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دالرها باز می گردند؟

 سیاه و سپید
مقررات جدید بانک مرکزی

جدال ارزی و آماری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر س��ر میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی 
کشور در روزها و هفته های گذشته هیاهوی بسیاری در رسانه ها به پا کرده است؛ از یک سو، وزیر اقتصاد معتقد است 
که از مجموع ۴۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی فقط ۱۰ میلیارد دالر آن به کشور بازگشته است. در مقابل، رئیس کل 
بانک مرکزی با رد این آمار، تأکید کرده تاکنون 6۰درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته و هنوز فرصت 
کافی برای بازگشت ارز صادرات زمستان گذشته باقی است. با این همه، بانک مرکزی در تازه ترین دستورالعمل ارزی 
اعالم کرده است که صادرکنندگان باید ۵۰درصد از ارز خود را به سامانه نیما وارد کنند و می توانند معادل ۳۰درصد...

رونمایی از مدل جدید تقویت قدرت خرید مسکن

زمین قسطی شود
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پیش ثبت نام بازار متشکل ارزی آغاز شد

پروفایل ارزی برای هر ایرانی

10 راز موفقیت از زبان کوین سیستروم
استراتژی توسط مدیران ارشد تنظیم می شود

چگونه فروشنده ای موفق تر باشیم؟
برترین تکنیک های بازاریابی نیمه نخست 2019

روانشناسی رنگ ها در بازاریابی و برندسازی
چرا تولید محتوای متنی همیشه اهمیت دارد؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مدیرعامل سونی از کسب وکار 
گوشی های هوشمند دفاع کرد

4
ریزش یک هفته ای نرخ دالر، این شـائبه را در میان فعاالن، 

دسـت اندرکاران و افکار عمومی ایجاد کرده بود که 
اتفاقی در راه است! از این رو، ریزش ها در بازار ارز...

رفتار دالالن ارز در ایران تغییر کرده است

دلیل رفت و برگشت های 
متوالی نرخ ارز چیست؟

یادداشت
بودن یا نبودن اقتصاد آزاد؟ 

مسئله این است

کش��ور  اقتص��ادی  بنگاه ه��ای 
ماه هاس��ت که درگیر اس��ترس و 
التهاب و س��ردرگمی وضعیت بازار 
و اقتصاد هس��تند. این مش��کالت 
مانعی جدی برای برنامه ریزی های 
بلندمدت بنگاه های اقتصادی بوده 
و آنه��ا را به اجبار به س��متی برده 
که تنها به حفظ ش��رایط موجود و 

جلوگیری از تعطیلی فکر کنند.
ای��ران از منظر عملکرد  اقتصاد 
اقتصادی متاثر از شرایط تحریمی 
و فش��ارهای بیرونی در کنار عدم 
تعادل های اقتصادی در داخل وارد 
یک دوره رکود تورمی ش��ده است. 
طی یک سال گذش��ته و با تشدید 
تحریم های بین المللی علیه کشور، 
دسترس��ی بنگاه ه��ای کش��ور به 
بازارهای مالی و تجاری بین المللی 
محدود شده است. عدم دسترسی 
تج��اری  و  مال��ی  بازاره��ای  ب��ه 
بین الملل��ی باعث ش��ده بنگاه های 
اقتص��ادی از منظر دسترس��ی به 
واس��طه ای  کاالهای  و  مواداولی��ه 
وارداتی با محدودیت مواجه شوند 
ی��ا به دلی��ل هزینه های ناش��ی از 
تحری��م و ل��زوم پرداخ��ت هزینه 
مبادله بیش��تر، هزینه ه��ای بنگاه 
برای س��طح مشخصی از مواداولیه 
و کاالهای واس��طه ای افزایش یابد 

و همین امر باعث ش��ود 
2تقاضای بنگاه برای...
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درحالی که هفته گذشته به دلیل افزایش دما در نقاط مختلف کشور شاهد افزایش 
میزان مصرف برق پیش از شروع فصل تابستان بودیم، با ورود سامانه جدید بارشی و 
کاهش دما پیک )اوج( مصرف برق نیز پس از چند روز افزایش متوالی، روند کاهشی 

به خود گرفته و وارد کانال ۴۱ هزار مگاوات شد.
به گزارش ایسنا، در روزهای آخر اردیبهشت ماه نمودار مصرف برق در کشور صعودی 
و وارد کانال ۴۳ هزار مگاوات شده بود. مسئوالن دلیل این افزایش مصرف را همزمانی 
ش��روع ماه مبارک رمضان و افزایش دمای اقصی نقاط کش��ور در اردیبهشت ماه سال 
جاری نسبت به سال گذشته و استفاده بیشتر از سیستم های سرمایشی اعالم کردند.

بر این اساس میزان مصرف که در زمان اوج مصرف روز ۲۷ اردیبهشت ماه ۳۸ هزار 
و ۴۵۸مگاوات بوده در زمان اوج مصرف ۲۹ اردیبهشت ماه به ۴۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات 
رس��ید، درحالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته )۲۹ اردیبهشت ماه سال 

۱۳۹۷( ۳۸هزار و ۲۴۳ مگاوات بود.
بر این اس��اس هر درج��ه افزایش دما حدود ۱۵۰۰ م��گاوات افزایش بار مصرف را 
به همراه دارد. همین امر موجب ش��ده بود تا با افزایش یک درجه ای دمای متوس��ط 
کل کشور در هفته گذشته نسبت به مدت مشابه هفته پیش پیک مصرف برق نیز از 
حدود ۴۲ هزار مگاوات هفته گذش��ته به بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات برسد، ولی 
طی روزهای گذشته با ورود سامانه جدید بارشی و کاهش دما پیک مصرف نیز مجدداً 

روند کاهشی به خود گرفته و وارد کانال ۴۱ هزار مگاوات شد.
آخرین میزان مصرف برق

پیک مصرف برق ایران س��اعت ۱۴:۴۹ دقیقه روز ۳۱ اردیبهش��ت ماه به ۴۲ هزار و 
۷۹۸مگاوات رس��یده بود که این رقم در مقایس��ه با اوج مصرف تمامی روزهای هفته 
گذش��ته حدود ۸۰۰ مگاوات کاهش یافته بود. این روند کاهشی متوقف نشده است؛ 
به طوری که براس��اس گزارش ش��رکت مدیریت ش��بکه برق ایران، پیک مصرف برق 
کش��ور در ساعت ۱۳:۴۹ دقیقه روز پنجش��نبه دوم خردادماه ۴۱ هزار و ۵۴ مگاوات 

بوده است.
همچنی��ن در دومین روز خردادماه، کل مب��ادالت برق ایران حدود ۱6۷۹ مگاوات 
بوده اس��ت که از این میزان ۱۴۳۸ مگاوات مربوط به صادرات و ۲۴۱ مگاوات مربوط 
به واردات برق بوده اس��ت. همچنین در این روز، می��زان ذخیره نیروگاه ها به 6۳۲۳ 

مگاوات و مصرف برق صنایع نیز به ۴۴۷۸ مگاوات رسیده بود.
برخورد دولت با پرمصرف ها

پرمصرف ها طبق مصوبه دولت نه تنها ش��امل افزایش ۷درصدی بهای آب و برق از 
ابتدای اردیبهش��ت ماه ش��ده اند بلکه از اولین روز خردادماه نیز عالوه بر آن ۷درصد، 
۱6درصد به بهای آب و برق شان اضافه خواهد شد. به این ترتیب پرمصرف ها ۲۳درصد 

افزایش تعرفه خواهند داشت و قبوض برق و آب آنها نیز ماهانه صادر می شود.
اواس��ط سال گذش��ته بود که رضا اردکانیان، وزیر نیرو از به تصویب رسیدن طرح 
افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف در کمیسیون زیربنایی دولت خبر داد و هدف آن را 

تشویق مشترکان به خوش مصرفی عنوان کرد. درنهایت مصوبه دولت درباره »افزایش 
بهای آب و برق از ابتدای اردیبهش��ت س��ال ۱۳۹۸« در ۲۰ فروردین ماه ابالغ شد و 
هیأت وزیران در مصوبه ای به اس��تناد مواد یک و س��ه قانون هدفمند کردن یارانه ها 
مصوب ۱۳۸۸ به وزارت نیرو اجازه داد تا متوس��ط تعرفه های آب و برق را از ابتدای 
اردیبهشت ماه امسال بدون تغییر ساختار تعرفه ها ۷درصد افزایش دهد. در این راستا 

از ابتدای اردیبهشت ماه شاهد افزایش ۷درصدی بهای تعرفه آب و برق بودیم.
همچنی��ن اعالم ش��ده بود از ابت��دای خردادماه نی��ز با هدف مدیری��ت مصرف و 
بازدارندگ��ی مصارف غیرضرور، س��االنه ۱6درصد به خالص صورتحس��اب آب و برق 
مصارف خانگی مشترکین باالی الگوی مصرف افزوده می شود که از اول خردادماه نیز 

شاهد کلید خوردن این پروژه از سوی دولت هستیم.
میزان الگوی مصرف اینگونه اس��ت که برای مشترکان عادی ماهانه ۳۰۰ کیلووات 
س��اعت مصرف برق در ماه و الگوی مصرف برای ماه های گرم اس��ت و 6۰۰ کیلووات 
س��اعت برای دو ماه مصرف است، حال اگر مش��ترکی کمتر از این عدد مصرف کند، 

خوش مصرف و باالتر از این عدد باشد، پرمصرف محسوب می شود.
تعرفه های آب و برق باید واقعی شوند

در این راس��تا، علیرضا دائمی، کارش��ناس انرژی و معاون سابق برنامه ریزی و امور 
اقتصادی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه اصالح تعرفه های آب و برق یک فرآیند ضروری 
است، توضیح داد: هر چقدر اجرای این فرآیند دیرتر انجام شود، به مصرف کننده این 
عالمت داده می شود که میزان مصرف را افزایش دهد. درحالی که در شرایط فعلی با 
توجه به شرایط آب و هوایی کشور مصرف انرژی به این صورت اصاًل به صالح نیست.
وی بر لزوم اصالح تعرفه ها و حرکت به سمت قیمت های واقعی تاکید کرد و گفت: 
تعرفه ها باید طوری اصالح ش��وند که قیمت ها به تدریج به قیمت های واقعی نزدیک 

شوند.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به رعایت سبد درآمدی مردم و توجه به مباحث 
اجتماعی گفت: س��وی دیگر این ماجرا آن است که اصالح تعرفه ها بدون رعایت سبد 
درآمدی مردم و بدون توجه به مباحث اجتماعی قابل قبول نیس��ت. به عبارت دیگر 
اصالح تعرفه یک امر فقط اقتصادی نیس��ت و یک س��وی دیگر آن اجتماعی است و 
باید به مؤلفه اجتماعی آن بیش��تر توجه ش��ود تا جامعه راغب باشد، همچنین اتفاقی 

رخ دهد. در این صورت مشارکت الزم را خواهد داشت.
دائمی در پایان با بیان اینکه بخش��ی از درآمدهای کشور صرف هزینه های مصارف 
آب و برق می شود، توضیح داد: این درحالی است که پرمصرف ها از این یارانه استفاده 
می کنن��د در صورتی که مردم عادی جامعه از این یارانه اس��تفاده نمی کنند. به نظر 
من حتماً باید گام هایی در این جهت برداشته شود که یارانه های پنهانی که به اقشار 
خاص داده ش��ود به یارانه های واقعی تبدیل ش��ود تا اقش��ار آسیب پذیر بتوانند از آن 
استفاده کنند. در بسیاری از نقاط دنیا این برنامه ها انجام شده است و الگوهایی وجود 

دارد که می تواند با رعایت مباحث اجتماعی این اصالح را انجام دهد.

افزایش 23درصدی تعرفه آب و برق پرمصرف ها از نخستین روز خردادماه

برق پرمصرف ها را می گیرد!
روحانی در کنگره ملی تجلیل از ایثارگران:

جنگ اقتصادی پیچیده تر از حمله نظامی است
رئیس جمهور با بیان اینکه ش��هیدان و جانبازان، گواهان صادق تاریخ عزت، س��ربلندی و ایستادگی ملت هستند، گفت دفاع 

مقدس تنها تاریخ پرفراز و نشیب هشت ساله نیست، بلکه فرهنگ ایثار، رشادت، ایستادگی و مقاومت است.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، حجت االس��الم والمس��لمین دکتر حس��ن روحانی ش��امگاه پنجش��نبه از برگزیدگان 
دوازدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران تقدیر کرد و گفت: ما تنها به س��خن و ش��عار نمی گوییم که در برابر دشمن با عزت 

ایستاده ایم، بلکه شهدا گواهان ما در این مهم هستند.
رئیس جمه��ور ب��ا تأکید بر اینکه خرمش��هر نماد بزرگ در دفاع مقدس و گواه تاریخ و عزت ملی ماس��ت، گفت: روز اش��غال 
خرمش��هر و عقب نش��ینی سنگربانان و اشغال  این شهر، سخت ترین روزها و غم انگیزترین ساعات بود، اما زیباترین روزهای دفاع 

مقدس، آزادسازی و فتح خرمشهر بود که لبخند بر لبان همه ملت نشاند.
روحانی با اش��اره به اینکه فتح خرمش��هر تنها یک پیروزی س��اده نبود، بلکه توانستیم یک ش��هر را با همه اشغالگران بازپس 
بگیریم، گفت: خرمش��هر به گونه ای فتح ش��د که ۱۹ هزار سرباز و افسر عراقی اسیر شدند و تمام بسیجیان و رزمندگان و حتی 

جوانان و نوجوانان، صدها عراقی را اسیر کردند و به پشت جبهه ها می آوردند و آن روزها، عزت و سربلندی ما بود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه امروز نیز جوانان کش��ور بار دیگر برای فتح هایی همچون خرمش��هر آماده اند، گفت: آنچه را 
که اگر از ما بگیرند و روز س��قوط ماس��ت،  ایمان ملت اس��ت؛ و تا ایمان و رابطه و عبادت با حق و پیروی از امام علی)ع( در دل 

جوانان و ایرانیان باشد، از دشمن شکست نخواهیم خورد.
روحانی با بیان اینکه در زمان هشت سال دفاع مقدس فشار و حمله نظامی و اشغال سرزمین بود، اما امروز با جنگ اقتصادی 
و حمله به رفاه و شرایط زندگی مردم روبه رو هستیم، تصریح کرد: این حمله از یک جهت پیچیده تر از حمله قبل است و امروز 
نیاز به ایستادگی و مقاومت داریم و دشمنان باید بفهمند یأس و ناامیدی در دل ما راه ندارد و اگر سرزمین ما بمباران شود و 

باز هم شهید، جانباز و اسیر دهیم، دست از هدف استقالل و عزت کشور برنخواهیم داشت.
رئیس جمهور افزود: این پیامی است که بعد از ۳۰ سال از جنگ به جهان مخابره می شود و بسیاری از نسل جوان ما جنگ 

و روزهای دفاع مقدس را ندیده اند اما در عین حال امروز شاهد مقاومت، ایستادگی و ایثار دیگری هستند.
روحانی با اشاره به اینکه امروز همه توطئه و توان دشمن در این است که در برابر آنها سر فرود بیاوریم و استقالل خود را زیر 
پا بگذاریم، افزود: فرهنگ ایثار و ایس��تادگی باید مس��یر ما را مشخص کند و امروز مشخص کرده است. دشمنان فشار می آورند 
تا ما را از عزت و اس��تقالل خود پش��یمان کنند اما بار دیگر ملت نشان خواهد داد که توطئه های آنان به ثمر نخواهد نشست و 

دشمنان را بار دیگر پشیمان می کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه بیش از یک س��ال علی رغم تحریم های ش��دید و مشکالت فراوان مردم سر فرود نیاوردند و صدای 
ملت،  صدای ایس��تادگی و مقاومت بود، تصریح کرد: صدای ذلت و تس��لیم از ایران و ملت بلند نخواهد شد و با فداکاری، ایثار و 
اتحاد بر دشمن پیروز خواهیم شد. روحانی با اشاره به اینکه آنچه دشمن در اختیار داشت قدرت مادی بود و همه دنیا با تمام 
توان به آنها کمک کردند و در کنارش��ان بودند،  گفت: اما ما تنها بودیم و تنها با ایمان و اخالص حرکت کردیم و ملت وحدت، 
انقالب و اس��تقالل را حفظ کرد و فداکاری را به عنوان یک راه انتخاب نمود. رئیس جمهور تصریح کرد: امروز روز ایس��تادگی و 
مقاومت است و به ملت ایران با صراحت می گویم با ایستادگی، وحدت و مقاومت می توانیم آمریکا، رژیم صهیونیستی و ارتجاع 

منطقه را شکست دهیم.
رئیس جمهور در ابتدای س��خنان خود با اش��اره به اینکه »اساس تجاوز وحش��یانه به کشور و ایستادگی ملت در هشت سال 
دفاع مقدس در این خالصه می شود که در آن شرایط حساس تاریخی و سال های اولیه انقالب که شرایط خاص استقرار انقالب 
و عدم آمادگی نیروهای مس��لح بود«، گفت:  دش��من با حمله و تجاوز به دنبال این بود تا روحیه ما را بشکند و اگر ۳۱ شهریور 

۵۹ مردم در برابر هجوم و بمباران ساعات اولیه روحیه خود را از دست می دادند، در جنگ ناموفق می شدیم.
روحانی با اش��اره به جمله امام راحل که دش��منی سنگی انداخته و مردم ما پاس��خ آن را خواهند داد، اظهار داشت: مردم با 
قدرت ایستادند و پنج صبح فردای سخنان امام)ره(، ۱۴۰ فروند هواپیما به رژیم صدام پاسخ دادند و اهدافی را در داخل عراق 
بمباران کردند. رئیس جمهور ادامه داد: جنگ در همان چند س��اعت خاتمه یافت و دش��من فهمید که مردم، س��پاه، ارتش و 
بسیج با همه وجود برای دفاع از شرف،  عزت و استقالل کشور، می ایستد و آن پنج صبح همان عالمت به دشمن بود که مردم 

با همه توان در صحنه اند.
پیش از سخنان رئیس جمهور حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی شهیدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقالب اسالمی و دفاع مقدس و حماسه سازان سوم خرداد و تبریک 

روز مقاومت، ایثار و پیروزی به ملت بزرگ ایران، گفت: سوم خرداد برای ملت ایران روزی بزرگ و پرخاطره است.
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران، اظهار داش��ت: سوم خرداد سال6۱ پرشورترین، زیباترین و از به 
یادماندنی ترین روزهای کشور ماست چراکه رزمندگان اسالم در این روز در خرمشهر،  معجزه آفریدند و کاری کردند که دوست 

و دشمن وادار به تحسین شدند.
وی با بیان اینکه فتح خرمش��هر به فرموده امام راحل فتح ارزش ها بود، گفت:  باید تالش کنیم تا حماس��ه های دوران دفاع 

مقدس در تاریخ کشور، حفظ و نگهداری شده و به نسل های آینده انتقال پیدا کند.

مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی



س��ال ۹۷ را شاید بتوان سال فربه شدن دالالن ارز و کسب درآمدهای نجومی از 
محل مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با ارز آزاد دانست، اما ترفندهای دالالن برای کسب 

این درآمد در سال سخت اقتصادی چه بود؟
به گزارش خبرآنالین، در بودجه سال ۹۷ مصوب شد ۱۴ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ 
تومانی صرف تأمین کاالهای اساس��ی مردم ش��ود، اما بخش اعظمی از این بودجه 
ارزی صرفاً به جیب دالالن رفت و هیچ مش��کلی از مردم در مورد تأمین کاالهای 

اساسی حل نکرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی از س��ال گذش��ته در دستور کار دولت برای 
تخصی��ص به تمام کااله��ای وارداتی قرار گرفت، اما مدت��ی بعد با مخالفت برخی 
نماین��دگان و اقتصاددان��ان، آن هم به اس��تناد س��ودهای ب��ادآورده ای که نصیب 
صادرکنندگان و واردکنندگان کاال ش��ده بود دولت از تخصیص آن به تمام کاالها 

خودداری و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کاالهای اساسی کرد.
هدف دولت از عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کاالها در بازار بود تا بتواند 
مقابل تورم ناش��ی از افزایش قیمت ارز بایس��تد و این تورم به کاالها منتقل نشود؛ 
سیاستی که چندان موفق نبود و رشد قیمت کاالها پس از افزایش قیمت دالر در 

سال گذشته بیانگر این موضوع است.
طعم شیرین دالر دولتی

طع��م دالر ارزان قیمت به قدری ش��یرین و چس��بناک بود ک��ه حتی کوچک تر 
ش��دن سفره مردم و کاهش ش��دید قدرت خرید نیز نتوانس��ت واردکنندگان کاال 
و دریافت کنن��دگان ارز دولت��ی را وادار به توزیع کاالها با قیم��ت معادل آن کند، 
به گونه ای که از س��ویی منابع عمومی کش��ور به صورت ارز در اختیار واردکنندگان 
قرار می گرفت و از سوی دیگر کاالهای وارداتی بعد از احتکار و عدم عرضه به بازار، 
با قیمت ارز آزاد ۱۴ هزار تومانی به مردم فروخته می ش��د. از دیگر فسادهای ناشی 
از ن��رخ ارز دولتی می ت��وان به واردات کاالهایی غیر از کاالهای ضروری و تخصصی 
مربوط به شرکت دریافت کننده ارز نام برد. شرکت خودرویی دارو وارد کرد و شرکت 

محصوالت غذایی، قطعات خودرو.
در ای��ن زمینه می توان به واردات تلفن هم��راه، همزن برقی، کتری برقی، غذای 
سگ و گربه و ده ها موارد دیگر اشاره کرد. براساس گزارش های منتشره، تنها یکی 
از ش��رکت هایی که در سال گذشته توانس��ته بیش از ۲6.۵ میلیون یورو ارز دولتی 
دریافت کند، از آشفتگی بازار سوءاستفاده کرده و کاالهای خود را حداقل ۲ میلیون 

تومان گران تر به یک شرکت دیگر واگذار کرده است.
دیگر روش��ی که اخیراً برای بهره مندی س��ودجویان و اخاللگران از شرایط ارزی 
کش��ور ایجاد شده و در سایه ضعف های نظارتی رخ  داده است، ثبت شرکت صوری 
در خارج از کش��ور و روابط تجاری با آن اس��ت. در این شیوه، واردکنندگان و تجار 
در خارج از کشور شرکتی ثبت می کنند. سپس از شرکت داخلی به شرکت صوری 
خارجی درخواست واردات می دهند و برای آن ارز دریافت می کنند و با صدور فاکتور 

صوری کاالیی هم به کشور وارد نمی کنند.
هشدارهایی دیرهنگام

محمد دهقان، نایب رئیس فراکس��یون والیی از س��ود حدود ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومانی دالالن در سال ۹۷ از مابه التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی که به برخی شرکت ها 
و افراد واگذار شده بود پرده برداشت و معتقد است: قوه قضائیه باید به پرونده به یغما 
بردن ذخایر ارزی کشور و دولت ورود کند، در سال ۹۷ حدود ۲۰ میلیارد دالر ارز 

کشور با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰تومان به مجموعه های مختلف واگذار شد.
تفاوت ارز آزاد و دولتی که به برخی ش��رکت ها و افراد واگذار ش��ده، حدود ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان است، درحالی که خسارت سیل عظیم در فروردین ماه حدود ۳۵ 

هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این در حالی اس��ت که سخنگوی دولت که اتفاقاً یکی از تأثیرگذارترین افراد در 
سیاست گذاری اقتصادی کشور هم هست در اواخر فروردین سال جاری درخصوص 
حیف ومیل شدن پولی در مقیاس حدود یک پنجم بودجه کشور آن هم توسط اقدام 

غیرکارشناسی دالر سخن گفت.
به گفته نوبخت، هم اکنون برای واردات ۲۵ قلم کاالی اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی 
پرداخت می شود و بر این اساس پارسال ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد یارانه برای کاالی 
اساس��ی پرداخت ش��د و پیش بینی می شود که امس��ال نیز ۱۴ هزار میلیارد یارانه 

پرداخت شود.
در بین این بی سامانی ها، چندی پیش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 
در کانال اینس��تاگرامی خود نوش��ت که با توجه به ب��رآورد ارز خالص صادراتی با 
محاسبه هزینه های مبادالتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات 
در نیمه نخس��ت پارس��ال، تاکنون 6۰درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد 

بازگشته است.
به گفته این مسئول، پارسال ارز برگشتی براساس روش های ابالغی بانک مرکزی 
یعنی فروش در س��امانه نیما، عرضه در صرافی ها، واردات در مقابل صادرات خود، 
واگ��ذاری ارز پروانه صادراتی و واگذاری به بانک مرکزی به رقم معادل ۱۸ میلیارد 

و ۷۰۰ میلیون دالر رسید.
جعبه سیاه ارز دولتی

وحید ش��قاقی شهری، کارش��ناس اقتصادی یکی از دالیل اصلی افزایش شدید 
قیمت کاالهای اساس��ی در سال گذش��ته را اجرای نادرست سیاست تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد. او با فاجعه خواندن این اتفاق در اقتصاد ایران، گفت: من 
اس��م آن را جعبه سیاه ارز ۴۲۰۰ تومانی می گذارم زیرا جزییات مربوط به آن اصاًل 
ش��فاف نیس��ت و بانک مرکزی هم به طور قطره چکانی اسامی کسانی که این ارز را 
دریافت کرده اند منتشر می کند ولی باز مشخص نیست که حدود ۱۰ هزار نفر که 

این ارز دولتی را گرفتند چه کاالهایی وارد کردند؟
به گفته ش��قاقی ش��هری، یکی از دالیل اصلی بروز تورم در کاالهای مختلف و 

افزایش قیمت در آنها این بود که سیاست ارز ترجیحی به هدف تعیین شده اصابت 
نک��رد. تاکنون ۲۳میلیارد دالر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در کش��ور توزیع  ش��ده 
اس��ت، دولت ادعا می کن��د از این مقدار ۱۳.۵ میلیارد دالر را به کاالهای اساس��ی 
اختصاص داده اس��ت و حدود ۹.۵میلیارد دالر آن هنوز مشخص نیست که به چه 
چیزی اختصاص پیدا کرده است و نصف همین ۱۳.۵ میلیارد دالر هم اصاًل ناپدید 

شده است.
این استاد دانشگاه می گوید: قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شود تا قیمت کاالها 
افزایش پیدا نکند، اما خودتان می دانید که کاالهای اساس��ی بین ۴۰ تا ۱۰۰درصد 

افزایش قیمت داشته است.
ش��قاقی تأکی��د دارد که در کن��ار همه این مس��ائل می توان به بح��ث احتکار، 
س��وداگری، رش��د فزاینده نقدینگی و عدم وجود ابزارهای اقتصادی برای مدیریت 
جریان نقدینگی اش��اره کنیم و شرایط به گونه ای است که گویی هیچ درک درستی 

از اقتصاد وجود ندارد.
به گفته این استاد دانشگاه یکی دیگر از مشکالت اقتصاد پلیسی و تعزیراتی است 
و متأسفانه ما آینده پژوهی و درک درستی از اقتصاد نداریم و همه این اتفاق ها باعث 

می شود که بازارها ملتهب تر شود.
سرانجام ارز دولتی

دولت هرچند دیر، اما باالخره در قبال اش��کاالت اساس��ی و تخلفات انجام ش��ده 
درزمینه تخصیص ارز دولتی برای واردات کاال واکنش نش��ان داد. برای همین هم 
بخشنامه های جدید ارزی، پشت هم از راه رسید. با راه اندازی سامانه نیما از بسته های 
پی درپی ارزی دولت پرده برداری ش��د. این در حالی اس��ت که طی سال گذشته و 
امسال پرونده های متعددی درخصوص عدم بازگشت کاال یا ارز به نرخ دولتی توسط 
صادرکنندگان و یا واردکنندگان در مراجع قضایی تش��کیل ش��ده اس��ت، اما روند 
رسیدگی این پرونده ها در برخی موارد نشان از عدم بازگشت منابع ملی کشور داشته 
و حتی هیچ تاثیری در نرخ کاالهایی که به واسطه اقدام این افراد در بازار با کاهش 
شدید روبه رو شد ندارد. ماجرای کاهش و گرانی چند برابری نرخ ارز، کمبود و گرانی 
تمامی اقالم غذایی اعم از گوش��ت و حبوبات و برنج تا احتکار کاغذ و لوازم خانگی 

به طمع گرانی و سود بیشتر دالالن همچنان موضوع داغ رسانه ها و مردم است.
حجت االس��الم و المس��لمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در 
این رابطه گفت: بس��یاری از فسادها در زمینه بانک ها و ارز مربوط به کوتاهی هایی 
است که مدیران دارند. چرا باید بانک  مرکزی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را به گروهی 

بدهد که....
اگر بانک مرکزی نظارت می کرد ایا مفاسد ایجاد می شد. در بانک ها برای پرداخت 
تسهیالت ببینید چه فسادهایی که ایجاد نمی شود. انتظار ما از نمایندگان مجلس 
این است که آنها نمادهای برجسته ای برای مبارزه با فساد باشند آیا اینچنین است. 

ان شاءاهلل.

دالالن چگونه ارزهای دولتی را در سال 97 بلعیدند؟

جعبه سیاه ارز ۴۲۰۰ تومانی

جدال ارزی و آماری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر سر میزان برگشت 
ارز حاص��ل از ص��ادرات به چرخه اقتصادی کش��ور در روزها و هفته های 
گذش��ته هیاهوی بسیاری در رس��انه ها به پا کرده است؛ از یک سو، وزیر 
اقتصاد معتقد است که از مجموع ۴۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی فقط 
۱۰ میلیارد دالر آن به کش��ور بازگش��ته است. در مقابل، رئیس کل بانک 
مرکزی با رد این آمار، تأکید کرده تاکنون 6۰درصد ارز ناشی از صادرات 
به چرخه اقتصاد بازگشته و هنوز فرصت کافی برای بازگشت ارز صادرات 

زمستان گذشته باقی است.
ب��ا این همه، بانک مرکزی در تازه ترین دس��تورالعمل ارزی اعالم کرده 
اس��ت که صادرکنندگان باید ۵۰درصد از ارز خود را به س��امانه نیما وارد 
کنن��د و می توانند معادل ۳۰درصد از ارز خود را نیز به واردات اختصاص 

دهند.
در ای��ن میان، رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران معتقد اس��ت که 
دس��تورالعمل جدی��د ارزی بان��ک مرکزی بخش��ی از دغدغه های بخش 
خصوصی را پوش��ش داده اس��ت، اما برای آنکه بتواند تأثیرات مثبتی از 

خود بر جای گذارد، نیاز به اصالحات دارد. مهرداد الهوتی در گفت وگو با 
ایس��نا، درباره دستورالعمل جدید ارزی بانک مرکزی گفت: اتاق بازرگانی 
در هفته های گذشته و در جریان جلسات مشترک با بانک مرکزی تالش 
کرد خواس��ته های خ��ود در مدیریت بازار ارز را مط��رح کند و نتیجه آن 
نامه ای بود که از س��وی اتاق بازرگانی به بانک مرکزی ارس��ال شد. با این 
وجود، دس��تورالعمل جدید این نهاد بخش��ی از خواسته های ما را لحاظ 

کرده و بخشی از آن مورد توجه قرار نگرفته است.
به گفته وی، آنچه در اس��فندماه سال گذشته و فروردین امسال اتفاق 
افتاد، نش��ان داد که با باز گذاشتن دس��ت صادرکنندگان می توان الاقل 
بخش��ی از نیازهای وارداتی کشور را پوش��ش داد. آمارهای بانک مرکزی 
نش��ان می دهد در این دو م��اه حدود ۲.6 میلی��ارد دالر واردات از محل 
ارزهای صادراتی انجام ش��ده که در شرایط فعلی آمار قابل قبولی است و 

بخشی از نیاز کارخانه ها به مواد اولیه از همین محل تأمین شده است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه وقتی یک ش��یوه تأثیر خود 
را نشان داده نباید به راحتی از آن چشم پوشی کرد، گفت: برخالف قاعده 

قبل در دس��تورالعمل جدید، سهم س��امانه نیما ۵۰درصد تعیین شده و 
۳۰درصد از ارز صادراتی به واردات اختصاص می یابد، در حالی که امکان 
آن وجود داشت با تداوم شرایط قبلی صادرکنندگان امکان بیشتری برای 

فعالیت در این حوزه داشته باشند.
الهوتی اضافه کرد: نپرداختن دس��تورالعمل جدید به موضوع معافیت 
صادرات کمتر از یک میلیون یورو از ورود به سامانه نیما، نامشخص بودن 
ش��رایط صادرات ریالی به کش��ورهایی همچون عراق و افغانستان و عدم 
موافقت با افزایش زمان بازگش��ت ارزهای صادراتی به 6 تا ۹ ماه و تاکید 
بانک مرکزی بر زمان چهار ماهه، بخش دیگری از دغدغه هایی بود که به 

نظر می رسد در دستورالعمل بانک مرکزی به آنها پرداخته نشده است.
وی با بیان اینکه با وجود مش��کالت موج��ود تعامالت اتاق بازرگانی با 
بانک مرکزی ادامه دارد، خاطرنش��ان کرد: خواسته های باقیمانده بخش 
خصوصی در جلس��ات پیش روی اتاق با مس��ئوالن بانک مرکزی دنبال 
خواهد ش��د و ما به حفظ تعامل و بهبود ش��رایط و سیاست ها خوشبین 

هستیم.

دالرها باز می گردند؟

سیاه و سپید مقررات جدید بانک مرکزی

یادداشت

بودن یا نبودن اقتصاد آزاد؟ مسئله این است

بنگاه های اقتصادی کش��ور ماه هاس��ت ک��ه درگیر اس��ترس و التهاب و 
س��ردرگمی وضعیت بازار و اقتصاد هستند. این مشکالت مانعی جدی برای 
برنامه ریزی ه��ای بلندم��دت بنگاه های اقتصادی بوده و آنه��ا را به اجبار به 
س��متی برده که تنها به حفظ ش��رایط موجود و جلوگیری از تعطیلی فکر 

کنند.
اقتص��اد ایران از منظ��ر عملکرد اقتص��ادی متاثر از ش��رایط تحریمی و 
فش��ارهای بیرونی در کنار ع��دم تعادل های اقتص��ادی در داخل وارد یک 
دوره رکود تورمی ش��ده است. طی یک سال گذشته و با تشدید تحریم های 
بین المللی علیه کشور، دسترسی بنگاه های کشور به بازارهای مالی و تجاری 
بین المللی محدود ش��ده است. عدم دسترس��ی به بازارهای مالی و تجاری 
بین المللی باعث ش��ده بنگاه های اقتصادی از منظر دسترسی به مواداولیه و 
کاالهای واسطه ای وارداتی با محدودیت مواجه شوند یا به دلیل هزینه های 
ناش��ی از تحریم و لزوم پرداخت هزینه مبادله بیشتر، هزینه های بنگاه برای 
س��طح مش��خصی از مواداولیه و کاالهای واس��طه ای افزایش یابد و همین 
امر باعث ش��ود تقاضای بنگاه برای مواداولیه و کاالهای واس��طه ای وارداتی 
کاهش یابد. شدت اثرپذیری بنگاه از این مسیر به امکان و میزان جانشینی 

مواداولیه و کاالهای واسطه ای وارداتی با تولید داخل بستگی دارد.
طی چند دهه گذش��ته ش��اهد تاثیرات منفی سیاست بر اقتصاد بوده ایم. 
رابط��ه میان سیاس��ت و اقتص��اد، یک رابط��ه دوطرفه اس��ت و از آنجا که 
دس��تیابی به س��هم بیش��تر کیک اقتصاد، به معنای برخورداری از قدرت و 
نفوذ سیاس��ی باالتر اس��ت، عملکرد اقتصادی نیز به نوبه خود توزیع قدرت 
در محیط سیاس��ی را تحت تاثیر قرار داده و از این مس��یر، سیاست گذاری 
آینده اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. به بیان دیگر، تقابل میان سیاس��ت 
و اقتصاد یک بازی پویاس��ت که در بلندمدت، کامیابی شکس��ت ملت ها از 

مسیر آن تعیین می شود.
این روزها کش��ور درگیر یک جنگ تمام عی��ار اقتصادی با ایاالت متحده 
آمریکا ش��ده و ترام��پ و تیم همراهش از هر ترفندی ب��رای تضعیف ایران 
استفاده کرده و خواهند کرد. در دوره گذشته تحریم ها، هنگامی که صحبت 
از تحریم نفت شد، سیاس��تمداران آن را امری غیرممکن می دانستند، ولی 
گذش��ت زمان نشان داد که فروش نفت به شدت کاهش یافت و درآمدهای 

نفتی دولت به شدت به خطر افتاد.
آنچ��ه در جهان امروز می تواند به عنوان یک ابزار مهم و تاثیرگذار قدرت 
ایفای نقش کرده و از کش��ور در مقابل دست اندازی های بیگانگان محافظت 
کند، ایجاد وابستگی متقابل سایر کشورها به اقتصاد کشورمان است. جامعه 
ایرانی در طول ۱۰۰ س��ال گذشته هیچ گاه در مسیر عبور از اقتصاد دولتی 
و رشد بخش خصوصی موفق نبوده و همه چیز تنها در حد حرف و تئوری 
بوده است. ایران در طول چند دهه گذشته به دالیل مختلف اقتصاد آزاد را 
نپذیرفت و نتوانس��ت آن را جایگزین اقتصاد دولتی کند. متاسفانه این روند 
تا به االن نیز ادامه داشته و به کرات دیدم که هر بار سیاسیون در دولت های 

مختلف، پس از اتمام کار دولتی شان روانه بنگاه های خصوصی شده اند.
در محیط داخلی بزرگ ترین مشکلی که بنگاه های ما با آن مواجه هستند 
و قابلیت برنامه ریزی در تخصیص منابع و تولید را از ایش��ان س��لب می کند 
و از ای��ن رهگذر زیان ه��ای فراوانی را بر بنگاه و س��رمایه های ملی تحمیل 
می کن��د، نبودن ثبات در سیاس��ت ها و دس��تورالعمل های نهادهای دولتی 
وزارتخانه ها و گمرکات و بانک مرکزی و تغییرات هفتگی و ماهانه آنها است 

که هزینه های بسیاری را به بنگاه های خصوصی تحمیل می کند.
ب��ا توجه به اینکه بنگاه ها نوعا چه به طور مس��تقیم و چه غیرمس��تقیم 
نیازمند تدارک از مس��یر کاالهای واردات��ی یا متاثر از فعالیت های صادراتی 
برای توس��عه بازارهای فروش هس��تند و واردات و صادرات کاال پی در پی 
دس��تخوش سیاس��ت های متفاوت ارزی هس��تند، این امر آنچنان بی ثباتی 
و س��ردرگمی در ح��وزه فعالیت ه��ای بنگاه ها ایجاد کرده ک��ه گاه مدیران 
بن��گاه از پرداخت��ن به بخش��ی از فعالیت ه��ای اصلی خود که تاس��یس و 
سرمایه گذاری های بنگاه بر آن اساس مبتنی بوده است، منحرف می شوند.

