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چه کسی گفته قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود؟

پایان هیاهوی ارزی
اگرچه در روزها و هفته های گذشته، زمزمه ها برای حذف ارز 4200 تومانی به گوش می رسید و دولت به دنبال 
راهکاری جایگزین برای تخصیص ۱4 میلیارد دالر منابع ارزی به روشی جز واردات بود، اما شواهد نشان می دهد 
ک��ه ماجرای ح��ذف ارز 4200 تومانی گویا پایان یافته و همچنان تخصی��ص ارز ترجیحی برای واردات کاالهای 
اساس��ی ادامه دارد. این در حالی اس��ت که دولتمردان پیشتر به طور جدی از دستور کار بودن این موضوع سخن 
گفته بودند، اما اکنون اظهار بی اطالعی کرده و می گویند »چه کس��ی گفته قرار اس��ت ارز 4200 تومانی حذف 
شود؟« به گزارش ایسنا، از سال گذشته دولت در مسیر سیاست ارزی خود، دالر 4200 تومانی را به بازار واردات 
آورد و تقریباً در ابتدا تمام کاالها با این نرخ وارد شد تا اینکه رانت ها و مفاسدی که در این رابطه وجود داشت و 
موجب شد کاالهای وارداتی با نرخ 4,200 تومان با قیمتی باالتر در اختیار مردم قرار بگیرد، به تدریج اختصاص 
ارز با نرخ ترجیحی محدود به کاالهای اساسی شد. اما همین کاالهای اساسی نیز ماجرای خود را داشت و در...

»اکونومیست« از ریسک بازار جهانی نفت و تنش بین ایران و آمریکا گزارش می دهد

اختالل کوتاه مدت در بازار نفت
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مدیرعامل بورس کاالی ایران در جمع سهامداران اعالم کرد

1۰ طرح کالن بورس کاال در سال ۹۸

۹ نشانه ضرورت به روزرسانی فرآیند برندسازی
معرفی برترین استارت آپ های تناسب اندام

بهترین راهکارها ارائه سخنرانی با اسالیدهای جذاب
تعداد فالوور یا تعداد الیک، ارزش کدام بیشتر است؟

مک دونالد در برابر برگرکینگ
1۰ مدل رفتار مصرف کننده

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

بیل گیتس واگذاری عرصه به 
گوگل و اندروید را بزرگ ترین 

اشتباه عمرش می داند

7

با اقدامات کارشناسی و اخذ سیاست های ویژه می توان بازار 
داخل را از طریق واردات خودروی دسـت دوم ساماندهی و 
قیمت ها را کاهش داد. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس شـورای اسـالمی در گفت و گو با خبرنگار 
پرشین خودرو، با اشاره به مصوبه واردات...

مجوز واردات خودرو در مقابل بخشی 
از تعهدات ارزی صادرکنندگان

یادداشت
بازار مسکن چگونه رونق 

می گیرد؟

بازار ساخت وساز و مسکن از 
ابتدای سال گذشته تحت تاثیر 
التهاب ه��ای اقتص��اد کش��ور، 
روزگار پرنوس��ان و تورم زده ای 
را تجرب��ه ک��رده اس��ت. بازار 
مسکن یکی از استراتژیک ترین 
بازارها بوده که پیچیدگی های 
بس��یاری دارد. ش��رایط خاص 
و کم س��ابقه یک س��ال گذشته 
ش��دید  جه��ش  ب��ه  منج��ر 
قیمت مس��کن به خصوص در 
نوسانات  واسطه  به  کالنشهرها 
نقدینگ��ی  هج��وم  و  ارزی 
به س��مت ای��ن بازار ش��ده تا 
گرانی ها نس��بت به تامین نیاز 
مس��کن جامعه بیش��تر از هر 

زمان دیگری دامن زده شود.
افزای��ش قیمت مس��کن در 
نیمه دوم سال ۹۶ و طی سال 
۹۷ انبوه س��ازان و س��ازندگان 
خ��رد را ترغیب ب��ه تعریف و 
ش��روع پروژه هایی کرد که در 
بهای  دورنم��ای  حاض��ر  حال 
تمام شده آنها بسیار مبهم شده 
است. در پروژه هایی با پیشرفت 
پایی��ن ی��ا قب��ل از رویارویی 
س��ازندگان با هزینه های پیش 
رو، آنه��ا تخمی��ن دقیق��ی از 
می��زان افزایش نداش��تند، اما 

برخی  قیم��ت  عب��ور 
3مصالح از مرزهای...
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روی��داد ملی س��ازگاری با کم آبی ب��رای اولین بار در کش��ور همزمان با هفته 
صرفه جوی��ی در مص��رف آب آغ��از ش��د. این رویداد از روز دوش��نبه در س��الن 
همایش های وزارت نیرو برگزار شد و تا پنجم تیرماه جاری ادامه دارد. در حاشیه 
برگزاری این رویداد، نمایشگاه تخصصی با محوریت معرفی توانمندی های بخش 

خصوصی در زمینه سازگاری با کم آبی تدارک نیز دیده شده است.
همچنین شناسایی طرح های موفق انجام شده در استان ها که منجر به کاهش 
مصرف، تلفات و آلودگی آب شده اند، شناسایی ظرفیت های موجود در حوزه های 
صنعت، معدن، انرژی، ش��رب شهری و روس��تایی، فضای سبز کشاورزی، توسعه 
گفت وگوهای اجتماعی فراگیر درباره موضوع سازگاری با کم آبی از جمله اهداف 

برگزاری رویداد اعالم شده است.
به گزارش ایس��نا، در ای��ن رویداد که با همکاری دس��تگاه های عضو کارگروه 
ملی س��ازگاری با کم آبی به ویژه وزارتخانه های نیرو، جهاد کش��اورزی و صنعت، 
مع��دن، تجارت و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت برگزار می ش��ود، طرح های 
اجراشده شرکت های خصوصی، سازمان های مردم نهاد، شرکت های دانش بنیان و 
مجموعه های غیردولتی و دولتی در زمینه صرفه جویی مصرف آب، کاهش تلفات 

آب، بازچرخانی آب و یا کاهش آلودگی آب معرفی می شود.
پایین بودن بهای آب از عوامل تأثیرگذار بر کم آبی

در روز نخس��ت این رویداد، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری 
آب و آبف��ای وزارت نیرو با اش��اره به تأثیرگذاری عوامل متع��دد بر بروز کم آبی 
گفت: عوامل انس��ان ساخت و پایین بودن بهای آب از جمله عوامل تأثیرگذار بر 
کم آبی اس��ت. بنفشه زهرایی افزود: بروز کم آبی به عوامل متعددی از جمله علل 
فیزیکی ناش��ی از خش��کی طبیعی، تغییرات آب و هوایی و نبود ظرفیت ذخیره 
آب در آبخوان ه��ا، عوامل س��ازمانی و ضعف مدیریت، نبود س��اختارهای قانونی 
مناس��ب و نبود ظرفیت های فنی و تخصصی بس��تگی دارد. وی همچنین عوامل 
اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی را از دیگر دالیل تأثیرگذار بر کم آبی عنوان کرد 
و گفت: کاربری نامناس��ب اراضی، نبود برنامه آمایش س��رزمین، سبک زندگی، 
س��رمایه گذاری ناکافی برای توسعه زیرس��اخت های تأمین و انتقال آب و عالوه 
بر آن س��رمایه گذاری و توس��عه بی��ش از حد زیرس��اخت ها از جمله این عوامل 
است. مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو، 
پایین بودن بهای آب را از جمله عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر کم آبی دانس��ت و 
افزود: این موضوع با محدودیت های سیاس��ی اجتماعی ناشی از تخصیص آب یا 
توسعه زیرس��اخت های هیدرولیکی که باعث می شود مسئوالن به دنبال اجرای 
برنامه های توسعه منابع آب باشند، در ارتباط است. زهرایی، مهم ترین علت بروز 
کم آبی را مربوط به عوامل انس��ان ساخت و غیرمرتبط با طبیعت عنوان و اظهار 
داشت: زیرساخت های متعدد این عوامل در کشور به راحتی قابل مشاهده است.
وی با اش��اره به حوضه آبریز فرضی و تغییرات طبیعی رواناب س��طحی قابل 
تعمیم در آن ادامه داد: با احداث س��ازه های تنظیم می توانیم ظرفیت تأمین آب 

را تا حدی باال برده و براساس آن نیازهای صنعت و کشاورزی را تأمین کنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو ادامه 
داد: مشکل از آنجایی آغاز می شود که نیازها بیش از حد توسعه داده شده و دیگر 
توان تنظیم نداش��ته باشیم و در سال های خشک یا حتی نرمال نتوانیم نیازهای 

آبی را تأمین کرده و کم آبی اتفاق بیفتد.
ایرانیان، مصرف کننده ارزان ترین آب هستند

وزی��ر نیرو هم با بررس��ی عوام��ل کم آبی در ایران تاکید ک��رد که یکی از این 
عوامل نابس��امانی اقتصاد آب و توهم ارزانی آن است. ایرانیان که در طول تاریخ 
مصرف کنن��ده گران ترین آب از طری��ق قنات ها بوده اند، در چن��د دهه اخیر به 

مصرف کننده ارزان ترین آب از طریق یارانه های انرژی تبدیل شده اند.

رضا اردکانیان با ابراز خرسندی از اینکه در فاصله کوتاهی از تشکیل کارگروه 
ملی س��ازگاری با کم آبی نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی برگزار 
می ش��ود، گفت: گروهی می پرس��ند آیا حدود ۱۵ ماه زمان اندکی است؟ پاسخ 
این اس��ت که مس��ئله آب در ایران چندین دهه پیش آغاز شد و وضعیتی را که 
امروز شاهدیم، محصول انباشت تاریخی انتخاب های ماست که البته تحت تأثیر 

تغییرات اقلیمی نیز قرار گرفته است.
وی افزود: مسئله ای که چندین دهه قدمت دارد و به تدریج حاصل شده است 
و فقط از طریق راهبردهای دوراندیشانه و زمانبر می توان تعدیل کرد، ۱۵ ماه در 

این رویکرد زمان کوتاهی است.
وزیر نیرو با بیان اینکه کارگروه ملی س��ازگاری با کم آبی به پیشنهاد مشترک 
وزارتخانه های نیرو، جهاد کش��اورزی، کش��ور، صمت، محیط زیس��ت و سازمان 
برنامه و بودجه تشکیل شد، اظهار داشت: این کارگروه به استناد اصل ۱۳۸ قانون 
اساس��ی در اواخر س��ال ۱۳۹۶ به تصویب هیأت وزیران رسید. هدف از تشکیل 
این کارگروه که متعاقباً س��ازمان هواشناس��ی نیز به آن اضافه شد، هماهنگی و 
انس��جام در برنامه های سازگاری با کم آبی در سطح کشور و متعادل سازی منابع 

و مصارف آب بوده است.
بارش ایران یک سوم میانگین جهانی است

اردکانی��ان با اش��اره به اینکه چند کلی��دواژه در کارگروه ارائه ش��د که مبّین 
ماهیت آن اس��ت، افزود: کلیدی ترین مفهوم، س��ازگاری است. سازگاری به این 
معناست که باید شرایط اقلیمی ایران را مبنای هرگونه راهبرد، برنامه و اقدام در 

بهره برداری از منابع آب قرار داد.
وی ادام��ه داد: انواعی از سرنوش��ت وج��ود دارد. ایران هم دارای سرنوش��ت 
اقلیمی خاص خود است؛ اقلیمی که یک سوم میانگین جهانی بارش دارد. توزیع 
بارش ها در آن به لحاظ جغرافیایی و زمانی نامتوازن اس��ت و به طور تاریخی در 
لیست مبتنی بر کم آبی اتکا کرده است. این سرنوشت اقلیمی حداقل با ابزارهای 

فن آورانه بشری امروز قابل تغییر نیست و نمی توان آن را به پرآبی بدل کرد.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه واژه س��ازگاری با دقت انتخاب ش��ده است، گفت: 
کارگروه برای مقابله، از بین بردن یا حتی تغییر کم آبی ایجاد نشده است. کم آبی 
وضعیت کم و بیش ثابتی اس��ت که تغییرات ساالنه یا دوره ای در میزان بارش ها 
نیز آن را ماهیتاً تغییر نمی دهد. اردکانیان ادامه داد: نتیجه این است که ساکنان 
ای��ن عرصه از جهان باید خود را با این وضعیت س��ازگار کنن��د. اصل کم آبی را 
بپذیرند و متناسب با آن، بینش ها و ابزارها را به کار گیرند تا پایداری منابع آب 

را تضمین کرده و زندگی را در این سرزمین تداوم بخشند.
وی تاکی��د کرد: بنابراین س��ازگاری با کم آبی به معن��ای کنار هم قرار گرفتن 
سرنوش��ت اقلیمی کم آبی و غیرقابل تغییر به پرآبی و انتخاب انسانی سازگاری و 

در سایر انتخاب ها نظیر مقابله یا تغییر سرنوشت اقلیمی است.
مساله آب فرد فرد ایرانیان را دربر  می گیرد

وزیر نی��رو با بیان اینکه دومین مفهوم کلیدی ملی اس��ت، گفت: معنای واژه 
ملی فقط از آن جهت نیست که کارگروه در هیأت دولت تصویب شده و بر یکی 
از اصول قانون اساس��ی استوار اس��ت؛ به این معناست که مسئله آب در ایران از 
طریق رویکردی که همه بازیگران مؤثر بر مسئله را در همه جغرافیای ایران دربر 

گیرد، قابل تعدیل است.
اردکانی��ان با تاکید بر اینکه مس��ئله آب هم��ه مصرف کنندگان آب یعنی فرد 
فرد ایرانیان را دربر می گیرد، اظهار داش��ت: مس��ئله ی��ک وزارتخانه، دولت و یا 
گروه خاصی از مردم نیست. مسئله آب فقط در شرایطی بستر مناسب تری برای 

تعدیل و بهبود می یابد که رویکرد همه با هم در دستور کار قرار گیرد.
وی ادام��ه داد: تحق��ق رویکرد همه با هم و محقق ش��دن معنای واژه ملی در 

کشوری که همه دستگاه ها به بخشی نگری عادت کرده اند و به مدد چندین دهه 
بخش��ی نگری و ضعف س��از و کارهای حقوقی، اقتصادی، سیاس��ی و فعالیت های 
میان بخش��ی کار بس��یار دش��واری اس��ت، رویکرد همه با هم به معنای اولویت 
یافتن فعالیت میان بخش��ی اس��ت. هیچ وزارتخانه ای ب��ه تنهایی و هیچ گروهی 
از مصرف کنندگان آب بدون مش��ارکت س��ایر گروه ها قادر نیستند مسئله آب را 

بهبود بخشند.
وی ب��ا بیان اینکه با محدودیت غیرقابل تغییر کم آبی مواجهیم، افزود: انتخاب 
انس��انی و پیش��برد آن نیازمند کار میان بخش��ی و همه با هم است. باید ماهیت 
پیچیده و پرچالش آن را درک کنیم. بازیگران مؤثر در پیدایش و تداوم مس��ئله 
آب به راحتی نمی توانند از عادات گذش��ته منافعی که برای ش��ان شکل گرفته و 

دانشی که در مسیر ناسازگار با کم آبی به دست آورده اند، دست بکشند.
اقدامات پیش رو برای سازگاری با کم آبی

وزیر نیرو با اش��اره به اقدامات پیش رو برای س��ازگاری با کم آبی گفت: تولید 
دانش و متقاعدس��ازی مردم و سیاست گذاران درباره واقعیت کم آبی و نقش آن 
به عنوان سرنوشت اقلیمی غیرقابل تغییر در محدوده توان بشری موجود، تولید 
دان��ش درباره معن��ا ضرورت ها و ابزارهای س��ازگاری با کم آب��ی و تبدیل آن به 
گفتمان در مدیریت منابع آب، هماهنگ س��ازی منافع همه بازیگران در مس��یر 
سازگاری با کم آبی، نشان دادن ظرفیت های تولید ابزارها خلق شیوه های زیست 
و وضع سیاس��ت های مش��وق س��ازگاری با کم آبی و همچنین سازماندهی نظام 
س��نجش، پایش و ارزیابی توس��عه کش��ور براس��اس میزان کم آبی از جمله این 
فعالیت ها اس��ت. اردکانیان گفت: واقعیت آن اس��ت که به دلیل انواعی از ساز و 
کارهای مختلف، منافع بازیگران و ش��یوه زیست اکثریت جامعه براساس زیست 
ناس��ازگار با کم آبی شکل گرفته اس��ت و حتی اقتصاد و جامعه به کسانی پاداش 
می دهد که ناس��ازگاری با کم آبی را پیش��ه کنند. پیش��برد راهبرد س��ازگاری با 
کم آبی برمبنای پنج محور یادش��ده مس��تلزم ش��ناخت س��از و کارهای زیست 

امروزی ناسازگار با کم آبی ایرانیان است.
وی اظه��ار داش��ت: عوامل س��ازگاری و ضع��ف مدیریت، نبود س��اختارهای 
سازمانی سازگار با فعالیت میان بخشی، نبود ساختارهای حقوقی و قانونی مبتنی 
بر مس��ئولیت مش��ترک در قبال پایداری منابع آب، بس��ت نیافتن ظرفیت های 
فنی متناس��ب با رویکرد میان بخش��ی معطوف با س��ازگاری ب��ا کم آبی، تدوین 
سیاس��ت های بلندمدت مبتنی بر پایداری بدون تمهی��دات اقتصادی، اجتماعی 
و سیاس��ی و فقدان شفافیت و پاس��خگویی در نظام نهادی مدیریت منابع آب از 

جمله دالیل ناسازگاری با کم آبی هستند.
وی با اش��اره به عوامل اقتصادی و اجتماعی مس��ئله سازگاری با کم آبی گفت: 
نابس��امانی اقتصاد آب و توهم ارزانی آن، کاربری نامناسب اراضی، سبک زندگی 
پرآب طلب، سرمایه گذاری ناکافی برای توسعه زیرساخت های سازگاری با کم آبی، 
برنامه ری��زی بهره برداری از منابع آبی حوزه های آبریز براس��اس فرض فراوانی به 
کمک زیرس��اخت ها با کم توجهی به مس��ائل زیس��ت محیط��ی از جمله عوامل 

اقتصادی و اجتماعی ناسازگاری با منابع آب است.
او همچنین به عوامل سیاس��ی در بحث ناس��ازگاری با کم آبی اش��اره کرده و 
گفت: مداخالت سیاس��ی در امور کارشناسی مربوط به مدیریت منابع آب، غلبه 
وجه س��ازه ای بر وجه غیرس��ازه ای بر مدیریت منابع آب ب��ه دلیل عدم گذار از 
مدیریت عرضه به دوران مدیریت توأمان عرضه و تقاضا در آغاز دهه قبل از جمله 
این دالیل اس��ت. ما در شرایطی که این س��از و کارها امروز نیز فعال هستند، از 
رویکرد جدید س��ازگاری با کم آبی سخن می گوییم به این معنا که باید از طریق 
فراگیر کردن گفتمان سازگار با کم آبی به نیروی اجتماعی الزم برای تعدیل ساز 
و کاره��ای فعال از چند دهه پیش تاکنون دس��ت یابیم و همه نیروهای مؤثر و 

سیاس��ت های آبی و مدیریت منابع آب کش��ور را برای تحقق اهداف پایدارسازی 
منابع آب بسیج کنیم.

اهداف برگزاری همایش
وی در ادامه با اش��اره به اهداف برگزاری همایش گفت: شناس��ایی طرح های 
موفق انجام ش��ده در اس��تان ها که منجر به کاهش مصرف، تلفات و آلودگی آب 
شده اند، شناسایی ظرفیت های موجود در حوزه های صنعت، معدن، انرژی، شرب 
شهری و روستایی، فضای سبز کشاورزی، توسعه گفت وگوهای اجتماعی فراگیر 

درباره موضوع سازگاری با کم آبی از جمله این اهداف است.
وزی��ر نیرو گفت: رویه های ناس��ازگار با کم آبی به لح��اظ منطق اقتصادی حاکم 
بر کش��ور در چند دهه گذش��ته با تار و پود زندگی اقتصادی ایرانیان گره خورده 
است. نهادینه کردن سازگاری با کم آبی تنها زمانی ممکن می شود که بتوان منطق 
سازگاری با کم آبی را با منطق کنش اقتصادی پیوند داد و آن را ابزاری برای خلق 
ثروت قرار داد. اردکانیان ابراز امیدواری کرد: در شرایطی که کشور شدیداً به رونق 
کس��ب و کار و تولید و اشتغال و بهبود ش��رایط محیط زیستی نیاز دارد، کسب و 
کاره��ای س��ازگار با کم آبی در این رویداد فرصتی برای رش��د پی��دا خواهند کرد. 
نیروی انسانی تحصیلکرده و مشتاق به فعالیت در استارت آپ ها اصلی ترین سرمایه 
برای جهت دهی اقتصاد کش��ور به سمت سازگاری با کم آبی است. وی تاکید کرد: 
کشور به چنین رویدادهایی نیاز دارد تا رویکرد نوین به مدیریت منابع آب مبتنی 
بر سازگاری با کم آبی ظرفیت های خود را نشان دهد و همزمان تحرک بیشتری نیز 
در استان ها برای ارائه برنامه های سازگاری با کم آبی ایجاد شود. مشاهده قابلیت ها 
و ظرفیت های اس��تفاده از فلسفه سازگاری با کم آبی انرژی بیشتری در مسئولین، 
فعاالن محیط زیس��ت و عالقه مندان به پایدارس��ازی منابع آب ایجاد می کند تا با 

امیدواری و تالش بیشتر در مسیر تحقق سازگاری با کم آبی فعالیت کنند.
3 محور وزارت صمت برای مقابله با کم آبی اعالم شد

محس��ن صالحی نیا، مع��اون وزیر صنع��ت و معدن و تجارت هم ب��ا تاکید بر 
هماهنگ��ی کامل ای��ن وزارتخانه با کارگروه بحران بی آبی گفت: مش��کل کم آبی 
امری اجتناب ناپذیر اس��ت و با وج��ود اینکه بخش صنعت و معدن مصرف کننده 
میزان محدودی از آب اس��ت، اما باز وظیفه داریم برای بهره وری هرچه بیش��تر 

تالش کنیم. به گفته وی این بخش فقط 2درصد آب را مصرف می کنند.
معاون وزیر صمت از تعریف س��ه محور اساس��ی در این وزارتخانه برای بحران 
کم آبی خبر داد و افزود: با یک زمان بندی مشخص این سه محور را عملی خواهیم 
کرد. در فرآیند تولید بخش های صنعتی بزرگ تر از نظر ش��اخص آب بری دارای 
اهمیت ویژه ای هس��تند، بعضاً با تکنولوژی قدیمی به فعالیت ادامه می دهند که 
یکی از برنامه های ما به روز کردن و استفاده از فناوری نوین در این صنایع است. 
صالحی نی��ا ادامه داد: باید بهره وری صنایع دیگری که جدیدالتاس��یس هس��تند 
را باال ببریم، البته در این حوزه نوع مدیریت و اس��تفاده از فناوری نوین بس��یار 

پراهمیت است و جزو اهداف اصلی ماست.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه محور دوم صنایع کوچک و متوس��ط هستند، 
گفت: صنایعی که تحت نظر ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی فعالیت می کنند و 
اقدامات��ی همچون تصفیه فاضالب و مدیریت آب جزو اهداف اصلی ماس��ت که 
در برخی اماکن با توجه به بودجه در حال توس��عه اس��ت. صالحی نیا ادامه داد: 
س��عی کردیم برخی واحدهای متوس��ط را در مناطق س��احلی و با اس��تفاده از 
آب ش��یرین کن ها تجهیز کنیم که البته این یک تکنولوژی نو اس��ت و در مرحله 
ابتدای��ی ق��رار داریم. وی در پایان گفت: در نهای��ت تدوین طرح جامع و تعریف 
استاندارد برای صنایع فعال و در حال احداث جزو مهم ترین برنامه های وزارتخانه 
اس��ت که براس��اس آن فعاالن بخش خصوص��ی و دولتی مطابق آن اس��تاندارد 

فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

در رویداد ملی سازگاری با کم آبی چه خبر بود؟

وزیر نیرو: ایرانیان، مصرف کننده ارزان ترین آب هستند

مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی



فرصت امروز: صنعت خودروس��ازی جهان برای کاهش انتشار آالینده ها 
به سمت استفاده از سوخت های کمتر آلوده رفته است؛ به طوری که سهم 
خودروهاي دیزلی در ناوگان حمل و نقل اتحادیه اروپا رو به کاهش است 
و از حدود ۵۵درصد از کل خودروهاي ورودي به ناوگان در سال 20۱۱ تا 
20۱2 با افت شدیدي به 44درصد در سال 20۱۷ رسیده است. همچنین 
خودروهاي بنزینی در بازار آمریکا، ژاپن و چین نقش اصلی را ایفا می کنند 

و تقریباً خودروهاي دیزلی نقش خاصی در این کشورها ندارند. 
این خالصه گزارش��ی است که مرکز پژوهش های مجلس درباره بررسي 
رویکرد جهاني صنعت خودرو براساس مصرف سوخت و آالیندگی به همراه 

درس هایي براي صنعت خودروی ایران منتشر کرده است.
به گفته بازوی پژوهش��ی مجلس، نقش آفرین اصل��ی در تولید آالینده 
منوکسیدکربن، نه موتورهای احتراق داخلی که مشعل ها هستند، بنابراین 
بدیهی است که بخش های خانگی و تجاری )موتورخانه ها( و صنعت)کوره ها، 
بویلرها و مشعل های صنعتی( نقش کلیدی تری نسبت به بخش حمل ونقل 
دارند. بر این اس��اس، توجه صرف ب��ه بخش حمل ونقل در زمینه آلودگی 
هوا مؤثر نبوده و باید عوامل دیگر تولید آالینده ها را نیز موردنظر قرار داد. 
نکته بس��یار مهم دیگری نیز در مورد این آالینده و به خصوص در مقایسه 
ب��ا ذرات کمتر از 2,۵ میکرون وج��ود دارد و آن افزایش امکان حضور در 
محدوده تنفس��ی انسان به واسطه س��نگین تر بودن این آالینده به ویژه در 
ش��رایط جوی پایدار و عدم حضور باد اس��ت، بنابراین توجه به این نکته 
الزامی است که در استانداردسازی سامانه های احتراقی ازجمله خودروها، 
بررسی هم زمان تمام آالینده های تولیدی باید مدنظر قرار گیرد. در مطالعه 

چشم انداز صنعت خودرو، مطالعه اهمیت کیفیت سوخت و روغن در کنار 
موتور محرکه خودرو از نقش کلیدی برخوردار است.

وضعیت روغن موتور در کشور
توجه به این نکته الزامی اس��ت که روغن موت��ور نقش مهمی در تولید 
آالینده در موتور بازی کرده و بنابراین میزان مصرف آن بستگی به سطح 
فن��اوری موت��ور و حج��م آن دارد، در کنار کیفیت آن ج��زء پارامترهای 
تأثیرگذار بر کیفیت ترکیب محصوالت خروجی از موتور اس��ت. 20درصد 
روغن موتور کشور از چرخه بازیافت تولید می شود و در ۸0درصد باقیمانده 
نیز روغن س��وخته و نیز روغن های غیرقانونی )قاچاق( س��هم قابل توجهی 
دارن��د ک��ه این نقش نهاده��ای نظارت��ی را نیز در کن��ار تولیدکنندگان، 
به خصوص در بین مراکز توزی��ع روغن موتور پررنگ می کند. تأثیر حدوداً 
۳درصدی مصرف روغن مناس��ب بر کاهش مصرف سوخت و تأثیر تبعی 
آن بر کاهش آلودگی و گازهای گلخانه ای، ضرورت توجه به روغن موتور را 

بیش ازپیش نمایان می کند.
وضعیت سوخت کشور

بنزین مخلوطی از هیدروکربن هاست که به عنوان سوخت در موتورهای 
احتراق داخلی جرقه ای استفاده می شود. خواص فیزیکی و شیمیایی بنزین 
یک��ی از عوامل تعیین کننده میزان تولید آالینده هاس��ت. چنین خواصی 
تحت استانداردهای سختگیرانه زیست محیطی قرار دارند و محدوده های 
مجاز این خواص باید توسط تولیدکنندگان بنزین رعایت شوند. مهم ترین 
ویژگی های بنزین با توجه به تأثیر آن در آلودگی هوا میزان محتوای سرب، 
غلظت گوگرد، فراریت، محت��وای آروماتیک، محتوای اولفین ها، ترکیبات 

اکسیژن دار و میزان بنزن آن است. همچنین در ارتباط با کیفیت سوخت 
تولیدی در کشور باید گفت که محتوای بنزن سوخت بین 0,4۶ تا 2,۵۶ 
متغیر اس��ت. این میزان برای افزایش عدد اکتان به بنزین اضافه می شود، 
اما آالیندگی مس��تقیم و غیرمستقیم ناش��ی از آن باالتر از استاندارد یک 
درصد حجمی، به ش��دت می تواند برای س��المتی بشر مضر باشد. در عین 
حال، متوس��ط تقریبی محتوای گوگرد بنزین های نمونه برداری شده برابر 
۱۱4,۷۶ قس��مت در میلیون است که این مقدار برای نمونه های مختلف 
بین کمینه 2۱ و بیشینه 2۷0 قسمت در میلیون متغیر است. این متوسط 
تقریباً ۱۱ برابر استاندارد است. سطح گوگرد باال باعث سمی شدن یا کاهش 
تأثیر س��امانه کنترل نشر آالینده خودروهای دیزلی و بنزینی می شود که 
نهایتاً موجب افزایش نش��ر آالینده ها خواهد ش��د. بر این اس��اس، به نظر 
می رس��د در وضعیت حاضر، چالش عمده کیفیت بنزین کش��ور محتوای 
گوگرد و بنزن باالس��ت. مرکز پژوهش ها در پایان این گزارش می نویسد: 
انرژی در ایران هنوز بس��یار ارزان قیمت عرضه می شود و مصرف کنندگان 
تنها کسری از قیمت محصوالت نفتی را پرداخت می کنند، بنابراین اولین 
گام برای همسویی با چش��م انداز انرژی جهان اصالح یارانه های انرژی در 
کشور است. بهبود وضعیت کیفیت هوا و نیز سروسامان بخشیدن به رتبه 
هفت��م ایران در ج��دول تولیدکنندگان گاز گلخانه ای دی اکس��ید کربن، 
چاره ای جز نگرش جدی به چالش های معرفی ش��ده نیست. با حرکت در 
مسیر فعلی و عدم اهتمام در ارتقای کیفیت سوخت و روغن موجود در بازار 
و نیز سیاست های کلی صنعت خودرو، بهبود وضعیت ناوگان خودروهای 

سبک تولید داخل براساس میزان آالیندگی چندان قابل دستیابی نیست.

گزارش مرکز پژوهش ها از رویکرد جهاني صنعت خودرو براساس مصرف سوخت و آالیندگی

بخش های خانگی و تجاری آالینده بیشتری دارد یا بخش حمل و نقل؟

وقتی نص��ب تصفیه کننده ه��وا در اتاق های هتل یک��ی از مهم ترین جنبه های 
بازسازی هتل ها بشود معلوم است که اوضاع خیلی بد شده. وقتی کارفرماها مجبور 
باش��ند به کارکنان شان حقوق بیش��تری بدهند تا آنها را به کار در شهرهای بزرگ 
و آلوده راضی کنند معلوم اس��ت که اوضاع خیلی بد ش��ده. آلودگی هوا در آس��یا 
دارد بیداد می کند و از جنبه های مختلف روی اقتصاد کشورهای مختلف هم تاثیر 

گذاشته است.
به گزارش آینده  نگر به نقل از اسکیفت، در فهرست آلوده ترین کشورهای جهان، 
کش��ورهای آس��یایی حرف اول را می زنند. این فهرس��ت که در چارچوب گزارش 
کیفیت هوای جهانی در س��ال 20۱۸ منتش��ر شده، کش��ورهایی مثل بنگالدش، 
پاکس��تان، هند، اندونزی، چین، ویتنام، سریالنکا و تایلند را در 2۵ کشور اول خود 
می بیند. کشورهای خاورمیانه هم در این فهرست جایگاه باالیی دارند: بحرین، کویت 
و امارات متحده عربی جزو ۱0 کش��ور اول آلوده جهان هس��تند. این ویژگی منفی 
کشورهای آسیایی از جنبه های زیادی آینده آنها را تحت تاثیر قرار می دهد و صنعت 

گردشگری، بازار کار و مهاجرت تنها برخی از این حوزه ها هستند.
اوضاع شهرهای پایتخت  کش��ورهای آلوده هم خیلی بد است. دهلی در هند در 
رأس فهرست پایتخت های آلوده دنیا در سال 20۱۸ قرار دارد و برخی پایتخت های 
دیگر در آس��یای جنوب ش��رقی- از جمله جاکارتا )اندونزی( و هانوی )ویتنام( هم 
در این افتخار به دهلی نزدیکند، اما منش��أ آلودگی هوا در برخی از این ش��هرها با 
بقیه فرق دارد. از قدیم االیام سنت سوزاندن زمین کشاورزی برای آنکه کشت آینده 
بهتر باش��د وجود داشته اس��ت و این سنت در تایلند، اندونزی و کشورهای دیگری 

دنبال می ش��ود، اما همین سنت منشأ آلودگی شدید هواست و حتی به کشورهای 
همس��ایه نیز منتقل می ش��ود. مثال امسال ش��هر چیانگ مای در شمال تایلند در 
ماه های متوالی )از فوریه تا آوریل( با این مش��کل مواجه بود. نکته دیگر این اس��ت 
که در حال حاضر س��وزاندن زمین ها برای کشت محصوالت خاصی برای بازارهای 
خاصی )در این مورد، پرورش یک قارچ ارزشمند که در بازارهای چین تقاضا برایش 

باالست( انجام می شود.
این س��طح از آلودگی ها آینده ش��هرهای زیادی را در همین قاره آس��یا به خطر 
انداخته است. شهروندان تاکنون با درجاتی از آلودگی ناشی از حمل و نقل و صنایع 
در مناطق ش��هری کنار آمده اند، اما این روند نمی تواند در س��ال های طوالنی ادامه 
داشته باشد. در حال حاضر بسیاری از آلوده ترین شهرها عمال پرجمعیت ترین شهرها 
هم هس��تند اما تضمینی نیس��ت که اوضاع همین طور باقی بماند. بعضی کسب و 
کارها که در این ش��هرها همیشگی و س��ودآور به نظر می رسیدند دارند آینده شان 
را از دس��ت می دهند. مثال هند را در نظر بگیرید. تمام گردشگرانی که برای بازدید 
از مقاصد مختلف گردش��گری شمال هند به این منطقه می آیند، چند روزی را در 
دهلی می گذرانند و این شهر به عنوان پایگاه برای حرکت به سمت شهرهای دیگر 
مورد استفاده است، اما آلودگی دهلی باعث شده که بسیاری از گردشگران خارجی 
دهلی را از برنامه خود حذف کنند. این یعنی آینده تمام مقاصد دیگر گردش��گری 
در ش��مال هند به خطر می افتد و این مس��ئله برای کش��وری که درآمد توریس��م 
باالیی دارد دردسرس��از اس��ت. همچنین گردشگری بیزینس��ی )برگزاری جلسات 
ش��رکتی و کنفرانس ها( دارد به دلیل آلودگی هوای دهلی کمتر و کمتر می ش��ود. 

آیا ش��هر دیگری می تواند در شمال هند جای دهلی را بگیرد؟ جالب اینجاست که 
بعضی از شهرهای دیگر شمال هند مثل الکنو، گوروگرام و نویدا حتی از دهلی هم 
آلوده ترند و فقط به اندازه دهلی در رس��انه ها به آنها پرداخته نشده. بنابراین امیدی 
به جایگزینی ش��هرهای دیگر هم وجود ندارد، به خصوص از این بابت که امکانات 
اقامتی گسترده ای که در دهلی هست در نقاط دیگر شمال هند وجود ندارد. در این 

جبهه، هند فقط دارد به تدریج بازی را به آلودگی هوا می بازد.
دهلی فقط یک نمونه از شهرهای بزرگ آلوده جهان است که آینده اقتصادی اش 
این طور به خاطر آلودگی هوا به خطر افتاده اس��ت. این ش��رایط جدید باعث شده 
برخی ش��رکت های بزرگ مجبور ش��وند به کارکنان  خود »ح��ق آلودگی« بدهند، 
چیزی بین ۱0 تا 20درصد از حقوق. در غیر این صورت، این کارکنان نمی خواهند 
فرزندان ش��ان را در ش��هرهای آلوده بزرگ کنند. مثال ش��رکت کوکاکوال دارد حق 

آلودگی ۱۵درصدی به کارکنانش در بسیاری از مناطق آلوده چین می دهد.
در ای��ن میان، برخ��ی صنایع دارند راه خودش��ان را در عرصه آلودگی هوا پیش  
می برن��د و خود را جزو جدایی ناپذیر زندگی در ش��هرهای آل��وده جهان می کنند. 
تکنولوژی ه��ای جدید برای تصفیه هوا در محیط های بس��ته و راهکارهای نوآورانه 
برای نظارت بر آلودگی هوا ممکن اس��ت آینده کار و زندگی در ش��هرهای بزرگ و 
آلوده را تغییر بدهند و حتی در ساخت و سازها در این شهرها هم کم کم از مصالح 
و موادی که کمتر به آلودگی دامن بزنند اس��تفاده خواهد شد، اما این شرایط برای 
طبقات پایین تر جامعه برقرار نخواهد بود. آینده ش��هرهای آلوده آینده ای دشوار و 

نامعلوم است.

