رانت ه��ای موجود در ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین قیمت های 
باالی��ی که بر کاالهای اساس��ی خورد، موجب ش��د نماین��دگان مانع از 
اختصاص ۱۴ میلیارد دالر ارز به کاالهای اساس��ی در بودجه س��ال آینده 

شوند و راهکارهای دیگری را ارائه کنند.
اما اینکه از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه مقدار و به نفع چه کسی 
ایجاد می شود و اگر قرار باشد حذف و یا به گونه ای دیگر در مورد آن عمل 
ش��ود، موضوعی است که اخیراً نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - 
درب��اره آن توضیحاتی ارائه کرد که نش��ان می داد ک��ه با حذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان نصیب دولت خواهد شد.
نظارت دقیق شود

دولت معتقد است ارز ۴۲۰۰ تومانی را چه در سال جاری و چه در سال 
آینده، برای کمک به معیش��ت مردم پیش بینی کرده بود که مردم ناچار 
نباش��ند کاالهای اساس��ی خود را با ارز باالی ۸.۰۰۰ تومان سامانه نیما و 
ی��ا نرخ های بازار آزاد که تا ۱۳ هزار تومان هم می رس��د، تأمین کنند، اما 
به هر حال ش��رایط به گونه ای رقم خورده است که به ویژه با عدم نظارت 
کافی نتیجه مثبتی نداشته است و مردم آن را در سفره های خود احساس 

نکرده اند.
از این رو، سازمان برنامه و بودجه معتقد است روش هایی که وجود دارد 
این است که یا به روند فعلی خود یعنی اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی ادامه 
ده��د، اما نظارت دقیقی صورت بگیرد و واقعاً کاال با همین نرخ در اختیار 

مردم قرار بگیرد و یا راهکار دیگر این اس��ت ک��ه اختالف بین ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و ارز نیمایی را به جای اینکه به واردکننده پرداخت کند، بین خود 

مردم توزیع کند.
این در حالی است که دولت حدود ۱۴ میلیارد دالر برای تأمین کاالهای 
اساسی در بودجه سال آینده اختصاص داده بود که براساس آنچه که رئیس 
سازمان برنامه و بودجه می گوید، اگر ارز نیما را حدود ۸.۲۰۰ تومان در نظر 
بگی��رد، فاصله بین ارز ۴۲۰۰ تومان��ی تا نرخ »نیما« حدود ۴.۰۰۰ تومان 
است که برای ۱۴ میلیارد دالر به ۵۶ هزار میلیارد تومان می رسد که دولت 
یا آن را می تواند به صورت کاال برگ به مردم ارائه کرده و یا مراجعه به بازار 
کاالهای اساسی خود را تأمین کنند و یا اینکه آن را به صورت نقد به مردم 

بدهند و خودشان هرگونه که می خواهند خرج کنند.
آنچه که تاکنون در مجلس تصویب شده، به توزیع کاال برگ ختم شده 
است؛ با این حال دولت می گوید بررسی های هرچه بیشتری را انجام خواهد 
داد تا راهکارهای دیگری نیز در این زمینه ارائه شود و درنهایت با توافقی 
که با مجلس خواهند داشت، یکی از آنها را اجرایی می کند، اما به هر حال 
اگر توزیع کاال برگ هم انجام ش��ود، به این معنا نیس��ت که به حدود ۳۰ 
س��ال گذش��ته باز گردد، بلکه با انجام نوآوری ها و روش های جدید آن را 

اجرایی خواهد کرد.
در این شرایط، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حداقل ۵۶ هزار میلیارد تومان 
به نفع دولت تمام می ش��ود و به نوعی دولت تمام ارز ناشی از فروش نفت 
در بودجه سال آینده را با حداقل ۸.۰۰۰ تومان خواهد فروخت که درآمد 
نس��بتاً خوبی را برای آن ایجاد خواهد کرد و درآمدهای آن را حداقل ۶۰ 
هزار میلیاردی نس��بت ب��ه زمان پیش بینی ب��ا ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش 
می دهد، البته این در حالی است که نرخ ارز نیمایی در حد ۸.۰۰۰ تومان 
باق��ی بماند و اگر رش��د کند، درآم��د دولت هم به تب��ع آن افزایش دارد. 
اینکه این منابع چطور هزینه خواهد شد و به کدام بخش ها اختصاص پیدا 
می کند که بتواند مانع از اثر تورمی بر زندگی مردم شود، جای سوال دارد.

در سال جاری البته دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین خوراک 
پتروشیمی ها و فروش حدود دو برابری درآمد خوبی کسب کرد که تاکید 
نمایندگان بر این بود تا دولت از این محل حقوق کارکنان را افرایش دهد، 
اما این گونه عمل نکرد و تنها به ارائه محدود بسته های حمایتی اکتفا کرد 

که گزارش های آن نیز هنوز شفاف نشده است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده به سود کیست؟

در جست وجوی اقتصاد کوپنی

گروه��ی از اقتصاددان��ان و فعاالن اقتصادی در بیانی��ه ای به موضوع 
پرداخ��ت یارانه پنهان در اقتص��اد ایران پرداخت��ه و از دولت دوازدهم 
خواستند تا پرداخت یارانه پنهان را که ساالنه رقم قابل توجهی هزینه 

به اقتصاد ایران وارد می کند متوقف کند.
این بیانیه که به امضای جمعی از اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس، 
فعاالن بازار سرمایه و پژوهشگران و محققان جوان کشور رسیده است، 
ریشه ناکامی در سیاست های حمایتی کشور را در ارائه رقم قابل توجهی 

از یارانه پنهان به طور خاص در حوزه انرژی می دانند.
در ابتدای این بیانیه آمده است که در ۴۰ سال گذشته سیاست های 
حمایتی دولت از طریق عرضه کاال با قیمت یارانه ای و تعیین دستوری 
قیمت بوده اس��ت. تا جایی که بررس��ی میزان یارانه پنهان س��االنه در 
ح��وزه حامل های انرژی به رقمی در ح��دود ۶۰۰ تا ۹۰۰هزار میلیارد 

تومان می رسد.
در ادامه این بیانیه و از تقسیم رقم ساالنه یارانه پنهان انرژی به تعداد 
ش��هروندان ایرانی، این نتیجه حاصل شده اس��ت که در همین بخش 
روزان��ه عددی بین ۲ ت��ا ۳ دالر یارانه پنهان معادل ه��ر ایرانی توزیع 

می ش��ود و این در حالی اس��ت که یارانه امکان توزیع یکسان نداشته و 
میان س��اکنان ش��هرهای بزرگ مانند تهران و افرادی که در شهرهای 
کوچک، روستاها و حاشیه ها زندگی می کنند، فاصله قابل توجه به وجود 

آورده است.
س��پس به محورهای س��ه گانه این نوع نظام یارانه ای اش��اره شده و 
آمده اس��ت: نتیجه این نوع نظام یارانه ای سه محور اصلی داشته است. 
نخس��ت، آنکه در حوزه یارانه پنهان کس��انی که بیشترین بهره مندی 
دارند، پرمصرف ها هستند و نه طبقه نیازمندان. در گام دوم قیمت های 
یاران��ه ای مزیت های نس��بی را مخدوش کرده و به��ره وری در تولید را 
کاهش می دهد. س��رانجام قیمت های یارانه ای به شکل گیری یک نوع 

بازار سیاه و تشویق برای رانت خواری و قاچاق تبدیل می شود.
ای��ن بیانیه در ادامه، پنج پیش��نهاد اصلی را به دول��ت دوازدهم ارائه 
کرده تا بتواند راه حلی برای مش��کالت یادش��ده باش��د. نخست حذف 
تدریج��ی یارانه پنه��ان حامل های انرژی و توزیع نقدی و یکس��ان آن 
ب��ه صورت درآمد پای��ه همگانی. دوم قرار گرفت��ن این درآمد همگانی 
مس��تقل از بودجه تا فش��اری در زمینه تعهدات جدید به وجود نیاورد، 

از این رو تأس��یس یک صندوق انرژی ب��ا هدف بهره مند کردن تمامی 
ایرانیان گزینه ای مطلوب خواهد بود. در گام س��وم، حذف یارانه پنهان 
حامل های انرژی با روش تدریجی و مستمر تا رسیدن قیمت به هزینه 
فرصت صادرات، پیشنهاد شده تا به این وسیله از تغییرات ناگهانی که 

فرصت های جامعه از بین می برد، جلوگیری شود.
در گام چهارم این متخصصان پیشنهاد کردند که در کنار انرژی حذف 
تدریجی یارانه پنهان سایر کاالها نیز با هدف افزایش بهره وری و نظارت 

بر کیفیت پیگیری شود.
و درنهایت این فعاالن اعالم کردند که با حذف یارانه های پنهان دیگر 
ممنوعیت های صادراتی و وارداتی توجیه ندارد و دولت باید تالش کند 

نسبت به تسهیل تجارت گام های الزم را بردارد.
در پایان این بیانیه تاکید شده است که درآمد پایه همگانی تنها باید 
از مح��ل اصالح قیمت حامل های انرژی تأمین ش��ود و در مرحله بعد 
جایگزین یارانه پنهان شده و سپس به تمامی کاالها تسری پیدا کند، در 
این حوزه میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی در زمینه تجارت اهمیت 

بسیار زیادی خواهد داشت.

پیشنهاد جمعی از اقتصاددانان به دولت:

پرداخت یارانه پنهان را متوقف کنید

نگـــاه

گمانه زنی اقتصاددانان درباره اما و اگرهای نظام کوپنی
کوپن چطور به اقتصاد ایران بازگشت؟

فرصت امروز: پس از آنکه مجلس در جریان تصویب الیحه بودجه 
س��ال ۹۸ به دولت پیش��نهاد داد تا بار دیگر نس��ل جدید کوپن را 
در اقتص��اد زنده کند، ماجرای بازگش��ت کوپن و همینطور افزایش 
حقوق و دس��تمزد کارگران و کارکن��ان دولت به مهمترین موضوع 
روز اقتصاد ایران تبدیل ش��د. این مصوبه مجلس اما دارای موافقان 
و مخالفانی است؛ چنانچه مخالفان بازگشت کوپن معتقدند اقتصاد 
کوپنی پیش از این شکست خورده و بهتر است به جای کوپن، پول 
نقد در اختیار مردم قرار گیرد. این در حالی اس��ت که اقتصاد ایران 
از میان��ه ده��ه ۸۰ با پرداخت یارانه نقدی درگیر اس��ت و از آن به 

عنوان مصیبت عظمای دولت یاد می شود.
یارانه نقدی بهتر است یا کوپن؟

در این میان، حیدر مس��تخدمین حسینی، معاون وزارت اقتصاد 
معتقد است که اگر دولت مبالغ یارانه را به صورت نقدی آن هم نه 
برای همه اقش��ار، بلکه برای دهک های پایین اختصاص دهد بسیار 
بهتر از طرحی مانند کوپن خواهد بود چرا که کوپن می تواند ایجاد 

رانت کند.
او با بیان اینکه یکی از اش��کاالت اصلی دولت برای کنترل اوضاع 
اقتصادی نداشتن برنامه جامع اقتصادی برای شرایط مختلف است، 
به ایس��نا، گفت: زمانی که گزینه تحریم مطرح است ما باید بتوانیم 
یک برنامه مش��خص و جامع داشته باشیم، در حالی که دولت نشان 

داد عماًل در این حوزه ها برنامه ای ندارد و فقط وعده می دهد.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در ش��رایط مختلف اقتصادی 
از فعاالن و کارشناس��ان اقتصادی مشورتی دریافت نمی کند، گفت: 
در چنین ش��رایطی یک دولت فاقد برنامه تنها به صورت جزیره ای 
عمل خواهد کرد. در حالی که همه ما می دانیم در شرایط جزیره ای 
ام��کان اصالح اوض��اع وجود ندارد. ب��ا توجه ب��ه جهت گیری های 
اقتصادی دولت و مجلس پیش��نهاد می ش��ود تا این نهادها در سال 

آینده به سمت یکسان سازی قیمت ارز بروند.
او ب��ا بیان اینک��ه گروه های نیازمند م��ردم از ارز دولتی کمترین 
به��ره را دارند، گفت: زمانی که کاالیی وارد می ش��ود به رغم عرضه 
ارز دولتی برای این کاالها اما در عمل قیمت کاالهای اساسی برای 

مردم به صورت آزاد محاسبه می شود.
وی با اش��اره ب��ه مصوبه اخیر مجلس ش��ورای اس��المی درباره 
دادن کاالبرگ ه��ای الکترونیک به ش��هروندان، در ای��ن باره اظهار 
کرد: در ش��رایط نابسامانی اقتصادی دولت ها س��عی می کنند تا با 
طرح های این چنینی حداقل ها را به سمت مردم جامعه سوق دهند، 
اما واقعیت این اس��ت که دولتی که هنوز نتوانس��ته بعد از ش��ش 
س��ال مکانیزم یارانه را اصالح کند و منافع این طرح را به س��مت 
دهک های پایین س��وق دهد بعید اس��ت بتواند در توزیع کوپن نیز 

موفق عمل کند.
مستخدمین حس��ینی با اش��اره به مبلغ ۳.۵۰۰ میلیارد تومانی 
یارانه ه��ای پرداخت��ی دول��ت در ه��ر ماه پیش��نهاد ک��رد: دولت 
مابه التف��اوت تخصیص ۱۴ میلیارد دالری ارز یارانه ای را به صورت 
نق��دی توزیع کند، چرا که ط��رح کوپن یا کاالبرگ الکترونیکی نیز 
همانند دیگر طرح های یارانه غیرمس��تقیم باعث ایجاد داللی و راه 

افتادن بازار غیررسمی فروش کاالهای یارانه ای خواهد شد.
وی ادامه داد: دولت در کنار ۱۴ میلیون دالر ارز یارانه ای مقداری 
نیز ارزهای یارانه ای دیگر پرداخت می کند که مجموعاً ۲۱ میلیارد 
دالر ب��ا ارز دولت��ی واردات می ش��ود. اگر دولت مبال��غ یارانه را به 
صورت نقدی آن هم نه برای همه اقشار بلکه برای دهک های پایین 
اختصاص دهد بسیار بهتر از طرحی مانند کوپن خواهد بود چرا که 

کوپن می تواند ایجاد رانت کند.
این اقتصاددان در پاس��خ به این نگرانی که پرداخت نقدی یارانه 
ممکن اس��ت باعث افزایش تورم ش��ود، اظهار کرد: اساس��اً افزایش 
حجم نقدینگی باعث ش��ده اس��ت تا ت��ورم به وج��ود بیاید و این 
افزای��ش نقدینگی تا تخلیه کامل تورم ادامه خواهد داش��ت. با این 
ح��ال پرداخت مبالغی به عنوان یارانه نقدی آنچنان محدود اس��ت 
و آنچنان مورد نیاز مردم اس��ت که اساس��اً نمی تواند فش��ار تورمی 
دیگ��ری اضافه کنند. ضم��ن اینکه می توانند در بخش��ی از تورمی 
که ایجادش��ده اس��ت را از طریق افزایش قدرت خرید مردم ضعیف 

جبران کند.
اختصاص مبلغ ثابت به همه حقوق بگیران اشتباه است

ام��ا دیگر موضوعی ک��ه این روزها به م��وازات ماجرای کوپن در 
رس��انه ها و اف��کار عمومی مطرح ش��ده، چگونگ��ی افزایش حقوق 
کارگران و همچنین کارکنان دولت است و به نظر می رسد چگونگی 
حمایت از اقشار کم درآمد جامعه یکی از مهمترین سوال هایی است 
که ظاهرا هنوز برای آن پاس��خی ارائه نش��ده است. در ابتدا به نظر 
می رس��ید دولت و مجلس بر سر افزایش ۲۰درصدی حقوق ها برای 
کارمندان در س��ال آینده به جمع بندی برس��ند، اما اینطور نش��د. 
تعدادی از نمایندگان مجلس معتقدند که می توان به جای افزایش 
درصدی حقوق ها، رقمی خاص را به حقوق تمامی کارمندان اضافه 
ک��رد و در این زمینه حتی عدد ۴۰۰ ه��زار تومان برای افزودن به 
ه��ر حقوق نیز مطرح ش��د. در همین زمینه، عب��اس آرگون، عضو 
اتاق بازرگانی تهران، افزایش درصدی حقوق ها را ش��یوه ای مفیدتر 
دانس��ت و گفت: در مرحله نخس��ت باید به این موضوع توجه کرد 
ک��ه با توجه ب��ه افزایش قابل توجه هزینه ه��ای زندگی در ماه های 
گذش��ته، نمی توان انتظار داش��ت که با افزایش های پیشنهاد شده 
تفاوت��ی جدی در زندگی مردم به وجود آید. با این وجود قطعاً باید 
بررسی ها به س��متی حرکت کند که بیش ترین اثرگذاری را داشته 
و در جبران بخش��ی از این فش��ارها مفید باشد. او افزایش درصدی 
حقوق ها را شیوه ای مفیدتر و عادالنه تر قلمداد کرد و افزود: با توجه 
به اینکه متوس��ط حقوق ماهانه درصد قابل توجهی از کارمندان به 
یکدیگر نزدیک است، افزایش درصدی حقوق ها می تواند به مساوات 
نزدیک تر باشد و برای حقوق بگیران نیز این تصمیم قابل پذیرش تر 

خواهد بود.
آرگون اضافه کرد: افزایش مبلغی به حقوق ها شاید یک بار روانی 
منفی ایجاد کرده و چگونگی پیگیری عدالت را با ابهام مواجه کند. 
از ای��ن رو با وجود آنکه تا وضعیت کالن اقتصادی به ثبات نرس��د، 
نمی توان انتظار داش��ت ک��ه وضعیت اقتص��ادی دهک های پایین 
جامعه بهبود پیدا کند، اما ش��اید در چنین ش��رایطی رس��یدن به 
یک درصد نهایی برای افزایش دس��تمزدها یکی از بهترین گزینه ها 

خواهد بود.
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فرصت امروز: ش��اید برای تان عجیب باش��د، اما از ۹۲۸ برجی که در 
تهران احداث شده، ۷۰۰ برج بدون پروانه ساختمانی ساخته شده است. 
این خبری اس��ت که وزیر راه و شهرسازی در نخستین نشست مدیران 
کل راه و شهرس��ازی اس��تان های کش��ور اعالم کرد و ب��ا انتقاد از این 
وضعیت گفت: »ش��هرداری به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
گزارش داد که از ۹۲۸ برجی که در تهران ساخته شده ۷۰۰ برج بدون 
پروانه ساختمانی انجام ش��د. مگر چنین چیزی ممکن است؟ واقعاً چه 

مدیریتی اعمال می شود؟«
اما این تنها خبر مهم محمد اسالمی در چند روز گذشته نبود و وزیر 
راه و شهرسازی که آخر هفته به خراسان رضوی سفر کرده بود، از حل 

مشکالت قرارداد برقی کردن قطار تهران – مشهد خبر داد.
عقب ماندگی بخش مسکن را جبران می کنیم

وزیر راه و شهرسازی در نخستین نشست مدیران کل راه و شهرسازی 
اس��تان های سراسر کش��ور، قانون ساماندهی مس��کن را قانون جامعی 
دانست و گفت: طرح جامع مسکن با اطالعاتی که از سوی شما مدیران 
کل راه و شهرس��ازی و سایر صاحب نظران استانی تکمیل می شود، احیا 
خواهد شد. در عین حال، منابعی که در بودجه برای این مهم پیش بینی 
ش��ده پیش تر س��ابقه نداشته است اما با همت همه شما در این دوره به 

سرانجام رسید.
اسالمی با اش��اره به اینکه شهرسازی تنها ساماندهی به وضع موجود 
ش��هرها نیست، گفت: شهرسازی فکر خالقانه و ایجاد راهکارهایی است 
که بتوان کیفیت زندگی ش��هر را ارتق��ا دهیم زیرا ارتقا دادن به زندگی 

مردم در شهرها برای ما بسیار اهمیت دارد.
وی بخ��ش دیگر صحبت های خ��ود با مدیران کل راه و شهرس��ازی 
را به س��اخت و س��از وکنترل س��اختمان اختص��اص داد و گفت: نظام 
مهندس��ی را شما مدیران کل راه و شهرس��ازی نظارت کنید. شما باید 
نظارت کنید که جامعه مهندسی وظایف خود را به درستی انجام دهند. 
س��اماندهی مصالح، س��اماندهی حرفه ها و مش��اغلی که می خواهند در 
حوزه صنعت س��اختمان فعالیت کنند، جزو مواردی است که باید برای 

آنها چک لیست های نظارتی داشته باشید و کنترل شوند.
او یادآور ش��د: شهرداری به ش��ورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
گزارش داد که از ۹۲۸ برجی که در تهران ساخته شده ۷۰۰ برج بدون 
پروانه ساختمانی انجام ش��د. مگر چنین چیزی ممکن است؟ واقعاً چه 

مدیریتی اعمال می ش��ود؟ به همین دلیل معتقدم باید چک لیست های 
دقیقی داشته باشیم و از هر کسی وظیفه اش را بخواهیم و نقش ویژه ای 

هم اعمال شود که کنترل ساختمانی صورت بگیرد.
وی با اعالم اینکه نباید با یک حرکت زمین در زلزله ها ساختمان ها از 
هم بپاشند، تصریح کرد: کنترل ساختمان وظیفه هیچ ارگانی به غیر از 

وزارت راه و شهرسازی نیست.
اس��المی ب��ا تاکید بر اینکه باید رونق س��اخت و س��از از اولویت های 
مدیران کل راه و شهرس��ازی باشد، گفت: تعادل بخشی به بخش عرضه 
و تقاضای مس��کن از برنامه های ماست و سیاست های ده گانه ای که در 
حوزه مس��کن و ساختمان به اس��تان ها ابالغ شده تعیین کننده هستند. 
بدین  معنا که اگر جریان تولید مسکن پایدار بشود، ما به وظیفه قانونی 
خود عمل کرده ایم. او همچنین اعالم کرد: در چند س��ال گذش��ته در 
حوزه تأمین مس��کن دچ��ار عقب ماندگی بوده ایم ک��ه باید تالش کنیم 
ت��ا این عقب ماندگی ها را جب��ران کنیم. باید تالش کنیم تا س��اخت و 
س��از مسکن به جریان مولد تبدیل ش��ود و بتواند روزافزون این چرخه 
تولید مس��کن را به حرکت درآورد و پاس��خگوی نیاز مسکن برای همه 
اقش��ار به ویژه مس��کن اولی ها شود. وزیر راه و شهرس��ازی محور پایانی 
سخنان خود را به بازآفرینی شهری اختصاص داد و گفت: در بازآفرینی 
شهری باید توجه کنیم که بزک کردن محالت هیچ دردی از جامعه دوا 
نمی کند. احیا و باززنده س��ازی محالت با بدنه سازی و کف سازی صرف، 
اتفاق نمی افتد بلکه بافت هایی که پوسیده و فرسوده شده اند باید تعیین 
تکلیف ش��وند. باید سکونت و فعالیت متناس��ب با بافت مرکزی شهر را 
ایجاد کنیم. او با تاکید بر اینکه بازآفرینی ش��هری باید ش��تاب بگیرد و 
س��رمایه های کشور صرف نیازهای واقعی مردم به مسکن شود از امکان 
تغییر در برخی از تفاهم نامه های انجام ش��ده ش��رکت بازآفرینی شهری 
ب��ا بانک عامل حوزه مس��کن خبر داد و افزود: قس��ط اول اجرای طرح 
بازآفرینی ش��هری به وزارت راه و شهرسازی داده شده است، به همین 
دلیل باید با دقت و ممارست این پول ها، هزینه شود تا نه کسی طلبکار 

شود و نه ما بی جهت برای خود گرفتاری ایجاد کنیم.
حل مشکل برقی کردن قطار تهران – مشهد

اس��المی همچنین ش��امگاه پنجشنبه در مش��هد و در حاشیه مراسم 
افتت��اح واحده��ای مس��کن مهر گلبه��ار در جمع خبرن��گاران، به حل 
مش��کالت قرارداد برقی کردن قطار تهران – مش��هد اشاره کرد و گفت:  

قرارداد قطار مش��هد-تهران منعقد ش��ده اما با اشکاالتی مواجه شده و 
مس��ائلی را در بحث فاینانس داش��ته که طرف تأمی��ن فاینانس بعد از 
تحریم مالحظاتی داش��ت و ما مذاکراتی داشتیم که در آینده نه چندان 
دور موانع قراردادی برطرف خواهد شد و ما ترتیبی خواهیم داد که این 

پروژه با سازوکار متفاوتی دنبال شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه مذاک��رات ق��راردادی و تفاهمات قطار مش��هد-
گرگان صورت گرفته اس��ت، عنوان کرد: این پروژه فاینانس��ی است و با 
موافقت های انجام شده، سهم ما برای تأمین فاینانس که ۱۵درصد مبلغ 
قراردادها بوده، از صندوق توسعه ملی برداشته خواهد شد. این خط در 
دس��تور کار ماس��ت و در حال مذاکره و پیگیری هستیم. امیدواریم این 
کنسرس��یوم بتواند سریع مطالعات خود را ش��روع کند. هنوز مطالعات 
مهندس��ی این خط شروع نشده و در س��طح برنامه است، باید مسیر را 

مطالعه و نقشه های آن را تهیه کنند و بعد وارد اجرا شود.
اس��المی بیان کرد: ما ۱۲ پروژه ریلی در س��طح کش��ور داریم که در 
اولویت قرار گرفتند. تعدادی پروژه های کریدورهای ترانزیتی ما هستند 
که کمک می کند تا قدرت لجس��تیک خود را در کش��ور و سهم خود را 

از ترانزیت افزایش دهیم.
وزیر راه و شهرس��ازی در ادامه به برنامه های مسکن مهر اشاره کرد و 
ادامه داد: ما در برنامه داش��تیم که ۱۵۰ هزار واحد از مس��کن های مهر 
باقیمانده را در س��ال جاری به بهره برداری رسانده و تحویل مردم دهیم 
که تا اواس��ط بهار اجرایی خواهد شد. ما به صورت هفتگی شاهدیم که 
مس��کن های مهر افتتاح می ش��ود. در همین مقطع زمانی ۲۲۶۱ واحد 

در مشهد افتتاح شد که در گلبهار ۱۱۰۱ واحد به بهره برداری رسید.
وی با بیان اینکه موضوع مهم در مسکن مهر این بوده که بخشی از آن 
خارج از مدیریت و اراده ما و در دست تعاونی هاست، عنوان کرد: این امر 
مش��کالت حقوقی و قضایی را برای خریداران ایجاد کرده است. بخشی 
مربوط ب��ه وضعیت قراردادی بوده که به عنوان قراردادهای س��ه جانبه 
مطرح است، ما این قراردادها را تعیین تکلیف کردیم و پروژه ها در حال 

انجام است که تا پایان سال ۱۳۹۸ تحویل خواهند شد.
اس��المی افزود: تعدادی نیز فاق��د متقاضی بوده که با اس��تانداران و 
س��ازمان های امدادی مانند کمیته امداد و بهزیستی هماهنگ کردیم تا 
در اختیار اقش��ار تحت حمایت آن سازمان ها قرار داده شود. ما در پایان 

این دولت مسأله ای به نام مسکن مهر نخواهیم داشت.

وزیر راه و شهرسازی از حل مشکالت قرارداد برقی کردن قطار تهران – مشهد خبر داد

ساخت 700 برج بدون پروانه ساختمانی در تهران

نظرسنجی پالتس از مقامات صنعتی، تحلیلگران و آمارهای کشتیرانی 
نش��ان داد با ادامه کاهش تولید داوطلبانه عربستان سعودی و افت تولید 
ونزوئال تحت تحریم های آمریکا، تولی��د نفت اوپک در ماه فوریه ۶۰ هزار 

بشکه در روز کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایس��نا، نظرسنجی پالتس نشان داد تولید نفت اوپک در ماه 
فوریه ۶۰ هزار بش��که در روز نس��بت به ماه ژانویه کاهش پیدا کرد و به 
۳۰.۸۰ میلیون بشکه در روز رسید که پایین ترین سطح تولید این گروه از 
مارس سال ۲۰۱۵ به حساب می آید که گابن، گینه استوایی و کنگو هنوز 

به این گروه ملحق نشده بودند اما قطر عضو آن بود.
ب��ا وجود این کاهش، اعضای اوپک همچنان تا پایبندی کامل به توافق 
کاهش تولید خود که از ژانویه به اجرا گذاش��ته ش��ده است، فاصله دارند. 
ن��رخ پایبندی ۱۱ عضو اوپک که در پیمان کاهش تولید مش��ارکت دارند 
در فوریه ۷۹درصد بود و هنوز تولیدش��ان ۱۷۰ هزار بشکه در روز باالتر از 
سقف تولید گروهی ماند. با این حال نرخ پایبندی اعضای اوپک نسبت به 

۷۶درصد در ژانویه اندکی بهبود یافت.
طبق محاس��بات پالتس، نیجریه و عراق همچنان باالتر از سهم ش��ان 
نف��ت تولید می کنند در حالی که ونزوئال و ایران تحت تحریم های آمریکا 

قرار دارند و در لیبی بی ثباتی داخلی همچنان روی تولید نفت این کشور 
تأثیر گذاش��ته اس��ت. تحت این توافق که قرار اس��ت تا ژوئن اجرا شود، 
اعضای اوپک همراه با ۱۰ تولیدکننده خارج از این گروه ش��امل روس��یه، 
باید مجموعاً تولیدش��ان را ۱.۲ میلیون بش��که در روز کاهش دهند. آمار 
فوریه از سوی کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک و غیراوپک که شامل 
ش��ش کشور به ریاست مشترک عربستان س��عودی و روسیه است، مورد 
بازبینی قرار خواهد گرفت. این کمیته قرار اس��ت ۱۸ مارس در جمهوری 
آذربایجان برای بررسی وضعیت بازار و ارزیابی پایبندی مشارکت کنندگان 

در توافق دیدار کند.
طبق نظرسنجی پالتس، عربس��تان سعودی که بزرگترین تولیدکننده 
اوپک اس��ت تاکنون به تعهدات خود عمل ک��رده و تولیدش را به ۱۰.۱۵ 
میلیون بش��که در روز کاهش داده که ۱۶۰ هزار بش��که در روز پایین تر از 
س��همیه تولید ۱۰.۳۱ میلیون بش��که در روز بوده و تولید عربستان را به 

پایین ترین سطح از ماه مه سال ۲۰۱۸ رسانده است.
خالد الفالح، وزیر انرژی عربس��تان س��عودی اعالم کرده که این کشور 

تولیدش را در مارس به ۹.۸ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد.
ونزوئال که تولیدش سال ها به دلیل کمبود سرمایه گذاری مشکالت فنی 

و مشکالت نیروی کار روند نزولی داشته است، در فوریه ۱.۱۰میلیون بشکه 
در روز نفت تولید کرد که ۶۰ هزار بشکه در روز کاهش ماه به ماه داشت. 
این کشور تا پایان فوریه ۱۰.۸ میلیون بشکه نفت داشت که بدون خریدار 
مانده بود. تولید نفت این کشور ۹۱۰ هزار بشکه در روز در دو سال گذشته 
کاهش یافته و به پایین ترین سطح از زمان اعتصاب صنعتی در اواخر سال 

۲۰۰۲ و اوایل سال ۲۰۰۳ رسیده است.
ایران موفق ش��د تولید خود را در فوریه ثابت نگه دارد و ۲.۷۲ میلیون 
بشکه در روز نفت تولید کرد زیرا خریداران متعدد در این ماه از معافیت از 

تحریم های آمریکا بهره برده و به خرید نفت ایران ادامه دادند.
بنا بر بررس��ی پالتس، عراق در فوریه ۴.۶۷ میلیون بش��که در روز نفت 
تولید کرد که ۱۶۰ هزار بشکه در روز باالتر از سهمیه تولید این کشور بود.

نیجریه ای که از توافق کاهش تولید قبلی معاف شده بود اما این بار قبول 
کرد تولید خود را محدود کند، ۱.۸۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد 

که ۱۹۰ هزار بشکه در روز باالتر است سهم تولید این کشور بود.
لیبی ک��ه در هفته جاری وضعیت اضطراری ب��رای تولید میدان نفتی 
ش��راره به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز را لغو کرد ۸۷۰ هزار بشکه در 

روز نفت در فوریه تولید کرد که اندکی نسبت به ژانویه افزایش داشت.