در ش��رایط پیچیده و مبهم موجود ش��اهد هس��تیم که دولتمردان تنها 
نظاره گر ش��رایط هس��تند و عمال هیچ راه حل و کمکی برای برطرف کردن 
مش��کالت ندارند؛ مشکالتی که به اعتقاد کارشناس��ان، راه حل آنها چندان 
س��خت و دور از دسترس نیس��ت. موضوع اصلی این است که اراده ای برای 
حل مشکالت وجود ندارد. شاید هم علت این است که این مشکالت و درهم 
ریختگی ها نتیجه کارکرد سیاست گذاری های همین دولتمردان بوده است.

بای��د قبول کنی��م تهدید سیاس��ت گذاری های غلط داخل��ی هزینه های 
س��نگین تری از تحریم های خارجی به اقتصاد کش��ور وارد کرده است. روند 
تحریم ه��ا و آثار مخرب آنها از ثبات نس��بی برخوردار بوده اس��ت و فرصت 
مقابل��ه و چگونگی برخ��ورد با آنها و یافتن راه حلی ک��ه از آنها به دور زدن 

تحریم ها یاد می شود، برای مدیران بنگاه میسرتر بوده است.
دولت ها همواره برای مقابله با بحران های خودس��اخته، دو ابزار قدیمی و 
ناکارآمد دارند. ابزار اول، اعطای ارز ارزان قیمت به واردات اس��ت که رانت و 
فس��ار و انحصار ایجاد می کند. ابزار دوم، قیمت گذاری و تشدید نظارت های 
تعزیراتی بر بازار اس��ت. این سیاست ها چنان فساد بزرگی را ایجاد کرده که 

حتی قوه قضائیه نیز نتوانسته آن را مهار کند.
عمده مش��کالت امروز بنگاه های ایرانی ناش��ی از سیاست های اقتصادی 
داخلی است. این سیاست ها هیچ گاه در دوره رونق و رشد اجازه عرض اندام به 
بنگاه های بخش خصوصی نداده و در واقع امکانات و فرصت های فراهم شده 
را یا در اختیار بنگاه های دولتی قرار داده یا به بنگاه های ش��به دولتی که در 
اثر اجرای نادرس��ت سیاست های خصوصی س��ازی شکل گرفته بودند، اعطا 
کرده و از این میان سهم بنگاه های واقعی بخش خصوصی اندک بوده است.

در دوران رک��ود ابزارهایی به کار برده ش��ده که کامال خالف رونق تولید 
و ایجاد اش��تغال و توس��عه اقتصادی بوده و اگر رانت و انحصاری هم ایجاد 
ش��ده، در اختیار بنگاه های وابس��ته قرار گرفته است. خارج  کردن بنگاه های 
اقتصادی از فش��ار ش��دید موجود در فضای سیاس��ت گذاری داخلی از نظر 
روش ش��ناختی چندان س��خت و پیچیده نیس��ت. آزادس��ازی اقتصادمان 
به گونه ای که محوریت اقتصاد در دست بخش خصوصی واقعی قرار گیرد و 
دخالت های دولت تمام شود، تنها سیاست گذار و ناظر باشد، راهی است که 

کشورهای توسعه یافته قبال تجربه کرده اند.
در همه این کشورها بخش خصوصی موتور محرکه اقتصاد است. دولت ها 
دخالتی نمی کنند، قیمت گذاری دستوری نمی کنند و تعرفه های گمرکی و 
دستورالعمل ها را مرتب تغییر نمی دهند. تنها راه پیش روی ما، اقتصاد آزاد 
است. منافع ملی کشور در بلندمدت تنها به کمک اقتصاد آزاد تامین خواهد 

شد. اقتصاد ایران باید خود را از سیطره سیاست رها کند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی
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برخی کارشناسان مسکن پیشنهاد می دهند که برای بهبود قدرت خرید مسکن 
مردم، می توان تاخیری در دریافت هزینه زمین داشت، به این شکل که مردم هزینه 
ساخت را به س��ازندگان پرداخت کنند و زمانی که وارد مسکن خود شدند، هزینه 

زمین را به صورت اقساط پرداخت کنند.
به گ��زارش خبرآنالین، افزایش بیش از حد انتظار نرخ مس��کن در کنار کاهش 
محس��وس معامالت ملک در تهران، در حال حاضر پرس��ش های بس��یاری درباره 
آینده بازار مسکن و همچنین چشم انداز خانه دار شدن خانوارهای دارای درآمدهای 

متوسط و پایین در ذهن مردم به وجود آورده است.
براس��اس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت معامالت مسکن در فروردین 
۹۸، متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی ش��هر تهران ۱۱.۲ میلیون تومان بود که نسبت 
به اسفند ۹۷ حدود ۲.۱درصد و نسبت به فروردین ۹۷ حدود ۱۰۳.۹درصد افزایش 
نشان می دهد. این در شرایطی است که تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران به ۳.۴ هزار واحد مس��کونی رسیده که نس��بت به اسفند ۹۷، ۷۳.۳درصد و 

فروردین ۹۷ حدود ۳۲.۲درصد کاهش یافته است.
این حد افزایش قیمت مس��کن در دوره یک سال گذشته، بسیاری از معادالت و 
محاس��بات برای تقویت قدرت مالی طرف تقاضا و نیز پس انداز و دریافت وام برای 
خرید خانه را به هم زده اس��ت. شرایط به گونه ای ش��ده که مدت زمان انتظار برای 
خرید خانه به ۳۳ س��ال رسیده اس��ت. طبق برآوردهای فردین یزدانی، کارشناس 
اقتصاد مسکن، نسبت متوسط قیمت یک واحد مسکونی به درآمد خانوار، شاخصی 
است که به آن توان پذیری مسکن می گویند. قبل از افزایش قیمت مسکن در سال 
گذشته مدت زمان انتظار برای خرید خانه ۱۱ سال بوده اما با شرایط امروز قطعا به 

باالی ۱۳ سال رسیده است.
به گفته وی، این اعداد در ش��رایطی اس��ت که مردم از حقوق و دس��تمزد خود 
هیچ مصرفی نداشته باشند، اما اگر خانوار یک سوم از درآمد خود – درآمد متوسط 
جامعه- را مصرف کنند و مابقی را برای خرید مس��کن پس انداز کنند، مدت زمان 

انتظار برای خرید مسکن به ۳۳ سال می رسد.
سقوط قدرت خرید وام مسکن

در این میان، تحلیل ها بیانگر آن است که قدرت خرید وام اوراق مسکن به سطح 
س��ال ۹۲ سقوط کرده است. آنچه اکنون به عنوان تسهیالت انفرادی خرید مسکن 
از محل اوراق توسط بانک عامل بخش مسکن به متقاضیان پرداخت می شود، تنها 
تکافوی خری��د حداکثر پنج مترمربع آپارتمان را می کن��د که این میزان یک دهم 
حداقل مس��احت مسکن کوچک متراژ مناس��ب زوج های کم درآمد است. از این رو 
فعاالن بازار مسکن از این وام در حال حاضر با تعبیر وام خرید متری یاد می کنند و 

آن را به عنوان تسهیالت خرید مسکن به رسمیت نمی شناسند.
آنطور که از روند کنونی بازار مس��کن می توان دریافت، در حال حاضر مالکان به 
دنبال این هس��تند که قیمت مسکن را به میزان افزایش قیمت دالر باال ببرند، اما 

بخش تقاضا چنین توانی را برای پرداخت ندارد؛ چراکه درآمد یا ثروت خانوارها به 
اندازه تفاوت قیمت دالر باال نرفته است. بر این اساس است که زمانی که به قیمت ها 
در گزارش بانک مرکزی در برخی مناطق مانند منطقه ۲۲ نگاه می کنیم، می بینیم 
که قیمت مسکن در این منطقه به طور متوسط ۱۰ میلیون تومان در هر مترمربع 
مسکونی باال رفته است. یعنی قیمت یک واحد 6۰ متری، برابر 6۰۰ میلیون تومان 
تومان می شود. این در شرایطی است که زمانی که از مالکان پرسیده می شود دلیل 
این همه افزایش قیمت مس��کن چیس��ت، به واحدهایی با قیمت هر مترمربع ۵۰ 

میلیون تومان اشاره می کنند.
قیمت مسکن حبابی است؟

حس��ام عقبای��ی، نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک کش��ور در این خصوص 
می گوید: من اعتقاد دارم که قیمت مس��کن حبابی نیس��ت؛ اگرچه قیمت مسکن 

بیش از ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده است.
وی می افزای��د: برخی از س��ایت ها و فضاهای مجازی بع��د از عید قیمت ها را به 
ص��ورت نامتعارف باال بردند و قیمت مس��کن را حبابی کردن��د. برای مثال، قیمت 
آپارتم��ان ۱۰میلیون تومان بود که ۱۵ میلیون تومان قیمت می گذاش��تند و هیچ 

خریداری هم برای آن وجود نداشت.
عقبایی تصریح می کند: س��ایت ها و فضاهای مجازی چنین ش��رایطی را در بازار 
مس��کن به وجود آوردند، ولی عمال قیمت مسکن رش��د باالیی داشته است و رشد 
آن ه��م ب��ه عوامل متعددی همچون نبود توازن بین عرضه و تقاضا و کاهش تولید 
برمی گردد. وی متذکر می ش��ود: من فکر می کنم که قیمت حقیقی مس��کن دچار 

حباب نیست و باید مراقب باشیم که قیمت ها بیش از این افزایش پیدا نکند.
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک یادآور می شود: در سال ۹۷ با رکود در بازار 
مسکن مواجه بودیم؛ البته خرید و فروش به صفر نرسیده، اما به دلیل کاهش قدرت 
خرید مردم، ۷۰درصد معامالت مس��کن کاهش پیدا کرده است. دولت باید به این 

موضوع توجه کند.
افت شدید قدرت خرید مسکن جبران می شود؟

عقبایی با اش��اره به راهکارهای بهبود قدرت خرید مسکن مردم، می گوید: خیلی 
خوب می ش��ود این وضعیت را جبران کرد، اما متاس��فانه عزم��ی وجود ندارد. من 
راهکارهای کنترل قیمت مس��کن و اینکه قیمت مس��کن با قدرت خرید مس��کن 

متناسب شود را به شما می گویم.
وی می افزای��د: اگر از من به عنوان دولت س��وال کنند ک��ه برای کنترل قیمت 
مسکن و باال بردن قدرت خرید مردم چه باید کرد، می گویم 6۰ تا ۹۰درصد قیمت 
مسکن زمین است. ما در کشور به اندازه کافی زمین داریم و وزارت راه و شهرسازی 

زمین های مختلفی را در تمام شهرهای بزرگ و کوچک شناسایی کرده است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور عنوان می کند: دولت باید ستاد مدیریت 
زمین تش��کیل دهد که زمین را در اختیار انبوه سازان و تولیدکنندگان مسکن قرار 
دهد. همچنین مصالح ساختمانی در کشور صادر می شود. حدود ۳۰درصد از قیمت 

مس��کن مربوط به مصالح ساختمانی و نیروی انسانی است. پس ما زمین و مصالح 
ساختمانی داریم و مثل فیلیپین الزم نیست که دریا را خشک کنیم تا خانه بسازیم.
عقبایی متذکر می ش��ود: ما باید بانک توسعه ای ایجاد کنیم و جلوی بنگاه داری 
بانک ها را بگیریم. پولی که بانک ها برج سازی و مال سازی می کنند را باید بگیریم. آن 
زمان می توان به افزایش تولید مسکن کمک کرد و با افزایش تولید، قیمت ها کاهش 

می یابد و قدرت خرید باال می رود.
وی یادآور می ش��ود: وقتی که به زمین دست زده نمی شود و به بانک اجازه داده 
می شود که برخالف قانون، انبوه سازی، برج سازی و مال سازی کند، چه توقعی وجود 

دارد که بین عرضه و تقاضا توازن ایجاد شود.
پیشنهاد: زمین قسطی شود

مهدی غالمی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در این زمینه می گوید: اولین راه حلی 
که به ذهن برای بهبود قدرت خرید مس��کن می رس��د، این اس��ت که وام خرید را 
افزایش دهند. البته افزایش وام خرید تبعات خود را دارد. زمانی که عرضه و تقاضای 
مس��کن به میزان کافی نرسیده، اگر وام خرید مس��کن را افزایش دهیم، قیمت ها 

دوباره باال می رود و با قیمت قدرت خرید کاهش می یابد.
این کارشناس مسکن تصریح می کند: دولت در حال حاضر افزایش عرضه و تولید 
مسکن را در دس��تور کار خود قرار داده، ولی به گونه ای مسکن ساخته می شود که 
قدرت خرید مردم را باال نمی برد، چون با قیمت بازار و روز به مردم عرضه می شود.

غالمی عنوان می کند: دولت اگر از مدل هایی استفاده کند و تاخیری در دریافت 
هزینه زمین داشته باشد، مردم به راحتی می توانند صاحب خانه شوند. به این شکل 
که مردم هزینه ساخت را به سازندگان پرداخت کنند و زمانی که وارد مسکن خود 
ش��دند، هزینه زمین را به صورت اقس��اط پرداخت کنند. به این ترتیب، خانواده ای 
که مس��تاجر است، اقس��اطی که می پردازد، ش��بیه کرایه خانه ای می شود که االن 

پرداخت می کند.
وی متذکر می شود: این راه حلی است که دولت می تواند اجرایی کند و به راحتی 
خانوارهایی که در دهک های متوس��ط قرار دارند، می توانند صاحب خانه ش��وند. در 
مس��کن مهر هزینه زمین صفر ش��ده بود، اما ما می گوییم هزینه س��اخت را مردم 

بپردازند، اما هزینه زمین به صورت اقساط پرداخت شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: اگر ما افزایش قیمت مسکن را نگاه کنیم، 
به خصوص اگر با افزایش قیمت زمین مقایس��ه کنیم، متوجه می شویم که بخشی 
از افزایش قیمت ها خیلی ش��دید اس��ت. دلیل آن هم این است که عرضه و تقاضا 
به ش��کل خوبی قرار ندارند و کس��انی که واحد مس��کونی دارند، به هر قیمتی که 

بخواهند، می فروشند.
غالمی تصریح می کند: موضوع دیگر این اس��ت ک��ه در حال حاضر مالیات های 
تنظیم��ی وجود ندارد. یعنی اگر یک نف��ر قیمت ها را بخواهد خیلی باال ببرد، هیچ 
برخوردی صورت نمی گیرد، اما در دنیا مالیات بر عایدی سرمایه دریافت می شود و 

افزایش شدید قیمت ها با این مالیات کنترل می شود.

رونمایی از مدل جدید تقویت قدرت خرید مسکن

زمین قسطی شود
نفت

چرا صفر شدن فروش نفت ایران غیرممکن است؟
نفت ایران، برگ برنده چین در مقابله با 

آمریکا
درحالی که ترکش های جنگ تجاری آمریکا و چین تمام بازارهای 
جهانی را تحت تأثیر قرار داده است، بازار طالی سیاه نیز از این ماجرا 
بی تاثیر نبوده است. چینی ها که از رفتارهای غیرمنطقی دولت آمریکا 
در وض��ع تعرفه های تجاری علیه محصوالت خود ش��اکی هس��تند، 
ممکن است تصمیم هایی در بازار نفت بگیرند که چندان مورد پسند 

آمریکایی ها نباشد.
به گزارش ایسنا، چین که از واردکنندگان اصلی نفت ایران محسوب 
می ش��ود، پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و وضع تحریم های 
جدید علیه صنعت نفت ایران، جزو کشورهایی بود که از معافیت های 
ابتدایی نسبت به این تحریم ها برخوردار شد، اما پس از آنکه معافیت 
واردات نفت این کشور از سوی آمریکا تمدید نشد، اکنون ممکن است 
با اتخاذ تدابیری و با پشت کردن به این تحریم های یکجانبه، واردات 

نفت از ایران را ادامه دهد.
هیچ چیز ب��ه اندازه جنگ تجاری آمری��کا و چین، جریان تجارت 
جه��ان و تقاضا برای کاالهای مختل��ف از جمله نفت را مختل نکرده 
است. جنگ تجاری اهمیت ویژه ای برای نفت دارد زیرا هر دو کشور 
آمری��کا و چین بیش از ۳۰درصد تقاضای جهان برای نفت را به خود 
اختصاص می دهند. نفت در فهرس��ت تعرفه های تالفی جویانه چین 
روی واردات کااله��ای آمریکایی قرار نگرفت اما تش��دید جنگ میان 
واشنگتن و پکن، توقف واردات نفت چین از آمریکا در اواسط تابستان 

را به دنبال داشت.
چی��ن در این جن��گ که با وضع تعرفه های س��نگین روی واردات 
کاالی دو کش��ور همراه بود، آسیب بیشتری متحمل شد. این کشور 
که بزرگترین واردکننده نفت جهان اس��ت با کاهش فعالیت تولیدی 
و چشم انداز رش��د تولید ناخالص داخلی تیره مواجه شد. بازار سهام 
چین عنوان بازار س��هام دارنده، بدترین عملکرد سال ۲۰۱۸ را از آن 
خود کرد که تا حدود زیادی به دلیل جنگ تجاری پکن و واشنگتن 
ب��ود. اگر مهمترین مصرف کننده جهان با کندی رش��د اقتصادی در 
سال میالدی جاری روبه رو ش��ود، اقتصاد جهانی و بازارهای نفت به 

شدت آسیب خواهند دید.
این در شرایطی است که توقف تدریجی روند واردات نفت چین از 
آمریکا که به دلیل تشدید اختالفات تجاری میان دو کشور است، به 
نفع نفت ایران بود. آمریکا همچنین موافقت کرد کریدور گاز جنوبی 
ک��ه پروژه ای برای انتقال س��االنه ۱6 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی 
دریای خزر به ترکیه و جنوب اروپا اس��ت، از تحریم های ایران معاف 
ش��ود. در این بین، ایران س��رگرم طرح ریزی استراتژی های محرمانه 
برای دور زدن تحریم ه��ای نفتی آمریکا بود و همزمان رقیبان نفتی 
ایران برای بازار اروپا و ربودن س��هم ای��ران در این منطقه دندان تیز 

می کردند.
کناره گیری چینی ها از خرید نفت آمریکا

چن��د روز پیش خبری منتش��ر ش��د مبنی بر اینک��ه جیم تیگ، 
مدیرعامل شرکت اینترپرایز آمریکا اعالم کرده که شرکت های چینی 
عالقه من��د به امضای قراردادهای بلندمدت ب��رای خرید نفت خام از 
آمریکا اکنون در عمل ناپدید شده اند. وی با بیان اینکه جنگ تجاری، 
انتق��ال نفت آمریکا به چین را متوقف کرده و بعید اس��ت خریداران 
چینی اکنون ق��رارداد بلندمدت برای خرید نف��ت از صادرکنندگان 
آمریکای��ی امضا کنند، گفت: وقت��ی در چین بودم، دو کلمه را در هر 
نشس��ت می ش��نیدم؛ ترامپ و تعرفه. پس از رفع ممنوعیت صادرات 
نفت آمریکا در س��ال ۲۰۱۵ میالدی، صادرات نفت این کشور رو به 
افزایش گذاش��ته و اکنون به بیش از ۳ میلیون بشکه در روز رسیده 
اس��ت. طبق اعالم اداره اطالعات انرژی آمریکا، در نیمه نخست سال 
۲۰۱۸ می��الدی، چین ب��ا واردات به طور میانگی��ن روزانه ۳۷۷ هزار 
بش��که نفت از آمریکا، بزرگ ترین خریدار نفت این کشور بود، اما در 
تازه ترین آمارها این رقم به حدود ۴۱ هزار بشکه در روز رسیده است.

دالیلی که ثابت می کند صفر شدن فروش نفت ایران 
غیرممکن است

در این رابطه، سید مهدی حسینی، کارشناس ارشد حوزه انرژی به 
ایسنا، گفت: این موضوع که چینی ها در یک جنگ اقتصادی مربوط 
به تعرفه با آمریکا درگیر هستند قابل چشم پوشی نیست و باید به این 
نکته نیز توجه کرد که چینی ها منافع زیادی در آمریکا دارند؛ ضمن 

اینکه این منافع می تواند ابزار فشاری برای آمریکا هم باشد.
وی اف��زود: اینکه چینی ها بیش از ۲۰۰۰ میلی��ارد دالر در آمریکا 
سرمایه گذاری کرده اند، می تواند یک نقطه فشاری از سمت چینی ها 

به آمریکایی ها باشد که در جنگ اقتصادی اعمال می شود.
این کارش��ناس ارش��د حوزه انرژی با تاکید بر اینکه اقدام چینی ها 
برای خرید نفت از ایران می تواند یک فشار دیگر به دولت آمریکا وارد 
کند، گفت: چینی ها می توانند از برگ خرید نفت از ایران به گونه ای با 
فشارهای اقتصادی آمریکا مقابله کنند که نهایتاً این مساله به نفع ما 
نیز خواهد بود. حسینی تصریح کرد: باید به این مساله مهم نیز توجه 
کرد که دولتی ها اساساً موضوع تحریم نیستند، اما اینکه شرکت های 
دولت��ی چینی که خری��دار نفت بودند، منافع��ی در آمریکا دارند نیز 

موضوعی قابل توجه است که باید مدنظر قرار گیرد.
وی ب��ا بیان اینکه چینی ها می توانند با توجه به ش��رایطی که االن 
ب��ا آمریکا دارند از برگ ایران اس��تفاده کنند و به خرید نفت از ایران 
ادامه دهند، اظهار داشت: بی شک این یک اتفاق مبارک است اما باید 

تحرکات اخیری که در این رابطه داشتیم را توسعه دهیم.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی افزود: عالوه بر این با توجه به اینکه 
اتحادیه اروپا، چینی ه��ا و روس ها حفظ برجام را به عنوان یک اصل 
مهم در نظر گرفته اند، اقدامات روانی که آمریکایی ها برای برهم زدن 
آرام��ش و نظم منطقه انجام داده اند و می تواند برای آینده خاورمیانه 
خطرناک باشد، ش��رایطی را ایجاد کرده که چینی ها می توانند از آن 

بهره ببرند.
حس��ینی با بی��ان اینکه ایران ب��رای چین بازار بزرگی محس��وب 
می ش��ود، گفت: چینی ها در پاکستان به طور مفصل مشغول فعالیت 
هس��تند و در کشورهای مش��ترک المنافع هم کار می کنند. آنها هم 
عالقه ای ندارند که در منطقه آش��وبی ب��ه وجود بیاید و مجموع این 
اقدامات ممکن اس��ت چینی ها را به این نتیجه رس��انده باشد که در 
تعامل با ایران رویکرد متفاوتی با آمریکا در پیش گیرند که امیدواریم 
تصمیم نفتی ش��ان درباره ایران عملی باشد، اما حتی اگر این رویکرد 
نمادین هم باش��د، باز هم در این ش��رایط خرید نفت از ایران حرکت 

مفیدی است که امیدوارم ادامه  دار باشد.
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مدی��رکل دفتر س��رمایه گذاری و اقتصاد مس��کن ب��ا اعالم اینک��ه هم اکنون از 
واحدهای باالی ۱۵۰ متر در بحث اجاره بها مالیات دریافت می شود، گفت به زودی 

شاخص های افزایش نرخ اجاره بها اعالم خواهد شد.
عب��اس فرهادیه در گفت وگو با تس��نیم، گفت: در بحث کنت��رل بازار اجاره بها از 
ظرفیت های وزارت راه و شهرس��ازی استفاده خواهیم کرد. مهمترین موضوعی که 
ما به دنبال آن هس��تیم، بحث ابزارهای تش��ویقی مالیاتی برای موجران اس��ت. در 
حال حاضر برای واحدهای باالی ۱۵۰ متر براس��اس قانون مالیات بر اجاره، مالیات 

دریافت می شود.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه روی این موضوع 
در حال بررسی جامع هستیم، گفت: واقعیت آن است که باید از مشوق های مالیاتی 

برای بازار اجاره بها استفاده کنیم و تنبیه کارایی نخواهد داشت.
فرهادیه با تاکید بر اینکه به دنبال برقراری تعادل در بازار اجاره بهای مسکن کل 
کش��ور هستیم، افزود: در حال حاضر نه مس��تاجران و نه موجران نمی دانند میزان 
افزایش نرخ اجاره بها چقدر اس��ت. ما شاخص های این افزایش را تهیه خواهیم کرد 

که از جنس تورم عمومی است.
به گفته وی، میزان افزایش قیمت مس��کن هی��چ ارتباطی به نرخ اجاره بها ندارد 
و با اس��تفاده از کمیته ملی تعیین افزایش نرخ اجاره بها، شاخص های این بخش را 

شفاف خواهیم کرد.
او با اعالم اینکه برنامه مذکور فقط برای امس��ال نیس��ت، گف��ت: این برنامه در 
سال های آینده نیز اجرایی می شود، مانند میزان افزایش حقوق کارگران که معموال 

اواخر اسفند هر سال درباره آن تصمیم گیری می شود.
کوچ مستاجران به حاشیه شهرها

اما داغی زودتر از موعد بازار مسکن امسال، حاال نگرانی هایی را نه فقط در حوزه 

اقتصاد که در حوزه اجتماع رقم زده اس��ت. بررسی ها نشان می دهد افزایش ۴۰ تا 
۱۰۰درصدی اجاره بها در برخی مناطق ش��هری سبب شده است مستاجران امکان 
تمدید قراردادهای خود را از دس��ت بدهند و کوچ به مناطق پایین تر را در دس��تور 
کار خود قرار دهند. اما این، همه ماجرا نیست و برخی قدرت ماندن در پایتخت را 
از دست داده اند، اما از دست رفتن این قدرت نمی تواند زمینه بازگشت به شهرهای 

محل تولد را رقم بزند.
در همین زمینه، یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن با هش��دار نسبت به بروز یک 
مهاجرت بزرگ از کالنش��هرها و شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها و سکونتگاه های 
غیررس��می به دلیل افزایش نرخ اجاره  بهای مس��کن، گفت: اگر دولت امسال برای 

مستاجران کاری انجام ندهد مرتکب خطای بزرگی شده است.
فردین یزدانی، با بیان اینکه در  بازار اجاره دو دس��ته سیاس��ت داریم، به تسنیم 
گفته است:  یک دسته سیاست های کوتاه مدت و فوری مثل کمک هزینه اجاره است. 
به نظرم چنانچه امس��ال دولت این کار را انجام ندهد مرتکب خطای بزرگی ش��ده 

چراکه وضعیت بازار اجاره بهای مسکن حاد خواهد بود.
او ب��ا تاکید بر اینکه با توجه به مولفه های ت��ورم و وجود گروه های زیر خط فقر 
بس��یار ضروری است یک اقدام سریع در ش��رایط بحرانی  انجام شود، افزود:  بخش 
دیگری هم داریم که مثال برنامه هایی که اگر امروز شروع کنیم دو سال دیگر جواب 
می دهد. مانند بس��ته های تشویقی برای توسعه اجاره  داری حرفه ای برای گروه های 

کم درآمد و متوسط.
کارش��ناس اقتصاد مس��کن با یادآوری اینکه هم اکنون خیلی خانه های سازمانی 
ادارات دولتی مختص مدیران ش��ده اس��ت،   گفت: حق مس��کن ۱۰۰ هزار تومانی 
کارگران نزدیک به صفر اس��ت. اگر یک مدیریت کارآمد داشتیم اینها را داخل یک 
صندوق جمع آوری و یک برنامه تولید مس��کن اجاره ای برای کارگران اجرا می کرد 

با همین منابع مالی.
یزدانی با بیان اینکه اتحادیه های کارفرمایی قطعا از این برنامه استقبال می کردند 
چرا که به نفع آنها هم بود، افزود:  این کار باعث می شود کارایی نیروی کار در صنایع 

و کارخانجات باال رود، بنابراین اجرای برنامه های استیجاری بسیار ضروری است.
حداقل دستمزد زیر خط فقر

وی با بیان اینکه االن حداقل معاش برای خانوارها برای اینکه حداقل زندگی شان 
را تامین کنند در کف خط فقر، ۲.۵ میلیون تومان است،   اظهار داشت: این در حالی 
اس��ت که حداقل دس��تمزد ما یک و نیم میلیون تومان است. ایران از این نظر جزو 
معدود کشورهایی است که حداقل دستمزد زیر خط فقر دارد. حاال فرض کنید در 
این ش��رایط ۳۰درصد افزایش اجاره بها داش��ته باشید اتفاقی که خواهد افتاد اینکه 

خانوار یک: ناچار است از مخارج غذایی و بهداشتی کم کند.
یزدانی ادامه داد:  اگر این کار کفاف هزینه ها را ندهد خانوار ناچار اس��ت از تهران 
)کالنش��هرها( بار مهاجرت را ببندد برود به سمت حاشیه تهران یا شهرهای بزرگ 
دیگر. بنابراین یک مهاجرت اجباری و جابه جایی نسبتا باالیی از شهرهای بزرگ به 
سمت حاشیه خواهیم داش��ت. حاشیه محلی است که محل سکونتگاه غیررسمی 

است و ساماندهی فضایی و مدیریت فضایی کافی را ندارد.
وی ب��ا بیان اینکه در این صورت با انباش��ت فضایی فقر و یک نوعی تجمع فقرا 
مواجه خواهیم شد، بیان کرد:  خانوارهایی که در حاشیه و سکونتگاه های غیررسمی 
ساکن می شوند در یک تله فضایی گرفتار می شوند و نمی توانند هرگز از فقر رهایی 
پیدا کنند چراکه فرصت هایی که در شهرهاس��ت الزاما برای آنها در محالت ش��ان 

نیست.
ب��ه گفته یزدانی، این امر یعنی یک فقر مضاعف و یک محیط غیرانس��انی برای 

انبوهی از جمعیت که خدمات شهری کافی هم ندارند.

هشدار نسبت به کوچ مستاجران به حاشیه شهرها

کدام واحدهای اجاره ای مشمول پرداخت مالیات می شوند؟
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همتی: سامانه نیما حذف نمی شود
فعالیت پایلوت بازار متشکل ارزی

رئی��س کل بانک مرکزی گفت »در حال حاضر، س��امانه نیما 
محور تبادل ارزی تجارت ارزی کشور است و به هیچ وجه حذف 

نمی شود.«
عبدالناص��ر همتی درخصوص اعالم خبری مبنی بر حذف ارز 
نیمایی، گفت: »حذف سامانه نیما از مبادالت ارزی به هیچ وجه 
صحت ندارد و حتی تاکید ش��ده است که صادرکنندگان ۵۰ تا 
6۰درص��د ارز حاصل از صادرات خود را در س��امانه نیما عرضه 

کنند.«
همتی درباره تش��کیل بازار متش��کل ارزی نیز گفت: »در این 
راس��تا ش��رکتی ایجاد و مدیرعامل آن نیز انتخاب شده است و 
در حال حاضر فعالیت های این بازار در مرحله پایلوت قرار دارد 
که پس از اتمام این مرحله، فعالیت رسمی بازار آغاز می شود.«
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اش��اره به شباهت شرایط 
امروز کشور با مقطع آزادسازی خرمشهر گفت: »اطمینان دارم 

این بار نیز ملت بزرگ ایران سربلند خواهد شد.«
همتی در یادداشتی به مناس��بت سالروز آزادسازی خرمشهر 
نوش��ت: »امروز س��وم خرداد روز آزادی خرمش��هر است. سال 
۱۳6۱ در چنین روزی جانشین پخش اخبار صدا و سیما بودم، 
خب��ر آزادی تدریجی خرمش��هر را دریافت کردیم. خبر بس��یار 
مهمی برای مردم بود. تالش ما برای اعالم خبر تا ساعت ۱۴ به 
نتیجه نرس��ید. فرماندهان عملیات نظر داشتند تا تثبیت کامل 
موقعیت، اعالم خبر صالح نیس��ت. اعالم خبر به س��اعت ۱۵ به 
بعد موکول شد. به اتفاق همکاران برای صرف ناهار در غذاخوری 
نزدیک جام جم س��اعتی به فضای شهر وارد شدیم. شهر تهران 
گویا روح نداش��ت، ما اخبار مهمی داشتیم که آنها نداشتند، لذا 

به خوبی تفاوت روحی بین ما و مردم کاماًل محسوس بود.
افس��ردگی ناش��ی از تبلیغ��ات و جن��گ روانی دش��منان در 
آنها احس��اس می شد. به سازمان برگش��تیم و بعد از کشمکش 
گوین��دگان وق��ت رادیو و خب��ر در اینکه کدام ش��أن این خبر 
مس��رت بخش را اعالم کنند و توافق بر اینکه هر دو با هم اعالم 
کنند، خبر آزادی خرمش��هر را اعالم کردیم. س��اعتی بعد برای 
ش��رکت در جلسه ای مجدداً به سطح شهر تهران رفتم. جشن و 
سرور و شادی مردم وصف ناپذیر بود، روحیه ها عالی و در عرض 

سه ساعت کل جامعه یکپارچه، متحول شده بود.
ش��اید امروز نیز در همان مقطع س��ه س��اعته باش��یم، تمام 
تالش ه��ای دول��ت آمریکا در جنگ اقتصادی که عمدتاً اقش��ار 
متوس��ط به پایین جامعه ما را تحت فش��ار اقتصادی قرار داده 
اس��ت در عمل نتوانس��ته آنها را به اهداف رسماً اعالم شده آنها 
برس��اند. آیا اخبار پیغام های متعدد آنها ب��رای مذاکره در کنار 
تهدیدهای ش��ان خبر از نتایج مقاومت مردم می دهد؟ اطمینان 

دارم این بار نیز ملت بزرگ ایران سربلند خواهد شد.«

پایان اَمرداد، مهلت ارسال آثار به جشنواره 
فیلم 180 ثانیه ای بانک پاسارگاد 

پایان مهلت ارس��ال آثار به دبیرخانه س��ومین جشنواره فیلم 
۱۸۰ ثانیه ای بانک  پاس��ارگاد، پایان اَمرداد س��ال جاری تعیین 

شده  است.
به گ��زارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، ارس��ال فیلم ها و 
ایده ه��ا، درخصوص محورهای س��ومین جش��نواره فیلم ۱۸۰ 
ثانیه ای بانک  پاس��ارگاد همچن��ان ادامه دارد و با توجه به اعالم 
دبیرخانه جش��نواره، مهلت ارس��ال آثار تا پای��ان اَمرداد خواهد 
ب��ود. تاکنون تعداد قاب��ل توجهی اثر و ایده که حاکی از دغدغه  
عالقه مندان در مورد موضوعات جش��نواره اس��ت، ارسال شده 
 است.این آثار همانند دوره های قبل، توسط هیأت داوران خبره، 

بررسی شده و جوایز ویژه ای در انتظار برگزیدگان خواهد بود.
براس��اس ای��ن خب��ر، جش��نواره فیل��م ۱۸۰ ثانی��ه ای بانک  
پاس��ارگاد، در محورهای مسئولیت های اجتماعی در زمینه های 
تکریم خانواده، حفظ منابع  طبیعی و محیط زیست، اهدای عضو 
و همدلی و همبس��تگی مل��ی در مواجهه با بالی��ای طبیعی و 
همچنین حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی برگزار 
خواهد ش��د. در این جش��نواره یک بخش جنب��ی با محوریت 
ایده های��ی ک��ه در هر بخش امکان س��اخت نیافته اند نیز وجود 

دارد.
ثبت ن��ام  جه��ت  می ش��ود  دع��وت  عالقه من��دان  از 
آدرس ب��ه  جش��نواره  س��ایت  ب��ه  آث��ار  ارس��ال   و 
http://www.pasargadfilmfest.ir مراجع��ه کنن��د. کد 
رهگیری هر اثر که همان کدملی ش��رکت کننده است باید روی 
اثر ارسالی قید شود. همچنین دبیرخانه فیلم ۱۸۰ثانیه ای بانک  
پاس��ارگاد ب��ه ش��ماره ۳۱-۸۲۸۹۳۰۳۰ آماده پاس��خگویی به 

سؤاالت عالقه مندان خواهد بود.