در حال��ی از افزایش قیمت حامل ه��ای انرژی و اصالح نظام یارانه به عنوان یکی 
از مهمترین محورهای اصالح س��اختاری بودجه کشور با هدف کاهش وابستگی به 
درآمدهای نفتی نام برده می شود که هنوز هیچ تصمیم جدی در نهادهای مسئول 

برای افزایش قیمت بنزین و... وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، چارچوب کلی نقش��ه راه و اصالح س��اختاری بودجه کش��ور در 
هفته های اخیر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و منتشر شد که هدف از 

آن، کمرنگ کردن نقش نفت در بودجه و تقویت منابع بودجه ای جایگزین است.
چارچوب کلی نقشه راه و اصالح ساختاری بودجه کشور شامل برنامه هایی برای 

دو دوره زمانی کوتاه مدت )سال ۹۸( و میان مدت است.
البته، چارچوب کلی نقشه راه و اصالح ساختاری بودجه کشور هنوز نهایی نشده 
و صرفاً جنبه پیش��نهاد دارد و بر این اس��اس از کارشناسان خواسته شده است که 
نظرات خود را در این باره ارائه کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره این 
طرح گفت: به منظور کاهش وابستگی کشور به فروش نفت و اصالح بودجه کشور 

24 برنامه طراحی شده است.
ب��ه گفت��ه وی، ۱۱ برنامه کوتاه  مدت و ۱۳ برنامه میان مدت برای خالص ش��دن 

بودجه از فروش نفت در نظر گرفته شده است.
محمدباق��ر نوبخت گفت: برای آنکه بودجه کش��ور را از درآمدهای نفتی خالص 

کنیم، به یک سلس��له برنامه های میان مدت و بلند مدت نیاز داریم. باید به س��مت 
هزینه ه��ای پایدار برویم ت��ا درآمدهای حاصل از بودجه و س��پس نفت در جامعه 

تقلیل یابد.
نگاهی به این طرح نش��ان می دهد ک��ه در بخش درآمدزایی پای��دار برای دوره 
زمانی کوتاه مدت در سال ۹۸ توجه اصلی به افزایش درآمدها از محل اصالح قیمت 

حامل های انرژی، مالیات و فروش دارایی های دولتی است.
در این طرح، چهار راهکار اصالح نظام یارانه انرژی )بنزین، گازوئیل و برق(، اصالح 
یارانه کاالهای اساسی، کاهش معافیت ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی و فروش 
دارایی ه��ا از طریق صندوق های قابل معامله در بورس )ETF( به عنوان مهمترین 

راهکارهای افزایش درآمدها در سال ۹۸ پیشنهاد شده است.
اگرچه تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی عامل اصلی تهیه این طرح بوده اما به 
نظر می رسد که متولیان تهیه طرح اصالح ساختار بودجه به همه واقعیات اقتصادی 
کش��ور توجه نداشته و به سراغ راهکارهایی رفته اند که اجرای شماری از آنها جای 
ابهام دارد. از مهمترین ابزارهای پیشنهادشده در طرح اصالح ساختار بودجه، افزایش 
درآمدها از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی و اصالح نظام یارانه انرژی )بنزین، 
گازوئیل و برق( است اما نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که با توجه به 
دالیل سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی، در حال حاضر هیچ عزمی در میان نهادهای 

مسئول برای اصالح قیمت حامل های انرژی و به ویژه بنزین وجود ندارد.
پیگیری ایرنا از وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط نش��ان می دهد که با وجود تاکید 
همه آنها بر لزوم اصالح قیمت ها، هیچ کدام حاضر به پا پیش گذاشتن و اجرایی کردن 

طرح افزایش قیمت ها نیستند.
عبدالناص��ر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز روز ش��نبه هفت��ه جاری درباره 

سهمیه بندی بنزین، گفت: من بعید می دانم که سهمیه بندی بنزین اجرایی شود.
بر این اس��اس نمی توان به افزایش درآمدهای بودجه س��ال ۹۸ از محل اصالح و 
افزای��ش ن��رخ حامل های انرژی و بنزین دل خوش ک��رد که در صورت عدم تحقق 
آن، ابزار مهمی که در طرح اصالح ساختار بودجه پیشنهاد شده زیر سوال می رود.

عالوه بر رشد قیمت حامل های انرژی، ابزار دیگری که برای باال بردن درآمدهای 
بودجه س��ال ۹۸ پیشنهاد ش��ده، افزایش درآمدهای مالیاتی به شمار می رود که از 
طریق شناس��ایی محل های جدید اخذ مالیات، شناس��ایی فرارهای مالیاتی و … 

اجرایی خواهد شد.
اگرچه افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، روش��ی مناس��ب 
برای کسب درآمدهای ملی به شمار می رود، اما با توجه به رکود اقتصادی کنونی و 
شرایط نامطلوب تولید و نبود ابزار مناسب برای شناسایی درآمدهای واقعی و به تبع 
آن اخذ مالیات، نمی توان امید چندانی برای افزایش درآمدها از محل مالیات داشت.

چقدر می گیرید تا در این شهر آلوده بمانید؟

آلودگی های بزرگ

11 برنامه کوتاه مدت و 13 برنامه میان مدت برای خالصی بودجه از نفت

پای لنگ طرح اصالح ساختار بودجه

دریچه

آب کردن طال برای جذب اسکناس
نون به نرخ روز، مالیات هم به روز!

ابالغ طرحی با عنوان مالیات بر سکه قبل از اینکه بستر قانونی آن )طرح 
مالیات بر عائدی س��رمایه( فراهم شود، مقوله ای است که ابهامات فراوانی را 
به لحاظ اجرایی و قانونی به وجود آورده و با اعالم آخرین ش��رط آن مبنی 
بر »اخذ مالیات از س��که های فروخته شده به قیمت روز« گالیه ها پررنگ تر 

شده است.
به گزارش ایس��نا، طرح مالیات بر سکه پازلی از یک طرح بزرگ تر به نام 
طرح مالیات بر عائدی س��رمایه اس��ت؛ طرحی که پیش از این وزیر اقتصاد 
وعده داده بود تا پایان خردادماه الیحه آن برای ارائه به مجلس آماده خواهد 
ش��د تا در نهایت مجلس��ی ها بتوانند پیش از اتمام این دوره مجلس آن را 
در کن��ار طرح مالیات بر عائدی مس��کن تصویب کنن��د و نام نیکی از خود 

هم به جای بگذارند.
مالیات بر عائدی به حاشیه می رود؟!

اما چرا وقتی که هنوز هیچ خبری از آماده ش��دن طرح مالیات بر عائدی 
س��رمایه )به عنوان مرجعی محکم و قانونی برای طرح های امثال مالیات بر 
س��که( نیس��ت؟ و پیش از آن طرح مالیات بر س��که به یکی از عجیب ترین 
حاالت فقط با یک بخش��نامه آن هم درست قبل از تعطیالت اواسط خرداد 

و آمدن رئیس جدید سازمان امور مالیاتی ابالغ می شود؟
به نظر نمی رس��د به تعویق انداختن طرحی مهم و جنجالی مانند مالیات 
بر سکه های فروخته شده توسط بانک مرکزی به بعد از تصویب طرح مالیات 
بر عائدی س��رمایه ایرادی داشته باش��د، مخصوصاً وقتی که می دانیم هدف 
این طرح، س��که های فروخته شده در سال گذش��ته است و به همین خاطر 
فوریتی ندارد. عالوه بر حواش��ی زیادی که طرح عجیب مالیات بر سکه های 
فروخته شده آن هم در سال قبل )با تاکید بانک مرکزی مبنی بر معاف بودن 
از مالیات( به وجود آورده است، این طرح باعث شده طرح مهم و راهبردی 
مانند مالیات بر عائدی س��رمایه در هیاهوی این طرح به فراموش��ی سپرده 

شود و چه بسا مورد بدبینی هم قرار بگیرد.
خرید به نرخ پیش فروش، مالیات به نرخ روز!

سازمان امور مالیاتی کشور سیزدهم خردادماه با ابالغیه ای مالیات مقطوع 
دریافت کنندگان سکه در سال ۱۳۹۷ از بانک مرکزی را تعیین کرد. بر این 
اس��اس تمامی خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر 
20 س��که از سیس��تم بانکی اقدام کرده اند، مش��مول این دستورالعمل و از 

نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.
این طرح از همان نخس��تین روزهای ابالغش انتق��ادات زیادی را در پی 
داشت. یکی از اصلی ترین این انتقادات این بود که چرا سازمان امور مالیاتی 
باید از س��که هایی مالیات بگیرد که براس��اس گفته مسئوالن بانک مرکزی 

قرار بود معاف از مالیات باشد.
این انتقادات وقتی ش��دیدتر شد که گفته ش��ده قرار است این مالیات به 
نرخ روز سکه اخذ شود. در این حالت ممکن است فردی سکه را از چند ماه 
قبل با یک مبلغ مش��خص پیش خرید کرده باشد اما مالیات بر سکه به نرخ 

روز از او گرفته خواهد شد.
در بخش��ی از ابالغیه جدید صادرشده توسط رئیس سازمان امور مالیاتی 
آمده است: در مواردی که مؤدی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر 
خودداری کرده و اس��ناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری 
س��که خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسالمی را ارائه نکند، در این 
صورت چنانچه اس��ناد و مدارک مثبته ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه 
ارائه یا واصل نش��ود با رعایت مقررات، تف��اوت مبلغ خرید از بانک مرکزی 
با بهای روز س��که در تاریخ تحویل از سیستم بانکی مبنای محاسبه مالیات 

قرار می گیرد.
اما یکی از توجیهاتی که برای فروش سکه آورده می شد کنترل نقدینگی 
ب��ود، در حالی که با فروش منابع محدود طال بعید بود بتوان از پس کنترل 
غ��ول ۱۷00 هزار میلیارد تومان��ی نقدینگی برآمد؛ غولی که هر روز هم در 

حال رشد است.
با اینکه مس��ئوالن وقت بانک مرکزی در س��ال گذش��ته سعی داشتند با 
اجرای طرح فروش سکه جلوی التهاب بازار ارز را بگیرند، اما شاید در عمل 
باعث ایجاد التهاب در این بازار س��رمایه ای شدند. ضمن اینکه حجم زیادی 

از طال را به عنوان پشتوانه پول ملی آب کردند و فروختند.
سکه هایی که سلطان ساختند

در س��ال گذش��ته بود که بانک مرکزی پیش فروش س��که های طال را با 
ش��رایط قیمتی خوبی آغاز کرد. بس��یاری از کس��انی که س��رمایه ای را در 
بانک ها یا جاهای دیگر داش��تند آن را به بازار س��که آوردند که این مساله 

خود چه بسا باعث التهاب بیشتر فضای کلی بازارهای مالی شد.
ش��اید اگر بانک مرکزی خود چنین بازار جذابی را برای خرید س��که راه 
نمی انداخت یا س��ازمان امور مالیاتی از هم��ان اول بر خریدهای این حوزه 
مالیات می بس��ت باعث ایجاد جذابیت در این بازار نمی شدند و پدیده هایی 

چون سلطان سکه هم هرگز به وجود نمی آمدند.
از طرف��ی نرخ تورم به طور فزاینده ای در هم��ه حوزه ها در حال افزایش 
اس��ت و کس��انی که سرمایه خود را به بازار س��که آورده اند اگر این سرمایه 
را در هر حوزه دیگری س��رمایه گذاری می کردند باز هم می توانستند ارزش 

سرمایه خود را حفظ کنند.
از همه اینها که بگذریم شاید با این طرح جدید، سازمان امور مالیاتی به 
عنوان نماینده دولت بتواند مبالغ بیش��تری )حدوداً ۱000 میلیارد تومان( 
را راه��ی خزان��ه کند، اما مطمئناً هزینه س��نگین تری را ب��ه دولت تحمیل 
می کند و آن هزینه س��رمایه اجتماعی یا از بین رفتن اعتماد س��رمایه داران 

به دولت است.
رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در صفحه اینس��تاگرام خود گفته است 
که تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تأمین کسری بودجه از سه طریق 
عمده ش��امل تالش برای اس��تفاده از مس��یرهای مختلف صدور بیشتر 
نف��ت، انتش��ار اوراق دولتی و برداش��ت از منابع صندوق توس��عه ملی، 

متمرکز است.
اگر واقعاً دولت روی ف��روش اوراق دولتی خود که مجلس نیز اخیراً 
آن را معاف مالیات اعالم کرده اس��ت، حس��اب کرده اس��ت باید بداند 
که طرحی مانند اخذ مالیات بر س��که های فروخته ش��ده توسط بانک 
مرک��زی، ممکن اس��ت روی تصمیم مردم در خری��د این اوراق دولتی 

تأثیر بگذارد.
با وجود همه این انتقادات از این قضیه هم نمی توان گذش��ت که سازمان 
امور مالیاتی با تعیین کف 20 س��که برای مش��مول مالیات شدن خریداران، 
سعی کرده ضربه این طرح را بیشتر متوجه طبقات باالتر یا حتی سفته بازان 

کند.
واقعیت این است که س��ازمان امور مالیاتی در چنین طرح هایی نماینده 
بیت المال اس��ت و اگر بتواند واقعاً به هدف بزند و س��فته بازان را تنبیه کند، 
عالوه بر کس��ب درآم��د، می تواند جلوی رواج س��فته بازی ها در بازار را هم 

بگیرد، به شرطی که برای برداشتن ابرو چشم را کور نکند!

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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تنش بین ایران و ایاالت متحده مهمترین مسیر حمل و نقل نفت 
جه��ان را تهدید می کند اما اختالل در بازارهای جهانی نفت احتماالً 

زمان زیادی به طول نمی انجامد.
تنگ��ه هرمز، نوار باریکی ک��ه خلیج فارس را به دیگر اقیانوس های 
جه��ان متصل  می کند از دیرباز به عنوان گل��وگاه منابع نفت جهان 
شناخته ش��ده است. از آنجا که حدود یک سوم از نفتی که از طریق 
دریا حمل می ش��ود )و یک پنجم کل ص��ادرات نفتی دنیا( از طریق 
تنگ��ه هرمز انتقال  می یاب��د،  می توان گفت این تنگ��ه متصل کننده 
تولیدکنن��دگان نف��ت و گاز خاورمیانه به مصرف کنندگان سراس��ر 
جه��ان در اروپا، آمریکا و آسیاس��ت. برابر آمار منتشرش��ده از اداره 
اطالعات انرژی آمریکا در سال 20۱۶ روزانه حدود ۱۹ میلیون بشکه 
نفت خام و سایر فرآورده های نفتی از طریق این مسیر دریایی حمل 
ش��ده اس��ت، بنابراین اگر این تنگه مسدود ش��ود، ذخیره نفت دنیا 

کاهش یافته و قیمت ها به شدت افزایش پیدا می کند.
در حال حاضر ریسک چنین اتفاقی رو به افزایش است و در نتیجه 
آن قیمت نفت باال خواهد رفت. در ماه مه سال 20۱۸ دونالد ترامپ 
از برجام خارج ش��د و مجدد تحریم های س��ختی علیه اقتصاد ایران 
تحمیل کرد. در پی آن حس��ن روحانی، رئیس جمهور ایران نس��بت 
به مس��دودکردن راه حمل و نقل مواد نفتی هشدار داد که اگر ایران 

نتواند نفت صادر کند، دیگران هم نمی توانند.
تنش ها در این منطقه در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده اس��ت. 
ب��رای مث��ال در ۱۳ ژوئن دو کش��تی در خلیج عمان م��ورد حمله 
ق��رار گرفتند و در روز 20 ژوئن نیز یک هواپیمای بدون سرنش��ین 
آمریکای��ی که در ح��ال پرواز بر ف��راز این تنگه بود، توس��ط ایران 
سرنگون ش��د. بعد از این اقدام، دونالد ترامپ در صفحه توئیتر خود 
نیز نوش��ته بود »ایران اشتباه بزرگی انجام داد.« او همچنین نوشت 
که دس��تور حمله به سه س��ایت در ایران را صادر کرده، اما ساعاتی 

بعد نظرش را تغییر داده است.
اگ��ر همان طور ک��ه آمریکا ادع��ا  می کند ایران در پ��س حمله به 
نفتکش ها باش��د،  می توان تحلیل کرد ک��ه ایران قصد اعالم آمادگی 
ب��رای انجام تهدیداتش درخصوص بس��تن تنگه هرم��ز را دارد. این 
کشور  می تواند با اس��تفاده از قایق های تندرو، موشک ها و مین های 
ضدکشتی، این تنگه را مسدود کند، اما اقدام به چنین کاری احتماالً 
ی��ک عمل ناامیدکننده و گزینه آخر اس��ت چون ایران را در معرض 
جنگ با آمریکا و متحدان منطقه ای قرار می دهد. تحلیلگران نظامی 
معتقدندکه ناوگان پنجم آمریکا، که در بحرین مس��تقر اس��ت، قادر 
خواهد بود تا ظرف چند هفته مس��یر دریایی خود را دوباره باز کند، 
ضمن اینکه حداقل بخشی از نفت عربستان سعودی و امارات متحده 

عربی  می تواند از طریق خط لوله تنگه هرمز عبور کند.

کاهش تولید نفت؛ به نام عربستان، به کام روسیه
نشست اوپک و به دنبال آن نشست اوپک با تولیدکنندگان غیراوپکی 
هفت��ه آینده برگزار می ش��ود ک��ه مهمترین دس��تور آن تصمیم درباره 
تمدید یا عدم تمدید توافق کاهش تولید اس��ت. بازار نفت چند س��الی 
اس��ت که به تبع شرایط سیاسی کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده 
اس��ت و کمترین تاثیر را از مولفه های اقتص��ادی می گیرد؛ از همین رو 
هر تغییر در دیپلماس��ی این کشورها به طور مستقیم بر بازار نفت سایه 
انداخته و بازی با قیمت ها را رقم می زند. همین مس��اله باعث ش��ده تا 
قیمت ه��ا در این بازار قاب��ل پیش بینی نبوده و به گفته وزیر نفت ایران، 

بازار شکننده باشد.
به گ��زارش انتخاب، ای��ن موضوع بع��د از آخرین انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا بیش��تر خودنمایی کرده اس��ت. دونال��د ترامپ در آن 
زمان به عنوان نامزد ریاس��ت جمهوری آمریکا، از خودکفایی این کشور 
در تولید نفت سخن گفت و قول پایین نگه داشتن قیمت سوخت را داد.

همین امر سبب شد تا وی بعد از اسباب کشی به کاخ سفید، سیاست 
افزایش تولید نفت های غیرمتعارف را برای افزایش تولید نفت در دستور 
کار قرار دهد و از س��وی دیگر با تنش افزایی در روابط اقتصادی جهان، 

پیش بینی رشد اقتصادی را کاهش داده تا قیمت نفت پایین بماند.
همچنین با تحریم نفتی ایران و ونزوئال جای پای خود را در بازارهای 
صادرات��ی نفت باز کرده و در مقابل از عربس��تان و دیگر تولیدکنندگان 
حاش��یه خلیج فارس می خواهد تا جای خال��ی نفت ایران را پر کنند تا 

بازار با کمبود عرضه مواجه نشود.
ای��ن تصمیمات سیاس��ی باع��ث فاصله گرفت��ن بازار نف��ت از منطق 
اقتصادی و درگیر ش��دن با چالش های سیاسی ش��ده است، اما شرایط 

همواره طبق میل و اراده آمریکا نخواهد بود.
چرخش کبوترها به سمت بازها

اکنون عربس��تان با خطر کس��ری بودجه خود روبه روست. این کشور 
اگرچه قیمت نفت را در بودجه سال 20۱۹ اعالم نکرده، اما برآوردها از 
بودجه این کش��ور نشان می دهد قیمت نفت بین ۸0 تا ۸4 دالر در هر 
بشکه در نظر گرفته شده و این در شرایطی است که نفت از ابتدای سال 
ج��اری میالدی تاکنون حتی به ب��االی ۸0 دالر نیز نرفته و در بهترین 

حالت چند روزی را روی ۷۵ دالر جاخوش کرده بود.
از س��وی دیگ��ر ونزوئال و ای��ران به عن��وان دو عضو دیگ��ر اوپک به 
قیمت ه��ای باالتر نفت نی��از دارند زیرا با کاهش می��زان صادرات برای 
تامین دخل و خرج خود نفت گران تری می خواهند. سایر اعضای اوپک 
مانن��د نیجریه ی��ا لیبی نیز به منظ��ور تامین هزینه ها نف��ت را با قیت 

باالتری نیاز دارند.
هزینه حمل و نقل نفت در خاورمیانه که بیشتر عضو اوپک را در خود 
جای داده اس��ت به دلیل افزایش تنش بیشتر شده و مالکان نفتکش ها 

قیمت��ی که برای صادرات نف��ت خام خاورمیانه مطالب��ه می کنند را به 
دلی��ل افزایش تنش در این منطقه باال برده اند، بنابراین منطقی اس��ت 
که تولیدکنندگان این گوش��ه از جه��ان قیمت نفت را باالتر بخواهند تا 
بتوانند هزینه هایی از این دس��ت را جبران کنند، بنابراین اوپک با وجود 
اختالف اعضا، در آس��تانه تمدید توافق جهان��ی کاهش تولید نفت قرار 
دارد تا شاید بتواند قیمت نفت را تقویت کرده و یا حداقل جلوی سقوط 
آن را بگیرد. امیدها به تمدید توافق کاهش تولید از آنجا بیش��تر ش��ده 
ک��ه اعضای اوپک ثابت کرده اند زمانی که پای منافع اقتصادی ش��ان در 
میان باشد حاضرند در اوج اختالف، عالیق سیاسی خود را قربانی کرده 

و به دنبال اقتصاد بروند.
نفع ۹۰ میلیارد دالر روس ها از کاهش تولید نفت

اما در حالی که عربستان و اعضای اوپک تالش می کنند جلوی سقوط 
بازار نفت را بگیرد، به نظر می رس��د روس��یه مشکلی با این قیمت نفت 

نداشته باشد با این حال بر ادامه توافق کاهش تولید تاکید دارد.
عربستان و روسیه دو تولیدکننده نفت هستند که بیش از ۱0 میلیون 
بشکه در روز نفت تولید می کنند و در شرایطی که دیگر تولیدکنندگان 
اوپک هر روز با مش��کلی در تولید روبه رویند،؛ عربستان در تالش است 

تا روسیه را به عنوان شریک استراتژیک خود در بازار نفت حفظ کند.
ولی روسیه به اندازه عربستان نیازمند قیمت باالی نفت نیست زیرا در 
حالی که عربستان برای تحقق بودجه خود نفت ۸0 دالری را می خواهد، 

روسیه با نفت 42 دالری برنامه 20۱۹ خود را تدوین کرده است.
آنتون س��یلوانوف، معاون اول نخست وزیر روسیه نیز در همین مورد 
اواخر س��ال گذش��ته میالدی اعالم کرده بود که کاهش قیمت نفت به 
ندرت ما را آزار می دهد، چون بودجه ما براساس نفت بشکه ای 42 دالر 
بسته ش��ده است. قیمت نفت می تواند تا شش ماه یا یکسال حدود 40 
تا ۵0 دالر بماند. فکر نمی کنیم زیاد طول بکش��د. به همین دلیل است 
که روسیه در توافق کاهش تولید، کمتر از میزان تعهد تولید نفت خود 
را کاهش داده است.  در واقع در شرایطی که دیگر صادرکنندگان نفت 
مش��غول حساب و کتاب برای کاهش کسری بودجه نفتی خود هستند، 
درآمدهای بودجه روس��یه از توافق روس��یه با اوپک برای کاهش تولید 
نفت، ۹0 میلیارد دالر بوده و شرکت های نفتی غیردولتی روسیه نیز ۳۳ 

تا 40 میلیارد دالر درآمد اضافی کسب کرده اند.
با توجه به مجموع ش��رایط به نظر می رس��د اگرچه عربستان همواره 
چراغ س��بز پایین نگه داشتن قیمت نفت را به آمریکا نشان داده، اما در 
این زمان بیش از راضی نگه داش��تن آمریکا، نیازمند قیمت باالی نفت 
است؛ موضوعی که می تواند به تقویت قدرت اوپک در جهان و در نتیجه 
باال بردن قیمت نفت کمک کند. البته در این بین پش��توانه ۱۱ میلیون 
بشکه ای تولید نفت روس��یه نیز به عنوان کاتالیزور عمل کرده و قدرت 

چانه زنی را در دنیا افزایش خواهد داد.

»اکونومیست« از ریسک بازار جهانی نفت و تنش بین ایران و آمریکا گزارش می دهد

اختالل کوتاه مدت در بازار نفت
یادداشت

بازار مسکن چگونه رونق می گیرد؟

بازار ساخت وس��از و مس��کن از ابتدای سال گذش��ته تحت تاثیر 
التهاب های اقتصاد کش��ور، روزگار پرنوس��ان و تورم زده ای را تجربه 
کرده اس��ت. بازار مس��کن یکی از اس��تراتژیک ترین بازارها بوده که 
پیچیدگی های بس��یاری دارد. ش��رایط خاص و کم س��ابقه یک سال 
گذش��ته منج��ر به جهش ش��دید قیمت مس��کن ب��ه خصوص در 
کالنشهرها به واسطه نوسانات ارزی و هجوم نقدینگی به سمت این 
بازار ش��ده تا گرانی ها نس��بت به تامین نیاز مسکن جامعه بیشتر از 

هر زمان دیگری دامن زده شود.
افزایش قیمت مس��کن در نیمه دوم س��ال ۹۶ و طی س��ال ۹۷ 
انبوه سازان و سازندگان خرد را ترغیب به تعریف و شروع پروژه هایی 
کرد که در حال حاضر دورنمای بهای تمام ش��ده آنها بس��یار مبهم 
ش��ده اس��ت. در پروژه هایی با پیش��رفت پایین یا قبل از رویارویی 
س��ازندگان با هزینه های پی��ش رو، آنها تخمین دقیق��ی از میزان 
افزایش نداش��تند، اما عبور قیمت برخی مصالح از مرزهای غیرقابل 
باور و ترس از ادامه روند افزایش قیمت مصالح ساختمانی، کمیابی 
برخی از مصالح خارجی و نمونه های خاص آنها را بس��یار محتاط و 

دست به عصا کرده است.
با آغاز س��ال ۹۸ به نظر می رس��د افزایش دستمزدها، هزینه های 
حمل ونقل، افزایش بهای تمام شده مواداولیه وارداتی، حذف ارزهای 
با نرخ یارانه ای درخصوص عمده کاالها و نیز افزایش احتمالی بهای 
حامل ه��ای انرژی، بهای تمام ش��ده مصالح، هزین��ه تولید داخل را 
افزایش خواهد داد. همچنین این موارد مس��تقیما روی هزینه های 
اج��را نیز موثر خواهد ب��ود و این هزینه ها را افزایش می دهد؛ ضمن 
اینک��ه ذهنیت موجود در جامعه مبنی ب��ر افزایش بهای کاالها در 
انطباق با افزایش قیمت دالر، باعث تشدید این موضوع خواهد شد، 
بنابرای��ن افزایش روزافزون هزینه های اجرا، کامال محتمل بوده و به 
نظر می رس��د اظهارنظرهای برخی از مس��ئوالن درخصوص کاهش 
آتی بهای تمام ش��ده مسکن، بیشتر به منظور آرام کردن جو حاکم 

بر جامعه باشد تا مبتنی بر واقعیت های بازار.
ف��ارغ از موارد فوق و پیش بین��ی افزایش این نرخ، در حال حاضر 
نیز بهای ساخت نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است. 
روند گذش��ته بازار مسکن کشور نشان می دهد بهای مسکن و بهای 
تمام ش��ده ساختمان به صورت یکس��ان در بازه های زمانی مختلف 
افزایش نمی یابند؛ به این معنا که در دوره های رکود بازار مس��کن، 
بهای س��اخت به تبع تورم عمومی در حال افزایش اس��ت؛ در حالی 
که بهای فروش واحدهای مس��کونی با این نرخ افزایش نمی یابد. در 
دوران رون��ق نی��ز این روند به طور عمده معکوس اس��ت و افزایش 
بهای مس��کن بیشتر از افزایش بهای مصالح ساختمانی است. از این 
رو به نظر می رس��د افزایش بهای ساخت در این برهه زمانی، اثرات 

خود را در قالب چند نتیجه بر بازار ساخت وساز مسکن می گذارد.
اگرچه بروز چنین ش��رایطی در بازار مس��کن تنها معلول ش��وک 
س��رازیر ش��دن س��یالب نقدینگی نبوده، بلکه سیاس��ت های کالن 
اقتصادی دولت نیز در این زمینه نقش داش��ته است، با این حال در 
چنین اوضاع و احوالی سیاس��ت گذار بخش مسکن به دنبال اجرای 

طرح ها و سیاست هایی است که به این بازار سامان بخشد.
ظاهرا نسخه درمانی تازه ای هم در کار نیست و قرار است با همان 
نسخه های نخ نما شده و شکست خورده گذشته موقتا زخم های این 
بازار را التیام بخشند. در جدیدترین برنامه در قالب طرح اقدام ملی 
برای تولید و عرضه مس��کن، قرار اس��ت 400 هزار واحد مسکونی 
تا س��ال ۱400 س��اخته ش��ود؛ طرحی که به نظر می رسد بار دیگر 
داس��تان تلخ مس��کن مهر را که نتیجه مداخله دولت نهم و دهم در 
بازار مس��کن بود، تکرار خواهد کرد. به گفته کارشناسان اقتصادی، 
مداخله دول��ت در آن مقطع موجب بهبود عملکرد بخش مس��کن 

نشد.
محرک دولت در اجرای نس��خه هزینه ای مداخله فیزیکی در بازار 
مس��کن، ریش��ه در دو عام��ل »دولت پول��دار« و »بخش خصوصی 
نات��وان« دارد. اگ��ر تجربه چن��د دهه اخیر اقتصاد ای��ران را نگاهی 
بیندازید، به این نتیجه می رس��یم که هر زمان دولت منابع درآمدی 
باال داش��ته، با این تصور که مشکالت مسکن را می توان با پول حل 

کرد، به ساخت و ساز روی آورده است.
اولین تجربه نیز به قبل از انقالب و به س��ال های ۱۳4۷ و ۱۳4۸ 
برمی گ��ردد. از این س��ال ها به بع��د به دلیل افزای��ش قیمت نفت، 
درآمدهای نفتی دولت افزایش یافت و پول در دست دولت به میزان 
چش��مگیری رشد کرد. بالفاصله بعد از رشد منابع دولت، مداخالت 
دولتی به ش��کل های مختلف در وجوه متعدد اقتصاد شروع شد که 

همه ما از پیامدهای اقتصادی آن آگاه هستیم.
پ��س از انقالب نیز این تجربه بارها تکرار ش��د. هر زمان دولت با 
مازاد منابع روبه رو شد، باز هم با این تصور که می تواند با پول همه 
این مشکالت را حل کند، شروع به مداخله فیزیکی در بازار مسکن 
کرد، بنابراین به نظر می رس��د یک رابطه مستقیم بین شرایط مالی 
دولت که تابعی از درآمدهای نفتی بوده با میزان مداخله مس��تقیم 

دولت در بازار مسکن وجود دارد.
بخ��ش خصوصی و دولت بالقوه برای پوش��ش نیاز بازارها به ویژه 
بازار مهم مسکن به عنوان رقیب یکدیگر شناخته می شوند. تبعا در 
یک بازار هنگامی که یک رقیب ضعیف باش��د، ش��رایط برای ورود 

گسترده دیگری به بازار فراهم است.
ب��ه ط��ور کلی ی��ک قانون نانوش��ته وج��ود داد مبنی ب��ر اینکه 
سیاس��ت گذار ب��ه محض اینک��ه نتواند سیاس��ت های اصل��ح را از 
سیاس��ت های مغلوب تمیز دهد، به استراتژی مداخله روی می آورد. 
در ش��رایط موجود، سناریوی مداخله گس��ترده دولت دوازدهم در 
بازار مسکن به دلیل نبود منابع مالی به حداقل رسیده و بعید است 

که بتواند وعده تولید میلیون ها مسکن را عملیاتی کند.
ش��رایط و ظرفیت اقتصادی کش��ور را برنامه های اقتصادی دولت 
و بخ��ش خصوص��ی تعیین می کند، نه س��لیقه و درخواس��ت یک 
مدیر ارش��د یا یک وزیر در قالب مصوبه و بخشنامه. تجربه گذشته 
نش��ان داده که تعیین س��قف قیمتی در همه بازاره��ا به ویژه بازار 
مس��کن جوابگو نخواهد بود. بازار مس��کن برای رونق هرچه بیشتر 
نیازمند نقدینگی کالن اس��ت و وظیفه دولت جذب این نقدینگی از 

کانال های مختلف است.
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مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی

از آنجاکه بازار مسکن به دلیل رشد فزاینده قیمت ها و توان مالی کم 
طبقه متوسط و متوسط رو به پایین جامعه در رکود به سر می برد، اوراق 
تس��هیالت مس��کن با کمبود تقاضا روبه رو شده و قیمتش کاهش یافته 
اس��ت؛ به طوری که هزینه وام مس��کن برای زوجین یک و نیم میلیون 

تومان طی چند روز اخیر کاهش یافته است.
به گزارش ایس��نا، کاهش تقاضا در بازار مسکن سبب شده مشتریان 
اوراق تس��هیالت مس��کن نیز به مراتب کمتر از گذش��ته شوند و قیمت 
این اوراق در فرابورس ایران با افت روبه رو ش��ود؛ به طوری که بسیاری 
از نمادهای این گروه روز گذش��ته در قیمت حدود 44 هزار تومان داد 

و ستد شدند.
در ماه های گذش��ته با افزایش قیمت ارز قیمت واحدهای مسکونی به 
ش��دت با رشد مواجه بوده و مردم عادی توان خرید واحدهای مسکونی 
را تا حدود زیادی از دست دادند. این موضوع به کاهش تقاضا در اوراق 
تس��هیالت مسکن دامن زده و سبب شده قیمت این اوراق کاهش یابد، 
ام��ا این کاهش هزینه برای مردم عادی و اجاره نش��ین ها فایده چندانی 
ندارد، چراکه قیمت ها در بازار مس��کن آنچنان باالس��ت که حتی با وام 

هم زور افراد عادی به خرید مسکن نمی رسد.
به طوری که قیمت اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن اسفند ۱۳۹۶ 
تا خ��رداد ۱۳۹۸ در حدود قیمت 44 تا 4۵ ه��زار تومان بود. برخی از 
نمادهای رو به اتمام سررسید نیز ۳۵ و ۳۹ هزار تومان داد و ستد شد.
در ادامه این گزارش به هزینه وام مس��کن برای اقشار مختلف جامعه 

می پردازی��م. در این گزارش با توجه ب��ه میانگین قیمت اوراق 44 هزار 
تومانی، هزینه وام مسکن را برای اقشار مختلف محاسبه می کنیم.

زوج ه��ای تهرانی برای دریافت وام ۱00 میلیون تومانی مس��کن باید 
200 برگه تس��هیالت مسکن خریداری کنند. آنها باید ۸میلیون و ۸00 
هزار تومان صرف خرید این 200 برگ ها کنند. به این مبلغ با احتساب 
20 میلی��ون توم��ان وام جعاله ک��ه بابت خرید آن باید 40برگ تس��ه 
خریداری شود، یک میلیون و ۷۶0 هزار تومان اضافه می شود. در نتیجه 
در مجموع باید برای دریافت وام ۱20 میلیون تومانی مسکن حدود ۱0 

میلیون و ۵۶0 هزار تومان صرف شود.
همچنین زوج های غیرتهرانی که در ش��هرهایی با جمعیت بیش��تر از 
200 هزار نفر جمعیت زندگی می کنند، می توانند تا س��قف ۸0 میلیون 
توم��ان وام بگیرند ک��ه برای گرفتن ای��ن مبلغ بای��د ۱۶0 ورق بهادار 
خریداری کنند و با این حس��اب باید حدود ۷میلیون تومان بابت خرید 
این اوراق بپردازند که با احتس��اب یک میلیون و ۷۶0 هزار تومان برای 
خرید اوراق وام جعاله در مجموع برای دریافت وام ۱00 میلیون تومانی 

باید ۸میلیون و ۸00 هزار تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این، زوج های س��اکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر 200 
هزار نفر می توانند برای گرفتن ۶0 میلیون تومان وام مسکن ۱20 برگ 
به��ادار خریداری کنند که بای��د ۵میلیون و2۸0 هزار تومان بابت خرید 
اوراق بپردازند. همچنین برای دریافت 20 میلیون تومان دیگر بابت وام 
جعال��ه نیز باید ی��ک میلیون و ۷۶0 هزار توم��ان پرداخت کنند که در 

مجم��وع برای وام ۸0 میلیون تومانی، حدود ۷میلیون تومان از س��وی 
زوجین باید پرداخت شود.

مجرده��ای تهران��ی نی��ز می توانن��د تا س��قف ۶0 میلی��ون تومان و 
غیرزوج های��ی که در مراکز اس��تان های باالی 200 ه��زار نفر جمعیت 
دارن��د تا س��قف ۵0 میلیون تومان و در نهایت غیرزوج های س��اکن در 
س��ایر مناطق تا سقف 40 میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب 
هر کدام باید ۱20، ۱00 و ۸0 برگ بهادار اوراق تسهیالت مسکن را از 

فرابورس ایران خریداری کنند.
با این حس��اب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۵ میلیون 
و2۸0 هزار تومان، افراد س��اکن در مراکز اس��تان ب��االی 200 هزار نفر 
جمعی��ت مبلغ 4میلیون و 400 ه��زار تومان و افراد گروه س��وم مبلغ 
۳میلیون و ۵20 هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای 
دریافت وام 20 میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۷۶0 هزار 

تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تس��هیالت مس��کن قابلیت معامله در فراب��ورس ایران را دارد و 
ارزش اس��می ه��ر برگ ۵میلیون ریال اس��ت. مدت اعتبار اوراق تس��ه 
حداکثر تا دو دوره ش��ش ماهه قابل تمدید اس��ت. این اوراق با توجه به 

اینکه چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده، قیمت متفاوتی دارد.
در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رس��یده و دارنده اوراق 
از تسهیالت آن اس��تفاده نکند، نماد معامالتی آن متوقف خواهد شد و 

وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

در پی کاهش تقاضا

هزینه وام مسکن 1.5 میلیون ارزان  شد
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بانک ها موسسات خیریه نیستند
دفاع نوبخت از بانک ها

رئی��س س��ازمان برنامه و بودج��ه گفت من به عنوان عض��و مجمع بانک 
مرک��زی و عضو ش��ورای پول و اعتبار، رضایت خ��ود را از نظام بانکی اعالم 
می کن��م و ب��ه طور قطع تاریخ و تحلیلگران منصف ب��ه نیکی از بانک ها یاد 

خواهند کرد.
محمدباقر نوبخت در مراس��م امض��ای تفاهم نامه برای تامین مالی ۳ هزار 
میلیارد تومانی برای مناطق س��یل زده از س��وی نظام بانکی گفت: براساس 
گزارش قرارگاه بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد 
تومان به ابنیه و اموال مردم در این س��یل آس��یب زده ش��ده و برای تامین 
منابع الزم برای بازسازی، مقرر شد تقسیم کار ملی صورت گرفته و 2۳ هزار 
میلیارد تومان از این رقم را قرار شد دولت تامین کند که از محل اعتبارات 

دولتی پرداخت شود.
وی اف��زود: در ش��رایطی ک��ه هم��راه با س��یل، م��ا در بی رحمانه ترین و 
ش��دیدترین تحریم های تاریخ به س��ر می بریم، منابع مالی محدود اس��ت و 
تامی��ن ۳۸ هزار میلیارد تومان بار جدید امکان پذیر نیس��ت و بنابراین نظام 
بانک��ی اع��الم آمادگی کرد. تاکنون ۳ هزار و ۵00 میلی��ارد تومان به خزانه 
برای پرداخت خس��ارات اختصاص دادیم و دیروز نیز ۳ هزار و ۹00 میلیارد 
تومان برای بخش زیرس��اخت ها و راه، بازس��ازی اماکن شهری و روستایی و 

خسارت در حوزه آب، برق و فاضالب نیز در دولت مصوب شد.
به گزارش خبرآنالین، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: تحمل 
۱۵ ه��زار میلی��ارد تومان از ۳۸ ه��زار میلیارد تومان از س��وی نظام بانکی، 
اقدام شایس��ته ای است. امسال نیز سال رونق تولید است و برای این منظور 
از ظرفیت تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ اس��تفاده خواهیم کرد که براس��اس 
آن در هش��ت برنامه در حوزه وزارتخانه های مربوطه تدارک شده که حدود 
۹۸0 هزار فرصت شغلی امسال ایجاد خواهد شد. پس هر وزارتخانه تکلیف 

خود را می داند.
وی اظهار داش��ت: در عین حال 4۵ هزار میلیارد تومان برای رونق تولید 

در نظر گرفته شده که مشارکت بانک ها هم همچنان وجود دارد.
نوبخت گفت: بانک ها بس��یار مطمئن و پاک هم��ه تعهدات خود را انجام 
دادند و تعهدات را نس��بت به مردم ادا کردند، ولی بانک ها موسسات خیریه 
نیس��تند و باید از بابت س��پرده های مردم س��ود بپردازند. اینکه بانک ها در 
پرداخت وام تاخیر می کنند، به دلیل بررس��ی بیشتر از سوی بانک ها است. 
پس اگر فضاس��ازی کرده و او را مجبور به پرداخت س��ریع کنند، مطالبات 
معوق ممکن اس��ت ش��کل گیرد. پس در مورد بانک ها بی انصافی می شود؛ 

در حالی که دولت که هر زمان از بانک کمک خواسته همکاری کرده اند.
نوبخ��ت با بیان اینکه دولت پول خود را ب��ه طرح های عمرانی اختصاص 
می ده��د، گفت: س��ال قبل ۵4 ه��زار میلیارد تومان ب��ه طرح های عمرانی 
اختصاص یافته و ۳ هزار و ۹00 میلیارد تومان خرید تضمینی گندم تا چند 
روز پیش صورت گرفته و ۳ هزار و 400 میلیارد تومان آن به فروش��ندگان 

گندم پرداخت شده است.
وی افزود: من به عنوان عضو مجمع بانک مرکزی و عضو ش��ورای پول و 
اعتب��ار، رضایت خود را از نظام بانک��ی اعالم می کنم و به طور قطع تاریخ و 

تحلیلگران منصف به نیکی از بانک ها یاد خواهند کرد.
به گفته نوبخت، بانک ها با همه س��ختی ها، در بهترین وضعیت امانتداری 

کردند.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه همچنین درخصوص سیاست دولت برای 
تامین ارز کاالهای اساس��ی گف��ت: دولت همچنان سیاس��ت تخصیص ارز 

4200 تومانی به کاالهای اساسی را ادامه خواهد داد.
در ادامه این نشس��ت، مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز گفت 
که تفاهم نامه ای که برای مناطق س��یل زده امضا شده جزو یکی از کارهایی 
است که بانک ها معموالً انجام می دهند و در مقابل خدماتی که نظام بانکی 
در اقتص��اد ارائه می کن��د چندان قابل توجه نیس��ت. آنچ��ه بانک ها انجام 
می دهند بس��یار بزرگ اس��ت؛ به طوری که ۹0درصد تأمی��ن مالی اقتصاد 
برعهده آنهاس��ت و ۱0درصد دیگر را که بازار س��رمایه برعهده دارد از کانال 
بانک ها انجام می شود. پس در چنین فضایی چرا باید تا این حد درگیر فشار 
و انتقاد و بدگویی باشد و کسی از مزایا و نقاط مثبت آنها سخن نمی گوید.