نظرسنجی پالتس نشان داد 

تولید نفت اوپک دوباره سقوط کرد

یادداشت

یارانه های پنهان، بی عدالتی آشکار

یک��ی از چالش های اساس��ی اقتصادهای مبتنی ب��ر پرداخت فراگیر 
یارانه ه��ا، به ویژه نوع پنهان آن، لحاظ نش��دن ارقام ای��ن نوع یارانه در 
محاس��بات اس��ت. در واقع یارانه پنهان یارانه ای اس��ت که مردم آن را 
دریافت می کنند ولی بابت آن عددی در محاسبات شان قرار نمی گیرد. در 
ایران بیشترین مبلغ پرداخت یارانه های پنهان در حوزه انرژی است. اخیرا 
محمدرضا باهنر به این مساله در حوزه عرضه بنزین در کشور اشاره کرده 
ب��ود که هزینه بنزین مصرفی حتی کفاف هزینه تولید آن را نمی دهد و 
ای��ن به معنای وجود حجم بزرگی از یاران��ه پنهان در حامل های انرژی 
اس��ت. دولت س��االنه بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به صورت افزایش 
هزینه یا کاهش درآمد، صرف یارانه بنزین و گازوئیل می کند که معادل 
یک چهارم بودجه دولت در س��ال اس��ت. این مبلغ حدود دو برابر یارانه 
نقدی است )حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان( که دولت ساالنه به خانوارها 
پرداخت می کند. کل یارانه پنهانی که در کشور پرداخت می شود حدود 
۹۰۰ هزار میلیارد تومان اس��ت که مع��ادل پرداخت ماهیانه ۹۰۰ هزار 
تومان یارانه نقدی به هر ایرانی اس��ت. فشار ناشی از پرداخت این مبالغ 
فقط در حوزه انرژی زمانی بیشتر می شود که بدانیم برای تامین بنزین و 
گازوئیل داخل کش��ور ناچار به واردات آن هستیم. از سوی دیگر شرایط 
تحریمی و این حجم پرداخت یارانه، دولت را همواره با کس��ری بودجه 
مواج��ه می کن��د و هزینه های دولت را به ش��دت افزای��ش می دهد. در 
وضعیت کنونی دولت ناتوان از پرداخت این مبالغ است و باید با تمرکز بر 
این مساله از مسئولیت های اقتصادی دولت در پرداخت این نوع یارانه ها 
کاسته شود. اگرچه این واقعی کردن قیمت ها تورم را در کشور افزایش 
می دهد و چنین چیزی مطلوب دولت ها نیس��ت، اما می توان این واقعی 
کردن قیمت ها در حوزه هایی که یارانه پنهان به آن تعلق می گیرد، روی 
مصرف کنندگان عمده متمرکز شود. تا هم درست مصرف کردن فرهنگ 
مطلوب شود و اقشاری که توان استفاده از این نوع یارانه پنهان را ندارند، 
مورد حمایت های اقتصادی بیشتر دولت قرار گیرند. دهک های پردرآمد 
کشور با توجه به وضعیت اقتصادی مطلوب شان، میزان بهره مندی باالیی 
از یارانه های پنهان دولت در حوزه های مختلف دارند، اما دهک های پایین 
چنین ظرفیت هایی برای اس��تفاده از این موهبت ها را ندارند. این روند 
ش��کاف در جامع��ه را در پی دارد که دور از عدالت ورزی اس��ت، چراکه 
بیش��ترین میزان مصرف این یارانه ها در دهک های باالی جامعه اس��ت 
ک��ه توان اقتصادی و تولید ثروت باالیی نیز دارند. وجود همین یارانه ها 
کارآم��دی اقتص��ادی را از بین برده اس��ت و به پدیده اقتصاد س��یاه 
و قاچاق به ش��دت دامن زده اس��ت، بنابراین دول��ت نیازمند به یک 
نظام طبقاتی در پرداخت یارانه های پنهان اس��ت تا ضمن اینکه این 
واقعی س��ازی فشار تورمی را بر اقشار ضعیف جامعه تحمیل نکند، به 

رشد اقتصادی این دهک ها نیز کمک کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد
توافق دولت و مجلس برای اضافه شدن 3۲ 

هزار میلیارد تومان به حقوق کارکنان
رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه، از توافق دول��ت و مجلس برای 
اضافه ش��دن ۳۲ هزار میلیارد تومان به حق��وق کارکنان خبر داد و 
گفت االن مجموع ارقام ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۰درصد 
این مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان است که ۱۹۲ هزار میلیارد تومان 

سال آینده توزیع و یا در قالب افزایش حقوق عمل خواهیم کرد.
ب��ه گزارش ایس��نا، محمدباقر نوبخت در حاش��یه ی��ادواره ۴۵۰ 
شهید شهرستان خدابنده، ش��هدای گمنام و شهید ملی مظفرعلی 
ذوالق��در، در جمع خبرنگاران، گفت: در حال حاضر در ایران، ۹۳۴ 
هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در حال پرداخت اس��ت. همچنین 
حدود ۴۵هزار میلیارد تومان معافیت رس��می مالیاتی، غیر از آنچه 
در قالب فرار مالیاتی وجود دارد، است که مجدداً باید در این زمینه 
تجدیدنظر ش��ود که س��ازمان برنامه و بودجه در این باره تمهیدات 
الزم را اندیش��یده است. او ادامه داد: آنچه که در این ماه می توانیم 
انجام دهیم، این اس��ت که در داخل این هفته، نخستین پرداخت ها 
برای ۷۸ ت��ا ۷۹ میلیون نفر از عزیزانی که افتخار پرداخت یارانه را 
به آنها داریم، انجام خواهد ش��د و مصمم ب��ه انجام این کار در روز 
دوشنبه هستیم. همچنین با همکاران خودم در خزانه نیز هماهنگی 
کرده ام که پرداخت حقوق کارکنان دولت نیز زودتر از ماه های دیگر 
انجام شود. وی افزود: امیدواریم با تکمیل رسیدگی به الیحه بودجه 
در س��ال آینده، خدمات مناسبی به جامعه ارائه شود و مسائلی که 

در توزیع برخی کاالها وجود دارد حل و برطرف شود.
رئی��س س��ازمان برنامه و بودج��ه تصریح کرد: تالش می ش��ود، 
آنچ��ه به صورت رس��می جزو تعهدات دولت اس��ت، با هر بخش از 
درآمدهای ارزی حداقل ۱۴ میلیارد دالر را برای کاالهای اساس��ی 
م��ردم از جمله نهاده ها و دارو تخصیص دهیم. نوبخت یادآور ش��د: 
همه کس��انی که می خواس��تند این کاالها را عرضه کنند و به همه 
۲۵ قلم کاالی اساسی در همان حد ۴.۲۰۰ تومان ارز پرداخت شد 
که البته بخش��ی وارد نش��د و بخشی که وارد ش��د به لحاظ تفاوت 
قیمتی که داش��ت با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه نشد و از همین رو 
ما باید تجدیدنظر کنیم. وی تصریح کرد: اما اینکه این مبلغ چگونه 
بین حدود ۵ میلیون نفر توزیع شود، یعنی به همه ۲۰درصد بدهیم 
ی��ا طبق مصوب��ه مجلس در دو مرحله واریز ش��ود یعنی ۴۰۰ هزار 
تومان ب��ه هر کارمند بدهی��م که در آن صورت ۲۴ ه��زار میلیارد 
تومان خواهد ش��د و ۸ هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند که این 
هم اختالف در پرداخت اس��ت. این مسئول ادامه داد: متأسفانه این 
پیش��نهاد در کمیسیون مطرح نشد و ش��اید اگر با جزییات مطرح 
می ش��د مثل همی��ن ۱۴ میلیارد دالر یا یارانه اگ��ر این هم مطرح 
می ش��د، بهتر بود و در حال حاضر به هیچ وجه مصلحت نیس��ت که 
دو صدایی بین دولت و مجلس باش��د و خود این ۲۰درصد هم رقم 
قابل توجهی نیس��ت و با توجه به س��ختی ش��رایط کارکنان دولت، 
زیبنده نیست که این مبلغ بین مجلس و دولت اختالف افکنی کند.

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: ۳۳ هزار میلیارد 
تومان برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است و برای سال 
آین��ده این بودجه حدود ۱۰ هزار میلی��ارد تومان افزایش و به ۴۳ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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وزیر اقتصاد اعالم کرد
کاهش تعداد شعب بانکی با مالحظات منطقه ای

وزیر اقتصاد گفت تعداد شعب بانکی با در نظر گرفتن نیازها و مالحظات 
منطقه ای کاهش می یابد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، فرهاد دژپسند گفت: برنامه جدی 
برای کاهش ش��عب داریم، اما باید در این زمینه نیازمندی ها و مالحظات 
منطقه ای را در نظر بگیریم. در مورد شعب بانکی لزوماً کاهش موضوعیت 
ندارد و ممکن است در برخی نقاط ایجاد شعب جدید کارکرد اقتصادی و 

اجتماعی داشته باشد اما در مجموع تعداد شعب کاهش پیدا خواهد کرد.
وزیر اقتصاد درباره مقاومت هایی که نس��بت به جمع آوری شعب بانکی 
وجود دارد نیز گفت: اگر نظام بانکی متحول و خدمت رسانی تسهیل شود 
و همه احساس کنند که بدون شعبه نیز می توانند خدمات دریافت کنند، 

مقاومت از بین خواهد رفت و وجود شعبه دیگر مطالبه نخواهد بود.
دژپس��ند با تاکید بر اینکه تعداد ش��عب بانک های ما خ��ارج از عرف و 
اس��تاندارد است و باید برنامه ای برای پایش آن تهیه شود، تصریح کرد: با 
تجهیز منابع حاصل از واگذاری شرکت ها و اموال مازاد و همچنین تبدیل 
ش��عب به منابع می توان ای��ن منابع را در تأمین نیاز فع��االن اقتصادی و 

بنگاه های تولید به کار گرفت.

بانک  پاسارگاد بودجه هدایای نوروزی را به 
مناطق زلزله زده کرمانشاه اختصاص داد

بانک  پاسارگاد امسال نیز در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، 
با اختصاص هزینه  تهیه  هدایای نوروزی و چاپ سالنامه، به مناطق زلزله زده  

کرمانشاه بار دیگر همراه هموطنان مان در این منطقه است.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، با توجه به اهمیت بازس��ازی 
مناط��ق زلزله زده و کمک به مناطق محروم و آس��یب دیده  کش��ور، بانک  
پاسارگاد همچون سال گذشته هزینه چاپ سالنامه و تهیه اقالم و هدایای 
تبلیغات��ی را به این امر اختصاص می دهد. پی��ش از این نیز بانک و گروه 
مالی پاسارگاد با بهره مندی از امکانات خود و همچنین کمک های مردمی 

اقدامات مثبتی در مناطق آسیب دیده انجام داده اند.
استقرار و تجهیز مرکز درمانی صحرایی مجهز به۲۰ تخت بستری و ارائه 
خدمات ۲۴ س��اعته شامل ویزیت، آزمایشگاه، سونوگرافی و توزیع دارو به 
صورت رایگان در منطقه ازگله کرمانشاه، تهیه و توزیع تعداد ۱۰ هزار تخته 
پتو در مناطق مختلف زلزله زده، خرید ۶۰۰چادر اسکان موقت و توزیع آن 
در س��طح روس��تاهای زلزله زده، تهیه و تحویل ۲۲ چادر امدادی در ابعاد 
بزرگ، تهیه و تحویل ۶۴چادر اسکان، اعزام شش تیم  روانشناسی خبره به 
منظور ارائه خدمات مشاوره به بازماندگان، به ویژه کودکان مناطق زلزله زده، 
ارائه خدمات ویزیت س��یار به همراه توزیع دارو و اقالم بهداش��تی، ارسال 
میزان قابل توجهی نایلون به منظور پوشاندن و حفاظت از چادرها در برابر 
بارش برف و باران، خرید و اس��تقرار چهار عدد کانکس سرویس بهداشتی 
س��یار، اهدای دو دستگاه آمبوالنس و ۱۰ دستگاه دیالیز به دانشگاه علوم 

پزشکی کرمانشاه و ... بخشی از این اقدامات هستند.

اهدای کتاب نفیس قرآن  طباخ به دانشگاه 
جندی شاپور توسط بانک  پاسارگاد

بانک  پاس��ارگاد، در راستای ایفای رس��الت های اجتماعی خود و جهت 
بهره مندی عالقه مندان، پژوهشگران و محققان، به دانشگاه جندی شاپور در 

شهر دزفول، یک جلد کتاب نفیس قرآن طباخ اهدا کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، این بانک در ادامه  طرح اهدای 
کتب نفیس به مراکز علمی، دانش��گاه ها، نهادها و س��ازمان های مختلف، 
طی مراس��می یک جلد کتاب نفی��س قرآن طباخ را به رئیس دانش��گاه 
جندی ش��اپور اهدا کرد. گفتنی اس��ت »مصحف شریف خراسان« به خط 
عبداهلل طباخ هروی، از قرآن های نفیس و کم نظیر گنجینه  آس��تان قدس 
رضوی اس��ت که در قرن نهم هجری و در زمان حکومت سلطان بایسنقر 
به رش��ته تحریر درآمده  اس��ت. این کتاب در سال ۱۳۹۴ با حمایت بانک 
 پاس��ارگاد چاپ و رونمایی ش��د. کتاب در قطع رحلی سلطانی، ۳۳*۴۷ 
سانتی متر مربع که در چاپخانه راش آلمان به مدت سه سال به چاپ رسیده 
 است، به جهت نوع تذهیب، خوشنویسی و کتابت بی نظیر و از بدایع روزگار 
است؛ در این کتاب چند نوع هنر با هم آمیخته  شده که زیبایی و ماندگاری 

آن را چندین برابر کرده  است.

شورای پول و اعتبار مصوب کرد
افزایش سقف تسهیالت ساخت مسکن

س��قف تسهیالت ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در 
بانک های تجاری و بانک مس��کن با تصویب ش��ورای پول و اعتبار افزایش 

یافت.
گ��زارش معاونت اقتصادی بان��ک مرکزی با موض��وع آخرین تحوالت 
شاخص های بخش مسکن و راهکارهای تقویت تامین مالی این بخش در 
جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و اعضای شورا در راستای کمک به تداوم 
رونق  بخش مسکن در گام اول با پیشنهاد »افزایش سقف تسهیالت ساخت 
مس��کن با قابلیت تبدیل به فروش اقس��اطی در بانک های تجاری و بانک 
مسکن« موافقت کردند. بر این اس��اس، قابلیت انتقال سهم  الشرکه بانک 
در تسهیالت اعطایی ساخت مس��کن به خریداران این واحدها در تمامی 
بانک های تج��اری )دولتی و خصوصی( و بانک مس��کن به ازای هر واحد 
مسکونی در چارچوب رعایت تعادل منابع و مصارف بانک ها در شهر تهران 
به شکل انفرادی تا یک هزار میلیون ریال و برای زوجین معادل یک هزار 

و ۶۰۰ میلیون ریال )هر یک از زوجین ۸۰۰ میلیون ریال( افزایش یافت.
همچنین این رقم برای شهرهای بزرگ باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به 
ش��کل انفرادی معادل ۸۰۰ میلیون ریال و برای زوجین معادل یک هزار 
و ۲۰۰ میلی��ون ریال )هر یک از زوجین حداکث��ر ۶۰۰ میلیون ریال( به 

تصویب رسید.
شورای پول و اعتبار این تسهیالت را برای سایر مناطق شهری به شکل 
انفرادی معادل ۶۰۰ میلیون ریال و برای زوجین معادل هزار میلیون ریال 

)هر یک از زوجین حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال( تعیین کرد.
براس��اس این گزارش همچنین در راس��تای حمایت و تشویق ساخت 
واحدهای کوچک و متوس��ط مقیاس، سقف تسهیالت جدید تنها ناظر بر 
تامین مالی س��اخت واحدهای مس��کونی با حداکث��ر زیربنای مفید ۱۰۰ 
متر مربع اس��ت. ضمن آنکه امکان تقسیط بلندمدت این تسهیالت برای 
خریداران واحدهای ساخته شده تا ۱۵ سال توسط بانک ها امکانپذیر است.

بانکنامه

 در حالی که انتظار می رفت با اجرای سیاس��ت های تازه بانک مرکزی 
قیمت ارز روند کاهش��ی خود را تا پایان هفته گذشته حفظ کند، اما در 

میانه هفته ای که گذشت، وضعیت تغییر کرد.
ب��ه گزارش خبرآنالین، در حالی ک��ه دالر هفته خود را در کانال ۱۳ 
ه��زار توم��ان آغاز کرد اما مدت��ی بعد با وجود ورود ب��ه کانال ۱۲ هزار 
تومان، در این محدوده قیمتی دام نیاورد و به س��رعت برگش��ت به این 
کان��ال را ترجیح داد. این اتفاق در حال��ی رخ داد که عبدالناصر همتی، 
رئی��س کل بانک مرکزی بر برگش��ت قیمت ها در ب��ازار ارز تاکید کرد 
و گفت: این قیمت ها واقعی نیس��ت. البته عدم بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات غیرنفتی نیز در این میان فشاری مضاعف را بر سیاستگذار وارد 
می کند. توضیحات رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص اینجاس��ت. 
بس��یاری از فعاالن بازار دلیل این رفتار عجی��ب بازار را در واکنش های 

حساب شده و آنی دالالن و صرافان به وضعیت بازار می دانند.
 به عبارت دیگر به محض آنکه سیاست تازه ای از سوی بانک مرکزی 
با هدف کنترل بازار اجرایی می ش��ود، دالالن نیز سیاس��ت تازه ای را در 
پیش می گیرند. واگذاری کار خرید و فروش از س��وی صرافان به دالالن 
نیز ترفند دیگری برای در اختیار نگه داشتن نبض بازار از سوی صرافان 

است.
 در چنی��ن ش��رایطی صرافان ب��ا امتناع از خرید و فروش مش��تریان 
را راهی بازارهای حاش��یه خیابان می کنند تا مش��تری مجبور ش��ود به 

قیمت های اعالمی دالالن حاشیه بازار تن بدهد.
 در همین زمینه، یکی از صرافان قدیمی منطقه فردوسی درخصوص 
رفتار بازار گفت: بازارس��از این روزها به دلیل کنترل ش��دید قیمت ارز 
تاثیر فراوانی بر باال و پایین شدن قیمت ها دارد. به عبارت دیگر از آنجا 
که محدوده عرضه ارز بس��یار کوچک ش��ده اس��ت، کافی است از میان 
همین چند صرافی که فعالی��ت قانونی برای فروش ارز دارند، معدودی 
از خرید و فروش امتناع کنند تا ظرف دو ساعت تاثیر این رفتار بر بازار 
روشن شود. این صراف قدیمی حتی به عملکرد بانک مرکزی نیز اشاره 
ک��رد و گفت: وقتی صفر تا صد یک ب��ازار، آن هم بازاری چون بازار ارز 
را بخواهید کنترل کنید، طبیعی اس��ت که اندکی تامل در عرضه دالر و 
یورو به س��رعت قیمت ها را باال و پایین خواهد کرد. او در پاس��خ به این 
س��وال که آیا راست است دالالن در حقیقت پیشکاران برخی صرافی ها 

هستند که در خیابان فعالیت می کنند، پاسخی روشن نداد.
 فعالیت در عین ممنوعیت

 هرچن��د هیچ گاه فعالیت دالالن ارز در محدوده خیابان فردوس��ی و 
سبزه میدان و دیگر خیابان های اطراف قانونی نبوده است، اما به فراخور 
در دوره های گوناگون تاکید می ش��ود که فعالیت این دالالن غیرقانونی 
اس��ت و برخورد پلیس��ی و قضایی با آنها صورت خواهد گرفت. این اما 
تمام ماجرا نیس��ت چرا که در دوره های عادی به رغم ممنوعیت دالالن 
ارز با بس��ته ای دالر و ۱۰ هزار تومانی در خیابان، با صدای بلند فعالیت 

خود را فریاد می زنند و حاال در س��ایه تشدید غیرقانونی شدن یا اجرای 
قانون، ایستادن در خیابان و زمزمه درخصوص فعالیت شان را در دستور 

کار قرار می دهند.
ب��ا این حال به نظر می  رس��د االکلنگ بازی قیمت ها بیش��تر به رفتار 
دالالن ب��رای در اختی��ار گرفتن بازار باز می گ��ردد چراکه در دوره های 
اجرای سیاست های بانک مرکزی بالفاصله تغییر رویه آنها مشهود است.
 برخ��ی ناظران بازار می گویند به محض آغاز ریزش قیمت ها در بازار، 
دالالن و صرافان دس��ت از کار می کش��ند و با پاسخ خرید و فروش ارز 
نداریم؛ حتی از اعالم قیمت خودداری می کنند. در پاس��خ به اصرارهای 
م��داوم نیز قیمت ه��ای پ��رت می دهند یا حت��ی نرخ دی��روز را اعالم 
می کنند. در این میان مش��تری نمی داند اصل داستان چیست و به این 
ترتیب، فضایی مبهم ش��کل می گیرد در حالی که برای مقابله با ریزش 

قیمت هاست که چنین اقدامی در دستور کار قرار می گیرد.
از س��وی دیگر صرافی های بانک ها ارز را با قیم��ت پایین تر از قیمت 
اعالم��ی بازاری ها می فروش��ند و همی��ن باعث ش��کل گیری صف های 
طوالن��ی مقابل صرافی های بانک ها ب��رای بهره گیری از این مابه التفاوت 

ایجادشده می شود. فشار تقاضا در بازار وضعیتی تازه ایجاد می کند.
افزایش مش��هود تقاضای ارز  زمینه را برای باال رفتن دوباره قیمت ها 
در صرافی ها تحت تاثی��ر تقاضای غیرواقعی و کاذب را فراهم می کند و 

در نتیجه مانعی نامرئی مقابل ریزش ها شکل می گیرد.

دلیل رفت و برگشت مداوم قیمت دالر در بازار چیست؟

االکلنگ بازی قیمت ها در بازار ارز

چرخ ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای مس��لح در حالی به راه افتاده 
که در دهه ۸۰ اغلب این بانک ها در قالب موسس��ات مالی و صندوق های 
قرض الحس��نه فعالیت می کردند و کسی تصور نمی کرد روزی عمر آنها با 
الحاق به یک بانک دولتی به س��ر آید، اما یکی از مسائلی که فرآیند ادغام 
بانک های نظامی را پیچیده تر می کند، ترکیب سهامداران این بانک هاست.

نگاهی به ترکیب س��هامداران این بانک های نظامی نش��ان می دهد که 
تعاونی ها، ش��رکت ها و موسس��ات تابعه نهادهای نظامی و نیز موسس��ات 
عموم��ی غیردولتی بخ��ش اعظمی از این س��هام ها را در اختی��ار دارند. 
برای نمونه و براس��اس اطالعاتی که در س��امانه کدال بورس منتشر شده، 
عمده س��هام بانک انصار در اختیار ش��رکت ارتباطات سیار ایران، شرکت 
سرمایه گذاری یمین، موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و 

صندوق بازنشستگی صداو سیما است.
ب��ه گزارش ایرنا، همچنین در بانک مهراقتصاد، س��هام اصلی در اختیار 
موسس��ه بنیاد تعاون بسیج، موسس��ه خدمات علمی آموزشی رزمندگان 
اسالم، شرکت حمل و نقل بین المللی جوان سیر ایثار، موسسه تامین اقالم 

مصرفی بسیجیان و موسسه تامین درمان بسیجیان است.
همچنین در بانک حکمت سهام اصلی بین صندوق بازارگردانی حکمت 
ایرانیان یکم، بنیاد تعاون ارتش، هواپیمایی کاسپین، موسسه مسکن سازان 
بنیاد تعاون ارتش و موسس��ه صندوق بیمه بنیاد تعاون ارتش توزیع شده 
اس��ت یا در بانک قوامین شرکت ناجی پاس، شرکت چاپ و انتشارات راه 
فردا، بنیاد تعاون ناجا، ش��رکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو، موسسه 
ناجی امین، ش��رکت تامین س��رمایه امین یا شرکت تامین سرمایه تمدن 

فهرست سهامداران عمده دیده می شوند.
در موسس��ه کوث��ر نیز س��هامدارانی چون صندوق بیمه عمر پرس��نل 
س��پاه، نیروی انتظامی، ارتش، موسس��ه بنیاد تعاون وزارت دفاع، شرکت 

سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بیمه کوثر حضور دارند.
حال پرس��ش این اس��ت که با فرآیند ادغام این بانک ها و موسسه های 
وابسته به نیروهای مسلح، تکلیف سهامداران اصلی و خرد آنها که همگی 

در بازار سرمایه حضور دارند، چه می شود.
شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس در این باره گفته است: با توجه به 
اینکه اکنون نماد معامالتی این بانک ها متوقف است، برای ادغام سهام این 
بانک ها در بانک سپه، با مصوبه شورای عالی بورس، سهام اینها در خارج از 

ساعت معامالت انتقال می یابد.
حسن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس دی ماه 
امسال گفته بود: نماد بانک های مهراقتصاد، حکمت، انصار، موسسه اعتباری 

کوثر و قوامین تا زمان تعیین تکلیف ادغام آنها در بورس متوقف می ماند.
وی با اعالم اینکه سازمان بورس در بحث ادغام بانک ها در جلسات خود 
با بانک مرکزی حافظ حقوق و منافع س��رمایه گذاران اس��ت، تاکید کرد: 
راهکاری برای خروج داوطلبانه سهامداران از این نمادها پیش بینی شده که 
هنوز به تصویب نرسیده است ولی احتمال دارد تا پایان سال عملیاتی شود.

نظامی ها چطور بانکدار شدند؟
در یک دهه ای که بانک مرکزی سنگ ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی 
را برداشته، شاید برای نخستین بار باشد که موسسات مالی و اعتباری در 
یک بانک دولتی ادغام می شوند؛ پیش از آن، اغلب یا به طور جداگانه مجوز 
تاس��یس بانک را گرفتند و یا با یکدیگر ادغام شده و بانک های غیردولتی 

بزرگتری را شکل دادند.
در اواخر دهه ۸۰ که ادغام ها آغاز شد، برخی موسسه های مالی و اعتباری 
که اغلب به نهادهای عمومی و یا نیروهای مسلح متصل بودند، مجوز تبدیل 
ش��دن به بانک را دریافت کردند که ش��امل موسسه مالی و اعتباری سینا 
)بانک سینا(، موسسه مالی و اعتباری انصار )بانک انصار(، موسسه مالی و 
اعتباری ایرانیان )بانک حکمت ایرانیان( و موسسه مالی و اعتباری قوامین 
)بانک قوامین( بود؛ موسس��ه مالی و اعتباری »اعتماد ایرانیان« که بدون 
مجوز از بانک مرکزی بود نیز به دستور این بانک منحل و در بانک قوامین 
ادغام شد.  مروری بر آنچه بر این موسسات تاکنون گذشته خالی از لطف 
نیست؛ برای نمونه بانک انصار ابتدا با نام صندوق پس انداز انصارالمجاهدین 
فعال بود و سپس به موسسه مالی و اعتباری انصار تغییر نام داد و در نهایت 
در خرداد سال ۸۹ با نام بانک انصار از بانک مرکزی مجوز گرفت؛ این بانک 

به سپاه پاسداران انقالب اسالمی تعلق دارد.
بانک قوامین نیز در ابتدای دهه ۷۰ با نام صندوق قرض الحسنه ناجا فعال 
بود؛ در سال ۷۹ به موسسه پس انداز و قرض الحسنه قوامین تغییر نام داد 
و در س��ال ۸۳ به موسس��ه مالی و اعتباری تبدیل شد؛ پس از آن در سال 
۹۱ با مجوز بانک مرکزی به طور رسمی به بانک قوامین تغییر نام داد؛ این 

بانک، به عنوان بانک نیروی انتظامی شناخته می شود.
بانک حکمت ایرانیان نیز در ابتدای فعالیتش موسس��ه مالی و اعتباری 
ایرانیان نام داش��ت و در دی ماه سال ۸۹ به بانک حکمت ایرانیان تبدیل 

شد تا بانکی برای کارکنان ارتش باشد.
موسس��ه اعتباری کوثر که به وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح 
تعل��ق دارد، در ابت��دای کار یعنی در س��ال ۸۷ در قالب صندوق پس انداز 
قرض الحسنه فعال شد و یکسال بعد موافقت اصولی بانک مرکزی را برای 

تبدیل شدن به موسسه اعتباری گرفت.

»مهراقتصاد« دیگر نهاد مالی وابسته به نیروهای مسلح است که هرچند 
هنوز مجوز رس��می از بانک مرکزی برای فعالی��ت دریافت نکرده بود، اما 
عملکرد و صورت های مالی آن تحت نظارت این نهاد قرار داشت تا زمینه 
ب��رای اعطای مجوز آن فراهم ش��ود؛ مهراقتصاد فعالیت خود را در س��ال 
۱۳۷۲ با نام موسس��ه قرض الحس��نه بس��یجیان آغاز کرد و در سال ۷۹ 

درخواست تبدیل به موسسه مالی و اعتباری مهر را به بانک مرکزی داد.
باید و نباید ادغام بانکی

در همین خصوص وحید ش��قاقی شهری، اقتصاددان معتقد است: اصل 
این ادغام کامال درس��ت است. واقعیت این است که از دهه ۸۰ یک رقابت 
در گسترش تعداد بانک ها و رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری آغاز 
ش��د و در آن دوره تصور این بود ک��ه اگر تعداد بانک ها افزایش پیدا کند، 
یک فضای رقابتی ایجاد خواهد شد و این می تواند برای اقتصاد کشور مفید 
باش��د، بنابراین تعدادی بانک خصوصی ایجاد ش��د و تعاونی ها اجازه پیدا 
کردند که موسس��ات مالی و اعتباری تاسیس کنند. در آن دوره سوددهی 
آنها هم بس��یار باال بود و برای نهاد های موس��س، منفعت کالنی داشت و 

همین مسئله موجب شد که بانک ها تا حدود زیادی متضرر شوند.
ش��قاقی ش��هری در گفت وگو با »فرارو« ادامه داد: اما کم کم مسئوالن 
متوجه ش��دند این رش��د بی رویه موسس��ات مالی و اعتباری و بانک های 
خصوصی موجب افزایش نقدینگی در کش��ور می شود و جز انجماد منابع 
و رقابت ناسالم، هیچ نتیجه ای ندارند. زیرا اقتصاد ایران ظرفیت این تعداد 
از موسسات مالی و اعتباری و بانک خوصوصی را ندارد، اما آنقدر وضعیت 
نظ��ام بانکی در آن دوره آش��فته بود ک��ه نه تنها مانع از رش��د این قبیل 
موسس��ات نشدند بلکه به افزایش آنها نیز دامن زده شد. به طوری که هر 

نهادی برای خود بانکی تاسیس کرد.
او افزود: بنابراین تصمیم بر ادغام این بانک ها کامال درس��ت اس��ت، اما 
مش��کلی که در این میان وجود دارد، اش��تباهات ماجرا اس��ت. به عنوان 
مثال، عموما در چنین ادغامی، س��عی می ش��ود بانک های بد و مشکلدار 
را ب��ا بانک های خوب ادغام کنند، اما در اینجا بانک مرکزی قصد دارد این 
بانک ها را با بانک س��په ادغام کند که خود با مش��کالت بسیاری از جمله 
ناترازی منابع بسیار مواجه است. این در حالی است که به غیر از بانک انصار 
باقی بانک هایی که قرار است با سپه ادغام شوند، ناترازی باالیی دارند، لذا 
وقتی بانک های مش��کلدار را با یک بانک مش��کلدار دیگر ادغام می کنند، 
نه تنها وضعیت بهتر نمی ش��ود بلکه بدتر هم می شود. ضمن اینکه بهترین 
کار این بود این بانک ها بین بانک های خوب تقسیم می شدند نه اینکه همه 

را با یک بانک ادغام کنند.

باید و نبایدهای ادغام بانک های نظامی

نیروهای مسلح چگونه بانکدار شدند؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
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رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تهران:
بورس کاال، تشریفات زمانبر در مبادالت 

کاالها را حذف کرد
نگاه��ی ب��ه تاریخچ��ه ش��کل گیری بورس های کاالیی نش��ان 
می دهد، س��ابقه تشکیل این بازارها در جهان به قرن ۱۹ میالدی 
باز می گردد. بر این اس��اس در کش��ور ما نیز در راس��تای تحقق 
اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه که مطابق با آنها شورای عالی 
بورس موظف به راه اندازی و گسترش بورس های کاالیی در ایران 
شناخته ش��ده بود، بورس فلزات در شهریورماه ۱۳۸۲ )نخستین 
بورس کاالیی در ایران( و بورس کاالی کش��اورزی در شهریورماه 

۱۳۸۳ آغاز به فعالیت کردند.
ب��ه گ��زارش »کاالخبر«، برمبن��ای قان��ون ب��ازار اوراق بهادار 
جمهوری اس��المی ایران و با تصویب شورای عالی بورس، شرکت 
ب��ورس کاالی ایران در آذرماه ۱۳۸۵ با درهم آمیختن س��ازمان 
کارگزاران بورس فلزات تهران و س��ازمان کارگزاران بورس کاالی 
کش��اورزی تشکیل ش��د و پس از پذیره نویسی و برگزاری مجمع 
عموم��ی، از مهرماه ۱۳۸۶ کار خود را زیر نظر س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار آغ��از کرد که از آن زمان تاکنون بیش از ۱۱ س��ال 
می گذرد. کارشناس��ان درخص��وص کارکردهای ب��ورس کاال در 
اقتص��اد ملی به موارد مختلفی اش��اره می کنند که در این زمینه 
رئی��س مرکز مطالعات راهبردی دانش��گاه ته��ران، بورس کاال را 
عامل��ی می داند که اجرای قان��ون و تعهدات را به مبادالت کاالی 

کشور آورده است.
ساس��ان شاه ویس��ی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانش��گاه 
ته��ران در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا، عنوان کرد: ایجاد بازاری 
قانونمند و سازمان یافته جهت تسهیل دادوستد کاالها، به حداقل 
رس��اندن تشریفات زمانبر و س��رعت در انجام معامله، ساماندهی 
بازار از طریق مکانیس��م ناظر ب��ر اجرای تعهدات و تضمین منافع 
طرفین معامله و کشف شفاف قیمت کاالها براساس تقابل عرضه 
و تقاضا و نیاز بازار از جمله اهدافی است که بورس کاال در کشور 

دنبال می کند.
شاه ویس��ی معتقد اس��ت، حذف تش��ریفات زمانبر و پردردسر 
ب��رای فروش یا خرید محصوالت یکی از تحوالتی بوده اس��ت که 
با راه اندازی بورس کاال محقق ش��د و فعاالن بازارها از یک پروسه 

ناکارآمد به معامالت الکترونیک رسیدند.
به گفته وی، یکی از مهمترین مش��خصه های بورس کاال در این 
سال ها این است که این بورس توانسته به ساختارمندی دادوستد 
کاال و محصوالت در کشور تا حد زیادی کمک کند، چراکه پیش 
از به وج��ود آم��دن و راه اندازی بورس کاال، بازار منس��جمی برای 
مبادله محصوالت مختلف به ویژه فلزات، پتروش��یمی و کشاورزی 
در کش��ور وجود نداشت و خوشبختانه با راه اندازی این بورس این 
روزها ش��اهد هستیم که اقتصاد کشور نیز این انسجام را پذیرفته 

و به رسمیت شناخته است.
شاه ویس��ی درخصوص اینکه چه نم��ره ای را می توان به بورس 
کاال و تاثیر آن در اقتصاد کش��ور از زمان راه اندازی داد، گفت: با 
توجه به عمر کوتاه این بورس که چیزی بیشتر از یک دهه است، 
نمره قابل قبول��ی می توان به فعالیت و اثرگذاری آن در اقتصاد و 
همچنین ایج��اد انگیزه در تولیدکنن��دگان داد. ضمن اینکه این 
کارنامه و قبولی یا رد آن را نیز در قیاس با س��ایر بازارها هم باید 
بررسی کنیم. به هر حال شاید یکی از موضوعات بارز درخصوص 
ب��ورس کاال، قابلیت رقابت پذی��ری در این بازار برای محصوالت و 

کاالهای مختلف و نیز صنایع گوناگون است.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانش��گاه تهران افزود: توس��عه 
فعالیت ه��ای ب��ورس کاال تاثیر متقابل و مفیدی بر س��ایر صنایع 
دارد، ب��ه عنوان مث��ال زمانی که صنعت خودروس��ازی بداند که 
می تواند مواد اولیه خود را در بس��تری ش��فاف و رقابتی از طریق 
بورس کاال تامین کند و این موضوع به خرید با کیفیت و با  قیمت 
مناسب مواد اولیه منجر می ش��ود، بنابراین خودروساز مواد اولیه 
م��ورد نی��از خود را از طریق ب��ورس کاال تامی��ن می کند که این 
موض��وع عالوه ب��ر اینکه مواد باکیفیت و با قیمت مناس��بی را به 
این صنعت می رساند، موجب از میان رفتن داللی و کاهش هزینه 
تمام شده در این صنعت می ش��ود. ضمن اینکه خودروی تولیدی 
به عنوان محصول نهایی نیز با کیفیت و قیمت مناس��بی به دست 

مشتری می رسد و همه از این مزیت استفاده می کنند.
این اقتصاددان تصریح کرد: البته با وجود مزایای بیش��ماری که 
بورس کاال برای اقتصاد کشور دارد و نمره قبولی که می توان برای 
این بورس به ثبت رساند، ذکر این نکته نیز ضروری است که باید 
تالش کنیم با آزادس��ازی و اجرای سیاس��ت خصوصی س��ازی در 
اقتصاد کشور، از تداوم مالکیت و مدیریت دولت در اقتصاد رهایی 
پیدا کنیم تا هرچه بیشتر ش��اهد کارایی بازارهای کاالیی به ویژه 

بورس کاال در کشور باشیم.
به گفته وی، رقابت پذیری در بورس کاال یکی از مزایایی اس��ت 
که از زمان راه اندازی این بورس ایجاد ش��ده اس��ت، بنابراین باید 
تالش کنیم تا رقابت میان بنگاه ها هرچه بیش��تر ش��دت بگیرد و 
با اعمال سیاس��ت های ضدانحصاری، کش��ش پذیری رقابتی را در 
اقتصاد کش��ور ایجاد کنیم که در این می��ان بورس کاال می تواند 
ویترین این بستر رقابتی در کشور باشد، بنابراین باید تالش کنیم 
با اس��تفاده از ابزارهای موجود، هم ش��رایط رقابتی را در اقتصاد 
ایج��اد کنیم و هم انحصار را کمرنگ کنیم. در این راس��تا بورس 
کاال به عنوان بازاری ش��فاف به ش��رایط و پیش نیازهایی از جمله 
باور به آزادس��ازی اقتصادی و حض��ور بخش خصوصی در اقتصاد 
نیاز دارد که تحقق این موارد می تواند به ایجاد رقابت بیش��تر در 

اقتصاد و رشد سهم بورس کاال در اقتصاد منجر شود.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تهران در پایان گفت: با 
همه این تفاس��یر، بورس کاال با وجود همه ابزارها و جذابیت هایی 
که برای س��رمایه گذاران می تواند داشته باش��د، در صورتی که به 
ش��کلی ملی نه دولتی به آن نگاه شود، بس��تری امن خواهد بود 
که س��رمایه ها برای ورود به آن نیاز به قانع ش��دن نخواهد داشت. 
خوش��بختانه این ظرفی��ت در بورس کاالی ایران فراهم اس��ت و 
نگاهی به حجم و ارزش معامالت این بورس که در دو س��ال اخیر 
به رتبه اول بازار س��رمایه تبدیل ش��ده و نیمی از ارزش بازار نیز 
به آن اختصاص دارد، عالوه بر جذب منابع س��رگردان می تواند به 

اجرای خصوصی سازی واقعی در اقتصاد ایران کمک کند.