ساعت کاری بانک پاسارگاد در روزهای 
پس از شب های قدر

س��اعات کار واحده��ای بانک پاس��ارگاد در روزه��ای ۴ و ۸ 
خردادماه مصادف با نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان 

اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، به منظور بهره مندی 
از برکات شب های قدر، واحدهای ستادی و شعبه های این بانک 
در تهران و شهرس��تان ها )غیر از ش��عبه های کیش و قشم(، در 
روز شنبه ۴ خرداد و چهارشنبه ۸ خردادماه، مصادف با روزهای 
نوزدهم و بیس��ت و س��وم ماه مبارک رمضان، از س��اعت ۹:۳۰ 
صبح الی ۱۴:۳۰ آماده ارائه خدمات بانکی به مش��تریان گرامی 

هستند.
همچنین شعبه کیش از س��اعت ۹:۳۰ صبح الی ۱۵ و شعبه 
قش��م از س��اعت ۹ صب��ح ال��ی ۱۵:۳۰ آماده ارائ��ه خدمات به 

هم میهنان گرامی خواهند بود.

بانکنامه

فرصت امروز:  بازار ارز در طول سال های گذشته تحوالت مختلفی را تجربه کرده 
است و سامانه سنا )سامانه نظارت ارزی(، سامانه نیما )برای خرید و فروش بخشی 
از ارز صادرات(، بازار متش��کل ارزی که پیش  ثبت نام آن آغاز ش��ده و در هفته های 
آینده سرانجام راه اندازی می شود و همچنین پروفایل ارزی برای هر ایرانی، از جمله 

سامانه های الکترونیکی هستند که برای مدیریت بازار ارز تعریف شده است.
در این میان، ایجاد پروفایل ارزی برای هر ایرانی، جدیدترین سامانه ای است که 
خبر راه اندازی آن به تازگی توس��ط بانک مرکزی منتش��ر شده است؛ چنانچه مدیر 
اداره نظ��ارت ارز بانک مرکزی در نخس��تین روز خردادم��اه از ایجاد پروفایل ارزی 
درباره فعالیت های مرتبط با ارز برای هر ایرانی خبر داد که از جمله در زمینه درمان 
هم مورد استفاده قرار می گیرد. به گفته امیرحسین شکوهی، برای هر فرد حقیقی و 
حقوقی یک پروفایل ارزی برای هرگونه فعالیتی که به ارز ارتباط دارد همانند درمان، 

سالمت و... ایجاد خواهد شد.
شروع پیش ثبت نام بازار متشکل ارزی

همچنین با اعالم کانون صرافان ایرانیان، پیش ثبت نام برای ورود به بازار متشکل 
ارزی از روز پنجش��نبه گذش��ته آغاز ش��د و کانون صرفان از متقاضیان درخواست 
کرد تا مدارک مورد نیاز را ارس��ال کنند. این بازار به صورت یک ش��رکت خصوصی 
و متش��کل از کانون صرافان، کانون بانک های دولتی، کانون بانک های خصوصی و 
فرابورس و با نظارت بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد و این بانک با رصد فعالیت ها 
در صورت لزوم برای ایجاد تعادل در بازار دخالت می کند و نظارت بانک مرکزی بر 

این بازار به صورت سیستماتیک و غیرمستقیم خواهد بود.
مدل کلی بازار به نحوی طراحی ش��ده اس��ت که در فاز اول، معامالت نقدی ارز 
)اس��کناس( راه اندازی و س��ایر روش های معامالت ارزی در مراحل بعد گس��ترش 
می یابد. بازار کارگزارمحور بوده و عملیات مدیریت بازار توس��ط تشکیل خودانتظام 

انجام شده و براساس دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد.
نرخ گذاری در این بازار به این صورت انجام می ش��ود که سیس��تم، پیشنهادهای 
عرضه از سوی فروشندگان را از پایین ترین قیمت به باالترین و پیشنهادهای خرید 
را از باالترین قیمت به پایین ترین می چیند سپس مظنه ها توسط سیستم به یکدیگر 
مرتبط و با اولین معامله، قیمت ابتدای روز کش��ف خواهد شد. این روند معامالتی 

دقیقاً مشابه سایر معامالت بورسی انجام خواهد شد.
براساس اطالعات موجود، در ابتدا معامالت دو یا سه نوع ارز اصلی )دالر، یورو و 
درهم( آغاز ش��ود، اما به تدریج به سایر ارزها تسری یابد. زمان معامالت این بازار از 
ساعت ۱۰صبح آغاز شده و تا پایان ساعت کاری بانک ها ادامه می یابد. قرار است که 
در پایان ساعت معامالت، کار تسویه انجام شود و بدین ترتیب، تسویه معامالت به 

روز آینده موکول نخواهد شد. هم اکنون بیشتر توجهات برای تعیین نرخ ارز به سوی 
دوبی امارات و سلیمانیه عراق است؛ به طوری که این بازارها نقش اصلی را در تعیین 
قیمت دالر و س��ایر ارزها دارند، اما با راه اندازی بازار متش��کل ارزی، نرخ تعیین در 
ابتدای معامالت این بازار به عنوان نرخ مرجع منتش��ر می ش��ود که قادر خواهد بود 

به تدریج بازارهای رقیب که خارج از کشور قرار دارند را به حاشیه براند.
هشدارهای مالیاتی و بانکی به خریداران ارز

سرمایه گذاری در بازار ارز نه تنها ریسک زیان را برای خریدار در پی دارد، بلکه در 
س��طوح گسترده به اقتصاد و مردم نیز فشار می آورد. همچنین باتوجه به کاهش ۲ 
هزار تومانی نرخ ارز در دو هفته گذشته و هشدارهای رئیس کل بانک مرکزی درباره 
نوسانات سیاسی بازار ارز، سرمایه گذاری در این بخش به شدت با ریسک همراه است.

ب��ه گزارش ایس��نا، س��رمایه گذاری در ب��ازار ارز، یک��ی از جذاب تری��ن راه های 
س��رمایه گذاری در ایران در س��ال های اخیر بوده و بسیاری از مردم از سرمایه خود 
برای خرید ارز اس��تفاده می کنند و این در حالی اس��ت که ریسک این بازار بسیار 
باالس��ت. بررس��ی روند تغییر نرخ ارز در ۲۰ س��ال گذشته نش��ان می دهد که در 
دوره هایی نرخ ارز افزایش ناگهانی داش��ته و عموماً این اتفاقات پس از یک تنش و 

التهاب سیاسی بین ایران و کشورهای دیگر به ویژه آمریکا بوده است.
البته این اتفاقات سیاس��ی ب��ه افزایش نرخ ارز منجر نش��ده و در دوره هایی نیز 
مسئوالن ارزی کشور توانسته اند نه تنها جلوی التهاب در بازار ارز را بگیرند، بلکه به 
واسطه اثر روانی ناشی از شکست خوردن سیاست های ارزی کشورهای دیگر علیه 

ایران قیمت ارز را کاهش دهند.
در س��ال گذشته نیز کش��ور در مقاطعی دچار بحران ارزی شد و نرخ ارز به طور 
ناگهانی به صورت واقعی و غیرواقعی افزایش یافت و عده ای نیز از خرید و فروش ارز 
در آن زمان سود بردند، اما در این میان، افراد بسیاری نیز با سرمایه گذاری در این 
بازار متحمل زیان ش��دند، چراکه نرخ ارز کاهش یافت و بانک مرکزی نیز توانست 

پس از آن تا حدودی ثبات را در بازار حفظ کند.
کاهش 2 هزار تومانی نرخ ارز در دو هفته

رئی��س کل بان��ک مرکزی نیز بارها اعالم کرده که بازار ارز، محل مناس��بی برای 
س��رمایه گذاری نیس��ت و مردم ممکن اس��ت در این بازار متضرر شوند. عبدالناصر 
همتی همچنین نرخ های ۴۰ و ۵۰ هزار تومانی که دشمنان برای نرخ ارز پیش بینی 
ک��رده بودند را صرفاً اظهارات رویایی عن��وان کرد و گفت: طی ماه های آینده ثبات 

بیشتری در کشور حاکم می شود و آینده خوبی در انتظار اقتصاد ایران است.
طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده، بس��یاری از نوس��انات بازار ارز، 
سیاس��ی است و مردم نباید وارد این بازار شوند، چرا که ممکن است متضرر شوند. 

ب��ه گفته همتی، ظرف این دو هفته قیمت ارز ح��دود ۲,۰۰۰ تومان کاهش یافته 
اس��ت، بنابراین توصیه می ش��ود مردم با توجه به متغیرهای سیاسی تأثیرگذار در 

بازار ارز وارد آن نشوند.
هر ایرانی صاحب پروفایل ارزی می شود

همتی اعالم کرده که ذخایر کافی ارزی در کشور وجود دارد و بانک مرکزی هر 
زمانی اراده کند وارد بازار می ش��ود، کما اینکه گاهی وارد این بازار شده و نتیجه را 
تغییر داده اس��ت، بنابراین باید گفت که س��رمایه گذاری در این بازار به طور کلی 
نمی تواند س��ودآفرین باش��د، چراکه در صورت هجوم مردم برای خرید ارز، نرخ ارز 
افزایش می یابد و قیمت س��ایر کاالها نیز به س��بب آن باال می رود و به این ترتیب 
افرادی که اقدام به خرید دالر می کنند، نه تنها پایه های اقتصاد کشور را دچار مشکل 
می کنند، بلکه در نهایت می توانند با باالرفتن نرخ ارز ارزش پول خود را حفظ کنند 

و عماًل سودی به دست نیاورده اند و در بلندمدت نیز متضرر خواهند شد.
اما ریس��ک خرید و نگهداری ارز فقط به این شکل نیست و از سوی دیگر، مدیر 
اداره نظارت ارز بانک مرکزی از ایجاد پروفایل ارزی برای هر ایرانی خبر داده و گفته 
است که کشور در حال حاضر برنامه ارزی دارد. به نظر می رسد که بانک مرکزی با 
این اقدام به دنبال شفاف سازی بازار ارز و ساماندهی خرید و فروش ارزهای مختلف 

است که از این طریق می توان برنامه ریزی مناسبی برای بازار ارز کرد.
هشدار مالیاتی برای خریداران ارز

همچنین از س��وی دیگر، س��ازمان ام��ور مالیات��ی هزینه دپ��وی ارزی را برای 
نوس��ان گیران افزایش و در اطالعیه ای هش��دار داده است که تمامی دادوستدهای 
ارزی تحت رصد این س��ازمان است و در صورت خرید و فروش با هدف سوداگرانه، 

مالیات بر درآمد آنها نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس س��ازمان امور مالیاتی نیز گفته اس��ت هر کس اقدام به خرید و فروش ۵ 
هزار دالر یا باالتر کند، مشخصات او در سامانه اطالعاتی جامع کشور ثبت می شود 
و باید مالیات پرداخت کند، بنابراین اطالعات س��ازمان امور مالیاتی از یک س��و و 
ایجاد پرونده ارزی برای همه افراد توس��ط بانک مرکزی از س��وی دیگر، خریداران 
ارز را در نهایت به سمت پرداخت مالیات سوق می دهد و به این ترتیب، افرادی که 

ارز می خرند و آن را در گوشه ای نگهداری می کنند، ریسک باالیی را پذیرفته اند.
در این میان تنها راهی که برای عدم ثبت خرید و فروش ارز وجود دارد، خرید ارز 
از دالالن بازار است که با توجه به وجود دالرها و ارزهای تقلبی در بازار، ممکن است 
تمامی پول خود را از دست بدهند. به این ترتیب، سرمایه گذاری در این بازار از همه 
جوانب اقدامی غیر قابل پذیرش و نادرست است که می تواند عالوه بر ایجاد ریسک 

برای خریدار ارز، سبب تحمیل فشار به سایر هموطنان نیز شود.

پیش ثبت نام بازار متشکل ارزی آغاز شد

پروفایل ارزی برای هر ایرانی

ریزش یک هفته ای نرخ دالر، این شائبه را در میان فعاالن، دست اندرکاران 
و افکار عمومی ایجاد کرده بود که اتفاقی در راه است! از این رو، ریزش ها 
در بازار ارز و س��پس بازار طال  و س��که، رکوردهای تازه ای را از خود به جا 
گذاشت. با این حال، ورق در آخرین روز اردیبهشت ماه برگشت و قیمت ها 

در این روز بار دیگر، افزایشی محسوس را تجربه کرد.
به گزارش خبرآنالین، پرونده دالر در اردیبهش��ت ماه سال ۹۸، به رغم 
نوس��انات شدید، در کانال ۱۴ هزار تومانی بسته شد. آلبرت بغزیان، استاد 
اقتصاد دانشگاه تهران و تحلیلگر اقتصادی درخصوص رفت و برگشت های 
متوالی نرخ ارز گفت: آنچه در بازار ارز رخ می دهد ناش��ی از مدیریت موثر 
در بازار نیس��ت. من تصور می کنم ریشه این دست اتفاقات در تغییر رفتار 

بازارسازان رخ داده است.
بغزی��ان در توضیح این مطل��ب ادامه داد: بازارس��ازان پنهان یا همان 
دالالنی که نقش آفرینی باالیی در بازار دارند، به این نتیجه رسیده اند که 
برای کسب سود الزم است دست به نوسان گیری بزنند یعنی در دوره ای 
قیم��ت را باال ببرند و در دوره دیگری قیمت را پایین بیاورند و اتفاقا اگر 
می��زان عرضه بانک مرکزی نیز در این دوره ها که نوس��ان گیران در بازار 
فعالیت می کنند، در خدمت این اهداف باشد، بیش از پیش قدرت نمایی 

می کنند.

راهکار خنثی سازی سیاست های ارزی
 ای��ن تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: وقتی ریزش��ی در بازار رخ می دهد، 
طبیعی اس��ت تقاضا برای فروش افزایش یابد، اما از پس تکرار این ماجرا 
می بینی��م که چنین اتفاق��ی رخ نمی دهد و کم کم اف��کار عمومی به این 
موضوع بی توجه می ش��وند. این مس��اله خود عمل مهمی است که حتی 
سیاست اجرایی برای کاهش قیمت ارز را بی اثر می کند. وی ادامه داد: در 
این فضا س��ایر بازارهای ایران نیز تحت تاثیر این نوسان قرار می گیرند اما 
ای��ن تاثیرپذیری تنها زیان مردم را در بر دارد به عنوان مثال وقتی قیمت 
ارز باال می رود، قیمت ها در س��ایر بازارها از مس��کن گرفته تا برنج افزایش 
می یاب��د، اما وقتی قیمت ارز کاهش می یابد همه با اس��تناد به اینکه این 

ریزش ها موقتی است، از تاثیرپذیری سایر بازارها پیشگیری می کنند.
دو گام به پیش؛ یک گام به پس

به گفته بغزیان، اینها نشان می دهد رفتار بازارساز در ایران تغییر کرده و 
سیاست دو گام به پیش و یک گام به پس را در دستور کار قرار داده است. 
در این حالت بازارس��ازان یا همان دالالنی که باید پشت پرده فعالیت شان 
توس��ط نهادهای نظارتی شناسایی شود، دو گام به پیش می گذارند و دالر 
را از کان��ال ۱۳ هزار تومانی وارد کانال ۱۵ ه��زار تومان می کنند، بعد در 
حرکتی هماهنگ، با افزایش عرضه، قیمت ها را دستخوش کاهش می کنند 

تا بار دیگر دالر در کانال ۱۳ هزار تومانی بایستد، اینجاست که وارد عمل 
ش��ده و دالر را در کانال ۱۴ هزار تومان، یعنی یک کانال جلوتر از قبل و 

یک کانال عقب تر از ۱۵ هزار تومان قرار می دهند.
 وی اضاف��ه کرد: بی تردید بانک مرکزی ب��ه عنوان مدیر بازار ارزی باید 
به این موضوع توجه ویژه نش��ان دهد و سیاس��ت خود را در مضیقه ارزی 

کنونی، بر پایه این رفتار تازه بازارسازان قرار دهد.
تاثیر بازار متشکل ارزی؟

او با تاکید بر اینکه نوس��ان های شدید، چه افزایشی و چه ریزشی نشان 
می دهد که بانک مرکزی به درس��تی بازار را مدیریت نمی کند، ادامه داد: 
نباید بازار یله و رها باشد تا قیمت ها بر هر عددی که خواستند بایستند؛ در 
این وضعیت بانک مرکزی نباید برنامه خود را تنها بر واکنش بگذارد، به این 
صورت که وقتی قیمت باال رفت، عرضه را افزایش دهد و وقتی قیمت پایین 

آمد عرضه را کاهش دهد، بلکه باید کنشگر این بازار، بانک مرکزی باشد.
بغزی��ان در پایان، با اش��اره ب��ه اینکه برخی ریزش قیمت ارز را ناش��ی 
از تصمیم دولت برای تش��کیل بازار متش��کل ارزی می دانس��تند، گفت: 
رفت وبرگشت ها نشان داد ریشه این نوسانات به تغییر رفتار ارزی بازارسازان 
متناس��ب با جنگ اقتص��ادی برمی گردد و اتفاقا ما نی��ز در این فضا باید 

متناسب با شرایط این جنگ، ابزارهای مدیریتی را به کار بگیریم.

رفتار دالالن ارز در ایران تغییر کرده است

دلیل رفت و برگشت های متوالی نرخ ارز چیست؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
شنبه
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هزینه وام مسکن برای زوجین و مجردها
قیمت وام مسکن چقدر درمی آید؟

مدت هاست رکود بازار مسکن بر بازار اوراق تسهیالت مسکن فرابورس 
نی��ز اثر گذاش��ته و تقاضا را برای این اوراق کاهش داده اس��ت. در حال 
حاضر هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن در فرابورس ایران در حدود ۵۰ 

هزار تومان معامله می شود.
به گزارش ایس��نا، در هفته های اخیر قیمت اوراق تس��هیالت مسکن 
بانک مس��کن با نوس��انات زیادی مواجه نبوده اس��ت. وضعیت کلی بازار 
مس��کن که با توجه به افزایش قیمت ها در رکود به س��ر می برد، به این 
ش��رایط دامن زده و مقدار تقاضا را برای خرید اوراق تس��هیالت مسکن 

کم کرده است.
در آخری��ن روز کاری فراب��ورس ایران در این هفته امتیاز تس��هیالت 
مسکن اردیبهش��ت ماه ۵۰ هزار و ۸۰۰ تومان بود؛ در صورتی که قیمت 

تسه فروردین امسال حدود ۵۲ هزار تومان تعیین شده بود.
گفتنی اس��ت، قیمت اکثر اوراق منتشرش��ده در س��ال های ۱۳۹6 و 

۱۳۹۷ به طور میانگین ۵۰ هزار تومان اعالم و داد و ستد شده است.
ارزیابی محاس��به هزینه وام مس��کن، از آنجا که قیمت بیشتر تسه ها 
حدود ۵۰ هزار تومان اس��ت، قیمت هر ورق تسه را به طور متوسط ۵۰ 
ه��زار توم��ان در نظر گرفته و ب��ا این رقم هزینه وام مس��کن برای افراد 

مختلف در این گزارش محاسبه شده است.
هزین��ه وام ب��رای زوجین: زوج ه��ای تهرانی برای دریاف��ت وام ۱۰۰ 
میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند. 
آنه��ا باید ۱۰ میلیون توم��ان صرف خرید این ۲۰۰ برگ ها کنند. به این 
مبل��غ با احتس��اب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله ک��ه بابت خرید آن باید 
۴۰ برگ تس��ه خریداری شود، ۲میلیون تومان اضافه می شود. در نتیجه 
در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۲ 
میلیون تومان صرف شود. همچنین زوج های غیرتهرانی که در شهرهایی 
با جمعیت بیش��تر از ۲۰۰ هزار نف��ر جمعیت زندگی می کنند، می توانند 
تا س��قف ۸۰ میلی��ون تومان وام بگیرند که ب��رای گرفتن این مبلغ باید 
۱6۰ ورق به��ادار خریداری کنند و با این حس��اب باید ۸میلیون تومان 
بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب ۲میلیون تومان برای خرید 
اوراق وام جعال��ه در مجموع ب��رای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید 

۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این، زوج های س��اکن در س��ایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ 
هزار نفر می توانند برای گرفتن 6۰ میلیون تومان وام مس��کن ۱۲۰ برگ 
بهادار خریداری کنند که باید 6میلیون تومان بابت خرید اوراق بپردازند. 
همچنی��ن برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید 
۲میلی��ون توم��ان پرداخت کنند ک��ه در مجموع ب��رای وام ۸۰ میلیون 

تومانی ۸میلیون تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.
هزینه وام برای مجردها: مجردهای تهرانی نیز می توانند تا س��قف 6۰ 
میلیون تومان و غیرزوج هایی که در مراکز اس��تان های باالی ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت دارند تا س��قف ۵۰میلیون توم��ان و در نهایت غیرزوج های 
س��اکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که 
به ترتی��ب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تس��هیالت 

مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.
با این حس��اب مجردهای تهرانی باید ب��رای خرید این اوراق 6میلیون 
تومان، افراد س��اکن در مراکز اس��تان باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ 
۵ میلیون تومان و افراد گروه سوم مبلغ ۴ میلیون تومان پرداخت کنند.

البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید 
مبلغ ۲میلیون تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تس��هیالت مس��کن قابلیت معامل��ه در فرابورس ای��ران را دارد 
و ارزش اس��می هر برگ ۵میلیون ریال اس��ت. مدت اعتبار اوراق تس��ه 

حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است.
ای��ن اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده، قیمت 
متفاوت��ی دارد. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رس��یده و 
دارنده اوراق از تس��هیالت آن اس��تفاده نکند، نماد معامالتی آن متوقف 
خواهد ش��د و وجوه پرداختی دیگر به دارن��ده اوراق بازپرداخت نخواهد 

شد.

نماگربازارسهام

ب��ازار قراردادهای آت��ی زعفران در حالی از دوم خردادماه س��ال ۹۷ 
روی دارایی پایه زعفران نگین آغاز به کار کرد که با گذش��ت یک سال 
از راه اندازی این معامالت، معامله گران در آماری چشمگیر بیش از ۱۴ 
میلیون و ۵۲۲ هزار قرارداد زعفران نگین و رشته ای را به ارزشی بیش 

از ۲۰۱ هزار و 6۹۳ میلیارد ریال منعقد کرده اند.
ب��ه گزارش »کاالخبر« دوم خرداد ۱۳۹۷ بود که بورس کاالی ایران 
در راس��تای اهداف س��ازمانی و کمک به اقتصاد مل��ی تصمیم گرفت 
با اس��تفاده از پتانس��یل های خود گامی عملی در جهت کمک به حل 
برخی از مش��کالت موجود و گسترش بازار زعفران به عنوان محصولی 
ارزش��مند و صادراتی بردارد؛ این اقدام، راه اندازی بازار قراردادهای آتی 
بر پایه دارایی زعفران نگین را در پی داشت که پس از چند ماه از زمان 
راه اندازی این بازار، معامالت به دارایی پایه زعفران رش��ته ای )پوش��ال 

مرغوب( نیز گسترش پیدا کرد.
آغاز به کار معامالت قراردادهای آتی زعفران به عنوان یکی از اقدامات 
مثب��ت و موثر بورس کاالی ایران در جهت بهبود بازار زعفران و کمک 
به جهانی س��ازی این محصول مطرح اس��ت. زیرا علی رغم تولید حدود 
۹۰درص��د از زعفران جهان در ای��ران، پیش از راه اندازی این معامالت، 
کش��ور ما در ساختار معامالت سنتی این دارایی امکان پوشش ریسک 
برای تولیدکنندگان و فعاالن بازار زعفران را نداش��ت. از این رو، نگرانی 
از نوس��انات قیمت این کاال همواره دغدغ��ه فعاالن این بازار بوده و در 
همین راستا بورس کاالی ایران در صدد برآمد تا ابزار قراردادهای آتی 

را برای رفع دغدغه های کشاورزان به کار گیرد.
به این ترتیب، معامالت زعفران در بورس کاالی ایران که پیشتر هم 
به صورت گواهی س��پرده کاالیی و هم در بازار فیزیکی به صورت نقد، 
سلف و نسیه انجام می شد، راه اندازی معامالت قراردادهای آتی زعفران 
ضم��ن توس��عه و رونق معامالت این محصول ارزش��مند، در راس��تای 
مدیریت ریسک نوسانات قیمتی احتمالی آن زمینه رفع دغدغه فعاالن 

این حوزه را فراهم کرده است.
آمار یک ساله آتی زعفران

امکان اس��تفاده از این ابزار معامالتی در حالی از تاریخ دوم خردادماه 
۱۳۹۷ برای زعفرانکاران، کش��اورزان و س��رمایه گذاران فراهم شده که 
طی گذشت یک سال از راه اندازی این قراردادها، در بازار مشتقه بورس 
کاالی ایران بیش از ۱۴ میلیون و ۵۲۲ هزار قرارداد آتی زعفران نگین 
و پوش��ال به ارزش��ی بیش از ۲۰۱ هزار و 6۹۳ میلیارد و ۳۸۱ میلیون 

ریال منعقد شده است.
بررس��ی آمار معامالت این قراردادها حاکی از آن است که در تجربه 
یک س��الگی بازار آتی زعفران، دارایی نگین بیشترین سهم را در حجم 
و ارزش کل معامالت به خود اختصاص داده است؛ به طوری که طی این 
یک س��ال تنها تعداد ۹۵ هزار و ۴۷۹ قرارداد زعفران نگین به ارزش��ی 
بیش از ۹۹۷ میلیارد و ۵۴۸ میلیون ریال منعقد ش��ده و زعفران نگین 
با بیش از ۱۴ میلیون و ۴۲6 قرارداد ارزشی بیش از ۲۰۰ هزار و 6۹۵ 
میلیارد ریال از ارزش کل معامالت بازار را به خود اختصاص داده است.

 مزایای بازار آتی
در ادامه این گ��زارش به مهم ترین مزایای راه ان��دازی این قراردادها 

برای فعاالن بازار زعفران و کشاورزان اشاره شده است.
* اه��رم مال��ی: یک��ی از مهم تری��ن مزای��ای ق��رارداد آت��ی ب��رای 
سرمایه گذاران در مقایسه با بازار نقدی وجود اهرم مالی است. معامالت 
قراردادهای آتی دربرگیرنده ریسک باالیی بوده و به معامله گران فرصت 
به دس��ت آوردن سود زیادی را می دهد؛ به این معنا که سرمایه گذار با 
اندکی س��رمایه قادر است دارایی زیادی را تحت کنترل خود درآورد و 
ب��ا پرداخت مبلغ ناچیزی از کل ارزش ی��ک کاال وارد یک قرارداد آتی 

می شود.
* پوشش ریس��ک: پوشش ریسک به معنای اتخاذ موقعیتی در بازار 
اس��ت که هدف از آن به حداقل رس��اندن یا از بین بردن ریسک ناشی 

از نوس��انات و تغییرات قیمت اس��ت. در واقع س��رمایه گذار می تواند با 
ورود ب��ه ق��رارداد آتی، دارایی خود را به قیمتی مش��خص در آینده به 
فروش رس��اند. در این صورت نوس��انات بازار، تاثیری بر قیمت دارایی 
خریداری ش��ده نخواهد داش��ت و س��رمایه گذار این دارایی را در زمان 
آین��ده، با قیمتی مش��خص، به فروش خواهد رس��اند. با این ش��رایط 
کش��اورز می توان��د با ورود به قرارداد آتی زعف��ران، محصول خود را به 
قیمتی که مدنظر دارد، در آینده به فروش برس��اند و با این کار ریسک 

کاهش قیمت در زمان برداشت محصول را از بین ببرد.
* تضمی��ن معام��الت: اتاق پایاپای هر بورس نق��ش مهمی را جهت 
تضمی��ن عملکرد مال��ی قراردادهای آتی معامله ش��ده ایفا می کند و به 

عنوان پشتوانه قابل اطمینان برای طرفین معامله است.
* قیمت تس��ویه روزانه: قیمتی اس��ت که روزانه جهت به روزرسانی 
حس��اب ها توسط بورس محاسبه و اعالم می شود و براساس این قیمت 
تس��ویه سود و زیان معامالت مشتری محاس��به و به حساب وی واریز 

می شود.
* هزینه اندک معامالت: معامالت قراردادهای آتی نسبت به معامالت 
نقدی از هزینه کمتری برخوردار اس��ت و مطالعات نش��ان می دهد که 

معامالت آتی هزینه ای معادل ۰.۱درصد معامالت نقدی را دارد.

ثبت بیش از 14 میلیون قرارداد زعفرانی در بورس کاال

آتی زعفران یک ساله شد
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صادرات 6 میلیارد دالری ایران به چین در 
4 ماه

صادرات ایران به چین در چهار ماهه نخس��ت سال جاری میالدی با افت 
۲۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 6 میلیارد دالر رسید.

به گزارش تس��نیم، گمرک چین اعالم کرد مبادالت تجاری ایران و چین 
در چهار ماه نخست سال جاری میالدی با افت ۳۲درصدی نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل مواجه شده اس��ت. مبادالت تجاری ایران و چین که در 
ژانوی��ه تا آوریل ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۳ میلیارد دالر اعالم ش��ده بود در ژانویه تا 

آوریل سال جاری به ۸,۸ میلیارد دالر کاهش یافته است.
صادرات چین به ایران و واردات از ایران در این دوره کاهش داشته است.

صادرات چین ب��ه ایران در ژانویه تا آوری��ل۲۰۱۹ با کاهش ۴۹درصدی 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل مواجه شده و به ۲,۸ میلیارد دالر رسیده 
اس��ت. چین در ژانویه تا آوریل سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۵,6 میلیارد دالر کاال به 
ای��ران صادر ک��رده بود. ارزش واردات چین از ایران نیز افت زیادی داش��ته 
اس��ت. چین در ژانویه تا آوریل ۲۰۱۸ بالغ بر ۷,۴ میلیارد دالر کاال از ایران 
وارد کرده بود که این رقم با کاهش ۲۰درصدی در ژانویه تا آوریل امسال به 
6 میلیارد دالر رسیده است. نفت کاالی عمده وارداتی چین از ایران است.

آزادسازی صادرات سیب زمینی و پیاز به  نفع 
مصرف کننده است؟

درحال��ی ک��ه تنها چن��د روزی از کاهش قیمت نس��بی پیاز نگذش��ته و 
س��یب زمینی هم با قیمت های باالیی با وجود ممنوعی��ت صادرات در بازار 

به فروش می رسد، وزیر صنعت صادرات این محصوالت را دوباره آزاد کرد.
به گزارش تسنیم، این روزها هر کیلوگرم پیاز در بازار مصرف حدود ۴ تا 

۸هزار تومان و سیب زمینی ۳ تا ۸ هزار تومان به فروش می رسد.
قیمت این محصوالت در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران که به صورت 
عمده به فروش می رس��د نیز قیمت های نس��بتاً باالیی دارد به طوری که هر 
کیلوگ��رم پیاز ۲ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، س��یب زمینی کهنه ۲ تا ۳ هزار و 

۵۰۰ تومان و سیب زمینی نو ۴ تا 6 هزار تومان قیمت گذاری شده است.
بنابر این گزارش در مکاتبه وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس گمرک 

کشور درخصوص لغو ممنوعیت صادرات این اقالم آمده:
پی��رو نامه ش��ماره ۲۱6۰۵/6۰ به تاری��خ ۱۰ فروردی��ن ۹۸، درخصوص 
ممنوعیت صادرات سیب زمینی و پیاز و با توجه به ضرورت استمرار تولید و 
تنظیم بازار کشور مقتضی است موضوع رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی 

و پیاز از تاریخ صدور این نامه به گمرکات اجرایی ابالغ شود.
بنابر این گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش های زیرمجموعه 
آن مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف در 
حالی که هنوز نتوانسته بودند قیمت این محصوالت را در شهرهایی که این 
محصوالت تولید نمی ش��ود کاهش دهند ای��ن وزارتخانه اقدام به آزادکردن 

صادرات سیب زمینی و پیاز کرده است.

هرمزگان در صدر تولید قیر در کشور
هرمزگان با س��هم تولید ۵۵درصدی در حوزه قیر، رتبه نخست تولید در 

کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایس��نا، رئیس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت هرمزگان در 
این خصوص گفت: هرمزگان با س��هم تولید ۵۵درصدی در حوزه قیر، رتبه 

نخست تولید در کشور را به خود اختصاص داده است.
خلیل قاس��می با بیان اینکه هرم��زگان ۱۹ واحد تولیدی فعال در زمینه 
تولید قیر دارد، اظهار داش��ت: طی سال گذش��ته ۲میلیون و ۳۸۵ هزار تن 
تولید واقعی قیر توس��ط این واحدها صورت گرفته است که ۹درصد نسبت 

به مدت مشابه سال ۹6 افزایش داشته است.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اضافه کرد: در پارسال 
بی��ش از ۲میلی��ون تن قیر ب��ه ارزش ۷۰۰ میلیون دالر صادر ش��د که در 
مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل ۲۰درصد در ارزش دالری، رشد داشته 

است.
قاس��می عنوان کرد: بیش از 6۱درصد از صادرات قیر کشور توسط استان 
هرمزگان انجام می شود که این میزان 6درصد کل صادرات قیر در دنیاست.