وی با اش��اره به اینک��ه بانک ها توقع دارند تعهدات آنه��ا مورد توجه قرار 
بگیرد، گفت: با توجه به موج تبلیغات غیرمنصفانه علیه نظام بانکی، از آقای 
نوبخت درخواس��ت داریم که امکان نشست با شخص رئیس جمهور را برای 

بانک ها فراهم کند و مسائل بانکی مورد بررسی قرار گیرد.
محمدرضا حس��ین زاده، مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی 
بانک های دولتی نیز در این نشست گفت: نظام بانکی به رغم اینکه همواره به 
طور غیرمنصفانه در آماج حمالت قرار می گیرد، در بزنگاهی همچون س��یل 

اخیر، به مسئولیت خود عمل کرده است.
پرویزیان، مدیرعامل بانک پارس��یان و رئی��س کانون بانک های خصوصی 
هم با اش��اره به اینکه بانک ها همپای س��ایر نهادهای کشور در جریان سیل 
به کمک مردم آمدند، گفت: از همان زمان ش��روع حادثه بانک ها در مناطق 
س��یل زده حاضر ش��دند و خدمات شبکه بانکی برقرار ش��د و سرویس های 
موردنیاز در اختیار مردم قرار گرفت. این در حالی است که در حوزه اشتغال 
بانک ه��ا حدود ۵000 میلی��ارد و در مورد زیربنای��ی ۱200 میلیارد تومان 

تأمین منابع کرده اند.

بهای سکه به ۴ میلیون و 67۰ هزار تومان 
رسید

به��ای طال و انواع س��که در بازار آزاد تهران تحت تاثیر رش��د نرخ اونس 
جهانی طال قرار داش��ت و هر قطعه س��که طالی بهار آزادی طرح جدید 4 

میلیون و ۶۷0 هزار تومان به فروش رسید.
به گزارش ایرنا، اونس جهانی طال در روز دوش��نبه نیز به روند افزایش��ی 
خ��ود ادامه داد و به رقم یک هزار و 40۵ دالر صعود کرد، رش��د بهای این 
کاال در بازارهای خارجی، قیمت طال در کش��ور را نیز باال برده اس��ت. نرخ 
هر قطعه س��که طالی بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت 
4میلیون و ۷۱۵ هزار تومان به فروش رسید. همچنین هر قطعه سکه طالی 
تم��ام بهار آزادی طرح قدیم در ب��ازار آزاد تهران به قیمت 4میلیون و ۵20 
هزار تومان فروخته شد. نیم سکه نیز 2میلیون و ۳۸0 هزار تومان، ربع سکه 
ی��ک میلی��ون و ۵۷0 هزار تومان و هر قطعه س��که گرمی ۹۷0 هزار تومان 
فروخته شد. همچنین در بازار آزاد تهران هر گرم طالی خام ۱۸ عیار 4۳۸ 
هزار تومان فروخته ش��د و هر مثقال طال نیز یک میلیون و ۹0۱هزار تومان 
ارزش گذاری ش��د. نرخ دالر و ارزهای عمده نیز افزایش یافت به طوری که 
صرافی ه��ای بانکی ه��ر دالر را به قیمت ۱۳ ه��زار و 200 تومان به فروش 
رس��اندند. بهای فروش هر یورو نیز به کانال ۱۵هزار تومانی صعود کرد و به 

ارزش ۱۵ هزار و ۱00 تومان رسید.

سکهوارز

اگرچ��ه در روزها و هفته های گذش��ته، زمزمه ها برای حذف ارز 4200 
تومانی به گوش می رس��ید و دول��ت به دنبال راه��کاری جایگزین برای 
تخصیص ۱4 میلیارد دالر منابع ارزی به روشی جز واردات بود، اما شواهد 
نش��ان می دهد ک��ه ماجرای حذف ارز 4200 تومان��ی گویا پایان یافته و 
همچنان تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی ادامه دارد. 
این در حالی اس��ت که دولتمردان پیش��تر به طور جدی از دس��تور کار 
بودن این موضوع س��خن گفته بودند، اما اکن��ون اظهار بی اطالعی کرده 

و می گویند »چه کسی گفته قرار است ارز 4200 تومانی حذف شود؟«
به گزارش ایس��نا، از سال گذش��ته دولت در مسیر سیاست ارزی خود، 
دالر 4200 تومانی را به بازار واردات آورد و تقریباً در ابتدا تمام کاالها با 
این نرخ وارد شد تا اینکه رانت ها و مفاسدی که در این رابطه وجود داشت 
و موجب ش��د کاالهای وارداتی با ن��رخ 4,200 تومان با قیمتی باالتر در 
اختی��ار مردم قرار بگیرد، به تدریج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی محدود 

به کاالهای اساسی شد.
ام��ا همین کاالهای اساس��ی نی��ز ماجرای خود را داش��ت و در هنگام 
تصویب قانون بودجه در م��ورد حذف ارز 4200 تومانی و واردات تمامی 
کاالها با نرخ بازار نیما )حدود ۱0 هزار تومان( بحث هایی مطرح شد و در 
نهایت مصوبات بودجه از این قرار بود که دولت مکلف اس��ت ۱4 میلیارد 
دالر از مناب��ع حاص��ل از صادرات نفت را ب��ه دو طریق، صرف حمایت از 
معیش��ت مردم و تأمین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل کند؛ به طوری 
ک��ه واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کاالهای اساس��ی، 
تأمین دارو و تجهیزات پزش��کی، نهاده های کش��اورزی و دامی با نرخ ارز 

ترجیحی انجام شود.
همچنی��ن واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کاالهای اساس��ی و 
تأمین دارو و تجهیزات پزش��کی و نهادهای کش��اورزی و دامی با نرخ ارز 
نیمایی و اختصاص مابه التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و 

حمایت از تولید کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است.
با این حال در ابتدای س��ال جاری و در زمانی که باید دولت سیاس��ت 
ارزی را مشخص و منابع را برای تأمین کاالهای اساسی اختصاص می داد 
بار دیگر ماجرای ارز 4200 تومانی مطرح ش��د، چراکه دولت معتقد بود 
نحوه پرداخت ارز به کاالهای اساسی و با قیمت دولتی به گونه ای بوده که 

خود مسائلی را به همراه داشته است و باید شیوه پرداخت اصالح شود.
حت��ی در اواخ��ر فروردین ماه بود که خبر ح��ذف ارز 4200 تومانی از 
برخی کاالهای اساسی از جمله گوشت مطرح شد و در همان برهه زمانی 
وقتی که نوبخت در نشس��تی خبری در مقابل این سوال خبرنگاران قرار 
گرفت که سیاست دولت برای اختصاص ارز به کاالهای اساسی چیست؟ 
اینگونه توضیح داد که دولت در س��ال گذش��ته در س��ال گذشته حدود 
۱۳هزار و ۵00 میلیارد تومان یارانه برای ارز پرداختیم، اما باید بررس��ی 
شود که آیا به اهدافی که می خواستیم رسیدیم یا خیر، اما باید قبول کرد 
که شیوه چندان مناسبی نیست و باید نظارت ها در مورد آن جدی تر شود.

وی این را هم گفته بود که اگر ارز 4200 تومانی اختصاص پیدا نکند، 
موجب افزایش قیمت بیش��تر در مورد کاالها و در نهایت فش��ار بر مردم 
خواهد شد؛ از این رو شیوه اصالح این روند به طور جدی در دولت مطرح 
اس��ت و قطعاً اگر قرار باش��د ارز 4200 تومانی به نرخ نیمایی تغییر کند 
ب��ه طور قطع مابه التفاوتی که از این محل ایجاد خواهد ش��د بار دیگر به 
مردم بر می گردد، اما اینکه این رقم در چه قالبی باش��د، یعنی به صورت 
کاالبرگ یا به واردکننده اختصاص پیدا کند هنوز در دولت به جمع بندی 

نرسیده است.
بر این اس��اس از اظه��ارات نوبخت و در ادام��ه آنچه در مجلس مطرح 
می ش��د یا وزارت صنعت واکنش داش��ت، اینگونه به نظر می رسید که به 
زودی ش��یوه پرداخت ارز به کاالهای اساسی تغییر می کند و ۱4 میلیارد 
دالری ک��ه دولت مکلف ب��ه تأمین آن برای کاالها اس��ت با نرخ 4,200 
تومان پرداخت نخواهد شد و راهکارهای جایگزین برای آن اجرایی شود.

اما روز گذش��ته نوبخت در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه با بانک ها، 
در پاسخ به سرنوشت ارز 4200 تومانی با اظهار تعجب، اینگونه پاسخ داد 
که »چه کس��ی گفته قرار اس��ت ارز 4200 تومانی حذف شود. سیاست 
دولت درخصوص تأمین کاالهای اساس��ی با دالر 4200 تومانی همچنان 

ادامه دارد.«

اظهار تعجب رئیس سازمان برنامه و بودجه از اینکه گفته می شود قرار 
بود دالر 4200 تومانی حذف ش��ود، در حالی اس��ت که وی در کمتر از 
دو ماه اخیر در نشس��تی خبری در این رابطه نظرات خود را مطرح کرده 
و موض��وع نحوه اختصاص ۱4 میلیارد دالر تعیین ش��ده در بودجه برای 
کاالهای اساسی به ش��دت مورد توجه مجلس و دولت قرار داشت و قرار 

بود که در این رابطه جلساتی نیز برگزار شود.

با این حال اکنون به نظر می رس��د که تأمین کاالهای اساس��ی با دالر 
4200 تومانی تا پایان س��ال ادامه دارد و نرخ ارز نیمایی برای آنها اعمال 
نخواهد ش��د و روش قبلی با تمام انتقاداتی که از س��وی مدیران دولت و 
حتی رئیس کل بانک مرکزی نس��بت به آن مط��رح بود، همچنان ادامه 
دارد و فع��اًل برنامه ای برای اصالح وجود ن��دارد یا حداقل اینکه حرفی از 

آن در میان نیست.

چه کسی گفته قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود؟

پایان هیاهوی ارزی

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
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شاخص بورس وارد کانال ۲۴۲ هزار واحد شد
رکوردشکنی  به بازار سرمایه برگشت

در س��ومین روز هفته، 2۶2 نماد از نماد شرکت های بورس 
اوراق به��ادار تهران با روند افزایش قیمت روبه رو ش��دند. این 
موضوع س��بب شد که نماگر اصلی بازار س��رمایه بار دیگر با 
رش��دی فزاینده ای همراه شود و رکورد جدیدی را ثبت کند. 
همچنین ش��اخص فراب��ورس ایران نیز با رش��د ۵۷ واحدی 

شاهد رکوردی جدید بود.
به گزارش ایسنا، به رغم اینکه در ابتدای هفته قیمت سهم ها 
در بورس تهران با کاهش مواجه ش��د، در دو روز گذش��ته باز 
هم روند قیمت سهم ها صعودی شد و نماگر اصلی بازار دیروز 
توانست رکورد جدید را به ثبت برساند. بر این اساس، شاخص 
کل بازده نقدی و قیمتی بورس تهران ۵۱0۸ واحد رشد کرد 
و ب��رای اولین بار در تاریخ بازار س��رمایه در تراز 242 هزار و 
۵۶۸ واحدی ایس��تاد. شاخص کل هم وزن نیز با ۱2۶۹ واحد 
افزایش به عدد ۵۷ هزار و ۷۱0 را تجربه کرد. ش��اخص بازار 
اول روز گذشته 40۸4 و شاخص بازار دوم ۸۷0۱ واحد رشد 

کردند.
روند رش��د قیمت ها در بورس تهران به نحوی بود که 2۶2 
نماد با افزایش قیمت و ۷4نماد با کاهش قیمت روبه رو شدند. 
همچنی��ن تعداد نمادهای مثبت فرابورس ایران ۱2۷ و تعداد 

نماد منفی ۶۱ نماد بودند.
پلی پروپیلن جم به تنهایی 4۳2 واحد تأثیر افزایش��ی روی 
ش��اخص های بازار داش��ت پس از این نماد معدنی و صنعتی 
گل گهر، صنایع فوالد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران 
پس از جم پیلن، هر کدام به ترتیب ۳۸2، ۳۷۹ و ۳42 واحد 
تأثیر افزایشی داشتند. سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس و به پرداخت ملت، از محدود 
نمادهای بودند که سعی کردند شاخص های بازار را به سمت 

پایین هدایت کنند.
در گروه محصوالت ش��یمیایی حجم معامالت به رقم ۳0۳ 
میلیون س��هم و اوراق مالی رسید و ارزش معامالت رقم 24۵ 
میلیون تومان را تجربه کرد. در این گروه بیش��ترین نمادها با 
افزایش قیمت رو به رو ش��دند. در گروه فلزات اساسی ارزش 
معامالت به رقم ۷02 میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی 
از دس��ت به دس��ت ش��دن حدود ۱۹۶ میلیارد سهم و اوراق 

مالی بود.
در این گروه بیش��تر س��هم ها با رشد قیمت روبه رو شدند و 

برخی با صف خرید رو به رو بودند.
پس از نمادهای ش��یمیایی و فلزات اساس��ی، خودرویی ها 
بیشترین ارزش را در معامالت دوشنبه داشتند، به طوری که 
در گروه خودرو و ساخت قطعات ۵۸2 میلیون سهم به ارزش 
بیش از ۹۷ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت برخی 
از نمادهای این گروه با صف خرید و بسیاری از این نمادها با 

رشد بیش از ۱4درصد در قیمت پایانی رو به رو بودند.
بانکی ه��ا ارزش معامالت حدود ۶2 میلیون تومان را تجربه 
کردند و س��ه سهم از این گروه ش��اهد رشد بیش از 4درصد 
بودند مابقی عمدتاً نوس��ان قیمتی کمتر از 2درصد را تجربه 

کردند.
ارزش معام��الت بورس تهران به رقم حدود ۱,۳۶۹ میلیارد 
تومان رس��ید که این رقم ناشی دست به دست شدن ۳400 
میلیارد س��هم و اوراق مالی بود. همچنین تعداد معامالت این 

بازار به رقم ۳2۱ هزار و ۸۸۵ نوبت رسید.
آیفک��س نیز با رش��د ۵۷ واح��دی تا ت��راز ۳۱0۳ واحدی 
ب��اال رفت و رک��ورد جدید را به ثبت رس��اند. ارزش معامالت 
فراب��ورس ایران به رق��م ۶۶۳ میلیارد تومان رس��ید و حجم 

معامالت عدد ۱.4 میلیارد سهم و اوراق مالی را رد کرد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: مجمع عمومی عادی س��الیانه و فوق العاده بورس کاالی 
ایران برگزار ش��د و مدیرعامل بورس کاالی ایران در جمع س��هامداران 

این شرکت از برنامه اجرای ۱0 طرح کالن در سال ۱۳۹۸ خبر داد.
حامد س��لطانی نژاد طی ارائه گزارش فعالی��ت هیات مدیره به مجمع 
صاحبان سهام شرکت بورس کاالی ایران گفت: توسعه دارایی های پایه 
روی ابزارهای فعلی، توسعه ابزارهای مالی اوراق مبتنی بر کاال، گسترش 
و توس��عه اندازه و عمق بازار و توس��عه مش��ارکت با س��ایر نهادها و نیز 
تقویت و مدیریت برند شرکت از مهم ترین طرح های کالن بورس کاالی 

ایران در سال ۹۸ است.
او در بی��ان س��ایر طرح های کالن ش��رکت گفت: توس��عه معامالت 
بین الملل، توس��عه سیس��تم های اطالع��ات مدیریت، بهب��ود روش ها و 
فرآیندهای ش��رکت، بهبود ارتقا و یکپارچه سازی سیستم ها و سامانه ها 
و پش��تیبانی و بهبود کیفیت خدمات ارائه ش��ده ب��ه ذی نفعان از دیگر 
طرح های مدنظر برای س��ال جاری اس��ت که در راستای اجرایی سازی 
ای��ن طرح ها حدود ۹۸ پروژه و اق��دام بهبود و 2۵0 اقدام جاری تعریف 

شده است.
س��لطانی نژاد اظه��ار داش��ت: دس��تاوردها و اقدامات ب��ورس کاالی 
ایران مرهون فرهنگ س��ازی و آش��نایی با س��ازوکارهای بورس است و 
برگزاری جلس��ات و نشست های متعدد با سیاس��ت گذاران و مسئوالن 

تصمیم گیرنده به همین دلیل بوده است.
مدیرعامل بورس کاالی ایران درخصوص دس��تاوردهای سال ۱۳۹۷ 
نیز گفت: در سال ۱۳۹۷ شرکت بورس کاالی ایران با سهم ۳۹درصدی 
از ارزش معامالت بازار س��رمایه، رتبه نخست را در میان سایر بورس  ها 
کس��ب کرده است. رش��د ۵2درصدی ارزش معامالت در سال گذشته، 
افزایش ۳۸۵درصدی ارزش معامالت بازار مالی، رشد ۱۷درصدی ارزش 

معامالت بازار فیزیکی و همچنین رشد 2۵درصدی ارزش معامالت بازار 
مشتقه از مهم ترین دستاوردهای شرکت بوده است.

س��لطانی نژاد افزود: در سال ۱۳۹۷ اقدامات مثبتی در حوزه بازارهای 
مختلف از جمله بازار محصوالت کش��اورزی به ویژه زعفران انجام شده 
تا این بازار به یک بس��تر اثرگذار در اقتصاد کش��ور تبدیل شود که روند 

توسعه معامالت این بازار در سال جاری نیز ادامه می یابد.
جایگاه بورس کاال در اقتصاد تقویت شده است

همچنین علی س��عیدی ک��ه در مجمع عادی س��الیانه بورس کاالی 
ایران ریاست جلسه را برعهده داشت درخصوص روند توسعه و پیشرفت 
بورس کاال طی س��ال های اخیر گفت: بورس کاال طی سال های اخیر به 
یکی از ارکان مهم اقتصادی کش��ور تبدیل شده است و توسعه این بازار 
به خصوص حرکت به س��مت بازار اوراق مبتنی بر کاال یکی از گام های 

ارزنده این رکن بازار سرمایه بوده است.
سعیدی در مجمع عادی سالیانه بورس کاالی ایران ادامه داد: امروز با 
وجود همه تنگناهای اقتصادی شاهد ارائه گزارش مطلوب شرکت بورس 
کاال به مجمع عادی س��الیانه صاحبان سهام هستیم که در این گزارش، 

آمارهای قابل توجهی از رشد بخش های مختلف معامالتی آمده است.
وی تاکید کرد: برای توس��عه و پیشرفت هرچه بیشتر بورس کاال باید 
مراجع تصمیم گیرنده و سیاس��ت گذار را به سمت استفاده هرچه بیشتر 
از بورس و مزایای این بس��تر معامالتی متقاعد کرد چراکه به کمک این 
بازار می توان بس��یاری از مشکالت موجود در اقتصاد را مرتفع کرد؛ این 

اقدام طی سال ۹۷ به خوبی صورت گرفت.
رئیس مجمع عادی سالیانه سهامداران شرکت بورس کاالی ایران در 
خاتمه س��خنان خود گفت: واقعیت این اس��ت که ظرفیت ها برای رشد 
بورس کاال در اقتصاد کشور بیش از سطح فعلی است که در حوزه تامین 

مالی صنایع و حمایت از واحدهای تولیدی، اقدامات فراوانی در دس��تور 
کار بورس کاال خواهد بود.

تقسیم سود 15۰ ریالی در بین سهامداران بورس کاال
مجمع عمومی عادی سالیانه بورس کاالی ایران در حالی صبح دیروز 
در محل س��الن همایش های رازی برگزار ش��د که س��هامداران با رأی 
اکثریت، عملکرد این ش��رکت را مورد تایید قرار دادند و تقس��یم س��ود 

۱۵0 ریالی را به تصویب رساندند.
ب��ه گزارش »کاالخب��ر« در مجمع عمومی عادی س��االنه این بورس،  
پس از ارائه گزارش هیات مدیره برای س��ال مالی منتهی به 2۹ اسفند 
۱۳۹۷ و تش��ریح اهم اقدامات و عملیات توس��عه ای بورس توسط حامد 
س��لطانی نژاد مدیرعامل بورس کاالی ایران، گ��زارش صورت های مالی 
شرکت توسط حسابرس مس��تقل و بازرس قانونی، ارائه و اعالم شد که 
وضعیت مالی ش��رکت بورس کاالی ایران، در تاریخ 2۹ اسفند ۱۳۹۷ و 
عملک��رد مالی و جریان های نقدی آن برای س��ال مالی منتهی به تاریخ 
مزبور،  از تم��ام جنبه های بااهمیت،  طبق اس��تانداردهای حس��ابداری 

مطلوب است.
در پای��ان نی��ز مجمع عمومی عادی س��الیانه ب��ورس کاالی ایران، با 
تقس��یم ۱۵0 ریال س��ود به ازای هر س��هم موافقت کرد. همچنین در 
مجمع فوق العاده صاحبان س��هام شرکت بورس کاالی ایران سهامداران 
با افزایش س��رمایه ش��رکت از مبلغ ۱240 میلیارد ریال تا مبلغ ۱۸۶0 
میلی��ارد ریال )به ترتیب مبالغ 4۵0 میلیارد ریال و ۱۷0 میلیارد ریال( 
موافقت کردند. س��هامداران همچنین در فرآیند انتخابات و رای گیری، 
اعضای جدید هیات مدیره را به این شرح انتخاب کردند: سرمایه گذاری 
گروه توس��عه ملی، فوالد مبارکه، فوالد خوزس��تان، بانک آینده، تامین 

سرمایه تمدن، سرمایه گذاری نفت و گاز تامین و ذوب آهن اصفهان.

مدیرعامل بورس کاالی ایران در جمع سهامداران اعالم کرد
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تصمیمات هیجانی در بازار محصوالت کشاورزی
 سیب زمینی ۹ هزار تومان

مش��خص نبودن میزان دقیق تولید و مصرف و صادرات بی رویه 
محص��والت مصرفی مردم، افزای��ش قیمت ها را در بازار به همراه 
دارد و منج��ر ب��ه تصمیم گیری های هیجانی ب��رای تنظیم بازار 

می شود.
به گزارش تس��نیم، س��یب زمینی یکی از ارزان ترین غذاهایی 
است که می تواند بخش زیادی از نیاز روزانه افراد به مواد غذایی 
را تامین کند و با توجه به کش��ت س��اده و ارزانی که دارد از این 
محصول به اصطالح برای س��یر کردن مردم حتی در کشورهای 

فقیر دنیا استفاده می شود.
قیم��ت س��یب زمینی در فصل برداش��ت که باید ن��رخ آن به 
کمترین مبلغ خود برس��د این روزها افزایش زیادی در کشورمان 
پیدا کرده اس��ت، به طوری که هر کیلوگ��رم از این محصول در 
می��دان مرک��زی میوه و تره بار ش��هر تهران ۵ ت��ا ۷ هزار تومان 
و در س��طح ش��هر ۶ تا ۹ ه��زار تومان و در میادی��ن میوه و تره 
بار ش��هرداری تهران ۶ ه��زار و ۳00 تومان به فروش می رس��د 
درحالی که قیمت سیب زمینی در حالت عادی در محدوده قیمتی 

2 تا ۳هزار تومان به فروش می رسید.
افزایش قیمت س��یب زمینی در بازار داخلی زمانی آغاز شد که 
خبر آزاد شدن صادرات این محصول مطرح شد و ابتدا قیمت آن 

را تا ۸ هزار تومان و بعد تا ۱0 هزار تومان باال برد.
ای��ن افزایش قیمت های یک ب��اره به ترتیب در گوجه فرنگی و 
پیاز نیز انجام ش��د که صادرات بی رویه باعث افزایش قیمت آنها 
حتی تا ۱۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم ش��د؛ در این ش��رایط 

دولت برای تنظیم بازار جلوی صادرات آنها را گرفت.
س��یب زمینی اما یک مرتبه نیز چندی پی��ش افزایش قیمتی 
داش��ت که با ممنوع کردن صادرات قیمت این محصول افت کرد، 
به طوری این  محصول در بازار به محدوده ۳هزار تومان رسید اما 
با اعتراض کش��اورزان و صنایع تبدیل و صادرکنندگان، صادرات 

مجدد آزاد شد و قیمت ها را در بازار داخلی افزایش یافت. 
از نکات عجیب در ص��ادرات پیاز که منجر به ۱۵ هزار تومانی 
ش��دن هر کیلوگرم از این محصول شد، صادرات در زمستان بود 
ک��ه زمینه عرضه پی��از در این زمان به طور طبیعی  کم اس��ت 
و بیش��تر از محصول ذخیره ش��ده در انبارها اس��تفاده می شود و 

صادرات بی رویه و بی موقع به شدت بازار را بهم ریخت.
 

چه میزان کاالی اساسی و کانتینری در بنادر 
رجایی و امام است؟

مدیرکل امور بندری س��ازمان بنادر و دریانوردی ضمن تشریح 
دالی��ل اصل��ی موجودی )رس��وب( کاال در بنادر اع��م از کاالهای 
اساس��ی و کانتینری، اعالم کرد که بالغ بر ۱.۶ میلیون تن کاالی 

اساسی آماده حمل از بنادر است.
روانبخ��ش بهزادی��ان در گفت وگو با ایس��نا، درخصوص آخرین 
وضعیت موجودی کاال در بنادر کشور، اظهار داشت: موجودی کاال 
در بنادر، کاالهایی است که از کشتی تخلیه شده و در محوطه های 
بندری در انتظار ورود به سرزمین اصلی است و پس از ورود کاال به 
بندر و انتقال به محوطه های بندری، مهلت مش��خصی برای انجام 
فرآینده��ای ترخیص کاال و انجام ت��دارکات الزم به منظور حمل 
کاال از بندر برای صاحب کاال در نظر گرفته شده است و صاحبان 
کاال با توجه به مهلت یادش��ده و برنامه ریزی های حمل می توانند 
نسبت به خروج کاال از بندر اقدام کنند و باید خاطرنشان کرد که 
مدت ماندگاری کاال در بنادر ممکن است بنا به دالیل مختلفی به 

حداکثر مدت قانونی خود برسد.
۴ علت اصلی رسوب کاال در بنادر

مدیرکل امور بندری س��ازمان بنادر و دریانوردی ضمن تشریح 
دالی��ل اصلی موج��ودی کاال در برخی از بن��ادر، عنوان کرد: عدم 
توانای��ی صاحب کاال در اخذ مجوزهای قانون��ی الزم، ناهماهنگی 
و زمانب��ر بودن صدور مجوز جهت ترخیص کاال توس��ط نهادهای 
ذی ربط، مش��کالت اس��نادی مربوط به ترخیص کاال و مش��کالت 
مربوط به تبادالت بانکی و انتقال ارز از اصلی ترین دالیل رس��وب 

کاال در یک بندر است.
بهزادیان در ادامه با اش��اره به اینکه س��ازمان بنادر و دریانوردی 
یک سازمان دولتی و غیرانتفاعی است، گفت: این سازمان همواره 
ب��ه دنب��ال ترخی��ص کاال در حداقل زم��ان ممکن و آزادس��ازی 
ظرفیت ه��ای انب��ارداری و جلوگیری از ازدح��ام در محوطه های 
بندری است و بر همین اس��اس از ابزارها و اختیارات قانونی خود 
در اتخ��اذ تدابیر الزم در جهش کاهش می��زان موجودی کاال در 

بنادر استفاده کرده است.
میزان موجودی کاالهای اساسی در بنادر

وی ب��ا بیان اینک��ه در حال حاضر ح��دود 4 میلیون تن کاالی 
اساس��ی در بنادر کش��ور وجود دارد ک��ه برنامه ریزی های الزم در 
جه��ت خروج آنها صورت گرفته اس��ت، اعالم ک��رد: از این میزان 
رس��وب کاال در بن��ادر بالغ ب��ر ۱.۶ میلیون تن آم��اده حمل بوده 
و کلی��ه مجوزه��ای ترخیص آنها و ورود به س��رزمین اصلی انجام 

شده است.
میزان موجودی کاالی اساسی نهایی در بنادر

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی میزان موجودی 
کاالی اساس��ی نهایی در بنادر کشور را 2.4 میلیون تن اعالم کرد 
و گفت: این حجم از کاالها پس از انجام مراحل اداری و قانونی به 
کش��ور حمل می شود؛ این در حالی است که بخشی از این کاال در 
مرحله کارشناسی گمرکی و بخشی دیگر هنوز اظهار نشده است.

بهزادیان ادامه داد: بخش اعظمی از رس��وب کاالی اساس��ی در 
بندر امام خمینی )ره( بوده که براس��اس گزارش های اعالم ش��ده 

موجودی کاالی اساسی در این بندر ۳ میلیون تن است.
وی با اعالم اینکه می��زان موجودی کانتینر در بنادر ۹۷.۵ هزار 
TEU اس��ت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2۳درصد کاهش 
داش��ته اس��ت، بیان کرد: عمده رس��وب کانتینر در بندر ش��هید 
رجایی اس��ت و بخش عمده این کانتینرها حاوی کاالهایی اس��ت 
که ترخیص آن ممنوع اس��ت و مستلزم صدور مجوز توسط وزارت 

صنعت، معدن و تجارت یا بانک مرکزی است.

اخبـــار

رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص سیاست دولت برای تامین ارز 
کاالهای اساسی گفت دولت همچنان سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی 

به کاالهای اساسی را ادامه خواهد داد.
به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت در مراسم امضای تفاهم نامه تامین 
۳ ه��زار میلیارد تومانی منابع مالی  برای بازس��ازی مناطق آس��یب دیده 
از س��یل گفت: س��یل اخیر خس��ارات زیادی به کش��ور وارد کرد و این 
موضوع مس��ئولیت افراد، دستگاه ها و سازمان های مختلف را برای جبران 
خس��ارت ها بس��یار سنگین کرده اس��ت. به گفته رئیس سازمان برنامه و 
بودجه براساس گزارش قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده ۳۸ هزار میلیارد 

به ابنیه زیرساخت ها و اموال مردم خسارت وارد شده است.
وی با بیان اینکه برای تامین منابع الزم برای بازسازی و نوسازی مناطق 

سیل زده 2۳ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی تامین می شود، گفت: ۱۵ 
هزار میلیارد باقیمانده از محل تس��هیالت مختلف تامین خواهد شد که 
نظام بانکی کشور نیز برای کمک در این حوزه اعالم آمادگی کرده است.

در بحث س��یل اخیر ۱۳ بانک برای بازسازی زیرساخت ها برای تامین 
تسهیالت به میزان ۳ هزار میلیارد تومان اعالم آمادگی کردند.

وی اف��زود: روز گذش��ته در دول��ت برای بازس��ازی مناطق س��یل زده 
۳۹00 میلی��ارد تومان دیگر اختصاص یافت��ه که ۱000 میلیارد برای راه 
و زیرس��اخت ها، ۱۵00 برای اماکن و ۱400میلی��ارد تومان برای جبران 

خسارت به زیرساخت های آب و برق  و گاز اختصاص داده خواهد شد.
نوبخت درخصوص سیاست دولت برای تامین ارز کاالهای اساسی گفت: 
اوال  باید مشخص شود چه کسی گفته است دولت بنای حذف ارز 4200 

تومان��ی را دارد و در ثانی دولت همچنان سیاس��ت تخصیص ارز 4200 
تومانی به کاالهای اساسی را ادامه خواهد داد.

نوبخت با اشاره به اینکه، سیستم بانکی وظایف خود را به درستی انجام 
می دهد، گفت: تنها مش��کل ما موسسات اعتباری غیرمجاز بودند که این 
موسس��ه ها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند و دولت 
ناچار ش��د برای جبران تعهدات و خس��اراتی که وارد کردند این مبالغ را 
پرداخت کند. وی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص قطع وابستگی 
بودجه به نفت گفت: بودجه طوری طراحی ش��ده اس��ت که همه تکانه ها 
متک��ی به نفت به حداقل برس��د و تالش می کنیم در اصالح س��اختاری 
بودجه بتوانیم آنچه که مربوط به نفت است به طور مستقیم وارد بودجه 

نکنیم و منابع غیرنفتی یا حداقِل منابع نفتی را وارد بودجه کنیم.

نوبخت: دولت بنای حذف ارز ۴۲00 تومانی را ندارد

وزی��ر جهاد کش��اورزی با بی��ان اینکه هر ن��وع حمل و نقل گندم در کش��ور 
مستندس��ازی و شناسنامه دار شده اس��ت، گفت ممکن است به صورت پراکنده 
مواردی از قاچاق گندم مش��اهده ش��ود، اما به صورت سازمان یافته امکان قاچاق 

معکوس گندم )خروج از کشور( وجود ندارد.
ب��ه گزارش تس��نیم، محمود حجت��ی  وزیر جهاد کش��اورزی در دیدار با علی 
عسکری رئیس سازمان صدا و سیما با بیان اینکه اگر با آموزش و ترویج بهره وری 
را افزایش دهیم می توان تولید ملی در کش��اورزی را دو برابر کرد، اظهار داشت: 
گف��ت: اگ��ر تولید ملی به ازای همین آب و خاکی که داریم به طور متوس��ط به 
می��زان نصف تولیدکنندگان نمونه و برتر کش��ور افزای��ش یابد، تولید ملی ما دو 
برابر می ش��ود و این ثروت بسیار بزرگی است که با افزایش بهره وری و آموزش و 

ترویج حاصل خواهد شد.

حجتی تولید گیاهان دارویی و تولید ماهی در دریا را نمونه هایی از ظرفیت های 
مغفول مانده کش��ور ذک��ر کرد و افزود: با توجه به تنوع اقلیمی و بازار مناس��ب 
تولید گیاهان دارویی و همچنین وجود سواحل مناسب به ویژه در مناطق محروم 
وکمتر توسعه یافته جنوب کشور اگر بتوان این ظرفیت ها را به جامعه معرفی کرد 

تاثیر بسیاری در ایجاد اشتغال و تولید خواهد داشت. 
حجتی گفت: نرخ گندم امس��ال هزار و ۷00 تومان تعیین ش��د و تاکنون ۳,۵ 

میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و این روند همچنان ادامه دارد. 
وی درب��اره احتمال قاچاق معکوس گندم با توجه به افزایش نرخ ارز و گران تر 
بودن قیمت گندم در کش��ور های همس��ایه نس��بت به قیمت خرید تضمینی در 
داخل کشور افزود: از آنجا که احتمال می رفت با توجه به افزایش نرخ ارز امسال 
شاهد قاچاق معکوس باشیم بنابراین سازوکاری اندیشیده شد تا هر نوع حمل و 

نقل گندم در کش��ور مستندسازی و شناسنامه دار شود و این اقدام بحث قاچاق 
را به شدت کاهش داده است. 

حجت��ی با تاکی��د بر اینکه هم اکن��ون هرگونه حمل ونقل گن��دم در مبادی و 
مس��یر ها کنترل می ش��ود، گفت: محموله های گندم در مسیر کنترل می شود و 
باید مبدأ و مقصد آن مش��خص باش��د و اگر باری خالف قانون و مقررات حمل 

شود با آن برخورد خواهد شد. 
وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه آمادگی موجود در بین دس��تگاه ها اعم از 
گمرکات، نیروی انتظامی و دس��تگاه های نظارتی و همکاری خوب بین بخش��ی 
احتم��ال قاچاق معکوس گندم را بس��یار پایین آورده اس��ت، گفت: البته ممکن 
است به صورت پراکنده مواردی مشاهده شود، اما به صورت سازمان یافته امکان 

قاچاق معکوس گندم وجود ندارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل گفت تا پایان هفته وضعیت قیمتی 
در بازار موبایل مشخص می شود.

