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با تصویب مجلس، بانک ها ملزم به حذف سود و جریمه بدهی تسهیالت گیرندگان می شوند

شرط بانک مرکزی 
برای مجلس

فرصت امروز: آخرین روز تیرماه، روز مهمی برای بانک ها و تولیدکنندگان در بهارس��تان بود و نمایندگان مجلس در این روز به 
کلیات طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی، بانک ها ملزم به حذف سود و جریمه بدهی تسهیالت گیرندگان می شوند.

کلیات طرح دو فوریتی الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیالت گیرندگان، 
روز گذشته در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و در پایان، نمایندگان با ۱۵۹ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع 
از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر با آن موافقت کردند. در این میان، رئیس کل بانک مرکزی هم در صحن علنی مجلس حضور یافت 

و از تاثیر بانک ها بر اقتصاد کشور و عملکرد آنها دفاع کرد. عبدالناصر همتی گفت که بانک ها به دلیل فشارهای تحریمی، حجم...

عرضه 1.3 میلیون واحد تا 2 سال آینده

مسکن، موتور اقتصاد را روشن می کند؟
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گزارش مرکز پژوهش های مجلس از پاییز 97 نشان می دهد

تضعیف امنیت سرمایه گذاری در ایران

9  راه که این افراد در خانه ماندند و پول درآوردند
بازاریابی پیام رسانی و کاربردهای آن

چرا اینفلوئنسر مارکتینگ برای برندها مهم است
100 گام برای موفقیت در بازاریابی

چه چیزی مشتریان را ترغیب به خرید می کند؟
جانشین پروری چه جایگاهی در استارت آپ های ایرانی دارد؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

کمپانی ای ام دی:
انویدیا را بازی دادیم

5
فرصـت امـروز: وزیر اقتصـاد دربـاره موضـوع رمزارزها گفت 

سازوکار و قوانین استخراج رمزارزها بعد از نهایی شدن 
در دولت ابالغ خواهد شد. فرهاد دژپسند...

وزیر اقتصاد از نهایی شدن سازوکار استخراج رمزارزها خبر داد

 ارزهای دیجیتال
رسما بررسی می شوند

یادداشت

سامانه نیما بماند یا برود؟

با وج��ود همه نقدهای��ی که به 
سامانه نیما از سوی صادرکنندگان 
وارد ش��ده اس��ت، باید به محاسن 
و اهمی��ت وج��ود آن هم اش��اره 
کرد. ام��روز هر صادرکننده ای یک 
حس��اب شخصی در س��امانه بانک 
مرکزی موس��وم به نیم��ا دارد که 
ب��ه طور دقی��ق، میزان ارز ناش��ی 
از صادرات کاال و میزان بازگش��ت 
آن، واگ��ذاری آن ب��ه واردکنن��ده 
و عرض��ه آن در س��امانه را تعیین 
کرده اس��ت و مش��خص است که 
هر ب��ازرگان چق��در ارز نیمایی و 
ی��ا ۴200 تومان��ی گرفته و چقدر 
ارز از صادرکنن��ده خریداری کرده 
است. ش��فافیتی که امروز در این 
زمین��ه ایجاد ش��ده، پیام��د اقدام 
بان��ک مرک��زی و ایج��اد س��امانه 
نیماست، بنابراین س��امانه نیما یا 
هر نوع نظارت بانک مرکزی، محل 
نیس��ت،  صادرکنندگان  مناقش��ه 
بلک��ه مطالبه آنان هم هس��ت. به 
عنوان صادرکننده واقعی معتقدیم 
که هر کس از منابع کشور استفاده 
می کن��د و کاالیی را صادر می کند 
بای��د آن را ب��ه چرخ��ه اقتص��اد 
بازگرداند و س��امانه نیما می تواند 

شفافیت این روند را موجب شود.
اکنون که ن��رخ ارز در بازار آزاد 

و سامانه نیما به یکدیگر 
3نزدیک شده...

سه شنبه
اول مرداد
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س��خنگوی دولت گفت توقیف کش��تی انگلیس در تنگه هرم��ز اقدامی تالفی   جویانه 
نیس��ت بلکه در جهت تضمین امنیت کش��ور در آب های س��رزمینی و براساس قوانین 
جاری و قوانین عبور از تنگه صورت گرفته و یک اقدام حقوقی درس��ت و بجا از س��وی 
جمهوری اس��المی ایران اس��ت. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، علی ربیعی در 
نشس��ت خبری هفتگی، با اش��اره به توقیف کشتی انگلیس��ی در تنگه هرمز در خلیج 
فارس گفت: خیلی جالب اس��ت که تا کشتی انگلیس��ی یک تخلف حقوقی انجام داده 
و جمهوری اس��المی ایران برای امنیت منطقه با این کش��تی برخورد می کند، برخی از 
کش��ورها برای رفع توقیف فوری این کش��تی به ما درخواست می دهند اتفاقاً ما از این 
کش��ورها می خواهیم همین درخواس��ت را به انگلس��تان اعالم کنند. سخنگوی دولت 
ادامه داد: نفتکش انگلیس��ی برخالف قوانین و مقررات دریانوردی، نخس��ت دس��تگاه 
موقعیت ی��اب خ��ود را خاموش کرده بود و به جای حرکت به س��مت ورودی به خلیج 
فارس در تنگه هرمز، از مس��یر جنوبی وارد ش��ده و به هش��دارها و تذکرهای متعدد 
نیروهای ما توجه نکرده اس��ت. ربیعی گفت: معتقدیم مقایس��ه توقیف نفتکش حامل 
نفت ایران و کشتی انگلیسی یک خوانش نارواست که می خواهند تالفی از اقدام ناروای 
دیگری صورت بدهند. نفتکش انگلیس��ی مطابق مدارک موجود در محدوده آبی ایران 
توقیف شده است. وی افزود: انگلیسی ها وقتی کشتی ایرانی را متوقف می کنند و رفتار 
خصمانه از خودش��ان نشان می دهند نباید انتظار داشته باشند که ما واکنشی نداشته 
باش��یم؛ البته ما تا به حال در تنگه هرمز براساس حسن نیت، اغماض می کردیم. وقتی 
آنه��ا به صورت غیرقانون��ی در جبل الطارق نفتکش حامل نفت ایران را توقیف می کنند 
که حتی اس��پانیایی ها معتقدند در خاک آنها این کار را غیردوس��تانه و خصمانه انجام 

داده اند ما هم ملزم به اغماض نیستیم.
راه حل دیپلماتیک برای حل مشکل نفتکش ها وجود دارد

ربیع��ی با تاکید بر اینک��ه »راه حل های دیپلماتیک برای حل مش��کل نفتکش های 
)ایران و انگلیس( وجود دارد«، گفت: متاس��فانه به س��نت دیرینه آمریکایی- انگلیسی 
عادت کردیم که وقتی آنها اقدام می کنند بحق است، اما اقدام حقوقی و قانونی دیگری 
که نه تالفی جویانه، بلکه برای اعمال حاکمیت یک کشور در آب های سرزمینی است را 
ناحق می دانند. وی گفت: دنیا سال هاست به این موضوعات عادت کرده که یک کشور 
به زور تحریم هایی را اعالم می کند و به زور آن را پیگیری می کند. گروهی از کش��ورها 
تحریم هایی را اعالم می کنند و بر روی آن می ایس��تند و اعالم می کنند بقیه کش��ورها 
ملزم به اجرای آن تحریم ها هس��تند. با این رویکرد ببینید چه هرج و مرج بین المللی 
رخ خواهد داد، هر گروهی از کش��ورها تحریمی یکجانبه را پایه ریزی می کنند و نظم و 

قاعده تجاری دنیا را براساس آن نظم اداره کنند.
اقدام ما به مفهوم »کشتی در برابر کشتی« نیست

ربیعی ادامه داد: اقدامات ایران در تنگه هرمز برمبنای اقدام حقوقی بوده و از برخی 
اقدامات غیرقانونی و رفتارهای غیردوس��تانه ]انگیس��ی ها[ چشم پوشی نکردیم، این به 
منزله منزل »کش��تی در برابر کشتی« نیس��ت، ما رفتار قانونی و حقوقی خود را انجام 
دادیم و در مراجع حقوقی هم آن توقیف کشتی خود را دنبال می کنیم و سازمان بنادر 
و کش��تیرانی هم مکلف شد به سازمان های باالدستی خود تخلف کشتی های انگلیسی 

در تنگه هرمز را گزارش کنند.
س��خنگوی دولت درباره برداش��ت افکار عمومی از اقدامات ایران و انگلیس در مورد 
توقیف کش��تی ها، گفت: من مواضع رسمی دولت را اعالم می کنم و نظرسنجی عمومی 
و نظ��رات مختل��ف مردم ایران را که اینجا بیان نکردم، البته ممکن اس��ت به تعداد هر 
ایرانی خوانش های مختلفی در این زمینه وجود داش��ته باش��د، اما به عنوان سخنگوی 
دولت، نظرات رس��می دولت و نظام را براساس سیاست های یکپارچه سیاست خارجی 

جمهوری اسالمی ایران رسماً اعالم می کنم.
ربیعی در پاس��خ به س��والی درباره قیمت ارز و تاثیر آن بر سفره مردم و اینکه دولت 
چ��ه برنامه ای برای تثبیت این روند کاهش��ی دارد، اظهار داش��ت: یک��ی از ابهامات و 

س��واالتی که در ذهن مردم بوده و هنوز هم وجود دارد، این اس��ت که معموالً اتفاقات 
ح��وزه اقتصادی با تأخیر زمانی آثار خود را می گذارد ولی همین االن و امروز هم قطعاً 
منحنی رش��د تورمی کاهش پیدا کرده اس��ت. وی افزود: البته این به این معنا نیس��ت 
که ارزانی صورت گرفته بلکه به این معناست که گرانی شتابنده متوقف می شود. البته 
ای��ن امر آثار میان مدت و درازمدت در کاهش قیمت ها هم خواهد داش��ت، اما االن در 
مرحله ای هس��تیم که از رشد افزایشی پیشگیری ش��ده و در مراحل بعد می تواند آثار 
کاهش��ی- حداقل در برخی کاالها که ما عالئم آن را می بینیم- داشته باشد. سخنگوی 
دولت با بیان اینکه پیش بینی می ش��ود رشد اقتصادی مثبت شود، یادآور شد: این امر 
ب��ه ثب��ات بازار و قابل پیش بینی ش��دن آن کمک می کند و از ای��ن طریق کنش گران 
اقتص��ادی می توانند به راحتی س��رمایه گذاری خود را انجام دهند. ربیعی خاطرنش��ان 
کرد: طبیعی اس��ت به خاطر ش��رایط خاص تحریم و مش��کالت نق��ل و انتقال ارز در 
کوتاه مدت مجبور شدیم چند نرخی را برای کنترل بازار تحمل کنیم ولی طبیعی است 
که نرخ اس��کناس بازار با نرخ حواله نیمایی را به یک رابطه منطقی برس��انیم و االن تا 
حدودی این منظور حاصل شده است. سخنگوی دولت عنوان کرد: دولت برای حمایت 
از دهک های پایین به رغم برخی انتقادات برای کاالهای اساس��ی و دارو کماکان تامین 
و پرداخت ارز ۴200 تومانی را تا پایان س��ال ادامه خواهد داد. سخنگوی دولت یادآور 
ش��د: بانک مرکزی هم با تمام توان در مس��یر واقعی سازی نرخ ارز و ایجاد ثبات به نرخ 
ارز اقدامات خود را انجام می دهد اما این به منزله این نیس��ت که با فش��ارهای و یا با 
رفتارهای غیراقتصادی امروز موفق ش��دیم به ثبات نرخ ارز برسیم بلکه با سیاست های 

اقتصادی به این ثبات رسیده ایم.
علت تاخیر بازار متشکل ارزی صرفاً فنی است

وی درباره بازار متشکل ارزی هم گفت: علت تأخیر صرفاً فنی است من این موضوع را 
سوال و بررسی کردم. برای کسب اطمینان از اینکه این بازار دقیق و به صورت صحیح 

خدمت رسانی کند مقداری زمان بر بوده و در مرحله آزمایش است.
سخنگوی دولت بیان کرد: مسئوالن بانک مرکزی اعالم کردند به محض اطمینان از 
کامل شدن قطعاً عملیاتی خواهد شد البته وظیفه بازار متشکل ارزی، کشف قیمت ارز 

است و به هیچ عنوان نرخ ارز از پیش تعیین شده نخواهیم داشت.
ربیعی خاطرنش��ان کرد: کاهش قیمت ارز هم ناش��ی از اتخاذ سیاس��ت های درست 
ب��وده و بخ��ش مهم تر و قابل توجه آن کنش اقتصادی و رفتار اقتصادی درس��ت مردم 
بوده اس��ت. مردم با واکنش ها و رفتارهای اقتصادی درس��ت خ��ود به نحوی به تعادل 
ب��ازار کم��ک کردند. وی اضاف��ه کرد: طبیعی بود که آن ش��وک اولیه ب��ا آن عملیات 
روانی عظیمی که در کش��ور صورت داده بودند تاثیراتی را بر رفتارهای اقتصادی مردم 
داش��ته باشد خوشبختانه بانک جهانی و ش��بکه خبری بلومبرگ هم چشم انداز خوبی 
برای اقتصاد س��ال آینده ایران پیش بینی کرده اس��ت. در عین حال گرانی در برخی از 
بازارها همچنان وجود دارد. سخنگوی دولت یادآور شد: دولت با دقت گسترش رنج آور 
گرانی را دنبال می کند و مش��کالتی هنوز باقی اس��ت که امیدواریم با اقدامی که برای 
همبس��ته کردن اقدامات بازرگانی دولت صورت دادیم، کنترل بیش��تری بر قیمت ها و 
همچنین توزیع داش��ته باش��یم. ربیعی بخش اعظمی از نگرانی ه��ا برای زمان واردات، 
تخصیص ارز و خروج از گمرک را به دلیل همین عدم تقدم و تاخرها دانس��ت و گفت: 
خوش��حالیم ب��ا تصمیمی که دولت گرفته بتوانیم بازار را کنت��رل کنیم و کاال به موقع 
وارد ش��ده و در بازار توزیع ش��ود. همه این مواردی که گفته شد، نگرانی ما را از گرانی 

نمی کاهد و ما با نگرانی مردم در این زمینه همراه هستیم.
 دس��تیار رئیس جمه��وری در امور ارتباطات اجتماعی درباره س��فر مقامات عراقی به 
تهران و تالش این کش��ور برای میانجیگری میان ایران و آمریکا اظهار داش��ت: معموالً 
کشورهای دوست هر کدام که به ایران می آیند یا مالقاتی با مسئوالن ما انجام می دهند، 
ابراز تمایل می کنند تا از میزان تنش در منطقه بکاهند اما اینکه ما پذیرفته ایم کشوری 

به عنوان میانجی صحبت کند، این تصمیم را تاکنون اتخاذ نکرده ایم.

سخنگوی دولت اعالم کرد

موضوع توقیف نفتکش های ایران و انگلستان از طرق دیپلماتیک قابل حل است
رهبر معظم انقالب در دیدار هیاتی عالی رتبه از جنبش حماس:

موضوع فلسطین قطعا به نفع مردم فلسطین و دنیای اسالم تمام خواهد شد
رهب��ر معظم انقالب اس��المی در دیدار هیاتی عالی رتبه از جنبش مقاومت اس��المی )حم��اس( تصریح کردند 

موضوع فلسطین قطعاً به نفع مردم فلسطین و دنیای اسالم تمام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دوشنبه در دیدار هیاتی عالی رتبه 
از جنبش مقاومت اس��المی فلس��طین)حماس(، قضیه فلس��طین را قضیه اول و مهمترین مس��ئله دنیای اسالم 
دانستند و با تمجید از ایستادگی و مقاومت شگفت آور مردم فلسطین و گروه های مقاومت از جمله حماس، تأکید 
کردند: پیروزی بدون مقاومت و مبارزه به دست نمی آید و ما براساس وعده تخلف ناپذیر الهی معتقدیم که موضوع 

فلسطین قطعاً به نفع مردم فلسطین و دنیای اسالم، تمام خواهد شد.
در ابت��دای این دیدار آقای صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاس��ی حماس نامه آقای اس��ماعیل هنیه رئیس 
دفتر سیاس��ی حماس را تقدیم رهبر انقالب کرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با قدردانی از مواضع بس��یار خوب و 
مهم آقای اس��ماعیل هنیه در این نامه، گفتند: حماس در قلب حرکت فلس��طین قرار دارد همانگونه که فلسطین 
در قلب حرکت دنیای اس��الم قرار گرفته است. ایشان ایستادگی و مقاومت مردم غزه و ساکنان ساحل غربی رود 
اردن را بشارت دهنده فتح و پیروزی خواندند و افزودند: خداوند به کسانی که ثابت قدم در راه او ایستادگی کنند، 
وعده یاری و پیروزی داده است و البته تحقق این وعده الزاماتی دارد که از مهمترین آنها جهاد و مبارزه و تالش 
خستگی ناپذیر در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، فکری، اقتصادی و نظامی است. رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر 
اینکه جمهوری اسالمی ایران در قضیه فلسطین با هیچ کشوری در دنیا رودربایستی ندارد، خاطرنشان کردند: ما 
همواره دیدگاه خود را درباره فلسطین به طور صریح و شفاف اعالم کرد ه ایم و حتی در عرصه بین المللی کشورهای 
دوس��ت ما که در این زمینه با آنها اختالف نظر داریم می دانند که جمهوری اس��المی در قضیه فلس��طین کاماًل 
جدی اس��ت. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: یکی از علت های مهم دشمنی با جمهوری اسالمی ایران، موضوع 
فلسطین است اما این دشمنی ها و فشارها موجب نخواهد شد که ایران از مواضع خود در موضوع فلسطین کوتاه 
بیاید، زیرا حمایت از فلسطین یک مسئله اعتقادی و دینی است. ایشان تأکید کردند: اگر دنیای اسالم به  صورت 
متحد بر موضوع فلس��طین ایس��تادگی می کرد، اکنون شرایط بهتری داش��ت و دوری برخی کشورهای دنباله رو 
آمریکا همچون سعودی از موضوع فلسطین یک حماقت بود زیرا اگر از فلسطین حمایت می کردند، می توانستند 

در مقابل آمریکا، امتیاز بگیرند.
رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر اینکه براس��اس س��نت الهی، پیروزی مردم فلسطین و بازگشت این سرزمین 
مقدس به دنیای اسالم، موضوع عجیب و غیرقابل تحقق نیست، گفتند: ۴0 سال قبل کسی باور نمی کرد در ایران 
که مرکز نفوذ و امید آمریکایی ها بود، یک حکومت دینی بر س��رکار بیاید و س��فارت اسرائیل در تهران به سفارت 
فلس��طین تبدیل ش��ود اما این موضوع غیرقابل باور محقق شد، بنابراین تحقق موضوعاتی که در ظاهر عجیب به 

نظر می رسند، امکان پذیر است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: اینکه آقای سیدحس��ن نصراهلل می گوید من ان شاءاهلل در مسجداالقصی نماز 

می خوانم، برای ما یک امید کاماًل عملی و قابل تحقق است.
ایش��ان با تأکید بر اینکه یکی از الزامات تحقق این امید، همان مواضع مس��تحکم و ایس��تادگی است که آقای 
هنیه در نامه خود به آن اشاره کرده است، گفتند: اگر همه ما به وظایف خود عمل کنیم، وعده الهی قطعاً محقق 

خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به طرح خیانت آمیز »معامله قرن« تأکید کردند: هدف از این توطئه خطرناک، از 
بین بردن هویت فلسطینی در میان آحاد مردم و جوانان فلسطینی است که باید با همین نقطه اصلی، مقابله کرد 

و نگذاشت که آنها با استفاده از پول، هویت فلسطینی را از بین ببرند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر اینکه مقابله با این طراحی نیازمند کارهای تبلیغاتی و فرهنگی و فکری 
اس��ت، افزودند: یک راه دیگر مقابله با این توطئه این اس��ت که مردم فلس��طین، احساس پیشرفت کنند که این 

موضوع تا به حال به لطف خداوند اتفاق افتاده است.
ایش��ان خاطرنشان کردند: در سال های نه چندان دور، فلسطینی ها با سنگ مبارزه می کردند، اما امروز به جای 

سنگ، مجهز به موشک های نقطه زن هستند و این، یعنی احساس پیشرفت.
در این دیدار آقای صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاس��ی حماس ضمن ابالغ س��الم و تحیات آقای اسماعیل 
هنیه و مردم فلسطین خطاب به رهبر انقالب اسالمی تأکید کرد: همانگونه که جنابعالی اشاره کردید، ما معتقدیم 
براس��اس وعده الهی قدس و فلس��طین از چنگال صهیونیست ها آزاد خواهد شد و همه مجاهدان و امت اسالمی، 

در مسجداالقصی نماز خواهند خواند.
نایب رئیس دفتر سیاس��ی حماس با اش��اره به مواضع قاطع امام خمینی)ره( در حمایت از موضوع فلس��طین، 
قب��ل از پیروزی انقالب اس��المی و بعد از انقالب و همچنین مواض��ع صریح رهبر انقالب گفت: ما همواره قدردان 

حمایت های همیشگی و غیرقابل تغییر جمهوری اسالمی از مردم فلسطین بوده و هستیم.