بورسکاال

اگرچه شاخص کل بورس در هفته ای که گذشت، بازدهی منفی از خود 
به جای گذاشت، اما شاخص هم وزن با روندی مثبت از اقبال به نمادهای 
کوچک بورسی خبر داد. در این هفته حقوقی ها حدود ۶۰ میلیارد تومان 
نقدینگی به سمت پرتفوی حقیقی ها روانه کردند و همچنین در این مدت 
صنعت قند و شکر با بازدهی ۱۰درصدی خوش اقبال ترین صنعت بورسی 

بودند.
به گزارش سنا، هفته ای که گذشت نوسان های بسیاری برای شاخص کل 
بورس تهران به همراه داش��ت. عرضه های سنگین در نمادهای بزرگ بازار 
شاخص کل را وادار به عقب نشینی کرد، به طوری که این مولفه در عملکرد 

هفتگی با افت ۱.۴درصدی مواجه شد.
موضوع کوچ به سمت نمادهای کوچک بورسی در این هفته، در شاخص 
ه��م وزن به خوبی هویدا اس��ت. ب��ا توجه به اینکه در  این ش��اخص کلیه 
ش��رکت های پذیرفته شده در بورس با وزنی برابر در محاسبه شاخص کل 
س��هیم هستند به راحتی می توان اس��تنباط کرد کدام گروه رشد قیمتی 
بیشتری داشته است. شاخص هم وزن که بیش از یک هفته است در کانال 
مقاومتی ۳۰ هزار واحدی مان��ده، در ۵روز کاری اخیر نیز این مقاومت را 

حفظ کرد و در عین حال بازدهی ۰.۸درصدی را به ثبت رساند.

 میانگی��ن ارزش معامالت روزانه بورس نیز در ۵ روز این هفته به ۶۳۰ 
میلیارد تومان رسید. ارزش معامالت بورس در این مدت تحت تاثیر ثبات 
نس��بی در بازار قرار داش��ت و نسبت به هفته قبل تغییر چندانی را تجربه 

نکرد.
در میان صنایع بورس��ی قند و شکر در بازه هفتگی سرآمد دیگر صنایع 
بود. این گروه در ۵ روز هفتگی رشد ۱۰درصدی داشته است. در این مدت 

صنایع دیگری چون سیمان و مواد غذایی نیز بازدهی مثبت داشتند.
بعد از ۳ هفته، این هفته حقوقی ها توانستند تغییر مالکیت را به نام خود 
رقم بزنند. میانگین تغییر مالکیت هفتگی بورس تهران حدود ۱۲ میلیارد 
توم��ان و به نفع حقوقی ها رقم خورد. بزرگان بازار در ۵ روز معامالتی ۵۶ 

میلیارد تومان نقدینگی وارد سبد سهامداران عمده کردند.
روانه شدن نقدینگی به سمت کوچک ترها

معامالت این هفته تاالر شیش��ه ای عمدتا تحت تاثیر خروج از نمادهای 
بزرگ و ورود به نمادهای کوچک بورس��ی همراه بود. رفتاری س��نتی، که 
بارها بعد از جهش های محس��وس شاخص دیده می شود. نمادهای فلزی 
– معدنی در این روزها ش��اهد خروج بسیاری از س��هامداران به خصوص 

حقیقی ها هستند. مشابه این رفتار، برای پتروپاالیشی ها نیز رخ داد.

این مهم در ش��رایطی رخ داد که بازارهای جهانی عالوه بر اینکه هفته 
گذشته را مثبت به پایان رساندند، در شروع هفته نیز تحت تاثیر خبرهای 
مثبت از خاتمه جدال تجاری میان آمریکا و چین فعالیت خود را با رش��د 

قیمت ها  آغاز کردند.
نشانه های مثبت برای کامودیتی ها

در ابتدای هفته گذش��ته وال اس��تریت ژورنال؛ در گزارش��ی از احتمال 
برداشته ش��دن تعرفه های آمریکا روی محصوالت چینی خبر داد. براساس 
این گزارش دونالد ترامپ و ش��ی جی پینگ همتای چینی او در اواخر ماه 
مارس برای امضای توافق تجاری بین دو کش��ور با هم دیدار خواهند کرد. 
تاریخ ۲۷ مارس برای دیدار روس��ای جمهور دو کشور در نظر گرفته شده 
اس��ت. این موضوع عالوه بر اینکه بورس های آس��یایی را س��بزپوش کرد، 

کامودیتی ها و شرکت های نفتی را نیز با رشد قیمتی همراه ساخت.
در این میان چین در اواسط هفته، چشم انداز اقتصادی خود را برای سال 
۲۰۱۹ منتش��ر کرد. این کشور قصد دارد به مقدار قابل توجهی از مالیات 
خود بکاهد و سرمایه گذاری در زیرساخت ها را کاهش دهد. همچنین این 
قدرت بزرگ اقتصادی در نظر دارد از صنایع کوچک حمایت داشته باشد. 
در مجموع این اقدامات، به نظر می رسد ۲۰۱۹ سال خوبی برای کاالهای 

پایه باشد و رشد کامودیتی ها چندان دور از انتظار نیست.
رفتار صنایع بورسی در هفته اخیر

در بخشی دیگر، دالر در بازارهای داخلی این هفته با افت قیمتی همراه 
شد. این فرض وجود داشت که با کاهش نرخ دالر شاهد هدایت نقدینگی 
به سمت بازار سهام باشیم، اما عمده سهامداران این افت نرخ را از دریچه 
ش��رکت های صادرات محور و کاالیی بررسی کردند و از این گروه ها خارج 

شدند.
در این هفته رونق معامالت بورس کاال نماد »فملی« را تحت تاثیر قرار 
داد. ای��ن هفته در بورس کاال، کاتد مس رک��ورد قیمت زد. کاتد مس در 
یک روز معامالتی نسبت به قیمت پایه رشد قیمتی داشت. همین موضوع 
باعث ش��د این نماد در دو روز معامالتی تحت تاثیر تقاضا، به صف خرید 

کشیده شود.
 بانک ه��ا نی��ز کش و قوس بس��یاری در این چند روز داش��تند. دعوت 
س��هامداران بانک تجارت به مجمع، برای افزایش س��رمایه ۴۵۸درصدی 
باعث ش��د این سهم حجم تقاضای بس��یاری را تجربه کند. از سوی دیگر 
خبرهایی مبنی بر تسعیر ارز بانک ها با نرخ نیمایی، »وبملت« را نیز تحت 
تاثیر قرار داد و در آخرین روز هفته این سهم را نیز با صف خرید سنگین 

همراه کرد.
در دیگر گروه های بورس��ی نیز افت و خیزهای بسیاری دیده شد. رونق 
معامالت در نمادهای سیمانی و قند و شکر قابل مالحظه بود. سهامداران 
این گروه ها در اغلب روزهای معامالتی تحت تاثیر رشد تقاضا، صف خرید 
س��نگین تش��کیل می دادند. به گفته برخی کارشناسان اقبال این گروه ها 

عمدتا به رشد نرخ این کاال در بازار بر می گشت.
تنها یک روز برای حقیقی ها

همانطور که پیش��تر اشاره ش��د این هفته مالکان اصلی بازار حقوقی ها 
بودند. تغییر مالکیت ها به تفکیک روزانه نشان می دهد که تنها در یک روز 

حقیقی ها توانستند با خرید های بیشتر مالکان بازار باشند.
در اولین روز هفته بازار شاهد تغییر مالکیت ۱۸ میلیارد تومانی به سمت 
پرتفوی حقوقی ها همراه ش��د. این روند در روز یکش��نبه کاهش یافت و 
به کاهش خرید ۵ میلیارد تومانی حقوقی ها منتهی ش��د. هرچند در روز 
دوشنبه روند مزبور با خالص خرید ۳میلیارد تومانی سهامداران خرد دنبال 
شد، اما مجدد از روز سه شنبه نقدینگی به زمین بازی بزرگان منتقل شد؛ 
به طوری ک��ه در ای��ن روز ۳۰ میلیارد  تومان نقدینگی در مس��یر پرتفوی 
سهامداران حقیقی به حقوقی جابه جا شد که بیشترین میزان در مقیاس 

این هفته بود.
س��رانجام در روز چهارش��نبه نیز خالص خرید حقوقی ها به ۱۰میلیارد 
تومان رسید تا به این ترتیب کارنامه تغییر مالکیت های این هفته با انتقال 

۵۶میلیارد تومان نقدینگی به سبد سهامداران عمده بسته شود.
 نمادهای صنعت خودرویی تقریبا در تمامی روزها س��هم بس��زایی در 
خرید بازیگران خرد داشتند. قندو شکر، سیمان و بانک ها در رده های بعدی 
بیش��ترین خرید این بازیگران قرار داش��ت. در آن سمت حقوقی ها عمده 
حمایت خود را در نمادهای بزرگ بازار داش��تند. فلزات اساسی، کانه های 
فلزی و محصوالت ش��یمیایی صنایعی بودند که زیر چتر حمایت بزرگان 

بازار قرار داشتند.

کورس حقیقی ها در نمادهای کوچک بورسی

بورس تهران در هفته ای که گذشت
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صادرات ۲۲5 میلیون دالری فرش دستباف
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف میزان صادرات فرش 
دستباف در ۱۰ ماهه امسال را ۲۲۵ میلیون دالر ذکر کرد و گفت این 
میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰درصد کاهش داشته است.

عبداهلل بهرامی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار ک��رد: صادرات فرش 
دس��تباف ایران در مقایسه با ۱۰ ماه گذشته ۳۰ تا ۳۵درصد کاهش 
داش��ته اس��ت که بخش اعظمی از آن ناش��ی از تحریم هایی بود که 
از مهرماه آغاز ش��د. وی ادامه داد: طی ۱۰ ماهه س��ال جاری میزان 
صادرات فرش دس��تباف ما به ۲۲۵ میلیون دالر رسید، در حالی که 

سال قبل میزان صادرات ۳۴۰ میلیون دالر بود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دس��تباف در ادامه با اشاره به 
امضای تفاهم نامه همکاری می��ان معاونت تعاون و مرکز ملی فرش، 
اظهار کرد: مرکز ملی فرش همواره حامی بخش تعاون بوده اس��ت و 
به دنبال تغییراتی که در معاونت تعاون وزارتخانه ایجاد شد، اقدامات 
خوبی در جهت حمایت از تعاونی های فرش به ویژه بافندگان به وجود 
آم��د. وی ادامه داد: به موجب این تفاهم نامه س��اماندهی تعاونی های 
فرش دس��تباف، صدور پروانه برای تشکل ها و صدور کارت شناسایی 

برای قالیبافان به اتحادیه تعاونی های فرش دستباف واگذار شد.
بهرامی بیان کرد: در بحث آموزش و بازاریابی به دلیل آنکه ابزارهای 
الزم را در اختیار نداشتیم نمی توانستیم پروانه صادر کنیم یا نمایشگاه 
برگزار کنیم، ولی با امضای این تفاهم نامه امکان آموزش و شناسایی 

ظرفیت ها و بازاریابی و بازارسازی توسط اتحادیه فراهم شد.
به گزارش ایس��نا، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و مرکز ملی فرش ایران ماه گذشته با هدف افزایش بهره وری و بهبود 
فضای کس��ب وکار صنعت فرش دستباف و واگذاری تصدیگری ها به 

اتحادیه فرش تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

سال آینده سالی پربار برای توتستان ها و 
پرورش کرم ابریشم در کشور است

با حضور معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در مزرعه 
ابریشم پرنیان در شهرستان صومعه سرا مسا ئل و مشکالت نوغانداران 
منطقه بررس��ی شد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی، معاون امور 
تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه با مدیران این شرکت 
سهامی پرورش کرم ابریشم ایران و نوغانداران، با اشاره به راهکار های 
در دس��ت اجرا برای رفع مش��کالت حقوقی موجود بر سر راه تعیین 
تکلیف این شرکت، اظهار امیدواری کرد که سال ۹۸ سالی پربار برای 

توتستان ها و پرورش کرم ابریشم در کشور و استان گیالن باشد.
وی یادآور می شود، این مزرعه که در اختیار شرکت سهامی پرورش 
کرم ابریشم ایران است، ۵۲۰هکتار مساحت دارد و شامل ۳۷۴ هکتار 
توتستان اصالح شده است. از وظایف اصلی این مجموعه، تولید تخم 
نوغان هیبرید اف۱ و پرورش نژاد پی و پی ۲ بوده و این مرکز توانایی 

تولید ۵۰۰ جعبه تخم نوغان در هر دوره دو ماهه را دارد.
در این بازدید، رئیس سازمان امور اراضی کشور، رئیس سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، رئیس مرکز روابط عمومی 

و اطالع رسانی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی حضور داشتند.

اجازه واردات را به داروهای مشابه داخل 
نمی دهیم

وزیر بهداش��ت گفت اگر محصولی در حوزه س��المت، تولید داخل 
داشته باشد اجازه واردات را نخواهیم داد، چون شاهد نابودی صنایع 
داخلی هستیم. به گزارش صداوسیما به نقل از روابط عمومی وزارت 
بهداش��ت، دکتر س��عید نمکی در یکصد و هشتمین اجالس رؤسای 
دانش��گاه ها و دانش��کده های علوم پزشکی سراسر کشور که در سالن 
همایش ه��ای بین المللی رازی دانش��گاه علوم پزش��کی ایران برگزار 
ش��د، با اشاره به اینکه ساماندهی دارو و تجهیزات پزشکی در وزارت 
بهداشت ضرورت داشت، گفت: نخستین کاری که در وزارت بهداشت 
کردم در همین بخش بود. در بخش تجهیزات پزش��کی، دانشگاه ها و 
دانشکده های علوم پزشکی مظلوم واقع شدند و تجهیزاتی که به آنها 

نیاز نداشتند را از طریق خرید متمرکز به آنها می دادیم.
وی تصریح کرد: درست است که اگر خرید متمرکز داشته باشیم، 
قدرت چانه زنی باال می رود، اما تجهیزات و وس��ایلی که نیازی نیست 

نباید خریداری و در دانشگاه ها انبار شود.
وزیر بهداش��ت در ادمه افزود: تمایل داریم که رؤس��ای دانشگاه ها 
و دانش��کده های علوم پزشکی با مسئوالن استان از جمله استانداران 
و نمایندگان مجلس تعامل داش��ته باش��ند، اما رئیس دانشگاه را زیر 
س��قف کس��ی نخواهم برد. دکتر نمکی تأکید کرد: نباید دانشگاه ها 
سیاسی شوند و اجازه نخواهیم داد واگن وزارت بهداشت و دانشگاه ها 
و دانش��کده های علوم پزشکی به سیاست بس��ته شود. وزیر و رئیس 
دانش��گاه ها برای تمام آحاد ملت فارغ از هر نوع نژاد، قومیت، دین و 

فرقه و حتی برای زندانیان محکوم به اعدام باید کار کنند.
وزیر بهداش��ت خطاب به رؤسای دانشگاه ها گفت: شما حق ندارید 
به جناحی س��رویس ویژه بدهید و یا به منطقه ای که نماینده آن از 
یک حزب و یا جناح خاص اس��ت، امکانات ندهید. اگر مس��ئول و یا 
نماین��ده ای با هر نگاه سیاس��ی، امکاناتی را مطالب��ه کرد که مطابق 
با قانون و حق مردم اس��ت، باید اج��ازه آن را بدهید، بنابراین باید با 

گفتمان، رفاقت و صمیمیت کار ها را پیش ببرید.
وی با بیان اینکه سال آینده از نظر تحریم های ظالمانه، سال دشواری 
برای کش��ور خواهد بود، گفت: باید مص��رف دارو های غیرضروری را 
کاهش داده و به نسخه نویسی الکترونیکی اهمیت دهیم. از سوی دیگر 
اگر دارو یا محصولی در حوزه سالمت، تولید داخل داشته باشد اجازه 
واردات محصول خارجی به کشور را نخواهیم داد، چون در این صورت 
شاهد نابودی صنایع داخلی هستیم. باید به کارخانه ها، تولید کننده ها 
و صنعت گران داخلی کمک کنیم و آنها را در پیچ و خم اداری، گرفتار 
نکنیم. وزیر بهداش��ت بر ورود بیشتر دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزش��کی در بخش مواد غذایی تأکید کرد و افزود: پایش و نظارت بر 
فرآورده های غذایی در سطح استان ها باید تقویت شود و دانشگاه های 
علوم پزش��کی به بخش هایی مانند سم پاشی، سالمت مواد غذایی و 

آلودگی هوا ورود بیشتری کنند.

اخبـــار

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت با خوداتکایی در تولید گندم و شکر از 
خروج ۳ میلیارد دالر ارز کشور جلوگیری شد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، 
عبدالمهدی بخش��نده در گردهمایی معاونین برنامه ریزی و امور اقتصادی 
س��ازمان جهاد کشاورزی استان ها که در مرکز آموزش عالی امام خمینی 
برگزار ش��د، اظهار داش��ت: با توجه به شرایط تحریم های ظالمانه و جنگ 
اقتصادی، تأمین و توزیع مناسب نهاده های تولید و کاال های اساسی مورد 

نیاز مردم از اولویت های دولت و وزارت جهاد کشاورزی است.
وی گفت: س��ران نظام سلطه، در جمع بندی های داخلی خودشان اعالم 
کرده بودندکه در مدت س��ه م��اه در بازار ایران قحطی ایجاد خواهیم کرد 
و ب��ا توجه به کمبود اجناس و ارزاق در بازار، مش��کالت جدی برای ایران 
ایجاد خواهد ش��د، اما در حال حاضر انبار ها و ذخایر راهبردی ما پر است 
و ۱۰ قلم کاالی اساس��ی مردم به وفور موجود اس��ت و از این بابت هیچ 

نگرانی وجود ندارد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کش��اورزی اضافه کرد: با 
برنامه ریزی های مجموعه وزارت جهاد کش��اورزی، باخوداتکایی کشور در 
تولی��د گندم و ش��کر، نیازی به واردات این محص��والت وجود ندارد و اگر 
موضوع خودکفایی در وزارت جهاد کشاورزی با جدیت پیگیری نمی شد و 
نیاز به واردات این محصوالت بود و در شرایط کنونی حداقل ۳ میلیارد دالر 

از منابع ارزی ما هزینه واردات این محصوالت می شد.
وی در ادامه به بازار گوش��ت قرمز اش��اره کرد و گف��ت: باکیفیت ترین 
گوش��تی که در بازار اروپا و روس��یه نیز مصرف می ش��ود از کشور برزیل 
وارد می شود و در ۱۱ ماه گذشته نیز گوشت منجمد گوساله برزیلی برای 

مصرف خانوار ها تأمین شده است.
بخش��نده تصریح کرد: در حال حاضر ۹۷ شرکت، از ۱۳ کشور گوشت 
گرم گوسفندی را به کشور وارد می کنند که با توجه به سیستم پیشرفته 
لجس��تیک و خطوط هواپیمایی و کش��تارگاه های مجهز کش��ور استرالیا، 
۷۰درصد آن از این کش��ور تأمین می شود و روزانه شاهد واردات ۱۰۰ تن 

گوشت گرم صرفاً از این کشور هستیم.
وی افزود: مش��کالتی که در سیستم توزیع مش��اهده می شود ناشی از 
ضعف در تأمین نیس��ت و خارج از وظایف محول��ه مجموعه وزارت جهاد 
کش��اورزی اس��ت که برای رفع این مشکل در ستاد تنظیم بازار مقرر شد 

توزیع گوشت هدفمند شود.
قاچاق دام از مرز های غربی و جنوبی کشور را عاملی مهم در 

افزایش قیمت گوشت
بخش��نده، قاچاق دام از مرز های غربی و جنوبی کشور را عاملی مهم در 
افزایش قیمت گوش��ت دانس��ت و گفت: در حال حاضر در بغداد گوشت 
گوس��فندی به قیمت ۱۶۵ هزار تومان و در اقلیم کردس��تان عراق ۱۴۰ 

هزار تومان معامله می ش��ود که این کشف قیمت بر نرخ گوشت در داخل 
تأثیر داش��ته است. معاون وزیر جهاد کش��اورزی با تاکید بر اینکه قیمت 
خرده فروش��ی مرغ برای مصرف کننده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است، افزود: 
براساس قیمت نهاده ها و محاسبه سود تولیدکننده، قیمت مرغ زنده برای 

مرغدار بیش از ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ نیست.
بخشنده در ادامه به وضعیت بودجه این وزارت در سال ۹۸ اشاره کرد و 
گفت: تخصیص ۴۰۰ میلیون دالر برای س��امانه های نوین آبیاری، ۱،۵۰۰ 
میلیارد تومان برای آبخیزداری و ۱،۰۰۰ میلیارد تومان برای بیابان زدایی 
از مهمترین اعتبارات مصوب وزارت جهاد کشاورزی در بودجه سال آینده 

است.
وی س��رمایه گذاری در بخ��ش کش��اورزی برمبنای ارائه تس��هیالت به 
تولید کنن��دگان را از مهمتری��ن برنامه های وزارت جهاد کش��اورزی طی 
س��ال آتی عنوان و تاکید کرد: در بررسی و تصویب تسهیالت و تخصیص 
اعتبارات به تولیدکنندگان، به توجیه اقتصادی طرح ها و هدف گذاری جهت 

استمرار سرمایه گذاری و تولید توجه ویژه شود.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی در ادامه نزوالت جوی طی س��ال جاری را 
مناسب ارزیابی کرد و با ابراز امیدواری درخصوص استمرار آن در بهار سال 
آینده گفت: به لطف خدا و همت کش��اورزان در تولید غالت، گندم، جو و 

علوفه مشکل خاصی نداریم و تولید خوبی خواهیم داشت.

خودکفایی گندم و شکر از خروج ۳میلیارد دالر ارز از کشور جلوگیری کرد

نهادینه شدن استفاده از کاال های دست دوم در شرایط فعلی اقتصادی 
کشور، مستلزم فرهنگ سازی و تبیین مزایا و محاسن این رویکرد است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، بنا به دالیل متعدد، سال جاری، 
س��الی س��خت از لحاظ اقتصادی برای کش��ور و خانوار های ایرانی بود. 
ریش��ه یابی و واکاوی دالیل وضعیت پشت سر گذاشته که همچنان نیز 
بس��یاری از آثار و پیامد های آن در صحنه های اقتصادی کش��ور جاری و 
س��اری است امری ضروری به نظر می رسد، اما از دیگر سو، اتخاذ تدابیر 
الزم برای فراگیری زیس��تن در چنین ش��رایطی برای سبک تر کردن بار 

مشکالت موجود نیز امری الزامی است.
بدون تردید، کاهش هزینه ها، نخس��تین امر مهم در مواجهه با شرایط 
موج��ود خواهد بود، رویکردی که نه تنها در ش��رایط س��خت و دش��وار 
اقتصادی بلکه در تمامی مواقع، راهکاری موثر برای تس��ریع روند توسعه 

اقتصادی به شمار می رود.
استفاده از کاال های دست دوم، رویکردی برای تمامی فصول

بناب��ر اس��ناد و مطالعات تاریخ��ی، روحیه و تفک��ر خودانتقادی برای 
نخستین بار در زمان فتحعلی شاه قاجار و توسط عباس میرزا از فرماند هان 

س��پاه ایران در برابر روس ها مطرح شد. البته در حال حاضر تفاوت هایی 
جدی در مقایسه با آن دوران در صحنه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی جامعه وجود دارد و اساس��ا جامع��ه امروز ایران با جامعه آن 
دوران قابل مقایسه نیست، اما اصل و نفس این روحیه خودانتقادی امری 
س��ازنده و نیک به ش��مار می رود و هر آنچه در راستای تقویت آن تالش 

شود ضریب حصول توفیقات، بیشتر خواهد شد.
ط��رح این مقدمه، با این هدف انجام پذیرفت که در این مجال گریزی 
به برخی عادات غلط و غیرسازنده، ما ایرانی ها زده شود. سخن از الگوی 
مصرف نامناس��ب، روحیه مصرف گرایی فراتر از قاعده و عجین ش��دن به 
برخی عادات غلط اس��ت که اقتصاد کش��ور را دچار مش��کالت فراوانی 
می کند. اس��تفاده ۵ برابری از انرژی )در مقایسه با میزان نرم جهانی در 
مصرف انرژی( یکی از نمود های این رفتار غلط است که بالطبع هزینه های 

سنگینی را به کشور تحمیل می کند.
بدون شک، طرح ایراد به برخی از سیاست گذاری های غلط دستگاه های 
ذی ربط اقتصادی، امری غیرواقع بینانه نیست. وجود نارسایی های متعدد 
در سیس��تم و روند بوروکراس��ی پیچیده اداری کش��ور و عادت دولت ها 

از ابت��دای انقالب تاکن��ون به فروش نفت و تامی��ن هزینه های جاری و 
ده ه��ا اش��کال دیگر که هر ی��ک به نوعی به س��ان ضربه هایی مهلک بر 
بدنه اقتصادی کش��ور، آن را نحیف و رنجور کرده، نه س��یاه نمایی است 
و نه بزرگ نمایی مش��کالت، اما انصاف حکم می کند، افراد جامعه نیز به 
برخی از رفتار های غلط خود توجه کنند و در راس��تای بهبود آن تالش 
فزاینده تری داشته باشند؛ رفتار هایی که در وجود من نگارنده تا بسیاری 
از مخاطبان نهادینه شده و همین رفتارها، هزینه کشور را به میزان قابل 

توجهی افزایش داده اند.
یکی از چالش های اساس��ی مرتبط با حوزه اقتصادی کشور به واردات 
بی رویه معطوف می ش��ود، اما کمتر به این موضوع اشاره می شود که در 
کنار نقد دستگاه های متولی باید رفتار غلط مردم جامعه در عرصه تقاضا 

را نیز مورد تحلیل و واکاوی قرار داد.
قطعا واردات حجم انبوهی از کاال به داخل کشور، بنابر یک نیاز موجود 
)هرچند کاذب( عملیاتی می شود، در غیر این صورت واردات فالن کاال و 
عدم خرید آن آنچنان دست واردکننده را داغ خواهد کرد که هیچ گاه به 

خرید و روانه کردن آن به بازار کشور مبادرت نخواهد ورزید.

دبی��رکل اتحادیه بنک��داران مواد غذایی گفت چ��ای خارجی با ارز 
۴۲۰۰ تومانی وارد می ش��ود، ولی عماًل با دالر ۱۲۰۰۰ تومانی در بازار 
توزیع می ش��ود. امروز چای وارداتی که هر کیلوی آن بین ۴ تا ۵ دالر 

است با قیمت ۶۰ هزار تومان در بازار به فروش می رسد.
قاس��معلی حس��نی در گفت وگو با تسنیم، با اش��اره به سوء استفاده 
دالالن از چ��ای واردات��ی ب��ا ارز ۴۲۰۰تومانی اظهار کرد: متاس��فانه 
در ش��رایط فعلی شاهد سوءاس��تفاده برخی افراد از ارز ۴۲۰۰تومانی 
هس��تیم؛ به عنوان مثال در بخش چای، شاهد تخصیص ارز دولتی به 
واردات چای هستیم ولی در عمل به جای چای وارداتی با قیمت دالر 
۴۲۰۰ تومانی، چای وارداتی با قیمت دالر ۱۲۰۰۰ تومانی به دس��ت 

مصرف  کننده می رسد.

دبیرکل اتحادیه بنک��داران موادغذایی گفت: امروز چای وارداتی که 
قیم��ت هر کیلوی آن بین ۴ تا ۵دالر اس��ت درحالی با قیمت های ۶۰ 
ه��زار تومان��ی در بازار در حال توزیع و فروش اس��ت ک��ه این چای با 
احتس��اب دالر ۴۲۰۰ تومانی باید بین ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان در اختیار 

مردم قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی، آفت اقتصاد کشور شده است 
و فضای رقابت را از بین برده اس��ت، ادامه داد: متاسفانه تخصیص ارز 
دولتی باعث ش��ده تا به جای توزیع کاالی ارزان بین مردم، س��ودهای 
آنچنانی نصیب ۳درصدی ش��ود که می توانند این ارز دولتی را دریافت 

کنند.
حس��نی خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه چای خارجی با ارز دولتی به 

کشور وارد می شود و عماًل یا با قیمت آزاد به دست مردم می رسد و یا 
از ایران به کشورهای دیگر می رود.

نگرانی در بازار برنج به دلیل انتشار یک شایعه دروغ
وی در ادامه در تشریح دالیل گرانی های اخیر در بازار برنج با تاکید 
بر نقش انتشار یک شایعه دروغ در این گرانی ها اظهار کرد: در روزهای 
گذشته، انتشار شایعه ای دروغ درخصوص حذف ارز تخصیصی به برنج 
باعث ش��د برخی دارندگان برنج، تا اندازه ای محتاطانه دست به فروش 
برنج های خود بزنند و همین امر باعث باالرفتن نس��بی قیمت برنج در 

بازار شد.
حس��نی تاکید کرد: ای��ن در حالی بود که این ش��ایعه، دروغ بود و 
خوشبختانه هیچ نگرانی درخصوص کمبود برنج در بازار وجود ندارد.

چرا مردم کمتر به سمت کاالی دست دوم می روند؟ 

از کاهش هزینه های خانوار تا جلوگیری از خروج غیرضروری ارز

واردات چای با ارز ۴۲۰۰ تومانی، فروش در بازار با ارز 1۲۰۰۰ تومانی
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اخبار

اختصاص بخشی از ظرفیت تولید داخل به 
واردات خودرو با منشأ ارز خارجی

دول��ت باید با سیاس��ت گذاری جدید، بخش��ی از ظرفیت تولید 
داخ��ل را به واردات خودرو با منش��أ ارز خارجی اختصاص دهد تا 

شاهد ثبات در بازار خودرو باشیم.
یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی، 
در گفت وگو با خبرنگار پرش��ین خودرو، با بیان این مطلب اظهار 
داش��ت: در صورتی که ۵ تا ۱۰درص��د از ظرفیت تولید داخل در 
اختیار واردات خودرو با ارز منش��أ خارجی گذاش��ته شود جریان 
کنونی بازار خودرو تغییر یافته و شاهد ثبات قیمت در بازار خودرو 

خواهیم بود.
رض��ا انصاری، تصریح کرد: در ش��رایط کنون��ی باید تمام تدابیر 
دولت به منظور افزایش ظرفیت تولید خودروسازان و پاسخ به نیاز 

بازار به کار گرفته شود.
وی همچنی��ن با اش��اره به وج��ود برخی مش��کالت در عرضه 
خودروهای مشترک و مونتاژی گفت: در سال جاری پس از اعمال 
تحریم ه��ای جدید عالوه ب��ر موانعی که برای تولی��د خودروهای 
داخل��ی ایجاد ش��د تامین قطع��ات و تولید برخ��ی از خودروهای 
عمدتا چینی و مونتاژی در ش��رکت های ایران خودرو و س��ایپا نیز 
با مشکالتی همراه شد که البته با اعمال برخی راهکارها قابل حل 

اما هزینه بر است.
 انصاری تاکی��د کرد: یکی از راهکارها در چنین ش��رایطی دور 
زدن تحریم ه��ا و تامین قطعات خودروهای مونتاژی اس��ت که به 
طور قطع هزینه تولید شرکت ها را افزایش داده و تا حدودی عدم 

تامین به موقع، تعهدات شرکت ها را با تاخیر مواجه می کند.
عضو کمیس��یون صنایع مجلس تاکید کرد: در ش��رایط کنونی 
راهکار اساس��ی و کوتاه مدت افزایش تولید و مدیریت بازار اس��ت 
اما در بلندمدت راهی جز اصالح مالکیت بنگاه های خودروس��ازی 
وجود ندارد. انصاری خاطرنشان کرد: تا زمانی که ساختار مالکیت 
بنگاه ها اصالح نش��ود و دو ش��رکت بزرگ خودروسازی به معنای 
واقعی در اختیار بخش خصوص��ی ذی صالح و توانمند قرار نگیرد 

نمی توان شاهد صنعت خودرو به معنای واقعی باشیم.
وی در ادام��ه ب��ا توجه به رش��د تولید خودروس��ازان و فروش 
۲۰درص��د از تولی��دات ش��رکت ها در قالب فروش ف��وری گفت: 
متاس��فانه با وجود تدابیر دولت و خودروس��ازان به نسبت افزایش 
قیمت ها، ش��اهد اف��ت چندانی در قیمت بازار نبودیم که مس��لما 
عامل اصلی آن ترس از اوض��اع اقتصادی و تداوم تزریق نقدینگی 
به بازار خودرو است که مانع از افت زیاد قیمتی در این بازار شده 
اس��ت. نماینده داراب و زرین دشت در پایان با اشاره به ورود حجم 
باالیی از نقدینگی در جامعه و س��رازیر شدن بخشی از آن به بازار 
متالطم خودرو یادآور ش��د: راهکار وض��ع فعلی بازار خودرو اتخاذ 
تدابیری از سوی دولت و خودروسازان و فروش تولیدات شرکت ها 
به مصرف کنندگان واقعی اس��ت بدون ش��ک اعمال برخی عوامل 
محدودکنن��ده و جلوگیری از فروش خ��ودرو به خریدار غیرواقعی 

بازار خودرو را با تثبیت در قیمت همراه خواهد کرد.

مدیرعامل اس��بق شرکت بهینه سازی س��وخت از تهیه طرح راه اندازی 
»بازار انرژی صرفه جویی شده« خبر داد که در صورت سهمیه بندی بنزین 
از طری��ق آن امکان خرید و فروش بنزین مازاد و س��ایر حامل های انرژی 

توسط مردم امکان پذیر خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، نصراهلل س��یفی درباره مدیریت 
مصرف سوخت گفت: متاسفانه قانون هدفمندی یارانه ها به طور کامل اجرا 
نشد، در صورتی که همه بخش های این قانون به درستی به اجرا گذاشته 

می شد اکنون با قیمت بنزین مشکلی نداشتیم.
مدیرعامل اسبق شرکت بهینه سازی سوخت با بیان اینکه براساس قانون، 
نرخ بنزین باید در مدت پنج س��ال به قیمت فوب خلیج فارس می رسید، 
ادامه داد: س��ال ۹۳ قیمت بنزین در ایران یک هزار تومان و بهای بنزین 
ف��وب خلیج فارس معادل یک هزار و ۲۵۰ تومان بود، بر این اس��اس، آن 
زمان بهترین فرصت برای واقعی سازی قیمت در کشور به شمار می رفت اما 

از آن به درستی استفاده نشد.
س��یفی تصریح کرد: باید در آن زمان، اقدام به واقعی سازی نرخ بنزین و 

سپس شناور کردن نرخ آن می  کردند.
وی اضافه کرد: درآمد حاصل از واقعی س��ازی نرخ بنزین را می ش��د در 
محل هایی که قانون هدفمندی یارانه ها تعیین کرده هزینه کرد که از جمله 
آنها می توان به یارانه نقدی، یارانه بخش صنعت و حمایت از اش��تغال زایی 

اشاره کرد.