ابراهیم درس��تی، رئیس اتحادیه فروش��ندگان موبایل در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره وضع بازار موبایل گفت: تا پایان هفته 

وضع بازار موبایل مشخص می شود.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان موبایل با بیان اینکه هم اکنون نوسانی در 
ب��ازار نداریم، گفت: امیدواریم که کاال هایی که تجار و ش��رکت ها، ثبت 
س��فارش کردند هرچه زودتر در بازار عرضه شود چراکه این امر موجب 

می شود که قیمت ها متعادل شود.

درستی با تاکید بر اینکه قیمت موبایل به نرخ ارز بستگی دارد، اظهار 
داشت: خوشبختانه هم اکنون نرخ ارز در بازار رو به کاهش است و همین 

امر می تواند در قیمت موبایل تاثیرگذار باشد.
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان موبایل ی��ادآوری ک��رد: امیدواریم که 
ش��رکت های واردکننده که درخواست ثبت سفارش دارند هرچه زودتر 
کاال را به بازار برس��انند که البته، همکاری گمرک و ارگان های ذی ربط 

می تواند پروسه اداری را در عرضه کاال کمتر کند.
درستی در پاسخ به این پرسش که تعیین تکلیف ۶۶0 هزار گوشی به 
جا مانده در گمرک به کجا رس��یده است، اظهار داشت: آمار دقیق تر را 

گمرک می تواند ارائه دهد، اما در حال حاضر تعدادی از این گوشی ها در 
بازار عرضه شده و تعداد اندکی در گمرک مانده است.

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان موبایل از پیش بینی ب��ازار موبایل طی 
هفته ه��ا و ماه های آینده خبر داد و گفت: یکی از عواملی که در موبایل 
تاثیرگ��ذار اس��ت قیمت ارز اس��ت چراکه این کاال وارداتی اس��ت، دوم 
اینکه برای اینکه واردکنندگان بتوانند س��هم و نیاز بازار را تامین کنند 
اولین قدم برای آن، ثبات قیمت است چراکه این مساله، یکی از عوامل 
تاثیرگذار در این کاال اس��ت. ب��ه گفته درس��تی، امیدواریم که وضع و 

قیمت بازار موبایل به زودی مشخص شود.

حجتی: قاچاق سازمان یافته گندم نداریم

وضع بازار موبایل تا پایان هفته مشخص می شود

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

بی تاثیری تنش های سیاسی بر بازار خودرو
اتفاقات و تنش های بین المللی یک هفته گذشته تاثیر محسوسی 
بر بازار خودرو نگذاشته و حتی بازار خودروهای وارداتی نیز  از این 

موضوع بی تاثیر مانده است.
ب��ه گ��زارش »اخبار خ��ودرو«،  ب��ازار خ��ودروی ای��ران یکی از 
پیچیده تری��ن بازاره��ا ب��وده و پیش بینی رفتارهای آن کار بس��یار 
دشواری اس��ت. یکی از این مسائل، تاثیر اتفاقات بین المللی بر این 
بازار بوده، هرچند در برخی موارد بحران های تاثیر س��ریع و آنی بر 

این بازار می گذارند و اما گاه تاثیر محسوسی ندارند.
به عنوان مث��ال اتفاقات و تنش های بین المللی یک هفته گذش��ته 
تاثیر محسوس��ی بر بازار خودرو نگذاش��ته و حتی بازار خودروهای 

وارداتی نیز  از این موضوع بی تاثیر مانده است. 
ب��ا این وجود نمی توان تضمین کرد در آینده رخدادهای  خارجی 
بر بازار خودرو تاثیرگذار نباشند، اما در  حال  حاضر تاثیر مولفه های 

داخلی بر بازار خودرو بسیار بیشتر از عوامل خارجی است. 

دالیل دپو خودرو در بندر خرمشهر
سرپرس��ت گمرک خرمش��هر با اش��اره به دالیل دپو خودروهای 
واردات��ی در بن��در خرمش��هر گف��ت گم��رک مج��ری قان��ون و 
دس��تورالعمل های دولت است و هر تصمیمی که از سوی دولت و یا 
وزارتخانه های مس��ئول درخصوص ترخیص و ورود کاالیی به درون 

کشور اتخاذ شود، گمرک آن تصمیم را اجرایی خواهد کرد.
 علی س��لیمانی با اش��اره به دپوی خودروه��ای وارداتی در بندر 
خرمشهر اظهار داشت: تعدادی از خودروهایی که در بندر خرمشهر 
دپو ش��ده اند به دلیل آن اس��ت ک��ه صاحبان آنها نس��بت به ثبت 
س��فارش ورود این خودروها از سرزمین اصلی اقدام نکرده اند و این 

مساله باعث شده تا اجازه ترخیص نداشته باشند.
وی افزود: بخش��ی از خودروهای وارداتی نیز خودروهایی هستند 
که به منظور تردد در منطقه آزاد اروند وارد کشور و بندر خرمشهر 
شده اند و در این زمینه نیز مصوبه ای برای ترخیص این خودروها به 

گمرک ابالغ نشده است.
سرپرست گمرک خرمش��هر تصریح کرد: همچنین تعدادی دیگر 
از خودروهای دپوش��ده در بندر خرمش��هر نی��ز خودروهای لوکس 
هس��تند که عمدتاً حجم موتور آنها باالی 2۵00 سی س��ی است و 
در ای��ن زمینه در حال حاضر اج��ازه ترخیص این خودروها از بندر 

وجود ندارد.
س��لیمانی عنوان کرد: ورود و ترخیص خودرو به درون کش��ور با 
مجوز س��ازمان توسعه و تجارت ایران انجام و گمرک در این زمینه 
فقط به عنوان مجری به قانون عمل می کند. گمرک سیاس��ت گذار 
نیس��ت و ص��دور مجوز ترخی��ص خودروهای واردش��ده از گمرک 

برعهده سازمان توسعه و تجارت ایران است.
وی با بیان اینکه گمرک مجری قانون و دس��تورالعمل های دولت 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: دولت و ی��ا وزارتخانه ه��ای ذی صالح هر 
تصمیمی را که درخصوص ترخیص و ورود کاالیی به درون کش��ور 

اتخاذ کنند، گمرک آن تصمیم را اجرایی خواهد کرد.

تضاد در تصمیم گیری دولت و مجلس باعث 
ایجاد تنش در بازار خودرو خواهد شد

عضو فراکس��یون صنایع و معادن در مجلس ش��ورای اسامی با 
بیان اینکه در ش��رایط ملتهب بازار خودرو ک��ه قیمت ها با تاثیر 
از عوام��ل اقتصادی ناش��ی از تحریم و همچنی��ن عوامل روانی، 
بدون حس��اب و کت��اب افزایش پیدا می کن��د مقوله ۵درصد زیر 
قیم��ت بازار صرفا ب��ه زیان مصرف کننده اس��ت، گفت: البته اگر 
قرار اس��ت اختالفی بین قیم��ت کارخانه و بازار باش��د چرا این 
س��ود به جیب تولیدکنندگان نرود و تولیدکننده از آن برای رفع 
مش��کالت خود اس��تفاده نکند و به جی��ب دالالن برود از طرفی 
هم که به خاطر وجود دالالن و س��ودجویان در این بازار، سقفی 
برای قیمت خودرو وجود ندارد این موضوع ممکن اس��ت به ضرر 

مصرف کنندگان تمام شود.
محس��ن کوهکن  ریزی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، تاکید 
کرد: اتخاذ سیاس��ت های موقت��ی در ارتباط با خودرو در ش��رایط 
کنونی اجتناب ناپذیراس��ت، اما باید سیاست جامعی نیز برای سوق 
دادن این بازار به س��مت و س��وی افزایش تولید و کیفیت تولیدات 
برای متعادل س��ازی عرض��ه و تقاضا در بازار اتخاذ ش��ود تا خودرو 

قیمت واقعی خود را در بازار بیابد.
عض��و فراکس��یون مع��دن و صنای��ع معدنی در مجلس ش��ورای 
اس��المی اذعان داش��ت: در ش��رایط عادی که هی��چ عامل خارجی 
و غیرکارشناس��ی در قیمت گذاری ه��ا موثر نیس��ت اگر به س��مت 
نرخ گذاری براس��اس قیمت فروش در ب��ازار برویم همانگونه که در 
همه جای دنیا مرسوم اس��ت زیانی به مصرف کننده نمی رسد بلکه 
قیمت ها براس��اس عوامل واقعی در ب��ازار افزایش یا کاهش می یابد. 
نرخ گذاری ها در کارخانه نیز متاثر از همان عوامل، افزایش یا کاهش 
خواهد داشت. کشور ما نیز پس از گذر از شرایط کنونی باید به آن 
سمت حرکت کند، اما در شرایط حال حاضر این اتفاق ممکن است 

به ضرر مصرف کنندگان تمام شود.
نماینده مردم لنجان در مجلس ش��ورای اس��المی افزود: تضاد در 
تصمیم گیری ه��ای مجلس و دولت قطع��ا باعث ایجاد تنش در بازار 
خواهد ش��د. اگر دولت یک تصمیم کارشناس��ی همه جانبه بگیرد و 
نظرات مختلف را در تصمیم گیری ها مداخله دهد و در نهایت بهترین 
نظر را انتخاب کند به طوری که محاسنش بیشتر و کمترین معایب 
را داشته باشد ضرورتی ندارد که مجلس در تصمیم گیری های دولت 

ورود پیدا کند و نظری مخالف آن اعالم کند.
عضو فراکس��یون دفاع و اقتدار در مجلس شورای اسالمی تصریح 
ک��رد: به طور معمول مجلس زمانی ورود پیدا می کند که احس��اس 
کن��د تصمیماتی که از س��وی دولت اتخاذ ش��ده اس��ت تصمیمات 
کارشناسی ش��ده و دقیق��ی نبوده اس��ت، لذا ضروری اس��ت دولت 
زمانی  که قصد اتخاذ تصمیم گیری های کالن را دارد س��عی کند از 
ابتدای امر در چرایی و چگونگی اتخاذ تصمیمات، کمیس��یون های 
مربوط��ه مجلس را هم در جری��ان بگذارد و از نظ��رات آنها کمک 
بگی��رد تا بتوان��د با اتخاذ بهترین تصمی��م، مخالفت ها و تضادها در 

تصمیم گیری ها را به حداقل برساند.

با اقدامات کارشناس��ی و اخذ سیاست های ویژه می توان بازار داخل را از 
طریق واردات خودروی دست دوم ساماندهی و قیمت ها را کاهش داد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در گفت 
و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به مصوبه واردات خودروهای دست 
دوم توسط کمیسیون زیربنایی دولت اظهار داشت: در صورت تایید دولت 
با مصوبه واردات خودروهای دست دوم، این مساله با محدودیت منابع ارزی 
مواجه خواهد شد از این رو بانک مرکزی نیز از مخالفان این جریان است.

رض��ا علیزاده تصریح کرد: از آنجا که دول��ت و بانک مرکزی در واردات 
تمام کاالها به ویژه واردات خودرو معتقد اس��ت که واردات در این بخش 
موجب تنش و نابس��امانی نرخ ارز در بازار خواهد ش��د بنابراین در شورای 
س��ران س��ه قوه نیز مقرر گردید تا واردات خودرو نو به کشور ممنوع شود 

و همچن��ان این ممنوعیت ادامه دارد. وی افزود: ممنوعیت واردات خودرو 
پیام منفی را به بازار ارس��ال کرد و با ایجاد جو روانی نامناس��ب در بازار، 
ب��ر موج افزایش قیمت خودرو دام��ن زد. وی در ادامه راهکار جلوگیری از 
افزایش نرخ ارز را محدودیت در واردات خودرو ندانس��ت و تاکید کرد: در 
صورت��ی که به صادرکنندگانی که تعهد بازگرداندن ارز به کش��ور را دارند 
اجازه داده ش��ود که درصدی از تعهدات ش��ان را خودرو وارد کنند این امر 
ضمن اینکه مش��وقی برای صادرکنندگان اس��ت بلکه برای واردات نیازی 
ب��ه تامی��ن ارز از داخل نخواهد بود. این عضو کمیس��یون صنایع مجلس 
خاطرنش��ان کرد: هرچند معتقدم مجوز واردات خودرو در مقابل تعهدات 
ارزی صادرکنندگان باید پس از بررس��ی و کارشناسی دقیق در خصوص 
آن تصمیم گیری ش��ود. علیزاده تاکید کرد: در صورت موافقت دولت این 

تصمیم نه تنها التهاب��ی در بازار خودرو ایجاد نمی کند بلکه در کنترل جو 
روانی ب��ازار خودرو نیز موث��ر خواهد بود. وی همچنین ب��ه تاثیر واردات 
خودروهای خارجی دس��ت دوم برای کنت��رل قیمت ها در بازار پرداخت و 
افزود: واردات خودروهای دس��ت دوم زیر پنج س��ال ساخت که کیفیت و 
قیمت مناسبی داشته باشند در صورتی که موضوع ارز آنها به نحوی تامین 
شود که تنشی در بازار ایجاد نکند، می تواند در کنترل قیمت و نوسازی و 
رفع مش��کالت و کیفیت خدمات دهی به خصوص در ناوگان حمل و نقل 
عمومی در کش��ور موثر باشد. وی در پایان تاکید کرد: هنگامی که منبعی 
برای کنترل قیمت خودرو ایجاد می ش��ود به تبع در کل بازار خودرو تاثیر 
خواهد داشت، اما بایستی این تصمیمات کارشناسی شده باشد تا مشکلی 

در بازار ارز ایجاد نشود.

مجوز واردات خودرو در مقابل بخشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان

رئیس هی��ات مدیره هلدین��گ رایزکو اعالم می کن��د که در صنعت 
خودروس��ازی کشور انحصار وجود ندارد؛ صنعت در دست دولت است و 
دولت باید جوابگوی ضرر و زیان و مسائل دیگر این صنعت باشد؛ دولت 
موظف اس��ت ضرر و زیان را به یکایک سهامداران خودروسازان بپردازد 

زیرا قیمت گذاری دستوری بوده و رقابت و حمایتی وجود ندارد.
دکتر حمیدرضا صمدی در نشس��ت هم اندیش��ی درباره رونق صنعت 
قطعه س��ازی اظهار داش��ت: یکی از ضعف ه��ای ارتباطی صنعت، ضعف 
ارتباط با رس��انه اس��ت. اگر بخواهیم اضالع تعریفی حرکت و شفافیت 
جامعه را تعریف کنیم، ش��فافیت صنعت، بانک ها و س��رمایه و شفافیت 
اصحاب رس��انه مطرح است و مواردی مثل مجلس، دولت و قوه قضائیه 
محاط بر این مثلث هستند، بنابراین اصحاب رسانه یکی از اضالع اصلی 

این مثلث هستند.
رئی��س هیات مدیره هلدینگ رایزکو گفت: متاس��فانه همدلی بین ما 
از میان رفته اس��ت؛ بسیجیان زمان جنگ و آنها که دل شان برای ایران 
می س��وخت کجا هستند؟ متاس��فانه گویا همگی این افراد ترک مسند 

کرده اند.
صمدی افزود: در گذش��ته همگی یکصدا می  گفتیم »چو ایران نباشد 
تن من مباد«، اما در حال حاضر فقط به این فکر هستیم که یکدیگر را 
عیان کنیم تا یک قدم از دیگران پیش بیفتیم زیرا متاسفانه در فرهنگ 
ما همکاری وجود ندارد، مثال همگی با هم و همراه با تیم خودروسازان 

به دنبال حل مشکل خودروهای کف کارخانجات نیستیم.
وی افزود: بنده بارها به مدیران خودروساز گفته ام که ما همچون یک 
خانواده هس��تیم و الزم است این خانواده مسائل خود را در درون خود 
حل کند زیرا وقتی که مساله به بیرون از خانواده منتقل شود تبدیل به 
مشکل شده و این مش��کل تبدیل به داستانی غیرقابل حل می شود؛ به 
این دالیل است که ناگهان صنعت خودرو در کره جنوبی و ویتنام تبدیل 
به یک صنعت خودروی موثر و تغییردهنده در صنعت کش��ور خودشان 
می شود و صنعت خودروی کشور ما با قدمت بیش از ۶0 سال متاسفانه 

هنوز در جایگاه یک صنعت مونتاژکار باقی مانده است.
رئیس هیات مدیره هلدینگ رایزکو گفت: س��وال این اس��ت که چرا 
همدلی در صنعت خودروی کش��ور از بین رفته است؟ متاسفانه اکنون 
شاهد هستیم که دو خودروساز بزرگ کشور سرمایه بزرگی را تبدیل به 
یک س��رمایه خوابیده کرده به طوری که هر یک از دو خودروساز بزرگ 
کش��ور نزدیک به ۱00 هزار خودروی ناق��ص در کف کارخانجات دارند 
و این مس��اله باعث ش��ده که ما اکنون به دنبال بانک ها باش��یم و برای 

دریافت وام التماس کنیم تا بتوانیم به تولید ادامه دهیم.
صم��دی افزود: ب��رای دریافت این وام، تمام قطعه س��ازان و انجمن ها 
بای��د تمنا و التماس کنند تا مس��ئولین بانکی تصمیم بگیرند به صنعت 
کش��ور وام تخصیص دهند درصورتی که طبق تراز تجاری تعریف ش��ده 
برای بانک ها، تراز صنعتی بانک ها باید به 40درصد می رسید، به عبارتی 

40درص��د از مجموعه وام های تخصیص یافته بانک ها باید به دلیل بحث 
اشتغال زایی به تراز صنعت تخصیص یابد. 

وی با اشاره به اینکه مافیای خودرو وجود ندارد، گفت: آنچه که امروز 
در صنعت ش��اهد آن هس��تیم حضور مافیای ضد تولید ملی و اشتغال 
اس��ت وگرنه چگونه نامه فوق محرمانه معاون وزیر برای مجوز محموله 
هزار دستگاه خودرو در رسانه فارسی زبان خارج از کشور علنی می شود؟ 
این مس��ائل همه نش��انه مافیای ضد تولید مل��ی و رقابت منفی در این 

حوزه است.
رئیس هیات مدیره هلدینگ رایزکو درخصوص هلدینگ رایزکو اظهار 
داش��ت: ما در رایزکو س��عی کرده ایم به طور تمام و کمال از اطالعات و 
دانش روز اس��تفاده کنیم؛ گ��روه رایزکو هیچ یک از تکنولوژی و خطوط 
خ��ود را از کش��ور چین و کش��ورهای آس��یایی وارد نک��رده بلکه تمام 
تکنولوژی های واردش��ده از مجموع��ه تکنولوژی های روز آلمان و ایتالیا 

بوده است.
صمدی افزود: روزی که همه در مورد یورو 4 صحبت می کردند گروه 
رایزکو توانایی تولید استاندارد یورو ۵ را داشت و در حال حاضر توانایی 
تولی��د اس��تانداردهای یورو۶ را نی��ز دارد و این گروه هم��واره یک گام 
جلوتر از صنعت خودروس��ازی کشور بوده زیرا برای نیازها و برنامه های 
تولید خودرو، براساس تعریف های انجام شده و برنامه های صورت گرفته، 

راهکار تعریف کرده است.

رئیس کانون انجمن های صنفی حمل کاالی کش��ور اعالم می کند که 
به رغم وجود مش��کالت پابرجا، در حال حاضر وضعیت تامین الستیک 
و تخصیص سوخت ناوگان تا حدی بهبود یافته و در حوزه روغن موتور 

نیز گشایش هایی ایجاد شده است.
ناج��ی س��المی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
مش��کالت مربوط به تامی��ن قطعات یدکی ناوگان حمل کاالی کش��ور 
ب��ه قوت خود باقی اس��ت، اما وضعیت تامین الس��تیک بهبود یافته به 
طوری ک��ه در برخ��ی از شهرس��تان ها تا پنج جفت الس��تیک با قیمت 

مصوب به رانندگان ارائه شده است.
س��المی افزود: وضعیت س��وخت نیز بهبود یافته و س��همیه خوبی به 
رانن��دگان تخصیص داده ش��د، به عنوان نمونه ب��ه برخی خودروها ۱2 
هزار لیتر و به بعضی از ماش��ین ها ۱۵ هزار لیتر سوخت تخصیص داده 

شد که البته 4 هزار لیتر از آن تنخواه بوده است.
رئیس کانون انجمن های صنفی حمل کاالی کش��ور افزود: با سوخت 

تخصی��ص داده ش��ده، عملک��رد خودروه��ا افزایش می یابد و س��همیه 
عملکردی بیشتری خواهند داشت.

وی درخص��وص وضعی��ت تامین روغ��ن موتور گفت: در بن��ادر امام 
خمینی، بندرعباس و بندر ش��هید رجایی روغن در پایانه ها تحویل داده 
می شود، همچنین در شهرستان ها نیز وضعیت تامین روغن موتور بهبود 

یافته است.
سالمی تصریح کرد: ارائه روغن موتور در پایانه  های بنادر آغاز شده که 
این روغن موتور به تمام خودروها اعم از خاور و خودروهای دیگر ناوگان 
تخصیص می یابد. همچنین در شهرستان ها در صورت وجود درخواست، 

احتمال ارائه روغن موتور در پایانه ها وجود دارد.
س��المی گفت: قبال روغن موتور را احتکار کرده بودند، اما با توجه به 
افزایش قیمت، محصوالت به بازار ارائه ش��د؛ به عبارتی، در حال حاضر 

روغن موتور در بازار موجود است اما قیمت باالیی دارد.
رئی��س کانون انجمن های صنفی حمل کاالی کش��ور گفت: با وجود 

بهب��ود وضعیت در موارد گفته ش��ده، همچنان مش��کالت پابرجایی در 
ح��وزه صنعت و معدن وج��ود دارد؛ ل��وازم یدکی روز ب��ه روز گران تر 
می ش��ود، ضمن آنکه قطع��ات یدکی کمیاب ب��وده و از کیفیت باالیی 
برخوردار نیس��تند، با این وجود، وضعیت نس��بت به گذش��ته تا حدی 

بهتر شده است.
س��المی گفت: ش��رایط اقتصادی کش��ور اینگونه اس��ت و مشکالت 
اقتص��ادی در کل کش��ور وج��ود دارد و مخت��ص به رانن��دگان ناوگان 
حمل کاالی کش��ور نیست. متاسفانه ضعف نظارتی وجود دارد و گاهی 
اوق��ات واس��طه ها در تمام حوزه ها -حتی خوار و بار فروش��ی- اقدام به 

گرانفروشی می کنند.
رئیس کانون انجمن های صنفی حمل کاالی کش��ور افزود: ملت ایران 
پی��ش از این از تنگناها با موفقیت عب��ور کرده و از تنگناهای فعلی نیز 
با موفقیت عبور خواهیم کرد. امیدواریم مش��کالت در تمام حوزه ها حل 

شود و آینده خوبی پیش رو داشته باشیم.

قائم مقام اجرایي ایران خودرو درباره برنامه هاي خودکفایي محصوالت 
گفت در حال حاضر تیم بس��یار قوي در ساپکو و مرکز تحقیقات شکل 
گرفته و نمایشگاه دائمي براي قطعات وارداتي برگزار شده است. از زمان 
آغاز به کار این نمایش��گاه بس��یاري از س��ازندگان آمادگي خود را براي 
س��اخت و تولید اعالم کرده اند و در حال حاضر بخش زیادي از قطعات 

در دستور کار داخلي سازي قرار گرفته است.
ب��ه گزارش پدال نیوز به نقل از ایکوپ��رس، حمید مرادي با بیان این 
مطلب افزود:  تا جایي که امکان توس��عه و خودکفایي محصول را داشته 

باشیم آن را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وي با اش��اره به قطع یک س��ویه همکاري ها از سوي شرکاي خارجي 
گف��ت: این موضوع انگیزه و اراده جدي را در ایران خودرو ایجاد کرد تا 
با تکیه بر توان س��ازندگان داخلي و نظارت کیف��ي در مراحل تامین و 
تولید قطعات،  در کنار افزای��ش عمق خودکفایي، کیفیت محصوالت را 
ارتقا دهیم.   قائم مقام اجرایي ایران خودرو تاکید کرد:  کسب ستاره هاي 
کیفیت براي محصوالت در سال گذشته و امسال موید این موضوع است.   
مرادي از برگزاري مس��تمر جلسات کنترل کیفیت محصوالت خبر داد 
و گف��ت: در این جلس��ات به عنوان یکي از ابزاره��اي مدیریت کیفیت، 
ایرادات کیفي خودروها شناسایي شده و براي رفع آن برنامه هاي بهبود 

ارائه مي شود. نتایج این اقدامات در ارزیابي هاي شرکت بازرسي کیفیت 
و اس��تاندارد ایران و افزایش ستاره هاي کیفي محصوالت براي مشتریان 
و جامعه ملموس اس��ت.   قائم مقام اجرایي ای��ران خودرو با بیان اینکه 
مرحله اصلي اثرگذاري تحریم ها را پشت سر گذاشته ایم، از برنامه ریزي 
ب��راي عبور کامل از تحریم ها خبر داد.  مرادي گفت: تحریم ها واقعیتي 
بود که آثار س��وئي بر صنعت و تولید در کش��ور گذاشت، اما با اقداماتي 
که در زنجیره تامین و تولید ایران خودرو صورت گرفت، توانس��تیم در 
س��ه ماه پایاني سال گذشته تولید را به شرایط باثباتي برسانیم. درحال 
حاضر تولید روزانه به شرایط باثبات روزانه ۱۵00 دستگاه رسیده است.

تالش مافیای ضد تولید ملی و اشتغال برای زمین زدن صنعت خودروی کشور

بهبود نسبی در وضعیت تامین الستیک و روغن موتور ناوگان حمل کاالی کشور

با جدیت توسعه و خودکفایي محصول را انجام مي دهیم

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
4 تیر 1398

شماره 1338



کسب و کارامـروز۸

مع��اون پژوه��ش، برنامه ری��زی و آم��وزش نیروی انس��انی آموزش 
و پ��رورش البرز گفت برای نخس��تین بار در البرز باش��گاه کارآفرینان 
نوج��وان در آموزش و پرورش این اس��تان با رویکرد خالقیت آفرینی و 

توانمندسازی در بین دانش آموزان تاسیس 
می شود.

تقی ن��ادری روز دوش��نبه در گفت و گو 
با ایرن��ا، اظهار داش��ت: اداره کل آموزش و 
پ��رورش البرز با هم��کاری اداره کل تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی و همچنین اداره کل 
آم��وزش فنی و حرفه ای اس��تان همزمان با 
پنج استان کش��ور اقدام به تاسیس باشگاه 

کارآفرینی نوجوان کرده است.
وی خاطرنشان کرد: هماهنگی الزم برای 
عملیاتی ک��ردن این برنامه مهم در ش��ورای 
آموزش و پرورش الب��رز مورد پیگیری قرار 
می گیرد تا با مصوبه ش��ورا این باش��گاه در 

استان راه اندازی شود.
ن��ادری با بیان اینکه آموزش و پرورش البرز همزمان با پنج اس��تان 
دیگر در کش��ور اقدام به تاسیس راه اندازی باشگاه کارآفرینان نوجوان 

می کن��د، ادامه داد: این حرکت نو در البرز که براس��اس س��احت های 
شش گانه سند تحول بنیادین در دستور کاری قرار گرفته است نیاز به 

حمایت ویژه مسئوالن استانی دارد.
ن��ادری تصریح ک��رد: فعال ک��ردن این 
باش��گاه کارآفرین��ی در تقوی��ت نگ��رش 
کارآفرینانه و توانمندس��ازی دانش آموزان 
از طری��ق کش��ف و واکاوی خالقی��ت و 
همچنین آش��نایی اولیای دانش آموزان با 

مباحث کارآفرینی نقش سازنده ای دارد.
وی اضاف��ه کرد: در باش��گاه کارآفرینان 
نوجوان آموزش و پرورش البرز، گروه سنی 
۱2 تا ۱۸ سال تحت پوشش قرار می گیرد.
وی تاکی��د ک��رد: بهب��ود مهارت ه��ای 
اساسی چون پرسش��گری، تفکر پیوندی، 
کارگروه��ی،  توانای��ی  آزمایش��گری، 
شبکه س��ازی و حل مساله از جمله اهداف 
پیش بینی ش��ده برای باش��گاه کارآفرینان در آم��وزش و پرورش البرز 

است.
استان البرز 4۶0 هزار دانش آموز دارد.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به آمادگی ۱۳ دانشگاه سطح یک کشور برای 
همکاری های بین المللی گفت حل بسیاری از مسائل و چالش های امروزی بشر 

نیازمند همکاری های علمی بین المللی است.
به گزارش ایرنا، محمود نیلی احمدآبادی در 
»همایش بین المللی دانش��گاهی فرانسه زبان« 
برگزاری این نشس��ت را نش��انه توسعه روابط 
بین دانش��گاهی و در واقع همکاری های علمی 
بین المللی عنوان و اظهار داشت: محورهای این 
کنفرانس چالش های امروزی جوامع بش��ری را 

مورد توجه قرار می دهد.
وی در این برنامه که در س��الن همایش های 
دانش��کده تربیت بدنی دانش��گاه تهران برگزار 
ش��د، افزود: دانشگاه تهران در برنامه پنج ساله 
توس��عه، کارآفرینی، مس��ئولیت های اجتماعی 
و تقوی��ت رواب��ط بین الملل��ی را در برنامه های 

اساسی قرار داده است.
نیلی احمدآبادی تصریح کرد: امروزه با رش��د و توس��عه علم و فناوری، رفاه 
و رضایت بش��ری افزایش یافته، اما در مقابل مس��ائل و چالش های انسانی نیز 
مرزه��ای جغرافیایی را شکس��ته و غلبه بر آنها نیازمن��د همکاری متخصصان 

علمی بین المللی اس��ت. وی تاکید کرد: در سده های گذشته جوامع به منظور 
فه��م عمیق تر، علوم را تقس��یم کردن��د؛ اما در کنار این فه��م دقیق از کارایی 
و اثربخش��ی علوم غافل ش��دند. نیلی احمد آبادی افزود: رش��د و توسعه علم و 
فن��اوری امروز باید دس��تاوردهای عظیم تری 
داش��ته باشد. رئیس دانش��گاه تهران با اشاره 
به وقوع س��یل اخیر در کش��ور اظهار داشت: 
امروزه آب به عنوان یک ماده تلقی نمی ش��ود 
که تنها متخصص��ان این علم به آن بپردازند. 
در حال حاضر مس��ائل فرهنگ��ی، اجتماعی، 

اقتصادی و… نیز به این مهم مرتبط است.
نیلی احمدآبادی با بیان اینکه مس��ئولیت 
هیأت ویژه بررسی سیالب های اخیر ایران نیز 
به دانشگاه تهران واگذار شده است، گفت: ۱۶ 
کارگ��روه از متخصصان عل��وم متعدد در این 
زمینه فعالیت می کنند، چراکه حل مسائل و 
مش��کالت جامعه در سطح کالن نیازمند یک 
نگاه همه جانبه اس��ت. وی اضافه ک��رد: در این خصوص همچنین نباید تنها بر 
ظرفیت ه��ای داخلی تکیه کرد. بلکه همکاری با س��ایر کش��ورها نیز از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.

حل چالش های دنیای امروز نیازمند همکاری های علمی بین المللی استباشگاه کارآفرینان نوجوان در آموزش و پرورش البرز تاسیس می شود

مترجم: ملیکا نصیر - در دنیای امروز، همه به دنبال ترفیع شغلی 
و ارتقا هس��تند؛ که به صورت یک نشان روی پیراهن شان یا به صورت 
عنوان ش��غلی روی میز کارشان نمایان شود! مثال مدیر بخش، معاون، 
سرپرس��ت و .... به نظر می رس��د همه به دنبال نشان دادن ارزش خود 

تحت این عناوین هستند.
چرا به خودتان زحمت می دهید؟ با یک عنوان شغلی هیچ چیز تغییر 
نخواهد کرد. در اس��تارت آپ عناوین ش��غلی چن��دان اهمیتی ندارند. 
زمانی ازس��وی همکاران تان احترام واقعی دریافت می کنید که سخت 
کار کنید. اگر عنوان ش��غلی  جدیدی را به دس��ت بیاورید آنها فقط به 
واس��طه آن ترفیع شغلی به شما احترام می گذارند نه به خاطر تالش و 

شایستگی واقعی تان...
م��ن به عنوان عضوی از یک تیم دو نفره بیش��تر کاره��ا را به عهده 
گرفتم. این امر س��بب افزایش وس��عت نظارت و کنترل من در انجام 

کاره��ا ش��د. در ادام��ه، می توانی��د 
لیس��تی از نقش ه��ای ش��غلی ی��ا 
عناوینی که من در اس��تارت آپم به 
عهده دارم یا بر آنها نظارت می کنم، 

را مشاهده کنید:
• بنیان گذار و موسس

• طراح
• سازنده و خالق

• طراح سایت
• مدیر

• مدیر مالی
• مدیر رسانه های اجتماعی

• مدیر ارتباطات
• رابط با مشتریان

• ارزیابی کننده نقش ها و مشاغل
• قیمت گذاری و هزینه یابی

• تولید محتوا
• تامین کمیسیون های قراردادها

• مدیریت استراتژی بازاریابی
برای درک بهتر می توان تمام این عناوین و نقش های شغلی را تحت 

عنوان یک عبارت بیان کرد: 
من کارآفرین هستم

منحنی یادگیری راه اندازی:
وقتی مردم از من می پرسند: »مهم ترین عامل برای شروع یک کسب 

وکار چیست؟« من همیشه پاسخ مشابه و یکسانی می دهم.
تجارب و درس هایی که در س��فر کارآفرینی می آموزید عامل تغییر 

شما خواهند بود
منحن��ی یادگی��ری در اس��تارت آپ همچن��ان مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد، چراکه می تواند به س��ودآوری بینجامد، بااین حال مشکالتی 
نیز در مس��یر راه اندازی کس��ب و کارتان وجود خواهد داشت. هر پروژه 
جدی��د چالش های جدیدی را به همراه دارد. ش��ما ب��ا یافتن کارکنان 

متفاوت و ماهر، بهتر و بهتر می شوید.
 من در اس��تارت آپم عالوه بر توس��عه کس��ب و کار به طور جدی برای 
توس��عه ش��خصی خودم هم تالش ک��ردم. به این ترتی��ب مهارت ها، 
توانایی ه��ا و تجربیاتم ۱0برابر ش��د. چون من انتخ��اب کردم که تمام 

نقش  هایی را که در باال ذکر شد برعهده بگیرم.
• ما ماموریت و وظایف مان را خودمان انجام دادیم.

• م��ا نمی خواهیم نیرویی را اس��تخدام کنیم تا پ��ول ما را مدیریت 
کنند.

• ما نمی خواستیم نیرویی را استخدام کنیم تا حساب های شبکه های 
اجتماعی ما را اداره کنند.

• ما نمی خواستیم یک طراح وب را استخدام کنیم.
• ما پولی به تولیدکننده محتوا پرداخت نکردیم تا برای مان محتوای 

بازاریابی بسازد.
ما می خواس��تیم یک برند شخصی و غنی را توسعه دهیم. برندی که 
به ما اجازه دهد، روابط صمیمانه ای با مشتریان ایجاد کنیم و در صدد 

کنترل این فرآیندها بودیم.
م��ا تصمیم گرفتی��م اس��تارت آپی را راه اندازی کنیم ک��ه از آن یاد 

بگیریم!
ما همیشه توافق کردیم که حتی 
اگر اس��تارت آپ مان شکست خورد، 
آنق��در مه��ارت و تجربه ه��ای عالی 
به دست آورده باشیم که بتوانیم یک 
رزوم��ه کاری شایس��ته  ارائه دهیم. 
ی��ا حتی ب��ا نمایش دس��تاوردهای 
خودمان در کس��ب و کارمان آن را 
بهبود بخش��یم. این ی��ک موفقیت 

بزرگ خواهد بود.
راه ان��دازی  ب��رای  نکات��ی 

کسب و کارتان:
آغازین کسب وکارتان  در روزهای 
به خ��رج ک��ردن هم��ه پول��ی که 
در اختی��ار داری��د یا برون س��پاری 
جنبه ه��ای مختلف کس��ب وکارتان 
فکر نکنی��د. بودجه خ��ود را صرف 
اس��تخدام  ی��ا  ای��ده آل  بازاریاب��ی 
دس��تیاری برای مدیر، یا مواردی از 

این دست نکنید.
نقش های مختلف را خودتان ایفا کنید:

از منطقه آس��ایش خود بیرون بیایید. به س��مت ناشناخته ها بروید. 
از س��فر خود به عنوان ابزاری برای یادگیری اس��تفاده کنید، ابزاری به 

نام تجربه که سبب تمایز کسب و کار شما از سایر رقبای تان می شود.
از آزمایش کردن نترسید:

اگر از دیگران بخواهید که همه کارهای ش��ما را انجام دهند، تجربه 
و یادگیری برای شما اتفاق نمی افتد.