محمد الهوتی
 رئیس کنفدراسیون صادرات ایران



مرک��ز پژوهش های مجلس در حالی چهارمین گ��زارش فصلی خود از 
ش��اخص امنیت س��رمایه گذاری در ایران را منتش��ر کرده ک��ه نتایج آن، 
نشان دهنده تضعیف امنیت سرمایه گذاری در جغرافیای کشور است و در 
این میان، پایتخت، بدترین شرایط را از نظر فعاالن اقتصادی داشته است.

در ش��رایطی ک��ه دولت تالش می کند ت��ا با کنترل و ثبات ب��ازار ارز و 
همچنین اجرای مش��وق های سرمایه گذاری همانند اقامت پنج ساله برای 
س��رمایه گذاران خارجی، امنیت س��رمایه گذاری در کشور را تضمین کند، 
آخرین بررس��ی های بازوی کارشناسی مجلس نشان می دهد که شاخص 
امنیت س��رمایه گذاری در پاییز سال گذش��ته روندی رو به کاهش داشته 

است.
به گفته مرکز پژوهش ها، امنیت سرمایه گذاری در ایران در پاییز ۱۳۹7 
برابر با 6.۴۳ واحد از ۱0 )۱0 بدترین حالت( ارزیابی ش��ده اس��ت؛ این در 
حالی است که نمره این شاخص در تابستان پارسال 6.۳2 بوده است و این 
به معنای افزایش 0.۱۱ واحدی شاخص امنیت سرمایه گذاری و به معنای 

ساده تر، بدتر شدن وضعیت سرمایه گذاری در ایران است.
بهترین و بدترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری

از سوی دیگر، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در پاییز 
۱۳۹7 س��ه مولفه »عمل نکردن مس��ئوالن ملی به وعده های داده شده«، 
»ع��دم احقاق حقوق قانون��ی در ادارات دولتی« و» اعمال نفوذ و تبانی در 
معامالت ادارات حکومتی« را به عنوان نامناس��ب ترین مولفه های امنیت 
س��رمایه گذاری ارزیابی کرده اند. در مقابل، مناسب ترین مؤلفه های امنیت 
س��رمایه گذاری، نسبت به سایر مؤلفه ها در پاییز ۱۳۹7 نیز شامل سرقت 
مالی )پول نقد، کاال، تجهیزات و ماش��ین آالت(، اس��تفاده غیرمجاز از نام 
و عالئ��م تجاری یا مالکیت معنوی و همچنی��ن رواج توزیع کاالی قاچاق 

بوده است.

این چهارمین دوره ای است که مرکز پژوهش های مجلس به طور متوالی 
به سنجش فصلی شاخص امنیت س��رمایه گذاری در ایران دست می زند. 
نکته اما اینجاس��ت که این شاخص همیشه روندی رو به افت داشته است 
و معنا و مفهوم آن، نامناسب تر شدن امنیت سرمایه گذاری در کشور است 
که عمال به تعطیلی کس��ب و کارها و واحدهای تولیدی، خروج سرمایه از 
واحدهای تولیدی و فعالیت ه��ای اقتصادی تولیدمحور و درنهایت، خروج 

سرمایه ها از کشور منجر شده است.
بررسی های نهاد پژوهشی مجلس همچنین نشان می دهد که تهران به 
عنوان پایتخت ایران، ناامن ترین فضا را برای سرمایه گذاران داشته است. در 
این پژوهش، استان های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و ایالم نامناسب ترین 
و در مقابل، استان های خراسان جنوبی، سمنان و قم مناسب ترین وضعیت 
را از نظر ش��اخص امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها در پاییز 

۱۳۹7 کسب کرده اند.
کدام صنایع بدترین شرایط را داشته اند؟

فع��االن اقتصادی در این پایش، بدتری��ن ارزیابی از وضعیت امنیت 
س��رمایه گذاری را در حوزه صنعت )شامل همه صنایع و موارد مرتبط 
با س��اختمان( و بهترین ارزیابی را در حوزه های هتل، رستوران، تهیه 
و توزی��ع غذا، نفت خ��ام و گاز طبیعی و حوزه تأمین آب و برق و گاز 
داش��ته اند. این برای دومین بار اس��ت که فع��االن اقتصادی، بدترین 
ارزیابی را نس��بت به بخش صنعت اعالم می کنند. در تابستان ۱۳۹7 
نی��ز فعاالن اقتص��ادی بدترین ارزیابی را در ح��وزه صنعت ارائه کرده 
بودند. به عبارت دیگر، در تابس��تان س��ال گذش��ته، از میان ۹ حوزه 
فعالی��ت اقتص��ادی، فعاالن اقتص��ادی در حوزه  های صنعت )ش��امل 
هم��ه صنای��ع و م��وارد مرتبط با س��اختمان(، بدتری��ن ارزیابی و در 
حوزه ه��ای ارتباطات و توزیع )حمل ونقل، انبارداری، عمده فروش��ی و 
خرده فروش��ی( بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری در 

کشور ارائه داده بودند.
اما بهترین ارزیابی از وضعیت ش��اخص امنیت س��رمایه گذاری به حوزه 

ارتباطات و توزیع )اعم از حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی( 
اختصاص داشته که در پایش فصل پاییز جای خود را به حوزه های هتل، 
رس��توران و... داده اس��ت. عالوه بر اینها، یکی دیگر از شاخص هایی که در 
آخرین سنجش فصلی امنیت س��رمایه گذاری از سوی مرکز پژوهش های 
مجلس مورد توجه فعاالن اقتصادی قرار گرفته، »اختالل در کسب وکار بر 
اثر تحریم ها« بوده است که نشان می دهد به اعتقاد فعاالن اقتصادی، اثرات 

سوء تحریم ها بر اقتصاد و عملکرد دولت بسیار زیاد بوده است.
روش شناسی امنیت سرمایه گذاری

گزارش مرکز پژوهش ها با اس��تفاده از دو مجموعه داده های پیمایش��ی 
و آماری و ش��اخص کلی )ترکیب دو مجموعه داده پیمایش��ی و آماری(، 
تهیه ش��ده است. براس��اس یافته های داده های پیمایشی این پژوهش در 
پاییز ۱۳۹7، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از استان های 
ایالم، خوزس��تان و البرز نامناس��ب ترین ارزیابی و از اس��تان های مرکزی، 
س��منان و یزد، مناس��ب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری 
در استان های شان ارائه کرده اند. پس از تلفیق داده های آماری و یافته های 
پیمایشی در این پژوهش، استان های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و ایالم 
نامناس��ب ترین و استان های خراس��ان جنوبی،  سمنان و قم مناسب ترین 
وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها در 

پاییز ۱۳۹7 کسب کرده اند. 
مقایسه شاخص امنیت س��رمایه گذاری بین دو مطالعه تابستان ۱۳۹7 
تا پاییز ۱۳۹7 نش��ان می دهد در پایش فصل تابس��تان ۱۳۹7 به ترتیب 
س��ه اس��تان قم، مرکزی و خراسان جنوبی جزو مناس��ب ترین ها ارزیابی 
ش��ده بودند و سه اس��تان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و البرز به ترتیب 
جزو نامناس��ب ترین استان ها ارزیابی ش��ده بودند. به گفته نهاد پژوهشی 
مجلس، این نتایج می تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعاالن اقتصادی 
با داده های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می رود بخشی از این فاصله 
با افزایش تدریجی در حجم نمونه های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل 

تعمیم کاهش یابد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از پاییز 97 نشان می دهد

تضعیف امنیت سرمایه گذاری در ایران

یک کارش��ناس اقتصادی معتقد اس��ت که درآمدهای ناشی از توسعه صنعت 
گردش��گری و ص��ادرات غیرنفت��ی می تواند جایگزی��ن درآمد نفتی ش��وند. به 
اعتق��اد وی، برای کاهش وابس��تگی به درآمدهای نفتی بای��د از پول نفت برای 

سرمایه گذاری هرچه بیشتر برای توسعه و صنعتی کردن کشور استفاده شود.
علیرضا امینی در گفت وگو با ایس��نا ادامه داد: اقتصاد کش��ور وابسته به نفت 
اس��ت که تحریم ها و محدودیت خرید نفت ایران می تواند فرصتی برای کاهش 

این وابستگی باشد.
ب��ه گفته وی، بی گمان درآمدهای مالیاتی، یکی از پایدارترین، مطمئن ترین و 
سالم ترین نوع درآمدهای مؤثر جایگزین درآمدهای نفتی هستند که در بسیاری 
از کش��ورهای توس��عه یافته و اقتصادهای مدرن دنیا، به عنوان یک درآمد پایدار 
قابل اتکا برای دولت ها مدنظر اس��ت. او با بیان اینکه درآمدهای ناش��ی از توسعه 
صنعت گردش��گری برای کش��وری همچون ایران با قابلیت ها و پتانس��یل های 
ف��راوان در حوزه های مختلف گردش��گری و توریس��م می تواند یک منبع درآمد 
پایدار و مناسب تلقی شود، گفت: یکی دیگر از درآمدهای پایدار جایگزین نفت، 
درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی است که خود می تواند به انواع درآمدهای 
مربوط به صادرات محصوالت پتروش��یمی، صادرات خدمات فنی و مهندس��ی و 
س��ایر کاالها و خدمات نیز تس��ری یابد و ارزآوری مناسبی را برای اقتصاد ملی 

به خصوص در شرایط سخت تحریمی داشته باشد.
اقتصاد کشورهای غیرنفتی چگونه مدیریت می شود؟

امینی خاطرنش��ان کرد: در کش��ورهایی که درآمد نفت وجود ندارد، دولت ها 
مکانیزم ه��ای جم��ع آوری مالیات را به ش��دت تقویت می کنند و آن را توس��عه 
می دهند. محققان مش��هور اقتصاد سیاسی توسعه معتقدند که توان دولت ها در 

جمع آوری مالیات شاخصی از مفهوم ظرفیت و قابلیت دولت است.
وی ادام��ه داد: در ای��ران به دلی��ل اتکای دولت به درآم��د نفت، مکانیزم های 
جمع آوری مالیات رش��د و ارتقا نیافته اس��ت. قوانین مالیات��ی از قبل از انقالب 
تاکنون دست نخورده باقی مانده و به دلیل پیچیدگی زیاد، به کار بستن آن دشوار 
ش��ده است. نظام مالیاتی ایران هم اکنون به صورت غیرمکانیزه متکی به مأموران 
مالیات اس��ت. به همین دلیل نیز پدیده فساد و رش��وه گیری در امر جمع آوری 

مالیات شایع است.
این کارش��ناس اضافه کرد: عدم توس��عه نظام مالیاتی در ای��ران هم از حیث 
محدود بودن پایه مالیاتی و هم از حیث پایین بودن ضریب مالیاتی قابل  بررسی 

اس��ت. منظور از محدود بودن پایه مالیاتی این اس��ت که به رغ��م افزایش ابعاد 
اقتصادی ایران، افراد و نهادهایی که به عنوان مالیات دهنده شناس��ایی  ش��ده اند، 

رشد چندانی نداشته است.
وی عنوان کرد: همین مس��ئله موجب شده تا هر وقت دولت از جهت بودجه 
تحت  فش��ار قرار می گیرد، بخش��ی از این فش��ار را متوجه پایه مالیاتی محدود 
شناسایی شده کرده و تالش می کند درآمد مورد نیاز خود را از این محل تأمین 
کند. این وضعیت موجب ش��ده تا فرار مالیاتی در ایران تش��دید شود و فعالیت 
غیررسمی در برابر فعالیت رسمی جذابیت بیشتری پیدا کند. نسبت مالیاتی نیز 

در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا بسیار پایین است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: برای نمونه کشور دوست و همسایه ترکیه 
از محل توس��عه صنعت گردش��گری و توریس��م خود، س��االنه درآمدهای ارزی 
هنگفتی را کسب می کند که البته با سرمایه گذاری های کالن طی سال های اخیر 
در بخش زیرساختی صنعت گردشگری خود نظیر ساخت هتل ها و مراکز اقامتی 
و همچنین در بحث نرم افزاری قضیه و معرفی مناسب کشور خود به گردشگران 
بین المللی و برداشتن موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقوله جذب توریسم، 

توانسته در این مسیر گام های موفقی بردارد.
جدایی اقتصاد از درآمد نفتی چه تأثیری بر اقتصاد خواهد داشت؟

وی با بیان اینکه واردکردن درآمد نفت به اقتصاد تبعات منفی مختلفی به دنبال 
دارد، گفت: یک دیدگاه این است که پول نفت به اقتصاد وارد نشود. در سال های 
اخیر که صادرات چین رش��د کم نظیری داشته، مقامات چین از ورود درآمدهای 
ارزی حاص��ل از صادرات به داخل اقتصاد خودداری کرده اند و درآمدهای مذکور 
را در بازارهای سرمایه کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری کرده اند. چین تالش 

می کند با این اقدام ارزش پول ملی خود را بیش ازحد پایین نگه دارد.
امین��ی ادامه داد: انگیزه چینی ها از این اقدام این اس��ت که می خواهند یارانه 
ب��ه بخش قابل مبادله دهند و به زیان بخ��ش غیرقابل مبادله، بخش قابل مبادله 
را تقویت کرده و توس��عه دهند. این سیاس��ت چین، سیاستی موقتی است ولی 
به تدریج درآمدهای موجود در خارج از کش��ور اثرات خود را در داخل کش��ور به 
ش��کل افزایش دس��تمزد، افزایش قیمت خدمات و مسکن ظاهر کرده و نرخ ارز 

چین را تعدیل می کند.
وی اضافه کرد: در این راستا برخی از کشورها نظیر نروژ و تا حدی کویت اقدام 
به تأس��یس صندوقی کرده اند تا این درآمد به حس��اب این صندوق واریز شود. 

درآمد ارزی انباشت ش��ده در این صندوق، در بازارهای بورس معتبر در کل دنیا 
سرمایه گذاری می شود. معموالً این سرمایه گذاری به قدری متنوع انجام می شود تا 
ریسک موجود به حداقل کاهش یابد. به تدریج سود ناشی از این سرمایه گذاری به 
صندوق بازمی گردد و می تواند مورداستفاده قرار گیرد و یا مجدداً سرمایه گذاری 

شود.
این کارش��ناس اقتصادی اش��اره کرد: برخی کشورها نظیر ژاپن برای ممانعت 
از بروز مش��کالت ناش��ی از هزینه  کرد درآمد صادرات��ی در داخل اقتصاد، بخش 
خصوصی را تش��ویق می کن��د تا درآم��د صادراتی خود را در کش��ورهای دیگر 
س��رمایه گذاری کند. به این ترتیب از ورود این س��رمایه ها به داخل کشورش��ان 

ممانعت انجام می شود.
وی عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به پایین بودن سهم مالیات در بودجه 
و ش��رایط رکود تورمی حاکم بر بخش های اقتصادی افزایش سهم مالیات از هر 
طریقی می تواند اثرات مخربی بر جامعه داش��ته باش��د و عالوه بر تحمیل فشار 
بیشتر به اقشار متوسط و کم درآمد، موجب کاهش انگیزه های تولیدکنندگان نیز 

شود بنابراین بهتر است در حال حاضر کمی محتاط تر رفتار کرد.
امینی بیان کرد: برای رس��یدن به هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی 
نیازی نیس��ت که ایران تولید را کاهش داده و یا خود را از پول نفت محروم کند 
بلکه باید از پول نفت برای سرمایه گذاری هرچه بیشتر برای توسعه و صنعتی کردن 
کشور استفاده کند و کمتر از آن به عنوان محلی برای تأمین نیازهای مالی جاری، 
کم ب��ازده و غیرمولد که بخش قابل توجهی از آن به هزینه های دولت بازمی گردد 
اس��تفاده کرد. این روند می تواند راه حل��ی دقیق، بلندمدت و نظام مند برای حل 

مشکل وابستگی به درآمدهای نفتی باشد.
وی توضیح داد: رونق صادرات نیازمند اتخاذ اس��تراتژی های مناس��ب در این 
زمینه نظیر استراتژی توسعه صادرات است که برای این منظور نیز در وهله اول 
می باید یکس��ری الزامات مانند تثبیت های مصنوعی و پرهیز از س��رکوب ارزی 
رعایت ش��ود و در حوزه نظام تعرفه ای نیز مدیریت اصولی و منطقی تعرفه های 
تجاری صورت گیرد و س��پس با برداش��تن موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای زمینه 

تقویت رویکردهای صادراتی فراهم شود.
امینی در پایان یادآور شد: از سوی دیگر یکی از پیش نیازهای مهم استراتژی 
توسعه صادرات، تعامل مناس��ب با دنیا جهت یافتن شرکای اقتصادی و تجاری 

برای صادرات است که این موضوع نیز می باید مدنظر مسئولین قرار گیرد.