ماندگاری شغل در بخش صنعت بیشتر است
یک مقام مس��ئول کارگری با بیان اینکه بدون ایجاد زیرساخت های الزم 
برنامه های اش��تغال به نتیجه نمی رسد، گفت اگرچه اشتغال پایدار هزینه بر 

است ولی باید به سمت پایداری مشاغل برویم.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایس��نا، اظهار داش��ت: ب��رای آنکه طرح های 
اش��تغال در کشور به نتیجه برسد و بازخورد الزم را داشته باشد نیاز به یک 
برنامه منسجم و کارشناسی شده داریم و مجموعه ای از عوامل باید دست به 

دست هم بدهند تا اهداف اشتغال به نتیجه برسد.
وی ادام��ه داد: اش��تغال یک��ی از دغدغه ها و موضوع��ات مهمی بوده که 
دولت ها داش��ته و دارند و برای آن برنامه ریزی کرده و بودجه های متفاوتی 
اختصاص می دهند. در کش��ور ما آمار و ارقام اشتغال همواره با هدف گذاری 
پیش بینی شده تناسب نداشته و دلیلش این بوده که زمینه های ایجاد شغل 
در کشور فراهم نشده است. این مقام مسئول کارگری افزود: طبعاً طرح های 
اش��تغال باید متناس��ب با ش��رایط روز جامعه و اوضاع اقتص��ادی تدوین و 
طراحی ش��ود و متناسب با پتانسیل نیروی کار در جامعه به اجرا درآید، لذا 
تا زمانی که زیرساخت های مورد نیاز برای اشتغال در کشور را فراهم نکنیم 
برنامه ها و اهداف اشتغال محقق نمی شود. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی 
و پیمانی با تاکید بر ایجاد اش��تغال پایدار در کشور گفت: امروز ایجاد شغل 
در بخش صنعت هزینه بر و زمان بر اس��ت، اما به پایداری و ماندگاری ش��غل 
منجر می ش��ود و بازدهی و بهره وری بنگاه را به دنبال دارد، به همین دلیل 

باید برای پایداری شغل هزینه کنیم.
وی اجرای طرح اش��تغال روستایی را گام مؤثری در جهت حفظ اشتغال 
روس��تاها دانس��ت و گفت: اگر امکانات در روس��تاها فراهم ش��ود و شرایط 
کس��ب و کار برای جوانان و روس��تاییان به وجود آید کمتر روستایی حاضر 
به مهاجرت می ش��ود. روستاییانی که به ش��هرها کوچ کرده اند نمی توان به 
اجب��ار برگردان��د مگر آنکه از ایجاد امکانات و ش��رایط بهتر کار در روس��تا 
مطمئن ش��وند. چون کسانی که به دلیل خشکسالی و نبود امکانات درمانی 
و بهداش��تی و رفاهی ناچار به مهاجرت شدند و در شهرها شغلی برای خود 
پیدا کردند اگر تأمین ش��ده باش��ند دیگر برنمی گردند مگر آنکه با شکست 
مواجه ش��وند و از عهده زندگی در ش��هرها برنیایند. به همین دلیل باید در 

بخش روستایی سنجیده برنامه ریزی و هزینه کنیم.

اخبـــار

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تش��ریح بازنگری هایی 
ک��ه در طرح  رونق تولید صورت گرفت��ه، از پیش بینی پرداخت ۱۴۰ هزار میلیارد 
تومان تس��هیالت به ۳۵ هزار و 6۱۰ واحد صنعتی طی این طرح در س��ال جاری 
خبر داد و اظهار داشت که واحدهای صنعتی در سال جاری مجموعاً به ۷۲۰ هزار 
میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند که درخواست پرداخت این مبلغ به بانک مرکزی 

اعالم شده است.
کمب��ود نقدینگی در واحدهای تولیدی یکی از مهم ترین مش��کالتی اس��ت که 
بخش های مختلف صنعت بارها نسبت به آن گالیه داشتند. رئیس سازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت اس��تان تهران نیز چندی پیش اعالم کرد ک��ه با افزایش نرخ ارز 
در س��ال گذش��ته نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نسبت به سال ۱۳۹6 بیش 
از س��ه برابر ش��ده و با این ش��رایط بانک ها باید منابع خود را به سمت حمایت از 

تولید سوق دهند.
از طرف دیگر از س��ال ۱۳۹6 س��ه طرح حمایتی تحت عناوی��ن »رونق تولید، 
بهس��ازی و نوس��ازی صنایع و حمایت از تولید و اش��تغال« با اعتباری معادل ۵۰ 
هزار میلیارد تومان برای رونق تولید و نوسازی صنایع در نظر گرفته شد، اما آمارها 
نشان می دهد سال گذشته استقبال چندانی از این طرح ها نشده است و معاون امور 
صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز علت آن را وجود برخی طرح های موازی 
شامل یارانه عنوان کرد و ضمن برشمردن دالیل افزایش نیاز واحدهای تولیدی به 

نقدینگی در سال جاری، از بازنگری هایی در طرح رونق تولید خبر داد.
در این رابطه فرش��اد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به سیاس��ت های این وزارتخانه برای تأمین سرمایه 
در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی، اظهار داشت: سال گذشته پیش بینی شده 
ب��ود که برای مدیریت صنایع کش��ور به حدود ۲۷۷ هزار میلیارد تومان س��رمایه 
در گردش نیاز اس��ت که حدود ۲۰۱ ه��زار میلیارد تومان از این نیاز به واحدهای 

تولیدی پرداخت شد.
وی با اش��اره به تغییرات نرخ ارز در س��ال گذش��ته و تأثیر آن ب��ر افزایش نیاز 
واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، گفت: از طرف دیگر سال گذشته مبادالت 

بانکی با کشورهای خارجی سخت تر شد و زمان رسیدن مواد اولیه به کشور حدود 
سه ماه افزایش پیدا کرد و از چهار ماه به حدود هفت ماه رسید.

مع��اون امور صنای��ع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به تأثیر نوس��ان 
قیمت ها بر فروش اعتباری یا اقساطی، تصریح کرد: با توجه به اینکه تولیدکنندگان 
برآوردی از قیمت مواد اولیه مورد نیاز خود در ماه های آینده ندارند فروش اعتباری 

در سال گذشته کاهش داشته است.
مقیمی همچنین علت دیگر کاهش س��رمایه در گ��ردش واحدهای تولیدی را 
کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد و گفت: در این شرایط برخی تولیدکنندگان 
باید برای فروش محصوالت خ��ود راهکارهایی در نظر می گرفتند که خریداران را 

تشویق کنند.
وی افزود: در زمینه صادرات نیز تولیدکنندگان با محدودیت هایی مواجه شدند 
ک��ه زم��ان فروش محصوالت را طوالنی تر کرد و از ط��رف دیگر لزوم عرضه ارز در 
س��امانه نیما باعث ش��د که فروش��ندگان تردیدهایی برای صادرات داشته باشند، 

چراکه نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر بود.
سهم تسهیالت صنعت در سال گذشته کاهش یافت

این مقام مس��ئول با بیان اینکه مجموع این شرایط باعث شد که نیاز واحدهای 
تولی��دی به نقدینگی به بیش از ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برس��د، گفت: در نهایت 
در یکی از جلسات شورای هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس جمهور دستور تأمین 
سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی از سوی بانک مرکزی را صادر کرد، 
ام��ا با وجود اینکه برآورد ما از نیاز واحدهای تولیدی در آن مقطع حدود ۹۰ هزار 
میلیارد تومان بود، بانک مرکزی پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان را به عهده گرفت، 

که این مبلغ نیز تا پایان سال گذشته پرداخت نشد.
همچنین به گفته وی، در سال گذشته حدود ۲۰۱ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
به بخش صنعت پرداخت ش��د، اما طبق آمارها سهم تس��هیالت پرداخت شده به 
بخش صنعت در س��ال گذشته نسبت به س��ال ۱۳۹6 کاهش داشته و از ۲۸.۴ به 
۲۷درصد رس��ید و در عوض سهم بخش مسکن و ساختمان از ۸.۵ به ۱۳.۴درصد 

افزایش یافت.

برآورد سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی در سال 
جاری: 720 هزار میلیارد تومان

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعالم کرد که برآورد 
این سازمان از نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی در سال جاری حدود ۳6۰ هزار 
میلیارد تومان اس��ت و با فرض دو بار چرخش س��رمایه در گردش در س��ال، نیاز 
واحدهای تولیدی به نقدینگی در مجموع معادل ۷۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد 

بود که درخواست پرداخت این مبلغ به بانک مرکزی اعالم شده است.
وی همچنین با اشاره به نامگذاری سال جاری تحت عنوان »رونق تولید«، اظهار 
داش��ت: در سال جاری برنامه هایی با پیش��فرض تحریم برای رونق تولید طراحی 
ش��ده اس��ت. برای مثال با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز در توسعه صادرات مؤثر 
بوده، قصد داریم در رش��ته های صنعتی که پتانس��یل مناس��بی دارند، رشد تولید 

خوبی ایجاد کنیم.
چرا استقبال از طرح رونق تولید کم بود؟

مقیمی در ادامه با اش��اره به اینکه طرح رونق تولید از س��ال ۱۳۹۵ مطرح شد، 
افزود: س��ال گذش��ته عالوه بر طرح رونق تولید، مجلس شورای اسالمی مبلغ یک 
و نیم میلیارد دالر از صندوق توس��عه ملی به عنوان تسهیالت برای ایجاد اشتغال 
روستایی تخصیص داد و با توجه به اینکه طرح اشتغال روستایی شامل یارانه بود و 
نرخ تسهیالت آن در مقایسه با طرح رونق تولید کمتر بود، رغبت و انگیزه نسبت 

به طرح رونق تولید کمتر شد.
وی افزود: با این حال طرح اش��تغال روستایی هم شامل محدودیت هایی بود؛ از 
جمله اینکه واحد تولیدی باید در روس��تا و نواحی صنعتی مس��تقر باشد، که این 
مسئله باعث شد درخواست هایی مبنی بر تعمیم این طرح به شهرک های صنعتی 

نیز مطرح شود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در سال رونق 
تولید، طرح رونق تولید اهمیت بیش��تری پیدا می کند، گفت: طرح رونق تولید در 
س��ال ۱۳۹6 عملکرد خوبی داش��ت و در س��ال ۱۳۹۷ به دالیل ذکرشده عملکرد 

کاهشی داشت، اما امسال بازنگری هایی در این طرح صورت گرفته است.

خبر خوش برای تولیدکنندگان

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دس��تگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه 
و لوازم جانبی از بازگش��ایی س��امانه رجیستری گوش��ی همراه مسافر تا دو روز 

آینده خبر داد.

به گزارش تس��نیم، ابراهیم درس��تی در مصاحبه با رادیو، افزود: با بازگش��ایی 
دوباره س��امانه رجیس��تری گوش��ی همراه مس��افر وضعیت بازار به روال س��ابق 

برخواهد گشت تا از زیان مصرف کننده نهایی جلوگیری شود.
وی اظهار داش��ت: در ش��رایط فعلی که واردکنندگان نمی توانند سهم بازار را 

تامین کنند مس��افران با ارائه کارت مل��ی و پرداخت حقوق دولت می توانند یک 
گوشی تلفن همراه را رجیستر کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دس��تگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه 
و لوازم جانبی ادامه داد: س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و گمرک مخالف ادامه 

طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه مسافر بوده   اند.
وی ضمن اش��اره به نشس��تی که طی دو ش��ب گذش��ته با وزیر کشور برگزار 
شده است، گفت: در نشست مزبور در مورد وضعیت بازار تلفن همراه بحث هایی 
صورت گرفت و مقرر ش��د تا زمانی که واردکنندگان بتوانند س��هم بازار را تامین 

کنند رجیستری گوشی های تلفن همراه مسافر همچنان ادامه داشته باشد.
درس��تی با تاکید بر اینکه پس از تامین نیاز بازار از سوی واردکنندگان اجرای 
طرح رجیستری گوشی های همراه مسافر نیز قطع خواهد شد، افزود: هم اکنون با 
قطع سامانه مدنظر قیمت گوشی تلفن همراه در بازار تا 6۰۰ هزار تومان افزایش 

یافته در حالی که شرکت های واردکننده حق گران فروشی را ندارند.
وی یادآور ش��د: در راستای نشس��ت های مکرری که با وزارتخانه های کشور و 
صنعت، معدن و تجارت برگزار ش��ده با اختصاص ارز برای واردات گوشی همراه 

واردکنندگان نیاز بازار را تامین خواهند کرد.

مدی��رکل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
ممنوع شدن واردات غذای سگ و گربه خبر داد.

به گزارش تس��نیم، س��ید مهدی نیازی گفت: از ۸ اردیبهش��ت امسال ۱۴۳ 
ردیف تعرفه مش��مول ممنوعیت واردات ش��د که غذای سگ و گربه نیز در این 

فهرست قرار دارد.
وی با بیان اینکه واردات غذای س��گ و گربه صرفا برای مصارف لوکس نبوده 
اس��ت، گفت: از برخی س��گ ها در حوزه ماموریت های نی��روی انتظامی ، هالل 
احمر و آتش نش��انی و به منظور استفاده از حس بویایی یا چشایی آنها استفاده 
می ش��ود که خوراک خاص مصرف می کنند از این رو ممکن اس��ت این خوراک 

در کشور تامین نشود.
نیازی افزود: سال ۹6 ارزش میزان واردات غذای سگ و گربه ۱۰میلیون دالر 
بود که در س��ال ۹۷ با اعمال سیاس��ت های مدیری��ت واردات به ۷میلیون دالر 

کاه��ش یافت ضمن اینکه امس��ال با توجه به اعم��ال ممنوعیت واردات در این 
بخش کاهش واردات بیشتر هم خواهد بود.

مدی��رکل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
همچنین گفت: با سیاس��ت ها و اقداماتی که در س��ال ۹۷ پیش بینی و اجرا شد 
واردات در مقایس��ه با س��ال ۹6 حدود ۲۰درصد کاهش یاف��ت و این در حالی 

است که کاهش واردات در حوزه کاال های مصرفی حدود ۳۲درصد بوده است.
نی��ازی افزود: همچنین واردات کاال ه��ای ممنوعه از حدود ۳ میلیارد دالر در 

سال ۹6 به حدود ۸۰۰ میلیون دالر در سال ۹۷ کاهش یافت.
وی با بیان اینکه روند مدیریت تقاضا در س��ال ۹۸ هم ادامه دار خواهد بود به 
منظور حمایت از تولیدات داخل و مدیریت تقاضا ممکن است ممنوعیت واردات 
در برخ��ی ردیف های تعرفه ای افزایش یابد کما اینکه از ابتدای امس��ال تا کنون 
اق��الم ممنوع��ه واردات از ۱۳۹۰ ردیف تعرفه به ۱۵۱۲ ردی��ف تعرفه افزایش 

یاف��ت که برخی از ای��ن کاال های ممنوعه از داخل تامین می ش��ود برای برخی 
دیگر هم در ش��رایط کنونی اولویتی برای تامین از طریق واردات تشخیص داده 
نش��ده است. نیازی همچنین درباره آخرین تغییرات در فهرست ۲۵ قلم کاالی 
اساس��ی که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت می کنند، گفت: چند قلم از این فهرس��ت 
خارج ش��ده که از جمله آن گوش��ت قرمز، حبوبات، کره و بخشی از کاغذ است 
که از این پس به آن ارز نیمایی تعلق می گیرد البته برای کاغذ مورد مصرف در 

مطبوعات همچنان ارز ۴۲۰۰ اختصاص می یابد.
وی افزود: البته برای کاال هایی که اعالم ممنوعیت واردات می شود باید توجه 
کنی��م که بعد از اعالم ممنوعیت، ثبت س��فارش و تامین ارز صورت نمی گیرد، 
اما کاال هایی که قبال ثبت س��فارش و تامین ارز ش��ده و یا خریداری و در حال 
حمل به کشور و یا در گمرک است براساس قوانین، مشمول ممنوعیت واردات 

نمی شوند.

بازگشایی سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر تا 2 روز آینده

واردات غذای سگ و گربه ممنوع شد
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اخبار

اقدامات دولت بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد
خودرو های ناقص زیادی در انبار ها خاک 

می خورند
یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت اقدامات ناقص دولت بازار 
خ��ودرو را تح��ت تاثیر قرار داد و موجب ش��ده خودروس��ازان از 
گذشته بدهکارتر، مش��تریان ناراضی و تحویل خودرو به بازار کم 

شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از میزان، امیرحسن کاکایی در پاسخ 
به این سوال که چرا علی رغم پیش بینی های کاهش قیمت خودرو 
در سال جدید این اتفاق نیافته است، اظهار داشت: یکی از دالیل 

کاهش نیافتن قیمت ها نوسانات نرخ ارز است که ثبات ندارد.
وی ب��ا بیان اینکه همچنین دولت باید ب��رای تولید برنامه ارائه 
می ک��رد اما، تمام کار ه��ا را ناقص پیش برده اس��ت، افزود: طبق 
برنامه ریزی مقرر ش��ده بود ۴ ه��زار میلیارد تومان به عالوه ۸۸۴ 
میلی��ون یورو ارز به خودروس��ازان پرداخت کن��د، اما فقط مبلغ 
ریال��ی را تامی��ن کرد و مبلغ ارزی پرداخت نش��د و این منجر به 
تولید خودرو های ناقص از س��وی خودروسازان شد که در انبار ها 

خاک می خورند.
ای��ن کارش��ناس صنعت خودرو ادام��ه داد: با ای��ن کار ۴ هزار 
میلیارد تومان پرداختی هم ثمربخش نشد به دلیل اینکه قطعاتی 
که نیاز به ارز داش��تند خریداری نش��دند در نتیجه، هم خودرو ها 
ناقص تولید ش��دند، هم قیمت ها گران شد و هم بهره وری کاهش 

یافت.
وی با بیان اینکه مش��کل عرضه هنوز به قوت خود باقی اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: هرچند گفته می شود تولید چند برابر شده، اما 
باید پرس��ید خودرو های ناقص تولیدش��ده در انبار نیز چند برابر 

شده است.
این کارش��ناس صنعت خودرو تصریح کرد: اگر مشکالت بخش 
تولید برطرف ش��ود حباب قیمتی ک��ه در بازار خودرو وجود دارد 

قطعا کاهش می یابد.

واردات خودروی دست دوم باعث ایجاد 
فضای رقابتی در بازار می شود

یک عضو کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس ش��ورای اسالمی تاکید 
ک��رد تا هنگامی که یک خودروس��از بداند ب��ازار انحصاری را در 
دست دارد یکه تازی می کند و مردم مجبور به خریدن محصوالت 

بی کیفیت هستند.
به��رام پارس��ایی در گفت وگو با خبرنگار سیاس��ی ایلنا، درباره 
پیش��نهاد س��فیر ایران در انگلس��تان مبنی بر اینکه می توانیم با 
واردات خودروهای دس��ت دوم اما اس��تاندارد ع��الوه بر تنظیم 
قیم��ت کیفیت را هم باال ببریم،  گفت: هر چیزی که باعث ایجاد 
یک فضای رقابتی ش��ود بسیار مفید اس��ت به شرط آنکه بر این 

واردات نظارت وجود داشته باشد.
این عضو کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس ش��ورای اسالمی تاکید 
کرد: ت��ا هنگامی که فضای رقابتی برای خودروس��ازان به وجود 
نیای��د نه تنها کیفیت محصوالت خودش��ان را افزایش نمی دهند 

بلکه سطح خدمات شان را ارتقا نمی دهند.
وی تاکید کرد: خودروس��از وقت��ی بداند یک بازار انحصاری در 
دست دارد هرچه که بسازد با هر کیفیتی مصرف کننده مجبور و 

محکوم به خریدن آن است قطعا یکه تازی می کند.
نماین��ده مردم ش��یراز با بیان اینکه از هر مس��ئله ای که باعث 
افزای��ش رقابت پذیری در بازار خودرو ش��ود که منجر به کاهش 
قیمت و باال بردن کیفیت محصوالت تولید ش��ده ش��ود استقبال 
می کنیم،  گفت: باید خودروهایی را وارد کنیم که مندرس نباشند 
و مصرف سوخت باالیی نداشته باشند. واردات چنین خودروهایی 

به باال بردن کیفیت بسیار کمک می کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر روزی تصمیم به این کار گرفتیم، باید 
حواس مان به عوارض گمرکی هم باشد که اگر زیادی اخذ شود با 
قیمت ها افزایش پیدا می کند و باز کاسه همان است و آش همان.

پارس��ایی درب��اره بررس��ی طرح س��اماندهی بازار خ��ودرو در 
مجلس ش��ورای اسالمی گفت: نمایندگان در صحن مجلس طرح 
س��اماندهی بازار خ��ودرو که به طرح س��اماندهی صنعت خودرو 

تغییر پیدا کرد را مورد بررسی قرار دادند.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
طرح س��اماندهی بازار خودرو ۹۷/۲/۲ بع��د از ۱۳ ماه به صورت 
ی��ک فوریت در مجلس به نتیجه رس��ید که ق��رار این بود حدود 
ی��ک ماه قبل از اینکه بودجه مطرح ش��ود، کمیس��یون صنایع با 
پیش��نهاددهندگان طرح جلسه داش��ته باشد. جلسه تشکیل شد 
اما از طراحان طرح دعوتی صورت نگرفت که این گویای بسیاری 

از واقعیات است.
وی تاکید کرد: سعی کردیم مواردی که چالش چندانی ندارند 
رأی بیاورن��د تا از ه��دف خود که رأی آوری طرح اس��ت،  فاصله 

نگیریم.
پارس��ایی با اشاره به موادی که از طرح ساماندهی بازار خودرو 
تصویب ش��ده است، گفت: این خیلی خوب است که خودروهای 
برقی و هیبریدی تا زمانی که در کشور ساخته شوند از حق ورود 
مع��اف ش��وند. ورود چنین خودروهایی به ایج��اد فضای رقابتی،  
کاهش آالیندگی هوا و کاهش قیمت خودرو بسیار کمک می کند.

نماینده مردم ش��یراز در مجلس ش��ورای اسالمی،  عنوان کرد: 
ی��ک مورد که پیش��نهاد دادم و رأی آورد این بود خودروس��ازان 
در قب��ال ایمن و ناامن  بودن محصوالت ش��ان در زمان تصادفات 
پاسخگو باشند و سازوکاری را  اتخاذ کنند که این پیشنهاد را در 

کمیسیون به گارانتی تقلیل دادند. 
وی ادامه داد: در کمیس��یون تصمیم گرفته ش��د که این زمان 
به دو یا پنج س��ال برس��د که حقیقتا خواسته ما نبود زیرا حقوق 
مصرف کننده در آن لحاظ نمی ش��د. به طور مثال اگر خودرویی 
تص��ادف کند و ایربگ اش مش��کل پیدا کند خودروس��از باید در 
درازمدت پاس��خگو باش��د نه فقط در دوران گارانت��ی و یا اینکه 
ترم��زش عمل نکن��د و بدنه اش ضعیف باش��د، خودروس��از باید 
خس��ارات وارده  را پرداخ��ت کند، اما این موض��وع را به گارانتی 
تبدیل کردند که ما پیش��نهاد دادیم به پنج س��ال ارتقا پیدا کند 

که خوشبختانه رأی آورد.

مع��اون ام��ور صنای��ع وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با اش��اره ب��ه ۱۳۰ برنامه 
تعمیق بخشی به صنعت قطعه سازی کشور، از اجرای بخش زیادی از این برنامه ها در 

سال جاری و کاهش وابستگی به واردات قطعات خبر داد.
ب��ه گزارش بازتاب به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرش��اد مقیمی در 
حاش��یه بازدید از فرآیند تولید قطعات خودرو اظهار داش��ت: ب��ا توجه به اهمیت 
و س��هم صنعت قطعه س��ازی در اشتغال کش��ور و نیز با تاکید بر اهداف دشمن در 
لطمه وارد کردن به این صنعت، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه هایی را برای 
تعمیق بخشی به عمق ساخت قطعات داخلی دارد و طی بازدید از این توانمندی ها 
در صنع��ت قطعه س��ازی، در جری��ان ۱۳۰ برنامه عمق س��اخت داخل در صنعت 

قطعه سازی قرار گرفتیم.
وی اف��زود: طب��ق برآورده��ای صورت گرفت��ه ح��دود 6۸ برنام��ه از برنامه های 
تعمیق بخشی به ساخت قطعات داخل برای سال جاری قابلیت اجرایی شدن خواهد 

داشت و زمینه به حداقل رسیدن وابستگی به خارج را فراهم می کند.
مقیم��ی با تاکید بر تضمین حفظ و صیانت اش��تغال در صنعت قطعه س��ازی از 

س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: اعتقاد دارم که در دوران فشار 
و تحریم قابلیت کارآفرینی و خالقیت بیش از گذش��ته ایجاد می شود و این همان 
فرصت هایی اس��ت که مقام معظم رهبری نیز بارها فرمودند که فرصت های تحریم 
را نادیده نگیریم، گرچه باید برای محدودیت های ایجادشده نیز راهکار تعریف کنیم 
که یکی از این راهکارها در کنار س��ایر راهکارهای پیش بینی شده، تعمیق بخشی به 
عمق ساخت داخل است. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با 
توجه به در اختیار داشتن  منابع مادی، انسانی و فکری این تنها گزینه ما برای مقابله 

با تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران خواهد بود.
وی اف��زود: با توجه به اینک��ه ۸۲درصد از خودروهای پرتیراژ را قطعه تش��کیل 
می دهد و تنها ۱۸درصد در داخل کمپانی های خودروس��ازی متمرکز است؛ امروز 
در این بازدید توان باالی صنعت قطعه س��ازی را مش��اهده کردیم، بنابراین هرچه 
صنعت قطعه سازی توانمندتر باشد به طور حتم خودروسازها نیز در شرایط بهتری 

می توانند، فعالیت کنند.
مقیمی ضمن تشکر از تالش های انجام شده در صنعت قطعه سازی کشور به جهت 

ارتقای کیفیت و داخلی سازی درخصوص اتخاذ راهکارهای در کوتاه مدت، بلندمدت 
و میان مدت برای صنعت قطعه سازی به جهت برون رفت مشکالت بیان داشت: باید 
ش��رایط الزم را برای تأمین قطعات خودروس��ازها فراهم کنیم و حفظ یک میلیون 
شاغل در صنعت قطعه س��ازی در زنجیره قطعه سازان، خودروسازها و خدمات پس 
از فروش نهادینه شده است و در کل این پتانسیل در زیرساخت های این صنعت و 

مدیران آن وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: پتانسیل هایی که هم اکنون در صنعت قطعه سازی مشاهده 
می کنیم؛ زاییده تحریم های گذشته بوده و قطعا این تحریم ها نیز دستاوردهایی در 
تعمیق بخشی ساخت داخل قطعات مورد نیاز کشور به همراه دارد که خود می تواند 

کشور را در مسیر دستیابی به اهداف صنعتی بیش از پیش کمک کند.
معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت افزود: بدون تردید این مجموعه اقدامات و 
توجه به این حوزه نه تنها منجر به کاهش نیروی انسانی نخواهد شد بلکه برای تأمین 
نیازهای س��اخت داخل، نیروی انسانی بیشتری در مدار تولید قرار خواهد گرفت و 

اشتغال زایی بیش از گذشته تقویت خواهد شد.

وابستگی به واردات قطعات خودرو امسال کاهش می یابد

»مص��رف خدمات��ی« یارانه پنه��ان بنزین به دلیل مؤثر ب��ودن در قیمت های 
نهایی کاالها، ش��اید فعال قابل اغماض باش��د، اما دولت می تواند برای جهت دهی 
ب��ه »مصرف رفاه��ی« یارانه بنزین، قیمت بنزین را ب��رای پرمصرف ها گران تر از 

کم مصرف ها کند.
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری عصر خ��ودرو،  مصرف بنزین در کش��ور حدود ۹۰ 
میلیون لیتر در روز اس��ت. این س��وخت دارای دو نوع مصرف در کش��ور است: 

»مصرف رفاهی« و »مصرف خدماتی.«
»مصرف رفاهی« عبارت است از مصرف بنزین در موتورسیکلت ها و خودروهای 
ش��خصی که برای جابه جایی خانوارها استفاده می ش��ود. این نوع مصرف تقریبا 
معادل ۴۸ میلیون لیتر در روز است که ۵۴درصد مصرف بنزین را شامل می شود. 
»مص��رف خدماتی« بنزین ش��امل مصرف بنزین در پیک ه��ای موتوری )تقریبا 
۳ میلیون لیتر در روز(، تاکس��ی های س��نتی و اینترنتی )تقریبا ۱6,۵(، وانت ها 
)۱۸,۵( و کامیونت ها )۳,۸( می ش��ود. در نتیجه، »مصرف خدماتی« بنزین برابر 
۴۲ میلیون لیتر است که ۴6درصد مصرف بنزین را شامل می شود، لذا با نگاهی 
کلی به موضوع می توان نتیجه گرفت که نیمی از مصرف بنزین در بازار و تعیین 

قیمت نهایی کاالها تأثیر داشته و نیمی دیگر تأثیری در آن ندارد.
میزان یارانه پنهان بنزین چقدر است؟

با فرض قیمت ۴۲۰۰ تومانی دالر و 6۰ دالری هر بشکه نفت، قیمت هر لیتر 
بنزی��ن در بازارهای جهانی معادل ۲۰۰۰ تومان اس��ت، ل��ذا میزان تخفیفی که 
دولت برای مصرف کنندگان بنزین در ایران در نظر گرفته است معادل ۵۰درصد 

اس��ت که این رقم در س��ال بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد توم��ان )۷,۸ میلیارد دالر( 
خواهد شد. تخفیف یا یارانه پنهان بنزین با نرخ ارز ۸ هزار تومان معادل ۹۱ هزار 
میلی��ارد تومان )۱۱,۴ میلیارد دالر( در س��ال و با نرخ ارز ۱۵هزار تومان معادل 

۲۰۰ هزار میلیارد تومان )۲۵ میلیارد دالر( در سال است.
*تخفیف در مصارف مختلف بنزین چه نتایجی دارد؟

تخفی��ف در مصارف رفاهی بنزین که توس��ط صاحب��ان ۱۷ میلیون خودروی 
شخصی صورت می گیرد، تنها باعث پایین ماندن هزینه های حمل ونقل خانوارها 
می ش��ود و سبب ش��ده است تا س��هم هزینه بنزین از درآمد خانوارهای صاحب 
خودرو تنها معادل ۳درصد باشد. تخفیف یا یارانه پنهان بنزین در بخش »مصرف 
خدمات��ی« تبدیل به درآمدزایی و ثروت آفرینی ش��ده و اش��تغال زایی را برای ۲ 
میلیون راننده تاکسی سنتی و اینترنتی، ۲,۵میلیون راننده وانت و تعدادی پیک 
موتوری تس��هیل کرده اس��ت. پس به طور کلی نیمی از تخفیف بنزین در بخش 
»مصرف خدماتی«، تنها صرف پایین نگه داش��تن هزینه های حمل ونقل خانوارها 
شده و نیمی دیگر در بخش »مصرف خدماتی«، تبدیل به ارزش افزوده می شود 

و فرصت کسب وکار را برای حداقل ۵ میلیون نفر آماده کرده است.
با توجه به موارد یادشده می توان گفت که از مجموع ۲۵ میلیون نفر صاحبان 
خودرو و موتورس��یکلت بنزین س��وز، ۲۰ میلیون نفر صرف��ا از تخفیف بنزین در 
جهت کاهش هزینه ه��ای حمل ونقل و ۵ میلیون نفر از تخفیف بنزین در جهت 
کس��ب درآمد و ثروت آفرینی منتفع می ش��وند. با توجه به پایان پذیربودن منابع 
نفت و گاز و رشد مصرف داخلی، دولت تا زمان مشخصی توان تأمین بنزین ارزان 

برای همه را خواهد داش��ت. در نتیجه بهتر اس��ت تا از تخفیف بنزین که ساالنه 
معادل ۳۳ هزار تا ۲۰۰ میلیارد تومان اس��ت، به نحوی اس��تفاده شود که مردم 

رفته رفته از این تخفیف بی نیاز شوند.
دولت می بایس��ت ب��ا جهت دهی صحیح به یارانه پنه��ان بنزین، خانوارها را از 
این تخفیف بی نیاز س��ازد که تنها راه این مه��م، افزایش درآمد خانوار یا کاهش 
هزینه های حمل ونقل اس��ت. »مص��رف خدماتی« یارانه پنه��ان بنزین به دلیل 
مؤثر بودن در قیمت های نهایی کاالها، ش��اید فعال قابل اغماض باش��د، اما دولت 
می توان��د ب��رای جهت دهی به »مصرف رفاه��ی« یارانه بنزی��ن، قیمت بنزین را 
مانن��د برق و گاز ب��رای پرمصرف ها گران تر از کم مصرف ه��ا کند. درآمد حاصل 
از ای��ن افزایش قیمت می تواند برای افزای��ش درآمد خانوار یا کاهش هزینه های 

حمل ونقل به کار رود.
*دو راهکار دولت برای افزایش درآمد خانوار

ب��رای افزایش درآم��د خانوار، دولت دو راهکار کلی در پی��ش دارد که راهکار 
اول تخصیص یارانه نقدی یا کوپن اس��ت. راه��کار دوم نیز یک راهکار بلندمدت 
بوده که در آن دولت می بایس��ت با تخصیص درآمدهای جدید از فروش بنزین، 
به توس��عه زیرس��اخت ها در جهت اشتغال زایی و افزایش س��طح درآمد عمومی 
بپردازد. برای کاهش هزینه های حمل ونقل نیز راهکارهایی مانند جایگزین کردن 
س��وخت های ارزان نظیر CNG و یا توسعه حمل ونقل عمومی پیش روی دولت 
است که محل تأمین هزینه های آن نیز از همان محِل افزایش قیمت بنزین برای 

پرمصرف ها، تأمین خواهد شد.

سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت باید هرچه زودتر 
دستگاه های امنیتی و اطالعاتی به موضوع خودرو ورود کرده و مافیا را شناسایی 

کنند و دستگاه قضا هم شعبه ای ویژه برای رسیدگی اختصاص دهد.
ح��وزه پارلمانی خبرگزاری ف��ارس در کارنامه  فعالیت های ای��ن روحانی ۴۷ 
س��اله مدیرکلی آموزش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( به چشم 

می خورد.
او در حال حاضر نماینده مردم س��نقر و کلیایی در دوره دهم مجلس ش��ورای 

اسالمی و دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی است.
حجت االس��الم سید جواد حس��ینی کیا معتقد است رسالت ش��ورای رقابت و 
س��ازمان حمایت مصرف کننده، حمایت از مشتری اس��ت و باید مشتری مداری 
را در دس��تور کار ق��رار داده و مبن��ای اولیه آنها تحقق این امر باش��د تا بتوانند 
وظایف شان را به خوبی انجام دهند اما مشکلی که امروز وجود دارد آن است که 

رویکرد مشتری مداری در کشور از بین رفته است.

وی در م��ورد قیمت گ��ذاری دول��ت ب��رای خودروه��ا اظه��ار داش��ت: نباید 
قیمت گذاری خودرو دستوری باشد بلکه باید قیمت خودرو براساس فاکتورهایی 
مانند کیفیت، رقابت پذیری، عرضه و تقاضا، صادرات محوری و ... تعیین ش��ود و 

خریدار تصمیم  بگیرد کدام خودرو را خریداری کند.
این عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع مجلس گفت: وقتی واردات خودرو 
ممنوع و تعرفه آن باال اس��ت باعث خواهد ش��د تا خودروس��از داخلی به سمت 
به روزرس��انی محصوالت خود حرکت نکند که در نهای��ت محصوالتی باکیفیت، 

ارزان قیمت، صادرات محور و رقابت پذیر از خط تولید خارج شود.
حسینی کیا افزود: خودروسازان باید ملزم شوند به سمت به روزرسانی تولیدات 
خود حرکت کرده و محصوالت شان را رقابتی کرده و با در نظر گرفتن ذائقه مردم 
خودروهای��ی مناس��ب تولید کنند که صادرات محور بوده و به لحاظ اس��تاندارد، 
رقابت پذیری، تنوع و قیمت مناس��ب در س��طح منطقه و دنیا بتوانند عرض اندام 

کند. 

وی خاطرنش��ان کرد: به دلیل ضعف در س��اخت و ایمنی خودروهای تولیدی، 
ش��اهد مرگ و میر بیش��تری در جاده ها هستیم و متاس��فانه مافیای خودرو هم 
م��ردم را مجبور کرده تا خودروه��ای بی کیفیت و گران را خریداری می کنند در 
حالی که باید هرچه س��ریع تر دس��تگاه های امنیتی و اطالعاتی به موضوع  ورود 
کرده و آنها را شناس��ایی کنند ضمن اینکه دس��تگاه قضا هم باید شعبه ای ویژه 
ب��ه این کار اختصاص دهد در حالی که متاس��فانه تا ای��ن لحظه اقدام موثری از 
دس��تگاه های امنیتی و قضایی در جهت آرام کردن بازار خودرو مش��اهده نشده 

است.
نماینده مردم س��نقر در مجلس گفت: اگر اخاللگران و مافیای صنعت خودرو 
که به خاطر س��ودجویی و منفعت خودشان جان و مال مردم را به تاراج برده اند 
شناس��ایی ش��وند و قاطعانه ۳ یا ۴  نفر از دانه درش��ت ها را اعدام کنند  قیمت 
واقع��ی خودروها بازخواهد گش��ت و پراید به قیمت ۲۰ میلی��ون تومان خواهد 

رسید. 