از هیچ شروع کنید:
عنوان ه��ای مدیرعامل، مدیر، رئیس ش��رکت و ه��ر چیز دیگری را 
فراموش کنید. روی یادگیری تمرکز کنید و خود را به چالش بکشید تا 
مهارت های جدید را گسترش دهید. تا جایی که می توانید به جنبه های 

مختلف کسب وکار خود تسلط داشته  باشید.
کارآفرین باشید و از عناوین مختلف صرف نظر کنید، چرا که تالش 

شما سبب تمایز شما از دیگران می شود.
medium/modirinfo  :منبع 

اخیرا رویدادی به میزبانی شـرکت سـرمایه گذاری Village Global برای بنیان گذاران 
برگزار شـد. یکی از سرمایه گذاران برجسته  این رویداد، بیل گیتس بود که با جولیا هارتز، 
 هم بنیان گذار و مدیرعامل شرکتEventbrite، درباره  تأسیس شرکت و تصمیمات دشوار 

الزم برای ایجاد و حفظ کسب وکار پررونق بحث می کرد.
به گزارش زومیت، در بخشـی از این گفت و گو، گیتس اظهار داشـت به تعطیالت و زمان 
اسـتراحت اعتقادی ندارد. همین باعث شد هارتز درباره دیدگاه شخصی وی درباره  تعادل 
کار و زندگی سـؤال کند که آیا درنتیجه  اتفاقی در گذشته، به چنین دیدگاهی دست پیدا 

کرده است؟
گیتس با پاسخ کوتاهی گفت: ه! نه در سال های ابتدایی شروع فعالیت شرکت، به خصوص 

زمانی که شرکت در حال ساخت پلتفرم نرم افزاری است.
بنیان گذار مایکروسـافت در ادامه افزود: دیدگاهی نسبتا سفت وسخت درباره  کار دارم و 
معتقدم در طول سال های ابتدایی کار، باید فداکاری بزرگی کرد؛ به ویژه اگر در  حال  تالش 
برای انجام پروژه  ای مهندسی هستید و باید عملی بودن و اجرای موفق آن را نشان دهید.
درحقیقـت، بیل گیتس هنوز هم خودش را سـرزنش می کند کـه چرا با غفلت و کوتاهی 
به گوگل اجازه  توسـعه  اندروید را داد. گیتس اندروید را »پلتفرم اسـتاندارد گوشـی های 

غیراپل« توصیف می کند و باور دارد چنین دستاوردی باید از آِن مایکروسافت می بود.
سپس، این پرسش مطرح شد که آیا تمرکز کامل و دقیق روی کار، رمز موفقیت است یا 
اینکـه بنیان گذاران در مراحل اولیه  کار باید به نوعی مصالحه کنند. در ادامه، پاسـخ کامل 

بیل گیتس به پرسـش یادشده را از زبان خودش می  خوانیم: معتقدم درباره  اسطوره سازی 
و پرسـتش ایده  سخت کوشـی و جدی گرفتـن کار می  توان زیاده روی کـرد، چراکه درباره  
خوِد من این حدیث سخت کوشـی بسـیار کارسـاز بوده اسـت. من هیچ اعتقادی به آخر 
هفته هـا و تعطیـالت ندارم؛ اگرچه می دانـم همه مثل من فکر نمی کنند. من شـماره پالک 
تمـام کارمندانی را می دانم که در ماه گذشـته کارت خود را بـه پارکینگ تحویل دادند و 
گرفتند، اما من تعطیالت را توصیه نمی کنم و فکر نمی کنم واقعا تمام مردم از آخر هفته ها 
لذت ببرند. در 3۰ سالگی، تصور این موضوع آسان نبود که چطور می  توانستم از تعطیالت 
صرف نظر کنم؛ چراکه در این سن، به خاطر ظهور برخی ویژگی های رفتاری، تعطیالت آخر 
هفته را دوسـت داشتم؛ البته نامزدم نیز به تعطیالت آخر هفته عالقه داشت. اکنون، بارها 
به تعطیالت می روم. فکر می کنم بیل گیتس ۲۰ سـاله از بیل گیتس امروز، به شـدت متنفر 
اسـت. زمانی که جوان بودم، همیشـه با خودم فکر می کردم هیچ وقت پروازی به جز پرواز 
اقتصادی سـوار نشوم، حاال هواپیمای شخصی خودم را دارم. همان طورکه می بینید، تعداد 

وقایع و اتفاقات رخ داده بسیار زیاد هستند و به سرعت به وقوع پیوسته اند.
بسیار خوب است که در اولین سال های کار، تیمی داشته باشید که اعضای آن مثل شما 
روی کار شـرکت و آینده آن حساسیت باشند. باید درک متقابل از همدیگر داشته باشید 
تا بدین ترتیب، انتظارات افراد متفاوت نباشـد. طبیعتا افرادی نیز وجود خواهند داشت که 
درگیر مسـائلی چون سالمت و خانواده هستند که باعث می شود ذهن شان از کار منحرف 

شود.

در دنیای استارت آپ ها عناوین شغلی بی معنا  هستند

بیل گیتس واگذاری عرصه به گوگل و اندروید را بزرگ ترین اشتباه عمرش می داند

دریچــه

ب��ا افتتاح و آغ��از فعالیت پارک علم و فناوری کاش��ان، ۳0 هکت��ار زمین حدفاصل 
دانش��گاه و ش��هرک صنعتی راوند به صورت اجاره درازم��دت در اختیار این پارک قرار 
می گیرد تا زمینه تبلور ایده های خالق و نوآور این شهرس��تان و تبدیل آن به محصول 

یا خدمت تجاری باشد.
ب��ه گزارش معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، معاون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهوری در نخس��تین بخش از این س��فر یک روزه، از خط تولید شرکت صنعت 
اندیشه مدار بازدید می کند. فعاالن فناور این شرکت که تولیدات دانش بنیان را در زمینه 
یونیت، رله هاي حفاظتي و کنترلي ارائه کرده است، از آخرین دستاوردها و نیازهای شان 

با معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری سخن می گویند.

 پارک علم و فناوری کاشان
افتتاح می شود

سه شنبه
4 تیر 1398
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مع��اون طرح و برنامه ریزی س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی 
ش��هرداری تهران با اش��اره به استقبال اس��تارت آپ ها از ارائه راهکار و 
پیش��نهادهای نوین به آتش نشانی گفت ش��رکت های دانش بنیان یک 
م��اه فرصت دارند تا ایده های اجرایی خود را به س��ازمان آتش نش��انی 

ارائه کنند.
به گزارش ایس��نا، کاظم غالمی، با اش��اره به ارائ��ه نیازهای فناورانه 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به استارت آپ ها، 
اظهار داشت: سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی تهران برای اولین 
بار روز 2۱ خرداد رویدادی را در حاش��یه نمایش��گاه اینوتکس برگزار 
کرد که طی آنان نیازهای فناورانه این س��ازمان به اس��تارت آپ ها ارائه 
ش��د. در این رویداد قرار شد تا اس��تارت آپ ها راهکارهای مدنظر خود 
را ب��ه س��ازمان ارائه کنند و پ��س از آن همکاری بین این س��ازمان و 

استارت آپ هایی که طرح های کارآمدی داشتند شکل گیرد.
وی با تاکید ب��ر اینکه مدیریت 
س��ازمان آتش نشانی به دنبال این 
اس��ت که از فناوری ه��ای نوین و 
ایده ه��ای جدید اس��تفاده کند و 
تا حد امکان روش های س��نتی را 
تغییر دهد، گفت: تغییر روش های 
سنتی به روش های نوین به چند 
دلیل کارآمد اس��ت که یکی این 
اس��ت که اگ��ر بتوانیم به س��مت 
فناوری ه��ای نوی��ن حرکت کنیم 
بهره وری باالتری خواهیم داشت، 
یک��ی از دالی��ل دیگ��ر نی��ز این 
اس��ت که روش های سنتی هزینه 
اس��تفاده  بنابراین  دارند،  باالتری 
از روش ه��ای فناورانه هزینه های 

سازمان را هم کاهش می دهد.
مع��اون طرح و برنامه ریزی س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی 
ش��هرداری تهران ب��ا بیان اینکه در حال حاضر برخ��ی از امکاناتی که 
در س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی ش��هر تهران مورد استفاده 
قرار می گیرد وارداتی اس��ت، ادامه داد: تاکنون در کش��ور به ساخت و 
تولید تجهیزات آتش نش��انی پرداخته نشده و به همین دلیل بسیاری 
از آنها وارداتی هس��تند. سال جاری س��ال تولید ملی است و سازمان 
آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز با همین دیدگاه در 
نظر دارد که از ایده ش��رکت های دانش بنیان داخل کشور استفاده کند 
ت��ا هم اهدافش را برآورده کند و ه��م موجب ایجاد بازار کار در داخل 

کشور شود.
غالمی اس��تقبال ش��رکت های دانش بنی��ان از این رویداد را بس��یار 
مناس��ب و قابل توجه ارزیابی کرد و افزود: شرکت های دانش بنیان یک 
ماه فرصت دارند تا ایده های خود را به س��ازمان آتش نشانی ارائه کنند. 
برای بررس��ی ایده هایی که از س��وی این ش��رکت ها ارائه می شود نیز 
کمیته ای تش��کیل ش��ده تا با توجه به چالش های سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی ش��هرداری تهران بهترین ایده ها را انتخاب کند. این 
اقدام طی دو رویداد دیگر در س��ال جاری نیز برگزار خواهد ش��د چرا 
که همکاری با س��ازمان های دانش بنیان و استارت آپ ها در برنامه های 

این سازمان قرار دارد.
مع��اون طرح و برنامه ریزی س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی 

ش��هرداری تهران ب��ا بیان اینک��ه در اولین رویداد برخ��ی از نیازهای 
س��ازمان مطرح ش��د، اما در رویداده��ای بعدی نیازهای س��ازمان به 
صورت گس��ترده تری ارائه خواهد ش��د، گفت: در رویداد اول برخی از 
نیازهای س��ازمان از جمله آموزش های تخصص��ی، آموزش های حوزه 
شهروندی و نظام بازرسی ایمنی و… را مطرح کردیم. در آموزش های 
تخصصی به آتش نش��انان بحث اس��تفاده از شبیه س��ازهای آموزش��ی 
مطرح بود که در این زمینه از اس��تارت آپ ها درخواست کردیم راهکار 
مناس��بی به س��ازمان ارائه کنن��د، در حال حاضر نیروه��ای تازه کار با 
تجهیزات بس��یار گران قیمتی تعلیم می بینند ک��ه با توجه به احتمال 
اینکه این تجهیزات آس��یب ببینند وجود دارد ای��ن آموزش ها از نظر 
مالی به صرفه نیس��ت. یکی دیگر از مباحثی که مورد نظر این سازمان 
است به حوزه آموزش های شهروندی مربوط می شود. در واقع سازمان 
آتش نشانی قصد دارد تا با استفاده از بازی سازی جمعیت هدف را بهتر 
شناسایی کرده و با تولید کردن محتوا 
آموزش هایی را به صورت غیرمستقیم 
ارائه کند. این بازس��ازی قرار اس��ت با 
هدف اصل��ی ارتقای فرهن��گ ایمنی 
تولید ش��ود و برای گروه های مختلف 

جذابیت خاص خود را داشته باشد.
وی با اشاره به یکی دیگر از نیازهای 
فناورانه سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی ش��هرداری تهران که در حوزه 
نظام بازرسی ایمنی این سازمان است، 
گفت: بازرسی میدانی شهری با وسعت 
تهران به پتانس��یل بس��یار زیادی نیاز 
دارد، بنابراین یک��ی دیگر از نیازهایی 
که به اس��تارت آپ ها اعالم کردیم این 
بود که راهکارهای��ی را ارائه کنند که 
شهروندان با استفاده از معیارهایی که 
س��ازمان آتش نشانی برای ش��ان تعریف می کند و نکات آموزشی که به 
صورت مجازی تعلیم می بینند، ناایمنی ها را شناس��ایی و اطالع رسانی 

کنند.
غالمی افزود: یکی دیگر از مس��ائلی که س��ازمان آتش نش��انی برای 
حل آن احس��اس نیاز به ایده ه��ای فناوران��ه دارد در حوزه تجهیزات 
ایمنی و حفاظت از حریق اس��ت. گاهی تجهیزاتی که در زمینه ایمنی 
و حری��ق در ب��ازار به فروش می رس��د تقلبی و قالبی اس��ت، بنابراین 
از اس��تارت آپ ها خواس��تیم تا درخصوص نحوه کنترل این تجهیزات 
راهکاری مناسب ارائه کنند تا هم شهروندان به عنوان مصرف کننده از 
اصالت و مرغوبیت این تجهیزات اطمینان حاصل کنند و هم س��ازمان 
آتش نش��انی به عنوان ناظر تاییدیه خود را با اطمینان بیش��تری صادر 

کند.
مع��اون طرح و برنامه ریزی س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی 
ش��هرداری تهران در پایان با بیان اینکه نیازهای س��ازمان آتش نشانی 
گس��ترده اس��ت و درخصوص تجهیزات و روش ه��ای عملیاتی نیاز به 
راهکاره��ای نوی��ن دارد، گفت: با توج��ه به گس��تردگی نیازهای این 
س��ازمان ارائ��ه راهکارها در دیگ��ر حوزه ها نیز امکان پذی��ر بود تا اگر 
شرکتی با توجه به شناخت خود ایده مناسبی ارائه کرد، بتوانیم از آن 
اس��تفاده کنیم اما در رویدادهای بعدی نیازها را به صورت گسترده تر 

اعالم خواهیم کرد.
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مع��اون کارآفرینی و اش��تغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
ای��الم، گفت مزایای به کارگیری فارغ التحصیالن ش��غل اولی برای کارفرمایان، 
تجربه های موفق در الگوی نوین نویدبخش اثربخشی طرح توانمندسازی است.

»احمد خانمحمدیان« در گفت وگو با ایس��نا، 
ب��ا بی��ان اینک��ه، انتخاب جه��اد دانش��گاهی به 
عنوان مجری طرح توانمندس��ازی اقتصادی زنان 
سرپرس��ت خانوار نویدبخش اجرای اثرگذار این 
طرح است، اظهار داشت: طرح توانمندسازی زنان 
سرپرس��ت خانوار برگرفته از الگ��وی نوین طرح 
توس��عه مشاغل خانگی اس��ت که در آن سه فاز 
بررس��ی اولویت و پتانسیل منطقه، توانمندسازی 
متقاضیان و مرحله اتصال به بازار پیش بینی شده 

است.
وی با بیان اینکه کارفرمای اصلی طرح معاونت 
ام��ور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری اس��ت و 
مدیرکل بان��وان و خانواده در اس��تان کارفرمای 

اس��تانی و بازوی نظارتی معاونت زنان اس��ت و دو نه��اد حمایتی کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و اداره کل بهزیس��تی استان در شناسایی افراد واجد شرایط 

همکاری می کنند.

معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
اس��تان ایالم تصریح کرد: پایش مستمر طرح به صورت تخصصی برعهده اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��ت و جهاد دانش��گاهی به پش��توانه الگوی 
نوین مشاغل خانگی مجری این طرح است که 

امیدواریم به خوبی در استان اجرا شود.
وی پ��ای کار آم��دن پش��تیبان و اتصال به 
بازار را از ویژگی های خ��وب طرح الگوی نوین 
عنوان کرد و ادامه داد: در بحث توانمندس��ازی 
زنان سرپرست خانوار این موضوعات نیز دنبال 
می ش��ود و تجربه های موفق در ط��رح پایلوت 
نویدبخش به نتیجه رسیدن طرح توانمندسازی 

است.
پرداخ��ت ۱۷۵ میلی��ارد تومان ب��رای طرح 

اشتغال روستایی
خانمحمدی��ان در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن 
گفت وگ��و، اظهار داش��ت: از بهم��ن ماه ۱۳۹۶ 
تاکنون براس��اس آخری��ن آمار با پرداخت اف��زون بر ۱۷۵ میلی��ارد تومان به 
طرح های اش��تغال زایی روستایی و عشایری در این استان، زمینه اشتغال بیش 

از ۵ هزار نفر فراهم شده است.

ط��رح »لیزینگ محصوالت دانش بنیان و فناور« با همکاری ش��بکه 
فن ب��ازار ملی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری و صندوق 

نوآوری و شکوفایی اجرا می شود.
مرک��ز  گ��زارش  ب��ه 
ارتباط��ات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فناوری 
شبکه  جمهوری،  ریاس��ت 
فن بازار ملی معاونت علمی 
و فناوری و صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی با هدف کمک 
به توس��عه بازار محصوالت 
دانش بنی��ان،  و  فناوران��ه 
محصوالت  »لیزینگ  طرح 
را  فن��اور«  و  دانش بنی��ان 
اجرای��ی می کنن��د.  ای��ن 
طرح  به شرکت های فناور و 

دانش بنی��ان کمک می کند تا محصوالت خود را با ش��رایط ویژه ای به 
ش��رکت های خریدار، ارائه کنن��د. در این طرح که با همکاری صندوق 
 نوآوری و ش��کوفایی و تعامل با صندوق ه��ای پژوهش فناوری اجرایی 

می شود،  تس��هیالت قابل توجهی به ش��رکت های خریدار محصوالت 
دانش بنی��ان و فن��اور اعطا می ش��ود. صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی 
ب��ا تکیه ب��ر توان مال��ی و ارزیاب��ی صندوق های پژوهش فن��اوری، با 
اعتباری  خ��ط  تخصیص 
ارزیابی  مس��ئولیت  الزم، 
و اعط��ای تس��هیالت ت��ا 
س��قف ۵ میلیارد ریال را 
به صندوق ه��ای پژوهش 
فناوری واگذار کرده است.
در قال��ب ای��ن ط��رح،  
و  فن��اور  ش��رکت های 
دانش بنی��اِن م��ورد تایید 
ش��بکه فن بازار ملی ایران 
خدم��ات  از  می توانن��د 
صندوق ه��ای  لیزین��گ 
ش��کوفایی  و  ن��وآوری 
اس��تفاده کنند.  عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به 
پایگاه اینترنتی ش��بکه فن بازار ملی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری به نشانی www.techmart.ir  مراجعه کنند.

طرح لیزینگ محصوالت دانش بنیان و فناور اجرا می شودمزایای به کارگیری فارغ التحصیالن شغل اولی برای کارفرمایان

بیل گیتس به پرسـش یادشده را از زبان خودش می  خوانیم: معتقدم درباره  اسطوره سازی 
و پرسـتش ایده  سخت کوشـی و جدی گرفتـن کار می  توان زیاده روی کـرد، چراکه درباره  
خوِد من این حدیث سخت کوشـی بسـیار کارسـاز بوده اسـت. من هیچ اعتقادی به آخر 
هفته هـا و تعطیـالت ندارم؛ اگرچه می دانـم همه مثل من فکر نمی کنند. من شـماره پالک 
تمـام کارمندانی را می دانم که در ماه گذشـته کارت خود را بـه پارکینگ تحویل دادند و 
گرفتند، اما من تعطیالت را توصیه نمی کنم و فکر نمی کنم واقعا تمام مردم از آخر هفته ها 
لذت ببرند. در 3۰ سالگی، تصور این موضوع آسان نبود که چطور می  توانستم از تعطیالت 
صرف نظر کنم؛ چراکه در این سن، به خاطر ظهور برخی ویژگی های رفتاری، تعطیالت آخر 
هفته را دوسـت داشتم؛ البته نامزدم نیز به تعطیالت آخر هفته عالقه داشت. اکنون، بارها 
به تعطیالت می روم. فکر می کنم بیل گیتس ۲۰ سـاله از بیل گیتس امروز، به شـدت متنفر 
اسـت. زمانی که جوان بودم، همیشـه با خودم فکر می کردم هیچ وقت پروازی به جز پرواز 
اقتصادی سـوار نشوم، حاال هواپیمای شخصی خودم را دارم. همان طورکه می بینید، تعداد 

وقایع و اتفاقات رخ داده بسیار زیاد هستند و به سرعت به وقوع پیوسته اند.
بسیار خوب است که در اولین سال های کار، تیمی داشته باشید که اعضای آن مثل شما 
روی کار شـرکت و آینده آن حساسیت باشند. باید درک متقابل از همدیگر داشته باشید 
تا بدین ترتیب، انتظارات افراد متفاوت نباشـد. طبیعتا افرادی نیز وجود خواهند داشت که 
درگیر مسـائلی چون سالمت و خانواده هستند که باعث می شود ذهن شان از کار منحرف 

شود.

در دنیای نرم افزار به خصوص پلتفرم ها، برنده تمام بازارها را تصاحب می کند. بزرگ ترین 
اشتباهی که تا به  امروز در جایگاه مدیریتی  مرتکب شده ام، مدیریت نادرستی بود که باعث 
شد مایکروسافت جایگاه کنونی گوگل با اندروید را نداشته باشد. اندروید پلتفرم استاندارد 

برای گوشی های غیراپلی است؛ چنین دستاوردی باید از آِن مایکروسافت می شد.
همیشـه برنده صاحب همه چیز می شـود. اگر بـا 5۰ یا ۹۰درصد از تعداد اپلیکیشـن ها، 
چنین جایگاهی داشـته باشید، در مسـیر پایان دادن به رقابت هسـتید، چراکه فقط یک 
سیسـتم عامل غیراپلی می تواند وجود داشته باشـد. ممکن است بپرسید، این چه ارزشی 
دارد؟ ۴۰۰ میلیارد دالر که می توانست به جای شرکت »گ« )گوگل( در اختیار شرکت »م« 
)مایکروسـافت( باشد. هنوز هم متعجبم که با وجود ارتکاب یکی از بزرگ ترین اشتباهات 
تاریخ توسـط من و پرونده  قضایی انحصارگرایی ]بین مایکروسافت و دولت ایاالت متحده  
آمریکا[، سرویس ها و محصوالت مان نظیر ویندوز و آفیس بسیار قدرتمند هستند. ما هنوز 
هم شـرکتD پیشرو هسـتیم، اگر تصمیم درستی ]پیشـی گرفتن از گوگل[ می گرفتیم، 

کامال بی رقیب بودیم، اما خب....
بنابراین، درباره بسـیاری از کسـب وکارها تفاوت های کوچک درنهایـت به اختالف های 
فاحـش تبدیل نمی شـوند. برای مثـال، درباره  کسـب وکارهای خدماتی چنیـن وضعیتی 
پیش نمی آید؛ اما درباره  پلتفرم های نرم افزاری، بی شـک می تواند فاجعه بار باشـد. در این 
مرحله است که هر شب با خود می اندیشید »آیا خراب کاری می کنم؟« و درنهایت، شرایط 

به گونه ای پیش آمد که بر سر فرصتی فوق العاده مهم خراب کاری کردیم.

استقبال آتش نشانی تهران از شرکت های دانش بنیان

بیل گیتس واگذاری عرصه به گوگل و اندروید را بزرگ ترین اشتباه عمرش می داند

یادداشـت

اس��ماعیل قادری فر، رئی��س مرکز توس��عه فناوری های راهب��ردی معاونت علمی و 
فناوری درباره فعالیت ش��تاب دهنده ها در کشور، تصریح کرد در حال حاضر نزدیک به 
۶0ش��تاب دهنده فناوری فعال در کشور داریم که کار حمایت از تیم ها و سرمایه گذاری 

اولیه را انجام می دهند تا کم کم استارت آپ ها به بلوغ برسند و وارد کسب وکار شوند. 
به گزارش بنیاد ملی نخبگان، وی افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 
اواسط سال ۹۷ در نسل دوم اکوسیستم استارت آپی در کشور از طریق ستادهای توسعه 

فناوری، ایجاد شتاب دهنده های تخصصی را در دستور کار قرار داد.
به گفته قادری فر، در حال حاضر ادبیات جدیدی وارد حوزه علمی و فناوری کش��ور 
ش��ده است. این ادبیات مختص زیس��ت بوم نوآوری و فناوری است و یکی از مهم ترین 

عناصر توسعه کسب و کارهای نوین در کشور است.

 فعالیت 6۰ شتاب دهنده فناوری
در کشور



رفت��ار مصرف کنن��دگان با توجه به عوامل بس��یاری که آنها را تح��ت تاثیر قرار 
می دهن��د با یکدیگر متفاوت هس��تند. مدل ه��ای رفتار مصرف کنن��ده به منظور 
تجسم و شکل دادن به این عوامل گوناگون که بر روی رفتار مصرف کننده و فرآیند 

تصمیم گیری خرید وی اثر می گذارند، ایجاد شد ه اند.
۱0 مدل رفتار مصرف  کننده

در ادامه به تشریح ۱0 مدل رفتار مصرف کننده رایج در بازاریابی می پردازیم:
)Pavlovian( مدل پاولویان •

• مدل اقتصادی
• مدل ورودی، پردازش، خروجی

• مدل روانشناسی
)Howarth Sheth( مدل هوارد – شث •

• مدل جامعه شناسی
• مدل تصمیم گیری خانواده

)Engel-Blackwell-Kollat( مدل انگل – بلک ول – کوالت •
• مدل خرید صنعتی

)Nicosia( مدل نیکوزیا •
)Pavlovian( مدل پاولویان

ایوان پاولوف، روانشناس معروف این الگوی رفتار مصرف کننده را ارائه کرد و این 
مدل پس از وی با همین نام نامگذاری ش��د. پاولوف آزمایش هایی را تدارک دید تا 
به کمک سگ ها تغییرات رفتاری را تشخیص داده و بررسی کند. او ذهن سگ ها را 
به دریافت تکه ای گوشت در هر زمان که زنگ به صدا در می آمد شرطی کرده بود و 
میزان تغییر در رفتار را برمبنای سطح بزاق ترشح شده در سگ ها اندازه گیری کرد. 
آزمایشات حاکی از آن بود که در صورت نبودن گوش با به صدا در آمدن زنگ بزاق 

سگ ها همچنان ترشح می شد.
یادگیری به معنای تغییر در رفتار ناش��ی از تمرین و تجربه شخصی است. طبق 
نظریه یادگیری پاولوف فرآیند یادگیری شامل انگیزه، غرایض و تقویت است. منظور 
از انگیزه یک محرک قوی درونی اس��ت که تقاضایی را عملی می کند و حال آنکه 
غرایض نیازهای روانشناختی ذاتی هستند که ناشی از تشنگی، لذت های فیزیکی، 
گرسنگی و درد بوده و محرکی ایجاد می کنند که منجر به بروز عالئم تحریک شده 
و نشده می شوند. نشانه های تحریک شده )فرآیند تصمیم گیری را فعال می کنند( و 
نشانه های تحریک نشده )تنها فرآیند تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهند( که 
در طول زمان طبق یک الگوی شرطی تقویت شده اند به ایجاد یک پاسخ )خریدن 
ی��ا نخریدن( کمک می کنند. مدل پاولوی��ان یا همان نظریه یادگیری پاولوف صرفا 

مبتنی بر روانشناسی است و به شکل گسترده در سراسر دنیا پذیرفته شده است.
مدل اقتصادی

طبق این الگوی مصرف کننده، مصرف کننده به دنبال به حداکثر رس��اندن سود 
به دس��ت آمده از محصوالت برمبنای قانون کاهش حاش��یه سود است. مبنای این 
مدل عالقه مصرف کنندگان به دستیابی به سود حداکثری با کمترین میزان فعالیت 
اس��ت. مدل اقتصادی فرض می کند که تشابه زیادی میان رفتار خریداران و الگوی 
خرید مش��ابه که در بازار دیده می شود وجود دارد. این مدل برمبنای اثر درآمد، اثر 

جایگزین و اثر قیمت شکل می گیرد.
اثر درآمد: ثابت ش��ده است زمانی که شخصی درآمد بیشتری داشته باشد، پول 

بیشتری برای خرج کردن خواهد داشت و در نتیجه بیشتر خرید خواهد کرد.
اثر جایگزین: این حقیقت اثبات ش��ده اس��ت که اگر ی��ک محصول جایگزین با 
قیمتی کمتر در دس��ترس باشد، محصول موردنظر زیر سوال می رود و کسی آن را 

ترجیح نمی  دهد و مردم کمتر از آن استفاده می کنند.
اثر قیمت: زمانی که قیمت یک محصول پایین تر است، خریداران تمایل به خرید 

تعداد بیشتری از آن محصول دارند.
مدل ورودی، پردازش، خروجی

م��دل ورودی، پردازش، خروجی به محصوالتی که وارد بازار ش��ده اند، نیروهای 
محیطی و پیشینه خانوادگی مصرف کننده توجه می کند. عناصری که در این مدل 

به عنوان ورودی و خروجی ایفای نقش می کنند عبارتند از:
ورودی ه��ا: فعالیت های بازاریاب��ی صورت گرفته در قال��ب 4p محصول، قیمت، 
توزیع و ترفیع به وسیله سازمان و نیروهای محیطی مثل خانواده، گروه های مرجع، 
فرهنگ، کالس اجتماعی و … که فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده را تحت تاثیر 
قرار می  دهند. این عوامل که به عنوان ورودی عمل می کنند مشتری را تحریک به 
ش��ناخت نیازهایش می کنند و مطمئن می شوند که مشتری پس از ارزیابی دقیق 

عوامل، به خرید محصوالت تمایل پیدا کند.
پردازش: مربوط به فرآیند خرید می ش��ود. یک مش��تری مراحل گوناگونی مثل 
تش��خیص نیاز، آگاهی، ارزیابی و خرید را طی می کند تا یک تصمیم خرید بگیرد. 
در حالی که یک مش��تری راضی مثل یک س��فیر برند ب��ر روی خریدهای آتی اثر 
می گذارد، یک مش��تری ناراضی نیز به عنوان یک مرجع منفی تالش های بازاریابی 

شرکت برای ارتقای محصول را نابود می سازد.
خروجی ها: به پاسخ مشتری به فعالیت های بازاریابی سازمان اشاره دارد. برخی از 

پاسخ های مصرف کنندگان عبارتند از :
• تصمیم خرید

• انتخاب محصول
• انتخاب برند

• انتخاب فروشگاه یا واسطه
• مدت زمان و میزان خرید

• رفتار خرید قبلی
مدل روانشناسی

مدل روانشناس��ی برمبنای نظریه سلسله مراتب نیازهای روانشناس معروف مزلو 
ش��کل گرفته است. مدل روانشناس��ی نیازها را به نیازهای روانی، نیازهای ایمنی و 
امنیت، نیازهای اجتماعی، نیازهای شخصیتی و نیازهای خودشکوفایی تقسیم کرده 

است. این تقسیم بندی نیازها با نام سلسله مراتب نیازهای مزلو شناخته می شود.
طبق این مدل رفتار مصرف کنندگان از نیازهای آنان نش��أت می گیرد و نیازهای 
مصرف کنن��ده هیچ گاه به پایان نمی رس��د بلکه با گذر زمان یک��ی پس از دیگری 
برانگیخته می شوند. مصرف کننده مطابق با قوی ترین نیاز در هر زمان خاص عمل 
می کند، وی ابتدا برای ارضای نیازهای اساسی خود تالش می کند و سپس به سطح 
باالت��ر نیازها حرکت و برای ارضای آنان تالش می کند. این فرآیند ادامه می یابد تا 
زمانی که وی به باالترین س��طح از سلسله مراتب نیازها یعنی خودشکوفایی دست 

یابد.
)Howarth Sheth( مدل هوارد – شث

مدل هوارد-ش��ث به پیچیدگی رفتار مصرف کننده می پردازد و عوامل گوناگون 
موثر بر رفتار مصرف کننده مثل نگرش مصرف کننده، سطوح ادراک وی و ظرفیت 

یادگیری را در نظر می گیرد. این مدل برمبنای 4 متغیر شکل می گیرد:
• پارامترهای ورودی

• ساختارهای مربوط به ادراک و یادگیری
• پارامترهای خروجی

• متغیرهای خارجی یا ناشناخته در طبیعت

پارامترهای ورودی
در مدل هوارد-شث ورودی ها توسط سه نوع محرک به نام  های محرک اساسی، 
محرک س��مبلیک و محرک اجتماعی که در تصمیم گیری خرید ضروری هستند 

ارائه می شوند.
محرک اساس��ی به ویژگی های ملموس محصول مث��ل کیفیت، منحصر به فرد 
ب��ودن، موجود بودن در انبار، قیمت و اثربخش��ی خدمات اش��اره می کند. محرک 
س��مبلیک به برداش��ت یک فرد از ویژگی های یک محصول خاص مربوط می شود 
و مح��رک اجتماعی کلیه عوامل متعلق به گ��روه اجتماعی که مصرف کننده عضو 
آن است را در نظر می گیرد. برخی از عوامل مربوط به محرک اجتماعی عبارتند از: 

گروه های مرجع، خانواده و پیشینه و جایگاه مالی مصرف کننده در جامعه.
ساختارهای یادگیری و ادراکی

س��اختارها یا متغیرهای روانش��ناختی مثل انگیزش، نگرش، یادگیری و ادراک، 
فرآین��د تصمی��م خری��د مصرف کنن��ده را تحت تاثیر ق��رار می دهن��د. زمانی که 
مصرف کنن��ده محرکی را دریاف��ت و درک می کند، این ادراک تحت تاثیر دو عامل 
مح��رک ابه��ام و تعصب ادراکی قرار می گیرد. محرک ابه��ام زمانی رخ می دهد که 
مصرف کنن��ده نمی تواند کامال محرک را تفس��یر کند و تعص��ب ادراکی زمانی رخ 
می دهد که فرد محرک را متناسب با نیازها و تجربه اش دستکاری کند. این دو عامل 
ارزیابی مصرف کننده را در مورد خوبی یا بدی یک محصول یا برند تحت تاثیر قرار 

می دهند و اطمینان برای خرید آن را افزایش می دهند.
پارامترهای خروجی

خروج��ی در مدل هوارد-ش��ث به تصمیم نهایی خرید و س��طح رضایت و عدم 
رضایت پس از خرید مشتری اشاره دارد. رضایت باال به عملکرد عالی برند می انجامد 

و عدم رضایت، عملکرد برند را پایین می آورد.
متغیرهای خارجی یا ناشناخته

ای��ن متغیره��ا ب��ه تاثیر غیرمس��تقیم اعمال ش��ده ب��ر فرآین��د تصمیم گیری 
مصرف کنندگان به وس��یله عواملی مثل وضعیت مال��ی، کالس اجتماعی، ضرورت 

خرید و ویژگی های شخصیتی افراد اشاره می کنند.
کلیه این چهار عامل به هم وابسته هستند و فرآیند تصمیم خرید مصرف کننده 

را تحت تاثیر قرار می دهند.

مدل جامعه شناسی
مدل جامعه شناس��ی رفتار مصرف کنن��ده رابطه نزدیکی با جامع��ه و گروه های 
متنوعی که عضو آنهاس��ت دارد. این گروه ه��ا را می توان به گروه  های اولیه و ثانویه 
تقسیم کرد. گروه های اولیه شامل آشنایان نزدیک، دوستان، اقوام و اعضای خانواده 
هس��تند. گروه ثانویه ش��امل هر یک از اعضای جامعه اس��ت که تیپ شخصیتی و 
نیازهای مشابه مصرف کننده دارند. مدل جامعه شناسی اساسا به طور کلی بر سبک 

زندگی و نیاز مصرف کنندگان به محصوالت مرتبط در جامعه تمرکز می کند.
مدل تصمیم گیری خانواده

نقش هر یک از اعضای خانوده در تصمیم گیری خرید منحصر به فرد است. شش 
نقش مختلف در ساختار خانواده وجود دارد که بر تصمیم خرید هر یک از اعضای 

خانواده اثر می گذارند. این نقش ها عبارتند از :
• مصرف کننده

• تاثیرگذار
• تهیه کننده

• نگهبان
• خریدار

• تصمیم گیرنده
مصرف کننده یا کاربر شخصی در خانواده است که قصد استفاده از محصولی که 
قرار است خریداری شود را دارد. مصرف کننده ممکن است یکی از اعضای خانواده 
یا کل خانواده باشد. مثال اگر تصمیم خرید مربوط به یک اتومبیل یا تلویزیون باشد 
ب��ه احتمال زیاد همه اعضای خانواده از آن اس��تفاده خواهن��د کرد، ولی زمانی که 
تصمیم خرید راجع به یک گوشی موبایل یا لپ تاپ باشد خرید احتماال برای یکی 

از اعضای خانواده است.
تاثیرگذار ش��خصی اس��ت که اعضای خانواده را در م��ورد محصوالت و خدمات 
جدیدی که وارد بازار شده است، به روز نگه می دارد. او می تواند آنها را متقاعد کند و 

نقش مهم و بسزایی در تصمیم نهایی اعضای خانواده دارد.
تهیه کننده شخصی است که به محصول شکل نهایی می دهد تا بتواند به وسیله 
مصرف کنندگان در خانواده مصرف ش��ود. سبزیجات خام مورد استفاده در آشپزی 
نمون��ه ای از نقش تهیه کننده را نش��ان می دهند و فردی که آش��پزی می کند یک 

تهیه کننده است.
نگهبان عضوی از خانواده اس��ت که بر اعضای خان��واده اثر می گذارد تا به خرید 
محصولی بپردازند که برای شان مفید است. آنها از کلیه ورودیه ها حفاظت و از ورود 

هرگونه اطالعات مربوط به محصول یا خدمت که دوست ندارند به اعضای خانواده 
برس��د جلوگیری می کنند. آنها به اعضای خانواده کمک می کنند تا با فیلتر کردن 

اطالعات و ویژگی های محصول تصمیم به خرید بگیرند.
خریدار در واقع کس��ی اس��ت که محصول را می خرد. صرف نظر از کلیه تاثیرات 
اعمال ش��ده از سوی دیگر اعضای خانواده، شخصی که نقش خریدار را برعهده دارد 

خرید نهایی محصول یا خدمت را انجام می دهد.
تصمیم گیرنده فردی از خانواده اس��ت که قدرت مال��ی و پول خرید محصول یا 
خدمت انتخابی برای خرید را دارد. عضو خانواده ای که این نقش را برعهده دارد در 

تصمیم خرید قدرت بیشتری دارد.
مدل تصمیم گیری خانواده نقش هایی را که توس��ط هر ی��ک از اعضای خانواده 
ایفا می ش��وند و تاثیر آنها در فرآیند تصمیم به خرید محصوالت و خدمات را نشان 

می دهد.
)Engel-Blackwell-Kollat( مدل انگل – بلک ول – کوالت

مدل انگل – بلک ول – کوالت براساس چهار جز پردازش اطالعات )IP(، واحد 
کنترل مرکزی )CCU(، فرآیند تصمیم گیری و اثر اعمال ش��ده از س��وی محیط 

شکل گرفته است.
پردازش اطالعات )IP( وابس��ته به عوامل بسیاری است که به عنوان 
محرک عمل می کنند و شامل چهار عنصر در معرض قرار گرفتن، توجه، 
ادراک و نگهداری اس��ت. پردازش اطالع��ات به پیامی که مصرف کننده 
دائم��ا در معرض آن قرار گرفته اس��ت توجه می کن��د )در معرض قرار 
گرفت��ن(. هنگامی که پیام بالفاصله توجه مصرف کننده را ربود )توجه(، 
گام منطق��ی بعدی برای مخاطب درک همان پیام به ش��یوه ای منطقی 
اس��ت )ادراک(. زمانی که همه این اتفاق��ات رخ داد در یک رفتار کامل 

پیام در حافظه مصرف کننده باقی می ماند )نگهداری(.
واحد کنترل مرکزی )CCU( براساس 4 عامل روانشناختی است.

• تجربه پیشین مصرف کنندگان و آگاهی های آنان در مورد محصول
• معیارهایی که مصرف  کننده براساس آن، محصولی را ارزیابی می کند

• تغییر ذهنیت مصرف کنندگان
• شخصیت مصرف کننده که بر اساس آن تصمیم به خرید می گیرد

یک مصرف کننده کلیه اطالعات را برمبنای 4 عامل باال بررسی و تفسیر می کند.
فرآیند تصمیم ش��امل شناخت مساله، جست وجوی اطالعات داخلی و خارجی، 
ارزیابی گزینه های موجود و در نهایت خرید محصول است. این جزء با سطح رضایت 
و همچنین سطح نارضایتی از خریدهای گذشته سر و کار دارد که نقش مهمی در 

خریدهای آینده دارند.
اثرات محیطی ش��امل کلیه عوامل محیطی اس��ت که در راستای تصمیم خرید 

هستند و یا مخالف آن مثل:
• سطح درآمد مصرف کنندگان

• وضعیت مالی و کالس اجتماعی در جامعه
• تاثیرات خانواده و دیگر عوامل اجتماعی و ….

مدل خرید صنعتی
م��دل خری��د صنعت��ی با فرآین��د س��نگین تصمیم گی��ری خرید در 
 B2B محیط ه��ای صنعتی خاص س��ر و کار دارد. فرآیند تصمیم گیری
دپارتمان های بس��یاری را درگیر می کند که ممکن است رفتاری همسو 
یا ناهمسو داشته باشند. این مدل سه ویژگی مهم درگیر در تصمیمات 

خرید صنایع را پررنگ می کند.
• اش��خاصی که از پیش��ینه های مختل��ف آمد ه اند و دارای نظرات روانش��ناختی 

گوناگون هستند در فرآیند تصمیم گیری دخالت دارند.
• تصمیم گیری مشترک در خرید صنعتی اجتناب ناپذیر است.