چه درآمدی می تواند جایگزین درآمد نفتی ایران شود؟

پیش شرط های رهایی از اقتصاد نفتی

نگاه

در بازار جهانی طال چه می گذرد؟
 گزارش رویترز از کاهش شدید قیمت طال

در ایران
بازار داخلی طال نمی تواند بدون تاثیر از بازار جهانی طال باش��د و 
الزم اس��ت تا سرمایه گذاران، اطالعات کافی از تحوالت بازار جهانی 
طال داش��ته باش��ند. با افزایش خرید طال توسط بانک های مرکزی 
کش��ورهایی نظیر روس��یه، چی��ن و... قیمت این فل��ز گرانبها روند 
افزایشی گرفت، اما چه اتفاقی در بازار جهانی طال روی داد که این 

افزایش قیمت را متوقف کرد؟
به گ��زارش خبرآنالین به نق��ل از رویترز، به دنب��ال تحریم های 
اقتصادی آمریکا علیه س��ایر کش��ورها، دولتمردان این کشورها به 
دنبال راهی گش��تند تا بتوانند آمریکا را تضعیف کنند و بار سنگین 
تحریم ها را از روی دوش اقتصادش��ان بردارن��د و چه راهی بهتر از 
تقویت طال و تضعیف دالر! کش��ورهایی همچون روس��یه که چند 
س��الی است تحت تحریم های آمریکا قرار دارند روز به روز در حال 
افزایش ذخایر طالی خود هس��تند تا با این پش��توانه قوی دالر را 
از مب��ادالت خود کنار بزنند و از ارزه��ای ملی در مبادالت تجاری 

استفاده کنند.
ب��ا این حس��اب س��ال 20۱۹ یک��ی از بهتری��ن س��ال ها برای 
س��رمایه گذاران در بازار طال بوده اس��ت و قیمت این فلز گرانبها از 
س��ال گذشته در همین برهه تاکنون با رشد ۱2.۵درصدی در بازار 

جهانی همراه بوده است.
چرا افزایش قیمت طال متوقف شد؟

با افزای��ش نجومی قیمت طال تقاضا برای این فلز گرانبها کاهش 
پیدا کرد و س��رمایه گذاران در بازار طال شروع به فروش طالی خود 
ب��ا قیم��ت پایین تر کردند تا جلوی ض��رر را بگیرند و فروش طال با 
نرخ پایین بازار جواهرات را تحت فش��ار قرار داد و منجر به افزایش 
قیمت آن ش��د؛ چراکه جواهر را می توان به عنوان کاالی جانشین 
طال در نظ��ر گرفت و در صورتی که مصرف کنندگان قادر به خرید 
طال نباش��ند به دنبال کاالی جانش��ین می روند و با افزایش تقاضا 

برای کاالی جانشین قیمت جواهر افزایش پیدا می کند.
در ح��ال حاضر، خرید و فروش در بازار جواهر به ش��دت کاهش 
پیدا کرده اس��ت، چراک��ه مصرف کنندگان نمی خواهن��د با چنین 
قیم��ت باالیی جواهر خریداری کنند. ب��ا افزایش تنش های ایران و 
آمری��کا قیمت ط��ال روبه باال حرکت کرد و ف��درال رزرو در آمریکا 
ب��ا افزایش نرخ بهره طال و نقره قیم��ت این فلزات گرانبها را پایین 

نگه داشت.
در حال حاضر، کارشناس��ان اقتصادی بر این باورند که این اقدام 
آمری��کا منجر به کاهش 0.2۵ درصدی یا 0.۵ درصدی قیمت طال 
ش��ده اس��ت. یکی از مقامات آمریکایی در ای��ن خصوص می گوید 
مقامات نباید منتظر بنش��ینند تا فاجعه ای رخ دهد و باید بالفاصله 
اقدام به حل مش��کل کنند. زیرا افزایش ارزش طال به نفع آمریکا و 

سیاست های آن نخواهد بود.
در ماه گذش��ته طال رش��د ۱0درص��دی قیم��ت را تجربه کرد و 
در ح��ال حاضر ب��ا کاهش قیمت آن هیچ کس حاضر به فروش��ش 
نمی ش��ود و س��رمایه گذاران طالی خ��ود را نگه داش��ته اند و هیچ 
اقدامی در راس��تای فروش آن انجام نمی دهند. در حال حاضر هیچ 
فروشنده ای در بازار وجود ندارد و همه به دنبال خرید طال هستند 
ب��ا افزایش تقاضا این احتمال م��ی رود که قیمت طال آنقدر افزایش 

پیدا کند که بتواند نرخ بهره را خنثی کند.
علت کاهش شدید قیمت طال در ایران

در چند روز اخیر قیمت طال در ایران با تغییرات بس��یاری مواجه 
ش��ده اس��ت و برعکس دالر تقریبا ثبات قیمت را تجربه می کند و 
این در حالی اس��ت که کشورها در حال تقویت طال و تضعیف دالر 
هس��تند! آینده این فلز گرانبها در ایران چه خواهد بود و علت این 
کاهش قیمت ها چیست؟ به گزارش رویترز، در طول هفته ای که در 
حال طی ش��دن است قیمت طال هر روز با کاهش همراه بوده است 
و این کاهش قیم��ت فراتر از کاهش قیمت طال در بازار جهانی در 

حال حرکت است.
برای��ان لین مدیرعامل فروش طال در س��نگاپور در مصاحبه ای با 
خبرگ��زاری رویترز در این خصوص می گوی��د: »تنش های ایران و 
انگلس��تان در چند روز اخیر را می توان یکی از مهم ترین علت های 

کاهش قیمت طال در این کشور دانست.«
به گفته وی، »بازار س��هام نیز در این کش��ور چنین وضعیتی را 
تجربه می کند و با افزایش تنش های ایران و انگلیس و افزایش نرخ 
بهره طال توسط آمریکا طال باید برای مصرف کنندگان جذاب باشد 
ولی مردم از افزایش دوباره قیمت دالر می ترس��ند که به سمت این 

فلز گرانبها نمی روند.«
در هفته اخیر س��هام آسیا نیز با کاهش قیمت مواجهه بوده است 
و افزایش نرخ بهره طال توانس��ت قیم��ت این فلز گرانبها را در بازار 
طالی جهانی نگه دارد و باعث ش��د تا خریداران و س��رمایه گذاران 

طال در جهان نتوانند به خرید طال ادامه دهند.
احتمال افزایش قیمت طال وجود دارد؟

تنش هایی که در خلیج فارس اتفاق می افتد باید باعث گران شدن 
طال ش��ود ولی فدرال آمریکا با افزایش نرخ بهره این افزایش قیمت 
را کنترل خواهد کرد و اگر نرخ بهره به اندازه کافی باال باش��د مانع 
رش��د قیمت طال خواهد شد. با این تفاس��یر، آرامش در خاورمیانه 
مانع نوس��انات ش��دید قیمت این فلز گرانبها می ش��ود و تنش در 
این منطقه باعث س��قوط قیمت طال در کشورهای درگیر و افزایش 

قیمت طال در بازار جهانی خواهد شد. 
اما آخرین خبرها از بازار س��که و طال در ایران، نش��ان  دهنده 
نزول قیمت طال و همچنین نرخ س��که اس��ت و در شرایطی که 
قیمت طال در بازار جهانی افزایش��ی بوده، اما طال و سکه، مسیر 
نزولی را طی کرده اس��ت. بر این اس��اس، در سومین روز هفته 
در ب��ازار تهران قیمت طال ۴00 تومان و س��که ۱۵ هزار تومان 
کاهش قیمت داش��ت. هر گرم طالی ۱۸عی��ار نیز ۴02 هزار و 
200 تومان و هر مثقال طال هم یک میلیون و 7۴۴ هزار تومان 

فروخته شد.
هر قطعه سکه تمام نیز با کاهش ۱۵ هزار تومانی قیمت به نرخ ۴ 
میلیون و ۱7۳هزار تومان رسید. نیم سکه نیز 2 میلیون و 26۸ هزار 
تومان و ربع س��که یک میلیون و ۴۴۹ هزار تومان قیمت داش��ت. 
گزارش ها همچنین نش��ان می دهد که در حال حاضر، سکه نیز ۹2 

هزار تومان حباب دارد.
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بخش مس��کن ب��ه عنوان پیش��ران اقتصاد با رکود مواجه ش��ده و به 
همی��ن دلیل، دول��ت تولید و عرضه ی��ک میلیون و ۳00 ه��زار واحد 
مس��کونی تا دو سال آینده را در دس��تور کار قرار داده است. همچنین 
نشست رئیس جمهور با مدیران بخش مسکن در ابتدای این هفته، نتایج 
امیدوارکنن��ده ای را به همراه داش��ت، چنانکه به گفته حس��ن روحانی، 
بنیاد مس��کن انقالب اس��المی در بخش مس��کن روس��تایی 200 هزار 
مسکن در همین سال و 200 هزار مسکن در سال آینده ایجاد می کند 
و وزارت راه و شهرس��ازی نیز امسال و سال آینده در مجموع ۴00 هزار 

مسکن را ساخته و ۵00 هزار مسکن نیز تکمیل خواهد کرد.
به گزارش ایس��نا، بخش مس��کن دارای رابطه پیش��ین با 7۸ بخش 
اقتصاد و رابطه پسین با ۵6 بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.2 است. 
یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.2 اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. 
همچنین س��هم مسکن و ساختمان در اش��تغال مستقیم کشور حدود 
۱2درص��د و تعداد ش��اغالن این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هس��تند، با 
این حال این بخش از س��ال ۱۳۹۱ وارد رکود ش��د و رش��د قیمت در 
س��ال ۱۳۹7 نیز رون��ق معامالت این بخش را در پی نداش��ت و بازار با 
رکود تورمی مواجه بود. کارشناس��ان همواره تاکید می کنند که مسکن 
به عنوان یک حوزه پیش��ران، توان اثرگذاری بر س��ایر بخش ها را دارد. 
به همین دلیل دولت مسیر رونق دهی به این بخش با لحاظ توان طرف 

تقاضا را در دستور کار قرار داده است.
تجربه مسکن مهر و تاکید بر احیای بافت های فرسوده

با توجه به تجربه مس��کن مهر که بعضا بدون توجه به تقاضای واقعی 
در نقاط دورافتاده اقدام به س��اخت و س��از شده بود، دولت های تدبیر و 
امید احیای بافت های ناکارآمد را مهم ترین سیاس��ت خود قرار داد، چرا 
که در این بافت ها زیرس��اخت های ش��هری وجود دارد و ساکنان اصلی 
نیز تمایل به س��کونت در آن دارن��د؛ هرچند بنا به گفته معاون عمرانی 
وزیر کش��ور هم اکنون بافت های میانی از ساکنان قدیمی، خالی شده و 

مهاجران سایر شهرها جای آنها را گرفته اند.
حس��ن روحانی با تأکید بر ضرورت اهتمام بیشتر مسئوالن در احیای 
بافت های فرسوده، گفت: باید تالش کنیم تا با تکمیل طرح های گذشته 
در زمینه مس��کن و ایجاد و بازس��ازی خانه هایی که در مناطق مختلف 
کشور به واس��طه بالیای طبیعی تخریب و یا دچار آسیب شده، مسکن 

مورد نیاز مردم را تأمین کنیم.
ب��ه گفته رئیس جمهور بای��د تالش کنیم تا در دو س��ال باقیمانده از 
دولت گامی مهم در بخش مس��کن به انجام برس��انیم که در این راستا 
دول��ت باید از س��رمایه هایی که در اختی��ار دارد، مانن��د ارائه خدمات 
ارزان قیمت، تس��هیل در ارائه جواز، اعطای زمین و کمک بانک ها برای 

سرمایه گذاری در ساخت مسکن استفاده کند.

هم اکن��ون زمین و مصالح س��اختمانی مهم تری��ن مولفه ها در قیمت 
مسکن هستند که سازندگان چالش هایی را در این حوزه پیش رو دارند. 
به طور مثال قیمت س��یمان طی چهار ماه اخیر از کیلویی 6 تا 7 هزار 
تومان به کیلویی ۱۸ هزار تومان افزایش یافته است. در بخش زمین نیز 
در کالنشهرها رشد سه تا چهار برابری قیمت ها را شاهد بوده ایم. دولت 
در نظر دارد با ارائه زمین های خود، عرضه مسکن در بافت های  ناکارآمد 
را تس��ریع کند؛ با وجودی که ماده 6 قانون س��اماندهی، دس��تگاه ها را 
موظف به ارائه زمین های مازاد کرده، عمده دس��تگاه های دولتی نسبت 
ب��ه عرضه زمی��ن امتناع می کنند. البته ش��خص رئی��س جمهور تاکید 
ویژه ای بر اجرای این موضوع دارد و لیستی از این زمین ها نیز استخراج 

شده و در حال پیگیری است.
مح��ور دوم، اص��الح محدوده و حریم ش��هرها اس��ت در جاهایی که 
مطالعات نش��ان می دهد که نیاز به توسعه ش��هری جدید وجود دارد و 
بخش��ی از آن ممکن اس��ت اراضی بخش خصوصی باشد که با ورود به 
ش��هر منجر به توسعه مسکن می ش��ود بخش دیگر نیز که اراضی ملی 
اس��ت که تحویل مجموعه وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و 
مس��کن یا شرکت عمران شهرهای جدید خواهد شد؛ بخشی نیز مربوط 
به اراضی خود وزارت راه و شهرس��ازی و زمین هایی اس��ت که در حریم 
ش��هری قرار دارد که این اراضی به نوعی در اختیار طرح اقدام ملی قرار 
گرفته اس��ت و بخش عمده پروژه های آماده اجرا با اس��تفاده از همین 

ظرفیت خود وزارت راه و شهرسازی تامین می شود.
تامین خدمات و تقویت زیرساخت ها در شهرهای جدید

بخ��ش دوم برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مس��کن مربوط به عرضه 
200 هزار واحد تا سال ۱۴00 در مجموعه شهرهای جدید است. عمده 
جامعه مخاطب ش��هرهای جدید اقشار متوس��ط و کم درآمد اجتماعی 
هستند. ش��هرهای جدید در مناطق کالنشهری واقع شده اند و بنابراین 
می توانند به بازار مس��کن در این مناطق کمک و ظرفیت جدیدی ایجاد 
کنند. به علت در اختیار بودن زمین نس��بتا ارزان قیمت، انعطاف نسبتا 
باالتری برای عرضه مس��کن در این ش��هرها وج��ود دارد؛ در عین حال 
تامین زیرس��اخت ها و خدمات روبنایی موضوع جدی این حوزه اس��ت 
و بحث��ی نیز در جلس��ه با رئیس جمهور در این خصوص انجام ش��د که 
هماهنگی میان دس��تگاه ها برای آماده س��ازی، مقدمه س��ازی و تامین 

خدمات و زیرساخت ها مقدم بر تولید و عرضه مسکن باشد.
از تسهیالت بانک ها تا راهکار زمین رایگان 

در بخش بنیاد مسکن و حوزه مجموعه شهرهای جدید، موضوع اصلی 
مربوط به تامین تسهیالت با نرخ های معمول است و بحثی که در جلسه 
با رئیس جمهور صورت گرفت این بود که در سال های اخیر سهم مسکن 
از کل تسهیالت اعطایی بانک ها روند مناسبی نداشته است و بحثی که 

صورت گرفت این بود که این نرخ باید به حدود 20درصد برس��د یعنی 
20درصد تس��هیالت بانکی به حوزه مس��کن تعلق بگیرد که پش��تیبان 
مال��ی برای طرح اقدام مل��ی و نیز س��رمایه گذاری بخش خصوصی در 

حوزه مسکن باشد.
یکی از نکاتی که در جلس��ه دس��ت اندرکاران حوزه مس��کن با رئیس 
جمهور تحلیل ش��د و بخش��ی از کاهش عرضه واحدهای مس��کونی در 
س��ال های اخی��ر به آن مرتبط ب��ود، بحث مربوط به تزریق تس��هیالت 
بانکی به بخش مس��کن ب��ود؛ البته پرداخت تس��هیالت بانکی به حوزه 
مس��کن در س��ال ۹7 نس��بت به س��ال ۹6 بهبود پیدا کرد و ۱۳درصد 
مجموع تس��هیالت پرداختی بانک ها را شامل شد، اما بحث مطرح شده 
در این جلس��ه این بود که برای رونق بخش��ی به بازار مسکن این سهم 
بای��د به 20درصد افزایش پیدا کند، بنابراین امیدواریم بانک مرکزی در 
تحلیل های خود به این جمع بندی برس��د و پش��تیبانی این تس��هیالت 
باشد. حسین هاش��می تختی نژاد، عضو کمیس��یون عمران مجلس نیز 
گفته اس��ت: برای تس��ریع در پروژ ه های مسکن س��ازی در کش��ور باید 
مشوق های اقتصادی در نظر گرفته شود، در این رابطه مهم ترین مسئله، 

ارائه زمین رایگان برای ساخت مسکن است.
به گفته وی، موضوع بعدی، ارائه مصالح ساختمانی به صورت شرایطی 
به سازندگان است، از این رو، وزارت راه و شهرسازی در این راستا، بازار 
تعهدی مصالح را طراحی کرده، هرچند این طرح هنوز عملیاتی نشده و 

باید هر چه سریع تر محقق شود.
چرخش انتظارات در بازار مسکن

ام��ا آخری��ن رصدها از بازار مس��کن نش��ان می دهد ب��ه دنبال محو 
انتظارات تورمی که از ابتدای تیرماه در بازار مسکن اتفاق افتاده، فضای 
ذهنی به س��مت کاهش قیمت ها متمایل شده است. همچنین خرید و 
فروش س��فته بازانه در بازار مس��کن پایتخت به طور کامل متوقف شده 
است. دفاتر امالک شهر تهران می گویند که ایجاد ثبات قیمتی در بازار  
ارز، خروج دالالن از بازار ملک را در پی داش��ته و خریداران مصرفی در 
انتظار کاهش قیمت ها به س��ر می برند. اطالعات رسیده حاکی است که 
اولین نش��انه های شکس��ت مقاومت مالکان در حال بروز است و روز به 
روز به تعداد فروش��ندگان پول الزم که امالک خود را زیر قیمت، فایل 
می کنند افزوده می ش��ود. سال گذش��ته به دلیل رشد خرید و فروش از 
سوی واسطه گران، نمای کلی بازار مسکن، صعودی بود و پیش بینی ها از 
افزایش قیمت منجر به رش��د بازار می شد که تا انتهای خردادماه امسال 
ادام��ه یافت. هرچند معامالت در بازه ۱۵ ماهه افت ش��دیدی کرده بود 
ام��ا رکود تورمی در بازار حاکم ب��ود، با این حال از ابتدای تیرماه، دفاتر 
مش��اور امالک ایجاد رکود کامل در ب��ازار خرید و فروش به همراه روند 

کاهنده قیمت ها را تایید کرده اند.