مصارف مختلف بنزین ارزان در ایران

 دولت و خودروسازان اعتقادی به مشتری مداری ندارند

 دستگا ه های امنیتی مافیای خودرو را شناسایی کنند
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مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری ب��ا تأکید بر اینکه ح��وزه میراث 
فرهنگی و صنایع گردش��گری از ظرفیت بس��یار مناس��بی برای توسعه صنایع 
فرهنگی و خالق برخوردار اس��ت، گفت ورود نوآوری به این حوزه ها در اولویت  

شرکت های دانش بنیان و استارتاپی قرار دارد.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا 
س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، 
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری با همراهی 
علی اصغ��ر مونس��ان، مع��اون رئیس جمهوری و 
رئیس س��ازمان میراث  فرهنگی، صنایع دستی و 
گردش��گری، از مرکز نوآوری پژوهش��گاه میراث  
فرهنگی و گردش��گری دیدن کرد. در این بازدید 
فع��االن اس��تارتاپ هایی ک��ه در ح��وزه صنایع 
فرهنگ��ی، نرم و خالق ایده های ش��ان را ش��روع 
کرده ان��د به بی��ان نقطه نظرات و ایده های ش��ان 

پرداختند.
س��تاری ب��ر همکاری معاونت علمی و فناوری و س��ازمان می��راث  فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری برای توسعه استارتاپ ها و صنایع خالق و فرهنگی 
تأکی��د کرد و ادامه داد: برنامه های مش��ترک و همکاری ه��ای جدی ای در راه 

اس��ت، به طور خاص حمایت های مالی و زیرس��اختی را مدنظ��ر قرار دادیم و 
آماده هستیم تا شتاب دهنده های حوزه میراث  فرهنگی و گردشگری بر مبنای 

سازوکار همکاری مشترک حمایت  شوند.
رئی��س س��تاد توس��عه فناوری ه��ای نرم و 
هویت س��از ادامه داد: به راه افتادن استارتاپ ها 
در س��ه بخش میراث  فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری نقش مؤثری در ایجاد اشتغال برای 
جوانان تحصیلکرده ایف��ا می کند، بنابراین این 
موضوع به عنوان یک اولویت مهم در حمایت از 

صنایع خالق و فرهنگی قرار دارد.
ستاری وجود یک محیط مناسب برای رونق 
این دست کس��ب و کارها را اولویتی مهم و در 
رون��د اجرا از س��وی معاونت علم��ی و فناوری 
عن��وان کرد و ادام��ه داد: پیش بین��ی و فراهم 
آوردن محیط��ی ب��رای اس��تارتاپ های ح��وزه 
میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک 
اولویت بس��یار مهم برای رونق صنایع خالق و فرهنگی است. این گام ها ضمن 
حمایت از جوانان فعال در این حوزه زمینه س��از رونق و احیای بخشی از بافت 

تاریخی تهران شده است.«

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه شاهد تشکیل 
دادگاه ه��ای مختل��ف اقتصادی هس��تیم و تخلفات انجام ش��ده ب��ه دلیل عدم 
ش��فافیت در فضای اقتصادی اس��ت، گفت مبارزه با فس��اد اراده ای اس��ت که 

دولت به شکل جدی آن را دنبال می کند و هر 
فردی در هر دوره ای و در هر جایی و به کس��ی 
که وصل باش��د در صورت اقدام به فساد نباید 

مالحظه آن شود.
به گزارش س��نا، واعظی تاکید کرد: در شش 
سال گذش��ته دولت اراده جدی برای مقابله با 
فس��اد داش��ته و همواره از این موضوع حمایت 

کرده است.
وی ادامه داد: هر قدر ش��فافیت بیشتر باشد 
رانت و فس��اد کمتر خواهد ب��ود و اینکه دولت 
مصر است تا فعالیت ها از رودرویی و به عبارتی 
ارباب و مش��تری، کارفرم��ا و کارگزار به فضای 
سیس��تمی سوق داده ش��ود به دلیل این است 

ک��ه جلوی رانت و فس��اد گرفته ش��ود چراکه طرف ها یکدیگ��ر را در این فضا 
نمی شناس��ند و دولت الکترونیک می تواند باعث کاهش تبعیض و رانت و فساد 

شود.

محم��ود واعظی در ادامه س��خنان خود در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: 
بررس��ی بهبود محیط کس��ب و کار  مهمترین بحث امروز هیات وزیران بود تا 
بتوانیم با تصمیمات اخذ ش��ده روند ارائه مجوز برای تاس��یس شرکت و نحوه 
مراجعه کنن��دگان  ب��رای  را  س��رمایه گذاری 
تس��هیل کنیم و این امور به شکل سیستمی 
و در فض��ای مجازی انجام ش��ود ت��ا افراد به 
دس��تگاه های مختل��ف ب��رای دریافت مجوز 
مراجع��ه نکنند. واعظی با اش��اره به دس��تور 
رئیس جمهور درباره بهبود محیط کس��ب و 
کار ادامه داد: رئیس جمهور دس��تور داد که 
هدف غایی این باید باش��د از هر شخصی که 
قصد س��رمایه گذاری و مجوزی دارد اگر یک 
بار اسناد شخصی و هویتی خود را جهت ثبت 
ارائه کرد دوباره نباید از وی درخواست اسناد 
داش��ته باش��ند. وی اضافه کرد: این موضوع 
م��ورد تایید اعضای هی��ات دولت قرار گرفت 
و به کمیس��یون اقتصادی ارسال شد و تا االن بیش از هزار مجوز در این راستا 
حذف ش��ده است، اما اعضای هیات دولت این را کافی نمی دانستند و معتقدند 

باید مجوزها باز هم کمتر شود تا مردم راحت تر بتوانند سرمایه گذاری کنند.

تالش برای بهبود محیط کسب و کارستاری: استارتاپ ها به میراث فرهنگی جانی دوباره می بخشند

»نوآوری« واژه  جادویی است برای توصیف رشد و توسعه شرکت؛ نه صرفا 
زنده ماندن در دنیای ش��لوغ اس��تارتاپ ها. تقریبا هر استارتاپی به دنبال این 
ا س��ت که موج جدیدی در صنعت خود ایجاد کن��د و در نهایت این موج به 

نوآوری ختم  شود.
شاید صحبت کردن در مورد نوآوری آسان باشد، اما درواقع راه اندازی کسب 
و کاری با موفقیت های نوآورانه پیچیدگی بیشتری دارد. در استارتاپ ها باید 

برای هر واحد پول و زمانی که صرف می شود، ارزش قائل بود.
بعضی از ش��رکت ها، درک بسیار س��طحی از نوآوری دارند. آنها با تعریف 
عناوین ش��غلی فانتزی مثل مدیر ارشد نوآوری و پرداخت پول های هنگفت 
برای پروژه های شکس��ت خورده س��عی دارند خودشان را نوآور معرفی کنند. 
در حالی که نوآوری مفهومی فراتر از پنهان کردن خود تحت عناوین ش��غلی 
عجیب و غریب و پوشیدن لباس های مد روز است. سرمایه گذاری دقیق روی 

دو عامل پول و زمان الزمه موفقیت در نوآوری است.
چرا نوآوری سخت و پیچیده است؟

توجیه هزینه نوآوری برای کارکنانی که نگران امنیت شغلی ش��ان هستند 
می تواند بسیار دشوار باشد، زیرا هیچ راهی برای پیش بینی بازگشت سرمایه 
وج��ود ندارد. اعضای تیم بالفاصله می خواهند بدانند چه انگیزه هایی پش��ت 
این ابت��کارات جدید وجود دارد چراکه همین نوآوری ممکن اس��ت ش��رح 

شغل شان را تغییر دهد یا موقعیت کاری شان را به خطر بیندازد.
اگر این چالش ها در کنار هزینه های مالی آن در نظر گرفته  شود، از نوآوری 

آنچه می ماند یک ایده مبهم است که شرکت را به هیچ کجا نمی رساند.
ش��اید این مسائل مالک کس��ب و کار را نگران و سردرگم کند، اما نگرانی 
مشکلی را حل نمی کند. درست است که موفقیت در نوآوری مستلزم تعهدی 
محک��م به زم��ان و پول و پذیرفتن این ش��رط که تضمینی ب��رای موفقیت 
وجود ندارد، اس��ت، اما با انتخاب افراد و به کارگیری سیس��تم های مناسب، 
حتی شکس��ت های حاص��ل از نوآوری هم قابل جبران و در نهایت س��ودآور 

خواهد بود.
 کلی��د کار این اس��ت؛ بای��د بدانید دقیقا چه نوآوری با کس��ب و کار ش��ما 

متناسب است. 
چگونه از نوآوری مناسب کسب و کارتان حمایت می کنید؟

مان��ع بزرگی که اغلب کارآفرینان با آن مواجهند این  اس��ت که نمی دانند 
نوآوری مناس��ب برای کسب وکارش��ان چیس��ت. نوآوری برای یک شرکت، 
ممکن اس��ت به معنای وجود نیروی فروش مجازی باشد. برای شرکتی دیگر 
ممکن اس��ت معنای کامال متفاوتی داشته باشد. نوآوری های تاثیرگذار بسته 

به حوزه کسب و کار می توانند بسیار متفاوت باشند.
به همین دلیل ضروری  اس��ت که زیر س��اختی قوی برای حمایت از توسعه 
ایده ها و راهکارهای جدید درون ش��رکت ایجاد ش��ود. قب��ل از هر چیز باید 
راهی برای دس��تیابی به کارکنان و فرآیندهای مناس��ب پی��دا کرد. این کار 

می تواند احتمال موفقیت کسب و کار در نوآوری را افزایش دهد.
چهار گامی که الزم اس��ت برای موفقیت استارتاپ تان در مدیریت نوآوری 

بردارید، عبارت است از:
۱.تصمیم بگیرید؛ آیا واقعا نوآوری برای کسب و کارتان الزم است؟

اگر چیزی مرس��وم شده  اس��ت به این معنا نیست که برای هر کارآفرینی 
مناس��ب باشد. نوآوری زمانی برای کسب و کار شما الزم است که عمال بتواند 

در مدل کسب و کارتان مفید واقع شود.
 از تحقیقات بازاریابی و تجارب کس��ب و کارتان درس بگیرید. ش��اید الزم 
نباشد میلیون ها دالر برای یک فرمول جدید و کمپین بازاریابی صرف کنید، 
آن ه��م تنها به این دلیل که می خواهید محصول تان را نوآور نش��ان دهید. 
نوآوری صرفا به خاطر نوآوری فقط راهی برای از بین بردن منابع ارزش��مند 

مالی است.
۲.قهرمان نوآوری باشید:

اگر نوآوری در کسب و کارتان مسیر درستش را پیدا کرده است، اطمینان 
حاصل کنید که مدیریت هر کاری می کند که قدرت آن را از درون ش��رکت 
افزایش دهد. واقعیت این  است که نوآوری در ابتدای راه بسیار پرقدرت آغاز 
می ش��ود اما به تدریج از قدرت آن کاس��ته  شده و از آنجایی که احتماال مورد 

حمایت مستمر قرار نمی گیرد، رفته رفته کمرنگ تر می شود.
زمان الزم اس��ت تا مفاهیم و عادت های جدید پذیرفته شوند. معموال این 
اتفاق زمانی می افتد که افراد مناس��ب در مکان مناس��ب به ریش��ه دواندن 

مفاهیم و عادت های جدید کمک کنند.
Vodafone، مثال خیلی خوبی از ش��رکتی است که با هدف تبدیل شدن 
به قهرمان نوآوری از مس��یر معمول کس��ب و کارش خارج شد. طرح نوآورانه 
Vodafone عبارت اس��ت از توس��عه ش��بکه توزیع 6۰ کارمند در سرتاسر 
ش��رکت که وظیفه اصلی آنها کار مستقیم با مش��تریان و یافتن راه حل های 

جدید برای موضوعات مختلف است.
۳.در برابر شکست ها صبور باشید:

شکست بخش��ی اجتناب ناپذیر از نوآوری اس��ت. بهترین راه حل ها زمانی 
اتخاذ می شوند که پیش از آن دست کم چند تالش ناموفق تجربه شده باشد. 
گاهی اوقات برای ایجاد این فرهنگ که نوآوری واقعا زنده اس��ت، الزم است 
فرآین��د آزمون و خطا ایجاد ش��ود، به این معنا ک��ه مرتبا کارها و موضوعات 
جدید را تجربه ش��وند و به محض درک اینکه ارزش��ی خل��ق نمی کنند، رها 

شوند.
مثال ش��رکت »نایک« نگرش موفق »شکس��ت سریع« را پذیرفته است. از 
ای��ن رو بیش از آنکه کارکنان��ش را وادار به انجام فعالیت هایی کند که عمال 
سودی به همراه ندارد،  رویکرد آزمون و تهیه نمونه اولیه را تشویق می کند.

۴. اگر تردید دارید به دنبال کمک گرفتن از یک منبع بیرونی باشید:
از اینک��ه بخواهی��د ی��ک اداره نوآوری یا گ��روه تحول دیجیت��ال را برای 
کس��ب وکارتان اس��تخدام کنید، ترس��ی نداش��ته باش��ید. آنها می توانند به 
 Target راه ان��دازی کارگاه ایده های جدید کمک کنند. ش��رکت هایی مانند
و Domino از ای��ن گروه ه��ا ب��رای تهیه نمونه اولیه محص��والت جدید یا 

طراحی  های اولیه استفاده کردند.
در پای��ان باید گفت، نوآوری موفق از دل مش��تی یادداش��ت یا مطبوعات 
پرس��روصدا بی��رون نمی آید بلکه موفقی��ت در نوآوری از تالش منس��جم و 
پیوسته و طی فرآیندهای شفاف مبتنی بر اعتماد حاصل می شود. باید از روز 
اول نقش هر کس��ی در تالش های نوآوری مشخص باشد و بازخورد گرفتن و 
همکاری باید در کل فرآیند نوآوری تشویق شود. نوآوری یک تالش منسجم 

تیمی است نه صرفا ایده  یک فردی مثل رهبر.
بنابرای��ن س��رمایه گذاری روی افراد مناس��ب و ایجاد س��اختارهایی برای 
تش��ویق آزمون و خطا و تش��ویق به آموزش و به کارگیری مهارت حل مساله 
–پیش از مواجهه با چالش ها- به هر استارتاپی کمک می کند نوآوریش را در 

مسیری معقول شکوفا کند. 
entrepreneur/modirinfo :منبع

 چگونه استارتاپ ها می توانند
در مدیریت نوآوری موفق شوند ؟

دریچــه

س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ذیل کارگروه 
داروهای پیشرفته اقدام به توسعه و تولید این نوع داروها کرده است.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
کارگروه داروهای پیش��رفته س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری با 
هدف توسعه تولید داروهای پیشرفته مورد نیاز کشور با کمک متخصصان داخلی قصد 

دارد روند توسعه این داروها را در کشور سرعت بخشد.
یک��ی از راهکارهایی که در این کارگروه مدنظر قرار گرفته اس��ت، توس��عه 
پنج استارتاپ در بستر شتاب دهنده باران در تهران و همچنین کشوری کردن 
ش��تاب دهنده ها برای توسعه پنج استارتاپ خارج از تهران است که این اتفاق 

در سال های آتی عملیاتی خواهد شد.

تولید داروهای پیشرفته با توسعه 
استارتاپ ها شتاب می گیرد

مترجم: نازنین توکلی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

شنبه
4 خرداد 1398
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رئیس پردیس فنی و مهندسی عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، الزمه بهبود 
وضعیت توسعه در کشور را رشد صنعت ملی دانست و تاکید کرد صنعت ملی 
ما در زمینه انرژی های تجدیدپذیر مستعد است و باید بستری برای کارآفرینی 

جوانان در این حوزه فراهم شود.
به گزارش ایس��نا، هومان لیاقتی زندی با بیان 
اینکه بحث انرژی های تجدیدپذیر از جمله انرژی 
باد، انرژی خورشید و نیز تولید انرژی از ضایعات 
محص��والت دارای اهمیت زیادی اس��ت، یادآور 
ش��د: این حوزه در دنیا نیز از اهمیت بس��یاری 
برخ��وردار اس��ت، به صورتی که کش��ور س��وئد 
از کش��ورهای دیگر زباله می خ��رد و برق تولید 

می کند.
وی خاطرنش��ان کرد: با هیات های خارجی از 
جمله س��فارت ایتالیا و فرانس��ه دیدار داشتیم و 
کشورهای سوییس، اسپانیا و یونان نیز در نوبت 
هس��تند؛ به عبارتی هم��ه این کش��ورها راغب 

هستند در این زمینه با ما همکاری داشته باشند، البته بحث تعهدات هم مهم 
اس��ت و نمی ش��ود تعهدات مالی را انجام ندهیم و از آنها بخواهیم که در این 

حوزه سرمایه گذاری کنند.

رئیس کمیته سیاس��ت گذاری کنفرانس بین الملل��ی انرژی های تجدیدپذیر 
و تولی��د پراکنده ایران ادامه داد: ش��رکت های اتریش��ی ک��ه در این زمینه با 
ما همکاری داش��تند تعهدات س��ال ۲۰۱6 را س��ال گذش��ته دریافت کردند، 
ای��ن در حالی اس��ت که این کش��ور به منظور 
سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، 
صن��دوق ان��رژی را در دل وزارت اقتصاد خود 

ایجاد کرده است.
لیاقتی با تاکید بر آنکه استعدادهای جوانان 
در ح��وزه انرژی های تجدیدپذیر باید ش��کوفا 
ش��ود، تصریح کرد: کمپانی های بزرگ در دنیا 
نیز با کارهای کوچک ش��روع کردند به عنوان 
مثال کمپان��ی زیمنس از ی��ک مغازه کوچک 
در برلین ش��روع به کار کرد، جالب توجه آنکه 
مثال ه��ای ایرانی هم در این زمینه هس��ت از 
جمله بوتان که از یک کارگاه در س��ال ۱۳۰۰ 
شروع کرد و در آن زمان جمع آوری گاز مایع را 
مطرح کرد، در دهه ۳۰ خانم های ایرانی درگیر آلودگی مستقیم آشپزخانه ای 
بودند که با جمع آوری گاز مایع و آمدن این گاز به خانه ها این مسئله برطرف 

شد و ارزش محیط زیستی بسیاری داشت.

 پاوی��ون ش��رکت های دانش بنی��ان در نمایش��گاه های »ای��ران هل��ث« و 
»اینوتکس« برپا می شود.

به گزارش ایسنا، بیس��ت و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، 
دارو و آزمایش��گاهی )ایران هلث( با هدف ارائه 
آخری��ن توانمندی ه��ای صنعت س��المت ایران 
ط��ی روزهای ۱۹ ت��ا ۲۲ خ��رداد ۹۸ در محل 
نمایش��گاه های بین المللی تهران با حضور بیش 
از 6۰۰ شرکت داخلی و خارجی برگزار می شود.

همزم��ان ب��ا برگ��زاری ای��ن نمایش��گاه نیز 
هش��تمین دوره نمایش��گاه»اینوتکس« افزایش 
تعام��ل بی��ن س��رمایه گذاران و اس��تارتاپ ها و 
شرکت های فناور با ش��عار »اکوسیستم نوآوری 
و فن��اوری زیر یک س��قف« با حض��ور بیش از 
۴۰۰ استارتاپ، شرکت های دانش بنیان و فناور، 
شتابدهنده، پارک فناوری، مخترع، مرکز رشد، 
س��رمایه گذار خطرپذیر و مش��اور برگزار خواهد 

ش��د. در این راستا با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی پاویون شرکت های 
دانش بنی��ان در نمایش��گاه های »ای��ران هلث« و »اینوتکس« برپا می ش��ود. 
پاویون ش��رکت های دانش بنیان با هدف نمایش توانمندی های ش��رکت های 

دانش بنیان در سال رونق تولید در این دو نمایشگاه برگزار می شود.
ش��رکت های دانش بنیان برای ش��رکت در این پاویون می توانند با مراجعه 
به س��امانه »غزال« صندوق نوآوری و شکوفایی نسبت به ثبت نام خود اقدام 

کنند.
نمایش��گاه بین الملل��ی ن��وآوری و فناوری 
هف��ت  ط��ول  در   )INOTEX( اینوتک��س 
دوره گذش��ته خ��ود میزب��ان بی��ش از ه��زار 
ش��رکت کننده از ۲۵ کش��ور مختل��ف ب��وده 
اس��ت و اهدافی همچون تب��ادل فناوری میان 
شرکت های خصوصی، سرمایه گذاری مشترک، 
مش��ارکت در پروژه های تحقیق و توس��عه را 
دنب��ال می کن��د. در این راس��تا تاکنون بیش 
 )B۲B( از ۷۰۰ جلس��ه مذاک��ره اختصاص��ی
می��ان ش��رکت کنندگان در نمایش��گاه برگزار 
ش��ده اس��ت. هش��تمین دوره این نمایش��گاه 
)INOTEX ۲۰۱۹( از روز یکش��نبه ۱۹ ت��ا 
چهارش��نبه ۲۲ خرداد ۹۸ در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد. 
این نمایشگاه، با تکیه بر تجارب قبلی خود، میزبان اجزای مختلف اکوسیستم 

نوآوری و فناوری کشورها خواهد بود.

برگزاری پاویون شرکت های دانش بنیان در 2 نمایشگاه حوزه سالمترشد صنعت ملی انرژی های تجدیدپذیر در گروی کارآفرینی جوانان

ش��غل کارآفرینی برای هر فردی مناسب نیست، چراکه کارآفرینی به جز 
مهارت های تجربی به مهارت های ذهنی نیز نیاز دارد. بیشتر این ویژگی ها در 
بین کارآفرینان بزرگ وجود دارد و سبب می شود طرز تفکر متفاوتی از خود 
نشان دهند.  هر کسی برای کارآفرینی ساخته نشده است. کارآفرینان باید در 
زندگی مستقل باشند و روحیه  جنگجو داشته باشند. آنها برای کاری که انجام 
می دهند اشتیاق فراوانی دارند و هیچ شک و تردیدی به دل راه نمی دهند. با 
این حال، کارآفرینی تنها با سختی و مشقت همراه نیست بلکه نتایج زیادی 
چون رش��د شخصیتی برای فرد به همراه خواهد داشت. اکنون سؤال مطرح 
می ش��ود یک فرد برای تبدیل ش��دن به یک کارآفرین باید چه خصوصیاتی 
داش��ته باش��د؟ قبول داریم خیلی از مهارت ها اکتسابی هستند و طی زمان 
به دس��ت می آیند اما نباید در این مسیر به طرز تفکر افراد هم بی توجه بود. 

در ادامه مقاله، خصوصیات ذهنی کارآفرینان را مورد بررسی قرار می دهیم.
از سنین پایین به کار کردن عالقه دارند

یکی از خصوصیات مشترک کارآفرینان موفق این است از سنین کم به 
دنبال کار کردن هستند. ارس��طو لومیس )Aristotle Loumis(، طراح 
عینک های برند Ellison، وقتی ۱۰ س��اله بود به فکر راه اندازی کس��ب و 
کاری مس��تقل افتاد. او در هر هفته سه بار کارهای سخت دیگران را انجام 
می داد و برای هر بار هفت دالر پول دریافت می کرد. مهارت باالیی که او در 
انجام کارهای سخت داشت زبانزد تمام دوستان و آشنایانش شد. طی زمان 
تعداد مشتریان ارسطو زیاد شد تا اینکه توانست در هفته به درآمد ۵۰۰ دالر 
برس��د. او در این باره گفته است: »خانواده  من از نظر مالی وضعیت خوبی 

نداشتند اما همیشه به سختکوش بودن خود افتخار می کردند.«
به دنبال موضوعات پرطرفدار هستند

کارآفرینان بزرگ همواره تغیی��رات محیط اطراف را در نظر می گیرند و 
 Adam( تالش می کنند نیازه��ای دیگران را برآورده کنن��د. آدام ریویتز
Rivietz(، مؤسس شرکت Paid است. این کسب و کار در حوزه بازاریابی 
اینفلوئنسرها فعال است و با کمپانی های بزرگی چون کوکاکوال، مایکروسافت 
و ایر بی اند بی وارد همکاری ش��ده اس��ت. پایگاه داده  این شرکت متشکل 
از اطالعات ۱۵ هزار اینفلوئنسر در ۱۰۵ کشور دنیاست و واسطه  همکاری 
این افراد با شرکت های بزرگ است. ریویتز می گوید در تابستان سال ۲۰۱۱ 
دریافت دختران شهر محل اقامتش، گل سرهایی از جنس پر به موهای خود 
می زنند. او به ایده ای رسید که برای او هزاران دالر هزینه در برداشت. ریویتز 
تصمیم گرفت از فروشندگان لوازم ماهیگیری تزئیناتی از جنس پر بخرد و 
به صورت آنالین به س��الن های آرایشگاهی بفروشد. او در طول چند هفته 

به فروش قابل توجهی رسید و دریافت تصمیم گیری درستی داشته است.
فکرهای بزرگ در سر دارند

افراد منطقی از ریس��ک گریزان هس��تند و تمایل دارند در فضایی امن 
و ب��ه دور از حاش��یه کار کنند، اما کارآفرینان بزرگ ب��ه دنبال پیدا کردن 
فرصت های مناس��ب و بالقوه هستند. شرکت Paid قبل از اینکه کسب و 
کار خود را جهانی کند، ایده اش را روی یک اینفلوئنسر امتحان کرد. اولین 
اینفلوئنسر شرکت، دختری بود که با او آشنایی قبلی داشت و توانسته بود 
در عرض یک سال ۷۵ هزار فالوور به دست آورد. بعد از جذب اولین مشتری 
و پرداخت حقوق به اینفلوئنسر تصمیم گرفتند کسب و کار خود را گسترش 
دهند و به چند اینفلوئنسر دیگر هم پیشنهاد بدهند. به گفته این کارآفرین 
موفق، آنها به ۷۰۰ اینفلوئنسر اینستاگرام که آدرس ایمیل خود را در بخش 
بیوگرافی ثبت کرده بودند، پیشنهاد دادند. در عرض یک هفته، ۵۰۰ نفر از 

این اینفلوئنسرها برای همکاری پاسخ مثبت دادند.
ارتباط با افرادی که انگیزه و اراده  باالیی دارند

به گفته  تی��م فریس )Tim Ferriss(، نویس��نده  آمریکایی، هر فردی 
برآیندی از پنج نفری اس��ت که بیشترین ارتباط را با آنها دارد. کارآفرینان 
بزرگ به این درک رس��یده اند انرژی منفی می توان��د روی کاری که انجام 
می دهن��د تأثیر بگذارد؛ مثاًل حرکت هواپیما را در نظر بگیرید. بادی که در 
قس��مت عقب هواپیماها در جریان اس��ت کمک می کند در مسیر درست 
قرار بگیرید و بادی که در قس��مت جلو است سبب می شود هواپیما دیرتر 
به مقصد خود برسد. کارآفرینان موفق دقیقا می دانند با چه کسانی ارتباط 
داشته باشند. افرادی که همانند بادهای عقب هواپیما آنها را در مسیر درست 

قرار می دهند تا زودتر به هدف شان دست یابند.
برای پیشرفت به سراغ ارتباطات می روند

وقتی محصول یا سرویسی توسط یک دوست پیشنهاد می شود احتمال 
خری��د آن تا چه��ار برابر افزایش می یابد. کارآفرینان موفق به این مس��ئله 
واقفند و با گس��ترش ارتباطات خود و استفاده از قدرتی که در شبکه های 
اجتماع��ی دارند، محصوالت خود را به فروش می رس��انند. از جمله دالیل 
پیشرفت شبکه اجتماعی فیس بوک این بود کاربرانش می توانستند درباره 
کارایی محصوالت خود با دوستان شان حرف بزنند و خرید آن را به یکدیگر 
پیشنهاد دهند. شرکت Paid براساس ارتباطات قوی به پیشرفت رسید و 

اینفلوئنسرها را به شرکت های درخواست دهنده تبلیغات پیشنهاد می دهد.
خیلی زود اقدام می کنند

یکی از خصوصیات مش��ترک کارآفرینان موفق این است که زود دست 
به عمل می زنند و کارهای شان را با سرعت باالیی به انجام می رسانند. این 
در حالی اس��ت که اف��راد عادی زمان زیادی را ص��رف انجام کارهای خود 
می کنند. ویژگی مش��ترک کارآفرینان بزرگ این است به همه چیز پاسخ 
مثب��ت می دهند و ب��اور دارند هر کار جدیدی را می ت��وان انجام داد. البته 
ای��ن بدان معنا نیس��ت بدون هیچ تفکری و ب��دون در نظر گرفتن عواقب 
تصمیم گیری کنید. کارآفرینان بزرگ ضررهای ناشی از صبر کردن زیاد را 
می دانند و به همین خاطر کارها را با سرعت باالیی به انجام می رسانند. آنها 
قانون ۸۰/۲۰ را باور دارند و حداکثر اس��تفاده را از یک روز کاری می برند. 
این قانون می گوید ۸۰درصد نتایجی که به دست می آوریم حاصل ۲۰درصد 

کارهایی است که انجام می دهیم.
مدام رؤیاپردازی می کنند

رؤیاپ��ردازی، خصوصی��ت مش��ترک کارآفرین��ان بزرگ اس��ت. آنها با 
رؤیاپردازی س��عی می کنند تأثیر هر کاری را افزایش دهند. وقتی دیگران 
در محدودیت ها غرق هستند آنها از فرصت ها استفاده می کنند. هیچ فردی 
در س��ال ۲۰۰۱ به دنبال این نبود که دستگاه پخش موسیقی به نام آیپاد 
 Zech( عرضه شود تا بتواند هزاران آهنگ را در خود جای دهد. زک بنسون
Benson(، کارآفرین موفقی اس��ت و در این باره می گوید: »رؤیاپردازی به 
معنای آن است مطمئن باشید می توانید هر چیزی که لیاقتش را دارید به 
واقعیت مبدل کنید.« او همچنین می گوید: »من تاکنون با صدها اینفلوئنسر 
اینستاگرام همکاری کرده ام. شاید تصور کنید روش زندگی خیلی از افرادی 
که در اینستاگرام فعالیت می کنند نمایشی است اما من با بیشتر آنها ارتباط 
داشته ام و می دانم حقیقت دارد. من همیشه آرزو می کنم این سبک زندگی 

را داشته باشم و اکنون توانسته ام به بزرگ ترین آرزویم دست یابم.«
forbes/ucan :منبع

مدیرعامل سـونی، باوجود زیان های بسیار در بخش گوشی های هوشمند، همچنان از آن دفاع 
می کند و می گوید تمرکز سـونی تنها بر بازارهای ژاپن، اروپا، هنگ کنگ و تایوان معطوف شـده 

است.
به گزارش زومیت، کنیچیرو یوشـیدا، مدیرعامل سـونی )Sony(، بازهم بر تعهد شـرکتش در 
قبال کسب وکار زیانده گوشی هوشمند اکسپریا تاکید کرد و از آن، به عنوان بخش مرکزی هویت 

سرگرمی محور سونی یاد کرد.
براساس گزارشی از رویترز، یوشیدا بیان کرد:

ما گوشـی های هوشمند را به عنوان سخت افزاری برای سـرگرمی و همچنین مؤلفه ای ضروری 
بـرای بقـای برند سـخت افزارمان در نظـر می گیریم. نسـل های جوان تر دیگر تلویزیون تماشـا 

نمی کنند. آنها بیشتر با گوشی های هوشمند در تماس هستند.
بااین حال، سـونی دیگر در بازار گوشی های هوشمند نقش مهمی ایفا نمی کند و طی سال مالی 
اخیر تنها 6.5 میلیون دسـتگاه گوشـی هوشـمند عرضه کـرده و زیان عملیاتـی به ارزش 97.1 

میلیارد ین )879.4 میلیون دالر( متحمل شده است.
غول فناوری ژاپنی، این هفته در جمع سـرمایه گذاران اعالم کـرد که تنها به چهار بازار ژاپن، 
اروپا، هنگ کنگ و تایوان تمرکز دارد و بازار هایی همچون استرالیا و خاورمیانه دیگر مورد توجه 

سونی نخواهند بود.
اظهـارات یوشـیدا جالـب به نظر می آیند؛ زیـرا هنگامی که کازئـو هیرایی مدیرعامـل بود، او 
به عنوان مدیر ارشد مالی سونی فعالیت می کرد، نیرویی مهم در تالش های شرکتش برای رهایی 

از بخش هایی مانند VAIO PC که چندان پرسود نبودند، به شمار می رفت.
احتمال اینکه سـونی از طریق فروش گوشی های هوشمند سود مناسبی کسب کند، بسیار کم 
اسـت، اما واضح است که ژاپنی ها این حقیقت را احساس می کنند که گوشی های هوشمند یکی 

از عناصر مهم برند سونی محسوب می شوند.

 کارآفرینان بزرگ با چه ویژگی های ذهنی
و طرز تفکری به موفقیت رسیده اند؟

مدیرعامل سونی از 
کسب وکار گوشی های 

هوشمند دفاع کرد

یادداشـت

رئی��س مرکز فناوری ه��ای همگرا معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
توس��عه کس��ب و کارهای بر پایه فناوری همگرا را از اقدامات این مرکز در سال 

جاری دانست.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، علی محمد س��لطانی 
رئی��س مرک��ز فناوری های همگرا معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
درب��اره فعالیت های این مرک��ز در حوزه هوش مصنوعی بیان ک��رد: از آنجا که 
توسعه کس��ب و کارهای بر پایه فناوری همگرا رسالت این مرکز است، بنابراین 
توانمندشدن شرکت های دانش بنیان و فناور حوزه هوش مصنوعی و روباتیک در 
س��ال جاری جدی تر از گذشته پیگیری می شود تا محصوالت فعاالن این حوزه 

زودتر به بازار برسد.