• تصمیم��ات مربوط به خرید پیش از رس��یدن به اتفاق نظ��ر می تواند منجر به 
تعارض های فکری میان دپارتمان ها و یا اشخاص درگیر شود.

اش��خاص درگیر در تصمیم گیری ممکن است از دپارتمان های مختلف سازمان 
آمده باشند. برخی از این دپارتمان ها عبارتند از: دپارتمان تحقیق و توسعه، دپارتمان 
کنترل کیفیت، دپارتمان مالی، دپارتمان تولید و دپارتمان پشتیبانی فنی و بسیاری 
دپارتمان های دیگر. کمیته ای که برای تصمیم گیری خرید تشکیل می شود ممکن 

است شامل افرادی باشد که
• ادراکات متفاوتی دارند

• از پیشینه های مختلفی آمده اند
• با توجه به تجربه قبلی خود از سطوح رضایتمندی متفاوتی برخوردارند

• اطالعات خود را از منابع گوناگونی به دست می آورند
• به دنبال تجربه ای می گردند کامال وابسته به مهارت های آنان باشد.

تصمیم خرید در یک محیط صنعتی وابسته به عوامل متعددی است. این عوامل 
می  توانن��د به ص��ورت خاص مربوط به محصوالت یا ش��رکت های تولیدکننده آنها 
باش��ند. عوامل خاص مربوط به محصوالت شامل نوع خرید صورت گرفته به وسیله 
مصرف کنندگان، ریس��ک های احتمالی انتخاب یک گزینه خاص و فش��ار مربوط 
به ارس��ال به موقع محصول اس��ت. عوامل خاص مربوط به ش��رکت ها بر روی حل 
مشکالت ناشی از تصمیمات خرید از زمانی تا زمان دیگر مسائل مربوط به قانع کردن 
و چانه زنی در این خریدها و سایر مسائل مربوط به موقعیت های مختلف این خریدها 

تمرکز می کنند.
)Nicosia( مدل نیکوزیا 

مدل نیکوزیا با سطح در معرض قرار گرفتن مشتری با توجه به تصمیم خرید سر 
و کار دارد. ای��ن مدل چهار بخ��ش دارد که خروجی یک بخش، ورودی بخش دوم 

محسوب می شود و به همین ترتیب.
بخش اول دو زیرمجموعه دارد که زیرمجموعه اول شامل:

• ویژگی های محصول
• ویژگی های شرکت است.

و زیرمجموعه دوم شامل موارد زیر است:
• تمایل قبلی یا نگرش فعلی مصرف کننده نسبت به محصول

• ویژگی های به نمایش گذاشته ش��ده از س��وی س��ازمانی که محصوالتش باید 
خریداری شوند.

بخش دوم شامل تحقیق و ارزیابی مصرف کننده است.
بخش سوم مربوط به تصمیم خرید مصرف کننده است.

و بخش چهارم به رفتار پیش از خرید، استفاده از محصول، انبارش آن و مصرف 
می پردازد. مصرف کننده راضی از محصول یا خدمت به ذخیره محصول برای مصرف 
آتی و مداوم تمایل دارد و یک نگرش مثبت پیدا می کند. از سوی دیگر یک مشتری 

ناراضی نگرش منفی خود را به خانه محصول یا کسب و کار می کشاند.
فیدبک بخش چهارم به عن��وان ورودی بخش اول عمل می کند. همین فیدبک 
ش��رکت را وادار می کند که ویژگی ه��ای محصوالتش را تغییر دهد که یک ورودی 
برای بخش دوم است و تغییر در ویژگی های محصول تغییر در برداشت مشتری از 
محصول را به همراه دارد و ممکن است تصمیم خرید مشتری و به دنبال آن رفتار 

خرید وی را تحت تاثیر قرار دهد.
beloved.marketing :منبع

     چگونه یک بنر موثر و منحصر به فرد
خلق کنیم؟ 

طراحی بنر یکی از موارد بنیادی تبلیغات کلیکی و نمایش بنر به حساب 
می آی��د که بدون رعای��ت اصول آن نمی توان بنری خل��ق کرد که مخاطب 
توس��ط آن جذب ش��ده و بر آن کلیک کنید. به این منظور تصمیم گرفتم 
در این مطلب روی یک س��ری موارد تمرکز کرده و در مسیر بهبود بنرهای 

تبلیغاتی، چندین نکته را یادآور شوم:
 1-استفاده از موثرترین و استانداردترین اندازه بنر

مطابق با اس��تانداردهای بخش تبلیغات گوگل موفق ترین س��ایزها برای 
بنر عبارتند از: 

• ۳۳۶×2۸0 مستطیل سایز بزرگ
• ۳00×2۵0 مستطیل سایز متوسط

• ۷2۸×۹0 مستطیل خطی
• ۱۶0×۶00 مستطیل عریض

در بهترین حالت، بنرهای طراحی ش��ده باید در باال و پایین مطلب اصلی 
سایت قرار گیرند .

۲- حفظ سلسله مراتب
در درج��ه اول بنره��ای تبلیغاتی برای اط��الع بازدید کنندگان از ماهیت 

محصوالت و افزایش ترافیک سایت ساخته و دیزاین می شوند.
این بخش دارای سه بخش است که عبارتند از:

• لوگوی شرکت :
لوگوی طراحی شده باید ویژگی این را دارا باشد که عالوه بر ایجاد آگاهی 

باعث شناخت نام تجاری و ماهیت بخشی به برند شود.
راه��کار: اطمینان حاصل کنید که نام تجاری ش��ما بالقوه این توانایی را 
داش��ته باش��د که به عنوان ارزش برای مخاطب محسوب شود و پیشرانه ای 

باشد برای انگیزه بیشتر مشتری .
 قیمت های پیشنهادی :

بنر شما پنجره ای است برای معرفی و نمایش محصوالت شما و باید حس 
ترغیب را در مخاطب توسط محصوالت شما ایجاد کند.

راهکار: بیش��تر فضای بنر ش��ما را باید کلماتی مانند »بهترین کیفیت« , 
»تخفیف ۵0 درصدی« ,»پیش��نهاد ویژه ب��ا زمان محدود« یا واژه »رایگان« 
اشغال کند. در حقیقت باید زمانی که به بنر نگاه می کنید اولین چیزی که 

توجه شما را جلب می کند این کلمات جادویی باشد.
cta : دکمه فراخوانی یا 

این قس��مت بیش��تر اوقات از نظر تکنیکی توسط متن یا دکمه گرافیکی 
ایجاد می ش��ود و ش��امل متن هایی مثل »اینجا را کلیک کنید«، »بیش��تر 

بدانید«، »همین حاال ببینید« یا »ثبت نام کنید« می شود.
راهکار: دکمه فراخوان باید در نقطه طالیی و یا نقاط کانونی بنر قرار گیرد 

تا باعث بیشترین تاثیر ممکن بر مخاطب شود.
 3- ساده باشید

همه ما ش��نیده ایم »هرکه بامش بیش برفش بیشتر« ولی در دیزاین بنر 
ای��ن ح��رف را زیاد جدی نگیرید. مخاطب چند لحظه بیش��تر به بنر ش��ما 

خیره نمی شود.
۴- از دکمه مناسب استفاده کنید

با توجه به نوع طراحی بنر ش��ما استفاده درس��ت از دکمه ها قطعا باعث 
افزایش کلیک و بازخورد به سایت شما می شود.

راهکار: اگر می خواهید از دکمه ها اس��تفاده کنید اگر متن شما انگلیسی 
اس��ت بهتر اس��ت پایین سمت راست و اگر فارس��ی پایین سمت چپ قرار 
گیرد. از رنگ دکمه ها طوری استفاده کنید که در عین حال اینکه متضادند 

با طرح اصلی نیز همخوانی داشته باشند.
 5- توجه داشته باشید که بنر شما کامال واضح باشد

 چشم انسان به صورت طبیعی مستقیم به سمت مطلب داخل یک فریم 
کشیده می شود و باید پیام را به خوبی انتقال دهد.

راهکار: اگر بنر ش��ما سفید اس��ت می توانید از قابی خاکستری رنگ برای 
از بی��ن بردن یکنواختی اس��تفاده کنید در ضمن بیش��تر توجه مخاطب از 
لحاظ روانی به باال و پایین سمت راست بنر )نقاط طالیی( معطوف می شود.

6- متن کوتاه دوست داشتنی من
 ببینی��د زمان��ی که درباره یک متن رس��ا صحبت می کنی��م قطعا متنی 
طوالنی نیست پس اگر واقعا دوست دارید جذابیت بنر خود را تا حد ممکن 
کاهش دهید بهتر اس��ت س��عی کنید یک کتاب مطلب روی بنر خود پیاده 

کنید.
راهکار: الف( برای مطالب مهمتر از فونت بزرگ تر استفاده کنید.

ب( ترتیب مطالب را رعایت کنید.
 PTج( از هرگون��ه فونت ه��ای خمیده، پیچیده، نام��وزون و کوچک تر از

۱0 اجتناب کنید.
 7- همخوانی بنر و برند

 بعد از اینکه مخاطب ش��ما توسط پیشنهادات ش��ما جذب شد نوبت به 
کلیک می رس��د. پس از کلیک طی فرآین��دی مخاطب به صفحه فرود وارد 
می ش��ود و زمانی که بنر ش��ما با محصوالت یا اطالعات داخلی صفحه فرود 

متناقض باشد مشکالت بسیاری ایجاد می شود.
راهکار: الف( محصوالت خود را با بنر همگام کنید.

ب( از پیچیدگ��ی در صفحه فرود اجتناب کنید. گزینه های زیاد مخاطب 
را گیج می کند.

۸- خروجی فرمت مناسب
 PNG JPG GIF ی��ا فایل های خروج��ی نرم افزار ادوبی فلش خروجی 
بس��یار مناس��بی برای طراحی بنر شما محصوب می ش��ود، ولی باید توجه 
کنید که تمامی دستگاه های نمایش دهنده کامال تمام فرمت ها را پشتیبانی 
نمی کنند پس در نتیجه اس��تفاده از فرمت GIF به دلیل پش��تیبانی کامل 

بهترین گزینه محسوب می شود.
blogad :منبع
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به نظر ش��ما در عرصه فس��ت فود کدام ی��ک از دو برند مک دونالد و 
برگرکینگ بهتر اس��ت؟ ش��اید طرح چنین پرسشی با اعتراض برخی از 
طرفدارهای دیگر برندها مواجه ش��ود. انتخاب استارباکس، کی اف سی 

یا حتی وندیز هم جای تامل دارد. 
ب��دون تردید وقتی پای انتخاب رس��توران و به تب��ع آن غذا در میان 
باشد، اهمیت سلیقه و ذائقه شخصی را نباید انکار کرد، با این حال وقتی 
صحبت انتخ��اب برترین برند به میان آید، بس��یاری نکات دیگر به جز 
سلیقه ش��خصی مشتریان نیز واجد اهمیت خواهد شد. به عنوان مثال، 
می��زان درآمدزایی هر برند و دیگر معیاره��ای جانبی مانند کیفیت غذا 

وارد بحث می شود. 
براس��اس یک مطالعه تازه بر روی برندهای عرصه فس��ت فود پاسخ به 
پرس��ش برترین برند عرصه فس��ت فود بسیار روش��ن است. در حقیقت 
حتی میان رتبه نخست و دیگر برندها رقابت نزدیکی هم وجود ندارد. 

مک دونالد، برنده جایزه اصلی
مطالعه ای از س��وی موسس��ه WPP و کانت��ار در اوایل ماه جاری به 
رتبه بن��دی برترین برندهای جهان پرداخت. یکی از زیرش��اخه های این 
مطالعه تعیین برترین برندهای عرصه فس��ت فود ب��ود. از این نظر برند 
مک دونال��د جایزه برترین برند حوزه فس��ت فود را با اختالفی معنادار از 
سایر رقبا به دست آورد. براساس مطالعه فوق ارزش برند مک دونالد در 

مجموع به ۱۳0,4 میلیارد دالر می رسد. 
در واق��ع، مک دونال��د در رتبه بندی مجموع برنده��ای جهان در رتبه 
نه��م قرار دارد. نکته جالب اینکه آنها تنها برند فعال در عرصه ای خارج 
از تکنولوژی و IT در لیس��ت ۱0برند برتر هس��تند. رتبه های برتر این 
فهرس��ت به ترتیب در اختیار آمازون، اپل، گوگل، مایکروسافت و ویسا 

است. 
اجازه دهید به عرصه فس��ت فود برگردیم. براس��اس مطالعه موسس��ه 
WPP و کانتار ۱0 برند باارزش در عرصه فست فود به شرح ذیل است:

• مک دونالد: ۱۳0,4 میلیارد دالر
• استارباکس: 4۵,۹ میلیارد دالر
• کی اف سی: ۱۷,2 میلیارد دالر

• سابِوی: ۱۷,۱ میلیارد دالر
• دیمنوز پیتزا: ۹,۶ میلیارد دالر

• پیتزا هات: ۷,۶ میلیارد دالر
• برگرکینگ: ۷,۱ میلیارد دالر

• تیم هورتونز: ۶,2 میلیارد دالر
• تاکو بل: ۶,2 میلیارد دالر

بدون تردید همه افراد امکان دسترسی به پژوهش موردنظر و مطالعه 
برنده��ای برت��ر در آن را دارند، ب��ا این حال به دلی��ل حجم باالی آن 
)نزدیک به ۳00 صفحه( هدف اصلی من در این مقاله بیان نکات اصلی 

آن خواهد بود. 
مک دونالد در برابر برگرکینگ

به عنوان یک مشتری مش��اهده فهرست باارزش ترین برندهای حوزه 
فس��ت فود بسیار تعجب انگیز خواهد بود. در حقیقت به جز مک دونالد با 
ارزش��ی فوق العاده باال، بقیه برندها با اختالفی بس��یار زیاد در رتبه های 
بعدی قرار دارند. کاهش ش��دید ارزش برندها در این فهرس��ت نیز قابل 
توجه اس��ت. در حقیقت جا به جایی ارزش میان چهار برند نخست این 
فهرس��ت تقریبا غیرممکن به نظر می رسد. برند اس��تارباکس به عنوان 
دومین برند بزرگ عرصه فست فود فقط یک سوم مک دونالد ارزش دارد. 

به راستی در عرصه فست فود چه خبر است؟
اگ��ر فقط ب��ازار ای��االت متحده را مدنظ��ر قرار دهی��م، مک دونالد و 
برگرکینگ رقبای جدی محس��وب می شوند. البته برندهای کوچک تری 
نظی��ر وندیز هم در تالش برای کس��ب س��همی هرچند ان��دک از بازار 
برگرهای آمریکا هس��تند. در واقع، رقابت میان برخی از برندها در بازار 
آمریکا بس��یار ش��دید اس��ت. بدون تردید نگارش مقاله پیرامون چنین 
رقابت های نزدیکی جذابیت های خاص خود را خواهد داش��ت. به عنوان 
مثال، رونمای��ی برگرکینگ از اپ خود به منظ��ور ارائه فرصت طراحی 
برگر و شخصی س��ازی آن از سوی مش��تریان یا پارکینگ های هوشمند 

مک دونالد بیانگر افزایش رقابت به باالتری میزان است. 
نکته مهم در این میان مربوط به پژوهش مورد بررس��ی ماس��ت. اگر 
به این مطالعه اعتماد داش��ته باش��یم، ارزش مک دونال��د به عنوان یک 
برند ۱۸,۵ برابر بیش��تر از برگرکینگ اس��ت. اگرچه در مقیاس جهانی 

مک دونالد فقط دو برابر رستوران بیشتر نسبت به برگرکینگ دارد. 
در ابت��دای این بخ��ش صحبت از تالش برندهایی نظی��ر وندیز برای 
کسب سهمی هرچند اندک از بازار برگر شد. بدون تردید مقایسه چنین 
برندی با مک دونالد به هیچ وجه امکان پذیر نیس��ت، چرا که وندیز حتی 
به فهرست ۱0 برند برتر حوزه فست فود نیز راه پیدا نکرده است. به طور 
مش��ابه برند دانکین نیز در میان ۱0برند برتر جایی ندارد، بنابراین باید 

مقایسه این برندها را با غولی نظیر مک دونالد فراموش کرد. 
نکته جالب در این میان تقلید مک دونالد درباره عرضه منوی صبحانه 
در برخی از ش��عبه های خود از برند کوچک تری نظیر دانکین است. در 
حقیقت ایده ارائه منوی اختصاصی برای صبحانه ابتدا از س��وی دانکین 
مطرح ش��د. مشاهده موفقیت چشمگیر این ایده مسئوالن مک دونالد را 
به س��وی الگوبرداری از آن ترغیب کرد. به این ترتیب به زودی ش��اهد 
ارائه منوی اختصاصی صبحانه در اغلب ش��عبه های مک دونالد خواهیم 

بود. 

دومینوز و چیپولِت
بنا بر پژوهش موسس��ه برند ِزد، آنچه در طول سال های اخیر به مک 
دونالد در راس��تای افزایش ارزش برندش و تکیه بر جایگاه نخست میان 
رقب��ا کمک کرده، تالش برای افزودن عنصری به نام »تجربه آینده« به 
فهرس��ت خدماتش بوده است. این الگو در تمام رستوران های مکدونالد 
دنبال می شود. ویژگی اصلی این الگو امکان سفارش غذای مورد نظر از 
هر موقعیت مکانی است. به این ترتیب از پشت کیوسک روزنامه فروشی، 
منزل یا حتی پش��ت فرمان خودرو امکان سفارش غذای موردنظر وجود 
خواهد داش��ت.  از نقطه نظری دیگر، جهت گیری بس��یاری از برندهای 
فعال در زمینه فس��ت فود به سوی اس��تفاده از تکنولوژی دیجیتال )به 
ویژه اپ های هوش��مند( کمک ش��ایانی به افزایش ارزش و اعتبارش��ان 
کرده اس��ت. دو برند شایان توجه در اینجا دومینوز و چیپولت است. در 
هر دو مورد ما شاهد افزایش ارزش نجومی و بهبود رتبه شان در فهرست 

برترین برندهای عرصه فست فود نسبت به سال گذشته هستیم. 
در مورد برند دومینوز افزایش ارزش و اعتبار بیشتر در ارتباط با بهبود 
وضعیت اس��تفاده اش از تکنولوژی های تازه قابل ارزیابی است. همچنین 
موسس��ه برند ِزد به چیپولت لقب برترین برند در زمینه حل س��ریع و 
موفق مشکالتش در زمینه امنیت غذایی را داده است. نکته مهم در این 
میان مش��کالت چیپولت پیرامون رسوایی استفاده از موارد اولیه ناسالم 
اس��ت. به این ترتیب آنها با مدیریت درست این بحران موفق به افزایش 

40درصدی ارزش شان در طول یک سال اخیر شده اند. 
تح��ت مدیریت تازه تیم ارش��د چیپولت آنها موفق ب��ه بازیابی اعتبار 
از دس��ت رفته شان ش��ده اند. کمپین اخیر آنها به نام »برای واقعیت« بر 
روی تهیه غذا از موارد اولیه مرغوب تاکید داش��ت. در این میان ش��اید 
تنها مش��کل این برند دش��واری تلفظ نام چیپولت برای مردم باشد. در 
غیر این صورت اس��تراتژی های تیم جدید مدیریت آنها بسیار تاثیرگذار 

ارزیابی شده است. 
بدون تردید دومینوز و چیپولت برندهای موفقی در عرصه فس��ت فود 
محس��وب می ش��وند. با ای��ن حال هن��وز راه طوالنی برای رس��یدن به 
مک دونال��د در پیش دارند. به هر ح��ال از نقطه نظر درآمدزایی و تعداد 
ش��عبه های سراس��ر جان هیچ برندی توان رقابت با مک دونالد را ندارد. 
البت��ه هم��ه ویژگی های مک دونالد به تعداد ش��عبه ها محدود نیس��ت. 
همانطور که پیش از این نیز اش��اره ش��د، آنها هم در زمینه الگوبرداری 
موفق از س��ایر رقبا و هم توسعه فرآیندهای تکنولوژی دیجیتال مهارت 
دارند.  بدون تردید تفکر در مورد شیوه فعالیت و موفقیت های برندهای 
مورد بررس��ی در این مقاله به ما برای بهبود فرآیند بازاریابی و کسب و 
کار برندمان کمک خواهد کرد. به این ترتیب ش��اید سرمایه گذاری های 

ما نیز نتیجه بخشی بهتری داشته باشد. 
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تعداد فالوور یا تعداد الیک، ارزش کدام 
بیشتر است؟

صفح��ات و پیج ه��ای عموم��ی زی��ادی هس��تند ک��ه روزانه به 
دنبال کنندگان ش��ان افزوده می  شود و افراد زیادی پست های آنها را 
می پس��ندند و یا صفح��ه آنها را دنبال می کنند ام��ا بحثی که مهم 
است در این میان و همیشه برای همه سوال بوده این است که چند 
درصد از این صفحات دنبال کنندگان فیک دارند و حقیقی نیس��تند 
آیا صفحاتی که توسط سیاستمداران و یا سلبریتی ها و اینفلوئنسرها 
اداره می ش��وند در ابتدا با دنبال کنن��دگان فیک باال آمده اند در این 
مقاله قصد داریم که نکاتی را برای داشتن یک صفحه خوب را برای 

شما توضیح دهیم.
همانط��ور که گفته ش��د روزمره م��ا دیدن صفحات ی��ا پیج های 
مختلف اس��ت و چیزی که برای ما س��وال هس��ت چن��د درصد از 
ای��ن الیک ه��ا و دنبال کنندگان جعلی یا تقلبی بوده اند که توس��ط 
روبات ها تولید می ش��وند و سوال همیشگی که وجود دارد این است 
برای شناس��ایی یک پیج یا صفحه خوب تع��داد الیک ها را در نطر 
بگیریم یا تعداد دنبال کنندگان صفحات را، در این میان انتخابی که 
وجود دارد این است که ما کیفیت را به کمیت ترجیح دهیم، یعنی 
درس��ت ترین انتخابی که می شود کرد همین است استفاده بیش از 
حد از روبات ها و خرید فالوورهای جعلی باعث می  ش��ود که حساب 

شما توسط اینستاگرام مسدود شود.
به عنوان مثال شما اگر صفحه ای دارید که ۱000 نفر دنبال کننده 
پیج یا صفحه ش��ما هس��تند تقریبا به ان��دازه ۱0درصد این ۱000 
نفر پست های شما را می پس��ندند که این آمار بسیار طبیعی است. 
همیش��ه تع��داد الیک ها از تع��داد فالوورها کمتر اس��ت زیرا تعداد 
زیادی از دنبال کنندگان ش��ما فقط پست های شما را چک می کنند 

و عالقه ای به الیک کردن یا به اشتراک گذاشتن آن ندارند.
اس��تفاده از قوانین زیر باعث می ش��ود که پس��ت های شما الیک 
و کامنت ه��ای بیش��تری را دریاف��ت کن��د که نتیجه آن می ش��ود 
دنبال کردن صفحه ش��ما توس��ط مخاطبین برند ی��ا صنعتی که در 

آن فعالیت دارید.
زمان مناسب

اگر صفحه ای در اینس��تاگرام دارید که در صنعت خاصی فعالیت 
دارد بیایید زمان مناسب پست گذاشتن در آن صنعت را پیدا کنید 
س��اعتی که فکر می کنید که مخاطبان ش��ما کارهای خود را انجام 
داده اند و یا در حال اس��تراحت قبل از ش��روع کار روزانه هستند و 
در حال گشت و گذار در اینستاگرام هستند را برای پست گذاشتن 
انتخاب کنید و س��عی کنید ارس��ال پست شما به صورت منظم و با 
برنامه قبلی باش��د ای��ن بهترین زمان برای به دس��ت آوردن توجه 

مخاطبان شما نسبت به فعالیتی که در اینستاگرام می کنید است.
هشتگ ها

در هر زمینه شغلی که هس��تید هشتگ های مهمی که در زمینه 
کاری تان اس��ت را شناس��ایی کنید اس��تفاده از ۱0 یا ۱۱ هشتگ 
پرطرفدار و ترند روز باعث می ش��ود که ش��انس ش��ما برای حضور 
در اکس��پلورر بیشتر ش��ود همانطور که گفته شد برای هشتگ های 
خود دس��ته بندی ایجاد کنید و ب��ه ترتیب از پرطرفدارترین های آن 

استفاده کنید.
دعوت به تعامل

س��عی کنید پس��ت هایی که می گذارید عالوه بر الیک برای شما 
کامنت و یا نظر هم در پی داشته باشد چراکه وقتی پستی محبوب 
باش��د و در یاد کاربر یا مخاطب شما بماند باعث می شود که کامنت 
یا نظ��ر دریافت کند و این امر باعث می ش��ود ک��ه مخاطب تعامل 
بیش��تری با صفحه شما داشته باشد هر از چند گاهی گذاشتن یک 

معما و یا پرسیدن نظر کاربران خالی از لطف نیست.
شخصی نباشید

هی��چ وقت صفحه تجاری خود را به حالت ش��خصی نگذارید زیرا 
با این کار اعتماد مخاطبان تان را از دس��ت می دهید، این گونه هیچ 
ف��ردی از نوع محتوای صفحه ش��ما خبر ن��دارد و در صورت دنبال 
کردن به احتمال زیاد بعد از مدتی آنفالو می ش��وید؛ اش��تباهی که 

بیشتر برندها انجام می دهند.
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ایستگاهبازاریابی برترین برند عرصه فست فود کدام است؟
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چگونه در کنفرانس ها حوصله مخاطب را سر نبریم؟
بهترین راهکارها برای ارائه سخنرانی همراه با 

اسالیدهای جذاب

به محبوب ترین س��خنرانی تان در مراسم TED فکر کنید. از آن 
چه چیزهایی به یاد دارید؟ ش��اید پاسخ شما کسب آگاهی مطلوب 
برای تغییر زندگی تان باش��د. شاید هم س��خنران مورد نظر توانایی 
تاثیرگذاری باال در کنار هوش اطالعاتی باالیی داش��ت. بدون تردید 
ه��ر فردی نظر متفاوت��ی در مورد دلیل موفقیت یک س��خنران در 
مراس��م TED دارد، با این حال من عمیقا معتقدم که هیچ کدام از 
دالیل مربوط به اس��الیدهای سخنرانی موردنظر نیست. دلیل اصلی 
این امر مربوط به یادآوری اس��الیدهای بد از سوی ماست. البته این 
امر خود به خاطر کیفیت پایین اغلب اس��الیدهای س��خنرانی های 
مختلف روی می دهد. به طور معمول حتی برترین س��خنران ها نیز 
از اس��الیدهای بی کیفیت رنج می برند. ایرادهای اصلی در این میان 
مرب��وط به کیفیت پایین، حروف ناخوانا و حواس پرتی مخاطب پس 
از مش��اهده اسالید است. با این حس��اب پس چرا اغلب سخنران ها 
از اسالید استفاده می کنند؟ دلیل این امر تاثیر اسالیدهای مناسب 
بر روی درک و فهم مخاطب از پیام اصلی س��خنرانی است. به طور 
معمول در تمام سخنرانی های TED ما اسالیدهای بسیار باکیفیتی 
را مش��اهده می کنیم. به همین دلیل هم تاثیرگذاری این مجموعه 

سخنرانی ها بسیار باال ارزیابی می شود. 
بدون تردید دلیلی پشت موفقیت سخنران های مراسم TED در 
زمینه طراحی اسالید وجود دارد. در واقع اغلب آنها از راهنمایی های 
کارش��ناس های ماه��ر نظیر پ��اول جورکینس��کی، موس��س برند 
Improve Presentation،  بهره می برند. اخیرا جورکینس��کی 
در مقاله ای مفصل به بیان برخی از ایده های مناس��ب برای افزایش 
تاثیرگذاری اسالیدهای سخنرانی پرداخته است. در ادامه به بررسی 

این توصیه ها می پردازیم. 
1. هر اسالید یک ایده

به بیان جورکینس��کی: »اشتباه اصلی که در بسیاری از اسالیدها 
مشاهده می کنم، شلوغی بیش از اندازه آنهاست.« بدون تردید هیچ 
مخاطب��ی به یک اس��الید پر از محتوای جزئ��ی توجه نخواهد کرد. 
تجربه شخصی ما نیز بیانگر خروج بی نتیجه از کنفرانس های دارای 

چنین اسالیدهایی است. 
به عقی��ده جورکینس��کی، دلیل اصل��ی موفقیت س��خنران های 
حرفه ای طرح یک ایده در هر اس��الید است. به این ترتیب مخاطب 
دچار س��رگیجه نخواهد ش��د: »اگر ما ایده های بیشتری داریم، باید 

آنها را در اسالیدهای بعدی طرح کنیم.« 
۲. برنامه ای مشخص و مداوم برای رنگ های اسالید

به عقیده جورکینس��کی کلید ارتباط بصری با دیگران رنگ است: 
» به طور معمول رنگ ها موجب جلب توجه مخاطب و امکان انتقال 

ساده تر اطالعات می شود.«
ب��دون تردید هر س��خنرانی به س��ادگی ام��کان درک رنگ های 
نامناسب برای اسالیدهای سخنرانی اش را دارد. به عنوان مثال رنگ 
صورتی تیره برای سخنرانی پیرامون نرخ نجات افراد دارای سرطان 
مناس��ب نخواهد بود. توصیه جورکینس��کی در این میان استفاده از 
اطالعات کارشناس های حرفه ای حوزه روانشناسی رنگ ها است. به 
این ترتیب رنگ پس زمینه و س��ایر بخش های اس��الیدهای ما توان 

تاثیرگذاری مناسبی بر روی مخاطب خواهد یافت. 
3. هیچ گاه نخستین ایده بصری تان را دنبال نکنید

هدف اصلی یک س��خنران از طراحی اسالید نمایش نوآوری های 
سخنرانی اش است. شما برای سخنرانی خود از چه المان های بصری 
اس��تفاده خواهید کرد؟ اگر ش��ما برای بیان ن��وآوری به طرح یک 
المپ روش��ن اش��اره کنید، باید به یک نکته مه��م توجه کنید. در 
حقیقت اغلب مردم برای اش��اره به نوآوری در قالب محتوای بصری 
به طرح المپ روش��ن اشاره می کنند. به همین دلیل به عنوان یک 
س��خنران حرفه ای نباید این ای��ده را دنبال کنید. راهکار کلیدی در 
اینج��ا تالش برای یافتن ایده های غیرکلیش��ه ای اس��ت. این امر از 
طریق واکاوی ذهن مان برای یافتن ایده های بیشتر صورت می گیرد. 
بنابرای��ن توصیه من عدم توجه به چند ایده نخس��ت مان در زمینه 

طراحی بصری است. 
۴. بهترین نمودارها الگوهای ساده اند

نمودارها و نقش��ه های مختلف تاثی��ر انکارناپذیری بر روی بهبود 
انتق��ال اطالعات به مخاطب دارند. به نظر من مهم ترین المان برای 
موفقیت یک نمودار در س��ادگی اش نهفته اس��ت. متاسفانه امروزه 
بسیاری از سخنران ها به س��راغ نمودارهای بسیار پیچیده می روند. 
ب��ه همین دلیل هم به سخنرانی ش��ان توجه چندانی نمی ش��ود. به 
عقیده جورکینس��کی یک س��خنران پیش از طراحی نمودارها باید 

پرسش های ذیل را پاسخ دهید:
• چه اطالعاتی از طریق این نمودار باید به مخاطب منتقل شود؟

• آگاهی از این اطالعات چه اهمیتی برای مخاطب دارد؟
• نمودار موردنظر چگونه بر روی روند س��خنرانی من تاثیر خواهد 

گذاشت؟
پاس��خ به ای��ن پرس��ش ها م��ا را در زمینه طراحی اس��الیدهای 
تاثیرگ��ذار و کاربردی کمک خواهد کرد. به این ترتیب دیگر خبری 

از اسالیدهای بسیار پیچیده و بی نتیجه نخواهد بود. 
5. از اسالیدهای خالی نترسید

ش��اید ش��ما به اس��الیدهای س��خنرانی مانند موس��یقی داخل 
باش��گاه های ورزش��ی نگاه کنید. بنا بر این اگر موسیقی قطع شود، 
همه چیز عجیب و غیرعادی به نظر خواهد رس��ید. با این حال نظر 
جورکینس��کی کام��ال مخاطب این دیدگاه اس��ت. در حقیقت او در 
س��ال های اخی��ر طرفداری زیادی از اس��الیدها خالی کرده اس��ت: 
»گاهی اوقات ما نیازمند توجه تمام مخاطب ها به خودمان هستیم، 
بنابراین وجود یک اس��الید امکان حواس پرت��ی مخاطب را افزایش 
می دهد. ش��اید هم ما قصد دادن اس��تراحت چشمی به مخاطب را 
داش��ته باشیم. در هر صورت استفاده از یک یا چند اسالید خالی به 

هنگام سخنرانی مطلوب خواهد بود.«
نکته مهم در این میان طراحی اس��الید خالی به رنگی جز سفید 
است. در غیر این صورت مخاطب اسالید خالی را به عنوان اشتباهی 

از سوی سخنران تلقی خواهد کرد. 
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اس��تارت آپ های تناس��ب اندام با ایده ه��ای خالقانه  خود یک باش��گاه کامال 
ورزش��ی را همراه  با مربی شخصی برای انسان شبیه سازی می کنند و تمرین های 

شخصی سازی شده ارائه می دهند.
با گس��ترش تلفن های هوش��مند، صنعت تناسب اندام نیز توس��عه پیدا کرده 
اس��ت و درنتیجه روزبه روز به تعداد اس��تارت آپ های این صنعت افزوده می شود. 
تا همین چند س��ال گذش��ته، دویدن، پی��اده روی و وزن��ه زدن، تنها روش های 
مرس��وم ورزش کردن ب��ود و مردم تنها به کمک برخی تجهیزات ورزش��ی مانند 
دوچرخه های ثابت و تردمیل می توانس��تند اطالعاتی مانند ضربان قلب و میزان 

کالری که سوزانده اند را مشاهده کنند.
اما امروزه با گسترش فناوری، تحول بزرگی در صنعت تناسب اندام اتفاق افتاده 
و مردم می توانند به کمک تلفن ها و ساعت های هوشمند، اطالعات مربوط  به هر 

قدمی که برداشته اند یا هر کالری که سوزانده اند را مشاهده  کنند.
 گجت های پوش��یدنی به اندازه ای پیشرفت کرده اند که میزان ضربان قلب، قند 
و فشار خون، سطح اکسیژن خون و حتی الگوی خواب افراد را بررسی می کنند 
و اپلیکیش��ن ها به کمک این اطالعات، برنامه های ورزش��ی یا برنامه های غذایی 

شخصی سازی شده و مخصوصی را به کاربر ارائه می دهند.
برخی از اس��تارت آپ ها در زمینه  تجهیزات س��خت افزاری فعالیت می کنند. به 
این صورت که تمرین های ورزش��ی را شبیه س��ازی کرده و انس��ان را از رفتن به 
باشگاه بی نیاز می کنند. درواقع هر شخص از منزل خود در هر زمانی که بخواهد، 
می تواند حرکات ورزش��ی مورد عالقه  خود را با کمک مربی های متخصص انجام 
دهد و دیگر هیچ بهانه ای برای تنبلی باقی نمی ماند. در ادامه به معرفی تعدادی 
از اس��تارت آپ های صنعت تناس��ب اندام می پردازیم که با ایده های خالقانه  خود 

تحول بزرگی در این صنعت ایجاد کرده اند.
)Peloton( 1- استارت آپ پلوتان

پلوت��ان یک اس��تارت آپ آمریکای��ی در زمین��ه  تجهیزات س��خت افزاری 
تناس��ب اندام است که در س��ال 20۱2 بنیان گذاری ش��د. این استارت آپ با 
ترکیب طراحی مدرن و فناوری جدید، تحول بزرگی در صنعت تناسب اندام 
ایجاد کرده اس��ت. افراد عالقه مند به دوچرخه س��واری، دیگر نیازی نیس��ت 
برنامه  روزانه  خود را با توجه به زمان برگزاری کالس های ورزشی تناسب اندام 
تنظی��م کنند؛ بلکه با اس��تفاده از تجهیزات پلوتان می توانند در هر س��اعتی 
از روز و از منزل خود، در اس��تودیوی مجازی دوچرخه س��واری که در سطح 

جهانی است، حضور پیدا کنند.
کارب��ران با اس��تفاده از تجهی��زات پلوت��ان می توانند به کالس ه��ای مجازی 
دسترس��ی داشته باشند، عملکرد خود را با استفاده از معیارهای مناسب ارزیابی 

کنند و همچنین با سایر کاربران ارتباط داشته باشند.
داس��تان راه اندازی اس��تارت آپ به زمانی بازمی گردد ک��ه بنیان گذاران آن با 
وجود عالقه  زیاد به دوچرخه س��واری، نمی توانس��تند کالس��ی متناسب با برنامه  
روزان��ه  خود پیدا کنند. همچنین ورزش ک��ردن در خانه، حس و حال حضور در 
کالس های ورزش��ی را ب��رای آنها فراهم نمی کرد، بنابرای��ن تصمیم گرفتند یک 
اس��تودیوی دوچرخه سواری مجازی در سطح جهانی درست کنند تا هر شخصی 

در هر زمانی و از هر مکانی به آن دسترسی داشته باشد.
بنیان گذاران این اس��تارت آپ معتقدند حضور در کالس های ورزش��ی، دیدن 
افرادی که در حال ورزش هستند، صحبت کردن با آنها و صدای موسیقی، انگیزه  
ورزش ک��ردن را باال می برد. از طرفی، دغدغه ه��ای کاری، دور بودن کالس های 
ورزش��ی و ترافیک اجازه نمی دهد افراد بتوانند به طور مرتب به باش��گاه بروند و 
ورزش کنند. به همین دلیل این استارت آپ امکانی را فراهم کرده است تا مردم 

در هر زمانی و در خانه  خود بتوانند در کالس مجازی ورزش کنند.
دوچرخه های ثابت پلوتان به همراه یک مانیتور 22 اینچی لمس��ی در س��ال 
20۱4 ب��ا قیمت 2ه��زار دالر و همچنین به همراه نس��خه شخصی سازی ش��ده  
اندروی��د به بازار عرضه ش��دند. کالس های دوچرخه س��واری به ص��ورت زنده از 
اس��تودیوی این اس��تارت آپ در نیویورک پخش شده و س��پس آپلود می شود تا 
کاربران به آن دسترس��ی داشته باشند. عالقه مندان همچنین می توانند به صورت 

حضوری در کالس های ورزشی این استارت آپ حضور داشته باشند.
طبق اعالم کرانچ بیس، اس��تارت آپ پلوتان تابه حال بیش از ۹۹4 میلیون دالر 
س��رمایه جذب کرده و یکی از اس��تارت آپ های یونیکورن )اس��تارت آپ با ارزش 

بیش از یک میلیارد دالر( صنعت تناسب اندام به شمار می رود.
)ClassPass( ۲- استارت آپ کلس پس

اس��تارت آپ کلس پس در س��ال 20۱2 بنیان گذاری ش��د و به کاربران اجازه 
می دهد کالس های ورزشی مورد عالقه خود را از بین بیش از ۱۵ هزار باشگاه در 
۱۱ کشور و 4۹شهر سراسر دنیا انتخاب و رزرو کنند. کاربران می توانند ازطریق 
اپلیکیش��ن کلس پ��س در کالس های ورزش��ی مورد عالقه  خ��ود از جمله یوگا، 

دوچرخه سواری، پیالتس، دویدن، تمرین های قدرتی، رقص و... ثبت نام کنند.
ماجرای راه اندازی اس��تارت آپ از جایی آغاز ش��د که پایال کاداکیا، در س��ال 
20۱۱، برای پیدا کردن کالس رقص باله  موردنظر خود بیش از یک س��اعت در 
اینترنت جست وجو کرد و در آخر نتوانست کالس موردنظر خود را پیدا کند. بعد 
از این اتفاق، او ۱4 روز به خود زمان داد تا ایده  مناس��بی برای رفع این مش��کل 
پیدا کند. ایده ای که در این مدت زمانی به ذهن پایال رس��ید، این بود که موتور 
جست وجویی برای پیدا کردن کالس های تناسب اندام و رزرو کردن آنها طراحی 

کند و این ایده در سال 20۱2 در معرض استفاده  عموم قرار گرفت.
یک��ی دیگر از برنامه های ش��رکت این بود که سیس��تم ثبت ن��ام بهتری برای 
باش��گاه های ورزش��ی طراحی کند که اس��تقبال زیادی از این ایده نشد، اما ایده  
اولیه  آن بس��یار موفق بود و بعد از گذش��ت چند ماه بیش از ۱۷ میلیون نفر از 
طریق اپلیکیش��ن کلس پس در کالس های ورزش��ی ثبت نام کردند. این موفقیت 
باعث ش��د پایال ایده  خود را عالوه بر نیویورک در س��ایر شهرهای آمریکا و حتی 

سایر کشورهای دنیا از جمله تایلند گسترش دهد.
کلس پس با بیش از ۱۵ هزار باش��گاه ورزشی در سراسر دنیا همکاری می کند 
و از این نظر، بزرگ ترین باش��گاه س��المت جهان اس��ت و برای ثبت نام کاربران 
خود در کالس های ورزش��ی، تخفیف های متنوعی ارائه می دهد. این استارت آپ 
طبق اعالم تک کرانچ 2۳۹ میلیون دالر س��رمایه جذب کرده است و به گسترش 

همکاری خود با باشگاه های ورزشی سراسر دنیا ادامه می دهد.
)Fitbit( 3- استارت آپ فیت بیت

فیت بیت یک اس��تارت آپ آمریکایی اس��ت و گجت های پوش��یدنی بی سیمی 
تولی��د می کند که داده های باارزش��ی از جمله تعداد گام ه��ا، تعداد ضربان قلب، 
کیفیت خواب و سایر داده های شخصی مرتبط با تناسب اندام کاربر را جمع آوری 
می کند. طبق گزارش ش��رکت بین المللی داده، فیت بیت در س��ه ماهه  سوم سال 
20۱۸ به عنوان سومین ش��رکت بزرگ تولیدکننده  تجهیزات پوشیدنی در کنار 

غول های بزرگی مانند شیائومی و اپل معرفی شد.
فیت بی��ت عالوه بر تجهیزات پوش��یدنی ب��رای جم��ع آوری داده  کاربران، یک 
وب س��ایت و اپلیکیشن موبایل نیز ارائه کرده است که از طریق بلوتوث می توانند 
با یکدیگر تعامل داش��ته باشند. کاربران می توانند برنامه  غذایی، فعالیت ها و وزن 

خ��ود را وارد کنند و می��زان کالری مصرفی خود را برای اهداف هفتگی و ماهانه 
تحت نظر داشته باشند.