عرضه 1.3 میلیون واحد تا 2 سال آینده

مسکن، موتور اقتصاد را روشن می کند؟
یادداشت

سامانه نیما بماند یا برود؟

با وجود همه نقدهایی که به س��امانه نیما از س��وی صادرکنندگان وارد 
ش��ده اس��ت، باید به محاس��ن و اهمیت وجود آن هم اش��اره کرد. امروز 
هر صادرکننده ای یک حس��اب شخصی در س��امانه بانک مرکزی موسوم 
ب��ه نیم��ا دارد که به طور دقیق، میزان ارز ناش��ی از صادرات کاال و میزان 
بازگش��ت آن، واگذاری آن به واردکننده و عرضه آن در س��امانه را تعیین 
کرده اس��ت و مشخص اس��ت که هر بازرگان چقدر ارز نیمایی و یا ۴200 
تومانی گرفته و چقدر ارز از صادرکننده خریداری کرده است. شفافیتی که 
امروز در این زمینه ایجاد ش��ده، پیامد اقدام بانک مرکزی و ایجاد سامانه 
نیماست، بنابراین سامانه نیما یا هر نوع نظارت بانک مرکزی، محل مناقشه 
صادرکنندگان نیس��ت، بلکه مطالبه آنان هم هست. به عنوان صادرکننده 
واقعی معتقدیم که هر کس از منابع کش��ور اس��تفاده می کند و کاالیی را 
صادر می کند باید آن را به چرخه اقتصاد بازگرداند و سامانه نیما می تواند 

شفافیت این روند را موجب شود.
اکنون که نرخ ارز در بازار آزاد و س��امانه نیما به یکدیگر نزدیک ش��ده 
اس��ت، وجود سامانه نیما به دلیل شفافیت در کار اشکالی ندارد، اما بحث 
صادرکنندگان درباره س��امانه نیما به مسئله رفع تعهد ارزی باز می گردد. 
س��امانه نیما یکی از ابزاره��ای مورد تایید بانک مرکزی در بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات است نه همه آن. اگر صادرکننده ای ارز را در سامانه نیما 
عرضه کند، رفع تعهد ارزی آن از س��وی بانک مرکزی تایید می ش��ود. اگر 
صادرکنن��ده ای از ارز حاصل از صادرات برای واردات کاالی موردنیاز خود 
استفاده کند، با ثبت سفارش و تایید وزارت صمت و جهاد کشاورزی، باید 
رفع تعهد ارزی تایید ش��ود. اگر صادرکننده ای اسکناس ارز را به بازارهای 
صادراتی می آورد و آن را به صرافی های مجاز عرضه می کند، این را هم باید 

رفع تعهد تلقی کرد.
مسئله واردکنندگان این است که الزام بازگشت ۵0درصد ارز به سامانه 
نیم��ا با توجه به تحریم هزینه هایی را ب��ه صادرکنندگان تحمیل می کند 
و بهتر اس��ت بانک مرکزی بپذیرد که بازگش��ت ارز از یکی از چهار روش 
ی��ا ترکی��ب هر کدام از آنها ب��ه منزله رفع تعهد ارزی تلقی ش��ود. اکنون 
صادرکنندگان باید ۵0درصد ارز حاصل از صادرات را به نیما بازگردانده و 
مابقی را از طریق روش های دیگر به چرخه اقتصاد بیاورند. صادرکنندگان 
اما به بانک مرکزی پیش��نهاد کرده اند که الزام ۵0درصد عرضه در سامانه 
نیما برداشته ش��ده و روش های دیگر هم مورد پذیرش بانک مرکزی قرار 

بگیرد. در این شرایط  روند بازگشت ارز سرعت خواهد گرفت.

ممنوعیت صادرات و واردات؛ اثربخش یا 
مشکل ساز؟

مش��کل عمده اقتص��اد ایران، دولتی بودن آن اس��ت؛ اینکه سیاس��ت ها و 
تصمیم��ات دولت، فعالیت های بخش خصوص��ی را تحت تأثیر قرار می دهد و 
به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم، مانعی در راه توسعه اقتصاد کشور به حساب 
می آید. ش��وک ارزی سال گذشته ش��رایط ناامن و غیرقابل پیش بینی را برای 
فعاالن اقتصادی رقم زد و پیرو آن تصمیم های یک ش��به و تعدد بخشنامه ها 
که مبتنی بر واقعیت حاکم بر جامعه نبودند، تولید و صادرات را در سراشیبی 
نزول ق��رار داد. تحریم های بانکی و نفتی باع��ث افزایش فعالیت های داللی و 
واس��طه گری بیش ازپیش ش��ده و بانک مرکزی توانایی نظارت بر آنها را ندارد. 
عدم افزایش نرخ ارز متناس��ب با نرخ تورم به صورت دوره ای ش��وک هایی را به 
بازار ارز وارد کرده و بروز نااطمینانی به ثبات سیاسی و اقتصادی باعث تشدید 
رکود شده است. در این میان بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان توانایی 
ادامه فعالیت را نداش��ته و وارد چرخه تعطیلی شدند. دولت نیز برای خروج از 
بحران، راهکارهایی ارائه می دهد که باوجود قوانین فعلی، یا عملی نیس��ت یا 
خود به ضد راهکار تبدیل می شود. با شروع بحران های ارزی و تحریم ها، دولت 
به منظور تنظیم بازار داخلی و کنترل قیمت کاالها، دس��تورالعمل هایی مبنی 
بر ممنوعیت صادرات و واردات اعالم کرد؛ دس��توراتی که تحت تأثیر سیاست 
نرخ دالر رس��می، صادرات را با چالش بس��یاری مواجه ساخت. ابتدا سیاست 
ممنوعیت واردات برخی از کاالها به ویژه در حوزه کشاورزی در دستور کار قرار 
گرفت تا از این طریق با تکیه  بر توان داخلی، تولید رونق گیرد و شعار امسال 
محقق شود، اما این موضوع مدنظر قرار نگرفت که زیرساخت های اساسی، مواد 
اولیه و هزینه های تولید محصوالت می بایست فراهم باشد تا سیاست ممنوعیت 

واردات منجر به حمایت از تولید شود.
در کنار ممنوعیت های وارداتی، فهرست کاالهای ممنوع الخروج نیز از سوی 
متولیان اعالم ش��د که عمدتاً مش��تمل بر محصوالت بخش کشاورزی است و 
ب��ه دلیل، اختصاص ارز دولتی به واردات کاالهای اساس��ی صورت گرفت و بر 
بی ثباتی بازار ارز دامن زد و کشاورزان را در میزان تولید و همچنین محصوالت 

انبارشده و شیوه نگهداری آنها دچار سردرگمی کرد.
 از س��وی دیگر، این مس��ئله باعث ش��د که قاچاق این کاالها به کشورهای 
همسایه به شدت افزایش یابد. تجربه سایر کشورها در این زمینه نشان می دهد 
که ممنوعی��ت صادرات می تواند روش مؤثری در کنترل و تنظیم بازار داخلی 
و به نفع دهک های پایین جامعه باش��د، به شرط آنکه لیست کاالهای مشمول 

با برنامه و الگوی مناسب و متناسب با مزیت های نسبی کشور انتخاب شود.
با توجه به انتقاد بس��یاری از فعاالن اقتصادی به این سیاس��ت و به تبع آن، 
غیرفعال شدن برخی از بازارهای هدف، عوارض صادراتی جایگزین ممنوعیت 
صادراتی ش��د. خواس��ته ای که بس��یاری از فعاالن اقتصادی به دلیل از دست 
رفتن س��هم رقابتی شان در بازار پیگیر آن بودند. هرچند که این بخشنامه هم 
می بایست با برنامه ریزی و انتخاب صحیح نوع کاال صورت گیرد و پیش از اجرا 
حتماً به صادرکننده فرصت اعمال تغییرات داده شود تا متحمل کمترین ضرر 
شوند؛ نظر تش��کل ها و بخش خصوصی نیز در این امر می بایست مدنظر قرار 
گیرد. تغییر قانون و بخش��نامه به دلیل تغیی��ر مدیران و نقض یا باطل کردن 
سایر قوانین، مدتی است در کشور به یک الگو تبدیل شده و متأسفانه هیچ کدام 
پشتوانه علمی اقتصادی ندارند. اساس��اً اجرای این دو سیاست هم زمان با هم 
بدون تعیین الگو و نوع کاالهای هدف، باعث ایجاد آشفتگی داخلی و از دست 
دادن بازارهای هدف صادراتی می شود. معضل ارزش گذاری و هزینه های تولید 
برخی محصوالت که مش��مول عوارض صادراتی می شوند قدرت رقابت پذیری 
نسبت به رقبا را به شدت کاهش می دهد. به نظر می رسد در اجرای سیاست های 
اقتصادی کشور عرضه و تقاضا می بایست مالک تصمیم گیری ها قرار گیرد که 
خود مس��تلزم رصد و پایش بنگاه ها و واحدهای خصوص��ی در بازار به منظور 

شناسایی میزان عرضه و تقاضاست.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

محمد الهوتی
 رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

جمال رازقی جهرمی
رئیس اتاق شیراز

از ابتدای طرح ترابردپذیری ش��ماره ها، یک میلیون و ۱7۵ هزار و ۸۴۳ 
ترابرد خروجی موفق انجام شده است.

به گزارش ایس��نا، طرح ترابردپذیری ش��ماره ها )MNP( این امکان را 
فراهم می کند که مشترکان با حفظ شماره خود بتوانند اپراتور ارائه دهنده 
خدم��ات خ��ود را عوض کنند. این طرح در طول س��ال های گذش��ته که 
پیش��نهاد اجرایی شدن آن مطرح ش��ده بود، درگیر اما و اگرهایی بود، در 
نهایت از سال ۹۵ اجرایی شد. در ماه های ابتدایی اجرای طرح ترابردپذیری 
اش��کاالتی وجود داش��ت، اما با برگزاری جلس��ات کنترل پروژه با حضور 
نمایندگان اپراتورها، پیمانکار و ناظر، عملکرد سیس��تم بررس��ی شده و با 
اعمال نظارت و پایش مداوم پروژه، اش��کاالت موجود شناسایی، پیگیری 

و حل شد.
احراز نش��دن هویت مانند تطابق نداش��تن مش��خصات اعالم ش��ده با 
مش��خصات دارن��ده ش��ماره، رعایت نکردن تراب��رد نظیر ب��ه نظیر مانند 
درخواس��ت ترابرد س��یم کارت دائمی به اعتب��اری و بالعکس، فعال نبودن 
س��یم کارت، فعال بودن کمتر از سه ماه سیم کارت شماره مورد درخواست 

برای ترابرد و پرداخت نکردن به موقع صورتحساب اولیه صادرشده از اپراتور 
فرستنده توسط مشترک در س��یم کارت های دائمی می تواند از دالیل رد 

درخواست ترابرد باشد.
طبق آمار ارائه شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
آخرین آمار ترابردپذیری حاکی از آن است که از زمان شروع پروژه تاکنون، 

یک میلیون و ۱7۵ هزار و ۸۴۳ ترابرد خروجی موفق انجام شده است.
ترابردهای انجام ش��ده از اپراتور همراه اول به ایرانسل ۴۸۸ هزار و 777 
م��ورد و به اپرات��ور رایتل، 20 ه��زار و 60۹ مورد بوده اس��ت. ترابردهای 
انجام ش��ده از اپراتور ایرانس��ل به اپراتور همراه اول، ۵2۱ هزار و ۵2 مورد 
و به اپراتور رایتل، 2۹ هزار و ۸۱۸ مورد بوده اس��ت. ترابردهای انجام شده 
از اپراتور رایتل به همراه اول، ۵2 هزار و ۱۱۹ مورد و به اپراتور رایتل، 6۳ 

هزار و ۳۴۸ مورد بوده است.
البته باید در نظر داشت تنها تعداد تراز، مالک اول بودن یک اپراتور در 
ترابرد نیست. موارد دیگری از جمله کیفیت، تعداد تخلفات، سرعت ترابرد و 
تجربه کاربری هم وجود دارد و بعضی از این پارامترها به نحوه ارائه سرویس 

برمی گردد. ممکن اس��ت یک اپراتور در یک مدت زمان، سرویس خاصی 
ارائه دهد که در آن زمان مش��ترک به اپراتور ترابرد کند و بعد بخواهد به 
اپراتور مبدأ خود برگردد؛ این دلیل نمی ش��ود اپراتوری که از آن بازگشته، 
سرویس نامناسبی داش��ته و یا اپراتوری که االن انتخاب کرده سرویسش 
مناسب است. در هر حال، برای اجرای این طرح الزم است که در گام اول 
مش��ترک از طریق مراجعه به سایت یا مراجعه حضوری به دفاتر خدماتی 
اپرات��وری که قصد دارد به آن مهاجرت کند، فرم درخواس��ت را تکمیل و 
ب��ه عبارتی برای اجرای این طرح ثبت نام کن��د. پس از آن در صورتی که 
فرد از شرایط الزم برخوردار باشد از طریق یک پیامک تأیید ثبت نام او به 

اطالعش خواهد رسید.
همچنین پیش از اجرای طرح ترابردپذیری الزم اس��ت مشترک حداقل 
س��ه ماه در اپراتور ارائه دهنده خدمات اولیه فعالیت داشته باشد. از سوی 
دیگر امکان تغییر اپراتورها تنها دو بار در س��ال میس��ر است و پس از این 
تغییرات هزینه تمامی سرویس ها، تماس و پیامک مطابق با اپراتوری که به 

آن ترابرد شده محاسبه خواهد شد.

آخرین آمار ترابردپذیری اپراتورهای کشور

چند ایرانی اپراتور موبایل خود را عوض کردند؟

سه شنبه
اول مرداد 1398

شماره 1357



عدم واریز یارانه برخی خانوارها، کار بانک ها بود
حذف یارانه بگیران؛ شاید وقتی دیگر

عدم واریز یارانه برخی خانوارها در تیرماه امس��ال، در حالی شائبه حذف 
یارانه آنها را ایجاد کرد که در نهایت، بانک ها مس��ئولیت این عدم پرداخت 

را برعهده گرفتند.
به گزارش ایسنا، یارانه تیرماه در ساعت 2۴ روز چهارشنبه 26 تیرماه به 
حساب سرپرستان خانوار واریز شد، اما فردای این روز برخی خانوارها اعالم 
کردند که یارانه آنها واریز نش��ده است. در شرایطی به نظر می رسید که این 
عدم واریز می تواند از دو محل حذف یارانه خانوارها که باید امسال براساس 
قانون بودجه انجام ش��ود یا اختالالت فنی در سازمان هدفمندی یا سیستم 
بانکی باشد که در ابتدا واکنشی از سوی مسئوالن مربوطه وجود نداشت اما 
در ادامه محمد ش��ریعتمداری، وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد 

که حذف یارانه انجام نشده و اگر موردی بوده ناشی از اختالل فنی است.
به دنبال این موضوع، پیگیری ها از س��ازمان هدفمندی نیز با این توضیح 
همراه ش��د که اختالل بانکی موجب این عدم واریز بوده است؛ به طوری که 
بانک س��په اعالم کرده ایجاد مشکالت فنی مربوط به آن بانک سبب تأخیر 
در پرداخت یارانه نقدی سرپرس��تان خانوار شده است. در عین حال که این 
بانک اعالم کرده بود امکان برداش��ت یارانه نقدی کلیه دارندگان حساب در 
این بانک از ساعت ۱۵:۴0 دقیقه روز پنجشنبه 27 تیرماه فراهم شده است.

با ای��ن وجود برخی افرادی که یارانه دریافت نک��رده بودند، اعالم کردند 
که یارانه آنها روز یکش��نبه این هفته به حساب ش��ان واریز شده است. البته 
تمامی افرادی که از سوی ایسنا مورد پرسش قرار گرفتند و یارانه آنها واریز 
نش��ده بود تنها منحصر به دارندگان حساب در بانک سپه نبوده و برخی در 

بانک های دیگر حساب داشتند که یارانه آنها نیز با تأخیر واریز شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی مطرح کرد
چالش های مدیریت منابع انسانی در بانک ها

رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی با اش��اره به اینکه س��رمایه اصلی در هر 
س��ازمان و به تبع آن، نظام بانکی، نیروی انس��انی اس��ت، گفت آنچه که به 
سازمان هویت می دهد و تفاوت در کار را ایجاد می کند، نیروی انسانی است.
علی دیواندری صبح دوش��نبه در سمینار آموزشی مدیریت منابع انسانی 
در بانک ه��ا با بیان اینکه متاس��فانه در نظام بانکی به حوزه منابع انس��انی 
اهمیت زیادی داده نش��ده است، تاکید کرد: در بانک ها باید فضای توجه به 

نیروی انسانی فراهم شود و نیازها و شرایط آنها مدنظر قرار گیرد.
او با اش��اره به چالش های مدیریت منابع انس��انی در بانک ها، گفت: یکی 
از این چالش ها، نحوه مواجهه با نیروهای جوان در نظام بانکی اس��ت و اگر 
می خواهیم این نس��ل از نیروی انس��انی را خوب مدیریت کنیم باید تالش 
کنیم که ارزش های فردی آنها با ارزش های سازمانی همخوانی داشته باشد.

رئیس پژوهش��کده پولی و بانک��ی با بیان اینکه نقش اف��راد در موفقیت 
س��ازمان، جامعه و اقتصاد کش��ور باید برای آنها مشخص شود، تصریح کرد: 
این افراد نیاز دارند که دیده ش��وند و باید سیس��تم هایی طراحی ش��ود که 

بتوانند خود را درون آن نشان دهند.
ب��ه گزارش ایِبنا، دیوان��دری با بیان اینکه ُخردترین واح��د برای ارزیابی 
عملکرد کمی در نظام بانکی شعبه است، گفت: باید سیستم هایی را طراحی 
کنیم که بتوان تک تک افراد را ارزیابی کرد و نیروی انسانی بداند که دیده 
خواهد ش��د. در حال حاضر خود افراد، همکاران و مش��تریان درباره توانایی 
پرسنل داخل ش��عبه ها اطالعات دارند اما مدیران تصمیم گیر در این زمینه 
اطالع��ی ندارند در حالی که تصمیمات مدیریت��ی را آنها باید بگیرند و این 

دسته از افراد هستند که نیاز است چنین اطالعاتی داشته باشند.
وی ب��ا بی��ان اینکه چالش بعدی روش اس��تخدام و ب��ه کارگیری نیروی 
انسانی است، گفت: همه افراد در نظام بانکی از باجه و تحویلداری کار خود 
را آغاز و به مرور در بانک رشد می کنند و متاسفانه توجهی به استعدادهای 
افراد در این زمینه نمی شود، اما در دنیا به این شکل نیست و برای هر شغل 

فرد مناسب با آن پست را استخدام می کنند.
دیواندری با بیان اینکه باید به سمت ایجاد یک سیستم حمایتی همچون 
خانواده حرکت کنیم، گفت: مدیران باید در موفقیت ها و شکست ها در کنار 

نیروهای جوان خود باشند و موفقیت ها را مرهون نیروی انسانی بدانند.
ب��ه گفت��ه وی، چالش بعدی ش��کاف بی��ن مهارت های منابع انس��انی و 
مهارت های مورد نیاز برای امروز اس��ت، یعنی توانایی هایی که افراد دارند و 
آنچه که نیاز است داشته باشند که این شکاف روز به روز در حال گسترش 
است، البته این امر تنها مخصوص بانک ها نیست و در صنعت خدمات مالی 

این مشکل به چشم می خورد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه بسیاری از امور بانک از شکل 
سنتی به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده، تصریح کرد: در چنین حالتی 
بسیاری از مهارت هایی که پرسنل دارند در آینده به کار نخواهد آمد و باید 
در راس��تای تحوالت، مهارت های افراد نیز عوض ش��ود. مشاغل ساده مانند 
دریاف��ت و پرداخ��ت در آینده از بین خواهد رفت و مش��اغل جدیدی جای 
آنها را خواهند گرفت که باید نیروی انسانی را متناسب با آن تربیت کنیم. 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: یکی از تحوالت اساسی دیگر مدل 
کس��ب و کار است، در حالت قدیمی همه امور در داخل شعبه انجام می شد 
ام��ا در بانکداری جدید که به آن بانک��داری جامع می گویند، بانک به جای 
ش��عبه محوری، مشتری محور است و شعبه به یک نقطه بازاریابی جغرافیایی 

و محلی و در واقع ویترین فروش خدمات بانکی تبدیل می شود.
به گفت��ه دیواندری، چالش بعدی، طرح های اس��تخدامی و موج 
بازنشس��تگی است که در دهه اخیر با آن مواجه شدیم و بسیاری از 
نیروهای باتجربه بانکی از بانک ها خارج شدند و به دلیل اینکه طی 
چندس��ال اس��تخدام چندانی در نظام بانکی انجام نشده در نهایت 
موجب ش��ده با خأل نیروی انسانی مواجه ش��ویم. همچنین چالش 
بعدی، ناهمخوان��ی تعداد فارغ التحصیالن با تع��داد نیروهای مورد 
نیاز اس��ت. نرخ بیکاری اثر دوگانه دارد و از طرفی فرصتی است که 
بت��وان نیروهای کارآمدتر را جذب کرد، اما در صورتی باید خبرگان 

را جذب کرد که بتوان آنها را خوب مدیریت کرد.
دیواندری اضافه کرد: آزمون های اس��تخدامی به گونه ای است که نخبه ها 
را وارد بانک ها می کند، اما بس��یاری از کارهایی که در بانک باید انجام شود 
در حد این افراد نیس��ت و س��نتی باقی مانده است. چالش آخر نیز سیستم 
پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان است. معموال در بانک ها سیستم حقوقی 
برمبنای سیستم امتیازی است که چالش جدی را برای بانک ها ایجاد کرده 
اس��ت. دریافت های نیروی انس��انی بر مبنای امتیازات ش��غلی است که در 
پست سازمانی خالصه شده و موجب رقابت زیاد در کسب پست شده است، 
بنابراین فشارهای داخلی و بیرونی برای گرفتن پست زیاد شده و این خطر 
را ایجاد می کند که پس��ت های س��ازمانی نظام بانکی در معرض فش��ارهای 

بیرونی قرار گیرد.