اجرای طرح های بهینه سازی سوخت توجیه اقتصادی ندارد
مدیرعامل اس��بق ش��رکت بهینه س��ازی س��وخت با بیان اینکه اجرای 
پروژه های بهینه س��ازی مصرف س��وخت توجیه اقتصادی ندارد، گفت: با 
قیمت های کنونی، اجرای پروژه های بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت 

جذابیتی ندارد و سرمایه گذاران از آن استقبال می کند.
س��یفی افزود: ب��ه عنوان مثال با ن��رخ بنزین لیتری یک ه��زار تومان، 
دارن��دگان خودرو انگیزه ای ندارند که خ��ودروی با مصرف ۱۰ لیتر در هر 
۱۰۰ کیلومتر را کنار گذاشته و خودروی کم مصرف انتخاب کنند، اما در 
صورت باالرفتن و واقعی شدن قیمت سوخت آنها ناچار به خرید خودروی 

کم مصرف خواهند شد.
موازنه تولید و مصرف بنزین به هم می ریزد

مدیرعامل اس��بق شرکت بهینه سازی س��وخت تصریح کرد: در صورتی 
که مدیریت مصرف سوخت اجرا نشود موازنه تولید و مصرف بنزین به هم 
خواهد خورد. سیفی افزود: براساس گزارش ها اکنون واحدهای تولید بنزین 
فراتر از توان خود در حال تولید هستند که این موضوع باعث فشار آوردن 
به تأسیسات و پروژه ها می شود و در صورت ایجاد کوچک ترین خللی، روند 

تولید دچار مشکل خواهد شد.
راه اندازی »بازار انرژی صرفه جویی شده«

مدیرعامل اس��بق شرکت بهینه سازی سوخت درباره طرح های مدیریت 
مصرف سوخت گفت: طرح اختصاص بنزین یارانه ای به همه افراد به جای 

خودرو، طرح مناسبی بود که متأسفانه در مجلس به تصویب نرسید.
سیفی یادآور شد: این طرح با هدف برقراری عدالت و توزیع درست یارانه 

سوخت اجرا می شد که می توانست به مدیریت بازار انرژی کمک کند.
وی ب��ه راه اندازی »بازار انرژی صرفه جویی ش��ده« اش��اره کرد و گفت: 
آیین نامه اجرایی این طرح سال گذشته تهیه شده و ارگان ها و سازمان های 
مختلفی در تهیه آن نقش دارند که مش��خص نیست چرا تاکنون به اجرا 
گذاش��ته نشده است. مدیرعامل اسبق ش��رکت بهینه سازی سوخت ادامه 
داد: ام��کان خرید و فروش بنزین در این بازار پیش بینی ش��ده که مردمی 
که تمایل به اس��تفاده از سهمیه بنزین خود ندارند می توانند آن را در این 
بازار در معرض فروش بگذارند. سیفی یادآور شد: این طرح مشکالتی مانند 
تورم را نیز ایجاد نخواهد کرد زیرا پول دولت وارد بازار نمی شود، بلکه مردم 

هستند که خرید و فروش را انجام می دهد.
وی گفت: همچنین راه اندازی این بازار فرصتی را فراهم می کند تا عالوه 

بر بنزین، سایر حامل های انرژی نیز وارد چرخه معامالت شوند.
به گزارش ایرنا، احیای کارت س��وخت و گمانه زنی ها درباره نحوه اجرای 
طرح جدید مدیریت مصرف سوخت از مهم ترین مسائل مطرح در روزهای 

اخیر است.
با وجود اینکه ثبت نام کارت س��وخت پایان یافته و قرار است در آینده 
اس��تفاده از کارت س��وخت اجباری ش��ود، اما هنوز جزییات طرح جدید 

مدیریت مصرف سوخت و سهمیه بندی اعالم نشده است.

پیشنهاد ایجاد بازاری ویژه برای خرید و فروش بنزین مازاد
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حمایت ه��ای مرکز ش��رکت ها و مؤسس��ات دانش بنی��ان در قالب طراحی 
صنعتی، طراحی و ساخت نمونه نمایشی محصوالت و حسابداری ارائه می شود.
به گزارش مهر، یکی از مواردی که کمک ویژه ای به توسعه بازار شرکت های 

دانش بنی��ان می کند طراحی صنعتی مناس��ب 
محصوالت دانش بنیان اس��ت. طراحی صنعتی 
ب��ا تأثیر در کیفیت، عملکرد، ارگونومی، ش��کل 
ظاهری، گرافیک و بسته بندی محصوالت نقش 
مهم��ی در جلب رضای��ت مصرف کنن��دگان و 
بازاریاب��ی محصول ایفا می کند، بنابراین طراحی 
صنعت��ی و بس��ته بندی دارای جایگاه مهمی در 
بازاریابی و بازارسازی محصوالت شرکت ها است.

ب��ه عالوه یک��ی از راه های معرف��ی و نمایش 
عملکرد محصول به سرمایه گذاران و مشتریان و 
همچنین ارائه در نمایشگاه ها، طراحی و ساخت 
یک نمونه نمایش��ی )دمو( اس��ت که ویژگی ها 
و کارکرده��ای اصل��ی محص��ول را ب��ه نمایش 

می گذارد. دمو، نمونه ای از محصول اصلی یا بخش��ی از آن است که در اختیار 
مش��تری قرار داده می ش��ود تا در کمترین زمان، با ظاهر، ویژگی، عملکرد و 
امکانات محصول اصلی آش��نا شود و بر این اساس بتواند ارزیابی دقیق تری از 

محصول داشته باشد.
همچنین حسابداری، تنظیم صورت های مالی، تحریر دفاتر قانونی، تنظیم 
اظهارنامه مالیاتی و تصحیح س��اختارهای مالی نی��ز از ابزارهای مهم تقویت 

زیرساخت های شرکت های دانش بنیان است.
ارائ��ه این خدم��ات به ص��ورت بالعوض )در 
پای��ان کار و بعد از تأیید( و طی ش��رایطی به 
ش��رکت های دانش بنی��ان با درآم��د کمتر از 
۵۰ میلی��ارد ری��ال )در آخرین س��ال مالی در 
اظهارنام��ه( تعل��ق می گیرد. )به ش��رکت های 
دانش بنی��ان با درآمد باالتر از ۵۰ میلیارد ریال 
به صورت آزاد و بدون تسهیالت ارائه می شود.(

از جمله ش��رایط تخصیص این تس��هیالت 
بالع��وض، ۵۰درص��د از هزینه ه��ای مرب��وط 
طراحی و ساخت نس��خه نمایشی محصول تا 
سقف ۱۰۰میلیون ریال، ۵۰درصد از هزینه های 
مربوط طراحی صنعتی محصوالت دانش بنیان 
تا س��قف ۱۵۰ میلی��ون ریال و ۵۰درصد از هزینه های مربوط حس��ابداری تا 
س��قف ۵۰ میلیون ریال برای سال مالی اول و ۴۰درصد از هزینه های مربوط 

حسابداری تا سقف ۴۰ میلیون ریال برای سال مالی دوم است.

رئیس دانش��گاه آزاد استان اردبیل اظهار داش��ت ۱۱ محصول دانش بنیان 
دانش��گاه آزاد اردبیل به بازار عرضه ش��ده که به مرحله تجاری سازی رسیده و 
به کارگیری سرمایه  های راکد در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان از مدت  ها 

پیش در دانش��گاه آزاد اس��تان اردبیل آغاز شده 
است.

به گزارش تس��نیم، اسحاق رس��ولی با اشاره 
به اینک��ه بزرگ ترین دس��تاورد توج��ه به امور 
دانش بنیان، حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین 
اس��ت، تصریح کرد: دانشگاه ها باید در صنعت و 
اقتصاد دانش بنیان پیشتاز باشند و در این راستا 
اختیارات واحدهای دانش��گاه آزاد در راس��تای 

توسعه اقتصاد دانش بنیان، افزایش می یابد.
وی درباره هدایت سرمایه   های راکد واحدهای 
دانشگاهی به س��مت موضوعات دانش بنیان در 
دانش��گاه آزاد گفت: یکی از رویکردهای استادان 
دانشگاه به سمت توسعه پژوهش و پژوهش های 

کاربردی است و در گذشته هم بودجه تکلیفی و تعیین شده ای برای فعالیت های 
پژوهشی وجود داشت.

وی اف��زود: به کارگیری س��رمایه راکد واحدهای دانش��گاه آزاد به س��مت 

موضوعات دانش بنیان و اختصاص ش��هریه متغی��ر پایان نامه  های تحصیالت 
تکمیلی به فعالیت های پژوهشی در دانشگاه آزاد اسالمی روشی کارآمد بوده که 
منبع آن مشخص است و واحدهایی که در زمینه تحصیالت تکمیلی پیشقدم 
هس��تند به دلیل بهره من��دی از نیروی محقق 
توانمند، برای توس��عه پژوهش  ه��ای کاربردی 

می توانند از این منبع استفاده کنند.
رئیس دانشگاه آزاد اس��المی استان اردبیل 
بیان ک��رد: ظرفیت  های خال��ی در حوزه   های 
مختلف وجود دارد که باید به ش��کل هدفمند 
مورد اس��تفاده قرار گیرد و در حال حاضر، دو 
مزرعه و زمین کشاورزی در دانشگاه آزاد اردبیل 
داریم که فعالیت  های کش��اورزی و دامپروری 
دانش بنیان در این زمین زراعی آغاز شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، نوع خاصی 
از بوقلمون را در این مزرعه پرورش می دهیم که 
جنبه صادراتی دارد و با مشارکت دانش بنیان با 

بخش صنعت، صادرات این محصول را آغاز کردیم.
رس��ولی بیان کرد: به کارگیری سرمایه  های راکد در راستای توسعه اقتصاد 

دانش بنیان از مدت  ها پیش در دانشگاه آزاد استان اردبیل آغاز شده است.

تجاری سازی 11محصول دانش بنیاندانش بنیان ها تسهیالت بالعوض دریافت می کنند

ایده ه��ا فق��ط در ح��د ایده باق��ی می مانند، اگ��ر ابزار مناس��ب ب��رای ابراز و 
اشتراک گذاری آنها را با دنیا نداشته باشید. نوشتن یکی از ابزارهای مناسب ثبت و 
به اشتراک گذاری ایده ها است. افرادی هستند که ممکن است در مسیر شغلی خود 
از کارآموز گرفته تا مدیر و مدیر ارشد و رئیس از نوشتن به عناوین مختلفی استفاده 
کنند، اما متوجه نیستند که حقیقت نوشتن چیست؛ حداقل به صورت حرفه ای به 
آن نگاه نکرده اند. برای آنها، معموال نوش��تن راه ساده ای برای برقراری ارتباطات و 
اش��تراک گذاری اطالعات اولیه است. رش��ته ای از کلمات که با این عبارت ها آغاز 
می شوند: »برای آگاهی شما ...«، »برای اینکه بدانید ...«، »نمی دانم این  را می دانید 
یا نه ...« یا پاس��خ های سریعی برای س��واالت کوتاه هستند: »انجام خواهم داد.«، 
»متوجه شدم، ممنونم.«، »فهمیدم.« همه چیز از زمانی تغییر می کند که ایده ها از 
درون شخص شروع به جوشیدن می کند. این ایده ها ممکن است مربوط  به بهتر 
انجام دادن کارها، چگونگی انگیزه بخش��یدن به گروه کاری و راه های جدید برای 
گسترش کسب وکار باشد. در این  صورت تنها چالش موجود برای شخص، یافتن 
مسیری برای انجام دادن این ایده ها است. داشتن جلسات صرف چای و گپ زدن 
با همکاران اغلب مفید است، اما رسیدن به نتایجی که به عمل منجر شود، دشوار 
به نظر می رسد. هر کس ایده ای دارد و البته این ایده ها یکسان خلق نمی شوند، اما 
اغلب ای��ن ایده ها آفتاب صبح فردا را نمی بینند، چون صاحب آن از ابزار ضروری 

برای ثبت و به اشتراک گذاری ایده اش با دنیا استفاده  درستی نکرده است.
نوشتن ایده ها

بنابراین معجزه زمانی رخ می دهد که به جای ادامه  گفت وگوهای بیهوده بر سر 
ایده و گفتن اینکه اجرای آن ممکن نیس��ت، دس��ت به کار شوید و ایمیلی درباره  
ایده های تان برای رئیس یا کارفرما بنویس��ید. با گرفتن جوابی اندیشمندانه، برای 
پیش بردن ایده  خود تشویق می ش��وید. پس از آن بیشتر و بیشتر درباره  ایده تان 
بنویسید. برای هر کس که فکر می کنید می تواند با جوابش به ایمیل تان در روند 
اجرایی ش��دن ایده تان کمکی بکند، نامه بنویس��ید. حتی اگر جوابی که دریافت 
می کنید، ناامیدانه باشد. مثل اینکه: »این ایده هیچ ارزشی ندارد.« یا »ایده نیاز به 
تشریح مفصل تری دارد.« اما نوشتن را ادامه بدهید. در ادامه درباره  روند پیشرفت 
ایده تان برای افراد مؤثر بنویسید. به صورت هفتگی وضعیت موجود را شرح دهید و 
درباره  آنچه درست جلو رفته و آنچه به خوبی جواب نداده، بنویسید. حتی پیرامون 
مسائلی که کسب وکار را تهدید می کند، به صورت نوشتاری توضیح دهید و آنگاه 
خواهید دید که چطور راه حل ها سراغ تان می آیند. می بینید که نوشتن فقط راهی 
برای ایجاد ارتباط نیس��ت؛ بلکه راهی برای اجرایی کردن ایده ها از طریق کلمه ها 
است. هرچه بیشتر به این امر اعتقاد داشته باشید، تحول بزرگ تری را در زندگی 

و کار خود شاهد خواهید بود.
اهمیت مهارت نوشتن

حاال ممکن است بپرسید: »اگر ایده ای نداشته باشم چه؟« این  هم نگرانی ندارد، 
چون با نوشتن، ایده ها نیز سراغ تان خواهند آمد. حتی اگر این اتفاق هم روی ندهد، 
توانایی کنار هم قرار دادن جمله ها به طور منسجم برای بیان افکار خود به دیگران 
)همکاران، رئیس، مدیر و ...( به گونه ای که آنها افکار و عقایدتان را بفهمند، توانایی 
اساسی و مهمی است. به نقل از انجمن ملی دانشگاه ها و کارفرمایان، ۷۳درصد از 
کارفرمایان خواهان این توانایی در کارمندان  شان هستند. به عالوه »جیسون فراید«، 
 )Reworkموسس »بیس کمپ«، در کتاب خود به نام »بازنویسی« )به انگلیسی
می نویس��د: »اگر می خواهی��د از بین تعدادی متقاضی کار، یک  نفر را اس��تخدام 
کنید، بهترین نویس��نده را از میان شان برگزینید. توانایی نویسندگی آنها نتیجه 
مطلوبی خواهد داد. به این  دلیل که نویسنده  خوب بودن چیزی بیش از نویسنده 
بودن اس��ت و آن شفافیت در نوشتن است. نوشتن واضح و شفاف، عالمت واضح 
اندیش��یدن است. نویس��ندگان عالی راه ارتباط برقرار کردن را به خوبی می دانند. 
آنها هر چیزی را برای فهمیدن س��اده می کنند. نویسنده ها می توانند خودشان را 
ج��ای دیگران بگذارند. آنها می دانند چه چیز را از قلم بیندازند و حذف کنند. این 

توانایی ها کیفیت هایی هستند که به عنوان کارفرما در هر سمت و موقعیت شغلی 
به آنها نیاز دارید. نوش��تن امر رایج امروزه برای ایده های خوب اس��ت و پلی برای 
بازگش��ت به تمام افراد جامعه ایجاد می کند.« مشکل اینجا است که افراد جوانی 
که از دانش��گاه با موفقیت بیرون می آیند، نوشتن را به عنوان یک مهارت حرفه ای 
در دانش��گاه ها نیاموخته اند. »دانا گلداش��تاین« در مقاله ای ب��ا تیتر »چرا بچه ها 
نمی توانند بنویسند؟« در نیویورک تایمز نوشته است: »طبق آخرین بررسی های 
ملی پیش��رفت آموزشی، س��ه چهارم از دانش آموزان دوره هش��تم و دوازدهم در 
نوش��تن مهارتی ندارند و ۴۰درصد از کس��انی که در آزمون مهارت نوشتن سال 
۲۰۱۶ دبیرستان شرکت کردند، توانایی نوشتن و خواندن الزم برای سپری کردن 

موفقیت آمیز دوره  زبان انگلیسی دانش آموزی را نداشتند.«
چه باید کرد؟

مفهوم این بررس��ی ها و نتیجه ها چیست؟ معنایش این است که فارغ از میزان 
مهارت تان در نوش��تن، باید با کلمه های نوشته ش��ده آش��تی کنیم. این یعنی از 
خودمان بپرسیم آیا مس��یری که برای نوشتن حرفه ای برگزیده ایم، در پیشرفت 
کاری کمک مان می کند یا مانع محسوب می شود؟ و مهم تر از همه اینکه باید این 
حقیقت را بپذیریم و درونی کنیم که نوشتن اگر راه حل کاملی نباشد، مسیر انجام 
کارها را در هر مسئله ای اعم از سیاست های اداری و پارتی و تبعیض قائل شدن و 

سایر مشکالت مانند نژادپرستی هموارتر می کند.
به طور ویژه، این یعنی اینکه سرنوشت حرفه ای خود را به دستان تان بسپارید و 
آنها را روی صفحه کلید قرار دهید. پیشرفت ها و هدف ها و جزییات پیشبرد کارها و 
نواحی بهبودیافته را به صورت هفتگی یادداشت کنید. هرگاه ایده ای داشتید، فوری 
بنویسید و بعد ویرایش کنید و سپس آن را برای همکاران ارشدتان که می توانند 
در اجرایی ش��دن ایده کمک تان کنند، بفرس��تید. به این ترتیب حداقل می توانید 
پیش��رفت خود را شاهد باشید. اگر مس��ائلی را شناسایی کردید، آنها را بنویسید، 
راه حل های ملموس و دست یافتنی برای آن پیدا کنید و در کنارشان بنویسید. بعد 
این نوش��ته ها را بفرستید. حتی اگر در محیطی کار می کنید که ایمیل فرستادن 
مرس��وم نیست، تمام موارد گفته شده را در کاغذ بنویسید و روی میز در  معرض 

دیدشان قرار دهید. 
مستندسازی تمام این موارد و اطمینان از رسیدن نوشته ها به دست افراد مؤثر، 

شما را از جنبه های گوناگونی محافظت و یاری می کند.
توصیه هایی برای نوشتن
در این زمینه چند توصیه  حرفه ای کوتاه را بشنوید:

• نوش��ته  خود را نه تنها به دلیل رفع اش��کاالت گرامری و نوشتاری، بلکه برای 
شفاف سازی افکار مبهم ویرایش کنید.

• اگر ایمیل می نویس��ید، حتما یک خ��ط موضوع کوتاه و پرمفه��وم برای آن 
بنویسید.

• نوشته را در قسمت های بزرگ با جمالت زیاد ننویسید.
• به زبان عامیانه و محبوب مردم بنویس��ید. مهم ترین چیزی که باعث می شود 

نوشته دلنشین و جذاب باشد، یک متن روان بدون تکلف است.
• وقتی روند یک کار را می نویس��ید، آن  را به صورت یک داستان یا روایت دارای 
ابتدا، میانه و انتها تجسم کنید و توجه داشته باشید که داستان تان حاصل یک روند 
طوالنی از هفته ها و ماه ها و در صورت ممکن س��ال ها اس��ت. شما و همکاران تان 
ش��خصیت های این روایت هستید. وقتی چیزی را می خواهید، آن  را شفاف بیان 
کنید. نوش��تن هم مانند صدای واقعی تان بس��ته به نیتی ک��ه دارید، دارای لحن 
مخصوص خود است. داشتن اعتماد به نفس هنگام درخواست چیزی خوب است، 
اما تردید هم در زمانی که خواهان توصیه ای هستید، مشکلی ندارد. مهم تر از تمام 
این حرف ها فقط بنویسید و به نوشتن ادامه دهید. نوشتن شما را فراتر از تصورتان 
به سوی پیشرفت و تغییر سوق می دهد. شما از نتیجه  کار شگفت زده خواهید شد.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

با وجود توییت های جنجالی ایالن ماسـک احتمال داده 
می شود که او روزی از مدیرعاملی تسال کنار گذاشته شود؛ 
در صورت این اتفاق چه شـخصی بهترین جایگزین خواهد 

بود؟
این طـور کـه از اخبـار پیدا اسـت، شرایط تسـال بعد از 
تحویل دادن ۲5۰ هزار وسـیله  نقلیه در سال گذشته کمی 
آرام گرفته و شـرکت تمرکز بیشـتری روی تولید مدل 3 
در چین گذاشته اسـت. اما ایالن ماسک، مدیرعامل تسال 
همیشـه با توییت هـای جنجالی خود در صـدر اخبار قرار 
می گیرد. او در توییت خود نوشـته بود تسال در سال ۲۰19 
حدود 5۰۰ هزار وسیله نقلیه تولید خواهد کرد که این رقم 
1۰۰ هزار عدد بیشتر از رقمی است که تسال پیش از این در 
برنامه های آتی شـرکت اعالم کرده بود. او با انتشار توییت 

دیگری جمله خود را تصحیح کرد و نوشت:
منظورم از این حرف این بوده که نرخ تولید تسال تا پایان 
سال ۲۰19 حدودا به 5۰۰ هزار وسیله نقلیه نزدیک خواهد 
بـود )تولیـد هفتـه ای 1۰ هزار ماشـین( اما میـزان عرضه 
همچنان همان ۴۰۰ هزار وسـیله نقلیه ای است که پیش از 

این اعالم شده بود.
ایالن ماسک به کناره گیری از ریاست هیئت مدیره 

تسال محکوم شد
این اولین باری نیسـت که ایالن ماسـک بـا توییت های 
جنجالی خود حاشـیه ایجاد می کنـد. توییتی که چند ماه 
پیش در مورد خصوصی سازی تسال منتشر کرده بود باعث 
شـد با حکم کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده 
آمریکا )SEC( به مدت سـه سـال از ریاست هیئت مدیره   
این شرکت کنار گذاشته شود. از آنجایی که توییت های او 

بهتر بنویسید تا موفق تر شوید

 چه کسی بهترین جایگزین ایالن ماسک
در جایگاه مدیرعاملی تسال خواهد بود

دریچــه

مهدی الیاسی در نخس��تین رویداد »نوروز نوآوری« موضوعات و اولویت هایی همچون 
مش��کل بحران آب، آلودگی هوا، آلودگی های زیست محیطی و موضوعات مطرح در حوزه 
سالمت و سالمندی را ازجمله مواردی برشمرد که در حال حاضر و یا در آینده نزدیک با 
آن مواجه خواهیم بود. به گزارش مهر، وی ادامه داد: باید شرایط را به گونه ای مهیا کرد تا 
اکوسیس��تم استارتاپی، به این حوزه های اولویت دار نیز وارد شده و به ایفای نقش بپردازد. 
معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه 
پرداختن به این موضوعات به عنوان پیشران های نوآوری و توسعه فناوری های مسئله محور، 
می تواند گامی در راس��تای به کارگیری ظرفیت های موجود در راس��تای پاسخ به نیازهای 
جامعه باشد، گفت: اگر بخواهیم از تصمیمات نوآورانه و تغییر پرهیز کنیم، نمی توان انتظار 
داشت محیطی توانمندساز برای بازیگران جدید حوزه های مختلف کسب وکار به وجود آید.

اکوسیستم استارتاپی به حوزه آب و 
آلودگی هوا ورود کند

شنبه
18 اسفند 1397

شماره 1276



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

اولین رویک��رد کارآفرینی Edge با موضوع هوش مصنوعی از س��وی 
پارک علم و فناوری دانش��گاه تربیت مدرس برگزار شد. به گزارش ایسنا، 
این رویکرد با هدف آش��نایی جامعه استارتاپی و عالقه مندان کارآفرینی 

به تکنولوژی های پیش��رفته برگزار ش��د. در 
ای��ن رویکرد، دکتر امیر ناظم��ی معاون وزیر 
ارتباطات و فناوری در ابتدا با اش��اره به اینکه 
حوزه ه��ای هوش مصنوعی ب��ه دلیل مرتبط 
بودن با یکدیگر جداناپذیرند و ما ناچار هستیم 
از تکنولوژی هوش مصنوعی اس��تفاده کنیم، 
گفت: وزارت ارتباط��ات داده های عظیمی را 
در موضوعات مختلف مثل پزش��کی و بورس 
در صنای��ع فراه��م می کند تا دانش��جویان و 
پژوهش��گران بتوانن��د از آن اس��تفاده کنند. 
معاون وزیر در ادامه به گفت وگوی تخصصی 
و پرس��ش و پاس��خ با کارآفرین��ان تأثیرگذار 
پرداختن��د. همچنین در ادام��ه این رویکرد، 

بنیان گذار سه استارتاپ شناخته شده )خبریو، نظربین و لینکپ( به تشریح 
داستان کسب و کار خود پرداختند و از تأثیر هوش مصنوعی بر استارتاپ ها 
و صنایع کارآفرینی کشور توضیح دادند. در ادامه مسعود ابراهیمی، رئیس 

پارک فناوری دانشگاه تربیت مدرس نیز با اشاره به فعالیت چند ساله این 
پارک گفت: حدود ۱۲۰ ش��رکت دانش بنیان تحت پوشش پارک هستند 
که تنها ۵ تا ۱۰درصد این شرکت ها فعالیت قابل قبول دارند. شرکت هایی 
می توانند فعالیت قابل قبول داش��ته باشند 
ک��ه به پارک فناوری به عنوان تکیه گاه نگاه 
نکنند و فعالیت مس��تقل خودشان را ادامه 
دهند. در مقابل ما هم به این ش��رکت ها از 
طریق ارائه سرویس کمک خواهیم کرد. به 
دلیل مح��دود بودن منابع ترجیح می دهیم 
ش��رکت هایی را حمایت کنیم که با جدیت 
بیشتری کار می کنند. رئیس پارک فناوری 
دانش��گاه تربیت مدرس با بیان مزایای ورود 
ش��رکت ها به پ��ارک گفت: این ش��رکت ها 
می توانن��د از برن��د پارک فناوری اس��تفاده 
کنند و از این طریق اعتماد کارفرما را جلب 
کنند. همچنین از حمایت هایی مثل سالن 
جلسات، خدمات اداری و شرکت در نمایشگاه ها و دوره آموزشی بهره مند 
ش��وند. همچنین پارک فناوری دانشگاه ش��هید مدرس ۸۰درصد هزینه 

مشاوره برای این شرکت ها را پرداخت می کند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارتاپ ها به 
نوآوری کارآفرینان جوان و تحصیلکرده مستحکم و پرشتاب است، روح تازه ای 
را به کالبد اقتصاد می دمد و فضایی تازه برای تنفس خالقیت ها فراهم می آورد.

به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، سورنا س��تاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری که به استان فارس رفته بود در 
نشست شورای اداری شیراز حاضر شد و در جمع 
مسئوالن استان فارس، از ضرورت  ها و الزمه های 
اقتصاد دانش بنیان گفت. ستاری، قهرمان پروری 
تاریخی استان فارس را یادآوری کرد و ادامه داد: 
این اس��تان، یادآور انسان های ارزشمندی چون 
خلبان عباس دوران و دیگر انس��ان های بزرگی 
اس��ت که به��ای وجود ارزنده ش��ان، حضور ما و 

سخن گفتن از آینده این کشور است.
ستاری، با بیان اینکه این افراد، بزرگ بودند که 
خالصانه و آگاهانه مسیرشان را انتخاب کردند و 

این بزرگی، امروز نیاز عرصه های گوناگون کش��ور است، اظهار کرد: نیاز کشور 
در اقتصاد نیروی انسانی پیش��گام است، تالش می کنیم انسان های بزرگی را 
در اقتصاد میدان دهیم و هدایت کنیم که س��ربازان خط مقدم تحول اقتصاد 

کشور باشند. به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، اقتصاد کشور به 
نوآوری جوانانی نیاز دارد که جامعه را متحول کند؛ این همان راهی است که 

در ترویج و فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان دنبال می کنیم.
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
ب��ه گام ه��ای پیموده ش��ده ب��رای ترویج این 
فرهنگ س��ازی اشاره کرد و گفت: در پنج سال 
گذش��ته اتفاق��ات خوبی در حوزه زیس��ت بوم 
کارآفرین��ی و اقتصاد دانش بنی��ان نه فقط در 
پایتخت که در تمام کش��ور اتفاق افتاده است 
و ش��هروندان جامعه، هر روز ک��ه از خواب بر 
می خیزن��د، با ی��ک نوآوری و آم��وزش جدید 

روبه رو می شوند.
معاون علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری، 
نوآوری را سرمنش��أ خلق ارزش افزوده دانست 
و گفت: چندین برابر ارزش��مندتر از یک بشکه 
نفتی، یک شیشه عطر چند میلی گرمی است 
و از این ارزشمندتر، داروهای زیست فناوری و فرآورده های سلول های بنیادی 
است که امروز به دست متخصصان و فناوران شرکت های دانش بنیان تولید و 

به منطقه صادر می شود.

محیط تنفس اقتصاد کشور را فناوران دانش بنیان و استارتاپی ها تازه می کنندرویکرد کارآفرینی EDGE از سوی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

ارتباط��ات ویدئویی مزیتی اس��ت که پیش��رفت فن��اوری در اختیار 
م��ا قرار داده، با بهره  گیری از این قابلیت ش��رکت ها و کس��ب و کارها 
می توانن��د هزینه ها را کاهش داده و بهره وری و بازده را افزایش دهند. 

با ما همراه باشید تا در این باره بیشتر بدانید.
برای مقابله با چالش های اقتصادی، بس��یاری از سازمان ها به دنبال 
یافتن محل کار متحرک هستند تا هزینه های عملیاتی را کاهش داده 
و رف��اه کارکنان را  با جا به جای��ی به مکان های کوچک تر و ارزان تر و 
تشویق به کار راه دور یا از خانه افزایش دهند. به این ترتیب، ما شاهد 

گسترش تعریف فضای کاری از دفتر کاری به کافی شاپ ها هستیم.
یک��ی از راه ه��ای حمای��ت از ای��ن پویای��ی جدی��د در مح��ل کار، 
سرمایه گذاری در تکنولوژی است. آخرین گزینه های ارتباط ویدئویی، 
از قبی��ل Zoom، از جدیدترین پیش��رفت های تکنولوژیکی برخوردار 

اس��ت که می تواند ب��ازده قابل 
توجهی در س��رمایه گذاری در 
بس��یاری از مناط��ق را فراهم 
کن��د. مهمتری��ن مزای��ای آن 
کاه��ش هزینه های رفت و آمد 
اس��ت که بخش قابل توجهی 
از بودجه هر شرکت را مصرف 
می کن��د و افزای��ش بهره وری 
ب��ا اج��ازه دادن ب��ه همکاری 
بی��ن کارکن��ان، مش��تریان و 
به  توجه  بدون  تامین کنندگان 

مکان است.
1. بهره وری را افزایش 

می دهد
در اینج��ا چه��ار مزیتی که 
کنفران��س  می ده��د  نش��ان 
تاثیر  به��ره وری  در  ویدئوی��ی 
دارد را ب��ا ش��ما به اش��تراک 

می گذاریم:
• توانای��ی دی��دن همه تاثیر 
کنفرانس ه��ای  دارد:  مثب��ت 
تلفن��ی ک��ه مجهز ب��ه ویدئو 
نیس��تند ممک��ن اس��ت باعث 
حواس پرتی برخی اعضای تیم 

ش��ود. ویدئو باعث می شود آنها بیش��تر تمرکز کنند، زیرا هر کدام به 
دیگری نگاه می کند.

• س��فر کمتر به معنای افزایش بهره وری است: مسافرت امری بسیار 
اس��ترس زا بوده و زمان زیادی برای پرواز، رانندگی و یا سفر با قطار به 
مکان ه��ای راه دور هدر می رود. ارتباطات ویدئویی این امکان را فراهم 
می کند بدون اینکه نیاز به رفتن به س��فر کار باش��د امور کاری انجام 
ش��ود. از آنج��ا که تعادل زندگی و کار بیش��تر می ش��ود بهره وری هم 

افزایش پیدا می کند.
• سطح باالتری از آموزش  را فراهم می سازد: ارتباطات ویدئویی این 
امکان را به ما می دهند تا سطح باالیی از آموزش در محل کار صورت 
گیرد، که به این معنا اس��ت ک��ه کارکنان می توانند کار خود را بهتر و 

سریع تر انجام دهند و از فرصت های جدید الهام بگیرند و همین امر بر 
بهره وری آنان تأثیر می گذارد.