کارب��ران همچنین می توانن��د ازطریق صفحه  اجتماعات، س��ایر کاربران را به 
چالش بکشند و با یکدیگر مسابقه دهند.

فیت بیت ترکر )Fitbit Tracker( اولین محصول این اس��تارت آپ بود و بعد 
از آن در سال 20۱۷ اولین ساعت هوشمند فیت بیت با قیمت ۳00 دالر به بازار 
عرضه شد. یک سال بعد، فیت بیت در طراحی ساعت هوشمند تجدیدنظر کرد و 
محصولی با طراحی جدید و قیمت پایین تر به بازار عرضه کرد. فیت بیت شارژ ۳ 
)Fitbit Charge ۳( یک ساعت هوشمند مچی بود که در سال 20۱۸ به بازار 
عرضه شد و اولین دستگاهی بود که با حسگر SpO2 امکان برآورد تغییرات در 
س��طوح اکسیژن خون را فراهم می کرد. فیت بیت تا امروز شش استارت آپ دیگر 

را به منظور گسترش و بهبود خدمات خود خریداری کرده است.
)Tonal( ۴- استارت آپ تونال

تونال یکی دیگر از اس��تارت آپ های موفق فعال در صنعت تناس��ب اندام است 
که از فناوری هوش��مند ب��رای ارائه  تمرین های تخصصی و شخصی سازی ش��ده 
به کاربران اس��تفاده می کند. تجهی��زات تونال روی دیوار منزل نصب می ش��ود 
و برنامه های مختلفی برای س��اخت ماهیچ��ه و ورزش های قدرتی ارائه می دهد؛ 
همچنین کالس های ورزش��ی ضبط شده توس��ط مربیان متخصص را برای کاربر 

پخش می کند.
وجه تمایز تونال با س��ایر دستگاه های وزنه برداری در باشگاه ها این است که از 
وزنه های واقعی اس��تفاده نمی کند. درواقع دستگاه های تونال از الکترومغناطیس 
ب��رای شبیه س��ازی و کنترل وزن اس��تفاده می کنن��د. به عنوان مث��ال زمانی که 
دس��تگیره های دستگاه را می کش��ید، نیرویی که شما را به عقب می کشد جاذبه 
نیس��ت، بلکه میدان الکترومغناطیسی است که توسط یک الگوریتم کامپیوتری 

کنترل می شود.

ویژگی دیگر دس��تگاه های تونال این اس��ت که کاربران با پرداخت ماهانه 4۹ 
دالر می توانند برنامه  ورزش��ی شخصی سازی شده دریافت کنند. درواقع استفاده 
از تجهیزات تونال مانند این است که یک باشگاه کامل و یک مربی متخصص را 

در خانه  خود داشته باشید.
دس��تگاه های تونال یک آزمای��ش ۱0 دقیقه ای دارند که ق��درت بدنی کاربر 
را اندازه گی��ری می کنند و س��پس به قدرت باالتنه و ق��درت پایین تنه  فرد نمره 
می دهند و براس��اس این نمره تمرین های ورزش��ی ارائه می دهند. همچنین در 
ط��ول ورزش نی��ز کیفیت حرکات کارب��ر را با دقت بررس��ی می کند. قیمت هر 
دس��تگاه تونال 2۹۹۵ دالر اس��ت و طبق گ��زارش کرانچ بیس این اس��تارت آپ 

تابه حال ۹0 میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.
)Aaptiv( 5- استارت آپ آپتیو

آپتیو، یک ش��رکت سالمت دیجیتال اس��ت که کالس های ورزشی مبتنی بر 
ص��دا ارائه می دهد. آپتیو بیش از 2۳ هزار کاربر فعال دارد که از زمان راه اندازی 
اس��تارت آپ، در بیش از 20 میلیون کالس ورزشی آن شرکت کرده اند. کاربران 
ب��ا پرداخت ۹۹/۹ دالر به صورت ماهانه، می توانند به کالس های ورزش��ی صوتی 
از جمله تمرین های قدرتی، یوگا و تمرین های مربوط به دویدن دسترسی داشته 
باش��ند. آپتیو قصد دارد با اس��تفاده از روش خالقانه  خ��ود یعنی تمرین دادن با 
اس��تفاده از ص��وت، تحول بزرگی در صنعت تناس��ب اندام ایج��اد کند و یکی از 

پیشگامان تولید محتوای دیجیتال صوتی برای تمرین های ورزشی است.
کالس های تناس��ب اندام آپتیو صوتی هستند، یعنی یکی از مربیان متخصص 
این اس��تارت آپ، حرکت هایی که باید انجام ش��وند را به همراه موس��یقی شاد و 
مناس��ب برای ورزش توضیح می دهد درنتیجه کاربر احساس می کند در کالس 
ورزش��ی حضور دارد و انگیزه می گیرد. درواقع صدای مربی از پرت شدن حواس 
کاربر در حین ورزش جلوگیری می کند و باعث می ش��ود کاربر روی هدف خود 

تمرکز کند.
داستان راه اندازی آپتیو از جایی آغاز شد که بنیان گذار آن یعنی ایتان آگاروال 
تصمیم گرفت در طول س��فرهای کاری ورزش کرده و تناسب اندام خود را حفظ 
کند، اما انجام این کار برای او آس��ان نبود و در طول یک س��فر کاری انگیزه ای 
برای ورزش کردن نداش��ت. او متوجه ش��د به یک راهنمای صوت��ی نیاز دارد تا 
در ه��ر مرحل��ه به او کمک کند و راه را به او نش��ان دهد، اما هیچ اپلیکیش��نی 
برای این منظور پیدا نکرد و درنهایت خود دس��ت به کار ش��د. امروزه آپتیو یکی 
از پیش��گامان تناسب اندام مبتنی بر صوت و یکی از س��ریع ترین اپلیکیشن های 
تناس��ب اندام از نظر رشد در بازار است. طبق گزارش تک کرانچ، استارت آپ آپتیو 

بیش از ۵2 میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.
)Freeletics( 6- استارت آپ فریلتیکز

فریلتیکز یکی از محبوب ترین اپلیکیش��ن های تناس��ب اندام در مونیخ آلمان 
اس��ت که بعد از سرمایه گذاری چند ش��رکت آمریکایی، در آمریکا نیز پرطرفدار 
شده است. این اپلیکیشن محتوای ورزشی مبتنی بر هوش مصنوعی خود را برای 
هر کاربر شخصی س��ازی می کند و قدرت ذهنی و اعتمادبه نفس او را نیز تقویت 
می کند. قیمت برنامه های ورزشی اپلیکیشن فریلتیکز از ۹۹/۱۱ دالر در ماه آغاز 
می شود و هزینه  اشتراک ساالنه  آن ۹۹/۷4 دالر است. دنیل سبحانی، مدیرعامل 

استارت آپ فریلتیکز می گوید:
مش��تری های ما کس��انی هس��تند که خواهان س��بک زندگی ورزش��ی برای 
طوالنی مدت بوده و می خواهند تغییرات بزرگی در س��المتی و تناسب اندام خود 

ایجاد کنند.
فریلتیک��ز بیش از ۳۱ میلیون کاربر در بیش از ۱۶0 کش��ور دنیا دارد و قصد 
دارد یک پلتفرم ورزش��ی به س��بک نت فلیک��س راه اندازی کند ت��ا مجموعه ای 
بی نظی��ر از تمرین های ورزش��ی و برنامه های غذایی به عالقه من��دان ارائه دهد. 

سبحانی می گوید:
اغلب کس��انی که می خواهند زندگی سالمی داشته باشند یا خواستار رسیدن 
به تناس��ب اندام هستند، س��راغ روش های س��نتی و قدیمی می روند درحالی که 
روش های جدید و مبتنی بر فناوری، برای هر کاربر شخصی س��ازی شده است و 

عملکرد آنها را تضمین می کند.
این استارت آپ در حال حاضر برنامه ای برای ارائه  تجهیزات سخت افزاری ندارد 

و طبق گزارش کرانچ بیس 4۶ میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.
)Mirror( 7- استارت آپ میرر

میرر یکی دیگر از اس��تارت آپ های تناس��ب اندام اس��ت که در نیویورک واقع 
ش��ده و در زمینه  تجهیزات تناس��ب اندام فعالیت می کند. آینه های تمام قد این 
اس��تارت آپ ۱4۹۵ دالر قیمت دارند، نس��بت به حرکت واکنش نش��ان داده و 
تمرین��ات ورزش��ی موردنظر کارب��ر را به او نش��ان می دهند. ای��ن آینه ها مانند 
تجهیزات اس��تارت آپ تونال روی دیوار نصب می شوند و با ارائه  تمرین های یوگا، 
بوک��س و پیالت��س امکان ورزش ک��ردن در خانه را فراه��م می کنند و همچنین 
عملک��رد کارب��ر را ارزیابی می کنند. طب��ق گزارش کرانچ بیس این اس��تارت آپ 

تابه حال بیش از 40 میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.
)Strava( ۸- استارت آپ استراوا

اس��تراوا یک ش��بکه  اجتماعی تناس��ب اندام است که با اس��تفاده از داده های 
جی پ��ی اس، اطالعات مربوط به دویدن و دوچرخه س��واری کاربران را جمع آوری 
می کند. خدمات استراوا رایگان است و هیچ تبلیغی به کاربر نشان داده نمی شود. 
این اس��تارت آپ در س��ال 200۹ در کالیفرنیای آمریکا بنیان گذاری شده است 
و با اس��تفاده از عملکرد جی پی اس موبایل، اطالع��ات مربوط به فعالیت فیزیکی 
کارب��ران را اندازه گیری می کن��د؛ کاربران می توانند این اطالعات را با دوس��تان 
خود به اش��تراک بگذارند. همچنین اگ��ر کاربر وضعیت اطالعات خود را عمومی 
کرده باشد، اپلیکیشن اطالعات او را در گروه های ورزشی به اشتراک می گذارد و 
درواقع کاربران می توانند از این طریق با یکدیگر در ارتباط باش��ند و نظر خود را 

با دیگران به اشتراک بگذارند.
همچنین، اس��تراوا مس��ابقاتی را برای کاربران طراحی می کند؛ به این صورت 
که کاربران باید مس��افت مشخصی را با دوچرخه طی کنند یا بدوند. هر مسابقه 
جایزه  مخصوصی دارد که در پروفایل کاربر و در فهرس��ت دس��تاوردهای او ثبت 
می ش��ود. طبق گزارش کرانچ بیس، این اس��تارت آپ نزدیک به 42 میلیون دالر 

سرمایه جذب کرده است.
)Misfit( ۹- استارت آپ میس فیت

اس��تارت آپ میس فیت یکی دیگر از استارت آپ های فعال در زمینه  گجت های 
پوش��یدنی است که کاربران را به انجام فعالیت های ورزشی و داشتن یک زندگی 

سالم تشویق می کند.
اس��تارت آپ میس فیت در سال 20۱۱ توس��ط جان اسکالی، مدیرعامل سابق 
اپل و پپسی بنیان گذاری شد و محصول آن به نام شاین )Shine( به بازار عرضه 
ش��د. این ترکر در هر جایی قابل استفاده اس��ت و تنها با قرار گرفتن در معرض 
صفحه نمایش گوش��ی، به آن متصل می شود. جنس بدنه  این گجت از آلومینیوم 
اس��ت که طراحی بسیاری زیبایی دارد، در برابر آب مقاوم بوده و باتری آن چهار 

ماه شارژ نگه می دارد.
میس فی��ت محصول دیگر خود ب��ه نام فلش )Flash( را در س��ال 20۱4 به 
ب��ازار عرضه ک��رد. این محصول ضربان قلب را اندازه گی��ری می کند و باتری این 
محصول به مدت شش ماه شارژ نگه می دارد. در همین سال یکی از شرکت های 
بیم��ه همکاری خ��ود را با اس��تارت آپ میس فیت آغاز کرد. ب��ه این صورت که 
ش��رکت بیمه خدمات خود را به مشتری هایی که برنامه های ورزشی این شرکت 
را تکمیل می کردند، با تخفیف ارائه می داد و معیار س��نجش عملکرد مشتری ها 

نیز با گجت های میس فیت اندازه گیری می شد.
میس فیت در س��ال 20۱۵ اعالم کرد قصد ورود به صنعت اتوماسیون منزل و 
کنترل تلفن های هوش��مند را دارد و کاربران گجت های فلش و شاین می توانند 
چراغ، قفل در و ترموس��تات منزل را به کمک گجت های پوشیدنی کنترل کنند. 
این شرکت در همان سال اپلیکیشن خود را به روزرسانی کرد و امکان دسترسی 

به سایر اپلیکیشن ها مانند اسپاتیفای را فراهم کرد.
میس فی��ت در س��ال 20۱۵ به قیمت 2۶0 میلیون دالر به ش��رکت فس��یل 
فروخته شد و در همان سال دو محصول دیگر به نام ری )Ray(، گجتی به شکل 
جواهر برای ثبت فعالیت های بدن و هدفون بلوتوث های اس��پکتر )Specter( را 

به بازار عرضه کرد.
)۸fit( 1۰- استارت آپ ایت فیت

ایت فی��ت اس��تارت آپی اس��ت که به ه��ر یک از کارب��ران خ��ود، تمرین ها و 
برنامه هایی غذایی شخصی سازی ش��ده ارائه می دهد. این اس��تارت آپ در س��ال 
20۱4 بنیان گذاری ش��د و هدف از بنیان گذاری اش این بود که خدماتی متفاوت 

از اپلیکیشن های ورزشی و برنامه های غذایی موجود در بازار ارائه دهد.
ایت فیت تمرین های ورزش��ی س��خت را با تمرین های ی��وگا ترکیب می کند؛ 
ای��ن تمرین ه��ا در هر مکان و در هر زمان قابل انجام هس��تند. کاربران ایت فیت 
همچنی��ن می توانند با انتخاب مواد اولیه  غذایی دلخ��واه و انتخاب هدف )مانند 
کاهش وزن، ماهیچه سازی، افزایش اس��تقامت یا افزایش اعتمادبه نفس(، برنامه  

غذایی شخصی سازی شده و مخصوص خود را دریافت کنند.
یکی از چالش های اس��تارت آپ ایت فیت این است که با اپلیکیشن های سنتی 
تناس��ب اندام و برنامه های غذایی کلیشه ای که میان ورزشکاران جا افتاده، رقابت 

کند.
با اینکه دفتر اصلی اس��تارت آپ در برلین آلمان بنیان گذاری ش��ده، اما بیش 
از ۵0درصد کاربران این اپلیکیش��ن، آمریکایی هس��تند؛ به همین دلیل شرکت، 
برنامه های متنوعی برای گس��ترش خدمات خود در آمریکا در نظر گرفته است. 
ایت فیت تابه حال ۱0 میلیون دالر س��رمایه جذب کرده اس��ت و کاربران زیادی 

در سراسر جهان دارد.
zoomit :منبع

معرفی برترین استارت آپ های تناسب اندام
ترجمه: علی آل علی   به قلم: جسیکا استیلمن 

)کارآفرین مستقل و نویسنده حوزه کسب و کار(    
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قرارداد سرمایه گذاری بلوار پیامبر اعظم)ص( قم به دالیل نامعلوم رد شد؛
اعتراض شدید اعضای شورای اسالمی شهر به تصمیم کمیته انطباق

قم - خبرنگار فرصت امروز: سخنگوی شــورای اسالمی شهر قم با اشاره به تصویب 
بلوار پیامبر اعظم)ص( در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، گفت: علیرغم این مهم 
اخیراً کمیته انطباق به دلیل نداشتن مجوز از این شورای عالی دو قرارداد سرمایه گذاری در 
این بلوار را رد کرده است.حسین اسالمی با اشاره به مشکالت پیش  آمده برای توسعه بلوار 
پیامبر اعظم)ص(، اظهار داشــت: این پروژه بزرگ با صرف هزینه هنگفت و به طول حدود 
هفت کیلومتر و عرض حدود یکصد متری به صورت معبر و بدنه های بســیار مناسب برای 
سرمایه گذاری ایجاد شده , بهترین فرصت برای سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده برای شهر بوده است که عالوه بر زیبایی ها، این بلوار 
به قطب خدماتی نیز تبدیل می شود.اسالمی با اشاره به تصویب بلوار پیامبر اعظم)ص( در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، ابراز 
کرد: علیرغم این مهم اخیراً کمیته انطباق به دلیل نداشــتن مجوز از این شــورای عالی، دو قرارداد سرمایه گذاری در این بلوار را رد کرده 
است.اسالمی خاطرنشان کرد: این تصمیم کمیته انطباق مورد اعتراض شدید اعضای شورای اسالمی شهر واقع  شده است و اعضای شورا 
به اتفاق آرا بر مصوبه خود اصرار دارند و باید نظر این موضوع به هیئت حل اختالف ارجاع شــود.وی با بیان اینکه هیئت حل اختالف با 
حضور رئیس کل دادگستری استان و نمایندگان قم در مجلس شورای اسالمی تشکیل می  شود، گفت: امیدواریم مصوبات شورای اسالمی 
شهر برای موضوعات سرمایه گذاری در این بلوار مورد تأیید قرار گیرد و سابقه این موارد مشابه با طی کردن مراحل قانونی قطعی می شود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان همدان :
با توجه به افزایش دما شاهد افزایش مصرف انرژی در کشور هستیم

همدان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت توزیع برق استان همدان، در مراسمی که به مناسبت هفته نیرو برگزار شد بیان 
کرد :به دلیل اهمیت آب و برق ،هفته صرفه جویی به عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق اعالم شــد.محمد مهدی شــهیدی 
افزود:علت افزایش خاموشــی نسبت به سنوات گذشته  به دلیل افزایش درجه حرارت است که با توجه به افزایش میانگین دو درجه ای 
نسبت به گذشته شاهد افزایش هشت درصدی میزان مصرف انرژی در کشور هستیم و با توجه به اینکه دمای هوا بیش از یک ماه از سال 
گذشته باالی 40 درجه سانتی گراد بود خود یکی از عوامل افزایش مصرف انرژی شد . الزم به ذکر است که افزایش هر درجه هوا باعث 
افزایش 1300مگابایت برق میشود؛ در سال گذشته عالوه بر افزایش دمای کشور مشکل دیگری که وجود داشت کاهش نیروی نیروگاه 
های برق آبی بود که موجب  تشدید خاموشی کشور شد ؛ و همچنین خارج شدن پنج هزار مگابایت نیروگاه از مدار که در جنوب کشور رخ 
داد. وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به دو پیک شب و روز ،برنامه هایی که از سال گذشته برای امسال پیش بینی شده: مدیریت خاموشی 
هاست،که در بخش مدیریت مصرف سعی شده حوزه های بخش خانگی که استفاده از کولرهای گازی مرسوم شده طوری مدیریت شود 
که در ساعات پیک روز 12ـ 16از انرژی منطقی و معمولی استفاده شود که درجه پیشنهادی 24 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شود 
که باعث جلوگیری از مصرف بی حد انرژی شود .الزم به ذکر است که کولرهای گازی چهار برابر کولرهای آبی مصرف انرژی دارند که خود 
یکی از مسائل و مشکالتی است که در کشور به وجود آمد وی در ادامه گفت: از 58 هزار مگابایت برق سال 1397، 22هزار مگابایت فقط 
مربوط به بخش سرمایشی در کل کشور می باشد ،چهار هزار مگابایت مربوط به حوزه ها و سازمان های اجرایی است که معادل چهار نیرو 
گاه برق مفتح است ، در این خصوص نیز توصیه هایی به ادارات شد. بخش کشاورزی از بخش های حائز اهمیت نیرو  است که 40 درصد 
انرژی در پیک مربوط به بخش کشاورزی است که در این راستا نیز تفاهم نامه ای با کشاورزان منعقد شده ؛طبق تفاهم نامه اگر چهار ساعت 
از پیک انرژی مصرف نشود کل انرژی دوره بخشیده میشود  وی افزود: جدا از بخش مدیریت مصرف ،بخش تولید نیروگاه های تجدید پذیر 
است که در استان همدان شش نیروگاه هفت مگابایتی یعنی 42 مگابایت ظرفیت در مدار وجود دارد که در پیک روز وارد مدار میشود و 

آثارش در کاهش انرژی قابل مشاهده است .

مدیر روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی:
 واحدهای سیزده گانه نیروگاه با تمام توان، آماده تولید برق پایدار است

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: مدیر روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی از آمادگی 
واحدهای ســیزده گانه نیروگاه در تابستان خبر داد و گفت: هر ســاله با توجه به میزان کارکرد واحدهای 
بخاری و سیکل ترکیبی، برنامه های متنوع تعمیراتی با هدف کسب آمادگی تولید برق برای تحویل به شبکه 
سراسری، تعریف و عملیاتی می شود، تعمیراتی که هر سال از ابتدای مهر، آغاز و تا پایان اردیبهشت سال 
بعد، به پایان می رسد که خوشبختانه با انجام این برنامه ها، امسال نیز هم چون سال های گذشته، واحدهای 
بخاری و ســیکل ترکیبی نیروگاه در باالترین سطح آمادگی تولید قرار دارند.موسی اصلی بیگی با اشاره به 
ضرورت رعایت الگوی صحیح مصرف از سوی مصرف کنندگان انرژی الکتریکی برای کمک به پایداری شبکه تولید افزود: با آغاز فصل گرما، 
به دلیل استفاده از سیستم های سرمایشی به ویژه در مناطق گرمسیر کشور، برق بیشتری مصرف می شود که الزم است مصرف کنندگان 
گرامی برای کمک به حال مردم ساکن در نقاط  دارای گرما و رطوبت باال و همچنین کمک به کاهش هزینه های تولید و تعمیرات در 
نیروگاه ها، از انرژی الکتریکی به طور بهینه استفاده نمایند؛ به طوری که سعی شود در ساعات پیک مصرف، از دستگاه ها و وسایل برقی 
پرمصرف، کمتر استفاده کنند.موسی اصلی بیگی در ادامه به کاهش آب مصرفی در واحدها، انجام اصالحات در نقاط دارای هدررفت انرژی 
در نیروگاه، انجام فعالیت های تحقیقاتی برای شناسایی راه کارهای موثر در کاهش محدودیت های تولید در تابستان و ...، پرداخت و در 

پایان از تالش گسترده کارکنان نیروگاه برای آماده سازی واحدها تقدیر و تشکر نمود.

فعالیتهای شرکت گاز استان مرکزی در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی 
اراک- مینو رستمی: محمدرضاســمیعی مدیرعامل شرکت گاز اســتان مرکزی گفت: ارزش افزایی برای ذینفعان این شرکت در 
راســتای گسترش مسئولیت اجتماعی یکی از اهداف تعالی سازمانی می باشــد.   به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی ، 
محمدرضاسمیعی با توجه به خسارات بوجود آمده در زمان جاری شدن سیالب در استانهای هم جوارگفت: این شرکت در راستای گسترش 
مسئولیت اجتماعی و با هدف کمک رسانی به همنوعان خود و یاری رساندن به ایشان ، نسبت به اعالم آمادگی این شرکت جهت اعزام 
تعدادی از همکاران در قالب تیم امدادی بصورت داوطلبانه با هماهنگی بسیج ادارات استانداری مرکزی اقدام نمود.مدیر عامل شرکت گاز 
استان مرکزی در این خصوص گفت:در زمان وقوع سیالب در استان لرستان شرکت گاز استان مرکزی با ارسال تجهیزات فنی از جمله 
ایستگاه های تقلیل فشاروغیره توانست در بخش گازرسانی خدمات شایانی را ارائه نماید.ایشان درپایان اظهار داشت :فعالیتهای گسترده ای 
در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی باهدف ارزش افزایی برای ذینفعان شرکت صورت می پذیردکه می توان ازجمله به گازرسانی به 
روستاها ومناطق محروم ، ارائه آموزش های مستمر مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در سطح استان،توسعه برنامه های زیست محیطی 
فضای سبز،تشکیل جلسه وهمکاری با سازمانهای مردم نهاد، توسعه برنامه های کارآموزی و پژوهشی با همکاری دانشگاه ها، اهدای خون 
به نیازمندان،کاشت نهال،برگزاری چندین مانورمشترک با سایرسازمان ها وتوسعه برنامه های خیریه وهمچنین تبیین وتهیه گزارش جامع 

مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان مرکزی وارسال آن جهت شرکت درجشنواره مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت اشاره نمود.

بازدید از محور خمام –خشکبیجار با حضور معاون هماهنگی امورعمرانی 
استانداری گیالن

رشت- مهناز نوبری:  خشکبیجار که با حضور معاون امور عمرانی استانداری گیالن ،فرماندارومدیر ساخت وتوسعه راه وشهرسازی 
گیالن انجام شــد. مهندس عادلی مدیر ساخت وتوسعه راه وشهرســازی گیالن از آغاز عملیات اجرایی تعریض وبهسازی محور خمام- 
خشکبیجارطی یک ماه آینده خبر دادوگفت :این پروژه برای تعریض طرفین به عرض11 متر ،بهسازی وارتقاء به راه اصلی جهت تعیین 
پیمانکار به مناقصه گذاشته شده است که پس از انتخاب پیمانکار ذیصالح عملیات اجرایی آن آغاز می گردد.وی افزود :این محور با عرض 
کنونی 6,5متر پس از اتمام عملیات بهسازی وتعریض از راه فرعی درجه2 به راه اصلی ارتقاء خواهد یافت که نقش مهمی درگشایش بار 
ترافیکی این محور خواهد داشت.مهندس عادلی مدت اجرایی این پروژه را یک سال ونیم عنوان کرد وافزود:در صورت تخصیص اعتبارات 

مناسب با وضعیت پروژه، طی مدت مقرر به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی :
6850 میلیارد ریال برای تقویت شبکه گازرسانی شهر مشهد هزینه می شود

مشهد-صابر ابراهیم بای : مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به جمعیت متغییر شهر 
مشــهد در ایام خاص و تغییر تراکم های مســکونی و تجاری این شــهر گفت: شبکه گازرسانی مشهد 
مقدس در ســه گام با هزینه ای بالغ بر شــش هزار و 850 میلیارد ریال توســعه و تقویت خواهد شد. 
سیدحمید فانی با بیان این مطلب که وظیفه اصلی شرکتهای خدماتی، پایداری توزیع در خدمات است 
اظهار کرد: مصرف گاز طبیعی در شهر مشهد به عنوان کالن شهر زیارتی و سیاحتی کشور، به صورت 
لجام گسیخته ای در سایه مجتمع سازی، آپارتمان سازی، بلند مرتفع سازی و دیگر بخش های مصرفی 
همانند سی ان جی ها و سی اچ پی ها در مسیر رشد فزاینده ای قرار دارد.وی افزود: بر همین اساس طرح توسعه و تقویت شبکه 
گازرسانی مشهد مقدس در سه گام شامل احداث 40 ایستگاه تقلیل فشار، احداث رینگ تقویتی جنوب و اجرای خط انتقال توسط 
شرکت گاز خراسان رضوی در حال پیگیری است.فانی با اشاره به پیشرفت 50 درصدی گام اول این پروژه بیان کرد: در این طرح 
40 ایســتگاه تقلیل فشــار گاز  با هزینه ای بالغ بر 2000 میلیارد ریال احداث و راه اندازی می شود.وی با بیان این مطلب که هم 
اکنون عمده گاز مصرفی مشهد مقدس از طریق ایستگاه های شمالی این شهر تامین می شود گفت: در گام دوم، خط تغذیه رینگ 
جنوبــی مشــهد به طول 90 کیلومتر در 3 فاز با اعتبار یکهزار و 850 میلیارد اجــرا می گردد. طراحی فاز اول این مرحله به اتمام 
رســیده و آماده پیمان ســپاری است.مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: در گام سوم نیز خط انتقال 36 اینچ به طول 40 
کیلومتر با اعتبار 3000 میلیارد ریال شــامل 1500 میلیارد ریال هزینه تامین لوله و 1500 میلیارد ریال هزینه اجرا، احداث می 
شــود. پیش بینی می کنیم با اجرای این طرح 500 هزار مترمکعب گاز از طریق ایستگاه های جنوبی به رینگ جنوبی تزریق شود.
فانی با بیان این مطلب که تمام مراحل اجرای این ســه گام مهم شــامل نظارت و تامین اعتبار از محل منابع داخلی شــرکت گاز 
خراســان رضوی پیگیری می شــود اظهار امیدواری کرد: با اتمام این پروژه، شبکه گازرسانی شهر مشهد با قدرت بیشتر آماده ارائه 
خدمات به زائران و مجاوران بارگاه حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( خواهد بود.شهر مقدس مشهد دارای یک میلیون و 114 هزار 

مشترک گاز طبیعی در بخش های مختلف مصرفی است.
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اخبار

 تبریز - ماهان فالح: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
تبریز از همکاری 58 مگاواتی صنایع با شرکت توزیع نیروی برق 

تبریز خبر داد. 
عــادل کاظمی در گفت و گو با روزنامه فرصت امروز در تبریز ضمن 
اعالم این خبر گفت: بیشترین میزان رشد مصرف انرژی در سطح استان 
در حوزه عملیاتی برق تبریز رخ داده اســت که این موضوع نگرانی ها را 
افزایش می دهد. وی بیان کرد: نســبت به سال قبل 12 درصد افزایش 
مصرف انرژی داشته ایم و این میزان  40 تا 70 درصد افزایش نسبت به 
سقف پیک مجاز تعیین شده را نشان می دهد. وی تصریح کرد: از اول 
تیر ماه میزان همکاری صنایع به 65 مگاوات خواهد رســید. وی گفت: 
در صورت همکاری صنایع با شرکت توزیع نیروی برق تبریز خاموشی 
اعمال نمی شود. وی با اشــاره به راه اندازی اپلیکیشن اعالم خاموشی 
برق تشــریح کرد:  سامانه ای ایجاد شده است که به مردم در خصوص 
خاموشی ها اطالع رسانی می کند و بر این اساس مردم با شماره تلفن 
منزل و یا کد اشتراک یا منطقه جغرافیایی خود از جزئیات قطعی برق و 
زمان وصل مجدد آن مطلع شوند. وی در خصوص توسعه احداث نیروگاه 
های خورشیدی در تبریز  تصریح کرد: طی یک سال گذشته اقدامات و 
سرمایه گذاری های مناسبی در زمینه احداث نیروگاه های خورشیدی 
در حوزه عملیاتی شــرکت انجام شده است.وی در خصوص فرسودگی 
شبکه برق تبریز گفت: حدود 10 هزار کیلومتر شبکه و تاسیسات توزیع 
در تبریز داریم و میزان سرمایه گذاری در تاسیسات زیر ساختی توزیع 

ســاالنه حدود صد میلیارد تومان می باشد. وی در خصوص جابه جایی 
تیرهای مزاحم اظهار داشت: تفاهم نامه ای با همکاری دادگستری، بین 
شهرداری و شرکت توزیع برق تبریز در حال انعقاد است و ما می خواهیم 
در اسرع وقت این تفاهم نامه، نهایی و امضا شود تا جابه جایی تیرهای 
مزاحم نیز در قالب تفاهم نامه بتواند اجرایی شــود. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق تبریز در خصوص دستگاه های  ماینر ) ارز دیجیتالی( 
بیان کرد: تولید ارز دیجیتال در تبریز افزایش یافته و برخی واحد ها با 
استفاده از برق غیر مجاز ارز دیجیتال استخراج می کنند. وی استفاده 
از پتانسیل شهرداری و شورای شهر برای اطالع رسانی به مردم  و جلب 

همکاری در صرفه جویی برق را خواستار شد، ایشان بیان داشت چنانچه 
مردم در روزهای گرم ســه ماهه تابستان همکاری الزم را داشته باشند 
امیدواریم تابســتانی بدون خاموشی سپری کنیم. همچنین همزمان با 
برگزاری مانور سراســری مدیریت مصرف برق، چراغ ها و سیستم های 
سرمایشی در کلیه ساختمان های شــرکت توزیع نیروی برق تبریز از 
ساعت 12 تا 16 خاموش شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
با اشاره به برگزاری این مانور، افزود: به همین منظور با مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی مکاتبه شد و موضوع کاهش 
بار و استفاده از مولدهای اضطراری به کلیه سازمان ها و ادارات در زمان 
مانور، ابالغ شــد.  همچنین وی از ابالغ کاهش بار و اســتفاده از دیزل 
ژنراتورهــا به تمامی صنایع باالی یک مگاوات خبر داد و افزود: برگزاری 
مانور مدیریت مصرف به 960 واحد صنعتی که در زمینه کاهش پیک 
بار این شــرکت همکاری دارند، ابالغ شده اســت. وی با اشاره به پهنه 
بندی مناطقی از شــهر تبریز که بیشترین رشد مصرف برق را نسبت 
به زمستان سال گذشته داشته اند، اظهار داشت: این مناطق در سایت 
اینترنتی شرکت به اطالع عموم خواهد رسید و در صورتی که مدیریت 
مصرف برق در این مناطق از سوی مردم رعایت نشود، برای جلوگیری 
از آسیب دیدگی تجهیزات شبکه برق، خاموشی اعمال خواهد شد. وی 
افزود: مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تبریز پس از تهران، بیشترین 
رشد مصرف را نســبت به سال گذشته داشته اند که این موضوع زنگ 

خطر را برای تبریز به صدا درآورده است.  

ساری – دهقان : جلسه افتتاحیه ارزیابی روان شناختی 
شایســتگی های مدیریت و رهبری با حضور مدیر منطقه، 
معاونین، روسای واحدها و تیم ارزیاب در سالن کنفرانس 

ستاد برگزار شد.
به گــزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی منطقه 9 
عملیات انتقال گاز، رســول داودی نژاد در این جلسه ضمن خوش 
آمدگویی به تیم ارزیابی و حاضرین در جلسه، با تاکید بر هماهنگی 
و همکاری با تیم ارزیاب، اظهار کرد: با توجه به تیم قوی و شناخته 
شده ای که در منطقه برای ارزیابی حضور دارند لذا همکاری الزم 
در این زمینه صورت گیرد.وی در ادامه به ســیل اخیر در شــمال 

کشــور اشــاره کرد و افزود: با توجه به منطقه شمال و سیل خیز 
بودن آن همکاران ما از 27 اســفند درگیر پیامدهای ســیل و در 

حال بازســازی وایمن ســازی خطوط لوله و پایداری جریان گاز 
هستند.مدیر منطقه همچنین در ادامه به آغاز عملیات بزرگ پروژه 
مینودشت توســط همکاران منطقه 9 اشاره و خاطرنشان کرد: با 
توجه به فشــردگی و محدودیت زمانی و همچنین مشــغله کاری 
زیــاد در منطقه در ماه های اخیر آمادگــی الزم برای همکاری با 
تیــم ارزیاب را اعالم می کنم.در ادامــه تیم ارزیاب به بیان برنامه 
های ارزیابی پرداخت و ســپس از آن ارزیابی به صورت رســمی 
آغاز شــد.الزم به ذکر است، ارزیابی روان شناختی شایستگی های 
مدیریت و رهبری به مدت دو روز در منطقه 9 عملیات انتقال گاز 

ایران برگزار شد.