بانکنامه

فرصت امروز: آخرین روز تیرماه، روز مهمی برای بانک ها و تولیدکنندگان 
در بهارس��تان بود و نمایندگان مجلس در این روز به کلیات طرحی رای 
دادند که در صورت تصویب نهایی، بانک ها ملزم به حذف س��ود و جریمه 

بدهی تسهیالت گیرندگان می شوند.
کلیات طرح دو فوریتی الزام بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی به 
حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیالت گیرندگان، روز گذشته در 
دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و در پایان، نمایندگان با ۱۵۹ 
رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر 

با آن موافقت کردند.
در این میان، رئیس کل بانک مرکزی هم در صحن علنی مجلس حضور 
یافت و از تاثیر بانک ها بر اقتصاد کشور و عملکرد آنها دفاع کرد. عبدالناصر 
همت��ی گفت که بانک ها به دلیل فش��ارهای تحریمی، حجم نقدینگی و 
معوقات، مش��کالت جدی دارند و نباید مش��کالت آنها را تشدید کرد که 
خ��دای نکرده از خدماتی که بانک ها به اقتصاد کش��ور می دهند، محروم 

شویم.
بانک مرکزی برای مجلس شرط گذاشت

او درب��اره طرح الزام بانک ها به حذف س��ود و جریمه مضاعف از بدهی 
تس��هیالت گیرندگان نیز موافقت خ��ود را اعالم کرد، اما به ش��رطی که 
آنچه در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده، در صحن مجلس نیز 
تصویب شود. اگرچه هیچ جزییاتی از آنچه در کمیسیون اقتصادی مجلس 
در ارتباط با این طرح به تصویب رسید، منتشر نشده، اما به نظر می رسد 
که مسئله درباره »سقف مجاز استفاده از این طرح« است؛ در واقع، همتی 
موافقت دولت با این طرح را مشروط به آن دانسته که همان چیزی که در 
کمیسیون اقتصادی تصویب شد، عینا در صحن مجلس نیز مورد تصویب 

قرار گیرد.
این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه هم از هیات 
دولت درخواس��ت کرده بود که به این ط��رح رای مثبت دهد. با توجه به 

توضیحات رئیس کل بانک مرکزی، به نظر می رسد که مهم ترین نکته قابل 
بحث میان دولت و مجلس درباره این طرح، س��قف مجاز استفاده از این 
طرح اس��ت که به اعتقاد همتی باید برای اش��خاص حقوقی تا 2میلیارد 

تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵00 میلیون تومان باشد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، مش��کل 2۹ میلیون شخص حقیقی و 
2۱0 هزار بنگاه و شخص حقوقی با این طرح حل می شود و می توانند از 
مزایای آن استفاده کنند. اینطور که به نظر می رسد همتی عمال به مجلس 
هش��دار داده که بانک ها قادر به اجرای شرایطی جز این نیستند و ممکن 

است در صورت تصویب مجلس، این طرح به درستی اجرا نشود.
به گزارش ایس��نا، پیش از این نیز در س��ال گذش��ته، مجلس شورای 
اسالمی بانک مرکزی را ملزم کرده بود تا ۱۵ بهمن ماه مابه التفاوت خرید و 
فروش نرخ ارز را به صندوق خزانه دولت واریز کند، که این موضوع هم با 
واکنش بانک مرکزی همراه شد و با تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر عدم 
تحقق س��ود ناشی از خرید و فروش ارز، این پرداخت انجام نشد. حال به 
نظر می رسد که بانک مرکزی برای اجرای قانون مجلس، شرط گذاشته و 
به نوعی اعالم کرده که این طرح تنها با سقف مجاز برای اشخاص حقیقی 

و حقوقی قابل اجراست.
مشکالت بانک ها به دلیل فشار تحریم و حجم معوقات است

رئیس کل بانک مرکزی در جلس��ه علنی مجلس و در جریان بررس��ی 
کلیات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور، 
گریزی به چالش های کنونی ش��بکه بانکی نی��ز زد و به نوعی از بانک ها 
دف��اع کرد. او گفت: بانک ها در کل کش��ور خدمات ارزن��ده ای انجام داده 
و خیل��ی از تکالیفی که دولت و مجلس ب��رای اقتصاد تعیین می کنند را 
اجرایی می کنند، بنابراین می توان گفت بانک ها محور توسعه هستند. نباید 
وقتی از مش��کالت بانک ها صحبت می کنیم خدمات مهم سیستم بانکی 

را فراموش کنیم.
به گفته همتی، در اواخر سال گذشته طرحی در مجلس مطرح شد که 

اش��کاالت زیادی داشت، شورای نگهبان آن را رد کرد و مجمع تشخیص 
هم تأیید ننمود. اکنون هم نمایندگان به فکر طرحی هس��تند نوس��انات 
اقتصادی را حل کنند و راهی برای آنهایی که نتوانس��تند بدهی های شان 
را پرداخت کنند، پیدا کنند. این افراد بعضاً نس��بت به محاسبه سودشان 
توسط سیس��تم بانکی ایرادات و اعتراضاتی را مطرح می کنند. این طرح 

می خواهد این مشکالت را حل کند. 
او با بیان اینکه دولت به صورت مشروط با این طرح موافق است، گفت: 
روز یکش��نبه در جلس��ه هیات دولت درخواس��ت کردم که به این طرح 
رأی مثبت دهند، البته مش��روط به آنکه همان چیزی که در کمیسیون 

اقتصادی مجلس تصویب شده در صحن علنی مجلس هم تصویب شود.
همتی به بخش��ی از جزییات این طرح اشاره کرد و درباره سقف مجاز 
استفاده از آن گفت: برخی می گویند که چرا سقف مجاز برای برخورداری 
از مزایای این طرح برای هر فصل حقوقی 2میلیارد تومان است و بیشتر 
نیس��ت؟ ما می خواهیم مش��کل خیل عظیمی از مردم و بنگاه داران حل 
شود. اآلن 2میلیارد تومان شامل 2۱0 هزار شخصیت حقوقی و بنگاه داران 
می شود. اگر مبلغ باالی 2 میلیارد تومان باشد یعنی ۴0 هزار بنگاه دار را 
مش��مول می شود. البته که شما با این طرح مشکل 2۱0 هزار بنگاه دار را 

حل می کنید.
ب��ه گفت��ه رئیس کل بان��ک مرکزی، در این طرح س��قف مج��از برای 
برخورداری از مزایای آن برای شخصیت حقیقی ۵00 میلیون تومان است 
که شامل 2۹ میلیون نفر می شود یعنی 2۹ میلیون نفر در سیستم بانکی 

وام گرفته و با این طرح مشکل بدهی شان حل می شود.
او در پایان س��خنانش و با اش��اره به نام گذاری امس��ال به نام س��ال 
رون��ق تولید نیز گفت: ما با این ط��رح موافقیم چون با تعیین تکلیف 
بدهی بدهکارانی که سال ها بالتکلیف مانده می توان منابع را به سمت 
تولید هدایت کرد که به دنبال آن منابع آزاد شده و تولید بیشتر رونق 

می گیرد.

با تصویب مجلس، بانک ها ملزم به حذف سود و جریمه بدهی تسهیالت گیرندگان می شوند

شرط بانک مرکزی برای مجلس

مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی گفت خروج سرمایه گذاران 
از بازار ارز می تواند زمینه ورود غیرمنطقی به دیگر بازارها و جابه جایی س��رمایه ها 

را در بر داشته باشد.
مهدی تقوی در گفت وگو با خبرآنالین، با تاکید بر اینکه اتخاذ سیاست هایی منجر 
به ایجاد ثبات در بازارها شود، می تواند زمینه را برای بهبود فضا و سرمایه گذاری در 
بازارها فراهم کند، گفت: اقتصاد ایران باید به اقتصادی قابل پیش بینی تبدیل شود 
تا سرمایه گذاران بتوانند در قبال این وضعیت، برای فعالیت برنامه ریزی موثر کنند.

او با اشاره به اینکه ریزش شدید قیمت ها همانقدر مضر است که افزایش قیمت ها، 
ادامه داد: متاس��فانه به محض ریزش قیمت ها، هر دستگاهی تالش می کند افتخار 
ای��ن کار را به نام خود بزند اما در موع��د افزایش قیمت ها، تقصیر بر گردن عوامل 

بیرونی و دالالن و ... می افتد.
تقوی اضافه کرد: بی تردید وقتی سیاست های اتخاذشده در حوزه پولی به شکلی 
باش��د که دوره های نوسان به سمت افزایش و سپس نوسان به سمت کاهش اتفاق 
بیفتد، بدان معناست که سیاست گذار ابزار دقیق تثبیت بازار را در دست ندارد، به 
این ترتیب ضرورت دارد بانک مرکزی حداقل در دوره کنونی، نسبت به تثبیت بازار، 

بدون سرکوب نرخ ارز اقدام کند. 
او در پاس��خ به این س��وال که چرا قیمت ارز در روزهای گذش��ته درگیر نوسان 
کاهش��ی و س��پس افزایش مجدد ش��د، گفت: من چندان اطالعی از سیاست های 
اجرایی ندارم اما به عنوان یک معلم اقتصاد سیاس��تی که بازار را به ثبات نرساند را 
تایید نمی کنم. نوس��ان های کاهشی قیمت غالبا سبب می شود بازار با رکود مواجه 
شود چرا که در حال حاضر سرمایه گذار در بازار حضور دارد نه مصرف کننده از این 
رو در دوره های کاهش قیمت تقاضای خرید را وارد بازار نمی کند و به محض آنکه 
بازار در آس��تانه افزایش قرار می گیرد، برای کس��ب سود بیشتر دست به معامالت 

صوری می زند.
به گفت��ه وی، در ح��ال حاضر س��رمایه  گذاران حرفه ای نیز محتاط ش��د ه اند و 

سرمایه  گذاران آماتور و معمولی نیز غالبا با زیان از بازارها خارج می شوند چراکه اوال 
ممکن است توان تحمل خواب باالی پول را نداشته باشند و از سوی دیگر رفتار از 
پیش تعیین شده و قابل پیش بینی دارد. با نوساناتی از این دست فرار سرمایه از بازار 
ارز اتفاق می افتد اما سرمایه ها به سرعت وارد بازارهای موازی نظیر خودرو و مسکن 
نمی ش��وند و در نتیجه دوره تجمیع سرمایه سرگردان در اقتصاد بار دیگر وضعیت 

را حساس می کند. 
ای��ن گفته های تقوی با تایید برخی فعاالن بازار همراه بود. فعاالنی که از تعمیق 
رکود در روزهای اخیر س��خن می گویند و معتقدند به رغم کاهش قیمت، مشتری 
هن��وز کمیاب ترین پدیده در بازار ایران اس��ت؛ چنانچه در دیگر س��وی، یک فعال 
اقتصادی خواهان تداوم سیاس��ت های بانک مرکزی ش��د و تاکید کرد: در چند ماه 
اخیر خبری از بخش��نامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه نبوده است و همین امر 

سبب شده بازار خود را بازیابی کند.
ابراهیم جمیل��ی، از فعاالن اقتصادی و اعضای قدیمی اتاق بازرگانی، در رابطه با 
کاهش قیمت ارز در روزهای گذش��ته گفت: قطعا باید کاهش قیمت ارز را به فال 
نیک بگیریم و این میان به نقش مثبت بانک مرکزی هم اش��اره کنیم. به باور من 
این مهم بدون همکاری میان صادرکنندگان و بانک مرکزی ممکن نمی شد. کاهش 
اخیر قیمت ارز ناشی از سیاست اخیر بانک مرکزی و تعامل نهاد سیاست گذار پولی 
ب��ا صادرکنندگان بود که ماحصل آن به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل 

کشور انجامید.
او با مهم خواندن کاهش قیمت ارز در هفته گذش��ته، تاکید کرد: گرچه کاهش 
قیمت به هیچ عنوان قابل مقایسه با روند افزایشی نبود اما اکنون وظیفه ما این است 
که به مردم نش��ان دهیم دوره بحران رو به اتمام اس��ت و ش��وک قیمتی در مقابل 
نخواهد بود بلکه با برنامه ریزی مشکالتی مانند کاهش تولید، مواد اولیه کارخانجات 

و استمرار صادرات را بهبود بخشیم که با وجود تحریم ها کار آسانی نیست.
وی با بیان اینکه در چند ماه اخیر دس��تورالعمل های خلق الس��اعه صادر نش��د، 

تصری��ح کرد: انتظار می رود دولت در ماه های بعدی نیز همین روند را ادامه دهد و 
به جای انتخاب رویکردهای سختگیرانه، تعامل با بخش ها را در دستور قرار دهد.

ای��ن فعال حوزه معدن گف��ت: اکنون باید این باور عموم��ی را تقویت کنیم که 
دیگر نوس��انات پیشین تکرار نخواهد ش��د و اعتماد جامعه را به سیاست های پولی 
جلب کنیم. باید جامعه حس کند جلوی بحران گرفته شده زیرا اگر دوباره اعتماد 
اجتماعی افزایش پیدا کند، آنگاه به تدریج قیمت ها هم واقعی می ش��وند و مثال در 
بخش هایی چون مسکن و طال که قیمت ها به شکل غیرواقعی رشد کردند، کاهش 
قیمت هم دیده خواهد ش��د ولی در غیر این صورت هر لحظه اتفاقی ممکن اس��ت 

تمام رشته ها را پنبه کند.
او با تایید س��خنان تقوی درخصوص تعمیق رکود در دوره های نوس��انی گفت: 
مطمئن باش��ید اگر اعتماد افکار عمومی جلب ش��ود، به تدریج تقاضای موثر وارد 
بازار می ش��ود و با تثبیت نرخ دالر در قیمت های پایین تر سایر بازارها نیز با کاهش 
قیم��ت و تعدیل همراه خواهند بود و نش��انه های این اتفاق نیز در ش��رایط کنونی 

ظاهر شده است. 
به گفته وی، دوام سیاس��ت کاهش ن��رخ ارز کم  کم تاثیر خود را به جا می گذارد 

و بازارهای موازی ارز از دوره تعمیق رکود به دوره رونق نسبی وارد خواهند شد.
جمیلی با اش��اره به شرایط فعلی کشور به مسئوالن پیشنهاد داد اصالح ساختار 
اقتصاد کشور از همین امروز آغاز شود تا تولید در کشور رقابتی شود و یارانه هم تنها 

به نیازمندان و اقشار فرودست تعلق بگیرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به شرایط سخت اقتصاد تاکید کرد: امسال قطعا سال 
سختی است و حتی در سال آینده هم احتماال با تعمیق رکود، شرایط جالب نخواهد 
بود ولی می توان با هماهنگی های بیشتر این سال سخت را به نحوی پایان ببریم که 
تولید آسیب نبیند. بازار کشورهای همسایه از جمله بخش هایی است که نه مشمول 
تحریم ها می شود و نه مشکلی در رابطه با آنها به وجود می آید. درنتیجه با تمرکز بر 

این بازارها می توان تا حدودی به انگیزه های تولیدکنندگان افزود.

ارز که باال و پایین می رود با روان بازار چه می کند؟
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مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس مطرح کرد
از شمال تا جنوب زیر چتر فرهنگ سازی

مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس از اهتمام ویژه این شرکت 
برای حرکت در مسیر ارتقای فرهنگ سرمایه گذاری بورسی خبر داد و گفت 
به منظور آش��نایی مردم با اصول و مبانی بازار س��رمایه و همچنین راه های 

ورود به بورس، همایش ها و کارگاه هایی در سراسر کشور برگزار می شود.
یاس��ر فالح، مدیرعامل ش��رکت اطالع رس��انی و خدمات بورس به پسنا، 
گفت: ش��رکت اطالع رسانی و خدمات بورس به عنوان نهاد فرهنگ ساز بازار 
س��رمایه در سراسر کشور همایش ها و کارگاه های آموزشی برگزار می کند و 
در گام اول، همایش��ی ی��ک روزه با حضور ۱۵0 نف��ر در محل پارک علم و 
فناوری اردبیل برگزار کرد. مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس 
ب��ا بیان اینکه نتایج مثبت برگزاری این گردهمای��ی، انگیزه تداوم برگزاری 
کارگاه ها و همایش ها در سایر استان ها بود، تصریح کرد: در این مسیر جهاد 
دانشگاهی به ما پیوست و هماهنگی های الزم با معاونین آموزشی ۳0 استان 
کش��ور صورت گرفت تا همایش ها و کارگاه هایی به صورت ویدئوکنفرانس و 
در قالب پرسش و پاسخ برگزار شود. یاسر فالح با اشاره به اینکه استان های 
مختلف��ی برای برگزاری ای��ن همایش ها اعالم آمادگ��ی کرده اند، ادامه داد: 
استان لرستان و کرمانشاه هدف های بعدی هستند که مقرر شده با مشارکت 
جهاد دانش��گاهی، همایش های ی��ک روزه در آنها برگزار ش��ود. مدیرعامل 
ش��رکت اطالع رس��انی و خدم��ات ب��ورس با بی��ان اینکه برگ��زاری چنین 
کارگاه هایی برای نخس��تین بار  در سطح کش��ور انجام می شود، گفت: تالش 
می کنیم اطالع رس��انی عمومی و آموزش روش های نوین س��رمایه گذاری با 
محور ارتقای سواد مالی در سراسر کشور انجام شود. یاسر فالح افزود: آمارها 
نش��ان می دهد بازار سرمایه نس��بت به همه بازارهای موازی رشد بهتری را 
تجربه کرده و حضور بلندمدت افراد در این بازار می تواند منافع گس��ترده ای 
به همراه داش��ته باشد. مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس ابراز 
امیدواری ک��رد عالقه مندان فرصت حضور در ای��ن کارگاه های یک روزه را 
داش��ته باش��ند و افزود: جهاد دانش��گاهی نیز اخذ مجوز از کمیته راهبری 
آموزش و برگزاری دوره های آموزش��ی پیش��رفته را در دستور کار خود قرار 

داده و این دوره ها با بازگشایی دانشگاه ها در مهر و آبان برگزار می شود.