مسیر توسعه کسب و کارهای حوزه 
فناوری های همگرا تسهیل شد



فروش��گاه های بزرگ و سایر ش��رکت ها به بازاریابی به مثابه هنر جلب نظر 
و ترغیب خریدار نگاه می کنند. بدون تردید متغیرهای بس��یار زیادی بر روی 
فرآیند تصمیم گیری مشتریان فروشگاه های ما تاثیر می گذارد. یکی از مهم ترین 
عوامل تاثیرگذاری بر روی مشتریان به هنگام بازدید از یک فروشگاه رنگ های 
م��ورد اس��تفاده در جلوه های بصری و نوع چینش آنهاس��ت. ای��ن امر نه تنها 
در مورد ش��یوه چینش محصوالت، بلکه نحوه قرارگیری آنها در پوس��ترهای 
تبلیغاتی نیز صادق اس��ت. به هنگام بازاریابی برای محصوالت جدید توجه به 
اهمیت و تاثیرگذاری رنگ ها بر روی خریدار ضروری است. براساس تحقیقات 
گوناگون استفاده از ترکیب رنگ های مناسب باعث افزایش شناسایی برندها تا 
۸۰درصد می شود. همچنین آشنایی دیداری مشتریان با برندمان نیز ۹۳درصد 
رشد خواهد داش��ت. نکته جالب اینکه نزدیک به ۸۵درصد از مشتریان دلیل 
اصلی خرید محصولی خاص از یک برند در مقایسه با برندهای مشابه دیگر را 

شیوه رنگ بندی عنوان کرده اند. 
رنگ ها چقدر بر روی تصمیم خریدار تاثیر دارد؟

پ��س از آنک��ه چالش تعیین قیمت و برآورد س��ود برندمان را پش��ت س��ر 
گذاش��تیم، نوبت به رس��یدگی به نحوه خلق جلوه بص��ری برای محصول مان 
می رسد. این امر به دلیل تاثیرپذیری بسیار باالی مخاطب از جلوه های دیداری 
اهمی��ت باالیی دارد. در حقیقت، جل��وه دیداری یک محصول موجب افزایش 
۹۳درصدی تمایل مش��تریان به خرید می ش��ود. نکته جالب اینکه سهم متن 
)تبلیغات متنی( در این میان 6درصد اس��ت. وضعیت جلوه های صوتی و انواع 
بو نیز فقط یک درصد برآورد ش��ده است. به این ترتیب هر برند حرفه ای باید 
بر روی حوزه بازاریابی بصری سرمایه  گذاری کند. به محض اینکه یک مشتری 
به سوی محصول دارای طیف رنگی مورد عالقه اش حرکت کند، تقریبا بیشتر 
فرآیند تاثیرگذاری برندمان و فروش محصول به سرانجام رسیده است. هنگامی 
که چهار عنصر رنگ، طراحی، متن و بو ترکیب شود، تصمیم خرید مشتریان 

تا حد زیادی نهایی خواهد شد. 
در ادامه مقاله حاضر به بررس��ی نحوه تاثیرگذاری برخی از طیف رنگ های 
پرطرفدار بر روی خریدار خواهیم پرداخت. هدف اصلی کمک به برند شما در 

راستای انتخاب رنگ هایی مناسب برای بازاریابی و برندسازی است. 
1. قرمز

هنگامی که نوبت به شخصی سازی و نشانه گذاری بصری می رسد، رنگ قرمز 
به طور قابل مالحظه ای برانگیختگی در احساسات مخاطب ایجاد می کند. این 
طیف رنگ سمبل عشق، امیدواری و عالقه است. در بازاریابی رنگ قرمز برای 
افزایش ضربان قلب ش��ناخته می شود. به همین خاطر از آن در راستای جلب 
توجه و درگیرس��ازی عاطفی مخاطب بهره برداری می شود. مزیت رنگ قرمز 
ایجاد نوعی حالت اضطرار در خریدار و تاثیرگذاری بسیار سریع بر روی فرآیند 
خرید است. به این ترتیب شانس فروش برندها در عمل افزایش خواهد یافت. 
همچنین رنگ قرمز موجب تحریک میل به غذا نیز می شود. درست به همین 
خاطر بس��یاری از رستوران ها در لوگوی شان از طیف رنگ قرمز بهره می برند. 
به طور معمول رنگ قرمز در دنیای برندسازی با مفاهیمی نظیر نجات  بخشی، 
امنیت، آگاهی بخش��ی و تحرک بدنی پیوند دارد. این رنگ از سوی برندهایی 
نظیر تارگت، هینز، یوتیوب و نت فلیکس مورد استفاده قرار گرفته است. بین 
6۲ تا ۹۰درصد مش��تریان تصمیم های لحظه ای و تغییرناپذیرش��ان در مورد 
خری��د را بر پایه رنگ قرمز می گیرند. به این ترتی��ب باید بدان توجه ویژه ای 

داشت. 
2. زرد

این رنگ بازنمایی بهینه فرآیندهای ذهنی، ترغیب عمومی به سوی هدفی 
خ��اص و جلب نظ��ر مخاطب به گونه ای لذت بخش اس��ت. بناب��ر یافته های 
پژوهش��گران حوزه عل��وم اعصاب، رنگ زرد موجب ایج��اد هیجان و لذت در 
افراد می ش��ود. در بازاریابی رنگ زرد بیانگ��ر دید مثبت، جوان گرایی و وضوح 
است. کاربرد اصلی این رنگ برای جلب نظر فوری مخاطب از پشت غرفه های 
فروش است. بنابر پژوهش های کارشناسان حوزه نوزاد و کودک رنگ زرد بیش 
از هر طیف دیگری مورد شناسایی ما قرار می گیرد، بنابراین استفاده وسیع از 
رنگ زرد در محصوالت ویژه نوزاد و کودک جای هیچ تعجبی ندارد. نکته مهم 
درخصوص رنگ زرد ایجاد تاثیر ذهنی بس��یار طوالنی بر روی مخاطب است. 
به این ترتیب از نظر روانشناختی این رنگ تا مدت ها ذهن افراد را درگیر خود 
می س��ازد. از نقطه نظر تبلیغاتی نیز رنگ زرد به س��رعت مورد توجه ما قرار 

می گیرد. ش��اید این نکته برای بسیاری از ما عجیب باشد، با این حال بررسی 
دقیق نحوه واکنش مان نس��بت به رنگ های مختل��ف به خوبی بیانگر صحت 
مدعای فوق خواهد بود. اگرچه رنگ زرد تاثیرگذاری بس��یار مطلوبی بر روی 
مخاطب دارد، با این حال نباید در استفاده از آن زیاده روی کرد. مشاهده بیش 
از اندازه رنگ زرد موجب ایجاد حس خش��م و عصبانیت در افراد می ش��ود. به 
همین دلیل استفاده از آن در دنیای تبلیغات و بازاریابی به گونه ای هوشمندانه 
ص��ورت می گیرد. برنده��ای بزرگی نظیر نیک��ون، IKEA، کت و DHL در 
فرآیند برندسازی ش��ان از رنگ زرد بهره برده اند. مش��اهده لوگو آنها به خوبی 

بیانگر میزان اعتماد و سرمایه گذاری شان بر روی طیف رنگ زرد است. 
3. آبی

این طیف رنگ به طور عمده با آب در ارتباط اس��ت. همچنین رنگ بس��یار 
مطلوبی برای آقایان محس��وب می ش��ود. رنگ آبی از نظر تاثیرگذاری یکی از 
منحصر به فردترین طیف های ممکن محس��وب می ش��ود. عالوه بر بازنمایی 
احس��اس آرامش و اعتماد، از نظر چشم نوازی نیز عملکرد عالی دارد. برخالف 
بس��یاری از رنگ های دیگر، مشاهده گسترده رنگ آبی موجب اذیت مخاطب 
نمی ش��ود. به همین خاطر اغلب در انتخاب رنگ برای محیط های کاری میان 
گزینه های نخس��ت قرار دارد. از نظر برندس��ازی، استفاده از رنگ آبی موجب 
القای احس��اس امنیت و اعتماد می ش��ود. براساس نظرس��نجی سایت ما، در 
صورت اس��تفاده از رنگ آبی به عنوان طرح اصلی فروش��گاه مان میزان عالقه 
مش��تریان برای ورود به محیط فروش��گاه و خرید ۱۵درص��د افزایش خواهد 
یافت. به عالوه رنگ آبی در ارتباط با افزایش میزان تولید نیروی کار و تقویت 

روحیه اش نیز هست. 
وقتی صحبت از القای احساس آرامش و اعتماد می شود، بسیاری از برندها 
به س��راغ اس��تفاده از رنگ آب��ی می روند. نمونه واضح ای��ن امر نحوه عملکرد 
ش��رکت های فعال در زمینه فروش امالک اس��ت. آنه��ا نیازمند جلب اعتماد 
مش��تریان خود هستند. در این میان هیچ راهکاری مانند استفاده از رنگ آبی 
برای برندسازی و تبلیغات موجب جلب نظر مشتری نمی شود. طیف رنگ آبی 
روش��ن عالوه بر القای حس اعتماد موجب افزایش اعتماد به نفس برندها نیز 
می ش��ود. به این ترتیب اغلب برندهای فعال در زمین��ه امور مالی از آن بهره 
می برن��د. همچنین رنگ آبی در زمینه افزایش می��زان وفاداری خریدارها نیز 
تاثیرگذار است. برندهایی نظیر جی پی مورگان، فیس بوک، امریکن اکسپرس، 
لینکدین و دل از رنگ آبی برای توس��عه برند و بازاریابی تاثیرگذار اس��تفاده 

می کنند. 
4. نارنجی

این رنگ بازنمای عالقه و تعهد در کنار هیجان است. همچنین رنگ نارنجی 
به خاطر ماهیت گرم اش مورد پس��ند بس��یاری از مردم قرار دارد. به ویژه در 
فصل های سرد مش��اهده آن بسیار لذت بخش اس��ت. در بازاریابی استفاده از 
آن موج��ب ایجاد هیجان در مخاطب و تاثیرگذاری بلندمدت بر روی خریدار 
می شود. برندهای دارای رنگ نارنجی به طور معمول جذاب و شادی آور قلمداد 
می شوند. البته از نقش منحصر به فرد رنگ نارنجی در زمینه ترغیب مخاطب 
به سوی عملی خاص نیز نباید گذشت. درست به همین خاطر اغلب کادرهای 
ثب��ت  نام در خبرنامه، طرح های فروش و اطالع رس��انی ب��ه این رنگ طراحی 

می شود. 
رنگ زرد اغلب اوقات به خاطر ایجاد احساس سودمندی و مقرون به صرفه 
 Payless and Home ب��ودن مورد توجه قرار می گی��رد. برندهایی نظی��ر
Dpot، آمازون، نیکلودئون، هوترز موزیال و برخی س��ایت های مش��هور مانند 
کوپ��ن کابین از آن س��ود می برند. دلی��ل اصلی تمرکز برخ��ی از درگاه های 
سرمایه گذاری و پرداخت بر روی رنگ نارنجی نیز در همین نکته نهفته است. 
وقتی ما احساس صرفه جویی اقتصادی را در خریدار زنده کنیم، تمایل وی به 

خرید بیشتر و بالطبع صرفه جویی از طریق آن افزایش خواهد یافت. 
5. سبز

رنگ سبز بیانگر سالمتی، آرامش و راحتی است. همچنین به طور سنتی از 
آن برای اشاره به طبیعت و سنت های مفید در تقابل با فشار و استرس ناشی 
از زندگی مدرن استفاده می شود. چشم انسان توانایی مشاهده بیشترین میزان 
طیف رنگ سبز را دارد. این امر در مورد سایر رنگ ها با فاصله ای معنادار کمتر 
است. از نظر روانشناسی، رنگ سبز بیانگر شکوفایی و امید است. از نقطه نظر 
بازاریابی از آن برای طراحی دکور فروش��گاه ها به صورت آرام بخش اس��تفاده 
می ش��ود. ارتباط رنگ سبز با حوزه س��المت نیز بر هیچ کس پوشیده نیست. 
هنوز هم در بس��یاری از بیمارس��تان ها کادر جراحی از یونیفرم های یکدست 
س��بز به منظور القای حس آرامش به بیمار اس��تفاده می کنند. رنگ آبی نیز 

به دلیل تاثیر مش��ابه کاربرد یکس��انی دارد. از آنجایی که امروزه بس��یاری از 
مش��تریان نسبت به حفاظت از محیط زیست حساس هستند، اغلب برندهای 
حامی محیط زیست از رنگ سبز برای برندسازی و بازاریابی سود می برند. نکته 
جالب اینکه رنگ س��بز در قرن ۱۵ انتخاب نخس��ت مردم اروپا برای طراحی 
لباس های عروسی بود. برند اسپاتیفای، Holiday Inn، لند ُرور، جان دیری 
و Whole Foods طرح های برندسازی و بازاریابی خود را بر روی استفاده از 

طیف رنگ سبز بنا نهاده اند. 
6. بنفش

بنش رنگ شکوه، عظمت و اشرافیت است. همچنین برای بازنمایی احساس 
دانایی نیز به کار می رود. در بازاریابی از آن برای القای حس آرامش و اعتماد به 
نفس استفاده می شود. به طور معمول برندهای فعال در زمینه تولیدات زیبایی 
و مقابله با افزایش س��ن به بنفش عالقه دارند. به دلیل بازنمایی احساس علم 
به نکات فراوان و دانشمندی، برندهای فعال در زمینه تکنولوژی های مدرن به 
بنفش عالقه زیادی دارند. برند یاه��و، Craigslist و هالمارک از طیف رنگ 
بنفش در آفرینش خود و کمپین های بازاریابی شان سودهای بسیاری برده اند. 
دلیل اصلی ش��هرت باالی رنگ بنفش ایجاد ارتباطی میان ثبات رنگ آبی و 
انرژی و هیاهوی رنگ قرمز است. به این ترتیب بنفش تقریبا تمام ویژگی های 

طیف آبی و قرمز را به طور همزمان دارد. 
همانطور که اشاره شد، طیف رنگ بنفش ویژگی اشرافیت را منتقل می کند. 
به همین خاطر در اروپا تا مدت ها از س��وی خاندان های سلطنتی برای تزئین 
کاخ ها و لباس ها مورد استفاده قرار می گرفت. همچنین به دلیل ارتباط آن با 
ویژگی های رنگ قرمز از سوی برندهای خالق و فعال در زمینه تکنولوژی های 
مدرن مورد توجه واقع ش��ده اس��ت. نکته مهم ب��رای بازاریاب ها تاثیر منفی 
استفاده بیش از اندازه رنگ بنفش در کمپین هاست. درست مانند رنگ زرد، در 
اینجا نیز باید از طیف رنگ بنفش به صورت محدود و هوشمندانه استفاده کرد. 

7. مشکی
ای��ن رن��گ بازنمایی پیچیدگی، رم��ز و راز، قدرت و کنترل اس��ت. به طور 
معم��ول برای فروش محصوالت تازه در زمینه IT و به طور کلی هر محصول 
لوکس��ی از رنگ مش��کی استفاده می ش��ود. در اغلب موارد برندهای فعال در 
زمینه بهداش��ت و دارو برای بسته بندی تولیدات بس��یار پیشرفته شان از این 
رنگ اس��تفاده می کنند. به ویژه برندهای فعال در زمینه تولید رژ لب و س��ایر 
ل��وازم آرایش صورت برای بانوان توجه ویژه ای به رنگ مش��کی برای بازاریابی 

و برندسازی دارند. 
نکت��ه ای که در مورد رنگ زرد و بنف��ش پیرامون اذیت مخاطب در صورت 
استفاده زیاد مطرح است، در اینجا نیز کاربرد دارد، بنابراین نباید سرمایه گذاری 
بیش از حدی بر روی رنگ مش��کی انجام داد. به طور معمول برندها از رنگ 
مشکی در کنار سفید برای جلب نظر مخاطب استفاده می کنند. برندهایی نظیر 
گوچی و آدیداس مشهورترین نمونه های استفاده درست از این رنگ هستند. 
هیچ رنگی در جهان به اندازه مشکی برای ملت های مختلف دارای بار معنایی 
یکس��ان نیس��ت. همین امر توجه برندهای چندملیتی و فعال در کشورهای 

مختلف را جلب کرده است. 
8. سفید

رنگ س��فید نمایانگر دقت، تمیزی، پختگی و امنیت است. به همین دلیل 
رنگ قالب اغلب پروژه های کاری سفید است. مشاهده این رنگ موجب ایجاد 
احس��اس آرامش و راحتی در مخاطب می شود. در کنار رنگ آبی، رنگ سفید 

نیز یکی از محبوب ترین گزینه ها برای تزئین دفترهای کاری است. 
مش��هورترین برند در زمینه اس��تفاده مناسب از رنگ س��فید گوگل است. 
استفاده از رنگ سفید به عنوان پس زمینه موتور جست وجو، برخالف بسیاری 
از رقبای ش��ان با پس زمینه ش��لوغ، موجب ایجاد احس��اس اعتماد و آرامش 
در مخاطب می ش��ود. همچنین کاربرد رنگ س��فید موجب جلب توجه سایر 
المان های تصویر خواهد شد. درست به همین دلیل از آن به عنوان پس زمینه 

برای نگارش مطلب استفاده می شود. 
اندیشه های پایانی

ام��روزه بازارها بیش از هر زمان دیگری رقابتی ش��ده اند. همچنین فرآیند 
فروش محصوالت نیز به ش��دت کوتاه شده اس��ت. به همین دلیل فشارها بر 
روی تیم های بازاریابی برای فروش هرچه بیش��تر محصوالت به شدت افزایش 
یافته اس��ت. اکنون اغل��ب صنایع در حال تکاپو ب��رای تغییر وضعیت بصری 
خود هس��تند. به هر حال هر برندی در پایان روز باید تصویر درس��تی از نحوه 
تاثیرگذاری اش بر روی مخاطب از طریق کاربرد رنگ های درست داشته باشد. 
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چرا تولید محتوای متنی همیشه اهمیت 
دارد؟

محتوای متنی هنوز ه��م به عنوان یکی از روش های مهم بازاریابی محتوا 
در نظر گرفته می ش��ود و برخالف پیش بینی ه��ا، محبوبیت آن کاهش پیدا 

نکرده است.
بازاریابی محتوا حدود ۱۰ سال پیش به عنوان یکی از روش های بازاریابی 
معرفی شد و آن زمان، تعداد کمی از بازاریابان، مفهوم و ظرفیت این روش 
جدید بازاریابی را درک کردند. اینکه یک کسب وکار بتواند در اولین برخورد 
آنالین خود با مش��تری، تأثیر خوبی روی او بگذارد، بهترین س��رمایه گذاری 

آنها در بخش بازاریابی محسوب می شود.
بااین حال ع��ده ای پیش بینی کرده بودند ک��ه بازاریابی محتوا و محتوای 
متن��ی با مرور زم��ان محبوبیت خود را از دس��ت خواه��د داد و روش های 
جدیدتر بازاریابی مانند اینفلوئنس��ر مارکتینگ و محتوای ویدئویی جای آن 
را خواهند گرفت؛ که البته اش��تباه فکر می کردند. نتایج نظرسنجی از بیش 
از هزاران بازاریاب نش��ان می دهد هر قدر کس��ب وکارها مهارت بیشتری در 
تولید محتوای متنی پیدا می کنند، بازاریابی به این روش نیز تأثیر بیشتری 
در بهبود کسب وکار می گذارد. در ادامه، به بررسی بیشتر دالیلی می پردازیم 
که نشان می دهند چرا محتوای متنی هنوز هم تأثیرگذار است و باید جدی 

گرفته شود.
1- حدود 41درصد بودجه  بازاریابی برای تولید محتوا است

طبق نتیجه  نظرس��نجی ها، س��ال گذش��ته کس��ب وکارها تنها ۲۳درصد 
از بودج��ه  بازاریاب��ی خ��ود را ب��ه بازاریابی محت��وا اختص��اص داده بودند؛ 
درصورتی که در س��ال جدید، این رقم به ۴۱درصد افزایش پیدا کرده است. 
این یعنی تنها طی یک س��ال، بودجه  اختصاص داده شده به بازاریابی محتوا 
ح��دود ۷۸درصد افزایش پیدا کرده اس��ت. همچنین نتیجه  نظرس��نجی از 
بازاریابان موفق صنعتی )b۲b( نیز نش��ان می دهد که این افراد ۴۰درصد از 

بودجه  بازاریابی را به تولید محتوا اختصاص داده اند.
نکته  جالب این اس��ت که حدود دو سوم از ش��رکت کنندگان نظرسنجی 
پیش بینی کرده اند س��ال آین��ده بودجه  مربوط  به تولید محت��وا را افزایش 
خواهند داد. حال ش��اید این س��ؤال پیش بیاید که منظور از تولید محتوا، 

چه مدل محتوایی است؟
محتوای متنی باوجود مخالفت هایی که با آن می شود، هنوز پادشاه است 
و بین انواع مدل های بازاریابی مانند بازاریابی ایمیلی، پس��ت های شبکه های 
اجتماع��ی و محتوای ویدئویی، جایگاه اول را دارد. ۹۸درصد از بازاریابان در 
نظرسنجی اعالم کردند که محتوای متنی اولین اولویت آنها است. ۷۲درصد 
تولی��د محتوای ویدئویی را ترجی��ح می دهند و تنها ۲6درصد اولویت اول را 

روی تولید محتوای تعاملی در شبکه های اجتماعی گذاشته اند.
محتوای متنی و بالگ ها، انتخاب اول ۷۷درصد بازاریابان در س��ال جاری 
هس��تند و بعد از آن، س��ئو و بازاریابی ایمیلی با ۴۵ و ۴۲درصد در جایگاه 
دوم و س��وم قرار دارند، درحالی که تنه��ا ۴۰درصد آنها محتوای ویدئویی را 

به عنوان اولویت اول بازاریابی در سال جاری انتخاب کردند.
2- بازاریابی محتوا به طور فزاینده با اهداف تجاری در ارتباط است

نتیجه  تحقیقات اسمارت اینسایتز نشان می دهد بازاریابی محتوا به عنوان 
تأثیرگذارترین فعالیت در شرایط فعلی و آینده  کسب وکار از سوی بازاریابان 
انتخاب ش��ده اس��ت، اما بازاریابی محت��وا با چه هدفی در کس��ب وکارهای 

مختلف استفاده می شود؟
• ۷6درصد از ش��رکت کنندگان، آگاهی از برند را به عنوان هدف نهایی از 

تولید محتوا اعالم کردند
• 6۱درصد از شرکت کنندگان، تولید لید یا سرنخ را به عنوان هدف نهایی 

از تولید محتوا اعالم کردند
• ۳۹درصد از ش��رکت کنندگان، بهبود نتیجه  جس��ت وجو در موتورهای 

جست وجو را به عنوان هدف نهایی از تولید محتوا اعالم کردند
نتایج به دس��ت آمده از نظرس��نجی شگفت انگیز اس��ت و همچنین نشان 
می ده��د نگرش مدیران نس��بت به بازاریابی محتوا تغییر کرده اس��ت. پنج 
س��ال پیش، بازاریابی محتوا تنها با هدف بهبود پیدا کردن رتبه  س��ایت در 
نتیجه  موتور جست وجو انجام می شد، اما امروزه حتی  نحوه  اندازه گیری نرخ 

بازگشت سرمایه   )ROI( بازاریابی محتوا تغییر کرده است:
• ۸۹درصد از شرکت کنندگان به دنبال افزایش ترافیک وب سایت بوده اند

• 6۵درصد به دنبال بهبود رتبه  سئو بوده اند
• 6۲درصد به دنبال افزایش تعداد مشترکان سایت بوده اند

تنها ۵۱درصد از شرکت کنندگان اعالم کردند که به دنبال افزایش فروش 
به عنوان نرخ بازگش��ت س��رمایه  محتوا بوده اند. این یعنی بازاریابان متوجه 

شده اند که بازاریابی محتوا در طوالنی مدت جواب می دهد.
3- استفاده از جست وجوی صوتی در حال افزایش است

اس��تفاده از جس��ت وجوی صوتی یا فرمان صوتی در حال افزایش است و 
اغلب مردم از الکسا یا سیری می خواهند آهنگ موردنظر آنها را پخش کند یا 
پیش بینی وضعیت آب وهوا را به آنها نشان دهد. روزبه روز به تعداد طرفداران 
این روش جست وجو افزوده می ش��ود و بازاریابان باید توجه بیشتری به آن 
داش��ته باش��ند. در حال  حاضر، بیش از یک میلیارد جست وجوی صوتی در 
هر ماه از طریق دس��تیارهای صوتی انجام می شود و همچنین طبق گزارش 
مایکروسافت، دو س��وم کاربران گوشی های هوشمند، به طور مرتب و روزانه 
از آنها اس��تفاده می کنند. بازاریابان، این روش جست وجوی جدید را تا چه 

اندازه جدی گرفته اند؟
س��ال گذش��ته، تنها ۱۱درص��د از بازاریابان، جس��ت وجوی صوتی را در 
اس��تراتژی بازاریابی محتوا لح��اظ کردند و مابقی بازاریاب��ان هیچ اطالعی 

ندارند که چگونه باید این کار را انجام دهند:
• 6۲درص��د از بازاریاب��ان معتقدن��د هن��وز نمی ت��وان در م��ورد مزایای 

سرمایه گذاری روی جست وجوی صوتی  نظر قطعی داد
• ۴۲درصد از آنها نیز گفتند که در سال جدید، جست وجوی صوتی را به 

روش های بازاریابی خود اضافه خواهند کرد
پیش بینی می شود سال آینده، میزان ۵۰درصد از جست وجوها به صورت 
صوتی انجام شوند؛ این یعنی بهینه سازی محتوا و افزودن کلمه های کلیدی 

صوتی به متن، اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد.
محتوای متنی هنوز هم پادشاه است

یک��ی دیگر از دالیل محبوبیت محتوای متنی، به روان شناس��ی انس��ان ها 
مربوط می ش��ود. محتوای متنی نه تنها س��اده ترین روش تولید محتوا از نظر 
زمان و هزینه برای کس��ب وکارها است، بلکه همه  ما در مدرسه یاد گرفته ایم 
که اطالعات را با خواندن کس��ب کنیم و اینترنت نقش پررنگی در این زمینه 
داش��ته است. تحقیقات همچنین نشان داده اس��ت که نسل جدید نسبت به 
نس��ل پیش از خود، عالقه  بیش��تری به خواندن کت��اب دارد و خواندن اخبار 
جدید را به تماشای آن ترجیح می دهد. بنابراین می توان گفت محتوای متنی 
هنوز هم طرفداران زیادی دارد و بازاریابان نباید این حقیقت را نادیده بگیرند.
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هنگام��ی که الگ��وی بازاریاب��ی محتوای��ی در حال توس��عه و افزایش 
محبوبیتش بود، تعداد اندکی تکنیک س��ودمند در دس��ترس قرار داشت. 
در یک روز معمولی به عنوان بازاریاب اقدام به نگارش مطلب برای وبالگ، 
امی��دواری جه��ت رتبه بندی مطل��وب  آن در گوگل، ارس��ال ایمیل های 
بازاریابی و بارگذاری پس��ت در شبکه های اجتماعی خواهیم کرد. روزهای 

کاری بسیاری از اهالی بازاریابی به همین شیوه می گذرد. 
امروزه هنوز هم استراتژی اصلی بسیاری از بازاریاب ها کمترین تغییری 
را به خود ندیده است، با این حال از زمان ظهور بازاریابی محتوایی تکاپوی 
بسیاری در جهت کشف شیوه های کاربردی در زمینه استفاده از آن صورت 
گرفته اس��ت. دلیل اصلی این کار تلقی بازاریابی محتوایی به عنوان یکی 
از سخت ترین شیوه ه بازاریابی به حساب می آید. هدف اصلی مقاله کنونی 
نیز اطالع بخش��ی به شما در زمینه برترین تکنیک های بازاریابی محتوایی 
در سال جاری اس��ت. در ادامه به بررسی ۱۰ مورد از برترین تکنیک های 

امسال خواهیم پرداخت. 
1. نمایش ها

در علم عصب شناس��ی پژوهشگران فرآیند داستان س��رایی را به عنوان 
تاثیرگذارتری��ن الم��ان بر روی سیس��تم توجه انس��ان عن��وان می کنند. 
داستان سرایی کاربرد بسیار زیادی در زمینه انتقال داده های مهم به ذهن 
مخاطب به ش��یوه ای ساده و درگیری سازی احساسی آنها دارد. به عبارت 
س��اده، ذهن انس��ان به گونه ای هوش��مندانه در برابر داستان های جذاب 

واکنش نشان می دهد. 
درست به مانند برنامه های نمایشی مورد عالقه مان در نت فلیکس، خلق 
نمایش های ج��ذاب برای مخاطب هدف برندم��ان گزینه منطقی خواهد 
بود. امروزه برخی از برندها نمایش های جذاب خود را به صورت س��ریالی 
تهیه می کنند. به این ترتیب مخاطب همیش��ه نی��م نگاهی به برنامه ها و 

اعالمیه های آنها خواهد داشت. 
پیش از شروع به تولید کمپینی تازه در شبکه های اجتماعی یا هرگونه 
فعالی��ت تبلیغاتی به ضرورت داستان س��رایی توجه کنی��د. امروزه بدون 
داستانی جذاب هیچ موفقیتی در عرصه کسب وکار و بازاریابی پدید نخواهد 

آمد. 
2. مدل ستونی- خوشه ای

از زمانی که مردم به گوگل به عنوان منبع پاس��خگویی به پرسش های 
مختلف خود ات��کا کرده اند، مدیران گوگل در تالش برای توس��عه هرچه 
بیشتر الگوریتم دسته بندی پاسخ ها اقدام به واکاوی جست وجوی هر کدام 
از کاربران کرد. به منظور دس��تیابی ب��ه این هدف گوگل از مدت ها پیش 
شروع به ایجاد ارتباط میان جست وجوهای مختلف کاربران و ارتباط میان 
آنها کرده اس��ت. نتیجه این امر ارائه پاسخ های کاربردی تر در مدت زمانی 

کوتاه بود. 
برندها نیاز مبرمی به اثبات صحت و اعتبار مطالب شان به گوگل دارند. 
در غی��ر این صورت گوگل ابتدا مطالب ما را بررس��ی کرده و س��پس در 
میان پاسخ های برتر قرار می دهد. استفاده از مدل ستونی-خوشه ای گزینه 

مناسبی برای دستیابی به اهداف مورد نظر برندمان خواهد بود. 
شیوه استفاده از مدل ستونی - خوشه ای تقریبا ساده است. بر این اساس 
ابتدا یک صفحه اصلی به عنوان ستون ایجاد کنید. سپس مطالب مختلف 
وبالگ یا سایت شما به نسبت ارتباط با ستون اصلی )موضوع کسب وکار، 

سایت یا سرمطلب های فرعی( طبقه بندی می شود. برخی از ابزارهای کمکی 
فرآیند طبقه بندی مطالب را به صورت خودکار انجام می دهند، با این حال 
برخی دیگر نیازمند تنظیم دستی است. مزیت این شیوه شناسایی ساده تر 
اعتبار و دس��ته بندی آنها از س��وی موتورهای جست وجو است. همچنین 
نظم درونی وبالگ ما نیز افزایش چشمگیری خواهد یافت. در نتیجه دیگر 

کاربران در میان مطالب مختلف وبالگ مان گم نخواهند شد. 
3. خبرنامه ایمیلی

اکنون خبرنام��ه ایمیلی در عین ناباوری می��زان باالیی از محبوبیت را 
در می��ان کارب��ران اینترنتی در اختیار دارد. این الگو بهترین ش��یوه برای 
اطالع رس��انی در مورد آخرین اخبار ش��رکت و انتشار داستان های جذاب 
کمپین ها محسوب می ش��ود. نکته مهم درخصوص خبرنامه های ایمیلی 
تاثیر باالی ش��ان بر روی خرید کاربران اس��ت. به این ترتیب از هر هشت 
کاربر در نظرسنجی موسسه Sales Force شش نفر عالقه مند به بررسی 
خرید محصوالت برندها از طریق خبرنامه های شان بودند. بدون تردید این 
میزان باالی اس��تقبال از خبرنامه برندها داللت بر س��رمایه گذاری درست 
شرکت ها دارد. به این ترتیب به عنوان یک بازاریاب یا برند جویای نام باید 

توجه ویژه ای به حوزه خبرنامه ایمیلی داشته باشیم. 
توسعه خبرنامه ایمیلی برندمان و جلب نظر شمار باالیی از کاربران عالوه 
بر موفقیت در فروش به معنای جهت گیری درست در زمینه تولید محتوا 
نیز هست. هیچ کاربری به ایمیلی بی کیفیت توجه نمی کند. به همین دلیل 
برنده��ا دقت فراوانی به هنگام خلق محتوای خبرنامه ایمیلی ش��ان دارند. 
خوش��بختانه ذهنیت بس��یاری از کاربران اینترنتی حالت مثبتی در قبال 
ایمیل های برندها دارد. به همین دلیل دیگر خبری از مسدودسازی دریافت 
ایمیل برندها از س��وی کاربران نیس��ت. البته این امر به معنای بی خیالی 
برندها در زمینه توجه به کیفیت محتوای خبرنامه شان نخواهد بود. درست 
به مانند سایر بخش های کسب وکار، در اینجا نیز با کوچک ترین اشتباهی 

امکان جبران وجود ندارد. 
4. اهمیت به روز رسانی مداوم مطالب

در سال ۲۰۱۵ موسس��ه HubSpot نکته انقالبی را پیرامون ترافیک 
ماهان��ه وبالگ اش کش��ف کرد. ب��ر این اس��اس بخش قاب��ل توجهی از 
بازدیدکنندگان مطالب تازه وبالگ را مخاطب های مطالب ماه  قبلی شکل 
می داد. در حقیق��ت ۷6درصد از بازدید های ماهانه وبالگ HubSpot از 

سوی مخاطب های ماه قبلی صورت می گیرد. 
ام��روزه آمار مربوط ب��ه بازدید مجدد کاربران ماه ه��ای قبلی از مطالب 
وب��الگ HubSpot افزایش بیش��تری نیز یافته اس��ت. ب��ه این ترتیب 
۸۹درصد از بازدیدهای مطالب هر ماه این وبالگ از سوی کاربرانی باسابقه 
مش��اهده حداقل مطالب ش��ش ماه گذش��ته صورت می گیرد. نکته مهم 
درخصوص استراتژی HubSpot در واکنش به این نرخ بازگشت کاربران 
به وبالگ شان تالش برای آپدیت و بازنویسی مداوم مطالب قدیمی است. 
به این ترتیب کاربران عالوه بر مشاهده مطالب تازه همان مطالب قبلی را 

نیز با افزوده های بیشتر و آپدیت مداوم مطالعه خواهند کرد. 
این ش��یوه بازآفرینی و نگارش مجدد مطالب در س��ایت ها تحت عنوان 
آپدیت ش��ناخته می شود. تقویم تولید محتوای وبالگ HubSpot سهم 
جالب توجه ۳۵ تا ۴۰درصدی را برای چنین محتواهایی نش��ان می دهد. 
وقتی ما یک پست قدیمی را با اطالعات تازه آپدیت و هماهنگ با الگوریتم 
نوین موتورهای جس��ت وجو می کنیم، در حقیقت ب��ه نیاز مداوم کاربران 
پاس��خی مستمر اما متمایز داده ایم. بدون تردید نیاز کاربران به پاسخ های 
ما هیچ گاه تمام نمی شود. نکته مهم در این میان بهبود کیفیت پاسخ های 

قبلی در عین توجه به پرس��ش های تازه اس��ت. این امر به خوبی از سوی 
وب��الگ HubSpot مورد توجه قرار می گیرد. تجربه HubSpot بیانگر 
افزایش سه برابری وفاداری کاربران به سایت ها در صورت توجه به موضوع 
آپدیت مستمر مطالب قدیمی است. مزیت اصلی شیوه آپدیت صرفه جویی 
قابل توجه در زمینه هزینه های تولید مطلب است. به این ترتیب بدون نیاز 

به هزینه بیشتر میزان بازدیدکنندگان سایت مان افزایش می یابد. 
یکی از نتایج مهم توجه به آپدیت مداوم مطالب امکان تولید مطلب بیشتر 
در زمینه مقاالت مورد عالقه کاربران اس��ت. وقتی کاربران به آپدیت های 
مداوم یک مطلب توجه بسیار زیادی دارند، پیام آن برای سایت مورد نظر 
واضح اس��ت: ما تمایل بیش��تری به مطالعه مطالب در ای��ن زمینه داریم. 
سایت های هوشمند با جهت گیری مناسب در زمینه تولید محتوای بیشتر 

در موضوعات محبوب میان کاربران به خوبی نیاز آنها را رفع می کنند. 
5. تولید پادکست

باتوجه به مطالعه موسس��ه ادیسون و ریتون دیجیتال مردم دارای سن 
باالی ۱۲سال بخش عمده ای از روز خود را به گوش دادن محتوایی صوتی 
آنالی��ن می گذرانند. البت��ه منظور از بخش عمده در ای��ن پژوهش اوقات 
فراغت و زمان های مرده در اتوبوس یا تاکسی است. به طور میانگین مردم 
۱۷ س��اعت در هفته ب��ه محتوای صوتی آنالین گ��وش می دهند. در این 
میان پادکس��ت ها و رادیوهای آنالین در صدر فهرست عالقه مندی مردم 
ق��رار دارد. بعد از این دو مورد کتاب های صوتی با اختالفی اندک در رتبه 
سوم قرار دارد. شاید در نگاه نخست دامنه مخاطب های پادکست ها بسیار 
محدود به نظر برسد، با این حال دنیای محتوای صوتی در طول یک دهه 
اخیر تغییر و تحول بس��یاری را ش��اهد بوده اس��ت. بنابر گزارش موسسه 
Contently در سال ۲۰۱۹ میزان مخاطب پادکست های مختلف شاهد 
رش��د ۱۴ میلیونی اس��ت. این امر به معنای توسعه س��ریع پادکست ها و 
افزایش میزان عالقه مردم بدان خواهد بود. در این میان برندها باید به فکر 
ورود هرچه س��ریع تر به عرصه ساخت محتوای صوتی باشند. در غیر این 
صورت یکی از شانس های اصلی خود برای تعامل بیشتر با مخاطب هدف 
را از دست می دهند. نکته جالب در مورد افزایش ۱۴میلیونی مخاطب های 
پادکس��ت در سراسر جهان برابری آن با کل جمعیت گینه است. شاید با 
چنین مقایسه ای بهتر به اهمیت و تاثیرگذاری فرمت پادکست پی ببریم. 
امروزه تقاضا برای محتوای صوتی افزایش چشمگیری یافته است، با این 
حال چنین امری به معنای عالقه مندی کاربران به پادکس��ت های برند ما 
فقط به دلیل عنوان »پادکست« نیست. به طور طبیعی تمایل شدیدی در 
می��ان افراد برای نادیده انگاری محتوای تبلیغاتی و مرتبط با برندها وجود 
دارد. وظیف��ه اصلی برندها در این می��ان تالش برای تغییر چنین دیدگاه 
منفی اس��ت. در دنیای واقعی دلیل اصلی توجه کاربران به یک پادکس��ت 
توانای��ی آن در زمینه جلب توج��ه و حفظ چنین توجهی با ارائه اطالعات 
دارای اهمیت و هیجان انگیز است. در غیر این صورت پادکست مورد نظر 
نیز مانند میلیون ها پادکس��ت معمولی موجود در اینترنت خواهد بود. به 
عبارت دقیق، فقط شمار اندکی از مجموعه پادکست ها در دنیای اینترنت 
دارای ش��هرت فراگیرند. بقیه پادکس��ت ها از وضعیت مناسبی برخوردار 
نیستند. به همین دلیل نیز شاهد عرضه برنامه های پادکستی تازه در طول 
هر س��ال هس��تیم. این امر به معنای ورشکستگی و تعطیلی شمار بسیار 
باالیی از برنامه های پادکس��تی در طول سال است. درست به همین دلیل 