• یک برتری ویژه نس��بت به رقیبان محس��وب می شود: هرچه یک 
ش��رکت توانایی استفاده از تکنولوژی بیشتری را داشته باشد، از مزیت 
رقابتی بیشتری برخوردار است. کنفرانس های ویدئویی برقراری ارتباط 
موث��ر را امکان پذیر می کنند و به کارکنان القا می کند همواره بخواهند 
برای حفظ این مزیت بیش��تر تالش کنند. محصوالت سریع تر توسعه 
می یابند و س��ریع تر به بازار معرفی می ش��وند، مشکالت سریع تر حل 
می ش��وند و همه کس��انی که نیاز به تصمیم گیری دارند، بدون نیاز به 

سفر یا انتظار برای مالقات می توانند این کار را انجام دهند.
۲. هزینه ها را کاهش می دهد

هنگامی که بحث کاهش هزینه ها پیش می آید، هزینه های ارتباطات 
ب��ا  مقایس��ه  در  ویدئوی��ی 
هزینه های سفر و هزینه های 
مربوطه بس��یار کمتر اس��ت. 
 Frost & تحقیق��ات اخی��ر
Sullivan نش��ان می ده��د 
مس��افرت های  ک��ه  زمان��ی 
اس��ت،  نی��از  طوالنی م��دت 
می توان��د  کاری  س��فرهای 
بس��یار پرهزینه باش��د حتی 
زمان��ی ک��ه کارکن��ان برای 
جلس��ات پرواز و یا رانندگی 
می کنن��د. ب��رای ه��ر فردی 
ک��ه مجبور نیس��ت رانندگی 
و ی��ا پ��رواز کند، ش��رکت ها 
می توانن��د صده��ا ی��ا حتی 

هزاران پوند ذخیره کنند.
هنگام��ی که ش��رکت های 
پیش��رو، ارتباط��ات ویدئویی 
انج��ام می دهن��د از مزای��ای 
بهره مند می شوند.  تکنولوژی 
اگ��ر آنه��ا مجب��ور نباش��ند 
ساعت ها یا حتی روزها برای 
سفر به جلسات صرف کنند، 
مولد ت��ر خواهند ب��ود - آنها 
می توانند از همان زمان س��فر ب��رای انجام کار واقعی اس��تفاده کنند 
و از آنجا که ارتباطات ویدئویی باعث می ش��ود جلس��ات صوتی و وب 
بیش��تر موثر باش��د، تکنولوژی ارزش این ابزار را بهبود می بخش��د. در 
نهای��ت، ارتباطات تصوی��ری می تواند تیم های مج��ازی را با کمک به 
کارکنان راه دور قوی تر سازد. این کار باعث می شود جلسات پربازده تر 
ش��وند و چرخ��ه تصمیم گیری، فرآیندهای کس��ب و کار و تعامالت را 
کوتاه تر می کند. فناوری های پیش��رفته ارتباطات در محل کار مجازی، 
با کارکنانی از سراسر جهان، نحوه کسب و کار را تغییر می دهند. ابزار 
جدید می تواند کارکن��ان را پربازده تر کند و هزینه ها و زمان های هدر 

رفته را کاهش دهد. 
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با وجود توییت های جنجالی ایالن ماسـک احتمال داده 
می شود که او روزی از مدیرعاملی تسال کنار گذاشته شود؛ 
در صورت این اتفاق چه شـخصی بهترین جایگزین خواهد 

بود؟
این طـور کـه از اخبـار پیدا اسـت، شرایط تسـال بعد از 
تحویل دادن ۲5۰ هزار وسـیله  نقلیه در سال گذشته کمی 
آرام گرفته و شـرکت تمرکز بیشـتری روی تولید مدل 3 
در چین گذاشته اسـت. اما ایالن ماسک، مدیرعامل تسال 
همیشـه با توییت هـای جنجالی خود در صـدر اخبار قرار 
می گیرد. او در توییت خود نوشـته بود تسال در سال ۲۰19 
حدود 5۰۰ هزار وسیله نقلیه تولید خواهد کرد که این رقم 
1۰۰ هزار عدد بیشتر از رقمی است که تسال پیش از این در 
برنامه های آتی شـرکت اعالم کرده بود. او با انتشار توییت 

دیگری جمله خود را تصحیح کرد و نوشت:
منظورم از این حرف این بوده که نرخ تولید تسال تا پایان 
سال ۲۰19 حدودا به 5۰۰ هزار وسیله نقلیه نزدیک خواهد 
بـود )تولیـد هفتـه ای 1۰ هزار ماشـین( اما میـزان عرضه 
همچنان همان ۴۰۰ هزار وسـیله نقلیه ای است که پیش از 

این اعالم شده بود.
ایالن ماسک به کناره گیری از ریاست هیئت مدیره 

تسال محکوم شد
این اولین باری نیسـت که ایالن ماسـک بـا توییت های 
جنجالی خود حاشـیه ایجاد می کنـد. توییتی که چند ماه 
پیش در مورد خصوصی سازی تسال منتشر کرده بود باعث 
شـد با حکم کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده 
آمریکا )SEC( به مدت سـه سـال از ریاست هیئت مدیره   
این شرکت کنار گذاشته شود. از آنجایی که توییت های او 

تأثیر قابل توجهی روی ارزش سـهام تسال می گذارد، شاید 
در آینده ای نزدیک از مقام مدیرعاملی تسال کنار گذاشت 
شـود. در صورت بروز چنیـن اتفاقی چه کسـانی بهترین 

انتخاب برای جایگزینی او خواهند بود؟
1- جی بی استرابل )JB Straubel(، رئیس فنی تسال

اسـترابل از سـال ۲۰۰۴ همراه تسال بوده و بعد از ماسک 
به عنـوان مهم تریـن کارمند شـرکت شـناخته می شـود. 
او از دانشـگاه اسـتنفورد فارغ التحصیل شـده و مسئول 
رسـیدگی به چالش های مهندسـی برق تسـال )باتری ها و 

سوپرشارژرها( است.
اسـترابل بیش از یک دهه در این شـرکت کار کرده و با 
تمامی فرآیند های آن آشـنا است. اگر روزی ایالن ماسک 
از سـمت خود استعفا دهد یا مجبور به انجام این کار شود، 

استرابل گزینه خوبی برای جایگزینی است.
مسـئله این اسـت که آیا خودش هم راضی به انجام این 
کار می شود؟ تسـال تابه حال مشکالت و بحران های زیادی 
را تجربه کرده و اسـترابل همیشـه در انجام کارهای خود 

درکنار ایالن ماسک ثابت قدم بوده است.
۲- گوین شاتول )Gwynne Shotwell(، رئیس و مدیر 

ارشد فنی اسپیس  ایکس
گوین شـاتول مدیر عملیات شـرکت اسپیس ایکس یعنی 
شـرکت دیگری است که ایالن ماسـک مدیرعامل آن است. 
بعد از مشکالتی که در سال ۲۰18 برای ایالن ماسک با همان 
توییت جنجالی پیش آمد، نام گوین همیشه بین افرادی بود 

که از بهترین جایگزین ها برای ایالن ماسک هستند.
گویـن فارغ التحصیـل دانشـگاه نورت وسـترن و یـک 
مهنـدس و ریاضی دان اسـت. او مدیر توانمندی اسـت که 

عملیـات روزانه  اسـپیس ایکس را نظـارت می کند و ایالن 
ماسک احترام زیادی برای او قائل است.

3- تونی پوساواتز )Tony Posawatz(، مدیر سابق 
خط شوی ولت و مدیرعامل فیسکر

بعید به نظر می رسـد مدیر اجرایی صنعت خودروسـازی 
سـنتی مدیرعامل شرکت جدیدی شـود که همه  کارها را 
بـا روش خودش انجام می دهـد. اما اگر ایـن اتفاق بیفتد، 
پوسـاواتز گزینـه خوبی بـرای جایگزینی خواهـد بود. او 
کارمند قدیمی جنرال موتورز اسـت که شوی ولت هیبرید 
الکتریکی گازی را در سال ۲۰1۰ به بازار عرضه کرد و سپس 
در سال ۲۰1۲ در شرکت فیسکر مشغول به کار شد. فیسکر 

یکی از رقبای تسال بود که در سال ۲۰13 ورشکسته شد.
چند سـالی می شـود کـه او از جریان اصلی کسـب وکار 
ماشـین خـارج شـده امـا می دانـد برنامه هـای مربوط به 
از  و  چگونه مدیریت کنـد  را  الکتریکـی  ماشـین های 

طرفداران تکنولوژی است.
)John Krafcik( ۴- جان کرافچیک 

مدیرعامل ویمو
جـان کرافچیـک یکـی از باتجربه تریـن و معتبرتریـن 
رهبـران صنعت خودروسـازی اسـت. کرافچیک ریاسـت 
هیئت مدیره و مدیرعامل هیوندای بود که در سـال ۲۰15 
به عنوان مدیرعامل پروژه خودروهای خودران گوگل یعنی 
ویمو اسـتخدام غشد. اسـتخدام او در گوگل نشان داد که 
گـوگل پروژه ماشـین های خودران را جدی گرفته اسـت. 
هیچ کس نمی تواند در صنعـت حمل ونقل مانند کرافچیک 
اتومبیل هـای بـزرگ و فناوری هـای بزرگ را بـا یکدیگر 

ترکیب کند.

چگونه ارتباطات تصویری می تواند بهره وری را افزایش و 
هزینه ها را کاهش دهد؟

 چه کسی بهترین جایگزین ایالن ماسک
در جایگاه مدیرعاملی تسال خواهد بود

یادداشـت

رئی��س دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر گفت در ح��ال حاضر مرک��ز نوآوری 
ابن س��ینای این دانشگاه ۱۴۰ ش��رکت دانش بنیان دارد و تالش می کنیم این 
ظرفیت را تا دو برابر افزایش دهیم. به گزارش مهر به نقل از دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر، احمد معتمدی در مراس��م افتتاح مرکز نوآوری مش��ترک دانشکده 
ریاضی و علوم کامپیوتر دانش��گاه صنعتی امیرکبیر گفت: یکی از برنامه هایی 
که در اولویت این دانش��گاه قرار دارد، تقویت بخش استارتاپ ها و نوآوری در 
دانشگاه است. وی افزود: در سال گذشته سرمایه گذاری خوبی انجام شد و در 
حال حاضر مرکز نوآوری ابن س��ینا این دانشگاه ۱۴۰ شرکت دانش بنیان دارد 

و تالش می کنیم این ظرفیت را تا دو برابر افزایش دهیم.

شرکت های دانش بنیان دانشگاه 
امیرکبیر ۲ برابر می شوند



در دنیای امروزی که با امکانات فراوان و زمان محدود اشباع شده، رقابت 
برای جلب توجه مش��تری – و کیف پول او – بس��یار فش��رده است. اکثر 
محصوالت ویژگی ها و کیفیت مشابهی دارند که باعث می شود راضی کردن 
مشتری برای خرید یک و چندباره محصوالت دشوار شود، اما با این حال 
شرکت هایی هستند که بیش از حد معمول توانسته اند وفاداری مشتریان 
خود را به دست بیاورند. این نوع وفاداری تنها از یک چیز الهام می گیرد و 
آن هم طراحی برند است، اما طراحی برند به چه معناست؟ و چرا از اهمیت 
باالیی برخوردار است؟ با ما همراه باشید تا با این مفهوم بیشتر آشنا شویم.

 امروزه طراحی برند به چیزی فراتر از ظاهر یا یک لوگوی مدرن اش��اره 
دارد. طراح��ی برن��د تبدیل به آن حس درونی ش��ده که یک ش��رکت با 
محصوالت خود به مش��تری القا می کند و با وجود اینترنت، طراحی برند 
تبدیل به روش اساس��ی متمایز کردن برند خود از سایر برندهای موجود 

در بازار شده است.
برند شما در جسم و روح مشتریان زندگی می کند

به طور کل، یک برند مجموعه  دیدگاه هایی است که مردم نسبت به یک 
ش��رکت دارند. یک بیان احساسی گلچین شده از ارزش های شرکت که در 
جسم و روح مشتریان قرار می گیرد. طراحی برند عبارت است از مجموعه  
اعمالی که برای توس��عه و پرورش برندتان انج��ام می دهید. زمانی که به 
درس��تی انجام ش��ود، طراحی برند سمفونی زیبایی از طرح، زبان و تجربه 
خواه��د بود که همگی در کنار هم به ترویج یک حس به خصوص کمک 
می کنند. نمونه ای از این روش طراحی برند ش��رکت اپل است که یکی از 

موفق ترین برندهای دنیا به شمار می رود.
 جان اس��کالی، مدیرعامل اپل در سال ۱۹۹۷ به روزنامه  گاردین گفت: 
»مردم درباره  تکنولوژی صحبت می کنند، اما اپل یک شرکت بازاریابی بود. 
بهترین شرکت بازاریابی در ۱۰سال گذشته.« هیچ کسی این حرف را بهتر 
از اس��تیو جابز درک نمی کرد. او توانس��ت در دهه ۹۰ با ایجاد نوآوری در 
طراحی برند به واسطه  تغییرات ظاهری، پیام های آرمانی و تبلیغات ساده 

و موثر، شرکت اپل را از آستانه  سقوط خارج کند.
بیشتر از هر چیزی جابز فهمید که یک استراتژی برند خوب باید متشکل 
از انس��جام، ثبات و شفافیت باشد. این س��ه عامل در کنار یکدیگر ارتباط 
روانی قدرتمندی با مشتری برقرار می کنند. کاربران می دانند که به هنگام 

استفاده از محصوالت اپل چه انتظاری از آن داشته باشند. 
 با وجود اینکه ممکن است این امر مبهم و دست نیافتنی به نظر بیاید، 
مهم اس��ت بدانید که طراحی برند از کنترل شما خارج نیست. هر شرکت 
کوچک و بزرگی می تواند به طور مس��تمر فرآیندهایی را توسعه دهد که 
در ایجاد نگرش��ی مثبت در می��ان مردم تاثیرگذار باش��ند و به موفقیت 
کسب و کار کمک کنند. در حالت ایده آل، طراحی برند باید از مفهوم یک 
شرکت شروع ش��ود، چرا که تغییر دیدگاه مردم پس از شکل گیری اولیه 
بسیار دشوار است )اما غیرممکن نیست(. طبق گفته  جابز، »پایه و اساس 

بازاریابی برند فرصت ایجاد یک خاطره است.«
چرا به طراحی برند نیاز دارید؟

طراحی کنید یا طراحی ش��وید! اگر به ش��کلی واضح برندتان را تعریف 
نکنید، بازار، این کار را برای شما انجام خواهد داد و ممکن است نتیجه  آن 
مطلوب تان نباش��د. همین مورد می تواند دلیل اصلی طراحی خودخواسته 

برندتان باشد اما موارد زیر نیز ممکن است تاثیرگذار باشند.
طراحی برند موجب می شود از رقیبان متمایز شوید

اگر یک طراح به دنبال خرید لپ تاپ جدیدی باشد، به طور ناخواسته به 
سراغ محصوالت موجود در فروشگاه آنالین اپل می رود. به عنوان یک برند، 
اپل تقریبا همان مقدار زمانی صرف ترویج وجهه  برند خود کرده که برای 

تکمیل یک رابط کاربری زیبا و ویژگی های نوآورانه وقت گذاشته است.
ش��ما بدون هیچ گونه تحقیقی یک مک ب��وک را انتخاب می کنید، چرا 
ک��ه از دیدگاه ش��ما هیچ رقیبی برای آن وجود ن��دارد، چرا؟ به این دلیل 
ک��ه کمپین ه��ای مختلف اپل ش��ما را قانع کرده اند که ب��ه هنگام خرید 
لپ تاپ های ش��خصی، تنها گزینه  موجود اپل است. این امر نشان می دهد 
که زمانی که خریداران گزینه های زیادی پیش روی خود داش��ته باشند، 

طراحی برند به محدود کردن این گزینه ها کمک فراوانی می کند.
 طراحی برند ارزش محصولی که ارائه می دهید را باال می برد

دلیل خاصی وج��ود دارد که مردم حاضرند برای محصوالت اپل هزینه 
بیشتری نسبت به محصوالت سایر برندها صرف کنند. طراحی برند باعث 
می ش��ود که محصوالت تان از یک کاالی عمومی به محصولی ویژه تبدیل 
ش��وند و بتوانید میزان بیش��تری بابت آنها هزین��ه دریافت کنید. کمپین 
۱۹۸۴ اپل برای معرفی مکینتاش اصلی نه تنها راه را برای تبلیغاتی خالقانه 
و مدرن باز کرد، بلکه به آنها اجازه داد به نسبت سایر برندها قیمت باالتری 
روی محصول ش��ان بگذارن��د. از آن به بعد تمامی کمپین ه��ای اپل پیام 
یکسانی داش��تند. اپل در نقش یک پادفرهنگ آرمان گرا و سایر برندهای 

رقیب در نقش برندهایی حوصله سربر، بی روح و عادی.
طراحی برند باعث ایجاد ارتباطی انسانی با مشتریان می شود

هن��ر قصه پ��ردازی به ش��ما اجازه می ده��د که در س��طحی عاطفی با 
مشتریان تان تعامل داشته باشید. برای نمونه کمپین های تبلیغاتی خالقانه  
اپل و به کارگیری اشخاص مش��هور طی سال ها داستان های زیادی برای 
مشتریان تعریف کرده اند که به طور مخصوص با جمعیت جوان شهرنشین 

ارتباطی ویژه برقرار کرده اند.
 طراحی برند باعث افزایش وفاداری مشتری می شود

شرکت اپل در مرکزیت خود توسط مردم هدایت می شود و این موضوع 
در تمام نقاط این شرکت نیز حاکم است. از پشتیبانی بی نظیر مشتری در 
Genius Bar ها گرفته تا صداقت و ش��فافیت در تمامی ارتباطات، حتی 
زمانی که به خطاهای شان مربوط می شود. دومین عامل مرتبط با وفاداری 
مشتری در توانایی ش��رکت برای ضروری نشان دادن محصوالتش نهفته 
اس��ت. آیفون به هیچ وجه انقالبی ترین گوش��ی هوشمند موجود در بازار 
نبود، اما اپل با ترکیب کردن آن با س��ایر محصوالت همراهش، توانس��ت 
این فکر را در ذهن مش��تری حک کند که اپل اولین ش��رکتی بود که این 

کار را انجام داد.
عناصر طراحی برند

اکنون که چرای ماجرا را فهمیده ایم، بگذارید درباره چگونگی آن صحبت 
کنیم که با بیانیه های ماموریت و نگرش تان آغاز می شود. به ماموریت تان به 
عنوان مغز عملیات نگاه کنید. یک بیانیه  کوتاه و موثر که وضعیت فعلی و 
هدف سازمان تان را مشخص می کند، اما نگرش شرکت شما قلب آن است. 
خالصه ای انگیزشی و الهام بخش از چیزی که می خواهید در بلندمدت به 

دست بیاورید.
 زمانی که ماموریت و نگر ش تان به عنوان پایه و اساس سازمان تان معین 
شوند، استراتژی برند شما هر چیزی که در میانه باشد را شامل می شود. در 

نهایت این موضوع شکل رهنمودهای برند را به خود می گیرد. رهنمودهای 
برند یک س��ند مشهود اس��ت که اهداف تجاری تان را بازتاب می دهد و از 
آنها پشتیبانی می کند، شما را از سایر رقیبان متمایز می کند، با مشتریان 
ارتباط برقرار می کند، الگویی برای تصمیم گیری فراهم می کند و ایده های 

کمپین های بازاریابی آینده را شرح می دهد.
به خاطر داش��ته باشید که با گذر زمان که شرکت شما رشد می کند یا 
جهت آن دچار تغییر می ش��ود، می توانید رهنمودهای تان را به روزرسانی 
کنید یا به آن بیفزایید. راهنمای طراحی اپل که تقریبا ۲۰۰ صفحه دارد، 
بدون ش��ک در طول سال ها دچار تغییر شده است و به گونه ای گسترش 
یافته که استفاده  درست از نام محصوالت جدید و روش های محلی سازی 

برای گسترش بازار جهانی را نیز در بر بگیرد.
 ام��ا از طرفی دیگر، فایرفاکس با یک صفحه  تعاملی از پیچیده ش��دن 
ماجرا جلوگیری می کند که در آن موجودیت های مختلف برند را از یکدیگر 
جدا می سازد. راهنمای فیس بوک نیز ویژگی های مختلف موجود در پلتفرم 
را توضیح می دهد و طریقه  استفاده مناسب و بایدها و نبایدهای هر کدام 

را در اختیار کاربر می گذارد.
یک برند بهتر یعنی بازاریابی بهتر

ب��ه طور کل، محصوالت عمر محدودی دارند اما برندها اگر به درس��تی 
مدیریت ش��وند می توانند برای همیش��ه دوام داشته باش��ند و زمانی که 
کامال بفهمید چه نوع برندی هستید، بازاریابی آن بسیار آسان تر می شود. 
رهنموده��ای برند در کنار تحقیقات بازاری و تحلیل و بررس��ی هایی که 
انجام می شوند، باید بتوانند نقش بسزایی در تعیین بهترین روش بازاریابی 

محصوالت داشته باشند.
آیا بر بازاریابی سنتی مانند رادیو و بیلبورد تمرکز خواهید کرد یا مشتری 
احتمالی شما با ویدئوهای محبوب یوتیوب و فیلترهای اسنپ چت ترغیب 
می شود؟ بازاریابی می تواند ترکیب ویژه ای از تاکتیک ها باشد اما حواس تان 
باشد که حجم زیاد آنها گریبان شما را نگیرد. با تکیه بر راهنمای برندتان 
بای��د بتوانید ک��ه تمرکزتان را روی تاکتیک هایی که از اهمیت بیش��تری 

برخوردارند حفظ کنید.
 به عنوان نمونه، اپل تقریبا هیچ هزینه ای صرف تبلیغات پولی نمی کند 
و بیشتر بر جایگاه محصول و سروصدای رسانه ها تکیه می کند. زمانی که 
کنجکاو بشوید، شما را با هنر واژه نگاری و کلمات جذب می کنند. نگاهی 
به صفحه  مک بوک س��ایت اپل بیندازی��د. مانند هر برند کامپیوتری دیگر 
مش��خصات فنی در آن قرار گرفته اس��ت، اما تمرکز اصلی روی واژه هایی 

است که برای مخاطبین هدف آنها طراحی شده اند.
ب��ه جای رزولوش��ن صفحه نمای��ش، عباراتی مانند »لرزش لمس��ی«، 
»صفحه نمایش رتینا« و »حرکت مولتی تاچ« به چش��م تان خواهد خورد. 
شاید اینها کلماتی ابتکاری باشند اما با ارزشی معادل ۱۸۲.۲ میلیارد دالر 
)۵۰ میلیارد دالر بیش��تر از گوگل که در رده  دوم اس��ت(، حکومت اپل به 
عنوان باارزش ترین برند دنیا وابسته به چنین بازاریابی های خالقانه ای است.
در پایان روز، چیزی که س��رنخ ها و فروش های تان را برای ش��ما فراهم 
می کند بازاریابی اس��ت، اما چیزی که باعث می ش��ود وفاداری مشتریان و 
اعتبارتان را براس��اس آن به دس��ت آورید، طراحی برند است. از غول های 
صنعت مانند اپل گرفته تا کسب و کارهای کوچکی که تازه شروع به کار 
کرده اند، واضح اس��ت که یک طراحی برند خ��وب راز پنهان موفقیت در 

کسب و کار است.
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مشاور برند کیست و چه نقشی دارد؟

مشاور برند دانش کلی و مهارت بازاریابی، تحلیل و طراحی برند و راهکارهای الزم 
را برای ش��رکت ها فراهم می کند تا بتوانند با موفقیت محصوالت شان را به فروش 
برسانند و به اهداف تجاری خود دست پیدا کنند. او این کار را با تحلیل و بررسی 
برند و مطالعه  عملکرد برند در قیاس با برندهای رقیب انجام می دهد. یک مش��اور 
برند خوب می تواند از طریق بررس��ی بازار، بازاریابی محتوا، حسابرس��ی وب سایت، 
جس��ت وجوی کلمات کلیدی و خدمات ویدئویی، یک ش��رکت کوچک را به یک 
غول صنعت تبدیل کند.  مش��اوران برند معموالً در ش��رکت های مشاوره  مدیریت 
یا سازمان های تبلیغاتی کار می کنند و زمانی که با شرکت همراه شوند، با مدیران 
برند و هیات رئیسه  بازاریابی به طور منظم ارتباط برقرار کرده و حتی در زمان هایی 
که نیاز به گرفتن تصمیمات اساس��ی باش��د با اعضای کلیدی مدیریت در ارتباط 
خواهند بود. جدا از کار با سازمان های تبلیغاتی و شرکت های مشاوره  مدیریت، برخی 
مشاوران برند در صنعت به طور مستقل کار می کنند و تخصص و خدمات خود را در 
اختیار شرکت هایی که فارغ از هرگونه تجربه و آگاهی در زمینه  بازاریابی، برندینگ 
و اس��تراتژی های مربوط به آن هس��تند قرار می دهند. ترندی که اخیرا در دنیای 
ش��رکت ها رواج پیدا کرده این اس��ت که یک مشاور برند در شرکت شان استخدام 
کنند. به به این دلیل که معموال مدیریت و دپارتمان های برندینگ و بازاریابی نگاهی 
جانب دارانه نسبت به برند خود و محصوالتی که ارائه می دهند پیدا می کنند و زمانی 
که اهداف تجاری آنها به بهترین و موفق ترین نحو برآورده نشود، به دیدگاه شخص 
ثالثی نیاز است که نگاهی بی طرفانه داشته باشد که در نتیجه وجود یک مشاور برند 
معنا پیدا می کند. مشاور برند با تیزبینی مسائل را پیگیری کرده و تماماً جنبه های 
بازاریابی و برندینگ که ش��امل اس��تراتژی های ارتباط��ات عمومی، قیمت گذاری 
محصوالت، نظارت بر بودجه های بازاریابی ماهانه، فصلی و ساالنه در برابر دستیابی 
به اهداف فروش، طراحی های خالقانه، بسته بندی، پخش و توزیع، ارتباطات اداری و 
سایر مسائل مربوط به استراتژی های بازاریابی و برندینگ می شود را تحت تاثیر قرار 
می دهد. یک مشاور برند با در اختیار داشتن هوشمندی تجاری و تخصص الزم برای 
ترویج و فروش محصوالت شرکت می تواند بخشی حیاتی از تیم پژوهشی شرکت 
باش��د و در مس��ائلی از قبیل برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی ها، خلق ایده های 
نامتعارف و اطمینان از هم راس��تا بودن اهداف تج��اری با پارامتر های رقابتی، ذات 
محصوالت، تمایالت خریداران و پویایی در حال تغییر کس��ب و کار دخالت داشته 
باشد. از آنجایی که مشاور برند حقوق خود را از شرکت دریافت نمی کند، محدود به 
قوانین و مقرراتی که مربوط به کارکنان شرکت است نیست و این امکان را دارد که 
دانش و تخصص خود را همزمان در اختیار بیش از یک ش��رکت یا برند قرار دهد، 
اما معموال قراردادی به خصوص وجود دارد که مانع از این می شود که مشاور برند 
برای شرکت و یا برند رقیب با خط محصوالت مشابه کار کند. هزینه های حقوقی 
یک مشاور برند نیز معموالً با قراردادهایی به طور ماهانه پرداخت می شود که شرایط 
و ضوابط آن قرارداد به طور مش��ترک توسط مدیریت شرکت و مشاور برند تنظیم 
می ش��ود. برای کسب موفقیت به عنوان یک مش��اور برند عالوه بر نیاز به مدارک 
تحصیلی تخصصی در زمینه های بازاریابی، برندینگ و استراتژی های مربوطه، الزام 
است که شخص مورد نظر حداقل به اندازه ۱۰ سال یا بیشتر در صنعت مشغول بوده 
و تجربه کس��ب کرده باشد تا بتواند به خوبی نیازهای شرکت مشاوره خواه را درک 
کند و با موفقیت به آنها رسیدگی کند. موسسات آموزشی و دانشگاه های متعددی 
وجود دارد که دوره های ویژه ای در رابطه با برندینگ و بازاریابی ارائه می دهند تا به 
داوطلبان امکان یادگیری دانش مورد نیاز را بدهند و تکنیک های تئوری و عملی را 
به آنها بیاموزند. اما پس از کسب مدرک مورد نیاز در زمینه های برندینگ و بازاریابی 
همچنان نیاز دارند که با شرکت های اداری خوب مشغول به کار در صنعت مشاوره 
شوند تا اطالعات کافی از کار و بازار مربوطه آن را به دست بیاورند و بتوانند شغل 

موفقی به عنوان یک مشاور برند داشته باشند. نقش یک مشاور برند:
1- درک و فهم منش و اهداف شرکت

زمانی که مش��اور برند با یک شرکت همراه شود وظیفه  اصلی او شامل کسب 
فهم عمیقی از رویکرد و اهداف شرکت از طریق جلسات و گفت وگو های متعدد 
با اعضای کلیدی مدیریت و دپارتمان های بازاریابی و برندینگ می شود. از نگرش، 
ماموریت، اهداف کوتاه مدت و اهداف بلند مدت، پیش��نهادات فروش اختصاصی، 
ارزش های برند، نقاط قوت برند، بازار مخاطب و مشتریان مخاطب گرفته تا تمام 
تاریخچه  برند، تمامی این مسائل باید به طور کامل توسط مشاور برند درک شوند 
و به کار گرفته شوند تا بتواند برای مسیر پیش رو استراتژی مناسبی در نظر بگیرد.

۲- تحلیل و بررسی نقاط ضعف و محدودیت ها
یک شرکت برای استخدام یک مشاور برند دلیل به خصوصی دارد که منطق 
اصلی آن می تواند پیرامون ارزش رو به کاهش برند باش��د. هدف از اس��تخدام 
مش��اور برند این اس��ت که س��هم بازار ش��رکت را افزایش دهد و ارزش برند را 
بهبود ببخشد. وظیفه و نقش اصلی مشاور برند تحلیل و بررسی نقاط ضعف و 
محدودیت هایی اس��ت که به واسطه آنها برند قادر نیست که به اهداف و نتایج 
دلخواهش دست پیدا کند.  او باید بتواند بفهمد که ایراد کار کجاست؛ آیا مشکل 
در بخش عملی کسب و کار است یا در نیروی فروش، انگیزه  کارکنان، ابزارهای 
بازاریابی، استراتژی های برندینگ، رقابت موجود در بازار یا در ذات و ویژگی های 
محصوالت ارائه شده؟ مشکل موردنظر می تواند یکی از این موارد باشد یا چندین 
مورد به طور همزمان در ایجاد آن دخیل باشند. مشاور برند باید این مسئله را 
بررسی کند تا بتواند راهکاری اجرایی و منطقی برای برطرف کردن آن ارائه دهد.

3- دسترسی به دیدگاه های مشتری
مشتریان بهترین نماینده های یک شرکت هستند و بسیار مهم است که مشاور 
برند با تحقیقات و پژوهش های چندباره از نگرش و دیدگاه مشتریان شرکت اطالع 
پیدا کند. او باید بتواند به سواالتی مانند مشتریان چه نگرشی درباره برند دارند، 
محصوالتی که ارائه می دهیم چگونه نیازهای آنها را برطرف می کند، انتظارات آنها 
از برند چیست، آیا شکایتی دارند، چرا ترجیح می دهند محصوالت شرکت رقیب 
را خریداری کنند و یا سایر سواالت اساسی که به برند کمک خواهد کرد که در 
مدت طوالنی وفاداری مشتریان خود را کسب کند و نگه دارد پاسخ مناسبی بدهد.

۴- برنامه ریزی استراتژی های بازاریابی و ترویج محصوالت
پس از کس��ب فهمی کام��ل از ذات کس��ب و کار و ویژگی های محصوالت 
ارائه شده، مشاور برند باید بتواند یک برنامه ریزی موثر و کارآمد از استراتژی های 
بازاریابی و ترویج محصوالت شرکت ارائه بدهد که به برند کمک کند تا فروش 

محصوالتش را افزایش دهد و دسترسی برند خود در بازار را بهبود ببخشد.
5- مطالعه و بررسی برندهای رقیب

یکی دیگر از کارهایی که یک مشاور برند باید انجام بدهد، بررسی برندهای 
رقیب، مس��تقیم و نامس��تقیم، اس��ت که در بازار پیش روی برند قرار دارند تا 
بتواند استراتژی مناسبی برای برنامه های بازاریابی، ابزارهای ترویجی و برداشتن 
قدم های مورد نیاز برای باال بردن ارزش برند اتخاذ کند و باعث شود که شرکت 

نسبت به رقبای موجود برتری پیدا کند.
6- بهبود کیفیت خدمات مشتری

مش��اور برند باید بتواند برنامه های خدمات مشتری را طراحی و سازماندهی 
کن��د و کیفیت کلی خدمات ارائه ش��ده در زمان فروش یا پ��س از آن را بهبود 
ببخشد تا برند بتواند مشتریان فعلی خود را حفظ کند و با خدماتی مناسب از 
marketing91 :آنها مشتریانی وفادار بسازد.                                  منبع
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فرض کنید به تاریخ رونمایی از محصول جدید برندمان نزدیم می شویم. 
ب��دون تردید ما به منظور رونمایی هرچه بهتر از محصول مان تمام تالش 
خود را به کار بس��ته ایم. هیجان اعضای یک ش��رکت به هنگام رونمایی از 
محصوالت غیر قابل بیان اس��ت. در چند س��ال اخیر با توسعه شبکه های 
اجتماعی بسیاری از برندها به فکر رونمایی از محصوالت شان در پلتفرم های 
مختلف افتاده اند. به همین دلیل س��رمایه گذاری زیادی روی ش��بکه های 

اجتماعی از سوی شرکت های مختلف صورت گرفته است. 
به راستی چگونه می توان رونمایی از محصول مان در شبکه های اجتماعی 
را به چیزی فراتر یک پست آنالین صرف بدل کرد؟ هدف اصلی من در این 
مقاله بهبود وضعیت رونمایی از محصوالت برندها در شبکه های اجتماعی 
اس��ت. به همین دلیل با هفت ایده خالقانه به بررس��ی ابعاد مختلف این 

موضوع خواهم پرداخت.
ایجاد هشتگ

هنگامی که لیتزو، خواننده مشهور پاپ، قصد رونمایی از آلبوم جدیدش 
به نام Cuz I Love You )چون عاش��قت هس��تم( را داشت، هشتگی 
وی��ژه برای خود طراحی کرد. این هش��تگ به ش��کل ذیل طراحی ش��د: 

 .CuzILoveYou#
هش��تگ جدید نه تنه��ا راهکاری جالب برای ه��واداران لیتزو به منظور 
پیگیری تمام اخبار مربوط به آلبوم جدید بود، بلکه ایده های جذابی برای 
توس��عه بخش های مختلف آلبوم  را نیز در اختیار لیتزو قرار داد. به عنوان 
مثال، لیتزو از هشتگ آلبوم خود برای تبریک سالگرد ازدواج طرفدارانش 
استفاده کرد. به این ترتیب بسیاری از هواداران وی با استفاده از هشتگ او 

سالگرد ازدواج شان را جشن گرفتند. 
ب��دون تردید وقتی ما در ش��بکه های اجتماعی ایده ه��ای تازه ای پیاده 
می کنیم، کاربران نسبت بدان عالقه باالیی نشان خواهند داد. درست مانند 
نمونه لیتزو که با یک هشتگ ساده و کاربرد آن برای تبریک سالگرد ازدواج 
موفق به جلب نظر بس��یاری از کاربران شبکه های اجتماعی و طرفدارانش 

شد. 
عملکرد خالقانه در قبال پست های اطالع رسانی

با محدودیت زمانی برای رونمایی از محصول مان در شبکه های اجتماعی 
باید برنامه ریزی دقیقی برای کس��ب موفقیت داش��ته باشیم. با این حال 
محدودیت زمانی امری متفاوت نسبت به ضرورت تدارک اطالعات مناسب 
برای فهم س��اده کاربرد محصول مان از سوی کاربران شبکه های اجتماعی 

است.
برند تولیدی Proper Footwear، یک برند تازه تاس��یس در زمینه 
تولید کفش های اس��کیت، برنامه ریزی وس��یعی روی حمایت از بازیکنان 
اس��کیت مستقل و فروشگاه های خرده پا دارد. به منظور تحقق این هدف، 
آنها به سراغ شبکه های اجتماعی آمده اند. به این ترتیب با انتشار پست های 
تازه برای رونمایی از جدیدترین طرح ها کدهای تخفیفی نیز با نام بازیکنان 
یا فروش��گاه های طرف قرارداد Proper Footwear بارگذاری می شد. 
نکته مهم درخصوص اس��تفاده از این کدها ضرورت فالو صفحه تیم مورد 
نظر برای برخورداری از تخفیف مورد نظر بود. به این ترتیب شمار باالیی 
از کاربران ش��بکه های اجتماع��ی با تیم ها و فروش��گاه های طرف قرارداد 
Proper Footwear آش��نا ش��دند. اگر فکر کرده اید که ایده جالب این 
برند فقط به آش��نایی کارب��ران با تیم ها و فروش��گاه های خرده پا محدود 
می ش��ود، سخت در اشتباه هس��تید. وقتی کاربران از کدهای تخفیف هر 
فروش��گاه یا بازیکن برای خرید اس��تفاده می کنند، بخشی از سود حاصل 
از فروش به حس��اب فروش��گاه یا بازیکن مورد نظر ریخته می شود. به این 
ترتیب حمایت Proper Footwear از طرف های قراردادش جنبه مالی 

نیز پیدا می کند. 
تکنیک مورد اس��تفاده در اینجا برند Proper Footwear فقط بدل 
به حامی طرف های قراردادش نمی کند. در حقیقت کاربران عالوه بر خرید 
محصوالت با تخفیف )حمایت مالی از بازیکنان و فروشگاه ها(، با بازیکنان 
و فروشگاه های مختلف نیز آشنا می شوند. چنین شیوه همکاری برای هر 
دو طرف بس��یار س��ودمند اس��ت. برند Proper Footwear با این کار 
ب��ه یکی از تعهدات اصلی خود که حمایت از بازیکنان تازه کار اس��کیت و 

کسب وکارهای خرده پاست، عمل می کند. 
اهمیت داستان سرایی 

داس��تان های جذاب و هدفمند همیش��ه راهکاری تاثیرگذار به منظور 
برانگیختن تعامل مردم اس��ت. برندها با استفاده از این شیوه شمار باالیی 