نقدینگی در بورس ماندگار است
سمت و سوی این روزهای بازار سهام

یک کارش��ناس بازار س��رمایه معتقد است روند بازار س��رمایه حکایت از 
تداوم رشد دارد، در عین حال، وضعیت بازارهای رقیب هم به گونه ای است 

که نقدینگی را به بازار سرمایه روانه می کند.
عل��ی صادقین در تحلیلی از س��مت و س��وی این روزهای بازار س��هام و 
چش��م انداز آتی آن به س��نا گفت: در شرایط فعلی و با توجه به گزارش های 
س��ه ماهه ش��رکت ها، وضعیت گروه های بنیادی از منظر پتانسیل فروش و 
سودس��ازی نسبتا مناسب است؛ در این شرایط می توان امیدوار بود که بازار 
به واسطه س��هم های بنیادی حداقل تا نیمه دوم سال ۹۸ وضعیت مناسبی 
داش��ته باش��د. وی اضافه کرد: البته س��هم های کوچک و پرریسک بازار هم 
باید تا حدودی اصالح را تجربه کنند؛ اگرچه برخی از س��هام کوچک نیز به 
واس��طه اخبار آتی قابلیت رش��د دارند. صادقین در ادامه بیان کرد: برخی از 
گروه ها و صنایع بورس��ی نیز با توجه به شرایط تورمی انتظار افزایش نرخ و 
رش��د فروش را خواهند داشت؛ برخی از آنها هم به سبب افزایش سرمایه  از 

محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای شان رشد مطلوبی انتظار می رود.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که کدام صنایع، 
آینده بهتری دارند، گفت: درخصوص شرکت های گروه پتروشیمی، دارویی، 
قندی، غذایی و س��نگ آهن انتظار رش��د داریم؛ یادآور می شود با توجه به 
رش��د نرخ ارز سامانه نیما و فروش سه ماهه و نیز با توجه به انتظار افزایش 

نرخ گروه های باال انتظار اقبال در بازار برای آنها وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: این روزها گروه های اشاره شده باال که با تاثیر کمتری 
از تحریم ها مواجه هس��تند با اقبال و رشد قیمت بیشتری در بازار مواجهند 

و دارای جذابیت بیشتری هستند.
علی صادقین افزود: وضعیت گروه بانک ها نیز نسبت به سال گذشته بهتر 
به نظر می رس��د؛ همچنین در نظر داشته باشید در ماه های آتی گروه سنگ 
آه��ن، فوالد، پتروش��یمی، روانکار، دارویی ها، قندی ه��ا و غذایی ها وضعیت 
نس��بتا بهتری خواهند داش��ت. وی تاکید کرد: گزارش های س��ه ماهه بازار 
سرمایه، حکایت از فروش عالی و پتانسیل سودسازی گسترده ای برای سهام 
بنیادی )شامل گروه های پتروپاالیشی و فلزات( و تقسیم سود مناسب برای 
سهامداران داشته است؛ در نظر داشته باشید که روند فعلی، نوید ماندگاری 
نقدینگی و جذابیت حداقل سه تا شش ماهه برای بازار دارد؛ در این شرایط  
اگر افزایش س��رمایه را هم اضافه کنیم، بازار نس��بتا مناس��بی در مقایسه با 

بازارهای رقیب خواهیم داشت.

دریچه

فرص��ت امروز: وزیر اقتصاد درباره موضوع رمزارزها گفت س��ازوکار 
و قوانین اس��تخراج رمزارزها بعد از نهایی شدن در دولت ابالغ خواهد 
شد. فرهاد دژپسند در حاش��یه جلسه ای که در کمیسیون اقتصادی 
مجل��س ب��ا حضور وزیر نی��رو و وزی��ر صمت برای بررس��ی موضوع 
رمزارزها برگزار شد، از نهایی ش��دن سازوکار استخراج رمزارزها خبر 
داد و گف��ت: اس��تخراج رمزارزها در کمیس��یون دولت به عنوان یک 
صنعت ش��ناخته و پیشنهاد ش��ده برق مصرفی آن با تعرفه متوسط 

صادراتی محاسبه شود.
به گفته دژپس��ند، مجوزهای مربوط��ه از طرف وزارت صمت صادر 
خواهد ش��د و این در حالی اس��ت که اس��تفاده از ای��ن رمزارزها در 
برخی از کش��ورها ممنوع است. البته محدودیت های دیگری از جمله 
محدودیت در زمان اوج مصرف برق برای اس��تخراج رمزارزها در نظر 
گرفته شده است. احتماال تا هفته آینده این موضوع در دولت مطرح 
و پس از تصویب، جزییات س��ازوکار اس��تخراج رمزارزها ابالغ خواهد 

شد.
اما ارزهای دیجیتال در ش��رایطی در حال تبدیل ش��دن به ارزهای 
جهان��ی اس��ت که احتم��اال هنوز ه��م س��ازو کار آن ب��رای عده ای 
عجیب و غیرواقعی به نظر می رس��د، این در حالی اس��ت که ارزهای 

رمزنگاری شده، جهان را تغییر داده است.
بیت کوین ها          و دیگر ارزهای مجازی در س��ال 200۸ میالدی یعنی 
هم زم��ان با بحران مالی در آمری��کا و افت ارزش دالر در بازار جهانی 
ایجاد ش��د و به عنوان وس��یله ای برای حفظ ارزش دارایی ها          و واحد 
مبادله مورد اس��تفاده قرار گرفت. نوس��ان های       زیاد ارزش بیت کوین 
در س��ال های اخیر باعث شد تا این ارز به مرکز توجه رسانه های       دنیا 
تبدیل ش��ود .                 آمارها نشان داده است س��رمایه گذاری های       زیادی در 
بازار بیت کوین ها          انجام ش��ده اس��ت و افراد زیادی برای حفظ ارزش 
دارایی های       خود به این بازار روی آورده اند .                 به همین دلیل اس��ت که 

مطالعه در مورد این بازار          اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
در ایران البته بیت کوین با کمی تاخیر وارد ش��د و مردم وارد عمل 
ش��دند، اما امس��ال به نظر می رس��د همزمان با افزایش مصرف برق، 

دول��ت به صرافت نظام مند کردن ارزهای دیجیتال برآمده اس��ت. از 
همین رو، رئیس کل بانک مرکزی، گفت: سازوکار تولید ارز دیجیتال 
در کمیس��یون اقتص��ادی دولت مصوب ش��ده و در آینده نزدیک در 
دولت بررسی می ش��ود. به گفته همتی، در آینده نزدیک موضوع ارز 

دیجیتال در دولت مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.
هم اکنون در سرتاسر جهان ۵ تا ۱0 میلیون          استفاده کننده از انواع 
ارزهای مجازی در دنیا وجود دارد و از نظر کارشناس��ان، این وسعت 
اس��تقبال و اس��تفاده از این نوع تازه از ارزها          چیزی شبیه معجزه ای 

بزرگ در عرصه اقتصادی دنیا است.
بیت کوین اولین نوع از پول های مجازی بود که مورد استقبال قرار 
گرفت و س��ازوکار اس��تفاده از آن مانند دیگر ارزهای مجازی اس��ت. 
بیت کوین ه��ا ارزهای قانونمندی نیس��تند و ام��کان قانونمند کردن 
آنه��ا به دلیل س��هولت اس��تفاده و انتقال آنها وجود ن��دارد. طراحی 
بیت کوین ها          به عنوان یک سیس��تم اقتصادی کاری بس��یار انقالبی و 
متفاوت است و همین          مس��ئله                 باعث شده است تا          توجه اقتصاددانان 
به عملکرد آنها جلب ش��ود .                 کارکرد عیان و س��ودمندِی          اس��تفاده از 
ارزهای مجازی اس��ت که اقتصاددانان را تشویق می کند این ساختار 
بی نظیر را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند، اما به هر حال بیت کوین 
محبوب ترین و پرکاربردترین ارز مجازی          است          و امروزه سهم زیادی از 
فع��االن در این بازار، تمایل به خرید و فروش بیت کوین دارند. همین 

مسئله                 سبب شده است تا تاثیر این ارز          در جهان افزایش یابد.

در س��ال 20۱7 ارزش          ب��ازاری بیت کوین ها          در اقتصاد دنیا بیش از 
۱66 میلیارد دالر بود و نقدینگی آن          از تمامی س��هم های       موجود در 

بازار سهام دنیا باالتر بود.

وزیر اقتصاد از نهایی شدن سازوکار استخراج رمزارزها خبر داد

ارزهای دیجیتال رسما بررسی می شوند

ش��اخص های بازار س��هام بار دیگر در س��ومین روز هفته ش��اهد رشد 
پرشتاب بودند؛ به طوری که شاخص اصلی بورس توانست کانال 2۵۳ هزار 

واحدی را باز پس گیرد و در یک قدمی قله تاریخی بایستد.
به گزارش ایس��نا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
ته��ران ۳۳۸۵ واحد رش��د کرد و به رقم 2۵۳ هزار و ۴7 واحدی رس��ید. 
همچنین ش��اخص کل هم وزن با 2۳۱ واحد رش��د رق��م 60 هزار و ۳6۱ 
واحدی را تجربه کرد. شاخص آزاد شناور نیز ۳76۱ واحد افزایش یافت و 
رقم 2۸۱ هزار و ۱2۳ را تجربه کرد. شاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام به 
ترتیب 2627 و 6۱۴6 واحد رشد کردند. در بورس تهران ۱۴7 نماد با رشد 
قیمت و ۱۵6 نماد با افت قیمت روبه رو ش��دند. در عین حال در فرابورس 

ایران ۹0 نماد رشد و ۸۸نماد افت کردند.
3 نماد کاهنده در شاخص بازار سرمایه

فوالد مبارکه اصفهان به تنهایی ۵2۱ واحد تاثیر مثبت روی شاخص های 
بازار داش��ت و پس از این نماد ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی پارس و 
گسترش نفت و گاز پارسیان ۴۴0، 2۹2 و 2۵7 واحد تاثیر افزایشی روی 
شاخص های بازار داشتند. در مقابل، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، نفت 
تهران و نفت پارس سه نمادی بودند که هر کدام به ترتیب 6۳، ۳7 و ۳0 
واحد تاثیر کاهنده روی ش��اخص های بازار سرمایه داشتند. در این روز به 
جز نمادهای فلزی بیش��تر نمادهای پاالیش��ی، پتروشیمی و معدنی روی 

شاخص های بازار تاثیر مثبت داشتند.
در گروه محصوالت شیمیایی بس��یاری از سهم ها با رشد قیمت مواجه 
شدند و در سهم های تاثیرگذار مثبت روی شاخص شاهد صف های خرید 
بودی��م. این گروه بار دیگر توانس��ت بیش��ترین ارزش معامالت را به خود 
اختص��اص دهد به طوری که 26۵ میلیون س��هم ب��ه ارزش 227 میلیارد 

تومان در این گروه دست به دست شد.
نیمی از خودرویی ها ریختند

پ��س از گروه محصوالت ش��یمیایی، فلزات اساس��ی بیش��ترین ارزش 
معام��الت را ب��ه ثبت رس��اندند؛ به طوری ک��ه با حج��م معامالت ۱۹۱ 
میلیون سهم به ارزش ۱0۴ میلیارد تومان دست یافتند. بیش از نیمی از 

سهم های این گروه نیز با رشد قیمت روبه رو بود. فرآورده های نفتی، رایانه، 
س��رمایه   گذاری ها، کانه های فلزی و خودرو دیگ��ر گروه هایی بودند که به 

ترتیب ارزش معامالت بیشتری داشتند.
در گروه خودرو بیش از نیمی از س��هم ها در روز دوش��نبه با افت قیمت 
روب��ه رو ش��د. در عین حال ارزش معامالت این گ��روه به رقم ۳0 میلیارد 
تومان رس��ید و حج��م معامالت از رقم ۱۳۴ میلیون س��هم و اوراق مالی 

مقداری باالتر رفت.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۱۱60 میلیارد تومان رسید و حجم 
معامالت تا رقم ۱.۸ میلیارد سهم و اوراق مالی باال رفت. تعداد معامالت در 

این بازار به 2۱۸ هزار و ۳۳6 نوبت رسید.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز بیش از ۴2 واحد رشد داشت و بر روی کانال یک 
هزار و ۱۴ واحد ثابت ماند. ارزش معامالت فرابورس ایران رقم 7۴۱ میلیارد 
تومان را تجربه کرد و حجم معامالت رقم یک میلیارد سهم و اوراق مالی 

را پشت سر گذاشت.
در بین تمامی نمادها، پتروش��یمی مارون )مارون(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب( 
و بیمه پاس��ارگاد )بپاس( بیش��ترین تأثیر مثبت را بر ش��اخص این بازار 
داشتند. در مقابل، بانک دی )دی( و فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( مانع از 

رشد بیشتر این شاخص شدند.
رشد 150درصدی سود شرکت ها نسبت به بهار 97

اما یک کارش��ناس بازار س��رمایه، گزارش سه ماه ش��رکت ها را با مدت 
مشابه سال گذشته مورد مقایسه قرار داد و گفت: در گزارش های ارائه شده 
ش��اهد تاثیر افزای��ش قیمت دالر در س��ود و فروش ش��رکت ها بودیم و 
س��ود شرکت ها به صورت عمومی نسبت به بهار س��ال ۹7 با رشد حدود 
۱۵0درصدی همراه بوده اس��ت. مهدی طحانی در گفت وگو با ایرنا، روند 
معامالت بورس در تیرماه را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: بورس در تیرماه 
در حال رکوردش��کنی بود که علت آن قیمت گذاری کاالی ش��رکت های 
بورسی با دالر بیش از ۱0 هزار تومان است و به نظر می رسد که این روند 

در بازار همچنان ادامه دار باشد. او گزارش های ارائه شده از سوی شرکت ها 
را مثبت اعالم کرد و افزود: گزارش های س��ه ماهه نش��ان دهنده وضعیت 
مناس��ب شرکت ها اس��ت که با وجود تحریم های موجود و تخفیفاتی که 
شرکت ها برای فروش محصوالت خود در نظر گرفتند باز هم در این دوران 

سودسازی مناسبی را با خود به همراه داشتند.
به گفته طحانی، سودس��ازی به منظور افزایش بهره وری نیس��ت، بلکه 
برای این اس��ت که بتوانند فروش دالری را با اعداد باالتری تسعیر کنند، 
همین امر باعث شد تا بازار سرمایه در شرایط مناسبی قرار گیرد و افرادی 
که س��رمایه خود را وارد بورس کردند با توجه به شرایط موجود در مسیر 

سوددهی قرار گرفتند.
حال خوب صنایع پتروشیمی و پاالیشی در تیرماه

این کارش��ناس بازار سرمایه به صنایع برتر در تیرماه اشاره کرد و گفت: 
به صورت عمده صنایع پتروشیمی و پاالیشی در این ماه از وضعیت بهتری 
نس��بت به سایر صنایع برخوردار بودند و سهام آنها مورد توجه سهامداران 

قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه آمارهای ارائه  ش��ده از روند معامالت نش��ان دهنده 
وضعیت مطلوب بازار است، گفت: طبق مولفه های موجود روند بازار نزولی 
نیست. البته برای رشد بازار با شیب تندتر باید تامل بیشتری صورت گیرد، 
اما اگر قیمت جهانی کاالها کاهش و دالر نیمایی به نرخ کمتر از ۱0 هزار 
تومان برس��د به طور حتم در روند بازار تاثیرگذار خواهد بود و شاخص در 

مسیر نزولی قرار می گیرد.
به گفته طحانی، گزارش های مثبت از گروه فلزی، پاالیشی و پتروشیمی 
نش��ان می دهد که این گروه از صنایع از عملکرد بهتری نس��بت به سایر 

صنایع برخوردار خواهند بود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه  در پایان گفت: با توجه به گزارش مثبت 
ش��رکت ها و پای��ان برگزاری مجام��ع خبر مهمی که بتوان��د بر معامالت 
تاثیرگذار باشد در بازار وجود ندارد و باید از این به بعد شاهد روند سیاسی 
باشیم و منتظر ماند و دید که برخی از تنش های سیاسی چگونه خود را در 

بازار نشان می دهند و بر قیمت ها تاثیرگذار خواهند بود.

رشد 150درصدی سود شرکت ها در بهار امسال

شاخص بورس سبز ماند
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قاچاق دام از سر گرفته شد 
  قیمت هر کیلو شقه گوسفندی

105 هزار تومان
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی گفت خ��روج دام از مرزهای 

کشور بر افزایش قیمت گوشت در بازار دامن زده است.
علی اصغر ملکی در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرین تحوالت بازار گوشت اظهار داشت: با توجه به گرمای شدید 

هوا، رکود سنگینی بر بازار حاکم است.
وی اف��زود: بنابر آخرین اطالع��ات، تعدادی دام در حال خروج از 
مرز های کش��ور بوده که این امر در هفته های گذشته تا حدودی بر 

افزایش قیمت گوشت در بازار دامن زده است.
به گفته ملکی، هم اکنون هر کیلو ش��قه گوسفندی بدون دنبه با 
افزای��ش 2 هزار تومانی با نرخ ۹۳ تا ۹۴ هزار به مغازه دار و ۱0۳ تا 

۱0۵ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی با اشاره به اینکه قاچاق دام تا 
حدودی منجر به تالطم قیمت گوشت در بازار شده است، بیان کرد: 
هم اکنون برخی دالالن به س��بب ورود حجاج و عید قربان دام های 
خ��ود را در دامداری ها نگهداری می کنند ت��ا بتوانند با قیمت های 

بهتری در بازار به فروش رسانند.
وی قیم��ت کنونی هر کیلو دام زنده را ۴۵ هزار تومان اعالم کرد 
و گفت: براساس تجربه سنوات قبل، همه ساله از چند روز مانده به 
عید قربان، قیمت دام زنده با نوس��اناتی در بازار روبه رو می شود که 
امس��ال خروج دام از مرز های غربی و جنوب به س��مت عراق مزید 
بر علت اس��ت تا دامداران با نرخ ه��ای باالیی اقدام به عرضه دام در 

بازار کنند.
رئی��س اتحادیه گوش��ت گوس��فندی در پایان با اش��اره به اینکه 
دامداران همچنان به فروش دام با نرخ  س��ال گذشته در بازار اصرار 
دارن��د، تصریح کرد: با وجود بارندگی های اخیر و ش��رایط مس��اعد 
علوفه در صحرا و مراتع، دامداران می بایس��ت تا حدودی قیمت دام 
بر مراتع را تعدیل دهند، در حالی که آنها به سبب خرید دام با دالر 
از س��وی خریداران خارجی همچنان به عرض��ه دام با نرخ های باال 

تمایل دارند.