جا برای فعالیت برنامه های تازه باز می شود. 
ادامه دارد ...
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افزایش فروش با 3 راهکار ساده
چگونه فروشنده ای موفق تر باشیم؟

در حال��ی ک��ه فروش بیش��تر ی��ک امر انفرادی محس��وب 
می ش��ود، حقیقت حکایت از اتکای ف��راوان فرآیند فروش بر 
روی دیگ��ران دارد. م��ا برای موفقی��ت در حوزه های مختلف 
نیازمند کمک دیگران هس��تیم. فروشنده های موفق به خوبی 
از اهمیت دریافت کم��ک دیگران به منظور تضمین موفقیت 
در معامالت مورد نظرشان آگاهی دارند. به راستی آنها چگونه 
این کار را انجام می دهند؟ فروشندگان ماهر کارهای کوچکی 
را به منظور اطمینان از عالقه دیگران نس��بت به کمک دنبال 
می کنند. هدف اصلی مقاله حاضر بررس��ی سه راهکار ساده و 
در عین حال کاربردی فروش��ندگان به منظور کسب موفقیت 

در دریافت کمک دیگران است. 
1. شایعه پراکنی وارونه و مزیت های آن

ش��ایعه پراکنی یک��ی از عادت ه��ای نامناس��ب در محی��ط 
کاری اس��ت. البته در هر ش��رکتی فقط چند کارمند محدود 
به ش��ایعه پراکنی مش��غول می ش��وند. بدون تردید من هیچ 
توصیه ای در زمینه مزیت های ش��ایعه پراکنی ندارم. به عبارت 
دیگر، هیچ کارش��ناس کس��ب وکار و فروشی به چنین عادت 
منف��ی به دیده مثب��ت نمی نگرد. نکت��ه موردنظر من مربوط 
ب��ه تف��اوت میان افراد شایعه س��از ب��ا اف��راد آگاه از وضعیت 
پیرامون ش��ان اس��ت. آگاهی از اوضاع و شرایط پیرامون الزاما 

به معنای شایعه پراکنی یا فضولی نیست. 
ب��دون آگاه��ی از مهم ترین رویدادها در زمینه کس��ب وکار 
فرص��ت کافی برای تمرکز بر روی آنها وجود نخواهد داش��ت. 
اصطالح »شایعه پراکنی وارونه« یا »ش��ایعه پراکن وارونه« به 
همی��ن نکته اش��اره دارد. ه��دف اصلی در اینج��ا جمع آوری 
اطالعات در مورد وضعیت شرکت، حوزه کسب وکار و فعالیت 

برندهای مختلف است. 
ای��ن امر ابتکار عمل را به م��ا خواهد داد. وقتی ما اطالعات 
دقیق و به روزی از دنیای کسب وکارمان داشته باشیم، بدل به 
منبع اطالعاتی مهمی در ش��رکت خواهیم شد. به این ترتیب 
همه برای آگاهی از وضعیت جاری به س��راغ ما خواهند آمد. 
بس��یاری از فروش��نده های بزرگ برای دریافت کمک دیگران 
اقدام به ارائه اطالعات مورد نیازش��ان می کنند. به این ترتیب 
همیش��ه ش��انس باالیی در زمینه جلب رضایت دیگران برای 

کمک دارند. 
به راستی چگونه باید بدل به منبع اطالعاتی در شرکت مان 
ش��ویم؟ یکی از راهکارهای موثر مطالعه آخرین اخبار جاری 
اس��ت. ب��ا این ح��ال برخی از اتفاق��ات هرگز به طور وس��یع 
رس��انه ای نمی ش��وند. در این صورت باید اقدام به گفت وگو با 
اف��راد درگی��ر آن ماجراها کرد. معموال چنی��ن افرادی در هر 
ش��رکت بزرگی یافت می ش��وند، بنابراین باید س��طح روابط 

عمومی خود را باال ببریم. 
2. در محیط کار همه بی گناهند

وقتی یک مشکل یا مسئله را مشاهده می کنیم، چه اتفاقی 
می افتد؟ آیا ش��ما در وهله نخست فرد یا افراد درگیر را متهم 
می س��ازید؟ یا ش��اید بدتر از این، آنها را مقص��ر اصلی وقوع 
حادث��ه عنوان خواهید کرد؟ به عنوان یک فروش��نده و عضو 
ش��رکت فرض اولی��ه ما بای��د بی گناهی هم��ه کارمندان در 

اتفاق های منفی باشد. 
شروع بررس��ی یک حادثه نامطلوب با مشاهده دقیق ماجرا 
ص��ورت می گیرد. به عنوان مثال این جمله را در نظر بگیرید: 
»همانطور که صحبت کردیم، قرار بر دریافت گزارش شما در 
پایان روز گذش��ته بود. چه چیزی باعث تاخیر بیش از اندازه 
ش��د؟«. وقتی حالت صحبت ما دوس��تانه باشد، طرف مقابل 
اعتماد بیش��تری از خود نش��ان می دهد. این امر تنها راهکار 
مطلوب برای بررس��ی مشکالت در محیط های کاری است. در 
غی��ر این صورت به طور مداوم بر حجم مش��کالت و مس��ائل 

حل ناشدنی اضافه می شود. 
ی��ک نکته مه��م در این میان ب��اور به اصل��ی تردیدناپذیر 
در دنیای کس��ب  و کار اس��ت: همه مرتکب اشتباه می شوند. 
ش��اید ما نیز زمانی به بخش��ش دیگران به خاطر اش��تباه مان 
نیاز داش��ته باش��یم. عصبانیت بدترین س��م در محیط کاری 
اس��ت. به طور معمول افراد آرام ش��انس بیشتری برای جلب 
کم��ک دیگران دارند، بنابراین بر روی توانایی تان برای کنترل 

عصبانیت کار کنید. 
3. جایگزینی شکایت با انتقاد سازنده

شکایت یک هنر جذاب برای بسیاری از ما محسوب می شود. 
به عنوان یک فروش��نده عالقه مند به جلب نظر دیگران برای 
کمک باید توانایی باالیی در زمینه تبدیل شکایت ها به توصیه 
داش��ته باش��یم. بدون تردید این امر دشواری های خاص خود 
را دارد. البته توصیه های نهفته در یک شکایت همیشه واضح 
است. دشواری اصلی بازدارندگی شخصی به منظور عدم بیان 

شکایت خواهد بود. 
نکته مهم بعدی انتقاد از فرآیندها به جای افراد است. وقتی 
از افراد انتقاد کنیم، بحث شخصی می شود، با این حال توجه 
ب��ه فرآیندهای اش��تباه موجب ترغیب همه به هم اندیش��ی و 

یافتن راه حل مناسب خواهد شد. 
ب��ه عن��وان مثالی مطل��وب در زمین��ه تبدیل ش��کایت به 
توصیه یا انتقاد به نمونه ذیل توجه کنید: »من متوجه ش��دم 
س��فارش های شرکت در بیش��تر مواقع دیر به دست مشتری 
می رس��د. ایده من برای بهبود روند فعلی اینگونه اس��ت.« در 
ادام��ه جمل��ه قبل باید راه��کار مورد نظرم��ان را بیان کنیم. 
نکت��ه مهم درخصوص س��اختار انتقاد قبل��ی توجه به فرآیند 
اشتباه شرکت به جای اتهام زنی به کارمندان است. مردم هیچ 
عالق��ه ای به هم صحبتی به آدم ه��ای منفی باف ندارند. همین 
نکت��ه تفاوت میان افراد دائم ش��اکی با منتق��د را بنا می کند. 
افراد منتقد به صورت هدفمند و با برنامه به ایرادهای موجود 

در فعالیت شرکت اشاره می کنند. 
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افسانه های استراتژی)6( 
استراتژی توسط مدیران ارشد تنظیم می شود

مدی��ران ارش��د و مقامات ب��االرده، هرگز به تنهایی نمی توانند همه  مس��ائل 
پیچیده  س��ازمانی را درک کنند و لزوما هوش��مندانه تر از س��ایر افراد هم عمل 
نمی کنند. یادگیری، موتور محرکه  پیشرفت است. همیشه در طول زمان، ادراک 
و بینش ه��ای جدی��دی ظهور می کند که جایگزین باورهای قدیمی می ش��ود. 
ب��ه همین ترتیب ما از دوران کودکی، به بلوغ و بزرگس��الی قدم می گذاریم، یا 
شرکت ها توسعه و رش��د پیدا می کنند یا علم پیشرفت می کند، اما اعمال این 
نظریه در حوزه  استراتژی کار ساده ای نیست. البته در طول سال ها، بینش های 
جدیدی ارائه  ش��ده اند، اما سطوح یادگیری واقعی به طرز شگفت انگیزی پایین 
است. مشکل اصلی، در ۱۰ باور نادرست و بازدارنده ریشه دارد که ما از چندین 
دهه  قبل، به آنها پایبند مانده ایم. در این مطلب شش��مین افس��انه  استراتژی را 

بررسی می کنیم: استراتژی توسط باالترین مقامات تنظیم می شود.
افسانه

مفهوم افس��انه  ششم، بی شباهت به اولین افس��انه  استراتژی نیست. بخشی از 
افس��انه  اول )اس��تراتژی پیرامون جنگ تنظیم می ش��ود(، به هنر عمومی نگری 
استراتژی داللت داشت. ایده  افسانه  ششم نیز استراتژی را موضوعی قلمداد می کند 
که به باالترین مقامات مربوط می شود. بر این اساس بسیاری از تعاریف استراتژی، 
به تعریف جورج اش��تاینر در کتاب برنامه ریزی استراتژیک بازمی گردند. اشتاینر، 
اس��تراتژی را چیزی یا کاری می داند که »مدیریت ارش��د انجام می دهد.« س��ال 
۲۰۰۷، مطالعات سه محقق )نگ، هامبریک و چن( در مجله  مدیریت استراتژیک 
منتش��ر ش��د. این مطالعات نشان می داد که یک س��وم تعاریف استراتژی، مرجع 
اس��تراتژی را مقام های باالرتبه  س��ازمان نظیر مدیرعامل، مدیر اجرایی، رهبران، 
مدیران ارشد و تیم های مدیریت عالی معرفی می کنند. به طور خالصه، ایده  افسانه 
شش��م این اس��ت که افرادی که در رتبه های باالی سازمان قرار دارند، مسئولیت 
تنظیم استراتژی را نیز به عهده  دارند. در مراحل بعد، استراتژی به سطوح پایین تر 
س��ازمان ابالغ  ش��ده، برحسب زمینه  کاری افراد، تفس��یر و سپس اجرا می شود. 
استراتژی فوق کارآمد است، زیرا مقامات ارشد، از افق دید بهتر و بینش جامع تری 
برخوردار هستند، بنابراین می توانند جهت عمومی سازمان را تعیین کنند. سایر 

سازمان هم مسئولیت جزییات و اجرای استراتژی را به عهده دارد.
چرا این ایده اشتباه است؟

مانند همه افسانه های دیگری که در قسمت های قبل بررسی کردیم، افسانه  
شش��م نیز خالی از واقعیت نیس��ت. کامالً منطقی به نظر می رسد که برخی از 
افراد، دیدگاه بهتری برای نظارت بر سازمان داشته باشند و برخی مقامات، بهتر 
از س��ایرین متوجه شوند که س��ازمان به کدام جهت حرکت می کند. همچنین 
منطقی است که این افراد، در بین مدیران ارشد حضور داشته باشند، اما این ایده 
که تنظیم اس��تراتژی در انحصار گروه محدود یا حتی مقاالت باالرتبه است، به 

دالیل مختلف نادرست است:
۱- طراحی و اجرای اس��تراتژی، قابل تفکیک نیستند: طبق ایده افسانه  ششم، 
مس��یر ساخت و اجرای استراتژی در طول زمان و در یک سازمان، از یکدیگر جدا 
می ش��ود. به عبارتی، در مرحله  اول، اس��تراتژی در س��طوح باالی سازمان شکل 
می گی��رد و پس ازآن، اعضای س��طوح پایین تر باید آن را اج��را کنند، اما این ایده، 
نه در گذش��ته کارایی داشته است و نه در دنیای بی ثبات، سرشار از عدم قطعیت، 
پیچیده و مبهم امروزی )جهانVUCA( به نتیجه می رسد. حتی می توانیم بگوییم 
که این تفکیک، مهم ترین عامل نرخ باالی شکس��ت استراتژی ها است. طراحی و 
اجرای استراتژی، باید در تعامل مؤثر و دائم باشند. به این ترتیب یک چرخه  مثبت 
پدیدار می شود که در آن ایده ها و اقدامات به طور مداوم یکدیگر را تقویت می کنند.

۲- به س��ختی می توان کسی را استاد یا متخصص عالی استراتژیست نامید: ما 
انس��ان ها عاشق قهرمانان هس��تیم، یعنی افرادی که از مهارت های فوق العاده ای 
برخوردار هستند و در زمینه های مختلف، بسیار فراتر از ما پیش می روند، اما در 
دنیای واقعی، به ندرت می توانیم چنین افرادی را در حوزه  استراتژی بیابیم .فریدمن 
این واقعیت را »افسانه استاد استراتژیست« می نامد. برخالف چیزی که ما انتظار 
داریم، بیشتر رهبران از چشم انداز عالی و همه جانبه ای بهره نمی برند. نکته  مهم این 
است که تصورات و انتظارات واهی، هم به ما و هم به مدیران ارشد آسیب می زند. 
ما ناامید و دلسرد می شویم، زیرا آنها نمی توانند انتظارات مان را برآورده کنند. آنها 

نیز دائماً تحت  فشار هستند، زیرا ما از آنها انتظارات باالیی داریم.
۳- هوش و فراس��ت و ایده پردازی، ارتباطی با درجه و مقام ندارد. اگر کس��ی 
بخواهد متخصص اس��تراتژی ش��ود، به فراس��ت و ایده پردازی عالی نیاز دارد، 
بنابراین ایده  افس��انه  شش��م این اس��ت که مقامات رده باالی سازمان، از خرد و 
ایده های غنی تری نس��بت به سایر اعضای س��ازمان برخوردار هستند، اما هیچ 
مدرکی ب��رای اثبات این ادعا وجود ن��دارد. تاکنون هیچ تحقیقات و مطالعاتی 
ثابت نکرده است که هوش و ایده  افراد، به رتبه و مقام آنها بستگی دارد. بی شک 
همه  افراد هوش و فراست یکسانی ندارند، اما در هر سازمان، ممکن است افراد 
زیادی باهوش تر از مقامات ارش��د خود باشند و در طراحی ایده های استراتژیک 

نیز بهتر عمل کنند.
۴- ش��بکه ها و گروه ها، مسلط تر از افراد هستند. هنگامی که گروه های مردم، 
تعامل مناس��بی با یکدیگر دارند، در اموری نظیر تجزیه وتحلیل و تصمیم گیری 
بهت��ر از افراد تنه��ا عمل می کنند. ای��ن موضوع در مورد تیم ها، س��ازمان ها و 
اجتماعات بزرگ نیز صادق اس��ت. آلوس��ون و اسپایس��ر، عکس این نظریه را 
»پارادوکس حماقت« نامیده اند، بدین معنا که س��ازمان ها می توانند به شیوه ای 
بس��یار احمقانه تر از افراد عمل کنند، اما اگر گروه ه��ا از تعامالت درونی خوبی 
برخوردار باشند، بسیار هوشمندتر از افراد خواهند بود. اگر واقعیت یادشده را در 

مورد استراتژی لحاظ نکنیم، کاماًل به بی راهه می رویم.
۵- مس��ائل پیچیده تر از آن هستند که صرفاً به بخش مدیریت ارشد واگذار 
شوند. چه در سطح سازمانی و چه در سطح جهانی، ما با پیچیدگی فزاینده ای 
رو به رو هستیم. میزان پیچیدگی بسیار فراتر از آن است که سازمان، به تنهایی آن 
را درک و کنترل کند. به بیان ساده، این موضوع که مقامات ارشد یک سازمان 
می توانند سخت ترین مسائل پیچیده را درک کنند، به یک افسانه شبیه است. 
همه  سازمان هایی که در بازارهای بسیار رقابتی حضور دارند، برای بقا و پیشرفت، 
ب��ه کمک همه  اعضای خود نیاز دارند. آنها نه فقط برای تولید و عرضه خدمات، 
بلکه برای طراحی و تنظیم و اجرای اس��تراتژی نیز باید از تالش و ایده پردازی 
همه  پرس��نل خود استفاده کنند. سازمان ها در چنین دنیای پیچیده ای، هرگز 
نمی توانن��د موضوعی به مهمی اس��تراتژی را فقط به مدیران و مقامات ارش��د 
بسپارند. بی تردید تاکنون بسیاری از س��ازمان ها متوجه شده اند که استراتژی، 
فعالیتی نیست که صرفاً به مدیران ارشد محدود شود. آنها در تنظیم استراتژی، 
از همفک��ری مدیران میان رده و مش��اوره با دیگران نی��ز بهره می برند و به جای 
رویکرد سنتی »نشت به پایین«، یک رویکردهای مشارکتی را دنبال می کنند. 
بااین حال هنوز هم باور و فرض عمومی، مدیریت عالی را مسئول اصلی تنظیم 
استراتژی می داند. چه اتفاقی رخ می دهد اگر ما این ایده را کاماًل کنار بگذاریم و 
فرض کنیم که تنظیم استراتژی، به عهده  همه  افراد است؟ شاید کمی عجیب و 
موهوم به نظر برسد، اما اگر بیشتر فکر کنیم، می بینیم که ایده  فعلی عجیب تر از 
گزینه  پیشنهادی دوم است. ایده  فعلی، مسئولیت طراحی و تنظیم استراتژی را 

به مدیران عالی واگذار می کند.
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کوین سیستروم، موسس شبکه اجتماعی اینستاگرام در سال ۲۰۱۰ است که 
پس از موفقیت چش��مگیر آن تنها پس از دو سال با رقم فوق العاده یک میلیارد 
دالر توسط فیس بوک خریداری شد. موسس اینستاگرام از همان دوران نوجوانی 
عالقه شدیدی به عرصه کامپیوتر و طراحی برنامه های مختلف داشته و همواره به 
دنبال یادگیری بیشتر در این زمینه بوده است، با این حال وی رشته دانشگاهی 
کامال متفاوتی را انتخاب کرده و مدرک مدیریت را از دانشگاه استنفورد دریافت 
کرده است. وی در کارنامه خود سابقه کار در شرکت گوگل را نیز دارد و همواره 
ایده س��اخت ش��بکه اجتماعی جدیدی را در ذهن خود داشته است. نتیجه این 
امر س��اخت ش��بکه اجتماعی بوربن بوده که محیط کاربری جذابی را نداشته و 
مورد استقبال قرار نگرفت، با این حال تجربیات به دست آمده از این اقدام باعث 
ش��د تا وی بتواند پس از مدتی اینستاگرام را طراحی و عرضه کند که به سرعت 
به محبوبیتی فوق العاده دس��ت پیدا کرد. درواقع با توجه به نرخ رشد فوق العاده 
این ش��بکه و حضور افراد و برندهای مختلف در آن، باید آن را مهم ترین ش��بکه 
اجتماعی حال حاضر جهان تلقی کرد. در این رابطه آقای سیستروم به خوبی به 
عدم توجه شبکه ها به اهمیت به اشتراک گذاشتن تصویر پی برده و تالش کرده 
اس��ت تا شبکه ای با محوریت ارسال عکس و در اختیار قرار دادن امکانات متنوع 
در این زمینه، ارائه کند. در این راس��تا او مدتی را نیز به یادگیری اصول و قواعد 
عکاس��ی پرداخته تا بهتر با این حوزه آش��نا شود. وی حتی پس از خریداری این 
شبکه توسط فیس بوک از کار خود کنار نرفته و همچنان به عنوان مدیر این برند 
به فعالیت خود ادامه می دهد. با توجه به توضیحات ارائه شده، در ادامه به بررسی 

۱۰ راز موفقیت از زبان خالق اینستاگرام خواهیم پرداخت.
1-به دنبال عالقه خود باشید 

تص��ور این امر که فردی بتواند در حوزه ای که ابدا به آن عالقه ای ندارد موفق 
ظاهر ش��ود، کام��ال دور از ذهن خواهد بود. درواق��ع هنگامی که بخواهید کاری 
جدید را انجام داده و در حرفه خود بهترین باشید، بدون شک محتمل سختی های 
بسیاری خواهید شد که در صورت عدم انگیزه کافی، قادر به ادامه دادن راه خود و 
تحمل مش��کالت نخواهید بود. به همین خاطر توصیه می شود تا از همان دوران 
نوجوانی موارد مورد عالقه را پیدا کرده و در نهایت اولویت اولیه برای خود تعیین 
کنید. علت این امر به این خاطر اس��ت که ش��ما برای رسیدن به سطحی باال در 
یک حرفه، نیازمند تمرکز و زمان کافی خواهید داش��ت که بدون ش��ک این امر 
باعث خواهد ش��د تا رس��یدگی به چند هدف به صورت همزمان تنها باعث شود 
تا قادر به رس��یدن به باالترین س��طح های ممکن نباش��ید. در نهایت نیز این امر 
که به دنبال رفع مشکل و یا کمبودی باشید، باعث خواهد شد تا بتوانید انقالبی 
را در عرصه کاری خود ایجاد کرده و مش��تریان بسیاری را برای خود پیدا کنید. 
برای مثال عدم توجه به بخش ارس��ال عکس در ش��بکه های اجتماعی و افزایش 
روزافزون کیفیت دوربین های تلفن همراه در کنار تمایل ذاتی افراد برای ثبت و 
نمایش موارد مختلف، باعث ش��د تا آقای سیستروم به دنبال راهی برای اشتراک 
س��ریع عکس ها باش��د که با توجه بسیاری نیز مواجه شد و همچنان با نرخ رشد 
فوق العاده ای همراه است، با این حال این شبکه خود را به سطحی محدود نکرده 
و همواره در نسخه های جدید خود امکانات متنوع تری را در راستای بهبود روند 
ارس��ال عکس، ایجاد کرده است. از جمله آخرین این امکانات می توان به قابلیت 
استوری اشاره کرد که مورد استفاده روزانه بسیاری از کاربران قرار گرفته است.

2-از معجزه تمرکز عمیق غافل نشوید
در ابتدا این اپلیکیش��ن برای سیستم عامل آیفون عرضه شد و در مدت زمان 
کوتاهی به کاربران میلیونی دست پیدا کرد. اگرچه معموال افراد تحت این شرایط 
شروع به انتشار نسخه های مش��ابه برای سایر سیستم های عامل می کنند، با این 
حال آقای سیس��تروم در اقدامی کامال هوش��مندانه تمرکز خود را بر روی بهبود 
شبکه اجتماعی خود قرار داده و تالش کرده است تا سطح برنامه خود را افزایش 
ده��د. همین امر نیز باعث ش��د که ای��ن برنامه در پایان س��ال ۲۰۱۲ به عنوان 

برترین اپلیکیش��ن س��ال آی او اس انتخاب شود. وی پس از کسب این موفقیت و 
اعمال تغییرات الزم، نس��خه ای قدرتمند را برای س��ایر سیستم های عامل عرضه 
کرد. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا در مس��یر خود هم��واره بر طبق اصول و 
برنامه ریزی عمل کرده و از تصمیم گیری بر روی احساسات و عملکردهای سریع 

و بدون دورنمای درست، خودداری کنید. 
3-همواره به دنبال تقویت مهارت های خود باشید 

تحت هیچ ش��رایطی نباید به س��طحی مشخص قانع باش��ید و خود را دارای 
مهارت کافی تلقی کنید. درواقع با توجه به جهان امروز که س��رعت رش��د علم 
بس��یار سریع است، الزم اس��ت تا برنامه ریزی مداومی برای افزایش مهارت ها در 
زمینه کاری خود داشته باشید. در این رابطه تنها تحصیالت دانشگاهی را ضامن 
موفقیت تلقی نکرده و خود به دنبال کس��ب دانش های مدنظر باشید. برای مثال 
آقای سیس��تروم اگرچ��ه در زمینه کامپیوتر در دانش��گاه تحصیل نکرده و هیچ 
مدرکی در این زمینه ندارد، با این حال اش��تیاق وی به یادگیری در این عرصه 
و تمری��ن و تک��رار مداوم، در نهایت باعث ش��د تا به جایگاهی دس��ت پیدا کند 
که بس��یاری از افراد خبره در این زمینه، موفق به کس��ب آن نشده اند. نخستین 
فعالیت کاری او نیز در زمینه فروش محصول در شرکت گوگل بوده است که وی 
در این رابطه عنوان کرده است که این مرحله از زندگی به او کمک کرده است تا 
در زمینه تکنیک های فروش نیز به مهارتی مناسب دست پیدا کند که در هدف 

اصلی او تاثیر بسزایی را داشته است.
4-به دنبال تیمی کوچک برای خود باشید 

جالب است بدانید که اینستاگرام کار خود را با تنها ۱۳ کارمند آغاز کرد که تعجب 
بس��یاری را برای همگان به همراه داش��ت. درواقع تصور رایج باعث می شود تا اغلب 
افراد تصور کنند که تعداد بیشتر نیروی انسانی، یک مزیت بوده و به افزایش محدوده 
عملکردی و توانایی شرکت کمک بسیاری را خواهد کرد. این امر در حالی است که 
شما در صورتی که هدفی مشخص را داشته باشید، می توانید به خوبی نیازهای خود 
را شناسایی کرده و از هزینه های غیرضروری خودداری کنید. این امر خصوصا برای 
برندهای نوپا یک مزیت بوده و باعث می ش��ود تا بتوانند هزینه خود را صرف موارد 
مهم تر کنند که امکان رشد سریع را برای آنها به همراه خواهد داشت. در این رابطه 
فراموش نکنید که مدیریت یک تیم چند صدنفری امری کامال دش��وار بوده و باعث 
می ش��ود تا روند انجام کارها بیش از حد طوالنی ش��ود. توجه داشته باشید که یک 
تیم کوچک از چابکی بیش��تری نیز برخوردار خواهد بود و این امر ش��ما را مجبور 
خواهد کرد که تنها به دنبال بهترین هایی باش��ید که قابلیت انجام چندین فعالیت 
را دارا هس��تند. در این راس��تا این امر را به عنوان اصل اس��تخدامی خود درآورید 
که تنها زمانی فردی جدید را به تیم خود اضافه کنید که با مش��کلی جدی مواجه 
هستید و این امر تنها گزینه پیش روی شما محسوب می شود. همچنین الزم است 
تا افراد استخدام شده از اشتیاق کافی برخوردار باشند. در غیر این صورت در کار آنها 

پیشرفتی را مشاهده نخواهید کرد. 
 5-افکار بزرگ خود را با گام هایی کوچک همراه سازید 

آقای سیس��تروم همواره عنوان کرده است که وی به دنبال ایجاد راهی جدید 
برای ارتباط مردم و نحوه اشتراک لحظه ها و موارد مورد عالقه افراد بوده است. این 
امر اگرچه یک آرمان بزرگ محس��وب می شود، با این حال وی برای عملی کردن 
ایده خود به دنبال بهترین موقعیت و امکانات نبوده و همواره اقدامات کوچک و 
پیوسته ای را در راستای هدف اصلی انجام داده است. با مقایسه نسخه های اولیه 
این شبکه اجتماعی با آخرین ابدیت های آن به درستی این حرف و پیشرفت های 
فوق العاده آن پی خواهید برد. به همین خاطر نیز همواره س��خت ترین مرحله در 
شروع هر کاری همان گام نخست محسوب می شود و الزم است تا شجاعت انجام 
کاری متفاوت را داش��ته باش��ید. در نهایت نیز این امر یک مهارت مهم است که 
بتوانی��د هدف��ی بزرگ را به اقداماتی کوچک و قابل دس��ترس در مدت زمان کم 
تبدیل کنید. توجه داشته باشید که بدون توانایی در انجام این کار، شما هیچ گاه 

نمی توانید مسیر را برای رسیدن به اهداف خود هموار سازید.  
6-کسب درآمد را اولویت اول خود ندانید 

هیچ تفاوتی نمی کند که در چه حوزه ای مشغول به فعالیت هستید. شما تنها 

زمانی می توانید به سودآوری فوق العاده دست پیدا کنید که موفق شده باشید تا 
نگاه مشتری را به سمت خود جلب کنید. به همین خاطر نیز ضروری است تا در 
ابتدا تمرکز خود را تنها بر روی جذب مخاطب قرار داده و در این راه توجهی به 
میزان سود اولیه خود نداشته باشید. در نهایت نیز الزم است تا مخاطبان خود را 
در گروه های متعدد دس��ته بندی کرده و بیش ترین توجه را به افراد وفادار داشته 
باشید. بدون شک با این اقدام درآمد شما به سطحی فراتر از حد تصور نیز خواهد 
رسید. به همین خاطر نیز الزم است تا میان سودی فراوان و بلندمدت با سودی 

کم و مقطعی، یکی را انتخاب کنید. 
7-گذشته کارآفرین ها را مورد توجه جدی قرار دهید 

از جمله دالیلی که باعث می شود تا افراد از دنبال کردن رویاهای خود منصرف 
ش��وند این اس��ت که آنها وضعیت حال حاضر برترین های ح��وزه مدنظر خود را 
م��ورد توجه قرار داده و این امر باعث می ش��ود تا تصور کنند که عمال شانس��ی 
برای رسیدن به سطحی مشابه و یا فراتر از آن ندارند. این امر در حالی است که 
افراد موفق در طول زندگی خود با شکست ها و سختی های متعددی مواجه شده 
و در ابتدا فردی کامال معمولی درس��ت به مانند س��ایرین بوده اند. در این رابطه 
کوین سیس��تروم نیز برای رس��یدن به جایگاه حال حاضر خود چندین س��ال را 
صرف مهارت اندوزی کرده و در این راه برای برندهایی نظیر گوگل، مایکروسافت 
و ادئو که بعدها نام توییتر را برای خود انتخاب کرده، کار کرده اس��ت. همچنین 
وی اس��تارتاپ های دیگری را نیز تاس��یس کرده که با شکست مواجه شده اند. به 
همین خاطر در مواجهه با هر کارآفرین و فرد موفقی، الزم اس��ت تا گذش��ته آن 
را نیز مورد توجه قرار دهید و هیچ گاه خود را ناتوان تلقی نکنید. بدون ش��ک با 
تالش تمامی نقطه ضعف های ش��ما به نقاط قوت تبدیل خواهد شد، با این حال 
در صورتی که به دنبال موفقیتی یک ش��به باش��ید، بدون ش��ک عمر خود را در 

رویایی غیرحقیقی سپری خواهید کرد. 
8-از اعمال تغییرات واهمه ای نداشته باشید 

قبل از ایده اینس��تاگرام، س��رویس بوربن معرفی شد که بیشتر به یک اپلیکیشن 
مکان یابی شبیه بود. با این حال آقای سیستروم به درستی موفق شد تا تغییرات الزم 
را بر روی ایده های خود انجام داده و در نهایت اینستاگرام را خلق کند. به همین خاطر 
ضروری اس��ت تا در هر مرحله ای بتوانید مشکالت را شناسایی کرده و تغییرات الزم 
را اعمال کنید. در این رابطه این امر که بتوانید تشخیص دهید که چه مواردی برای 
شما کاربردی تر خواهد بود نیز کمک خواهد کرد تا خروجی کامل تری را داشته باشید. 

9-دایره روابط خود را گسترش دهید 
در نخستین س��اعت های عرضه اینستاگرام، سیس��تم دانلود این اپلیکیشن با 
مش��کل مواجه شد. بدون شک طوالنی ش��دن این مشکل تاثیر منفی بسیاری را 
می توانست به همراه داشته باشد، با این حال وی طی تماس هایی که با دوستان 
خود داش��ت، در نهایت موفق ش��د تا فردی را برای برطرف کردن مش��کل خود 
بیابد. همچنین این تماس ها باعث ش��د تا اطرافی��ان وی از ایده به اجرا درآمده 
او ش��گفت زده ش��ده و اقدام به سرمایه گذاری بر روی آن کنند. این امر به خوبی 
نش��ان می دهد که در راس��تای کسب موفقیت الزم است تا دوستان زیادی را در 

کنار خود داشته و از روابط اجتماعی مطلوبی برخوردار باشید. 
10-نام برند باید معرف عملکرد و هدف آن باشد 

بدون ش��ک انتخاب نام تجاری درس��ت، یک��ی از گام های بس��یار مهم برای 
رس��یدن به موفقیت محسوب می شود. درواقع یکی از اشتباهات آقای سیستروم 
در طراحی قبلی خود این بوده است که نام بوربن ابدا عملکرد و هدف از ساخت 
این برنامه را تش��ریح نکرده و همین امر باعث می ش��ود تا مخاطب قبل از دانلود 
و اس��تفاده از آن هیچ گونه پیش زمینه ای را نداشته باشد، با این حال اینستاگرام 
ترکیب دو کلمه Instant Camera و Telegram اس��ت که به معنای ارائه 
تصاویر با قابلیت به اش��تراک گذاری س��ریع اس��ت. راز س��رعت باالی بارگذاری 
تصاویر در این شبکه نیز کاهش حجم تصاویر است که سرعت به اشتراک گذاری 
را با افزایش��ی چشمگیر مواجه ساخته است. به همین خاطر نیز الزم است تا در 
انتخاب نام و لگو شرکت خود، به هدف و کارکرد محصوالت توجه داشته باشید. 
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مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان فامنین خبرداد:
اجرای فاز دوم خط انتقال مجتمع فیض آباد- سراوک

همدان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان فامنین از اجرای فاز دوم پروژه آبرسانی به دو روستای فیض 
آبا د و سراوک خبر داد و گفت: فاز دوم اجرای خط انتقال مجتمع آبرسانی فیض آباد-سراوک در حال انجام است که امیدواریم ضمن تامین اعتبار 
در نیمه نخست سال جاری به اتمام برسد. عیسی احمدی در جریان بازید از پروژه خط انتقال مجتمع فیض آباد-سراوک ضمن ارائه توضیحاتی 
اظهارداش��ت: فاز دوم پروژه مذکور، از چاه جدیدالحفر روس��تای فیض آباد تا مخزن هوایی روستای سراوک در حال اجراست. وی در خصوص 
پروژه مذکور توضیح داد: فازنخست این پروژه با صرف ۷۰۰ میلیون تومان و دربازه زمانی ۵ ماهه عملیاتی شد ضمن اینکه فاز دوم از اسفند ماه 
سال گذشته آغاز شده و بر اساس قرار داد پروژه؛ بازه زمانی تعریف شده یکساله می باشد که البته امیدواریم با حل مشکل معارضین و تخصیص 
اعتبارات، این فاز نیز درنیمه نخست سال جاری به سرانجام برسد.وی با اشاره به اینکه میزان اعتبار مورد نیاز فاز دوم پروژه مذکور چیزی در حدود 
۲ میلیارد تومان پیش بینی شده است، بیان کرد: این فازشامل ایستگاه بین راهی تا روستای سراوک و تکمیل خط پمپاژ از چاه جدید تا ایستگاه 
بین راهی می باشد.احمدی با بیان اینکه بر مبنای قرار داد امضاء شده اعتبار اولیه این پروژه ۲۱۰ میلیون تومان است،عنوان کرد: در صورت آبدهی 
چاه، اجرای یک کیلومتر خط پمپاژ، تجهیز و اجرای خط انتقال برق در دستور کار می باشد.وی در نهایت توضیح داد: این پروژه یه صورت تعهدی 

در حال انجام است و در صورت تامین اعتبارات سال ۹۸؛ معوقات پرداخت خواهد شد.

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد : 
افزایش 11 درصدی حجم گاز تحویلی به نیروگاهها از خطوط لوله منطقه 9 

ساری – دهقان : رسول داودی نژاد در خصوص حجم گاز تحویلی در سال گذشته اظهار کرد:حجم گاز 
تحویلی به استانها در سال۹۷ به میزان 6 درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش داشته، و در همین 
راستا سهم نیروگاهها، از رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شده است .به گزارش 
خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز، مدیر منطقه در ادامه خاطرنشان کرد: 
حجم گاز عبوری که شامل مصارف نیروگاه ها، CGS شهری، حجم گاز انتقالی، مصارف سوخت تاسیسات 
و تخلیه خطوط لوله است از افزایش۴ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل بهره مند بوده است.داودی 
نژاد در پایان رمز موفقیت را ایجاد همفکری، همدلی، همکاری و انسجام عملیاتی در کلیه سطوح سازمانی دانست که این مهم به وضوح 

در منطقه ۹ عملیات انتقال گاز کشور دیده می شود.