از کاربران شبکه های اجتماعی را به محصوالت شان عالقه مند می کنند. در 
م��ورد برندهای بزرگی مانند اپل یا نایک، به هنگام رونمایی از محصوالت 
ابتدا پیش نمایش��ی در ش��بکه های اجتماعی صورت می گیرد. در صورت 
افزودن امکان خرید آنالین پیش از موعد اغلب محصوالت برندهای بزرگ 

پیش از عرضه در فروشگاه به فروش می رسند. 
برند Coffee No۶ از ش��بکه های اجتماعی برای بیان داس��تان هایی 
درباره شیوه های مختلف استفاده سایر کسب وکارها و مردم از نوشیدنی های 
خود اس��تفاده می کند. این راهکار نه تنها ش��یوه ای جذاب و خالقانه برای 
بیان ویژگی های نوشیدنی ها و تعامل برند با مشتریان، بلکه نمایش رابطه 
پایدار و عمیق برند Coffee No۶ با مشتریان مختلف است. بدون تردید 
رابطه مطلوب با مشتریان با پول خریدنی نیست. به همین دلیل برندهای 
موفق در زمینه رابطه با مشتریان معموال مانور قابل توجهی در این زمینه 
می دهند. اگر ش��ما نیز رابطه مناسبی با مش��تریان دارید، از آن در قالب 
داس��تانی جذاب برای بهب��ود فرآیند رونمایی از محصوال ت تان اس��تفاده 
کنید. البته باید توجه داش��ت که این ارتباط خوب فقط در زمینه فروش 
محص��والت ب��ه کار برندها نمی آید. به طور کل��ی، در هر زمینه ای ارتباط 

مناسب با مشتریان راهشگا خواهد بود. 
نکته مهم درخصوص عملکرد برن��د Coffee No۶ تگ کردن افراد یا 
برندهای مشهور در ذیل پست شان است. به این ترتیب وقتی این برند در 
حال خدمت رسانی به برندی مشهور یا یک سلبریتی است، اکانت آنها در 
پست مورد نظر تگ می شود. مزیت این اقدام جلب توجه طرفدارهای فرد 
یا برند مورد نظر به پست مان است. به این ترتیب آنها نیز با محتوای برند 
ما آش��نا خواهند شد. در بسیاری از مواقع فرآیند جذب مشتری جدید از 

طریق همین شیوه های ساده صورت می گیرد. 
تاثیر انکارناپذیر پیش نمایش های خالقانه 

برند Everlane یکی از نخس��تین برندهای حوزه دیجیتال بود که در 
اس��نپ چت ش��روع به فعالیت کرد. در حقیقت آنها خیلی قبل تر از اینکه 
اینستاگرام و بخش استوری آن نزد کاربران محبوبیت پیدا کند، در اسنپ 
چت فعالیت می کردند. به همین دلیل از ش��هرت نسبتا باالیی در اسنپ 
چت برخوردار هستند. اگر شما هم تجربه عضویت در اسنپ چت را داشته 
باش��ید، به خوبی از محیط آن اطالع داری��د. برندهایی که در این پلتفرم 
فعالیت دارن��د، به خوبی با فرآیند تولید موفقیت آمیز محتوای کوتاه مدت 

آشنا هستند. Everlane نیز از چنین قاعده ای مستثنا نیست. 
برند Everlane از بخش استوری به منظور ارائه جلوه ای جذاب از پشت 
صحنه کس��ب وکارش استفاده می کند. همچنین فعالیت روزانه کارمندان 
نیز در این بخش به خوبی نمایش داده می شود. البته کار این برند در بخش 
استوری اسنپ چت اندکی فراتر از تولید محتوای مربوط به پشت صحنه 
کسب وکارش اس��ت. به این ترتیب پیش از رونمایی رسمی از محصوالت 
جدید امکان مش��اهده برخی از ویژگی های آنها در بخش استوری اسنپ 

چت وجود دارد. 
هر برندی با هر نوع کسب وکاری در مقابل مشتریانش تعهداتی دارد. به 
طور معمول این تعهدات همس��و با ارزش های آن شرکت تعیین می شود. 
به عنوان مث��ال برند اپل تعهد خدش��ه ناپذیری در زمینه تولید محصول 
باکیفیت دارد. به طور مش��ابه برند Everlane نیز تعهدات خاص خود را 
دارد. مهم ترین تعهد این برند ش��فافیت است. این امر در همه زمینه ها تا 
جای ممکن رعایت می شود. درست به همین خاطر بسیاری از استوری های 
اس��نپ چت برند Everlane مربوط به پشت صحنه کسب وکارش است. 
براس��اس اعالم این برند، اس��توری های مربوط به خ��ط تولید محصوالت 

باالترین میزان محبوبیت را در میان کاربران دارد. 
وقت��ی رونمای��ی از محصوالت جدید تمام ش��د، برن��د Everlane به 
سراغ بررس��ی جزئی و بسیار دقیق محصول نیز خواهد رفت. نکته جالب 
این بخش اس��تفاده از کارش��ناس های خبره در زمینه های مختلف برای 
ارزیاب��ی محصوالت مورد نظر اس��ت. به این ترتی��ب Everlane بدل به 
یک��ی از مدرن ترین خرده فروش��ی های حوزه پوش��اک در زمینه تعامل با 
تکنولوژی های نوین ش��ده اس��ت. وقتی عملکرد برند ما بر پایه شفافیت 
شکل بگیرد، نگاه مشتریان به ما تغییر می کند. در این زمینه اگر عملکرد 
م��ا تعهدات مان را نقض نکند، با کس��ب موفقیت فاصله چندانی نخواهیم 
داش��ت. نمونه جالب دلسردس��ازی مش��تریان مربوط به رس��وایی سال 
۲۰۱۶ برند فولکس واگن اس��ت. آنها به دلی��ل اعالم نرخ جعلی از میزان 
تولید آالینده های موتور خودروهای ش��ان بسیار خبرساز شدند. این امر با 
محرومیت این برند در زمینه فروش محصوالت در بازارهای مختلف رو به 
رو شد. بدون تردید جلب دوباره اعتماد دامنه وسیعی از مشتریان فولکس 

واگن نیازمند زمان زیادی است. 

همکاری با هنرمندان و کسب وکارهای محلی
تمایل بی پایان یک برند برای تعامل هرچه نزدیک تر با مشتریان هدفش 
یک مزیت انکارناپذیر اس��ت. چنین اش��تیاقی به برنده��ا در زمینه ایجاد 

رابطه ای قدرتمند و نفوذ عالی روی مشتریان کمک شایانی خواهد کرد. 
بنگار خصوصی نش��ر کتاب متاترون پرس به طور معمول فعالیت قابل 
توجهی در اینس��تاگرام دارد. نکته جالب در مورد این برند عدم تاس��یس 
اکانت رس��می از سوی مدیرانش اس��ت. به این ترتیب متاترون پرس یک 
برند مش��هور در اینس��تاگرام و در عین حال فاقد اکانت است. شاید برای 
ش��ما نحوه امکان پذیری چنین امری جای سوال باشد. استراتژی متاترون 
در این زمینه بر پایه همکاری با نویس��ندگان مختلف است. به این ترتیب 
نویس��ندگان آثار مختلف وقتی کتابی زیر چاپ متات��رون دارند، پیش از 
رونمایی رسمی از اثر محتوایی اندک از آن را پیش نمایش می کنند. اگرچه 
برند متاترون اکانت رس��می در اینستاگرام و س��ایر شبکه های اجتماعی 
ندارد، اما گروه نویسندگان همکاری با این برند اقدام به تاسیس یک اکانت 
برای آنها کرده اند. به این ترتیب چندین نویسنده مدیریت اکانت مورد نظر 
را برعهده دارند. وقتی کار مدیریت اکانت ما برعهده چند نویس��نده ماهر 

باشد، می توان از تاثیرگذاری مطلوب محتوای آن اطمینان داشت. 
مدیریت اکانت های یک برند در شبکه های اجتماعی از سوی هنرمندان 
مزیت ه��ای قابل توجهی برای هر دو طرف به همراه دارد. از یکس��و برند 
مورد نظر بدون پرداخت هزینه ای اضافی از محتوای با کیفیت هنرمندان 
بهره مند خواهد ش��د. به عالوه هنرمن��دان محلی نیز فرصت معرفی خود 
و آثارش��ان در مقیاسی وس��یع تر را خواهند یافت. درست به همین دلیل 
بس��یاری از هنرمندان اقدام به مدیریت اکانت انتش��ارات های مختلف به 

صورت رایگان می کنند. 
نکته مهم درخصوص تکنیک مورد اس��تفاده برند متاترون اتکای آن بر 
استراتژی های بلندمدت است. به این ترتیب استفاده از آن در کوتاه مدت 
ب��ه هیچ وجه توصیه نمی ش��ود. در هر صورت، جلب اعتماد مش��تریان به 
هیچ وجه کار ساده ای نیست. به همین خاطر باید از تکنیک های بلندمدت 

برای نیل بدان استفاده کرد. 
مراسم تقدیر برپا کنید

حاال که صحبت از کتاب و انتش��ارات کتاب ش��ده است، اجازه دهید به 
یکی از اقدامات جالب و خالقانه نمایندگی انتش��ارات کتاب های پنگوئن 
در کانادا اش��اره کنم. نمایندگی انتش��ارات پنگوئن در کان��ادا دارای خانه 
مخصوص به خود اس��ت. ب��ه این ترتیب هرچند وقت یکبار مراس��م های 
ویژه ای در آن خانه برگزار می ش��ود. یکی از این مراسم های جالب اهدای 
کتاب های زیر چاپ پیش از اعالم رسمی موضوع و تیترشان است. این امر 
شاید مانند فروش پوست خرس پیش از شکارش به نظر برسد. با این حال 
چنین تکنیکی یکی از راهکارهای فوق العاده برای جلب نظر مخاطب های 

برند به معرفی محصوالت است. 
نحوه اهدای کتاب هدیه به طرفدارها نیز در نوع خود جالب است. بر این 
اس��اس خانه انتشارات پنگوئن نوعی بازی با نور را برای میهمان ها تدارک 
می بیند. میهمان ها در برابر حرکت نورهای مختلف در فضایی تاریک قرار 
می گیرند. هدف اصلی دنبال کردن یکی از طیف های نوری مش��خص در 
میان انواع گوناگون اس��ت. فردی که موفق به دنبال کردن صحیح طیف 
نوری مورد نظر شود، به عنوان برنده به مرحله بعد می رود. ممکن است در 
اینجا چند نفر به صورت همزمان به دور بعد راه پیدا کنند. در مرحله بعد 
فرد باید زیرمجموعه طیف رنگی مورد نظر را به طور درست تشخیص دهد. 
در اینج��ا دو گزینه در مقابل افراد قرار می گیرد. در صورت انتخاب گزینه 

درست کتاب مورد نظر به برنده یا برندگان اهدا می شود. 
فرقی ندارد زمینه کاری ما چیست. در هر صورت مردم از اینکه جایگاه 
خاصی به دس��ت بیاورند خوشحال خواهند شد. این دقیقا همان نکته مد 

نظر انتشارات پنگوئن است. 
سرمایه گذاری روی تیزرهای ویدئویی

هن��وز هم هیچ چیز ب��ه اندازه یک تیزر زیبا و ب��ا کیفیت روی کاربران 
ش��بکه های اجتماعی تاثیر ندارد. شرکت اس��تراتکونا برِوری دقیقا همین 
کار را ب��ه خوب��ی انجام داده اس��ت. آنها در رونمای��ی از جدیدترین مدل 
قوطی های نوشابه ش��ان از تیزری بسیار با کیفیت استفاده کرده اند. به این 
ترتی��ب در مدت زمان��ی اندک قوطی مورد نظ��ر در قالب رنگ بندی های 
متنوع به مخاطب نش��ان داده می شود.  اگر در زمینه تولید محصوالتی با 
رنگ بندی های متنوع فعالیت داری��د، به هیچ وجه تاثیر ویدئوهای جذاب 
را از نظ��ر دور نگ��ه ندارید. حتی در دوران دیجیتال هم مردم همچنان به 

جلوه های بصری زیبا و چشم نواز واکنش مثبت نشان می دهند. 
hootsuite.com :منبع

اهمیت تمایز بین بودجه و هزینه در دوران 
نابسامانی اقتصادی

رکود اقتصادی سال هاس��ت که در ایران وجود دارد. معموالً شرکت ها 
و بخش های مختلف اقتصادی به محض اینکه با ش��رایط بحران مواجه 
می شوند به جای اینکه فعالیت های خود را تغییر دهند یا رکود را تحمل 

کنند، دیدگاه ها و عملکرد خود را تغییر می دهند.
ممکن است این تغییر رویکرد و عملکرد در برخی از زمینه ها مناسب 
باشد ولی در برخی دیگر، جواب ندهد و شرکت را دچار شکست کند. در 
ایران معموالً در بسیاری از واحدهای تجاری، برنامه های مدون اقتصادی 
وج��ود ندارد. به همین دلیل، با بحران های جدیدی  که به وجود می آید 
به سرعت، فکر مقابله با آن می افتند و در این مسیر اشتباهات زیادی را 
مرتکب می ش��وند. یکی از مخرب ترین تصمیمات و تغییر رویکردها در 
واحدهای تجاری و ش��رکت های ایرانی است که آنها بودجه های خود را 

کاهش می دهند.
در حالی که در این گونه مواقع باید هزینه های اضافی ش��رکت کاهش 
پیدا کند نه بودجه های آن. به عنوان مثال، اگر شرکتی نیروهای خود را 
تعدیل می کند به معنای این اس��ت که آن شرکت قصد دارد هزینه های 
خود را کاهش دهد چراکه هزینه های اضافی در شرایط بحرانی، به ضرر 
آنهاست، اما شرکتی که تصمیم می گیرد بخش های تبلیغ، برندسازی و 
توسعه فعالیت خود را کاهش دهد و فکر می کند این بخش ها برای آنها 
هزین��ه زیادی در پی دارد، در واقع دارد از قس��مت بودجه های خود کم 
می کن��د نه هزینه های خود! چراکه وجود ای��ن بخش ها در دوران رکود 
اقتصادی می تواند منجر به افزایش فروش آنها شود و سرمایه کافی برای 

شرکت در پی داشته باشد.
به همین دلیل تفکیک دو بخش بودجه و هزینه در زمان های بحران 
اقتصادی از مس��ائل بسیار مهم اس��ت. اگر شرکت ها با کاهش تبلیغات 
و توسعه بازار خود س��عی کنند هزینه های خود را کاهش دهند، منجر 
به عدم فروش محصوالت آنها ش��ده و در نتیجه بازار خود را از دس��ت 
می دهند. می توانیم تفاوت شرکت های کوچک و بزرگ در دنیا و ایران را 
تفکیک این دو بخش بدانیم. در شرکت های بزرگ در هر شرایطی سعی 
می کنند بخش های توسعه و تبلیغات خود را قدرت بخشند در حالی که 
در شرکت های کوچک تر و کم سابقه تر، سریعاً اقدام به کاهش هزینه های 

خود از طریق کاهش بودجه می کنند.
با توجه به مطالب ذکرشده باید مطرح کنیم که بهترین اقدام در زمان 
بحران های اقتصادی، افزایش جایگاه برند یا محصول در ذهن مشتریان 
است. اگر در شرایط بحرانی بتوانید این رویکرد را انتخاب کنید می توانید 
امیدوار باشید که از سایر رقبای خود در بازار پیشی می گیرید و چه بسا 
همین رویکرد موجب سود بیشتر برای شما در موقعیت های بحرانی شود، 
بنابراین همیش��ه نمی توان بحران را یک تهدید برای موقعیت ش��رکت 

دانست. بلکه با اقدام و تصمیمی هوشمندانه به راحتی می توان، همه چیز 
را به نفع شرکت تمام کرد.

ب��رای این کار بهتر اس��ت برعکس رقبای خود عمل کنید. بس��یاری 
از رقیب های ش��ما قطع��اً در دوران رکود اقتصادی به حالتی منفعالنه و 
منزوی دچار ش��ده اند و روز به روز در حال از دس��ت دادن مش��تریان و 
موقعیت خود هس��تند. بنابراین اقدامی درس��ت در این شرایط می تواند 
موقعیت شما را باال ببرد. بهتر است در این مواقع، بخش تبلیغات خود که 

مربوط به بودجه های شماست افزایش دهید.
از نظر مشاوره بازاریابی، تمامی بودجه هایی که صرف تبلیغات در دوران 
بحران اقتصادی می کنید تبدیل به سود خواهد شد چرا که بازار و رقابت 
در حال رکود است و شما تنها برند یا جزء برندها و شرکت های استثنایی 
هس��تید که به فکر افزایش تبلیغات و فعالیت افتاده اید. بنابراین، در این 
اوضاع بد اقتصادی می توانید مش��تریان و مخاطبان زیادی را به س��مت 
محصوالت خود بکشانید. البته باید سعی کنید تبلیغ های شما به واقعیت 
نزدیک باشد و قول محصوالت یا خدماتی را ندهید که از عهده شما خارج 
است. بلکه با تبلیغی واقعی، اعتماد مخاطبان خود را جلب کنید و آنها را 

نسبت به شرکت و محصول خود خوشبین سازید.
qmpmarketing :منبع

ایستگاهبازاریابی چگونه محصول برندمان را در شبکه های اجتماعی رونمایی کنیم؟

7 شیوه خالقانه برای معرفی محصوالت در شبکه های اجتماعی
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با ترویج فرهنگ نوآوری در سازمان، ایده های 
سودآور خلق کنید

همه  افراد، حتی کسانی که خودشان ادعا دارند خالق نیستند، 
قادر هستند ایده های نوآورانه طرح کنند. یک روش برای تولید 
ایده های نوآورانه این اس��ت ک��ه فضاهایی که به ن��وآوری نیاز 
دارند را شناس��ایی کنید. مس��ائلی که باید حل شوند و نیازهای 

برآورده نشده در صنعت یا شرکت خود را بررسی کنید.
نوآوری هایی که شناس��ایی کردید، نقطه  ش��روع قدرتمندی 
برای توسعه  نوآوری های ارزشمند است و درآمد و سهم بازارتان 
را افزای��ش خواهد داد. وقت��ی بدانید چگونه ای��ن نوآوری ها را 
تش��خیص دهید، می توانید آنها را در هر بخش��ی از سازمان تان 

که باشند، کشف کنید.
بخش فروش:

اعضای تی��م فروش تان باید ط��ی تعامالت روزم��ره ای که با 
مشتریان و مش��تریان بالقوه دارند نوآوری ها را شناسایی کنند. 
فروش��ندگان می توانند ویژگی های موردنظر مشتریان را که در 
محصول فعلی تان وج��ود ندارند )ولی در محصول رقیب ممکن 

است وجود داشته باشد( را شناسایی کنند.
اعضای تیم فروش با تعامل مس��تقیم با مش��تریان می توانند 
بازخورده��ای ارزش��مندی در م��ورد ویژگی ه��ای مطل��وب و 
موردعالقه آنها و س��ایر مس��ائل به دس��ت آورند. ب��ه کمک این 
اطالع��ات می توانی��د ویژگی ه��ای جدید ابت��کاری در محصول 
خود ایجاد کنید که باعث متمایز ش��دن محصول ش��ما در بازار 
می شود. ناکارآمدی های محصول، می توانند جرقه  های نوآوری را 
در ذهن تان ایجاد کنند. این نوآوری ها محصول را کاربرپسندتر 
کرده و ارزش محصول را نزد مشتریان بالقوه افزایش می دهند.

ارائه خدمات به مشتریان:
بخش ارائه خدمات به مشتریان در سازمان شما باید بتواند از 
طریق شکایت مشتریان و سایر بازخوردهای آنها انواع مشکالت 
را کش��ف کند. مشکالتی که یک مش��تری گزارش می کند، به 
احتمال زیاد برای بس��یاری از مشتریان دیگر هم پیش آمده اند. 
با حل این مش��کالت می توانید رضایت مشتریان را افزایش داده 

و برگشت محصول را کاهش دهید.
نماین��دگان ای��ن بخ��ش می توانند مش��کالت رایج��ی را که 
مش��تریان با آنها مواجه می شوند، شناسایی کنند. این مشکالت 
رای��ج، فرصت های ارزش��مندی را فراه��م می کنند ت��ا بتوانید 
محصول، دس��تورالعمل های محصول و بس��ته بندی محصول را 
بهبود ببخش��ید تا مشتریان تجربه بسیار خوبی از محصول شما 

داشته باشند.

بخش بازاریابی:
تی��م بازاریابی به دقت محص��والت یا خدمات س��ازمان تان را 
در ب��ازار رص��د مي کند. گ��روه بازاریابي با نظ��ارت بر روندهاي 
صنع��ت و همچنین روندهاي بزرگ تر سراس��ر جهان، مي تواند 
مش��کالت بالقوه )نوآوري هاي بیشتر( را شناسایي کند. شرکت 
شما با شناسایي زودهنگام این مشکالت، این فرصت را به دست 

مي آورد که اولین راه حل را در بازار ارائه کند.
تیم بازاریابي، توس��عه هاي جدی��د محصوالت رقیب و گرایش 

بازار در رابطه با ویژگي هاي محصول را نیز رصد مي کند.
تیم توسعه  محصول:

تیم توس��عه  محصول معموال وظیفه  توسعه  ایده های خالقانه 
را برعه��ده دارد. زمانی که یک محصول توس��عه یافته و تس��ت 
مي ش��ود، اعضای تیم هم مش��کالت و ناکارآمدی های بالقوه در 

طراحی محصول را شناسایي مي کنند.
بعضی از این مش��کالت یا ناکارآمدی ها در طول توسعه  اولیه  
محصول برطرف می ش��وند، ولي سایر مشکالت، نوآوري هایي را 
در ذهن ایجاد مي کنند که در نسخه هاي بعدي محصول اعمال 
مي ش��وند. تیم توسعه محصول، براي مشکالتي که سایر گروه ها 

در سازمان شناسایي مي کنند نیز راه حل هایي مطرح مي کند.
سایر کارکنان سازمان )از مدیرعامل گرفته تا نگهبان(:

نش��ریات صنعت، داس��تان هاي خبري و روندها منابع بسیار 
خوبي براي نوآوري هستند. هر کسي که در سازمان وجود دارد 
مي تواند اطالعات مربوط به مش��کالت یا نیازهاي برآورده نشده  
در بازار سازمان شما را رصد کند. باید کارمندان خود را تشویق 
کنی��د هر مقاله  خبري یا مطلب در رابط��ه با بازار صنعت تان را 

شناسایي و بررسی کنید.
یک نیاز برآورده نش��ده در بازار، یک فرصت نوآوري محسوب 
مي ش��ود که مي تواند به توسعه  محصوالت پیشرو در بازار کمک 

کند.
ه��ر عض��و س��ازما ن  تان مي تواند مش��ارکت فعال��ي در تولید 
ایده هاي ارزشمند داشته باشد. همین امروز با نشان دادن نحوه  
شناس��ایي نوآوري ها به افراد خ��ود، جریاني از ایده هاي نوآوري 
را در س��ازمان به راه بیندازید. س��پس از آن ایده ها براي توسعه  
ایده هاي سودآوري که به رشد کسب وکارتان سرعت مي بخشند، 

استفاده کنید.
entrepreneur/modirinfo  :منبع
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ماهی��ت دنی��ای کس��ب وکار همه برندها را به س��وی توس��عه و بهبود 
جایگاه ش��ان می کش��اند. هر کارآفرینی آرزوی ایجاد و توسعه برند خود را 
دارد. ب��دون حضور در بازارهای مختلف کس��ب موفقیت در مقیاس کالن 
امکان پذیر نیس��ت. در این میان برخی از برندها حضور موفقیت آمیزی در 
بازاره��ای جدید دارند. با این حال برخی دیگر با شکس��ت عرصه را ترک 
می کنند. هدف اصلی من در این مقاله بررسی ۱۴ نکته کلیدی به هنگام 
تصمیم گیری برای ورود به بازاری تازه اس��ت. اجازه دهید با یک پرس��ش 
مهم به س��راغ بخش بعدی برویم: مهم ترین نکته برای موسس  برندها به 
هنگام پژوهش پیرامون بازارها قبل از معرفی محصولی تازه چیس��ت؟ به 

راستی چرا المان فوق تا این اندازه مهم است؟ 
برآورد هزینه های بلندمدت

)Amerisleep فیراس کیتانه )مدیرعامل برند
در برخ��ی از صنایع هزینه مواد اولیه و س��رویس های م��ورد نیاز برای 
فعالی��ت برندها تا حد زیادی ثابت اس��ت. به این ترتیب ه��ر کدام از این 
برندها برآورد مش��خصی و ثابتی از هزینه ه��ای خود دارند. با این حال در 
برخی دیگر از صنایع هزینه ها به هیچوجه ثابت نیست. منظور اصلی من در 
اینجا افزایش مداوم سطح قیمت ها یا نوسان پیشبینیناپذیر آنهاست. همین 
امر کار را برای برندهای فعال در آن صنعت دشوار خواهد کرد. راحت ترین 
کار در این میان اتکا به سطح قیمت های افزایش یابنده است. به این ترتیب 
پس از هر افزایش قیمتی ما نیز نرخ محصوالت مان را افزایش خواهیم داد. 
اگر این راهکار در ابتدا بسیار ساده به نظر می رسد، اما در صورت اتکا بدان 
در بلندمدت اعتبار برندمان را خدش��ه دار می کند. در اینجا اهمیت بخش 
توس��عه و تحقیقات برندها مطرح است. به این ترتیب دست کم باید روند 
منطقی نوس��ان قیمت ها را پیدا کنیم. فقط در این صورت شانس��ی برای 
موفقیت در ارتباط با مشتریان خواهیم داشت. به ویژه اگر به دنبال حضور 
در بازاری جدید هستیم، باید از همان ابتدا با برنامه ای دقیق در مورد سطح 
قیمت ها کار را شروع کنیم. به این ترتیب اعتماد مشتریان از همان ابتدای 

کار جلب خواهد شد. 
بررسی وضعیت رقبا

)Money Personal Finance اندرو شراژ )موسس آژانس
ه��رگاه قص��د ورود به بازاری ت��ازه را داریم، باید ب��ه خوبی از وضعیت 
رقبا اطالع کس��ب کنیم. بدون تردید آگاه��ی از گنجایش بازار مورد نظر 
و نموداره��ای جانبی اهمیت خاص خ��ود را دارد. با این حال هیچ چیز به 
اندازه وضعیت رقبای حاضر در آن بازار مهم نیست. در اینجا تمرکز اصلی 
ما باید روی تحلیل وضعیت رقبای شبیه به خودمان باشد. همچنین باید 
راهکارهایی برای غلبه بر آنها را نیز پیدا کنیم. پرس��ش ذیل تا حد زیادی 
به م��ا در این زمینه کمک خواهد کرد: مزی��ت اصلی محصوالت ما برای 

مشتریان چیست؟
بازگشت به ریشه ها

)GovDocFilling.com برت شاپیرو )مدیر سایت
ه��ر بازاری روند خاص خ��ود را دارد. به این ترتیب برای ورود به بازاری 
ت��ازه باید نیروهای هدایتگر آن را به خوبی ش��ناخت. چرا یک بازار وجود 
دارد؟ من معتقدم ما همیش��ه از چنین پرسشی به راحتی عبور می کنیم. 
با این حال اگر دلیل وجود یا بازار را ندانیم، توانایی حضور موفق در آن را 
هم نخواهیم داشت. پس از آنکه به این پرسش پاسخ دادیم )ریشه آن در 
نیاز مش��تریان نهفته است(، باید به سراغ برآورد هزینه تولید محصول مان 
برای آن بازار بپردازیم. توجه داش��ته باشید که وضعیت هر بازاری با بازار 
دیگر متفاوت است. وقتی به متغیرهای هدایتگر هر بازار توجه کنیم، آنگاه 
توانایی انطباق با آن را خواهیم داش��ت. در غیر این صورت حضورمان در 
آنجا به ش��یوه آزمون و خطا خواهد بود. بدون تردید با این ش��یوه امکان 

موفقیت پایدار در عرصه کسب وکار وجود ندارد. 
یادگیری از اشتباهات دیگران

)OneIMS ساالمون تیموتی )مدیرعامل برند
هرچه آگاهی ما از برندهای ناموفق بیش��تر باش��د، توانایی ما در زمینه 
طراحی محصوالت کاربردی برای مش��تریان بیش��تر خواهد ش��د. هرگاه 
شکس��تی در عرصه کسب وکار روی می دهد، یک یا چند عامل اساسی در 
آن وجود دارد. درس��ت به مانند مسابقه های ورزشی که در آنها تیم آنالیز 
دالیل شکس��ت و موفقیت س��ایر تیم ها را بررس��ی می کند. در اینجا نیاز 
اصلی هر برندی تش��کیل تیم بررسی عملکرد سایر برندهاست. به عالوه، 
نیم نگاهی هم باید به عملکرد گذش��ته خود نیز داش��ته باشیم. نکته مهم 
در دنیای کس��ب وکار امکان روی دادن یک اش��تباه به شیوه های مختلف 
اس��ت، بنابراین گاهی اوقات باید به ریشه یابی اش��تباهات پرداخت. البته 
در این میان باید عملکرد برندی فعال در صنعت خودمان را مورد بررسی 
قرار دهیم. وگرنه نتیجه کاربردی از فرآیند آنالیز حاصل نمی شود. پس از 
بررسی اشتباهات سایر برندها دیدگاه ما نسبت به کسب وکار و نحوه تعامل 

با مشتریان ارتقا خواهد یافت. 
توجه به همه جزییات

 )Tote + Pears امبر اندرسون )موسس شرکت
وقتی برند ما قصد فعالیت در بازاری تازه را دارد، باید از صفر شروع کند. 
منظ��ور اصلی من در اینجا متوجه فرآیندهای تحقیق و پژوهش پیرامون 
مشتریان است. یک برند تازه تاسیس همیشه سرمایه گذاری قابل توجهی 
در زمینه شناخت مشتری اش دارد. ما نیز به هنگام تالش برای حضور در 
بازاری جدید باید تحقیقات خودمان را از نو شروع کنیم. اشتباه بسیاری از 
برندها در این زمینه اکتفا به آمارهای س��طحی است. در بسیاری از موارد 
برندها فقط به آمار مربوط به تعیین جنسیت مشتریان بالقوه توجه دارند. 
این در حالی اس��ت که فرآیند فروش فقط مبتنی بر جنس��یت مشتریان 
نیس��ت. فاکتورهایی نظیر موقعیت جغرافیایی، جنس��یت، زبان، فرهنگ، 
جایگاه اجتماعی و س��طح درآمد به گونه ای ترکیب��ی در این امر دخالت 

دارند. 
نکت��ه مهم بعدی، هویت ه��ای چندگانه مردم در دنیای مدرن اس��ت، 
بنابراین هویت کاربران ش��بکه های اجتماعی شاید هماهنگی بسیار کمی 
با هویت واقعی آنها در زندگی داش��ته باش��د. این امر دستیابی به آماری 
خطاناپذیر را بس��یار دش��وار می کند. به همین دلیل همیشه باید آمادگی 
تغییر س��ریع استراتژی ها را داش��ت، چراکه در غیر این صورت به صورت 

ناگهانی عافلگیر می شویم. 
شروع فرآیند فروش پیش از بنای هر چیز دیگری
)MaintainX نیکوالس هاسه )مدیرعامل برند

اکنون هیچ چیز س��اده تر از طراحی یک س��ایت و آدرس ایمیل معتبر 
نیس��ت. به همین دلیل پیش��نهاد اصلی من در اینجا تالش برای فروش 
محصول م��ان پیش از اختصاص بودجه های کالن ب��رای طراحی نهایی و 
ارس��ال آن به خط تولید اس��ت. به این ترتیب در صورت عدم اس��تقبال 
مشتریان از محصول مان زحمت تولیدش را نخواهیم کشید. اگر نگاهی به 
لیس��ت طوالنی برندهای ناموفق در زمینه فروش محصوالت شان انداخته 

باشید، اهمیت نکته فعلی را به خوبی درک خواهید کرد. 
مرحله بعد از تمرکز روی فروش مس��تقیم یافتن مش��تریان ایده آل مان 
اس��ت. در اینجا هدف اصلی باید یافتن مشکالت آنها باشد. منظور من از 
مشتریان ایده آل افرادی به غیر از اعضای خانواده یا دوستان مان است. در 
اغلب موارد دوس��تان یا اعضای خانواده به دالیل مختلف از بیان حقیقت 
خودداری می کنند. به همین دلیل باید تا جای ممکن هیچ ارتباط قبلی با 
افراد مورد نظر نداش��ته باشیم. فقط در این صورت آنها بدون هیچ تعارفی 

تمام حقیقت را بیان خواهند کرد. 
وقتی س��راغ طراحی محصول می رویم، باید مش��کالت مش��تریان را با 
خالقی��ت برندمان ترکیب کنیم. نتیجه ای��ن کار محصولی کاربردی و در 

عین حال زیبا خواهد بود. 
یافتن اندازه بازار

)WPForms جارد آتچیسون )موسس برند
رمز موفقیت هر برندی در بازارهای جدید آگاهی از اندازه بازارهای مورد 
نظر و وضعیت رقباست. نکته مهم درخصوص این کار اقدام برای گردآوری 
اطالعات پیش از عرضه محصوالت اس��ت. آیا اص��ال جایی برای یک برند 
دیگر در بازار مورد نظر وجود دارد؟ این مسئله ربطی به کوچکی بازار مورد 
نظر ندارد. در بسیاری از موارد حجم رقبا در یک بازار به قدری باالست که 
در عمل آن را بدل به میدان جنگ می کند. یک برند هوش��مند در جنین 
شرایطی هزینه ناشی از ماجراجویی در بازاری جدید را متحمل نمی شود. 
ب��ه عالوه، در صورتی که ما از وجود برنده��ای مختلف در بازارهای مورد 

نظرمان آگاه باشیم، نحوه فعالیت مان در آن بازارها متفاوت خواهد شد. 
یک��ی از راهکارهای جالب و کاربردی برای جمع آوری اطالعات در مورد 
وضعیت یک بازار جس��ت وجوی ترندهای گوگل اس��ت. این امر عالوه بر 
آگاهی بخشی پیرامون وضعیت بازار ما را از وجود رقبای مختلف نیز مطلع 
می کند. اهمیت جست وجوی ترندها در زمینه یافتن ایده های نو و خالقانه 

برای حضور قدرتمند در بازار مورد نظر است. 
فراهم سازی راه حل برای مشکل مشتریان 

)ABN Circle فریتز کولکل )مدیرعامل برند
بس��یاری از برندهای موفق در مقیاس جهانی کار خود را با فراهم سازی 
راهکار مناس��ب برای یک مشکل خاص شروع کرده اند. فرقی ندارد راهکار 
ما یک کاال، سرویس یا محصولی ترکیبی باشد. اگر در زمینه کمک به حل 
مشکالت مردم گام مثبتی بردارد، فروش آن تضمین خواهد شد. فقط در 
صورتی که برند ما توانایی یافتن راهکاری نو برای حل مشکل مشتریان را 
داشته باشد، موفق خواهد شد. در بحث برندسازی وقتی صحبت از ارزش 
اصلی برندها می ش��ود، مفهوم مورد نظ��ر دقیقا بر پایه یافتن راهکار برای 

مشکالت مشتریان قرار دارد. 
وقتی یک برند راهکاری کاربردی برای حل مش��کل مش��تریان داشته 
باش��د، فرآیند خلق کمپین های بازاریابی، تبلیغات و برندسازی آن نیز به 
راحتی و در م��دار یک ارزش واحد پیش خواهد رفت. در غیر این صورت 