کاهش نرخ دالر لوازم خانگی را ارزان 
نمی کند

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت کاهش 
ن��رخ دالر در بازار آزاد تاثی��ری بر قیمت لوازم خانگی ندارد،  چراکه 
صنع��ت لوازم خانگی از ارز نیمایی اس��تفاده می کند که نرخ آن در 

ماه های اخیر افزایش هم داشته است.
محمدرضا غزنوی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اس��تفاده صنعت 
لوازم خانگی از ارز نیمایی، اظهار داشت: قیمت ارز نیمایی در سال 
گذشته حدود 7000 تومان بود اما در حال حاضر به حدود ۱۱ هزار 

و ۵00 تومان رسیده است.
وی افزود: اگر قیمت لوازم خانگی متناس��ب با نرخ ارز آزاد تغییر 
می ک��رد، در ح��ال حاضر قیمت این کاال باید س��ه برابر قیمت های 
س��ال گذشته می شد، اما استفاده از ارز نیمایی باعث شد که قیمت 
لوازم خانگی نسبت به سال گذشته ۸0 تا ۱20درصد افزایش داشته 

باشد.
غزن��وی همچنین کاهش نرخ ارز آزاد و نزدیک ش��دن قیمت آن 
ب��ه نرخ ارز نیمایی را دارای تبعات مثبت دانس��ت، چراکه به گفته 
وی صادرکنندگان��ی که تاکنون به دلیل تف��اوت نرخ ارز آزاد و ارز 
نیمایی، انگیزه ای برای عرضه ارز حاصل از صادرات در س��امانه نیما 
نداش��تند، حاال با نزدیک ش��دن نرخ ارز آزاد و نیمایی برای این کار 

انگیزه پیدا می کنند.
به گزارش ایس��نا،  قیمت دالر در بازار آزاد از روزهای آخر خرداد 
ماه ش��روع به کاهش کرد، تا جایی ک��ه از کانال ۱۳ هزار تومان به 

کانال ۱۱ هزار تومان رسید.

وعده سازمان حمایت برای کاهش قیمت 
سیب زمینی تا 15روز دیگر

رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن 
اع��الم اینکه قیمت تخم مرغ در س��تاد تنظیم ب��ازار 7۵00 تومان 
مصوب شده و با قیمت باالتر از آن برخورد تعزیراتی می شود، گفت 
براس��اس آمار تولید و برداشت  سیب زمینی، قیمت این محصول در 
۱۵ روز آینده کاهش می یابد. به گزارش ایس��نا، عباس تابش تاکید 
کرد: با این مصوبه که الزم االجراست، انتظار داریم بخش تولید این 
اقالم، شرایط بهتری داشته باشند و به لحاظ تولید و عرضه در بازار 

مشکلی نداشته باشند.
رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: 
قیمت نهایی مرغ براس��اس پیش��نهاد وزارت کشاورزی و طبق نظر 
س��تاد تنظیم بازار ۱2 هزار و ۹00 تومان اعالم ش��ده که بر همین 

مبنا قیمت مرغ زنده نیز ۸۵۵0 تومان تعیین شده است.
وی با اش��اره به دریافت گزارش تخلف گرانفروشی در عرضه مرغ 
و تخم مرغ در سطح بازار، گفت: باتوجه به مصوبه موجود در صورت 
احراز تخلف، بازرس��ان س��ازمان حمایت گزارش تخلف مربوطه را 
تنظیم و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال خواهند کرد.

تابش تصریح کرد: واحدهای عرضه مکلفند فاکتور خرید و فروش 
خود را جهت رسیدگی دقیق تر به بازرسان ارائه کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: همه کشتارگاه ها 
مکل��ف هس��تند قیم��ت ۱2ه��زار و ۹00 تومان��ی م��رغ را روی 
بسته بندی های انجام شده اعمال کنند و در صورت اقدام غیر از این، 

با آنها برخورد قانونی الزم انجام خواهد گرفت.
طبق اعالم ش��اتا، وی در مورد نوس��انات قیمتی سیب زمینی در 
س��طح بازار با اشاره به تصمیمات س��تاد تنظیم بازار، اظهار داشت: 

سیاست اعمال عوارض صادرات سیب زمینی در دستور کار است.
تابش گفت: براس��اس آمار تولید ارائه ش��ده از سوی وزارت جهاد 
کش��اورزی و طی برداش��ت های این محصول کشاورزی در ۱۵ روز 

آینده، قیمت سیب زمینی متعادل خواهد شد.

اخبـــار

شاید در شرایط اقتصادی امروز برای خیلی ها عجیب باشد که کسی حاضر باشد 
برای یک دفتر یادداشت یا یک دفتر کالسور، میلیون ها تومان پول بدهد ولی این 
واقعیت است که با عمیق تر شدن فاصله طبقاتی در کشور، هر روز بازار محصوالت 

الکچری، متنوع تر و داغ تر می شود.
به گزارش تس��نیم، بازار محصوالت الکچری در ایران حد و حصر ندارد؛ بازاری 
که با عمیق تر ش��دن فاصله طبقاتی، روز به روز داغ تر می ش��ود و کار را به جایی 
می رساند که امروز با طبقاتی از جامعه مواجهیم که دیگر نه تنها برای »تک بودن« 
خانه و ماش��ین و لباس و خوراک ش��ان، میلیاردها تومان پول خرج می کنند، بلکه 
حتی حاضرند برای »خاص بودن«، میلیون ها تومان پای چیزهایی بدهند که شاید 

خنده دار باشد؛ از قلم های لوکس تا دفتر یادداشت های چند میلیونی....
در ب��ازی الکچری ها، نه پول مهم اس��ت نه کاال؛ تنها چیزی ک��ه در این بازی 
ارزش��مند اس��ت، خاص بودن اس��ت؛ حاال فرقی ندارد خاص بودن قرار اس��ت با 
هویج های وارداتی از آمریکا باش��د، یا گوشت گوساله ها ماساژ داده شده و موزیک 

دوست یا حتی دفترچه یادداشت های چند برگی چند میلیونی.

اخیراً اگر به بازار لوازم التحریر و فروش��گاه های خاص این محصوالت سر بزنید، 
شاید از قیمت برخی از قلم ها، خودکارها، روان نویس ها و خودنویس های الکچری 
در این بازار تعجب کنید؛ از قلم های مدرن تا روان نویس های س��اخته شده از بدنه 
کالشینکف شورشیان آفریقایی و حتی خودنویس هایی که قیمت هر کدام از آنها 

حسابی هوش از سر مشتری معمولی می پراند.
یکی از فروشندگان این بازار که سال ها است مشتری های خاص خودش را دارد، 
می گوید: یکی از برندهای معروف، با این شعار که »با خرید یک قلم، یک سالح را 
از چرخه کشتار بشریت خارج کنید«، محصولی را عرضه کرده که در نوع خودش 
برای مش��تریان ما جالب توجه اس��ت؛ او می گوید: هر خودنویس و روان نویس این 
کمپانی، از قطعات بازیافتی سالح کالشینکف ساخته شده که متعلق به شورشیان 
آفریقایی بوده و حاال با از رده خارج شدن این اسلحه، بخشی از بدنه آن، تبدیل به 
یک قلم منحصر به فرد می شود که شماره انحصاری همان کالشینکف نیز بر روی 
آن حک ش��ده؛ این یعنی بدنه  این قلم ها از جنس اس��لحه  کالشینکف است و در 

طراحی شان از بدنه این اسلحه الهام گرفته شده است.

البت��ه به ق��ول او »این بازار انتها ن��دارد« و وقتی پیگیر قیم��ت قلم های دیگر 
می ش��ویم از خودنوی��س ۳۸0 میلیون تومانی می گوید که حت��ی دیدنش به این 

سادگی امکان پذیر نیست و در یک سال گذشته، 2 عدد از آنها هم فروش رفته.
اما جدای از قیمت میلیونی خودنویس و روان نویس ها و قلم ها، ش��اید عجیب تر 
از همه، دفترچه های کاغذی باش��د. دفترچه هایی که هیچ چیز بیش��تر از دفترچه 
یادداش��ت های معمولی ندارند جز یک مارک خاص که بر روی آنها حک ش��ده و 

همان مارک، قیمت شان را تا میلیون ها تومان باال برده است.
جالب اینجا است که دفترچه های یادداشت برندهای خاص لوازم التحریر آلمانی 
و آمریکای��ی، در بازار لوازم التحریر ایران علی رغم قیمت های چند صد هزار تومانی 
تا چند میلیونی ش��ان، مش��تری های خاص خودش��ان را هم دارند؛ به عنوان مثال 
مشتریان این دفترها برای داشتن یکی از دفترچه های این برندها، می بایست رقمی 
بی��ن ۱60 ه��زار تومان تا بیش از ۵ میلیون و ۹70 هزار تومان را پرداخت کنید و 
اگر عالقه مند باشند که در کنار این دفتر، یک خودکار هم داشته باشند، این رقم 

به بیش از ۱0 میلیون تومان می رسد.

از دفترهای 10 میلیونی تا قلم های بازیافتی از کالشینکف شورشیان آفریقایی 

بازار عجیب لوازم التحریر الکچری

شرکت انتقال داده های آسیاتک در جریان برگزاری الکامپ ۱۳۹۸ از تلفن های
Toll-Free خود رونمایی کرد.

به گزارش روابط عمومی آسیاتک، Toll-Free یک سیستم تماس جدید در 
دنیاست که براساس آن، در صورت تماس با مراکز پشتیبانی یا فروش سازمان یا 

شرکت ها، هزینه ای شامل مشتری )تماس گیرنده( نخواهد بود.
براس��اس این گزارش س��ازمان هایی که با حجم انبوهی از مشتریان سر و کار 
دارند، در راس��تای تکریم مشتریان و در جهت افزایش رضایتمندی آنها اقدام به 
استفاده از تلفن Toll-Free کرده و کلیه هزینه های تماس مشترکین با مراکز 

آنها را برعهده می گیرند.

Toll-free که به تلفن رایگان معروف است، سیستمی است که هزینه مکالمه 
توسط صاحب خط )دریافت کننده تماس( پرداخت شده و برای تماس گیرندگان 

هزینه ای در بر نداشته و رایگان است.
شرکت آسیاتک به عنوان یکی از برترین اپراتورهای ارتباطات ثابت در کشور، 
اولین ش��رکتی اس��ت ک��ه سیس��تم Toll-Free را به صورت تج��اری و آماده 

واگذاری وارد بازار کرده است.
از دیگر مزایای اس��تفاده از خطوط Toll-Free می توان به امکان ارس��ال و 

دریافت پیامک و برقراری تماس از این شماره ها به سایر مشترکین اشاره کرد.
این تلفن ها شامل یک شماره ۸ رقمی سراسری و بدون نیاز به کد  با سرشماره 

۹000 اس��ت که ۴ رقم باقی مانده می تواند از ۵ دسته بندی )پالتینیوم، طالیی، 
نقره ای، برنز و عادی( به س��لیقه مش��تری انتخاب شود. در این طرح با قراردادی 
بی��ن تمامی اپراتورهای تلفن همراه و تلفن ثابت و ایجاد بس��تر یکپارچه، هزینه 
تماس از تمامی خطوط به خط اعالم ش��ده، برای تماس گیرنده به صورت رایگان 
اس��ت و هزینه تماس ها براس��اس تعرفه توافقی آس��یاتک ب��ا صاحب خط تلفن 

محاسبه می شود.
در انتهای این خبر آمده اس��ت شرکت آسیاتک در راستای تسهیل ارتباطات 
ثابت و افزایش کیفیت زندگی هموطنان، از به روزترین امکانات و تکنولوژی های 

دنیا به همراه دانش، تالش و تخصص جوانان کشور استفاده می کند.  

مجری طرح پنبه کش��ور گفت در س��ال گذش��ته تولید پنبه در داخل کشور 
حدود ۵0 هزار تن بود و امسال پیش بینی می  شود به 60تا 6۵ هزار تن برسد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم 
هزارجریب��ی در برنامه روی خط خبر ش��بکه خبر تصریح کرد: برآورد می ش��ود 
در س��ال جاری میزان خوداتکایی پنبه ۱0 تا ۱۵درصد نس��بت به سال گذشته 

افزایش داشته باشد.
وی ادامه داد: در س��ال گذشته تولید پنبه در داخل کشور حدود ۵0 هزار تن 
بود و پیش بینی می ش��ود در س��ال جاری میزان تولید این محصول به 60 تا 6۵ 

هزار تن برسد.
مجری طرح پنبه با اشاره به اینکه امسال کشت پنبه در سطح ۸2 هزار هکتار 
را برنامه ریزی کرده بودیم، گفت: تاکنون که زمان کشت به پایان رسیده در ۸6 
هزار و ۸۸0هکتار از مزارع، پنبه کشت شده و این میزان سطح زیرکشت نسبت 

به پیش بینی ما حدود 6درصد افزایش داشته است.
وی یادآوری کرد: سال گذشته در 70 هزار و ۸00 هکتار از اراضی پنبه کشت 
ش��د که س��طح زیرکشت این محصول در سال جاری نس��بت به پارسال از رشد 

2۳درصدی برخوردار اس��ت. وی با اشاره به اینکه پنبه از مواد اولیه مهم صنعت 
نساجی کشور است و این صنعت ساالنه ۱20 هزار تن به این محصول نیاز دارد، 
اف��زود: در حال حاضر به صورت میانگین ۵0درصد از این نیاز در داخل کش��ور 
تولید می شود. هزارجریبی درباره الزامات خوداتکایی کشور در تولید پنبه گفت: 
کش��ور سابقه طوالنی در کشت پنبه دارد و عالوه بر آن صنعت نساجی کشور به 
پنبه تولید داخل نیاز دارد؛ ضمن آنکه کشور های بزرگ تولیدکننده پنبه نیز در 
پی آن هستند تا دیگر ماده خام نفروشند و فرآوری آن را انجام دهند تا از ارزش 
افزوده آن بهرمند شوند، بنابراین الزم است در این زمینه به خوداتکایی برسیم.

وی استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان، دشت مغان اردبیل، 
فارس و خراس��ان ش��مالی را از اس��تان های مهم تولیدکننده پنبه کشور عنوان 
کرد و افزود: پنبه گیاه بهاره است و کشت آن از ابتدای بهار آغاز و برداشت این 

محصول نیز از استان های شمالی از اوایل شهریورماه شروع می شود.
مجری طرح پنبه کشور درخصوص حمایت از پنبه کاران و پرداخت تسهیالت 
ب��ه آنان گفت: حمایت های عمومی در قالب یارانه کود، بذر و برگزاری دوره های 
آموزش��ی ب��رای بهره برداران و کش��اورزان ارائه می ش��ود، همچنی��ن به صورت 

اختصاصی نیز برای توسعه کشت نشایی، کشت حفاظتی، برداشت مکانیزاسیون، 
تجهیز س��امانه های آبیاری تحت فش��ار نیز در صورت تمایل کش��اورزان به آنان 
تس��هیالت یارانه ای پرداخت می ش��ود. وی با تاکید بر اینکه روش های کاش��ت 
جدید و آموزش آن به کش��اورزان را در دستور کار داریم، گفت: همچنین مزارع 
کش��ت الگویی را در سراس��ر کشور ایجاد کرده ایم و کش��اورزان از این مزارع به 
جه��ت بهره مندی از آم��وزش بازدید می کنند. هزارجریب��ی در بخش دیگری از 
صحبت های خود به وضعیت مکانیزاسیون مزارع پنبه اشاره کرد و گفت: کاشت 
مکانیزه به وسیله دستگاه ردیف کار انجام می شود، اما در حوزه برداشت به دلیل 
کوچک ش��دن سطح مزارع و بزرگ بودن کمباین های برداشت و همچنین قیمت 
باالی آن به صورت دس��تی اس��ت که البته در حوزه برداشت آموزش هایی برای 
استفاده از کمباین های موجود در کشور و همچنین واردات کمباین های جدید را 
در دستور کار قرار داریم. مجری طرح پنبه کشور درباره قیمت تضمینی محصول 
پنبه نیز گفت: قیمت مصوب خرید تضمینی پنبه در س��ال زراعی جاری ۳6۱2 
تومان در هر کیلوگرم تعیین شده است؛ در سال گذشته به دلیل قیمت مناسب 

پنبه در بازار، دولت خرید تضمینی انجام نداد.