نصب افزون بر 288 هزار انشعاب گاز دراستان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل ش��رکت گاز استان گلس��تان از نصب افزون بر ۲۸۸ هزار انشعاب گاز دراستان تاکنون 
خبرداد.مهندس محمد رحیم رحیمی تعداد انشعاب نصب شده استان در سطح شهرها و روستاهای استان را نزدیک به ۲۸۸ هزار مورد 
اعالم نمود. وی دراین راستا گفت:انشعابات مذکور دربخشهای مختلف خانگی ، تجاری،صنعتی و اداری درشهرها و روستاهای استان که 
تعداد ۱۴۷ هزار انشعاب در شهرها و نزدیک به ۱۴۱ هزار مورد آن در روستاها نصب شده است مهندس رحیمی افزود:درهمین راستا در 
سال گذشته شرکت گاز استان گلستان حدود 6 هزار و ۵۸۰ انشعاب را نصب نمود که ازاین میزان ۱۷۲۰ انشعاب شهری و ۴۸6۰ انشعاب 

نیز روستایی می باشد ضمن اینکه در سال جاری نیز تاکنون حدود ۱۳۵ انشعاب در استان نصب گردید. 

اجرای عملیات جمع آوری و امحای پسماندهای ویژه و صنعتی در شرکت گاز گیالن 
رشت- مهناز نوبری: حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان اظهار داشت: در راستای اجرای سیاستهای کالن محیط زیست نظام و قانون 
مدیریت پسماند، شرکت گاز استان گیالن مکلف به انجام اقدامات موثر در خصوص پسماندها به ویژه پسماندهای صنعتی و ویژه شده است.وی 
ادامه داد: بر همین اساس شرکت گاز استان طی قراردادی با یک شرکت پیمانکاری نسبت به جمع آوری و امحای بشکه های خالی مرکاپتان، 
روغن های مستعمل مانند رکتیفایر و المنت فیلتر اقدام نموده است. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت: پایبندی به اصول و ارزش 
های زیست محیطی همواره یکی از مهم ترین دغدغه های شرکت گاز استان گیالن بوده و این شرکت در کلیه فرآیندهای خدمات رسانی خود 
اهدافی مانند استفاده بهینه از انرژی، عدم انتقال گازها و مواد آالینده به هوا، کنترل ضایعات و عدم استفاده از مواد آسیب زننده به محیط زیست 
را سرلوحه کار خود قرار داده است.مهندس اکبر بیان نمود: این شرکت در راستای تحقق اهداف زیست محیطی خود، کلیه عملیات و فرآیندهای 
خود را که دارای جنبه های زیست محیطی بوده و همچنین الزامات قانونی مرتبط را شناسایی و برای دستیابی به آن برنامه ریزی و روش اجرایی 
تهیه نموده است.وی در پایان گفت: شرکت گاز استان گیالن در مرحله اول تعداد ۱۷۲ بشکه مرکاپتان را جهت امحا ارسال نموده است و برنامه 

ریزی های الزم جهت امحای مابقی پسماندها در مراحل بعدی انجام شده است. 

اخبار

اصفهان- قاسـم اسد: شرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
در چهاردهمین جش��نواره روابط عمومی اس��تان موفق شد با 
کسب باالترین امتیاز در۹ محور تخصصی، بعنوان روابط عمومی 
سرآمد انتخاب شود. مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان در چهاردهمین جشنواره روابط عمومی استان 
ب��ا بیان اینکه عدم توجه مدیر دس��تگاهها به روابط عمومی ها 
باعث از بین رفتن س��رمایه اجتماعی می ش��ودگفت: اگر مدیر 
دستگاهی به روابط عمومی توجه نداشته باشد باعث از بین رفتن 
سرمایه اجتماعی خواهد شد، امری که اکنون گریبانگیر بسیاری 
از دستگاهها شده است. وی با اشاره به اینکه دانش روابط عمومی 
ها همواره باید ارتقا یابد و ما باید به آموزش اهمیت دهیم اظهار 
داشت: در رابطه با نیروی انسانی و ظرفیت هایی که در این بخش 
وج��ود باید تفکر کنیم به گونه ایی که با آموزش های مس��تمر 
زمینه ارتقا آنها را فراهم نمائیم . بنی طبا تصریح کرد: زمانی که 

دنیای امروز را مرور می کنیم متوجه می شویم که بحث فرهنگ 
ه��م اهمیت ویژه ای دارد ش��کوفایی فرهنگی با در نظر گرفتن 
سازوکارهای اساسی میسر می شود که در این میان نقش روابط 
عمومی بسیار حائز اهمیت است . وی ادامه داد: مشکل اساسی 
اینجاس��ت که اگر مدیران الیق و شایس��ته برای هدایت بخش 
روابط عمومی انتخاب نش��وند نمی ت��وان انتظار روابط عمومی 

پویایی را داش��ت به این خاطر که مدی��ر روابط عمومی باید به 
جمیع خدمات حوزه کاری س��ازمان خود اشراف داشته باشد . 
بنی طبا تاکید کرد: اگر این اشرافیت وجود نداشته باشد جامعه 
هدف، مردم و حتی س��ازمان مربوطه آسیب خواهند دید. مدیر 
روابط عمومی آبفا اصفهان گفت: متاس��فانه در اس��تان اصفهان 
انس��جام درس��تی بین فعاالن بخش روابط عمومی وجود ندارد 
به عنوان مثال در زمینه کمبود آب جلس��ات انسجام بخشی از 
سوی مدیریت ارشد اس��تان که دفتر روابط عمومی استانداری 
باش��د برگزار نش��ده و از ظرفیت هایی که پیرامون این موضوع 
وجود دارد اس��تفاده نشده است. بنی طبا در پایان تصریح کرد: 
ضعف در سیستم های سخت افزاری،نرم افزاری و مغز افزاری از 
دیگر موضوعاتی اس��ت که در سازمان های دولتی و غیر دولتی 
وجود دارد و از دیگر چالش هایی اس��ت که دس��تگاهها باید به 

آن واقف باشند. 

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: جلس��ه ش��ورای اداری اداره کل 
امور مالیاتی استان قزوین با حضور مدیرکل، معاونین، دادیار مسئول و 
روسای ادارات امور مالیاتی برگزار شد. مصطفی پورامیدی ضمن بررسی 
آمار عملک��ردی ادارات امور مالیاتی اظهار داش��ت: رمز موفقیت ما در 
پیشبرد اهداف تعیین ش��ده، ایجاد بستر تعامل، هماهنگی، همفکری 
موثر و س��ازنده و شناسائی اولویتها، تهدیدها و فرصتها می باشد . وی 
مهمترین اولویت کاری روس��ای امور را شناس��ایی نقاط قوت و ضعف 
و ت��الش در بهبود وضع موجود دانس��ت و تصریح نم��ود : با توجه به 
شرایط مهم اقتصادی و افزایش تحریم ها و تکیه بر اقتصاد بدون نفت 
و اهمیت نقش مالیات در رونق تولید و توس��عه کش��ور، روسای ادارات 
ترتیب��ی اتخاذ نمایند، تا ضمن انجام فرایندهای مالیاتی در موعد مقرر 

)رسیدگی، تشخیص، قطعی، ابالغ، وصول معوقات، چک های برگشتی، 
اجرای قرار، قطعیت پرونده های مهم( تحقق صد در صدی درآمدهای 
مالیاتی پیش بینی شده را از ابتدای سال جاری سرلوحه کار خود قرار 

دهن��د . پورامیدی در ادامه بر اولویت قراردادن رس��یدگی پرونده های 
مالیاتی اشخاص حقیقی تاکید نمود و اظهارداشت: استفاده از ظرفیت 
تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م موجب کوتاه کردن مسیر رسیدگی و قطعیت 
پرونده ها خواهد ش��د که الزمه آن اتمام رس��یدگی پرونده اشخاص 
حقیقی در کمترین زمان ممکن اس��ت. وی همچنین ارائه خدمات 
مطل��وب به مودیان مالیاتی را در راس��تای اجرای طرح تکریم ارباب 
رج��وع ضروری عن��وان کرد و با اش��اره به احداث س��اختمان امور 
مالیاتی محمدیه گفت: مناسب سازی ساختمان های اداری موجب 
رضایت مودیان و ارباب رجوع خواهد ش��د و از س��وی دیگر افزایش 
فضای اداری برای کارمندان، فرصتی برای ارتقای کمی و کیفی ارائه 

خدمات به مردم می باشد .

ایالم- هدی منصوری: رئیس واحد شیرین سازی گاز شرکت پاالیش 
گاز ایالم از تصفیه وبازیافت بیش از ۳۰۰ تن آمین مستعمل این شرکت 
و اس��تفاده مجدد در واحدهای شیرین سازی گاز خبر داد و گفت: با این 
اقدام بیش از ۳۰ میلیارد ریال صرفه جویی شده است. مهندس "اسماعیل 
محمودی عالمی" افزود: با اس��تفاده از ظرفیت های موجود داخل کشور 
و امکان تصفیه آمین مس��تعمل به روش حرارتی در یکی از پاالیش��گاه 
های مجتمع گاز پارس جنوبی حدود ۳۰۰ تن محلول آمین مستعمل با 
غلظت متوسط ۴۰ درصد تصفیه و مجدداً در واحدهای شیرین سازی این 
پاالیشگاه مورد استفاده قرار گرفت. وی اظهار داشت: با توجه به محدودیت 
های تأمین و تولید این محلول در داخل کش��ور بخصوص در ش��رایط 

تحریم، انجام این مهم ضمن کاهش قابل مالحظه خوردگی تجهیزات، 
بهبود عملکرد فرآیند و کاهش نوسانات واحد شیرین سازی، به پایداری 

تولید در این پاالیش��گاه کمک شایانی نموده است. رئیس واحد شیرین 
س��ازی گاز شرکت پاالیش گاز ایالم با اش��اره به اهمیت این محلول در 
فرآیند شیرین سازی گاز، افزود: تصفیه آمین مستعمل به روش حرارتی و 
نیز استفاده مجدد از این محلول در فرایند تولید ضمن کاهش پسماندهای 
زیست محیطی پاالیش��گاه ، موجب فراهم شدن امکان تصفیه و تولید 
حداکثری گاز و جلوگیری از کاهش تولید در زمستان گذشته شده است. 
وی خاطر نشان کرد:برنامه های مشابه دیگری در این پاالیشگاه در بخش 
ش��یرین سازی گاز در دست بررس��ی و اقدام است که انجام آنها موجب 
افزایش زمان اس��تفاده از محلول آمین، کاهش حجم تخریب محلول و 
کاهش هدر رفت این محلول مهم و حیاتی صنعت پاالیش گاز می گردد.

در چهاردهمین جشنواره روابط عمومی استان؛

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان موفق به کسب عنوان روابط عمومی سرآمد گردید

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در جلسه شورای اداری:

استفاده از ظرفیت تبصره ماده 100 موجب تسریع در قطعیت پرونده ها خواهد شد

رئیس واحد شیرین سازی گاز پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:

بازیافت بیش از 300تن محلول آمین مستعمل در پاالیشگاه ایالم
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مدیرعامل موسس��ه خانه کتاب اظهار داش��ت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مجری اجرای قانون انتش��ار و دسترس��ی آزاد به اطالعات است و آن را در دست 
اجرا دارد و در حوزه شفاف سازی نیز وزارتخانه و موسسات تابعه پیشتاز هستند، 
بنابرای��ن به جز اطالعاتی که امکان انتش��ار آن وجود ندارد مابقی در دس��ترس 
عموم قرار می گیرد. در جش��نواره ها و مسابقه هایی که خانه کتاب برگزار می کند 

استارتاپ ها می توانند مشارکت و همکاری داشته باشند.
به گزارش ایرنا، نیکنام حس��ینی پور ادامه داد: با صدا و س��یما مذاکرات خود 
را ب��رای معرفی فعالیت های اس��تارتاپ های حوزه کتاب آغاز می کنیم. می توانیم 
جلسه ای با رادیو فرهنگ داشته باشیم. همچنین با استفاده از ظرفیت خبرگزاری 
کت��اب ایران به عنوان تنه��ا خبرگزاری تخصصی در حوزه کت��اب می توانیم در 

معرفی استارتاپ ها اقداماتی انجام دهیم.
وی افزود: برای در اختیار گذاشتن اطالعات و داده های خانه کتاب تابع هیات 
مدیره و هیات امنا هس��تیم و برای این کار تعرف��ه حداقلی در نظر می گیریم تا 

دیگران هم در قبال این اطالعات متعهد باشند.
حس��ینی  پور در پایان با بیان اینکه همه تمرکز نش��ر ایران در تهران اس��ت، 
گفت: اطالعات خانه کتاب هم این آمار را نش��ان می دهد. ما در راس��تای تحقق 
ش��عار وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی با عنوان »ایران، تهران نیست« اقداماتی را 

انجام داده ایم. 
 برای تبلیغ فعالیت استارتاپ ها رسانه می خواهیم

عض��و هیات مدیره انجمن صنفی کس��ب وکارهای اینترنت��ی تهران نیز گفت: 
تجاری س��ازی محتوا با اطالعاتی که خان��ه کتاب جمع می  کند فرق دارد. تجربه 
نش��ان می دهد اگر دولت وارد ش��ود رانت ایجاد می ش��ود. موسس��ه خانه کتاب 

می تواند به فهم تولید محتوا در فضای دیجیتال کمک کند.
عادل طالبی بیان کرد: حمایت در این حوزه ها نباید به صورت نقدی مانند بن 
بلکه باید هدفمند باش��د. رسانه هایی می خواهیم تا بتوانیم در آن آزادانه فعالیت 
و کس��ب و کار خود را تبلیغ کنیم اگر صدا و س��یما این فضا را در اختیار ما قرار 
نمی دهد ما را در انتخاب رس��انه آزاد بگذارند ت��ا بتوانیم از فضای ماهواره برای 
تبلیغ کس��ب و کار خود اس��تفاده کنیم. خانه کتاب در این زمینه می تواند به ما 

کمک کند تا سهمی از فضای رسانه پرمخاطب تلویزیون را در اختیار بگیریم.
طالب��ی با اش��اره به اس��تارتاپ های فعال در ح��وزه کتاب گف��ت: اگر بودجه 
می خواهد هزینه ش��ود بهتر است آن را صرف آموزش ناشران کنیم. برای تولید 
محت��وا هزین��ه زیادی انجام می دهی��م، اما اگر این رون��د را یکپارچه کنیم و به 
ناش��ران آموزش دهیم این محتوا با هزین��ه معقول تری در اختیار ویترین ها قرار 

می گیرد و ویترین ها می توانند با مردم و نهادهای مختلف ارتباط برقرار کنند.

انتظار داریم با ناشران ارتباط داشته باشیم و از آنها محتوا دریافت کنیم
پیمان نوروزی گفت: دستگاهی تولید کردیم که می تواند در سه سطح برای ما 
داستان چاپ کند و می توانیم محتوای آن را تغییر دهیم. همچنین می توانیم از 

راه دور به وسیله وب سرویس آن را به روز و کتاب  های جدیدی در آن بارگذاری 
کنیم. ازجمله مزایای این دستگاه این است که هر کسی با حداقل دانش می تواند 
از آن استفاده کند و سازگار با محیط زیست است. همچنین زباله تولید نمی کند.

توسعه زیرساخت و خدمات نیاز به ارتقای فناوری دارد
احسان سعیدی فر از اپلیکیشن کتابدار گفت: ماموریت ما امانت کتاب است تا 
به حوزه نش��ر و چاپ کمک کرده باشیم. پلتفرم ما یک اپلیکیشن جامع است و 

شامل قسمت هایی چون بازارچه کتاب، کافه کتاب و مسابقه است.
وی ادام��ه داد: در وهله اول بحث فرهنگی برای ما مطرح اس��ت تا با این کار 
انگیزه کتابخوانی بین مردم ایجاد کنیم؛ در وهله بعد، بحث های مادی و معنوی 
مطرح می شود. فناوری هزینه بر است، توسعه زیرساخت و خدمات نیاز به ارتقای 
فن��اوری دارد. از جنب��ه معنوی از خانه کتاب می خواهیم م��ا را به کتابخانه ها و 
ناش��ران معرفی کند تا بتوانیم از ناشران سرویس بگیریم و به مشتریان خدمات 

ارائه دهیم.
نیازمند بازاریابی هستیم

دان��ا خواج��وی، مدیر اس��تارتاپ »بوک��ت« نیز در این جلس��ه گف��ت: ما با 
»BOOKET« فرم��ت اختصاصی برای کتاب ایجاد کردیم که اختراع خودمان 
اس��ت و به یادگیری بهتر کمک می کند. در این فرمت تمرکز ما روی کتاب های 
دانش��جویی اس��ت و س��عی کردیم عالوه بر ایران نگاه جهانی داشته باشیم. در 
ح��ال حاضر به دنبال معرفی BOOKET و ویژگی های آن هس��تیم؛ با انجمن 
یادگیری الکترونیکی ایران جلس��ات و همکاری هایی داش��تیم تا نیازهای آنها را 

بررسی کنیم.
لزوم معرفی استارتاپ ها به شرکت های زیرمجموعه وزارت 

فرهنگ برای همکاری متقابل
ملک محمدی از س��امانه پس��ت کتاب نیز با اش��اره به تاس��یس و راه اندازی 
ش��تاب دهنده ها در کشور گفت: شتاب دهنده ها در کشور ما جذاب نیستند؛ زیرا 
تعداد آنها در حوزه فرهنگ افزایش پیدا کرده و در هر محله یک ش��تاب دهنده 
وج��ود دارد. موسس��ه خان��ه کت��اب می توان��د به عن��وان یک متول��ی موضوع 
ش��تاب دهنده های درون س��ازمانی را به عنوان نماینده وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی برعهده بگیرد و نیازهای این وزارتخانه را در قالب یک پروژه پیاده سازی 

کند تا با این کار بقای استارتاپ ها را تضمین کند.
وی ادامه داد: زمان آن رس��یده دسترسی به اطالعات در خارج از خانه کتاب 
نیز فراهم ش��ود تا اقدامات و فعالیت های خوبی براس��اس ای��ن آمار و اطالعات 
انجام ش��ود. زیرا یکی از مشکالت کسب و کارها در حوزه کتاب، نداشتن داده و 
اطالعات است که اگر در اختیار آنها قرار بگیرد این حوزه فعال تر و پویاتر شود.

مل��ک محم��دی عن��وان ک��رد: فرآیند و مس��یر ش��فافی معرفی ش��ود تا به 
زیرس��اخت های س��خت افزاری دسترس��ی پیدا کنی��م. همچنین اگ��ر مجموعه 
اس��تارتاپ ها به ش��رکت های زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی 
شود، می توانیم با این شرکت ها برای همکاری های مشترک ارتباط برقرار کنیم.

لزوم تجمیع شتاب دهنده های حوزه کتاب 
صالحی، دبیر انجمن ویرایش و درست نویس��ی نیز گفت: سال گذشته طرحی 
درباره ش��تاب دهنده ها در حوزه کتاب برای موسس��ه خانه کتاب ارسال کردیم 
ک��ه به س��ادگی می توانی��م آن را راه اندازی کنی��م. وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات به تنهایی وارد موضوع ش��تاب دهنده ها در حوزه کتاب نمی ش��ود بلکه 
خواهان مش��ارکت وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��ت. وی ب��ا بیان اینکه 
شتاب دهنده های فعال در حوزه کتاب فعال می توانند با هم تجمیع شوند، گفت: 
در حوزه کتاب میلیاردها بودجه سرگردان وجود دارد که معموال به خطا مصرف 
می شود. نتوانس��تیم هیچ پویش، کمپین و مسابقه گس��ترده ای در حوزه کتاب 
و کتابخوان��ی ایجاد کنیم. پویش ها و مس��ابقه های م��ا در این حوزه در حد یک 
فرم و پرکردن توس��ط مردم باقی مانده و بسیار سنتی عمل می کنیم. در نتیجه 
خوش��حال می ش��ویم کتاب به چاپ چندم رس��یده و چندین هزار نسخه آن به 
فروش رفته اس��ت. صالحی ادامه داد: ناش��ران ش��دیدا درباره فرآیندهای جدید 
مقاوم��ت می کنند؛ در بهترین حالت فیدیبو و طاقچه را داریم اما از فعالیت های 
آنه��ا گزارش مدونی نداری��م. ایده فیدیباکس در مترو خط��ای راهبردی بود در 
حالی که می توانست کاربردی باشد. چه اتفاقی رخ می دهد که دیجی کاال فیدیبو 
را تح��ت تمل��ک می گیرد و در نتیجه آن اتفاقاتی رخ می دهد که بودجه س��وزی 
اس��ت. دبیر انجمن ویرایش و درست نویس��ی با بیان اینکه زمانی نبض بازار نشر 
در دست ناشران کمک آموزشی بود، گفت: در حال حاضر اکثر ناشران به سمت 
کتاب های کودک و نوجوان می روند به حدی که انجمن ادبیات کودک و نوجوان 
به صورت جدی در مقابل آنها موضع گرفته اس��ت. به عقیده من شتاب دهنده ها 

زمینه ای برای نجات ترویج کتابخوانی، حوزه کتاب و نشر هستند.
از مواضع قدرت می خواهیم به رسمیت شناخته شویم

محم��د قربانعلی بیان کرد: فیدیبو بزرگترین اپلیکیش��نی اس��ت که ۳۴ هزار 
کتاب دارد و با ۷۰۰ ناش��ر داخلی و خارجی همکاری می کند. بیش از ۲میلیون 

کاربر فعال داریم و نزدیک به شش سال از سابقه فعالیت فیدیبو می گذرد.
وی ادام��ه داد: پ��روژه فیدیباک��س از ۲۰ بهمن ۱۳۹6 در ۲۲ ایس��تگاه مترو 
فعالی��ت خود را آغ��از کرد و هیچ بودجه دولتی برای آنه��ا اختصاص پیدا نکرد. 
روزانه ۱۰ هزار نفر از فیدیباکس اس��تفاده می کنند و به صورت میانگین روزانه 

یک ساعت مطالعه می کنند. در فیدیباکس ۲هزار کتاب داریم.
قربانعلی در پایان گفت: انتظار داریم مقداری به رس��میت ش��ناخته ش��ویم و 

دستوراتی که دریافت می کنیم صرفا از یک نهاد باشد.
صدا و سیما موقعیت بازاریابی به ما بدهد

مصطفی س��عیدنژاد، مدیرعامل ش��بکه مترجمین ایران با بیان اینکه یکی از 
چالش ه��ای ما بازاریابی اس��ت، گفت: ما به عنوان یک س��اختار فرهنگی باید با 
ش��رکت هایی رقابت کنیم ک��ه بودجه های کالن و فضای تبلیغاتی گس��ترده ای 
دارند. اما ما فعالیت خودمان را با بودجه و س��رمایه ش��خصی راه اندازی کردیم و 

آن زمان بحث استارتاپ ها هنوز شکل نگرفته بود.

وی ادامه داد: توقع داریم در صدا و س��یما برنامه ای داشته باشیم تا به معرفی 
ش��بکه مترجمین بپردازد ی��ا موقعیت و فرصتی ایجاد کنی��م که به موضوعات 

بازاریابی و معرفی این مجموعه بپردازد.
مظلومیت کتاب به خاطر ساختار سنتی این حوزه است

حمیدرضا احمدیان، مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از س��رمایه گذاری وزارت 
ارتباطات نیز در این نشس��ت گفت: 6۰ تا ۷۰درصد دغدغه های حاضران در این 

نشست به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و موسسه خانه کتاب برمی گردد.
وی کت��اب را حوزه مظلوم دانس��ت و گف��ت: این مظلومیت به دلیل س��نتی 
بودن س��اختار این حوزه اس��ت. گره هایی در این صنعت شکل گرفته که بسیار 
س��خت هس��تند و بازکردن آنها نیازمند صرف انرژی اس��ت و ب��ه عزم، همت و 
از خودگذش��تی نی��از دارد. مدیرکل دفت��ر نوآوری و حمایت از س��رمایه گذاری 
وزارت ارتباطات بیان کرد: جنس مش��کالت کسب و کارهای جدید از مشکالت 
زیرس��اختی شروع می شود تا پایداری و ماندگاری آن در بازار ادامه پیدا کند. در 
بحث دول��ت الکترونیک به دنبال این بودیم که بخ��ش خصوصی به اطالعات و 

داده های دولتی دسترسی پیدا کند. 
تا حد توان در حوزه زیرساخت ها کمک می کنیم

وی اظهار داش��ت: ایجاد کس��ب و کار هنر نیس��ت بلکه پایداری و ماندگاری 
آن هنر اس��ت. اگر دولت می خواهد کمک کند به صورت هدفمندتر کمک کند. 
بخش خصوصی نمی تواند به تنهایی سراغ این مسائل برود. در حوزه زیرساخت ها 

آنچه در توان ما باشد سعی می کنیم کمک کنیم.
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از س��رمایه گذاری وزارت ارتباطات بیان کرد: 
توصیه می کنم خانه کتاب در حوزه کتاب، ش��تاب دهنده نباشد بلکه در آشنایی 
بیش��تر مجموعه ها کمک کند و در راس��تای حاکمی��ت کاری انجام دهد که به 
مس��اله فرهنگ س��ازی بپردازد و به بخش خصوصی برای فرهنگ س��ازی بیشتر 
کمک کند. زیرا در مواقعی مردم اگر از خانه کتاب موضوعی را بشنوند بیشترین 

تاثیر را می گذارد.
احمدیان عنوان کرد: فضای محتوای الکترونیک را هم خوب و هم بد می دانم. 
خوب جایی است که تعامل علمی درست را در فضای مجازی به بار می آورد و بد 

جایی است که اطالعات نادرست و به اصطالح فیک ارسال می شود.
وی در پایان گفت: پیش��نهاد می کنم این جلس��ات ماهی یک بار برگزار شود 
تا در کنار ش��ما این موضوعات و مباحث را پیگیری کنیم؛ همانگونه که همیشه 

صادقانه می خواستیم کنار بخش خصوصی باشیم.
خأل قانون در فضای الکترونیک؛ معضلی مهم

مجتبی تبریزنیا، مش��اور اجرایی خانه کتاب نیز در پایان این نشس��ت، گفت: 
مهمترین معضل ما خأل قانون به ویژه قانون کپی رایت است. در فضای الکترونیک 
خأل قانون داریم. یکی از برنامه های ما این اس��ت که اطالعات کتابفروش��ی ها را 
به نوعی به اش��تراک بگذاریم در این زمینه مدل های پیش��نهادی خود را به ما 

مطرح کنید.

نبود رسانه برای تبلیغات، مهمترین مشکل استارتاپ های حوزه کتاب
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6 دلیل برای بازآفرینی برندمان در دنیای آنالین

در کسب  و کار، کوچک یا بزرگ، گاهی اوقات تاثیرگذاری ما کاهش پیدا می کند. همه شرکت ها شروع کارشان را با انگیزه و اهداف عالی همراه می کنند. با این حال 
پس از گذشت اندک زمانی از شور و شوق اولیه چیزی باقی نمی ماند. به طور معمول چنین امری از طریق محاسبه ضریب توسعه شرکت سنجیده می شود. در صورت 
بی توجهی به میزان رشد و توسعه شرکت مان خطر تبدیل به شرکتی ورشکسته و بی هدف وجود دارد. به طور معمول برخی از شرکت ها پس از مدتی دستیابی به 
اهداف باالتر را غیرممکن می یابند. به این ترتیب هیچ گاه توانایی توسعه بیشتر را نخواهند یافت.  بدون تردید ناتوانی در توسعه برند بیانگر شرایط نامناسب است، با 
این حال الزاما اوضاع به طور کامل بد نیست. به همین دلیل باید به عقب برگشته و برخی از دالیل وقوع مشکالت را بررسی کنیم.  به عنوان یک صاحب یک کسب 
و کار یا شرکت باید کار بررسی مشکل را با مشاهده بازنمایی برندمان شروع کنیم. به راستی برند ما چه مفهومی برای مخاطب بازنمایی می کند؟ نکته جالب اینکه 
حتی برندهای بسیار بزرگ نیز هر از چند گاهی به بازاندیشی در مورد استراتژی برندشان می پردازند. برند پپسی با ۱۱بار بازآفرینی برندش در این زمینه رکورددار 
است. همچنین اپل و استارباکس نیز به ترتیب سه و چهار بار برندشان را بازسازی کرده اند. بدون تردید فهرست بندی نام شرکت های بزرگ در زمینه خلق دوباره 
برندشان بسیار طوالنی است، با این حال هدف اصلی من در این مقاله بررسی شمار باالیی از برندهای بازآفریننده نیست. من در ادامه به بررسی شش دلیل اصلی 

برای بازآفرینی برند از سوی شرکت های کوچک و محلی خواهم پرداخت.
1. به هنگام تغییر و تحول مدیریتی

به عنوان یک برند، رهبر نقش تعیین کننده ای بر سرنوشت ما خواهد داشت. در اینجا مفهوم رهبر به مدیرعامل، نایب رئیس و سخنگوی شرکت اطالق می شود. این دسته از 
افراد معموال تاثیر انکارناپذیری بر روی جهت گیری های کالن شرکت ها دارند. به همین دلیل وقوع هرگونه تغییر در سطح این افراد موجب تحوالت دامنه دار خواهد شد. وقتی 
تغییری در سطح مدیریتی روی دهد، تغییرات در زمینه جلوه عمومی و نحوه فعالیت اجتناب ناپذیر می شود. از همه مهم تر، هویت یک شرکت تغییر خواهد کرد. این امر به 
طور قطع بر روی هویت برند تابع نیز تاثیر خواهد داشت. بهترین اقدام یک شرکت در زمان مواجهه با تغییرات کوچک یا بزرگ مدیریتی اقدام برای بازآفرینی برندش است. 

2. هنگام نیاز برند به بازسازی
بدون توجه به میزان موفقیت و شهرت یک برند، همانطور که پیش از این اشاره شد، بازنگری یا بازسازی برند در بازه های زمانی مشخص ضروری است. در بسیاری از 
موارد برندهای بزرگ بازنگری در جزییات و ارزش های برندشان را در دستور کار قرار می دهند. هدف از انجام چنین کاری حفظ پویایی برند و دستیابی مجدد به افتخارات 
گذشته است.  شرکت های بزرگ و کوچک به منظور حفظ جایگاه شان در حوزه کسب وکار باید به طور مداوم پیشرفت کنند. در غیر این صورت به سرعت از سوی برندهای 
بزرگ کنار زده می ش��وند. گاهی اوقات فعالیت های بس��یار جزئی نظیر معرفی محصولی تازه یا لوگو نو هم به بازاندیشی نیاز دارد. تالش برای برندسازی دوباره و احیای 

ارزش های برندمان در قالبی نو الزاما نیازمند وقوع اتفاق خاصی نیست. شرکت های بزرگ در بازه های زمانی مشخص اقدام به بازآفرینی برندشان می کنند. 
3. ادغام با دیگر شرکت ها یا حتی معرفی سرویسی تازه

سازمان های بزرگ بارها و بارها با ادغام یا خرید سازمان های دیگر مواجه می شوند. اگر چنین موضوعی ویژه سازمان های بزرگ است، پس چرا باید در مقاله ای 
مخصوص کسب و کارهای کوچک عنوان شود؟ اینجا باید به چشم دیگری ماجرا را نگاه کرد. معرفی یک محصول یا سرویسی تازه از سوی برندی کوچک دقیقا 
مانند ادغام سازمانی بزرگ با یکی از رقباست. به این ترتیب دامنه مشتریان هدف سازمان ها بیشتر می شود.  وقتی یک شرکت کوچک اقدام به معرفی محصولی 
تازه می کند، درست مانند تصمیم گیری سازمان های بزرگ به منظور ادغام با یکدیگر است. بر این اساس با معرفی محصولی تازه در عمل درهای جدیدی بر روی 
برندمان گشوده می شود. اگر محصول موردنظر بعد تازه ای از شرکت مان را بازنمایی کند، آنگاه دامنه وسیع تری از مشتریان مدنظرمان قرار خواهند گرفت. به عنوان 
مثال، اگر شرکت ما در زمینه تولید گوشی همراه فعالیت دارد، ورود به حوزه تولید تلویزیون نیازمند بازآفرینی برندمان خواهد داشت. در غیر این صورت بازخورد 

مشتریان بازار تلویزیون نسبت به ما مطلوب نخواهد بود. 
4. تحول مشتریان و انتظارات شان

رفتار مشتریان به طور مداوم در حال تغییر است. همانطور که رفتار مشتریان تغییر می کند، نحوه واکنش برندها نیز باید تغییر یابد. البته این فرآیند تغییر ناشی 
از سطح انتظارات و تحول سلیقه مردم است. به این ترتیب تقاضا برای محصوالتی خاص در طول زمان دستخوش نوسان می شود. مهم ترین وظیفه کسب و کارها در 
این میان فهم درست از ترندها و محصوالت مورد عالقه مشتریان در طول زمان های مختلف است. در غیر این صورت به طور مداوم با شوک های تازه مواجه خواهیم 
شد.  شرکت ها با شناخت درست سلیقه مشتریان و تحوالت آن بدل به برند می شوند. وقتی شناخت ما از مشتریان افزایش یافت، باید آن را در برندمان متجلی کنیم. 
این امر فقط از طریق بازسازی برندمان در طول زمان به منظور هماهنگی با سلیقه تازه مشتریان امکان پذیر خواهد بود. به ویژه در عصر کنونی برندها باید بیش از 

هر زمان دیگری فعال باشند. در غیر این صورت دستیابی به اهداف کسب وکار دشوار خواهد شد. 
5. بازآفرینی جایگاه برندمان در حین تکامل اش

همانطور که تجربه ما در زمینه کس��ب و کار افزایش می یابد، به تدریج مخاطب هدف مان مش��خص تر خواهد شد. نتیجه این امر دریافت ویژه مخاطب از هویت 
برندمان است. هویت یک برند در طول زمان شکل می گیرد. به این ترتیب اصالح آن نیز بدون محاسبه زمانی نسبتا طوالنی غیرممکن خواهد بود.  در بخش قبلی به 
تحول و تکامل سلیقه مشتریان در طول زمان اشاره شد. فرآیندی مشابه برای برندها نیز متصور است. به این ترتیب هماهنگ با جایگاه برندمان در بازار کسب و کار 
باید دست به برندسازی مجدد بزنیم. این امر با هدف ایجاد سازگاری میان شرایط شرکت با موقعیت بازار کسب و کار روی می دهد. نتیجه ایجاد چنین هماهنگی 

افزایش توانایی برندمان در زمینه جلب رضایت مشتریان خواهد بود. 
6. مبارزه با شهرت نامطلوب برندمان

به عنوان یک برند کسب شهرت در میان مشتریان هدف ارزش بسیار زیادی دارد. در حقیقت تعیین یک قیمت مشخص برای چنین مزیتی امکان ناپذیر است. 
شیوه کسب آن هم چندان اهمیتی ندارد. امروزه شبکه های اجتماعی، تبلیغات تلویزیونی و راه اندازی وبالگ در عرض هم ارزیابی می شوند. هدف نهایی برندها کامال 
واضح است: جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان و افزایش نرخ فروش از طریق آن.  یکی از حوزه های مورد توجه برندها در چند سال اخیر تالش برای حذف شهرت 
نامناسب شان است. کسب شهرت نامناسب در دنیای کسب و کار امری رایج است، با این حال عدم تالش برای حذف چنین شهرت هایی اقدامی کامال مخرب خواهد 
بود. همانطور که برند کنونی ما بازتاب ارزش ها و اصول شرکت مادر است، در صورت شهرت منفی باید برندمان را بازسازی کنیم. این امر جلوه ای بهتر از کسب وکارمان 
به نمایش خواهد گذاشت. همچنین در بسیاری از موارد جلوی انتشار هرچه بیشتر تصور منفی را خواهد گرفت.  کسب و کار هر کس سرمایه گذاری وی محسوب 
می شود. بدون تردید بازآفرینی برند فرآیندی ساده یا کم هزینه نیست، با این حال امکان تفکر هوشمندانه پیرامون آن وجود دارد. در بسیاری از مواقع بازآفرینی برند 

موجب بازگشت شرکت مان به مسیر درست خواهد شد. 
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