ساماندهی چنین فرآیندهایی هزینه های باالیی خواهد داشت. 
شناسایی مخاطب هدف برندمان

)MonsterInsights کریس کریستوف )رئیس موسسه پژوهشی
پیش از آنکه به شروع کسب وکار یا عرضه محصوالت مان فکر کنیم، باید 
تعریف دقیقی از مخاطب هدف مان ارائه کنیم. همچنین شناخت مخاطب 
هدف نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. وقتی ما آگاهی جامعی در مورد 
ماهیت مخاطب هدف برندمان داشته باشیم، در زمینه طراحی محصوالت 
موفق ت��ر عمل خواهیم کرد. بالطبع وقت��ی محصول ما باب میل مخاطب 
باش��د، فرآیند فروش نیز راحت تر دنبال می ش��ود. نکته مهم در این میان 
توجه به تفاوت های میان هر بازار است. اشتباه بسیاری از برندها پیگیری 
ش��یوه های مربوط به بازارهای دیگر در یک بازار کامال جدید است. شاید 
گاهی اوقات تفاوت میان بازارها بس��یار اندک و ناچیز باش��د، با این حال 
همین تفاوت های اندک به هنگام فروش مش��کالت زی��ادی را به ارمغان 
خواه��د آورد. ب��ه طور معمول ام��روزه برای آگاه��ی از مخاطب هدف به 
آمارهای رسمی مراجعه می شود. به این ترتیب برای شناخت بهتر مخاطب 
هدف برندمان باید دس��ت به کار شویم. بخش توسعه و تحقیقات معموال 
چنین وظیفه ای را برعهده دارد. با این حال اگر برند ش��ما بخش توسعه و 
تحقیقات ندارد، باید س��راغ آژانس های پژوهشی و بازاریابی بروید. این امر 
عالوه بر مقدار هزینه مش��خص، اطالعات معتبر )مزیت اصلی( در اختیار 

شما قرار خواهد داد. 
شناخت ارزش منحصر به فرد برندمان

)FreeUp گانر گیلیوان )مدیرعامل شرکت
یک��ی از مهم تری��ن فاکتورهای موفقیت در دنیای کس��ب وکار طراحی 
محصولی متمایز از نمونه های مشابه است. به این ترتیب برند ما یک ارزش 
منحصر به فرد برای مش��تریان پدید م��ی آورد. در اینجا، همانطور که در 
توصیه های قبلی اشاره ش��د، باز هم بحث راهکار منحصر به فرد برندمان 
برای مشکالت مشتریان مطرح اس��ت. اگر برند ما راهکاری موفقیت آمیز 
برای حل مش��کالت مشتریان به شیوه ای ساده تر از آنچه هست، نداشته 

باشد، در عمل موفقیتی هم کسب نخواهد کرد. 
ارزیابی واقعی ارزش برندمان

)True Blue Life برایان گرینبرگ )موسسه بیمه
ه��ر برندی ذهنیت خاصی از ارزش خ��ود دارد. نکته مهم در این میان 
انطباق ذهنیت ما با واقعیت اس��ت. به عنوان مثال، چندی پیش من یک 
کس��ب وکار اینترنتی در فیالدلفیا داشتم. به نظر من آن کسب وکار ارزش 
بسیار باالیی داشت. وقتی مجبور به نقل مکان به کانادا شدم، برندم را برای 
فروش گذاش��تم. در عین ناباوری ارزیابی آژانس های فروش برند از ارزش 
کسب وکارم بسیار پایین تر از حد انتظار بود. وقتی دلیل این ارزیابی را جویا 
شدم، به تفاوت معیارهای شخصی ام از موفقیت با معیارهای رایج پی بردم. 
نکت��ه مهم مدنظر من در این بخش تالش برای ارزیابی ارزش برندمان به 
صورت واقع گرایانه است. به این ترتیب شاید برندمان اصال آمادگی حضور 

در بازاری تازه را نداشته باشد. 
اهمیت جست وجوی کلیدواژه ها

 )WPNBeginner سید بلخی )رئیس موسسه
وقتی به دنبال طراحی کمپین ورودمان به بازاری تازه هس��تیم، تحقیق 
پیرام��ون کلیدواژه های آن منطقه اهمیت باالی��ی دارد. بهترین ابزار برای 
یافتن کلیدواژه ها گوگل است. به این ترتیب با جست وجوی کلیدواژه های 
منطق��ه مورد نظر آمادگی الزم برای طراح��ی کمپینی جذاب را خواهیم 
داش��ت. به غیر از کلیدواژه های مش��هور باید به دنبال خلق کلیدواژه های 
مرتبط با برندمان نیز باشیم. به این تریب توان تاثیرگذاری برند ما افزایش 

چشمگیری خواهد داشت.
ارزیابی هزینه ها و تقاضا

)Rank Secure باروخ البونسکی )مدیرعامل موسسه
ایده های موفق همیش��ه نیازمند بودجه ای کالن نیس��تند. با این حال 
ارزیابی هزینه  مورد نیاز برای اجرای آنها ضروری اس��ت، بنابراین پیش از 
پرداختن به هر نکته دیگری باید س��راغ ارزیابی هزینه های مورد نیاز برای 

اجرای طرح مان باشیم. 
نکته مه��م دوم، ارزیابی تقاضا برای محصول مان اس��ت. به این ترتیب 

محصول بدون تقاضا به بازار عرضه نخواهد شد. 
بررسی مشکالت مقرراتی در بازارهای جدید

)United Capital Source جارد ویتز )مدیرعامل برند
نخستین نکته مورد نظر من برای شروع کسب وکار در بازار تازه مقررات 
آن منطقه است. در بسیاری از موارد مقررات مربوط به یک بازار تازه تاثیر 
انکارناپذیری روی سرنوش��ت برندهای خواهان حضور در آن می گذارد. به 
ای��ن ترتیب در برخی از موارد حتی بای��د از حضور در آن بازار صرف نظر 
ک��رد. این امر نکت��ه ای فراتر از برآورد هزینه ها و تقاضای مش��تریان برای 
محصوالت مان اس��ت، چراکه اگر مقررات یک منطقه با وضعیت برندمان 

سازگار نباشد، امکان موفقیت نخواهیم داشت. 
noobpreneur.com:منبع

بررسی 1۴ نکته کلیدی به هنگام ورود به بازاری جدید

چه زمانی برندمان باید وارد بازار تازه ای شود؟

   )United Capital Source به قلم: جارد ویتز )کارشناس امور کسب وکار و مدیرعامل برند
noobpreneur.com :منبع
ترجمه: علی آل علی 
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اخبار

اهـواز- شـبنم قجاوند- به گ��زارش روابط عموم��ی نیروگاه 
رامین اهواز: در ادامه س��فر امروز دکتر اردکانیان وزیر نیرو به استان 
خوزس��تان، کلنگ آغاز عملیات آماده س��ازی زیرساخت های پروژه 
نیروگاهی رامهرمز به ظرفیت کل ۶۱۵ مگاوات به زمین زده ش��د. 
نیروگاه س��یکل ترکیبی رامهرمز از نوع راندمان باال بوده و ش��امل 
یک واحد گاز به ظرفیت ۴۱۰ مگاوات و یک واحد بخار به ظرفیت 
۲۰۵ مگاوات خواهد بود و پیش بینی میش��ود تا اواخر سال ۱۴۰۰ 
به شبکه سراسری سنکرون شود. در نیروگاه رامهرمز از توربین های 
نسل جدید استفاده خواهد شد. راندمان بخش گاز این نیروگاه ۴۲.۲ 
درصد خواهد بود که راندمان این نیروگاه با بخش بخار و در شرایط 

ایزو به ۶۲ درصد نیز می رس��د. س��رمایه الزم برای احداث نیروگاه 
سیکل ترکیبی رامهرمز از طریق منابع مالی خارجی تامین خواهد 

ش��د. هزینه کل احداث نی��روگاه رامهرمز بالغ بر ۳۵۰ میلیون یورو 
برآورد شده است. هدف از ساخت این نیروگاه را تامین برق مطمئن 
و پایدار ش��بکه سراسری برق کش��ور به خصوص در سطح استان 
خوزستان عنوان شده است. نیروگاه سیکل ترکیبی رامهرمز با سرمایه 
پذیری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در زمینی به 
مساحت ۷۰ هکتار احداث خواهد شد. سوخت گاز به عنوان سوخت 
اصلی این نیروگاه و گازوییل نیز به عنوان سوخت دوم و جایگزین در 
این نیروگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نیروگاه سیکل ترکیبی 
رامهرمز در کیلومتر ۶۰ جاده رامهرمز به اهواز  در استان خوزستان 

احداث خواهد شد.

اصفهان - قاسم اسد- نشست سهامداران حقوقی شرکت با حضور 
مهندس زمانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، مهندس 
یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان۱۲ اس��فندماه در تهران برگزار 
شد. در این نشست مهندس زمانی مراقبت از ارزش سهام و حرکت در 
جهت افزایش آن را مهم دانست وگفت : یک بنگاه اقتصادی رسالت تولید 
محصول و فروش آن را دارد که از محل این ارزش آفرینی باید صاحبان 
سرمایه بهره مند شوند و این روند زمانی که شرکت وارد بورس می شود 
متفاوت است و با همفکری اعضا می توان ارزش آن را ارتقاء بخشید.   وی 
افزود : ذوب آهن اس��تحقاق بیش از این را دارد و لذا س��هامداران چشم 

امیدش��ان به ماست که بتوانیم با هماهنگی و مشارکت از این سهام به 
خوبی مراقبت کنیم.این شرکت پتانسیل هایی دارد که با تبدیل مطمئن 

آن به دارایی می توان بر آن اطمینان بیشتری حاصل کرد. مهندس یزدی 
زاده نیز با ارایه گزارش کاملی  از تولید و حرکت در جهت تحقق ظرفیت 
اسمی ، رفع تنگناهای شرکت و راه های برون رفت از آن را بیان نمود. 
و ی در ادامن ضمن تشریح اهداف و برنامه های آینده شرکت،  اهمیت 
صادرات جهت تامین ارزی را مورد تاکید قرار داد.  وی یاد آور شد: پروژه 
های خوبی را با توجه به بحران در دست اقدام داریم که با روند مثبتی 
در دس��ت پیگیری هستند.  در پایان این نشست ضمن پاسخ گویی به 
پرسشهای سهامدران حاضر،  تصمیمات مهمی برای حمایت از سهم در 

بازار سرمایه توسط سهامداران حقوقی عمده اتخاذ شد.

سـاری – دهقان : به نیمه هاي اس��فندماه رسیده ایم. ماهي که 
پایانش، فرارسیدن دوباره نوروز و سرسبزي و طراوت است. ماه ماهي 
و س��بزي و دیدوبازدید و طهارت... . اگر یکي از فلسفه هاي نوروز را، 
شروعي دوباره و ایجاد انگیزه و نشاط مجدد براي ادامه مسیر زندگي 
بدانیم، نقش اجتماع و داشتن یک نیرو و محرک جمعي براي شروع 
یک س��ال جدید، غیر قابل انکار است. مردم ؛چه ساکنان یک شهر 
و چه مس��افران و گردش��گراني که در ایام نوروز به شهرهاي مقصد 
س��فر مي کنند، مجموعه اي را مي س��ازند که مي توان��د برآیندي از 
آنچه به لحاظ روحیه و نش��اط اجتماعي در حال و در آینده اس��ت، 
محسوب شوند. در این میان، »شهر« به مثابه پایگاه اصلي هر جامعه 
که میزباني از ساکنان و مسافران را بر عهده دارد، رکني اساسي ست 
که آمادگي اش چه به لحاظ زیرساختي و چه از نظر تجمیع و مهارت 
نیروي انس��اني، بسیار حیاتي و اثرگذار است. اگر جزیي تر و به بهانه 
نوروز پیش رو، به »شهر« و موقعیت شمال کشورمان نگاه کنیم و با 
توجه به اینکه این خطه پهناور و زیباي ایران، در شروع  سال، پذیراي 
میلیون ها مس��افر و گردش��گر خارجي و داخلي ست، به نقش مهم 
شهرهاي شمالي در فرآیند توسعه شهري و اجتماعي و ایجاد و بسط 

نشاطي پویا و فراگیر، بیشتر پي خواهیم برد. در این بین، نقش مهم 
شهرداري ها، چیزي فراتر از آنچه که مي پنداریم است. ساري به عنوان 
مرکز استان مازندران که به دلیل همسایگي با دریاي همیشگي خزر 
)مازندران( و نزدیکي به پایتخت، یکي از مراکز عمده هدف مسافري و 
گردشگر پذیري ست، همواره و نه فقط در ابتداي سال، مقصد بیشمار 
مسافر است. شکي نیست که در س��امان دهي شرایط کلي روزهاي 
ابتدایي هر س��ال و نوروز، هماهنگي میان تمام دستگاه هاي کالن و 
خرد مازندران و مرکز این اس��تان در ایجاد شرایط بهتر و مناسب تر 
براي مردم و گردشگران، امري واجب و الزم است که مدیریت کالن 

آن بر عهده اس��تانداري به عنوان نماینده دولت است. اما هر کدام از 
سازمان ها و نهادهاي مرتبط، خود داراي سازوکارهایي هستند که اگر 
در ابتدا توس��ط خودشان جدي گرفته نشود، آن هماهنگي کلي به 
وجود نخواهد آمد. در س��اري به عنوان مرکز استانی که قطب بزرگ 
گردشگري کشور محس��وب می شود، شهرداري؛ به خصوص در این 
سال ها، نقشي غیرقابل انکار در ایجاد آمادگي بهتر مرکز استان جهت 
پذیرایي از مسافران نوروزي داشته است. شهرداري ساري که از زمان 
حضور »مهدي عبوري« توجه هم اندازه به فرهنگ و عمران را دستور 
کار خود و مجموعه مدیریت ش��هري قرار داده است، ضمن توجه به 
توس��عه شهر از نظر زیرساخت فني و عمراني که در گسترش پل ها 
و بزرگراه ه��ا و ترمیم راه هاي ش��هري )و تا جایي که از نظر قانوني و 
س��ازماني امکان پذیر بود؛ حومه شهري( و ساخت اماکني که تبدیل 
به هویت شهر س��اري شدند و نکاتي جزیي تر مانند ترمیم آسفالت 
خیابان ها و سنگ فرش معابر و... نمود پیدا کرد، همزمان به برنامه ریزي 
فرهنگي و تحکیم و گس��ترش فرهنگ گردشگرپذیري و ایجاد یک 
محیط شهري شاداب جهت ارائه بهتر هویت و فرهنگ غني مازندراني 

به گردشگران، اهتمام ورزید.

قم- خبرنگار فرصت امروز- استاندار قم با اشاره به نقش مهم 
قمي هاي مقیم پایتخت در کمک به پیشرفت و رونق اقتصادي استان، 
از این تشکل به عنوان سفیران توسعه قم یاد کرد. به گزارش روابط 
عمومي اس��تانداري قم، دکتر بهرام سرمست استاندار قم در نشست 
صمیمي با جمعیت قمي هاي مقیم پایتخت در تهران با اش��اره به 
ظرفیت های مهم قم در بخش های مختلف، اظهار کرد: برنامه استان 
برای استفاده بهینه از این ظرفیت ها در جهت شتاب بخشي به روند 
توسعه قم است. سرمست با اشاره به هدف گذاری هاي صورت گرفته 
برای تشکیل انجمن مشورتی توسعه استان، گفت: این انجمن متشکل 
از نخبگان، دانش��گاهیان، فعاالن اقتصادی و بسیاری از اقشار و گروه 
های تأثیر گذار استان خواهد بود که در تصمیم گیری های کالن قم 

صاحب رأی و نظر هستند. وی به اهمیت تالش براي جلب سرمایه 
های معنوی و فکری در استان اشاره و تصریح کرد: قم در مسیر عمران 
و آباداني، ظرفیت زیادی را دارد که با نگرش صحیح و برنامه مدون مي 

توان از آن ها بهره برد. استاندار قم، جمعیت قمی های مقیم تهران را 
یکی از سرمایه های مهم قم دانست و ادامه داد: این جمعیت سفیران 
توسعه قم می توانند باشند و در جهت معرفی استان و ویژگی های 
آن و نیز سرمایه گذاری برای اجرای پروژه های مختلف گام بردارند. 
وی با اشاره به زمینه هاي مناسب سرمایه گذاري در استان قم خاطر 
نش��ان کرد: اس��تان قم با آغوش باز پذیراي نظرات صاحب نظران و 
س��رمایه گذاران بوده و از حضور و مش��ارکت آن ها در بخش هاي 
مختلف، استقبال خواهیم کرد. الزم به ذکر است جمعیت قمی های 
ساکن پایتخت، متشکل از جمعي افراد فعال و نخبه در عرصه های 
مختلف فرهنگی، سیاس��ی، اقتصادی، و اجتماعی در تهران است و 

ماهیانه جلسات و نشست هاي تعاملي برگزار مي کنند.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان مدیریت حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس از بازدید، بررسی و کنترل نحوه 
عملکرد خودروهای متعلق به یکی از شرکت های تأمین سرویس مدارس 
تحت نظارت سازمان خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس، سعید حسینی پور با اشاره 
به حساس��یت خانواده دانش آموزان در خصوص سرویس مدارس، بیان 
کرد: تیم مشترک بازرسی متشکل از ریاست بازرسی سازمان، بازرسین 
و همچنین مس��ئول س��رویس مدارس پس از هماهنگی  با مسئولین 
مدرسه نورالهدی از نحوه سرویس دهی به دانش آموزان بازدید نمودند. 
حسینی پور اظهار کرد: این بازدید در جهت بهبود وضعیت و رفع نگرانی 

اولیاء دانش آموزان و خدمت رسانی بهتر سرویس های طرف قرارداد و 
همچنین رعایت مقررات و قوانین انجام پذیرفت تا بتوانیم خدمات ایمن و 
قانونمند را در جهت رضایت مندی ارائه دهیم. وی در ادامه تصریح کرد: 

اگر دانش آموزی با استرس و عدم امنیت کافی در مسیر تردد به مدرسه 
بیاید موجب کاهش  تمرکز و دقت کافی برای دانش آموز در س��اعات 
درس��ی در طول روز خواهد ش��د. رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار و مسافر تأکید کرد:. هدف اصلی در بازدید ها تأمین رضایت مندی، 
آسایش و رفع دغدغه های اولیاء است که هیچ گونه نارسایی در خدمات 
سرویس دهی ایجاد نشود. حسینی پور در ادامه سخنان خود خاطر نشان 
کرد:  این گونه بازدیدها به صورت دوره ای بوده و محدود به مدرس��ه و 
یا ش��رکت سرویس مدارس خاصی نمی باشد، همچنین طی بازه های 
زمانی مختلف و در جهت ارتقاء سطح کیفی و بررسی مسائل و مشکالت 
رانندگان و دانش آموزان در رابطه با سرویس مدارس صورت گرفته است.

با حضور وزیر نیرو؛

عملیات آماده سازی زیرساخت های نیروگاه 615 مگاواتی رامهرمز آغاز شد

نشست سهامداران حقوقی ذوب آهن اصفهان

تاثیر اقدامات شهرداري ساري در چند قدمي فرا رسیدن نوروز :

نشاط اجتماعي از نظر تا مقام عمل

استاندار قم :
قمی های مقیم پایتخت، سفیران توسعه قم هستند

بازرسی و کنترل عملکرد شرکت های سرویس مدارس بندرعباس

سمنان - بابامحمدی :درجلسه ای که با حضورشهرداران و اعضای 
شوراهای شهر سرخه، سمنان،مهدیش��هر ،درجزین و شهمیرزاد برگزار 
ش��د بر ایجاد فضای س��بز مناسب در مس��یر کمربندی سرخه،سمنان 
،درجزین،مهدیشهر و شهمیرزاد تاکید شد . رئیس شورای اسالمی شهر 
سمنان فضای سبز را  بستر زندگی انسان عنوان کرد و گفت:  شهرهای 
سمنان دارای اهداف مشترکی می باشند . همه ما  فکر واندیشه و ذهن 
سازنده ای داریم که می توانیم با تعامل و استعداد ، سازندگی فرامنطقه 
ای را بسازیم .سید مسعود سیادتی افزود : امروزه گردشگری به عنوان یکی 
از مهم ترین صنایع توس��عه ی پایدار در شهرها محسوب شده و مستلزم 
برنامه ریزی جامع و دقیق می باشد.استان سمنان دارای جاذبه گردشگری 
وفرصت سرمایه گذاری است اما با وجود استعدادهای الزم هنوز نتوانستیم 
در بازار گردش��گری و توسعه آن نقش پررنگی داشته باشیم . وی افزود : 
خوش��بختانه درشورای شهر سمنان و شوراهای اطراف خودنگری وجود 
ندارد .درجزین بهترین استعداد برای سرمایه گذاری جاده ای را دارد و می 
توان با توسعه آن و شهرهای اطراف، سمنان را به قطب بزرگ گردشگری 
تبدیل کنیم .س��یادتی  ادامه داد :با توجه به ارائه نیازهای گردشگران و 
در کنار آن تقویت و مشارکت بخش های خصوصی و شهروندان در رفع 
این نیازها و در جهت توسعه ی پایدار گردشگری این امر باید در دستور 

کار مدیریت شهری قرار گیرد که قطعا با اجرای این طرح ،نقش مهمی 
در افزایش ماندگاری و رضایت گردشگران و شهروندان خواهیم داشت . 
شهردار سمنان نیز در این جلسه گفت : خوشبختانه با ارتباط با سازمان 
ش��هرداری ها ، این طرح و ارتباط شهرهای اطراف با ایجاد کمربند سبز 
مطرح و مورد اس��تقبال قرار گرف��ت و امیدواریم با حمایت و تخصیص 
اعتبارات الزم این طرح به طور ویژه به سرانجام رسیده و سمنان بعنوان 
پایلوت در سراسر کشور مطرح شود . ناظم رضوی این طرح را بسیار مثبت 
و قابل بررسی عنوان کرد و افزود : در این طرح کمربندی سرخه ، سمنان 
، درجزین ، مهدیشهر ، شهمیرزاد واکاوی و در صورت نیاز در مکان های 
بایر و خالی از درخت و درختچه ، کاش��ت انواع درختان مناسب با آب و 

هوای آن منطقه صورت پذیرد . وی در ادامه افزود : در بودجه سال آینده 
شهرداری ، ۶ میلیارد ریال جهت پساب آب جنوب شهر سمنان و انتقال 
آن به مخازن سیس��تم پارک ها اختصاص داده شده است . سعی بر آن 
داریم تا نازیبایی ها و توقف گاههای شهری و استراحتگاههای مسافران  را 
با جایگزین نمودن نوار سبز و آرامش دهنده التیام ببخشیم  تا گردشگران 
سمنان را بعنوان یک مقصد گردشگری بشناسند . شهردار سمنان اظهار 
داش��ت : جهانگردي و گردش��گری به عنوان بزرگتری��ن و متنوع ترین 
صنعت در دنیا به حس��اب مي آید. شهر سمنان با داشتن مقاصد زیبای 
گردشگری در جذب مسافر و گردشگر به خوبی عمل نکرده و جایی برای 
درآمدزایی از طریق گردشگر تعریف نشده است  زیباسازی و ارتقا خدمات 
مستلزم همراهی همه دستگاههای اجرایی است .لذا چنانچه این تعامل 
به طور کامل برقرار شود یک دوران طالیی در همکاری و تعامل فیمابین 
ش��هرداران وشوراهای شهرهای سرخه ، سمنان ، مهدیشهر ، درجزین و 

شهمیرزاد خواهیم داشت .
در  این جلسه شهرداران و روسای شوراهای اسالمی شهرهای سرخه 
، مهدیش��هر ، درجزین و شهمیرزاد به بررسی این طرح پرداخته و نقطه 
نظ��رات خود را جهت جمع بندی نهای��ی و تامین منابع آبی بیان  و نام 

رویش سبز جهت این طرح انتخاب شد.

ایجاد کمربند سبز در مسیر سرخه،سمنان،مهدیشهر و شهمیرزاد 

همایش مدیران مالی سازمان بنادر و دریانوردی کشور در استان بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- :به میزبانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ، 
همایش مدیران مالی سازمان بنادر و دریانوردی کشور در بندر کنگان برگزار شد.به گزارش روابط 
عمومی، در ابتدای این همایش  سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
ضمن خوش آمدگویی به شرکت کنندگان  ، به بیان جایگاه مهم  استان بوشهر از لحاظ خط 
ساحلی و نقش برجسته آن در درآمدزایی میان استان های ساحلی کشور پرداخت. ارجمند زاده 
در ادامه ضمن ارائه گزارش عملکرد این اداره کل به بیان نقش مهم بخش مالی در برنامه ریزی 
صحیح و دقیق پروژه های عمرانی پرداخت و  افزود: استان بوشهر با  قدمتی چند هزار ساله در حوزه دریا و دریانوردی و دارابودن 
بیشترین مرز آبی با خلیج فارس از موقعیت ویژه ای برخوردار است که میطلبد نسبت به پویایی و توسعه  بیش از پیش آن اهتمام 
ویژه انجام شود.  وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته و طرح های در دست اجرا  در بندر بوشهر و بنادر تابعه خاطر نشان کرد:بندر 
بوشهر و  بنادر تابعه آن با ایجاد زیر ساخت هایی که در ادوار گذشته تا کنون در آن  صورت گرفته به نحو شایسته ای در حال انجام 
رسالتهای سازمانی و خدمت به مشتریان و مخاطبین خود میباشداز اینرو این تقاضا بیش از هر زمان دیگر وجود دارد که موضوعات 
بنادر این استان بصورت ویژه  مورد بررسی قرار گیرد. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ضمن تقدیر از حمایت های مدیر 
عامل سازمان بنادر و دریانوردی و تاکید وی نسبت به پویایی هرچه بیشتر بنادر کشور،  اظهار داشت : این اداره کل در راستای انجام 
سیاستهای ابالغی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی  از هیچ کوششی دریغ نکرده  و آماده هرگونه همکاری و همراهی با محققان 

،مخترعان و صاحبان فن در حوزه دریا و دریانوردی میباشد. 

مدیر مخابرات منطقه گلستان: 
رابطین بازرسی پشتوانه های بسیار قوی برای مخابرات گلستان می باشند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس شهمرادی در نشتی با رابطین بازرسی  مخابرات سطح استان ضمن تبریک والدت 
باسعادت حضرت فاطمه زهرا )س(  بیان کرد :بازرسی مخابرات همیشه جزء بازرسی های پیشتاز بوده ونوع آوری های مختلفی در 
زمینه های کاری داشته است .وی گفت:بحث انتصاب رابطین بازرسی ابتکاری بوده که برای اولین بار در سطح کشور در استان گلستان 
وبا پیشنهاد مهندس ضابط رئیس اداره بارزسی مطرح شد وباعث الگوبرداری استانهای دیگر گردیده است .مهندس شهمرادی ارزیابی 
هایی که حوزه بازرسی از شهرستانها انجام می دهد را یکی از ابتکارات موثر وعلمی دانست و گفت : جهت رفع مشکالت ومسائل 
فعلی نمی شود از روشها وراهکارهای سنتی وقدیمی استفاده کردبایددر این زمینه ها  از راه حل های نوین وعلمی بهره برد .وی بحث 
انتخاب رابطین برتر را یکی دیگر از اقدامات موثر بازرسی عنوان کرد و ضمن تشکر اظهار داشت ارزیابی هایی که اخیرا در این حوزه 
صورت گرفته نشان دهنده این است که یک رویکرد بسیار خوب در این حوزه انجام شده است .مدیر مخابرات منطقه گلستان عنوان 
کرد :حوزه بازرسی به لحاظ  توان فنی وتخصصی تجهیز وتقویت شده و دارای کارکنانی با مهارت های مختلف می باشد.وی در ادامه 
خاطرنشان کرد : رابطین بازرسی پشتوانه های بسیار قوی برای مخابرات می باشندتشکیل جلسات پی در پی در مرکز استان –تکریم 
مشتریان طرح نسیم وفاداری تقدیر از مشتریان vip – افزایش کیفیت از بعد کارهای فنی از جمله اقدامات خوب جهت افزایش 
کیفیت خدمات بوده است .درپایان جلسه آقایان احسان خطیری ، رابط بازرسی مدیریت فنآوری اطالعات - منصور قرنجیک ، رابط 
بازرسی مخابرات شهرستان آق قال - مجید کبیری پور، رابط بازرسی مدیریت تجاری به عنوان رابطین برترمعرفی شدند.همچنین 

ازمسئولین شیفت واحد ۱۱۸ گرگان و گنبد  خانم ها ناهید صلبی و سمیه بهرامی تقدیر شد.

شهردار گرگان :
آغاز طرح استقبال از بهار با مشارکت 5۰۰ نیرو و 5۰ خودرو

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- شهردار گرگان از آغاز طرح استقبال از بهار با مشارکت 
۵۰۰ نیرو و ۵۰ خودرو خبر داد و گفت: این طرح تا پایان تعطیالت نوروز ادامه خواهد داشت.
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود صبح امروز 
در مراسم رژه موتوری امکانات و تجهیزات شهرداری گرگان برای آغاز طرح استقبال از بهار، 
اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز، طرح استقبال از بهار از امروز به طور رسمی 
کار خود را با اجرای رژه موتوری توان و تجهیزات ش��هرداری گرگان آغاز شد.وی ادامه داد: 
تالش شهرداری گرگان بر این است در ایام نوروز شهری پاکیزه تر از گذشته داشته باشیم و در این راستا ۵۰ دستگاه خودرو و ۵۰۰ 
نفر نیرو در این روزهای پایان سال که بسیار پرکار است در خدمت مردم خواهند بود.شهردار گرگان تاکید کرد: با تالش سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری شهرداری گرگان ۶۰ المان نوروزی در سطح شهر نصب خواهد شد که المان های بروزتر و زیباتر از گذشته 
است.دادبود با اشاره به اینکه سال گذشته المان اتوبوس سبز و کلبه سبز شهرداری گرگان با استقبال بسیار خوب شهروندان مواجه 
شد، تاکید کرد: تالش ما بر این است در کنار اقدامات خدماتی و زیباسازی شهر با اجرای برنامه های متنوع گردشگری و تفریحی 
فضایی را ایجاد کنیم که همانند گذشته بیش از ۹۰ درصد گردشگران تمایل دوباره برای حضور در گرگان را داشته باشند.گفتنی 
است، فرماندار گرگان با حضور در این مراسم ضمن تقدیر از اقدامات شهرداری گرگان در راستای توسعه همه جانبه شهر از آینده 

روشن برای گرگان در حوزه گردشگری و تفریحی خبر داد.

حضور فعال روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در اولین 
جشنواره فرهنگی ،هنری ،ورزشی وسالمت بانوان 

اراک- مینو رستمی- در اولین جشنواره فرهنگی، هنری ، ورزشی و سالمتی بانوان که 
به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن  ، با هدف روزی با نشاط برای بانوان، به همت  دفتر 
بانوان استانداری مرکزی و با مشارکت تعدادی از دستگاههای اجرایی و فرهنگی و آموزشی 
استان در نهم اسفند ماه سالجاری برگزارشد روابط عمومی و امور زنان و خانواده شرکت آب 
و فاضالب استان مرکزی با برپایی غرفه  و اجرای برنامه های متنوع حضور فعال داشت. به 
گزازش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان مرکزی زهرا طراوتی فکورمدیر دفتر روابط 
عمومی و مش��اور مدیر عامل در امور زنان و خانواده ش��رکت اظهار داش��ت :در این جشنواره که به مدت یک روز از ساعت  ۹ تا ۱۸ 
درمحل پارک بانوان اراک برگزار گردید شرکت آب و فاضالب با اجرای برنامه های متنوع از جمله انجام بازی مار پله با آیتم های صرفه 
جویی در مصرف آب و برگزاری مسابقه نقاشی و همچنین آموزش کودکان در زمینه مصرف بهینه آب توسط تسهیلگران کودک ، 
معرفی شیرآالت و سر شیرهای کاهنده مصرف ،عضو گیری بانوان به عنوان حامیان آب  ، استفاده از پرفور منس ها برای فرهنگسازی 
مدیریت مصرف آب ، توزیع بروشور، سرشیرهای کاهنده مصرف و اقالم تبلیغی و برگزاری مسابقه ویژه بزرگساالن در غرفه ای که در 

نمایشگاه جانبی این جشنواره برگزار شد حضور فعال داشت . 