 تبریز – ماهان فالح: مرحله کتبــي دومین المپیاد فني و 
عملیاتي بهره برداران منطقه 8 عملیات انتقال گاز همزمان در 

تاسیسات تحت پوشش این منطقه برگزار شد.
غالمرضا روشني، رئیس آموزش منطقه 8 عملیات انتقال گاز با بیان 
این خبر گفت: مرحله نخســت این آزمون با زمانبندي شرکت انتقال 
گاز و برنامه ریزي منسجم این منطقه، با هدف سنجش و پایش نفرات 
برتر و ایجاد رقابت سازنده بین بهره برداران منطقه 8 عملیات انتقال 
گاز برگزار گردید.روشني افزود: در این المپیاد 90  نفر از بهره برداران 
تاسیســات منطقه 8 در تمامي حوزه امتحاني تاسیسات تقویت فشار 
گاز بــا هم به رقابت پرداختند که نفــرات برتر این مرحله در صورت 
کســب امتیازات الزم، بصورت 9 اکیپ 5 نفره در آزمون عملي که در 

منطقه 8 عملیات انتقال گاز برگزار خواهد شد، حضور یافته و پس از 
رقابت، نفرات برتر به مرحله سراسري اعزام خواهند شد.رئیس آموزش 
منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران، ســنجش و ارزیابي توانمندیهاي 
شرکت کنندگان در عملیات و بهره برداري، ارتقاي هر چه بهتر سطح 
علمي و عملي بهره برداران، شناسایي نقاط ضعف و قوت بهره برداران، 
ضریب اطمینان عملکرد در عملیات و بهره برداري و همچنین ایجاد 
انگیزه و نشــاط در بین شــرکت کنندگان، را از اهداف برگزاري این 
المپیاد دانست.الزم به ذکر است بهره برداران منطقه 8 عملیات انتقال 
گاز در اولین المپیاد فني و عملیاتي بهره برداران شــرکت انتقال گاز 
که در ســال گذشته برگزار شد، موفق شدند مقام سوم این المپیاد را 

ازآن خود نمایند.

ارومیه- رونــق- مهندس بدلی مدیرکل  بنیاد مســکن 
آذربایجان غربی ، در حاشــیه بازدیــد آقای یوناتن بت کلیا 
نماینده محترم آشوریان در مجلس شورای اسالمی از پروژه 
های عمرانی اجرا شده در روستاهای تابعه شهرستان اررومیه 
، در  گفتگو با واحد خبر صداو سیمای استان آذربایجانغربی 
گفت:  امســال در جهت حمایت از خانوارهای روســتایی و 
متقاضیان احداث مسکن روستایی وام احداث  مسکن  از 250 

میلیون ریال به 400 میلیون ریال افزایش یافت. 
مهندس بدلی با اشاره به این مطلب که مقرر گردیده بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی سالیانه 200 هزار واحد کم دوام و بیدوام در سطح 
روســتاهای کشور را مقاوم ســازی نماید که سهم استان ما احداث   
ســالیانه 12 هزار واحد مسکن روستایی اســت افزود تاکنون بیش 

از 104 هزار نفر جهت دریافت تســهیالت به شــعب بنیاد مسکن 
در شهرســتانها مراجعه نموده که ازاین تعــداد تاکنون بیش از 91 
هــزار نفر توانســته اند با بانــک های عامل عقد قــرار داد نموده و 
بیش از 79 هزار واحد مقاوم ســازی واحدهای مسکونی خود را به 

اتمام رســانده اند . وی با اشاره به این مطلب که کشورمان جزء10 
کشور بالخیز دنیابه سبب واقع شدن بر روی کمره های زمین لرزه 
میباشد وساخت مسکن مقاوم یکی از راهکارهای مناسب در جهت 
کاهش صدمات جانی و مالی در برابر حوادث و بالیا میباشــد لذا از 
تمامی ساکنین در نقاط روســتایی جهت استفاده از این تسهیالت 
وهمچنین از  مسئولین و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای 
اسالمی ، ائمه جمعه و جماعات ، دهیاران و اعضای شورای اسالمی 
روســتاها  و خصوصا اصحاب رســانه های جمعی و نشریات  جهت 
تشویق روستائیان به استفاده از تسهیالت طرح ویژه بهسازی مسکن 
روســتایی دعوت نمود . مبلغ کنونی تسهیالت طرح ویژه بهسازی و 
مقاوم ســازی مسکن روستایی 400 میلیون ریال با کارمزد 5درصد 

و بازپرداخت 15 ساله میباشد.  

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: رئیس ســازمان صنعت 
معدن و تجارت هرمزگان گفت: واحــد هاي تولیدي کوچك 

سرمایه هاي ملي هستند.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان ، 
خلیل قاسمی در جلسه شوراي اقتصاد مقاومتي با حضور صاحبان صنایع 
و فعالین اقتصادي به مناسبت هفته قوه قضائیه عنوان کرد: یکی از چالش 
های اصلی حوزه صنعت در استان ، مشکالت بانکی و بحث سرمایه در 
گردش و مواد اولیه می باشد. وی افزود : با هماهنگی های خوبی که در 
استان وجود دارد تا پایان سال 97 هیچ واحد تولیدی بزرگی غیر فعال 
و تعطیل نشد. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان گفت: در 
حوزه صنعت تعداد 887 واحد فعال بزرگ و کوچک در استان هرمزگان 
وجود دارد. قاســمي گفت : در تامین اقالم اساسی مشکلی وجود ندارد 

و در این زمینه کمبودی در استان نداریم و قیمت ها در حال حاضر در 
ثبات هســتند. خلیل قاسمی تاکید کرد : باتوجه به بازرسی های انجام 
شــده و پایین بودن جریمه تخلفات صنفی جنبه بازدارندگی آن بسیار 
کم اســت. رئیس کل دادگستری اســتان هرمزگان بیان کرد : برخورد 

هــا با متخلفان صنفی نظام مند و جدی تر باشــد و با اخاللگران نظام 
اقتصــادی در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی برخورد می گردد. وی افزود : 
معضل تامین و قیمت ماهی در استان را باید مدیریت کرد و لنج هایی 
که تسهیالت از دولت می گیرند باید ماهی را تحویل بازار استان دهند 
در غیر این صورت تســهیالت آنها لغو گردد. دکتر صالحی عنوان کرد 
:دستگاهها و بانکها به امنیت اقتصادی کمک کنند و اگر بنگاه اقتصادی 
به مشــکل برخورد ما حامی آنها هستیم و به صورت جدی وارد مقوله 
حمایت از فعاالن اقتصادی شده ایم. رئیس کل دادگستری استان بیان 
کرد : احکام نیابتی که برعلیه واحد های تولیدی صادر می گردد که باعث 
توقف تولید می شود بدون اطالع دبیرخانه سیاست های اقتصاد مقاومتی 
استان اجازه پلمپ ندارند و همچنین بانکها بدون اطالع دبیرخانه نمی 

توانند حساب های واحدهای تولیدی استان را مسدود کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در گفت و گو با روزنامه فرصت امروز:

در صورت همکاری صنایع با شرکت برق خاموشی اعمال نمی شود

 برگزاری ارزیابی روان شناختی شایستگی های مدیریت و رهبری در 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز

بهره برداران منطقه 8 انتقال گاز در محك آزمون قرار گرفتند

مدیرکل  بنیاد مسکن آذربایجان غربی خبر داد:
افزایش تسهیالت طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی به 400 میلیون ریال

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان :
واحد هاي تولیدي کوچك سرمایه هاي ملي هستند

اهواز- شبنم قجاوند: جلسه شورای سرپرستان شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدســلیمان با حضور مدیران ، روسا و 

سرپرستان بخش های مختلف این شرکت برگزار شد .
طی این جلسه موضوعات و مسایل مختلف جاری و دستورالعمل های 
ابالغــی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفــت .از جمله موضوعات مورد 
بحث در این جلسه لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی بود که مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با اشاره به گرمای فزاینده 
تابستان خوزستان و کاهش ساعات کار اداری بمنظور صرفه جویی در 
مصرف انرژی و پرهیز از قطعی ناخواسته شبکه برق ، بر لزوم صرفه جویی 
انرژی تأکید ویژه نمود .مهندس قباد ناصری با عنوان اینکه با درخواست 
شرکت برق منطقه ای و ستاد مدیریت بحران و دستور استاندار محترم 
پایان ساعات کاری ادارات ستادی و غیرعملیاتی ساعت 13 مشخص و 
ابالغ گردیده اظهار داشت : ضرورت دارد همه همکاران در هنگام خروج 

از محل کار از خاموشــی کلیه ی سیســتم های سرمایشی و روشنایی 
اطمینان حاصل نمایند .وی با اعالم اینکه کارگروهی بمنظور نظارت بر 
این موضوع در اداره HSE تشکیل گردیده افزود : اعضای این کارگروه 
هر روز و پس از پایان فعالیت اداری به کلیه ی ســاختمان های اداری 
مراجعه و در صورت روشــن بودن سیستم های سرمایشی به اینجانب 

گــزارش خواهند داد .مهندس ناصری با اعالم اینکه بخش های فنی و 
عملیاتی بمنظور حفظ و استمرار تولید نفت و گاز از این قاعده مستثنی 
می باشــند افزود : چنانچه ادارات ستادی نیز به فعالیت بیشتری نیاز 
داشته باشند این فعالیت ها می بایست به ساعات پس از پیک مصرف و 
از ســاعت 17 به بعد منتقل شود تا فشاری بر شبکه ی توزیع برق وارد 
نشود .مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در بخش 
دیگری از ســخنان خویش با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و وضع و 
اعمال تحریم های ظالمانه از سوی آمریکا افزود : پیکان حمالت اقتصادی 
استکبار جهانی صنعت نفت که سنگر نخست تولید و اقتصاد کشور است 
را نشــانه رفته ، از این رو ضرورت دارد با هوشیاری و تالش مضاعفی به 
وظایفمان عمل نماییم .وی تصریح کرد : مدیران و روسا می بایست بر 
مدیریت منابع مالی و بودجه ای خود بیش از پیش توجه نموده و هزینه 

های زاید و غیر ضرور را شناسایی و حذف نمایند .

تأکید مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان بر صرفه جویی در مصرف انرژی
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چه زمانی برای به روز رس��انی تصویر برندمان مناس��ب اس��ت؟ بدون 
در اختیار داش��تن استداللی درست امکان بی توجهی به سال ها زحمت 
برندمان و خیانت به اعتماد مش��تریان وجود دارد. عرصه کسب وکار به 
طور مداوم در حال تغییر اس��ت. به همین دلی��ل برندهای بی توجه به 

تغییرات پیرامون شان محکوم به فنا هستند. 
آیا اکنون زمان مناس��ب برای تغییر فرآیند برندس��ازی مان رس��یده 
است؟ ش��اید در نگاه نخست چنین پرسشی بس��یار ساده باشد، با این 
حال پاس��خ درست به آن نیازمند بررس��ی دقیق جوانب مختلف است. 
بدون تردید تالش برای تغییر هویت سازمان مان در زمان نادرست فقط 
منجر به اتالف وقت و هزینه خواهد ش��د. در بحث برندسازی نکته مهم 
شناس��ایی زمان درست برای به روز رس��انی تصویر برندمان است. اقدام 
بی��ش از ان��دازه زود یا دیر به ی��ک اندازه تاثیر مخرب ب��ر روی تصویر 

شرکت ما خواهد داشت. 
به راستی برند ما چه زمانی باید یک هویت کامال تازه یا به روز رسانی 
جزئی داش��ته باش��د؟ در این مقال��ه هدف اصلی من بررس��ی ۹ پرچم 
قرمز مبنی بر ضرورت به روز رسانی فرآیند برندسازی شرکت مان است. 
امیدوارم این بررسی به شما در زمینه مدیریت بهینه فرآیند برندسازی 

شرکت تان کمک کند. 
وقتی هدف برندمان تکامل یافته است

وضعیت بازار و اس��تراتژی ها قابل تغییر اس��ت. همچنین در مقیاسی 
وس��یع، کل صنعت کس��ب وکار نیز تغییر م��داوم دارد. به طور معمول 
بسیاری از شرکت ها کار خود را در نقطه ای کامال متفاوت با محل شروع 
به پایان می رس��انند. به همین دلی��ل ارزیابی مداوم اهداف و ارزش های 

برندها اهمیت باالیی دارد. 
بهتری��ن مثال برای این بخش برند CVS Caremark اس��ت. این 
برند به عنوان یکی از زیرش��اخه های ش��رکت بزرگ CVS در مقیاس 
ملی در ایاالت متحده به فروش داروهای موردنیاز قش��رهای متوس��ط 
جامعه، آگاهی بخش��ی پیرامون اس��تفاده درس��ت از داروه��ا و اقدامات 
 CVS Caremark عام المنفعه می پردازد. اگرچه در ابتدا هدف اصلی
فقط خدمت رس��انی به مردم ایاالت متح��ده در زمینه های ابتدایی بود، 
ب��ا این حال در ط��ول زمان تحول عمده ای پیدا ک��رد. به این ترتیب با 
گس��ترش کس��ب وکار اکنون آنها یکی از غول های بزرگ تولید دارو در 
آمریکای شمالی هستند. ترکیب شرکت های محلی مختلف برای بهبود 
خدمت رس��انی از جمله اس��تراتژی های موفق این ش��رکت را تش��کیل 
می دهد. وقتی ش��رکت ما توس��عه پی��دا می کند، اه��داف اولیه اش نیز 
دس��تخوش تحول می ش��وند. در مورد برند CVS Caremark آنها با 
توس��عه کسب وکارشان نام خود را به CVS Health تغییر دادند. این 
تغییر نام برای شروع فعالیت آنها در سراسر آمریکای شمالی بود. به این 

ترتیب مخاطب به طور واضح متوجه تغییر استراتژی آنها شد. 
تغییر ماهیت یک برند کوچک و زیرش��اخه به یک تولیدکننده بزرگ 
 CVS Health موج��ب تفاوت های زیادی می ش��ود. به این ترتی��ب
ب��ا اعم��ال مدیریت مس��تقیم بر روی فروش��گاه های خود بس��یاری از 
سیاس��ت های غلط قبلی را اصالح کرد. نمونه واضح این اقدامات توقف 

فروش سیگار و سایر دخانیات مشابه در فروشگاه های این برند است. 
وقتی برندمان توسعه پیدا می کند

ویژگی مش��ترک بسیاری از برندها در ابتدای شروع به کارشان تالش 
برای راه اندازی برنامه برندس��ازی بس��یار س��اده به منظور اطالع رسانی 
دقیق و روشن است. به این ترتیب همه مخاطب های آنها متوجه هدف 
اصلی برندها خواهند شد. اگرچه این اقدام بسیار پسندیده است، با این 

حال در عمل موانعی مانع از تحقق آن خواهد شد. 
یک��ی از مثال های جالب برای این بخش برند دانکین دوناتس اس��ت. 
آنها در ابتدای راه فروش��گاه های خود را به طور اختصاصی محلی برای 
فروش دونات معرفی کردند. با این حال در طول زمان کس��ب وکار آنها 
توس��عه زیادی پیدا کرد. به این ترتیب عرض��ه خوراکی های صبحانه و 
نوش��یدنی های مختلف نیز به فهرس��ت فروش��گاه های دانکین دوناتس 
اضافه ش��د. کار تا جایی پیش رفت که برخی از فروش��گاه های این برند 
در عمل دیگر دونات نمی فروختند. به جای آن تمرکز اصلی شان بر روی 

فروش خوراکی های جانبی بود. 
وقتی برندمان گیج کننده می شود

گاه��ی اوقات یک ش��رکت یا برند ب��ا نوعی خاصی از پیام یا ش��عار 
تبلیغات��ی ش��ناخته می ش��ود که به ط��ور کلی با اه��داف و ارزش های 
اصلی اش در تضاد اس��ت. وقتی چنین مش��کلی پیش می آید، نخستین 

اقدام ضروری تالش برای تغییر جلوه برندمان است. 
مش��هورترین مث��ال این بخش برند گوگل اس��ت. وقت��ی لری پیج و 
س��رگی برین مش��غول کار بر روی پروژه موتور جست وجوی شان بودند، 
ابتدا نام »بک راب« را برای طرح ش��ان انتخاب کردند. دلیل اصلی این 
انتخاب اتصال مداوم موتور جس��ت وجوی آن زمان گوگل به لینک های 
پش��تیبان س��رور اصلی بود. نکته مهم این نام ایجاد سردرگمی فراوان 
ب��رای کاربران بود. به عالوه این اس��م پس زمینه مناس��بی در برخی از 
فرهنگ ها نیز نداشت. به همین دلیل دست اندرکاران پروژه تنها پس از 

گذشت یک سال نام آن را به گوگل تغییر دادند. 
بازآفرینی بعدی برند گوگل در س��ال 20۱۵ رخ داد. درس��ت پس از 
۱0 س��ال سرویس دهی باکیفیت به مردم و جلب اطمینان شمار باالیی 
از کاربران. به این ترتیب هدف اصلی گوگل بازنمایی اهداف آینده خود 
در قالب های بصری و محتوای جذاب بود. واضح ترین تغییر در این میان 
مربوط به لوگوی اصلی گوگل بود. به این ترتیب طرح برجس��ته و براق 

واژگان لوگو گوگل حالت مات و یک بعدی به خود گرفت. 
وقتی برندسازی جدید ما بیانگر یک کسب وکار تازه است

شاید برند ش��ما وضعیت مناسبی داشته باش��د، با این حال به دلیل 
برخی از تغییرات کاری )تغییر دفتر مرکزی، نوع کار، تولید محصوالتی 

متفاوت و قوانین دولتی جدید( مجبور به بازآفرینی برندتان شوید. 
بهترین مقال در این زمینه موسس��ه مش��اوره ای اندرس��ون است. در 
س��ال 2000 این برند به دلیل قانون جدید از ادامه استفاده از نام آرتور 
اندرسون منع شد. به همین دلیل نیاز فوری به یافتن اسمی تازه داشت. 
 Accenture ایده جالب این برند در آن زمان اس��تفاده از نام ترکیبی
ب��ود. این نام ترکیبی از واژه Accent ب��ه معنای تاکید و Future به 
معن��ای آینده بود. به ای��ن ترتیب نام این برند ترکیب تاکید بر آینده را 
به ذهن مخاطب می آورد. این امر با هویت تازه برند نیز کامال سازگاری 
داشت. در حقیقت آنها نخستین برند مشاوره ای بودند که سرویس دهی 

از طریق اینترنت را ش��روع کردند. به همین خاطر انتخاب چنین نامی 
کامال با هویت اصلی شان هماهنگ است. 

وقتی برندمان در همه زمینه خوب عمل نمی کند
گه گاه یک برند در برخی از زمینه ها عملکردی مناس��ب، اما در سایر 
زمینه ه��ا عملکرد نامطلوبی دارد. در چنین مواقعی نیاز به ارزیابی دلیل 
عملکرد بد ضروری اس��ت. به عنوان مثال ش��اید برند م��ا در بازارهای 
خارجی به دلیل تفاوت زبانی عملکرد مناس��بی نداشته باشد. همچنین 

در ورود به بازاری جدید محصول مان موردپسند مخاطب واقع نشود. 
نمونه مش��هود این بخش برند Airbnb است. این شرکت چند سال 
پیش با بحرانی بزرگ مواجه ش��د. آنها سطح فعالیت خود را به خارج از 
آمریکا توس��عه دادند. همچنین روند سفارش آنالین را نیز از طریق اپ 
ویژه شان راه اندازی کردند، با این حال نام برندشان برای طراحی آیکون 
مناس��ب نبود. به همین دلیل در س��ال 20۱4 آنها تغییرات اساسی در 
شکل لوگوی برندشان ایجاد کردند. اکنون لوگوی این برند با رنگ قرمز 
مورد استفاده قرار می گیرد. این در حالی است که تا قبل از سال 20۱4 
رنگ لوگو آبی و فونت آن تو خالی )رنگ س��فید داخلی( بود. پیشرفت 
در زمین��ه طراح��ی گرافی��ک کمک زیادی ب��ه برن��د Airbnb برای 
طراح��ی لوگوی تازه اش کرد. به این ترتیب آنها لوگوی خود را از حالت 
متن محور به قالبی مثلثی درآوردند. البته هنوز هم عبارت Airbnb در 
پایین لوگوی آنها وجود دارد. مزیت اصلی لوگوی جدید امکان استفاده 

ساده تر از آن در شبکه های اجتماعی و آیکون های مختلف است. 
وقتی برندمان شهرت بدی پیدا کرده است

در برخ��ی از م��وارد، یک برن��د در جامعه با صفتی مش��خص پیوند 
می خ��ورد. به ای��ن ترتیب م��ردم آن برند را با همان صفت مش��خص 
شناس��ایی می کنند. خوش��بختانه بس��یاری از برندهای بزرگ همیشه 
دارای صفت ه��ای مثبت بوده اند، با این ح��ال در برخی مواقع یک برند 
دچار ش��هرت منفی می شود. معموال شهرت منفی ناشی از تجربه خرید 
یا تعامل منفی مش��تریان با برندهاس��ت. همین ام��ر موجب نارضایتی 
طیف وسیعی از افرادی که حتی با برند موردنظر ارتباط ندارند، می شود. 
یکی از مثال های واضح این بخش برند فیلیپ موریس اس��ت. امروزه 
برند فیلیپ موریس بیش��تر به خاطر تولید س��یگار برای مردم شناخته 
ش��ده اس��ت. موج مخالفت با مصرف س��یگار در چند دهه اخیر موجب 
بدنامی بسیاری از برندهای فعال در این عرصه از جمله فیلیپ موریس 
ش��ده اس��ت. نکته جالب درخصوص فیلی��پ موریس فعالی��ت آن در 
عرصه های بس��یار متنوع اس��ت. تولید س��یگار فقط یکی از بخش های 
فعالیت این برند را تش��کیل می دهد. به همین خاطر ش��هرت نامناسب 
آنها در عمل س��ایر حیطه های فعالیت ش��ان را نیز تحت تاثیر قرار داد. 
در چنی��ن مواقع��ی تصمیم گیری برای تغییر هویت ی��ا بازآفرینی برند 
ضروری اس��ت. به این ترتیب مدیران فیلیپ موریس اقدام به بررس��ی 
طرح های مختلف برای خروج از این بحران کردند. در نهایت طرح تغییر 
نام برند بیش��تری رای را آورد. به همین خاطر نام برند فیلیپ موریس 
به نام قدیمی ش��ان تغییر کرد: آلتریا. این امر نه تنها بازگش��ت دوباره به 
ریش��ه های اصیل یک برند محسوب می شود، بلکه آنها را از شر شهرت 
نامناسب ش��ان در زمینه تولید سیگار نیز رها کرد. البته فیلیپ موریس 
ب��ه عنوان یکی از زیرش��اخه های آلتریا همچنان به تولید س��یگار ادامه 

می دهد، با این حال شباهت نام این دو دیگر دردسرآفرین نمی شود. 

گاهی اوقات در عرصه کسب وکار ما مجبور به عقب نشینی هستیم. درست 
مانند کاری که فیلیپ موریس یا به عبارت درست تر آلتریا انجام داد. 

وقتی برندمان قصد معرفی سرویس ویژه ای را دارد
اگر یک ش��رکت قصد عرضه کاال یا س��رویس ویژه ای را داشته باشد، 
ش��اید نیاز ب��ه بازآفرینی برندش پیدا کند. نخس��تین پرسش��ی که در 
اینج��ا مطرح می ش��ود، دلیل ایجاد برندی مس��تقل ب��رای محصوالت 
ویژه ش��رکت مان است. پاسخ این پرس��ش در القای جلوه ای ویژه برای 
محصولی منحصر به فرد نهفته اس��ت. وقتی یک برند ساز و کار ویژه ای 
برای محصوالت��ش فراهم می کند، در حقیقت تاکید بیش��تری بر روی 

اهمیت آن از نظر کیفیت دارد. 
به عنوان مثال، برند کاستل، تولیدکننده لوازم خارج خانه و مسافرت، 
عملکردی فوق العاده در زمینه بازس��ازی برندش انجام داده اس��ت. آنها 
برای نسخه ویژه محصوالت شان یک برند زیرشاخه تحت عنوان کاستل 
پرمی��وم ایجاد کردند. لوگو این برند تازه با الهام از برند اصلی اما اندکی 
متفاوت تر طراحی ش��ده بود. به این ترتیب تمام کاربران ش��باهت های 
می��ان این دو محصول را متوجه می ش��دند. هدف اصلی از این طراحی 

هم کامال واضح بود: جلب نظر هرچه بیشتر مخاطب.
اگر قصد الگوبرداری از طرح کاستل را دارید، باید به فکر طراحی یک 
لوگو، شعار تبلیغاتی، فونت و البته محصول منحصر به فرد باشید. به این 
ترتیب ویژگی بارز برند شما در زمینه عرضه محصوالت خاص مشخص 
خواهد شد. معموال برندهای تازه تاسیس اقدام به اتخاذ چنین استراتژی 
نمی کنند. دلیل اصلی آن نیاز به کس��ب ش��هرت و اعتماد مشتریان در 
طول زمان به منظور هدایت ش��ان به س��مت برند زیرش��اخه مان است. 
ب��ه این ترتیب وقتی هنوز برن��د اصلی مان جایگاه محکمی نزد مخاطب 

ندارد، ایجاد زیرشاخه برای آن ریسک بزرگی خواهد بود. 
وقتی برندمان از مد افتاده می شود

س��لیقه مردم در طول زمان دچار تغییر و تحول زیادی می شود. این 
یک امر کامال طبیعی است. ما در زندگی شخصی مان به طور مداوم در 
حال تغییر عقیده و نظرمان هستیم. از نقطه نظر برندسازی چنین امری 
موجب بر هم خوردن مداوم نظم امور می شود. به همین دلیل بازآفرینی 
برندها پس از گذشت چند سال الزم به نظر می رسد. در غیر این صورت 
به س��ادگی برند ما از مد افتاده خواهد ش��د. بسیاری از مردم به دنبال 
کش��ف دلیل ش��هرت همه گیر مدهایی خاص برای زمان های مشخص 
هستند. به نظرم علت های این ماجرا هنوز به درستی کشف نشده. البته 
در این مقاله هدف من کش��ف چنین پدیده پیچیده ای هم نیست. نکته 
مهم در این میان پذیرش تغییر و تحول مداوم سلیقه مردم و به تبع آن 

لزوم تحول و تغییر همگام عرصه کسب وکار است. 
بهتری��ن نمون��ه تغییر برند در ط��ول زمان و همگام با تغییر س��لیقه 
مردم مربوط به برند پپس��ی اس��ت. برخی از المان های تحول یافته این 
برند ش��امل نام )از پپسی کوال به پپسی(، رنگ های لوگو )قرمز خالی به 
ترکیب قرمز و آبی( و فونت لوگو )عبارت های کشیده به یکسان و تخت( 
اس��ت. برند پپس��ی در طول زمان به خوبی ل��زوم تغییر و تحول مداوم 
را درک ک��رده اس��ت. البته در اینجا من فقط ب��ه جلوه بصری تغییرات 
این برند اش��اره ک��ردم. بدون تردید محصوالت آنه��ا نیز در طول زمان 

دستخوش تحول شگرفی شده اند. 
prdaily  :منبع

برندهای بزرگ چه زمانی برندشان را بازآفرینی می کنند؟

۹ نشانه ضرورت به روزرسانی فرآیند برندسازی شرکت مان

به قلم: آنتونی دل گیگانته مسئول بخش خالقیت پردازی در آژانس تبلیغاتی 
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 نگاهی به نظرات نهادهای مالی و کارشناسان بین المللی
درباره رمزارز لیبرا

بانک های مرکزی متعددی از سراسر جهان اعالم کرده اند که فیس بوک باید انتظار پاسخ به پرسش  هایی 
از سوی مراجع قانون گذار در مورد رمزارز لیبرا را داشته باشد.

به گزارش دیجیاتو، لیبرا ارز مجازی فیس بوک است که توسط اتحادیه ای متشکل از چندین شرکت از 
جمله خود فیس بوک مدیریت می ش��ود. این ارز دیجیتال در رده ارزهای با پش��توانه به حساب می آید که 
بر سپرده های بانکی و اوراق قرضه دولتی متکی است. به همین دلیل هم وعده در امان ماندن از نوسانات 
ش��دید ارزش را می دهد. هدف لیبرا ارائه س��رویس های مالی است و قصد دارد خدمات خود را به افرادی 
که به سیستم های بانکی دسترسی ندارند نیز ارائه دهد، اما مشکالتی که در سال های اخیر در مورد حفظ 
حریم خصوصی از سوی فیس بوک پیش آمده، اعتماد به این شرکت را خدشه دار کرده است. عالوه بر این 

برخی نگران هستند که لیبرا برای سیستم های مالی در سراسر جهان مشکالتی را رقم بزند.
از همان زمان معرفی لیبرا موج واکنش های سیاس��تمداران و مراجع قانونی به سوی فیس بوک سرازیر 
 CNBC شد و حتی نمایندگان کنگره ایاالت متحده خواستار توضیح بیشتر این شرکت شدند. به گزارش
تنها س��اعاتی بعد از معرفی لیبرا وزیر اقتصاد فرانس��ه هش��دار داد که این رمزارز ممکن است به یک ارز 
مستقل تبدیل شود. یک سیاستمدار آلمانی هم از بدل شدن این سیستم به بانکی خارج از قواعد مرسوم 

بانکی گفت.
رویترز هم گزارش کرده که کمیته بانکی مجلس س��نای ایاالت متحده در پی بررس��ی موش��کافانه این 
ارز دیجیتال در تاریخ ۱۶ جوالی )2۵ تیرماه( اس��ت. قرار اس��ت در یک جلسه رسیدگی، لیبرا و هرگونه 
نگرانی های حریم خصوصی در مورد آن بررس��ی ش��ود. البته گفته ش��ده که هنوز هیچ شاهدی مرتبط با 
این موضوع معرفی نشده است. به گفته منابع آگاه، »دیوید مارکوس« که بر بالک چین فیس بوک نظارت 
می کند انتظار ادای شهادت در این رابطه را دارد. از سوی دیگر از سه روز قبل )2۸ خرداد( هم سخنگوی 
فیس بوک از آمادگی برای پاس��خگویی به سواالت قانون گذاران گفته بود اما هنوز پاسخی در مورد جلسه 

۱۶ جوالی ارائه نشده است.
عالوه بر این تعدادی از بانک های مرکزی از سراس��ر جهان نگرانی هایی را در مورد لیبرا مطرح کرده اند. 
رئیس بانک RBA استرالیا در این باره گفته است که »مسائل نظارتی متعددی وجود دارد که باید مورد 
توجه قرار بگیرند.« »مارک کارنی« رئیس س��نترال بان��ک بریتانیا اعالم کرده که پروژه رمزارز فیس بوک 
باید انتظار روبه رو ش��دن با باالترین اس��تانداردهای قانونی را داشته باشد. بانک مرکزی اندونزی هم گفته 

که طرح شرکت باید مورد بررسی قرار بگیرد.
»جرمی پاول«، رئیس فدرال رزرو )ذخیره فدرال بانک مرکزی ایاالت متحده( هم در چهارش��نبه اعالم 
کرده بود که با فیس بوک در مورد لیبرا صحبت هایی داش��ته و گفته که دولت فدرال در زمینه چگونگی 

امنیت آن و نحوه تطابق با قوانین مالی انتظار باالیی دارد.
»جف اس��لون«، مدیرعامل موسس��ه پرداخت گلوب��ال پِیِمنت ایاالت متحده معتقد اس��ت که نظارت 
نهادهای قانونی بر لیبرا می تواند یک نشانه خوب باشد: »برای مصرف کنندگان مهم است که به سیستمی 
ک��ه م��ا در آن کار می کنیم اعتماد کنند.« به گفته اس��لون امکان همکاری با بازیگران تثبیت ش��ده ای از 
جمل��ه ویزا و مس��ترکارت، برای فیس بوک ش��رکایی را فراهم می کند که پیش از ای��ن با قوانین موجود 

روبه رو شده اند.
چگونه ارتباط موثرتری با تیم مان داشته باشیم؟

ی��ک مدی��ر پروژه باید بداند که چگون��ه می تواند بهترین ارتباطات را ب��ا کارمندانش ایجاد کند. بخش 
روانش��ناختی زبان، یکی از مواردی اس��ت که توس��ط افراد حرفه ای در اوقاتی که فشار کاری زیاد است، 

نادیده گرفته می شود.
یک لحن مناس��ب و اس��تفاده بجا از کلمات، می تواند باعث موثر واقع ش��دن انتقادات شود و از طرفی 
ارتب��اط می��ان اعضای تیم تان را محکم کند. رعایت این مهم می تواند به بهبود وضعیت مش��تریان کمک 
کرده و همچنین تیم بس��یار خوشحالی را برای تان به ارمغان بیاورد و در نهایت محیط کاری سالم تری را 

برای تان ایجاد کند.
 این چیزی هست که شما می گین…

ش��ما می توانید یک گفته را به گونه های مختلفی عنوان کنید، اما براس��اس لحن و ش��یوه اس��تفاده از 
کلمات، منظور شما مشخصا تغییر خواهد کرد. این مسئله، برای هر مدیر پروژه یا فردی که تیم را رهبری 

می کند از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
برای نمونه به جمالت زیر توجه کنید:

– چه خط فکری ای باعث شد که به این مفهوم برسی؟
– آیا تا به حال این بریف )س��واالتی که آژانس های تبلیغاتی از مشتریان ش��ان می پرس��ند( رو مطالعه 
کردی؟ این حتی با اس��تانداردهای برند مورد نظرم��ون همخونی نداره. دوباره برو روش کار کن و یه کار 

خوب دفعه بعد بهم نشون بده.
– مشتری از این خوشش نمیاد.

 این سواالت از یک کپی رایتر تازه کار پرسیده شده که در مدت کوتاهی یک بریف آماده کرده است.
در حالی که همه ما می دانیم که هیچ کس عالی نیست، ولی باز هم چنین برخوردهایی را با کارمندان مان 

می کنیم!
 و حاال باید چگونه بگین…

باید در نظر  داشته باشید که لحن صحبت کردن شما، روی انتقال پیام، تاثیر بسیاری می گذارد و شما 
می توانید به واسطه یک لحن بد، باعث نا امیدی کارمند خود شوید.

بعضی اوقات الزم اس��ت که به جای سرزنش کردن کارمند، اول خود را سرزنش کرده و از خود بپرسیم 
در حال حاضر چه کمکی می توانیم به کارمندمان بدهیم تا تسک هایش انجام شود. از طرفی بعضی اوقات 
الزم اس��ت که اول جنبه خوب کار را عنوان کرده و س��پس به آرامی وارد بخش انتقادات خود ش��وید. در 
بعضی از موارد حتی یک جوک می تواند باعث کاهش استرس شده و نقطه ای جدید برای چالش کارمند 

سرزنش شده شما ایجاد کند.
فراموش نکنید که تمام رفتار صحبتی ش��ما روی کس��ب وکار و برخورد کارمندان تان تاثیر می گذارد و 

فقط با یک برخورد درست و حساب شده می توانید تیمی شاد داشته باشید.
blogad :منبع
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رن��دی پال گی��ج، یک نویس��نده آمریکایی و س��خنران 
انگیزش��ی اس��ت که در زمینه موفقیت  کتاب خودآموزی 
می نویس��د و در مورد موفقیت و رفاه سخنرانی می کند. او 
در زمینه اهمیت اقدام و عمل کردن هم در زندگی حرفه ای 
هم شخصی نکاتی را با ما به اشتراک می گذارد. با ما همراه 

باشید تا در این  باره بیشتر بدانید.
چرا رقیب از شما پیشی می گیرد؟

وقتی با شرکت ها مش��ورت می کنم، می دانید ۳0درصد 
مواقع چه چیزی را متوجه می شوم؟ حتی اگر آنها بهترین 
محصول، بهترین بازار و بهترین موقعیت مالی را هم داشته 

باشند باز توسط یک رقیب جدید شکست می خورند.
فکر می کنید چرا؟

چ��ون رقیب آنها در حال اجرا و عمل اس��ت ولی آنها در 
ش��رکت به جای اقدام، اجرا و عملی کردن برنامه های شان 
در حال بحث، آماده سازی، تکمیل، آزمایش بازار و ارزیابی 
عوام��ل غیرضروری هس��تند و به جای اینکه حواس ش��ان 
روی اصل موضوع و اجرایی کردن آن متمرکز باشد مشغول 

حاشیه های کار است.
این س��ناریو برای اکثر افراد در زندگی شخصی شان هم 

صدق می کند. 
ش��ما دارای پتانسیل زیادی برای عظمت هستید؛ ذهن، 
ب��دن، مهارت ها و اس��تعدادهای ذاتی، ام��ا هیچ یک از این 
چیزها شما را به عظمت نمی رساند. شمار افرادی که قدرت 
ش��گفت انگیز، مهارت و استعدادش��ان را از بی��ن می برند، 
فراوانند. افرادی که دارای قدرت، مهارت و استعداد کمتری 
نسبت به شما هستند، می توانند به سادگی از شما با اجرا و 
عمل در حالی که ش��ما هنوز در حال بحث هستند، پیشی 

بگیرند.
چرا اقدام کردن را به تعویق می اندازید؟

بارها دیده ام افراد ب��رای عملی نکردن و ارائه نکردن یک 
محص��ول جدید، راه اندازی وبالگ، تولید پادکس��ت، ایجاد 
کمپی��ن و... بهانه تراش��ی می کنند. بیش��تر اف��راد به علت 
ترس هایی ک��ه برای اقدام کردن دارند قبل از اجرایی کردن 
ایده هایی که در زندگی حرفه ای ش��ان دارند وقت و انرژی 
زیادی را صرف این می کنند که یک بار دیگر با نظرسنجی 
آن را ارزیابی کنند و در زندگی ش��خصی هم با پرس��یدن 
نظر دیگ��ران درباره آن ای��ده و نتیجه ای ک��ه خواهد داد 
عملی کردن کارهایی که در فهرس��ت برنامه های شان دارد 

را ب��ه تعویق می اندازند. علت ای��ن کار در هر دو مورد هم 
معموالً ترس از اقدام کردن است.

اقدام کردن رمز موفقیت شماست
رس��یدن به موفقیت و اهداف تنها با اقدام و عملی کردن 
آنچه در ذهن دارید و برای رس��یدن به آن تالش می کنید، 
اتف��اق می افتد. توانایی اقدام و عملی ک��ردن ایده ها قدرت 
نهایی برتر و رمز موفقیت شماست. تا زمانی که ایده های تان 
را عملی نکنید، نمی توانید کش��ف کنید که آیا قیمت نیاز 
به تغیی��ر دارد، آیا بازاریابی تان باید اصالح ش��ود یا اینکه 
اصال این استراتژی که به کار گرفته اید کارساز است یا نه؟ 

برای رسیدن به موفقیت الزم است
۱. اجرا کنید 

2. ارزیابی کنید 
۳. تغییر دهید 

4. و سپس مجدداً اجرا کنید
اگ��ر ب��رای رس��یدن ب��ه اهداف ت��ان مصمم هس��تید و 
می خواهید ب��ه موفقیت برس��ید از خودتان بپرس��ید چه 
چیزی وجود دارد که شما امروز باید برای آن اقدام کنید؟
randygage/ucan :منبع
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