بازدید مهندس مهرداد مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت 
مادرتخصصی تولیدنیروی برق حرارتی از نیروگاه شهیدرجایی

قزویـن- خبرنگار فرصت امروز- دراین بازدید، گزارش��ی از فرایند تعمیرات 
واحدهای ش��ماره ۳ بخار و یک گازی که هم اکنون مراحل پایانی فعالیت های تعمیراتی 
آن از سوی کارکنان تعمیرات نیروگاه، در حال انجام است ارائه گردید و توضیحاتی هم  در 
خصوص عملکرد واحدهای سیزده گانه شرکت در حوزه تولید انرژی الکتریکی و بهره برداری 
مطرح گردید. مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت مادرتخصصی برق حرارتی در ادامه 
برنامه، با حضور در اداره ساخت داخل، از فعالیت های این حوزه در ساخت و تامین قطعات 
و تجهیزات مورد نیاز واحدهای نیروگاه بازدید نمود. در بازدید از اداره ساخت داخل، دستگاه پرینتر ۳ بعدی ساخت نیروگاه شهید 
رجایی که به تازگی از سوی محمد پژوهش مدیر امور ابزار دقیق نیروگاه بخار، طراحی و ساخته شده است، مورد توجه مدیرکل دفتر 
پشتیبانی فنی تولید شرکت مادر تخصصی قرار گرفت. دستگاه پرینتر ۳ بعدی جدید در تکمیل دستگاه قبلی که در نمایشگاه بین 
المللی صنعت برق تهران به نمایش درآمده بود، ساخته شد که این دستگاه جدید با افزایش قابلیت هایی، قادر به تولید قطعات بزرگتر 
به ابعاد ۵۰ سانتی متر مکعب است که بدین ترتیب با استفاده از این دستگاه چاپگر ۳ بعدی، نیروگاه شهید رجایی قادر به تامین 

قطعات مورد نیازی است که پیش از این برای تهیه آن ها، ناچار به صرف هزینه های زیادی بود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران خبر داد : 
آغاز پیش فروش اینترنتی بلیط هاي نوروزي در مازندران

ساری - دهقان - معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران  از آغاز پیش فروش اینترنتی  
بلیط هاي نوروزي در استان همزمان با سراسر کشور از دوازدهم  اسفندماه خبر داد . به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط 
عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران علی نصیری  ضمن اعالم این خبر افزود: به منظور رفاه حال مسافران 
نوروزي اقداماتي نظیر: نظارت بر عملکرد شرکت ها و موسسات حمل و نقل مسافربري، تشکیل ستادخدمات سفر استان ویژه نوروز 
۹۸ ، برقراري کشیک نوروزي امداد خودرو  در دستور کار است. معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مازندران ضمن اشاره به این مطلب که در حال حاضر   ۲۱۰ شرکت حمل ونقل مسافر در استان آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزي 
هستند ، تصریح کرد: با عنایت به اینکه این اداره کل عهده دار مسئولیت کمیته حمل ونقل ستاد اجرایي خدمات سفراستان بوده ، از 
این رو به منظور هماهنگي بیشتر جلسه مشترکي با اعضا کمیته برگزار و نسبت به شرح وظائف اعضا تبادل نظر و مواردي به تصویب 
رسید. وی در خاتمه اظهار امیدواري کرد: که با رعایت قوانین و مقررات از سوي رانندگان شاهد کمترین موارد بروز حوادث رانندگي 
در طول ایام نوروز سال جاري باشیم و هموطنان عزیز مي توانند با برنامه ریزي سفر اوقات خوشي را براي خود و خانواده رقم بزنند.
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ش��اید همه مردم در ش��روع روند کاری از والدی��ن خود کمک مالی 
دریاف��ت نکرده باش��ند، ام��ا به  هر ح��ال دریافت چنی��ن مزیت هایی، 

کاربردهایی برای افراد خواهد داشت.
در کش��ورها و فرهنگ های مختلف جهان، کمک های مالی و معنوی 
والدین به فرزندان، به ش��یوه های مختلف وجود دارد. در کشور ما حتی 
برخ��ی خانواده ها وظیفه  والدین می دانند که کمک های مالی ابتدایی را 
برای شروع زندگی یا کسب وکار فرزندان فراهم کنند. دراین میان، برخی 
افراد از مزایای فوق بهره مند می ش��وند و برخی دیگر، به خاطر دالیل و 

شرایط مختلف، از آن محروم می مانند.
دریافت کمک  های مال��ی از والدین پس از پایان تحصیالت در برخی 
فرهنگ ها ۱۸ سالگی، شروع زندگی مشترک، ورود به دنیای کسب وکار 
و موارد دیگر، از نظر افراد مختلف جامعه، تعاریف و تفاس��یر گوناگونی 
دارد. برخی آن را مناسب نمی دانند و  حتی در صورت دریافت مزایا نیز 
از اعالم کردن آن حتی به دوستان، خودداری می کنند. برخی دیگر نیز 
افرادی که از کمک های مالی والدین بهره برده اند را تمسخر می کنند یا 
حت��ی موفقیت های مالی آنها را بدون آن کمک ها، غیرممکن می بینند. 
صرف نظ��ر از مق��دار کمک های مالی و معنوی دریافت ش��ده از والدین، 
نمی توان از تأثیر آنها بر زندگی مالی افراد چشم پوشی کرد. البته، مثبت 
ی��ا منفی بودن تأثیر، به رفتار و فرهنگ ش��خصی و خانوادگی افراد نیز 
وابس��ته اس��ت. بیایید ابتدا نگاهی به افرادی داشته باشیم که نسبت به 
آنه��ا غبطه می خوریم )یا حتی حس��ادت می کنیم(. آنهایی که وضعیت 
مالی مناس��ب و دارایی های قابل توجه دارند. ش��اید در نگاه اول به این 
نتیجه برس��یم که در مس��ابقه موفقیت های مالی، آن اف��راد بهتر از ما 

عمل کرده اند.
در پاسخ به تصور باال باید این سؤال را بپرسیم که در وضعیت کنونی 
اقتصادی در کل جهان، افراد چگونه کسب وکار خود را راه می اندازند یا 
حتی خانه می خرند. در دورانی که وضعیت استخدامی در تمام صنایع، 
خصوص��ا به خاط��ر ورود روبات ها ب��ا چالش هایی جدی همراه اس��ت، 
ش��رکت های کوچک  و بزرگی که در سرتاس��ر جهان تعطیل می ش��وند 
و هزینه های��ی ک��ه روز به روز افزایش می یابد، چگون��ه می  توان به چنان 

دستاوردهای مالی رسید؟
گیبی دان، نویسنده و تولیدکننده  پادکست است که در کتاب جدید 
خ��ود با نام Bad with Money، به نوعی تاریخچه  زندگی مالی خود 
و آنچه  آموخته است را به اشتراک می گذارد. او در مصاحبه با نویسنده  

مقاله منبع می گوید:
همه  جنبه های شرایط اقتصادی، نگران کننده هستند. روز به روز اخبار 
مختلفی از افزایش بدهی مردم به سیس��تم س��المت می شنویم، مردم 
کمتر توانایی خرید خانه دارند، وام های مختلف به آنها فش��ار می آورد و 

بازار کار نیز روز به روز نگران کننده تر می شود.
در دوران دش��واری که دان در صحبت های خود به آن اشاره می کند، 
در خانه های گران قیمت و حتی تصاویر شبکه های اجتماعی، همه مردم 
ثروتمند و خوش��حال به نظر می رسند. شاید بهترین تفسیر، غرق شدن 
کشتی تایتانیک در حالی باشد که گروه موسیقی، روی عرشه به نواختن 

مشغول است. شاید برخی مردم، با پول بهتر زندگی می کنند.
متیو اس��تورات، در مقاله ای جدید به بررسی زندگی اشرافی خصوصا 
در آمری��کا پرداخت. او به این نکته اش��اره می کند که اختالف طبقاتی 
در دهه  گذشته بسیار افزایش داشته و همچنین، پویایی اقتصاد کاهش 
یافته است. طبق نظر او، شایسته ساالری نیز تنها در ظاهر وجود دارد.

درنتیج��ه  رخدادهای باال، کمک های مالی والدی��ن به فرزندان حتی 
در اقتصاده��ای پویای��ی همچون آمریکا نیز افزایش یافته اس��ت. طبق 
آمار، اکنون سه چهارم والدین آمریکایی به فرزندان باالی ۱۸ سال خود 
کمک مالی می کنند که برای آن فرهنگ و سیس��تم مالی، نقطه مثبتی 
محسوب نمی ش��ود. درواقع، کارشناس��ان آنها به ارث رسیدن ثروت را 

نکته  مثبتی در زندگی مالی مردم نمی دانند.

ب��ه  هر ح��ال، کمک ه��ای مال��ی والدین ب��ه فرزن��دان، خصوصا در 
خانواده های ثروتمند، تأثیراتی بر آیند ه  آنها خواهد داشت. خانواده های 
ثروتمن��د آمریکایی می توانند تا ۱۱.۴ میلیون دالر کمک مالی معاف از 
مالیات به فرزندان خود داشته باشند. با این وجود، هیچ یک از موارد فوق 
اثب��ات نمی کند افرادی که از والدین خود کمک مالی دریافت کرده اند، 

تنبل بوده یا شایستگی موفقیت مالی ندارند.
دنیال پیرس��ون، مثالی از کارآفرینان موفق است که اکنون سرویسی 
خبری با ۴۰۰ هزار مش��ترک دارد. او پس از راه اندازی اولیه  س��رویس، 
به کمک مالی نیاز داش��ت و به والدین خ��ود مراجعه کرد. آنها افرادی 
خودس��اخته بودند و ابتدا با درخواست دخترشان مخالفت کردند. پس 
از اصراره��ای او، والدینش ۱۵ه��زار دالر به عنوان وام با ۵درصد بهره به 
او پرداخت کردند. پیرس��ون پس از یک ماه توانس��ت وام دریافت ش��ده 
را پرداخ��ت کند. اگرچه کمک��ی که او دریافت کرده ب��ود، رقم باالیی 
محسوب نمی شد، اما دنیال از این می ترسید که اطرافیان، موفقیت هایش 
را وابس��ته به کمک های مالی والدین بدانند. از آنجایی که والدین او هم 
کارآفرین های موفقی هس��تند، همیش��ه با این اتهام که در سایه  آنها به 

موفقیت رسیده،  روبه رو بوده است.
فرنوش ترابی، س��ازنده  پادکس��ت So Money، مثال دیگری است 
که از کمک های مالی والدین برای پرداخت ش��هریه  دانش��گاه و خرید 
خانه استفاده کرده اس��ت. او از عنوان کردن این کمک ها ابایی ندارد و 
می گوید که مسئولیت خود را در قبال آنها انجام داده است. او می گوید 
اف��راد زیادی وجود دارند که با وج��ود دریافت همین مزایا و کمک های 

مالی و معنوی، هیچ فعالیت خاصی با استفاده از آنها انجام نداده اند.
نویس��نده  مقاله  منبع نیز ادعا می کند که ریسک کردن در زندگی اش 
و تغییر از ش��غلی دائم به نویس��ندگی آزادکار را مدی��ون ثباتی بود که 
از کمک ه��ای اولیه  والدی��ن دریافت کرد. درواقع او و افراد ش��بیه اش، 
همیشه این اطمینان خاطر را داشته اند که در صورت وخامت اوضاع، از 
پش��توانه  مالی خود بهره ببرند. نکته جالب این اس��ت که چنین سبکی 
از ریس��ک مالی و زندگی با شکل و شمایل جدید، در میان کارآفرینان 

هم غریب نیست.
یک مطالعه  آماری از وجهه های مش��ترک کارآفرینان در سال ۲۰۱۳ 
نش��ان می دهد که اکثر آنها، مردانی سفیدپوس��ت ب��ا تحصیالت عالیه 
و مزای��ای مالی یا معن��وی خانوادگی بودند. یکی از نویس��نده های آن 
مطالع��ه  آماری یعنی راس لوین اعتقاد دارد اگر فردی به خاطر موقعیت 
خانوادگی، پول در اندازه ای مش��خص نداش��ته باشد، شانس موفقیت او 
به عنوان کارآفرین تا حدودی کاهش می یابد. او به همراه یونا رابنشتاین 
در مقال��ه  خ��ود توضیح می دهد که چگونه ۱۰۰ ه��زار دالر افزایش در 
درآم��د یک خانواده، ش��انس موفقیت یک نفر را برای تبدیل ش��دن به 
کارآفری��ن یا موارد مش��ابه، ۵۰درصد افزایش می ده��د. مطالعات دیگر 
می گوید که برای را ه اندازی اس��تارتاپ به ص��ورت میانگین به ۳۰ هزار 
دالر درآمد نیاز اس��ت ک��ه ۸۰درصد از س��رمایه گذاری های اولیه برای 

کسب وکارها نوپا، از طرف دوستان و خانواده انجام می شود.
مثال های گفته ش��ده در باال، در نقض فرهنگی ارائه می ش��وند که در 
آمریکا ش��روع شد و امروز به کشورهای مختلف جهان نیز سرایت کرده 
اس��ت. فرهنگی که رفتن از فرش به ع��رش را به عنوان موفقیت نهایی 
مردم مثال می زند. درواقع، داس��تان های این چنینی تنها داس��تان هایی 
ب��اارزش و قابل احترام از زندگی افراد موفق هس��تند و به معنای امکان 

رخ دادن برای همه  افراد جامعه،  نخواهند بود.
باتوجه ب��ه حقایق گفته ش��ده، اینک��ه افراد چگونگی موفق ش��دن در 
کس��ب وکار اول خ��ود، توانایی خرید خانه یا موارد دیگر را با ش��فافیت 
توضی��ح دهند، مهم خواهد بود. نگفتن داس��تان واقع��ی در آن موارد، 
تنه��ا نگرانی را در بین افرادی افزایش می دهد که چنان منابعی ندارند. 
به عالوه، انتظارات غلط ش��خصی برای تبدیل شدن به افراد موفق، شاید 
درنهایت موجب افسردگی یا عواقب نگران کننده دیگر برای افراد شود.

نکته  مهم آن است که افراد بدانند دریافت کمک های مالی از والدین، 
اصال روندی منفی نیس��ت و در اکثر جوام��ع جهان رخ می دهد. منتها، 
مخفی کردن آن، ش��اید موفقیت های دیگرانی را که بدون آن کمک ها 
به موفقیت رسیده اند، تحت الشعاع قرار دهد. درواقع، نگرانی ایجا دشده 
بر اثر این کوتاهی در به اشتراک گذاشتن اطالعات، عواقب نامناسبی را 

برای کل سیستم اقتصادی به همراه خواهد داشت.
صحبت کردن درباره  منابع درآمدی یا کمک های مالی دریافت ش��ده، 
هنوز هم در بس��یاری از جوامع تابو محس��وب می ش��ود. درواقع، شروع 
ک��ردن ی��ک گفت وگو براس��اس آن موارد برای افراد آس��ان نیس��ت و 
همچنین، برخی اوقات احس��اس شرمندگی یا ترس از شرمندگی، مانع 

از صحبت کردن پیرامون آن موضوعات می شود.
نکت��ه  قابل توجه درباره  قضاوت ها پیرامون دریافت کمک های مالی یا 
ب��ه ارث بردن ثروت از والدین، قضاوت های متف��اوت مردم درباره زنان 
و م��ردان اس��ت. هرچند مقاله ای اصلی درب��اره  فرهنگ آمریکا صحبت 
می کن��د، اما چنین رفتارهایی در فرهنگ های دیگر و همچنین کش��ور 
خودم��ان نیز به چش��م می خ��ورد. در بس��یاری از اوق��ات، مردانی که 
کمک هایی را از والدین دریافت کرده یا ثروتی را به ارث برده اند، قضاوت 
خاص��ی مش��اهده نمی کنند، اما زن��ان با همان وضعی��ت، برخوردهای 

نامناسبی دریافت می کنند.
صرف نظ��ر از قضاوت هایی که درب��اره  اف��راد دریافت کننده  کمک از 
والدین انجام می ش��ود، چنین روندی در بسیاری از جوامع جوان وجود 
دارد. اگرچه برخی افراد آن را نوعی »تقلب« کردن در مسیر کسب و کار 
و موفقیت های مالی می دانند، اما فراموش نکنید که جهان، محل رقابت 
و زودتر رسیدن به خط پایان نیست. درواقع، همه  مردم تالش می کنند 
تا بهترین نتایج خود را به دست بیاورند و در این مسیر، هر فرد داستان 

منحصر به فرد خود را دارد.
ب��ه  هر ح��ال، بس��یاری از اف��راد از کارآفرینان گرفته تا ش��اغالن و 
اینفلوئنس��رها، کمک های مال��ی و امتیازی را از والدی��ن خود دریافت 
کرده اند. نکته  مهم آن اس��ت که این کمک ه��ا، به معنای پایین تر بودن 

استعداد و توانایی های آن افراد نیست.
یک��ی از فاکتورهایی ک��ه می تواند در کن��ار دریافت کردن کمک های 
مالی از والدین در موفقیت مفید باش��د، شانس اس��ت. آنتونی کاسالنا، 
بنیان گذاری فوراسکوئر اکنون ۳۶ سال دارد و شرکت تحت مدیریتش، 
به ارزش ۱.۷ میلیارد دالر رس��یده اس��ت. او در سال ۲۰۰۳ و در زمان 
تحصیل در کالج، ایده های اولیه   وب س��ایتش را اجرا کرد. آنتونی درباره  

دریافت کمک های مالی از والدین می گوید:
در سال ۲۰۰۴ قصد راه اندازی رسمی سرویس را داشتم و برای خرید 
س��رور و طراحی لوگو، س��رمایه  کافی در اختیارم نبود. در آن زمان، به 

والدینم مراجعه کردم.
والدین آنتونی، ۳۰ هزار دالر به او کمک مالی کردند و او نیز بخش��ی 
از ش��رکت را به نام آنها کرد. وقتی آنتونی در سال ۲۰۰۵ فارغ التحصیل 
شد، پس از پرداخت بدهی های معمول تحصیلی، برای شروع کسب وکار 

به نیویورک رفت.
آنتون��ی، هیچ گاه ترس��ی از تعریف کردن داس��تان دریاف��ت پول از 
والدینش ندارد و آن را بخشی از موفقیت خود می داند. البته، او شانس 
را نی��ز عام��ل موثری می داند و درب��اره  خودش، بزرگ ش��دن در کنار 
کامپیوترها و توانایی والدینش برای فراهم کردن ش��رایط را بزرگ ترین 
ش��انس می داند. پدر و مادر او هنوز س��هامدار اسکوئراسپیس هستند و 

سودی ۱۰ هزار دالری از سرمایه گذاری اولیه  خود داشتند.
نویس��نده مقاله  منبع، برای اثبات صحبت های خود پیرامون دریافت 
کمک های مالی توسط بس��یاری از افراد موفق، با چندین نفر دیگر هم 
مصاحبه کرده اس��ت. اکثر آنها، از دریافت کمک ها راضی و سپاس��گزار 
هس��تند و آنها را جرقه ای برای ش��روع زندگی مس��تقل خود می دانند. 
البته، اکثر ای��ن افراد همچون فرنوش ترابی اعتقاد دارند که کمک های 

مالی بدون تالش فردی، نتیجه  مناسبی به همراه نخواهد داشت.
ترابی اعتقاد دارد ش��جاعت خاصی برای تعریف کردن داستان زندگی 
مالی نیاز اس��ت. برای رس��یدن به این ش��جاعت، باید از افراد نزدیک و 
قابل اعتماد شروع کنیم. البته، ابتدا باید از خود بپرسیم که کدام بخش 
از داس��تان مالی ما جذاب اس��ت و ارزش تعریف کردن دارد. البته، باید 
انتظار واکنش های اولیه از طرف س��ایرین را هم داشت، اما تعریف کردن 
حقیقت، کمترین کاری است که می توان برای بهبود فرهنگ اقتصادی 

انجام داد.
نکته  مهم آن اس��ت که فرهنگ عموم��ی جامعه هم باید پذیرای این 
سطح از صداقت باش��د. به بیان دیگر، باید تضمینی فرهنگی و اجتماعی 
برای افراد موفق وجود داش��ته باشد که در صورت تعریف کردن حقایق 
زندگ��ی مالی، ب��ا واکنش های عجیب و غریب از س��وی م��ردم روبه رو 
نشوند. درنهایت، صداقت آنها باید محترم شمرده شده و در مسیر بهبود 

فعالیت های مالی و اقتصادی کل جامعه به کار گرفته شود.
HARPERSBAZAAR/zoomit :منبع

کمک های مالی والدین چه تأثیری در موفقیت های فرزندان دارد؟
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آی��ا تا ب��ه حال از خ��ود پرس��یده اید، چه چی��زی مانع 
پیشرفت تان می شود؟

افراد مختلف پاس��خ های متفاوتی برای این سوال مطرح 
می کنن��د. آنها از م��واردی چون تجربه ه��ای تلخ کودکی، 
تجربه های تاس��ف برانگیز شغلی، ش��رایط سخت مالی و . . 
. ن��ام می برند ولی هیچ یک از اینها را نباید س��رزنش کرد. 
در حقیق��ت مواردی از این دس��ت نمی توانند مانعی برای 

موفقیت محسوب شوند.
ضرب المثلی هس��ت که می گوید: »اگر هیچ دشمنی در 
داخل وجود نداش��ته باشد،  دش��من بیرونی نمی تواند هیچ 
آسیبی به ش��ما وارد کند.« درست است؛ تنها یک دشمن 
واقع��ی وجود دارد که هر لحظه با آن زندگی می کنید. یک 
دش��من س��ه حرفی! تعجب نکنید. این دش��من، »نفس« 
شماس��ت. اگر بتوانید آن را شکست دهید و افسارش را در 
اختیار بگیرید، زندگی تان برای همیشه تغییر خواهد کرد.

در ای��ن مطل��ب خواهیم آموخت که چگون��ه بر بدترین 
دش��من خود غلبه کنید و کارت��ان را به بهترین نحو انجام 

دهید؟
ب��ا مطالعه زندگی افراد موفق به روش��نی درمی یابید که 
اف��راد موف��ق بارها و بارها ب��ا نفس خود مب��ارزه کردند و 
اهداف شان را در جایگاهی فراتر از تمایالت خود قرار دادند.

منظور این نیس��ت که کامال از نفس خود دست بکشید، 
بلکه کافی  اس��ت اج��ازه ندهید نفس تان خیل��ی بزرگ و 
سرکش شود. نفس، همانند کودک زودرنج و ستیزه جویی 
اس��ت که درون هر کس وج��ود دارد. او می خواهد راهش 
را از هر طرفی که دوس��ت دارد، انتخاب کند. نفس، حس 
برتری و یقین اس��ت که فراتر از مرزهای اعتماد به نفس و 

استعداد تعریف می شود.
ش��اید فکر کنی��د نفس فقط برای مدیران بس��یار موفق 
و افراد مش��هور خود بزرگ بین مشکل آفرین است، ولی اگر 
به بازخوردهای رس��انه های اجتماع��ی خود یا واکنش های 

متقابل در محل کار نگاهی داش��ته باشید، خواهید دید که 
این مشکل همه  ما را تحت تاثیر قرار می دهد.

اف��راد در هر زمان از زندگی یکی از این س��ه موقعیت را 
تجربه می کنند:

موقعیت اول: »بلندپروازی«
این موقعی��ت وقتی پی��ش می آید ک��ه می خواهید کار 
جدیدی را ش��روع کنید و هدف جدیدی دارید. مثل اولین 

شغل، کسب و کار جدید،  نوشتن یک رمان و ....
مش��کلی که »نفس« ایجاد می کن��د: در اینجا نفس تان 
اجازه نمی دهد از دیگران کمک بخواهید و وانمود می کنید 

که همه  جوانب را محاسبه کردید.
راه حل: راه حل این است که بزرگ فکر کنید ولی کوچک 
عمل کنید. همچنین روی اقدام و یادگیری تمرکز کنید. 

موقعیت دوم: »موفقیت«
این موقعیت وقتی پیش می آید که س��خت کار کردید و 

اکنون در اوج موفقیت قرار دارید یا به آن نزدیک شدید.
مش��کلی ک��ه »نف��س« ایجاد می کن��د: در اینجا ش��ما 
یادگی��ری را متوق��ف می کنید؛ دیگر ب��ه توصیه های مهم 
گ��وش نمی دهی��د؛ فکر می کنی��د همه چی��ز را می دانید؛ 
بیش از حد بر دیگ��ران تمرکز می کنید و آنچه را که واقعا 

برای تان مهم است، نمی توانید درک کنید.
راه حل: این س��وال ساده را از خود بپرسید: »چرا این کار 
را کردم؟« تنها بعد از پاس��خ به این س��وال درک خواهید 
کرد که چه چیزی اهمیت دارد و چه چیزی اهمیت ندارد.

موقعیت سوم: »شکست«
شکست چیزی است که هر کسی حتی موفق ترین افراد 
جهان بارها با آن مواجه ش��ده اند. شاید دستیابی به هدفی 
ک��ه انتخاب کردید س��خت تر از آن چیزی بوده  اس��ت که 

فکرش را می کردید.
مش��کلی که »نفس« ایجاد می کن��د: نفس تان می گوید 
ش��ما فردی شکس��ت خورده هستید؛ به ش��ما القا می کند 

که تنها کس��ی هستید که تابه حال اینگونه شکست خورده 
اس��ت و آنق��در ای��ن مفهوم غل��ط را تکرار می کن��د تا در 

ذهن تان نهادینه شود.
راه ح��ل: راه حل این اس��ت که درک کنی��د و بدانید که 
فردی شکس��ت خورده نیستید، بلکه فقط تجربه  شکست را 

کسب کردید.
نکت��ه ای که وجود دارد این  اس��ت که وقتی با شکس��ت 
مواجه می ش��وید، از یک س��و، باید ب��اور عمیقی به خود و 
توانایی های تان داشته باش��ید تا بتوانید استقامت کنید. از 
سوی دیگر،  باید در مورد وضعیت خود و محیط اطراف تان 
واقع بی��ن باش��ید. امی��د کاذب چیز خوبی نیس��ت و مثل 

»نفس« در سخت ترین لحظات به شما خیانت می کند.
ب��ه عبارت دیگ��ر، با اعتم��اد به توانایی ه��ای خودتان و 
استقامتی که نش��ان می دهید، عالوه بر اینکه می توانید از 
این شکس��ت عبور کنید و فرصت های بهتری خلق کنید، 
باید در مورد آنچه که با آن مواجه می شوید و آنچه که نیاز 

است در حال حاضر انجام شود واقع بین باشید.
 ه��ر روز با نفس ت��ان مب��ارزه کنید. گاهی ش��ما برنده 
می شوید و گاهی نفس، ولی همچنان بدون توجه به اینکه 
در حال  حاضر در کدام یک از این سه موقعیت هستید، به 
مبارزه خود ادامه دهید. ممکن است هر روز در یکی از این 
س��ه موقعیت قرار بگیرید. باید بتوانید با نفس خود مبارزه 

کنید. البته مرتکب اشتباهاتی نیز خواهید شد.
بای��د بخواهید کارهای بزرگی انج��ام دهید و افراد بهتر، 
ش��ادتر، متعادل تر ، فروتن و فداکارتری باش��ید. چیزی که 
بیش از همه مش��هود اس��ت و در عین حال نادیده گرفته 
ش��ده اس��ت این اس��ت که با تکام��ل تدریج��ی و منظم 
ش��خصیت خود می توانید به صورت حرف��ه ای به موفقیت 
دس��ت یابی��د. این همان چیزی اس��ت ک��ه ارزش مبارزه 

روزمره با نفس را دارد.
inc/modirinfo  :منبع

چگونه بر بدترین دشمن خود غلبه کنید؟

همه چیزدان ها رهبران آینده خواهند بود
تبدیل ش��دن به یک فرد همه فن حریف که اطالعات خوبی در چند رش��ته مختلف دارد، میزان درآمد، ش��انس استخدام و 
موفقیت را در آینده افزایش می دهد. افراد موفق و شناخته شده ای مانند لئوناردو داوینچی، جولی تایمور و دونالد گالورچه وجه 
تشابهی داشتند؟ درست است که این افراد هوش و استعداد باالیی دارند اما وجه تشابه همه  آنها این است که همه چیزدان یا 
همه فن حریف هستند و در چند رشته  مختلف دستاوردهای بزرگ داشته اند. به عنوان مثال تایمور کارگردان، بازیگر، طراح لباس 
و عروس��ک گردان اس��ت که با ساختن تئاتر موزیکال شیرشاه معروف شده است. گالور بازیگر، نویسنده، خواننده  رپ، دی جی 
و کمدین معروفی اس��ت که یکی از جوایز معتبر س��ینما )امی( را برنده شده است. داوینچی نیز نقاش، مخترع، ستاره شناس، 
زیست ش��ناس و... معروف دوره  رنس��انس است که کل دنیا او را می شناسند. هر سه نفر در صنعت مرتبط با رشته  کاری خود 
اختالل ایجاد کرده اند و در آینده دنیا به افراد همه چیزدان بیشتری احتیاج دارد. دنیای کسب وکار، علم و هنر همیشه به خالقیت 

و نوآوری این افراد نیاز داشته و در آینده نیز نیاز خواهد داشت.
تعریف یک فرد همه چیزدان

همه چیزدان معادل کلمه  انگلیسی Polymath است و در لغت نامه  آکسفورد به شخصی گفته می شود که دانش گسترده ای 
دارد. ریشه  آن به یک کلمه  یونانی polumathēs در اوایل قرن ۱۷ باز می گردد و به شخصی گفته می شد که دانش زیادی 
کس��ب کرده است یا س��رگرمی و عالیق زیادی دارد. کارل جراسی، نویسنده و ش��یمیدان دانشگاه استنفورد تفاوت دو کلمه  
همه چیزدان و شخصی که چندین سرگرمی دارد را به خوبی توضیح داده است: همه فن حریف بودن یا همه چیزدان بودن زمانی 
رخ می دهد که شخص دانش باالیی در سرگرمی هایی که داشته کسب کند. به عبارت دیگر سطح مهارت شخص در انجام کاری 

اگر قابل رقابت کردن با دیگران باشد یعنی از مرحله  سرگرمی فراتر رفته است.
مایکل سیمونز نویسنده، تعریف جراسی را در مورد یک فرد همه چیزدان تکمیل می کند و می گوید: یک فرد همه فن حریف 
پیشرفته شخصی است که حداقل در سه حوزه  متفاوت شایستگی کسب می کند و با تجمیع آنها، مجموعه ای از مهارت های 
سطح باال را شکل می دهد. دنیا به افراد همه فن حریف نیاز دارد اما تعداد این افراد زیاد نیست. به انسان ها از زمانی که وارد مدرسه 
می ش��وند گفته می ش��ود در یک رشته  خاص مهارت کسب کنند و به مسیر مشخصی که انتخاب کرده اند پایبند باشند. عقل 
ما همچنین موضوعی را می پذیرد زیرا باور دارد در این شرایط پیدا کردن کار راحت تر است. البته برخی رشته های تخصصی 
مانند وکالت، پزش��کی، مهندسی، س��رمایه گذاری و بانکداری رشته هایی هستند که درآمد خوبی دارند. هیچ کدام از ما دوست 
نداریم ش��خصی که داروس��ازی خوانده، روی ما جراحی قلب انجام دهد اما شواهد نشان می دهند دوره  تک تخصصی بودن در 

حال نابودی است.
پیدایش و رشد هوش مصنوعی

متخصصان معتقدند هوش مصنوعی اغلب مشاغل را تصاحب خواهد کرد و سایر مشاغل باقی مانده برای انسان ها به نوآوری، 
حل مس��ائل خالقانه و هوش احساس��ی احتیاج خواهد داشت. به نظر می رسد دوره  هوش مصنوعی شبیه به فیلم های تخیلی 
باش��د اما انس��ان ها پیش از این نیز یک تغییر جهت اساسی را تجربه کرده اند. در دوره  انقالب صنعتی، ماشین ها جای وظایف 
دستی را گرفتند. با کم شدن کارهایی که به فعالیت فیزیکی نیاز داشتند مشاغل جدیدی شکل گرفتند که به تفکر استراتژیک 
و مهارت های فنی نیاز داشتند. این الگو در حال تکرار است و مشاغل سفید رنگ یعنی کارهای حرفه ای، مدیریتی و اجرایی در 
حال جایگزینی با مشاغلی هستند که دانش تخصصی را با مهارت های فنی ادغام می کنند. توبی والش، استاد هوش مصنوعی 
دانش��گاه س��اوت ولز می گوید: در پنج تا صد سال آینده، ماش��ین ها به ابر انسان تبدیل خواهند شد. کارهای بسیار کمی باقی 
می ماند که انسان ها بهتر از ماشین ها انجام دهند این یعنی تنها مشاغلی باقی می مانند که ترجیح می دهیم انسان ها انجام دهند 
نه ماشین ها. به زودی هر رشته ای با هوش مصنوعی ادغام شده و جایگزین مشاغل فعلی می شود. این دقیقا همان زمانی است که 
همه فن حریف بودن معنا پیدا می کند و تا چندین دهه بزرگ ترین پیشرفت های بشریت به متفکران همه چیز دان تعلق خواهد 

داشت نه افرادی که تنها در مورد یک موضوع خاص تخصص پیدا می کنند.
فرانس��یس کریک، برنده  جایزه  نوبل گفته اس��ت که پیش زمینه  او در فیزیک کمک کرده که ساختار DNA و کد ژنتیکی 
را بهتر درک کند درحالی که سایر زیست شناسان ادعا می کردند این مشکل قابل حل نیست. ریچارد فاینمن نظریه های خود 
در مورد الکترودینامیک کوانتومی را زمانی توس��عه داد که مش��غول تماشای دانش آموزی بود که بشقابی را روی انگشت خود 
می چرخاند. دقیقا زمانی که تصمیم گرفته بود دیگر تمرکز خود را روی فیزیک نگذارد و هنگامی که در کافه تریای دانش��گاه 
نشسته بود بزرگ ترین کشف خود را انجام داد. هزاران داستان شبیه به این داستان ها وجود دارد که نشان می دهد نداشتن دانش 
تخصصی در مورد یک موضوع چگونه به حل مسئله  خالقانه کمک می کند. دنیای پیشرفته دقیقا به چنین افرادی احتیاج دارد، 
کسانی که می توانند مسائل پیچیده را با ترکیب موضوعات مختلفی مانند حمل ونقل، طراحی، علم محیط زیست و... حل کنند. 
تخصص جنبه  منفی دیگری نیز دارد که با نام تعصب شناختی شناخته می شود. زمانی  که انسان میان برهای ذهنی می زند یا 
با تکیه به الگوهای فکری شناخته شده تصمیم می گیرد، راه حل های احتمالی را نادیده می گیرد. به عنوان مثال اثر ارابه  موسیقی 
نوعی تعصب شناختی است و زمانی رخ می دهد که مردم نحوه  رفتار و طرز تفکر دیگران را کورکورانه تقلید می کنند. این پدیده 
معموال در میان احزاب سیاسی، طرفداران ورزشی، گروه های مذهبی و حتی جوامع علمی دیده می شود. کایلی وینز، بنیان گذار 
و کارآفرین معتقد است تخصص تک زمینه ای بسیار محدودکننده است و می گوید: ما برنامه نویس های مان را مجبور می کنیم 
نوشتن را به خوبی یاد بگیرند، متخصصان فنی را تشویق می کنیم که برنامه نویسی یاد بگیرند و حتی یک برش دهنده  لیزری 
برای طراحان گرفته ایم. همواره س��عی می کنیم آنها را از تخصصی که دارند فراتر ببریم و همواره موضوعاتی جدید به آنها یاد 
دهیم. در شرکت من، کارمندان در تیم های کوچک کاربردی کار می کنند. هر گروه مانند یک شرکت مستقل عمل می کند، 
خودشان تصمیم می گیرند و مهلت اتمام پروژه را خودشان تعیین می کنند. تیم ها نقش های متفاوتی دارند و همواره با یک طراح 
سرپرست همراه هستند. این طراح با توسعه دهندگان طراح کاربری و CSS، توسعه دهندگان خبره، دانشمندان داده و سایر افراد 
در ارتباط است. این روند استعدادهای فردی را تقویت می کند و جنبه  سرگرمی هر پروژه را افزایش می دهد. تیم های ایده آل 
تیم هایی هستند که از تعدادی همه چیزدان و یک متخصص به عنوان منبع تشکیل شده اند. یک همه چیزدان واقعی شخصی 
است که در مورد حداقل دو موضوع دانش عمیقی دارد و باتوجه به پیدایش هوش مصنوعی، یکی از موضوعات همیشه فناوری 
خواهد بود. حال که مزایای تخصص در چند رش��ته  مختلف را بررس��ی کردیم این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان به 

فردی همه چیز دان تبدیل شد؟
چگونه به یک همه چیزدان تبدیل شویم

ویلف��ردو پارتو، اقتصاددان ایتالیایی، اصلی به نام »اصل پارتو« را معرفی کرده که می گوید: »۸۰درصد رخدادها از ۲۰درصد 
دالیل به وجود می آیند.« این اصل در زمینه های مختلفی کاربرد دارد اما هنگام یاد گرفتن یک مهارت جدید، اهمیت آن بیش 
از هر زمانی معنا پیدا می کند. به عنوان مثال بنی لوئیس، نویسنده ای که به چند زبان مسلط است به دانش آموزان می گوید روی 
یادگیری ۳۰۰ کلمه رایج زبان جدید تمرکز کنند. این کلمات معموال ۶۵ درصد کلماتی هستند که در مکالمات آن زبان استفاده 
می ش��وند. یادگیری یک مهارت جدید از مراحل مبتدی تا پیش��رفته در پنج مرحله اتفاق می افتد. اگر تصور کنیم متخصص 
شدن در یک مهارت ۲۰ سال زمان می برد و قانون پارتو را در نظر بگیریم، می توانیم ۸۰درصد تسلط را در ۲۰درصد زمانی به 
دست آوریم که برای رسیدن به مرحله  آخر نیاز است. یعنی در ۰.۱۶ درصد ۲۰ سال یعنی ۱۲ روز مفاهیم اولیه را درک کنیم. 
هیچ موقع برای تسلط پیدا کردن در یک موضوع دیر نیست. فردی که بخواهد یک همه چیزدان باشد می تواند این کار را با تنوع 
آموزشی انجام دهد. به عنوان مثال شخصی که چهار سال در رشته  طراحی گرافیک درس خوانده، می تواند با مطالعه  موسیقی 
در کنار آن مجموعه مهارت منحصربه فردی داشته باشد. انجام این کار ساده نیست اما اکنون یکی از بهترین دوره های تاریخی 
برای یادگرفتن مهارت های جدید است. وب سایت های آموزشی زیادی وجود دارند که با دریافت هزینه نه چندان زیاد اصول اولیه 
و کاربردی را به افراد عالقه مند آموزش می دهند. در دنیایی که تکنولوژی با سرعت زیادی تغییر می کند، همه  ما باید شخصیت 
همه چیز دان درونمان را تقویت کنیم. افرادی که بتوانند مهارت های خاص را با روشی خالقانه با یکدیگر ترکیب کنند، رهبران، 
ENTREPRENEUR/zoomit :حل کنندگان مسائل و مخترعان آینده خواهند بود.                                      منبع
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