آسیاتک در الکامپ 98 از تلفن های Toll-Free رونمایی کرد

پیش بینی تولید 65 هزار تن پنبه در سال جاری

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اول مرداد 1398

شماره 1357



اخبار

آیا بنزین سهمیه بندی می شود؟
بیژن زنگنه اعالم کرده اس��ت افرادی که تا تاریخ 20 مرداد موفق به اخذ 
کارت س��وخت نش��وند، می توانند تا دوره ای از کارت جایگاه داران اس��تفاده 

کنند.
 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو«، وزیر نفت مطرح نبودن بحث 
»س��همیه بندی بنزین« و دنب��ال کردن هدف »انضب��اط دادن و جمع آوری 
اطالعات« در بازگشت کارت سوخت را عامل باقی ماندن کارت جایگاه داران 
می دان��د. این دو اظهارنظر از س��وی زنگنه نش��ان می دهد بازگش��ت کارت 
سوخت بدون اجرای س��همیه بندی و اصالح قیمت ها، کمترین اثرگذاری را 
به همراه خواهد داش��ت و به اهداف خ��ود در کنترل مصرف و جلوگیری از 

قاچاق سوخت، نخواهد رسید.
تالش ها برای اصالح قیمت یا ش��یوه توزیع سوخت براساس یکی از چند 
روش پیش��نهادی از جمله س��همیه بندی بنزین در حال��ی ناتمام ماند و به 
اس��تفاده صرف از کارت س��وخت توس��ط صاحبان خودرو منتهی ش��د که 
کارشناس��ان عقیده دارند کارت س��وخت به تنهایی نمی تواند مانعی جدی 
برای جلوگیری از قاچاق گس��ترده این کاالی اس��تراتژیک  و کنترل شدن 
مص��رف آن باش��د. صحبت های روز گذش��ته وزیر نفت در حاش��یه دومین 
نشست هم اندیشی با وزیران سابق نفت نیز اگرچه به طور مستقیم به اثرگذار 
نبودن کارت سوخت اشاره نداشت اما تلویحا این موضوع را مورد تایید قرار 
می داد. به گفته بیژن زنگنه »فعال موضوع سهمیه بندی بنزین مطرح نیست 
و فقط بحث انضباط دادن و جمع آوری اطالعات مطرح است.« اینکه انضباط 
دادن و جمع آوری اطالعات تا چه میزان می تواند از قاچاق گسترده سوخت 
جلوگیری کند از س��وی زنگنه مورد اش��اره قرار نگرفت اما ناگفته پیداست 
تا زمانی که محدود کردن س��وخت گیری با استفاده از سیستم سهمیه بندی 
س��وخت مطرح نباش��د، نمی توان از کارت س��وخت برای برچیدن قاچاق و 
کنترل رش��د مصرف بنزین انتظار معجزه داش��ت. به نظر می رس��د همین 
موضوع نیز باعث ش��ده اس��ت وزارت نفت در نهایت به این نتیجه برسد که 
چنانچه کارت س��وخت برخی افراد تا تاریخ 20 مرداد آماده نش��د، استفاده 
از کارت س��وخت جایگاه داران بالمانع باش��د. کارا نبودن اس��تفاده صرف از 
کارت س��وخت در جریان کنترل قاچاق در حالی بسیار مهم به نظر می رسد 
و تصمیم گیری ه��ای جدی تر را در سیاس��ت های توزیع��ی و قیمتی بنزین 
طلب می کند که در این میان برخی با برداش��ت نادرس��ت از عملکرد کارت 
سوخت وعده برچیده شدن قاچاق سوخت به محض فرا رسیدن ضرب االجل 
س��وخت گیری با کارت را  می دهند.  براس��اس گزارش ه��ای موجود، بیژن 
زنگنه روز گذش��ته و در حاشیه دومین دیدار با وزیران پیشین نفت با اشاره 
ب��ه اینک��ه وزارت نفت آماده عرضه بنزین با کارت س��وخت از 20 مردادماه 
است، گفت افرادی که کارت سوخت ندارند ضمن اقدام برای دریافت کارت 
س��وخت می توانند برای مدتی محدود از کارت جایگاه داران اس��تفاده کنند 
زی��را فعال موضوع س��همیه بندی بنزین مطرح نیس��ت و فقط بحث انضباط 

دادن و جمع آوری اطالعات مطرح است.

قیمت گذاری خودرو در کشور باید مانند تمام 
دنیا آزاد باشد

عض��و هیات مدی��ره انجمن صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خ��ودروی کش��ور اعالم می کند ک��ه قیمت خودرو باید به ح��د نرمال خود 
و چند درصد پایین تر از قیمت بازار برس��د نه اینکه س��رکوب شود، در این 
صورت مس��ئولیت فروش و عدم فروش و س��ود و زیان با خود خودروس��از 
خواهد بود و امور، روال درست و طبیعی خواهد داشت چراکه قیمت گذاری 
باید مانند تمام دنیا آزاد باش��د و نباید صنعتی را با حدود 2 میلیون شاغل، 

دستخوش چنین مسائلی کنیم.
س��عید صب��وری در گفت وگو با خبرن��گار خبرخ��ودرو، درخصوص ورود 
قطعه س��ازان به خرید باقیمانده سهام دولت در صنعت خودرو اظهار داشت: 
ش��خصا نظر موافقی درخصوص ورود قطعه س��ازان به موضوع خرید س��هام 
دولت در صنعت خودرو ندارم؛ قطعه سازان پول و نقدینگی ندارند و مطالبات 

معوق بسیار دارند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی 
کش��ور گفت: خودروسازی ها بدهی و مشکالت بسیاری دارند و خرید سهام 
خودروس��ازی ها از سوی قطعه س��ازان در این شرایط اقدام صحیحی به نظر 

نمی رسد.
صب��وری درخصوص ط��رح برخی مطالب تفرقه انگیز بین قطعه س��ازان و 
خودروس��ازان مانند عدم تحویل تعمدی قطعه به خودروساز گفت: مملکت 
از آن عموم مردم اس��ت؛ چرا برخی افراد، بدون تجربه و بدون درک مطلب، 
مطالب نادرس��تی را عنوان می کنند؟ اینگونه مطالب عنوان ش��ده، اشتباه و 
از پایه نادرست اس��ت. هیچ قطعه سازی از تحویل قطعه خودداری نمی کند 

و خودروساز نیز هیچ خودرویی را تعمدی در پارکینگ نگهداری نمی کند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودروی کش��ور اف��زود: طبیعتا اگر قطعه به خودروس��از برس��د، 
خودروس��از س��ریعا خودرو را تکمیل می کن��د و تحویل می دهد و 
پ��ول آن را دریاف��ت می  کند. طرح اینگونه مطالب از س��وی برخی 
افراد، کذب اس��ت؛ وقتی قطعه س��از قادر به تامین مواد اولیه و ارز 
نیست و مش��کالتی در گمرک و بیمه و صرافی ها وجود دارد، برای 
تولید با مش��کل مواجه می ش��ود و نباید قطعه ساز را مقصر دانست. 
قطعه س��ازان مبرا هستند و چنین مطالبی کذب و سم پاشی بوده و 

برای فروپاشی صنایع خودروسازی و قطعه سازی مطرح می شود.
وی گفت: قطعا در کش��ور، مافیای ضد تولید مل��ی وجود دارد؛ آمریکا و 
اس��رائیل بیکار نمی نش��ینند و با عناوین مختلف و با آدم های خائن اهداف 
خود را پیش می برند. این مس��ائل، خیانت به این صنعت است و ما با چنگ 
و دندان اش��تغال را حفظ می کنیم و تا آخرین نفس در کش��ور خود مانده 
و ت��الش می کنی��م؛ م��ا باید از تولید و اش��تغال و صنع��ت حمایت کنیم و 

وابستگی های خارجی را کاهش دهیم.
صبوری گفت: هم اکنون در ش��رایط تحریم به سر می بریم و تمام اقالم از 
جمل��ه دارو و مواد غذایی گران ش��ده و مردم در ای��ن موارد گله هایی دارند 
و گرانی و مش��کالت تنها در مورد خودرو نیس��ت اما بر روی مساله خودرو 
حساسیت بسیاری وجود دارد. آقای ترامپ تحریم های ناجوانمردانه ای را به 
کش��ور تحمیل کرده و اولین صنعت تحریم ش��ده، خودرو و قطعات خودرو 
اس��ت، زیرا قصد نابودی بزرگترین صنعت ایران را داشته و متاسفانه برخی 

ایادی او در داخل کشور به این مسائل دامن می زنند.
وی درخصوص به روزرس��انی قیمت قطعات خ��ودرو گفت: قیمت قطعات 
خودرو در فرآیندی بین قطعه س��ازان و خودروس��ازان تعیین می ش��ود؛ به 
عبارتی قطعه س��ازان قیمت تمام شده و هزینه های سربار را به خودروسازان 
اعالم می کنند و خودروساز این موارد را آنالیز کرده و در نهایت، قطعه سازان 

و خودروسازان به توافق می رسند.

حمایت از کاالی ایرانی که از سوی رهبر معظم انقالب برای تقویت اقتصاد داخلی 
مطرح ش��د، در صورت تحقق باعث شکوفاش��دن تولید خواهد شد و بخشی از این 
حمایت نیز به رفع موانع و چالش های درآمدی صنایعی نظیر قطعه س��ازی خودرو 

باز می گردد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، مهندس امیرحسین جاللی نایب رئیس 
انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان خودرو اس��تان تهران درخصوص مطرح ش��دن 
داخلی س��ازی قطعات خودرو گفت: هر از چند گاهی به فکر داخلی سازی می افتیم 
و ب��ه محض بهب��ود فضای کس��ب و کار بین المللی و فروش نفت، دوب��اره واردات 
حداکثری در دس��تور کار قرار می گیرد و داخلی  سازی به فراموشی سپرده می شود. 
داخلی سازی یک فرآیند و کار  بلندمدت است که از قوانین کشور شروع، با تخصیص 
اعتبارات قوت و با جذب س��رمایه گذاران و کارآفرینان ش��دت و اعتبار می گردد؛ نه 
اینکه امروز دس��تور بخواهیم داخلی س��ازی انجام دهیم و انتظار داشته باشیم فردا 

محصوالت مان داخلی شود.
ایشان درخصوص تاثیرات تحریم بر صنعت گفت: برخی از قطعه سازان که عموماً 
در زم��ره کارآفرینان خرد قرار می گیرند همواره فعالیت  ه��ای اقتصادی خود را در 
چارچ��وب اقتصاد کالن حال حاضر تعریف می نمایند و همانگونه که انتظار می رود 

به دنبال س��ود حداکثری واحدهای تولید خود در هر ش��رایط اقتصادی و سیاسی 
هس��تند. اگرچه معدود تولیدکنندگان در زمان وفور ارز ب��ه واردات روی آورده اند، 
ولی بدنه اصلی قطعه سازی کشور همیشه به فکر تولید هستند اما چالش های حفظ 
نقدینگی و حیات واحد تولید در شرایط اقتصادی نامناسب فعلی سبب می شود که 

بیشترین ضربه به کسب و کارشان بخورد.
مهن��دس جاللی افزودن��د: برای برون رف��ت از این معضل و اس��تفاده اقتصادی 
حداکثری از امکالنات داخلی فقط افزایش داخلی سازی یا همان مهندس معکوس 
قطعات و اجزای مجموعه های مورد استفاده در خودرو دیگر پاسخگو نیست و نتیجه 
اینگونه داخلی س��ازی ادامه تولید خودروهای قدیمی، پرمصرف و بی کیفیت فعلی 

است که اعتراض مصرف کنندگان را به همراه داشته و خواهد داشت.
وی ادامه داد: لزوم تغییر نگرش برای داخلی س��ازی قطعات وجود دارد و به نظر 
بنده الزم اس��ت به داخلی س��ازی از منظری دیگر پرداخته شود که همانا استفاده 
حداکثری از توان اقتصادی کش��ور و امکانات سخت افزاری موجود به همراه نیروی 
انسانی مجرب همراه با مشوق های الزم است و در این راستا توجه به نکات زیر قابل 

توجه و ضروری است:
۱. تمامی قطعه سازان باید به سمت دانش بنیان شدن حرکت و از پتانسیل دانش 

داخلی و بین المللی استفاده کنند.
2. در مرحله اول باید کپی کاری هوش��مندانه با بررس��ی دقیق نمونه های به روز 

خارجی در دستور کار قرار بگیرد.
۳. تقویت واحدهای توس��عه و تحقیق همراه با تجهیزات آزمایش��گاهی الزم به 

طوری که تفکر ابداع و نوآوری در ذهن نیروی کار مجرب نهادینه شود.
۴. مشوق های الزم برای موارد ایرادشده با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت بانکی، 
تخفیفات گمرگی و مالیاتی و تامین اجتماعی از طرف دولت و سیاس��ت گذاران در 

نظر گرفته شود.
۵. تسهیل در جهت رفع موانع واردات دستگاه ها و ابزارآالت خاص تولیدی برای 

سرعت عمل داخلی سازی.
ایش��ان در پای��ان این گفت وگو خاطرنش��ان ک��رد که ش��عارهای خودکفایی و 
داخلی س��ازی بدون پشتوانه قابل توجه منجر به بهبود قابل مالحظه ای در افزایش 
توانمندی های داخلی نخواهد شد و مباحث فراوانی درخصوص نهضت داخلی سازی 
قطع��ات وجود دارد ک��ه در همین راس��تا کمیته ای در انجم��ن تخصصی صنایع 
نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو اس��تان تهران تشکیل ش��ده است که به زودی 

خروجی این کمیته به استحضار می رسد.

به محض بهبود فضای کسب و کار بین المللی، داخلی سازی به فراموشی سپرده می شود

دو محقق کش��ورمان اخیراً موفق به اختراع یک نانو بیوکاتالیس��ت با قابلیت 
جذب باالی ۹۵درصدی گازهای آالینده ناش��ی از س��وخت های فس��یلی مورد 
اس��تفاده در بخش صنایع مختلف از جمله خودروس��ازی ش��دند، آنها می گویند 
ب��ه دلیل بی توجهی صنایع داخلی برای فروش اختراع خود س��راغ ش��رکت های 

خارجی رفته اند.
 ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« ب��ه نقل از ایرنا، اکن��ون در اگزوز 
 platinum group خودروها برای جذب گازهای آالینده هوا، از فلزات کمیاب
metals- )PGMs( اس��تفاده می ش��ود که این کار چند مش��کل اساسی دارد؛ 
نخست گران قیمت و سپس کمیاب بودن این گروه از فلزات و عناصر است و دنیا 
به زودی در تولید و اکتش��اف آنها با مشکل روبه رو خواهد شد و سومین مشکل، 

سمی )toxic( بودن و ایجاد آالیندگی محیط زیستی توسط آنهاست .
اخیراً دو محقق کش��ورمان موفق به اختراع یک نانو بیوکاتالیس��ت با قابلیت 
جذب باالی ۹۵درصدی گازهای آالینده ناش��ی از س��وخت های فس��یلی مورد 

استفاده در بخش صنایع مختلف از جمله خودروسازی شدند.
این اختراع از سوی دکتر محمدمهدی درودمند استاد بخش شیمی دانشکده 
علوم دانشگاه ش��یراز )مدیر گروه تحقیقاتی( و حس��ین ترابی منفرد دانشجوی 
دکترای ش��یمی بخش شیمی به کمک ش��رکت فناورفارس طبیب تکنولوژی به 

ثمر و در سازمان مالکیت معنوی ایران به ثبت رسیده است.

آنها این روزها در حال پیگیری ثبت این نانو بیوکاتالیس��ت در کش��ور آمریکا 
هستند.

مدیرعامل ش��رکت فناورف��ارس طبیب تکنول��وژی که گ��روه تحقیقاتی آنها 
حمایت و پیگیری برخی طرح های مبتکرانه را در دست اقدام دارد، در گفت وگو 
با خبرنگار گروه علمی ایرنا، به برخی ویژگی های این نانو بیوکاتالیس��ت ابداعی 
اشاره کرد و در دسترس بودن مواد اولیه این نانو بیوکاتالیست اختراعی و تولید 
به صرفه با قیمت مناس��ب با حدود ۴0درصد قیمت کاتالیس��ت های موجود را از 

جمله مزایای این ماده برشمرد.
یوس��ف بالش زر دلی��ل ارزان بودن ای��ن نانوبیوکاتالیس��ت را اس��تفاده باالی 
7۵درصدی مواد اولیه این محصول از ضایعات گیاهان س��ازگار با محیط زیست 
عنوان کرد. پودر و ماده س��بز رنگ، نانو بیوکاتالیس��ت است که دانه های شفاف 
بس��تر پلی کربنات و دانه های زرد رنگ درخش��ان بستری هست که روی آن نانو 

بیوکاتالیست بر روی آن پوشش داده شده است.
به گفته مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان، این نانو بیوکاتالیس��ت از قابلیت 
اس��تفاده در بس��یاری صنایع کش��ور از جمله صنایع پتروش��یمی، پاالیشگاه ها، 
صنایع ش��یمیایی و کارخانه های اس��تفاده کننده از سوخت های فسیلی و جذب 

باالی ۹۵درصدی منوکسیدکربن و گازهای آالینده این صنایع برخوردار است.
وی با اظهار تاس��ف از اینکه کاتالیس��ت های اگزوزها از خارج کش��ور تامین و 

ارز بس��یار زیادی به خاطر آن از کش��ور خارج می شود، افزود: این در حالی است 
که مواد اولیه آنها کمیاب، گران و س��می اس��ت و برای محیط زیست آالیندگی 

ایجاد می کنند.
بالش زر ادامه داد: با وجود گذشت حدود ۹ ماه از ثبت این اختراع و همچنین 
مزایای زیاد محصول، متاس��فانه تاکنون هیچ یک از خودروسازهای بزرگ کشور، 
هیچ اقدام عملی برای اس��تفاده از این اختراع نکرده اند و تنها در طول این مدت 

شرکت ساپکو در حد صحبت، اقدام کرده است؟!
وی تصریح کرد: به دلیل اس��تقبال نکردن کارخانه های خودروس��ازی ایران و 
کارخانه های تولید کاتالیست داخلی از این نانو بیو کاتالیست، در حال مذاکره با 

شرکت های خارجی از جمله مرسدس بنز آلمان هستیم.
ای��ن فعال دانش بنی��ان، استقبال نش��دن از اختراعات و ابداع��ات کاربردی و 
ترجیح محصوالت خارجی را مایه دلس��ردی مخترع��ان ایرانی می داند و انتظار 
دارد مسئوالن و دس��ت اندرکاران، اقدامات عملی برای برداشتن سدهای مقابل 
نخبگان و مخترعان بردارن��د تا ضمن ایجاد دلگرمی از ناامیدی و مهاجرت آنان 

جلوگیری شود.
بالش زر، س��اخت آب ش��یرین کن با مزیت باال و مصرف انرژی کم، سلول های 
خورشیدی با مزیت تولید انرژی برق در شب را از دیگر طرح هایی نام برد که این 

شرکت فناور در دست پیگیری و اقدام دارد.

س��عید لیالز گفت خودروس��ازان هیچ منافعی از محل افزایش قیمت خودرو 
در ب��ازار ندارند.  به گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از خبرآنالین، 
این تحلیلگر مس��ائل اقتصادی  با تاکید بر اینکه باید از انتشار دروغ درخصوص 
عملک��رد دول��ت و خودروس��ازان و ... پرهیز کرد، گفت: توقع ما این نیس��ت که 
واقعی��ت موج��ود را درخصوص عملک��رد دول��ت و خودروس��ازان بگویید بلکه 

انتظارمان تنها این است که دروغی در این زمینه منتشر نشود.
او با اش��اره به اینکه خودروسازان هیچ عمدی در دپوی خودرو و عدم تحویل 
آن به بازار ندارد، اضافه کرد: سوال اساسی من این است که سایپا و ایران خودرو 
چه بیماری باید داش��ته باش��ند که به دلیل تاخیر در تحویل خودرو به مشتری 
جریمه بدهند اما خودرو را تحویل ندهند؟ پاس��خ این سوال مشخص است، این 
خودروه��ا ناقص اس��ت و علت نقص آنها نیز به ش��دیدترین تحریم های ظالمانه 

اعمالی علیه ایران برمی گردد.
وی با تاکید بر اینکه در همین ش��رایط موسس��ات نظارتی از اس��تانداردهای 
تدوین شده خود کوتاه نمی آیند، گفت: من در این حوزه داوری نمی کنم اما نکته 
اینجاس��ت که در همین شرایط تحریم، اس��تانداردها به قوت و قدرت خود باقی 

است و در نتیجه احراز این استانداردها خود زمان بر است.

منتظر مهرماه باشید
وی ب��ا تاکید بر اینکه خودروهای ناقص مانده در خودروس��ازی ها اتفاقا چند 
ده هزار دس��تگاه نیس��ت بلکه به صدها هزار دستگاه می رسد، ادامه داد: از اواخر 
خردادماه عملیات اصالح در خودروس��ازی ها آغاز ش��ده و تمام خودروهایی که 

ناقص هستند، به تدریج در حال تکمیل و عرضه به بازار هستند.
وی تاکی��د کرد: تصاویری از دپوی خودرو در ایران خودرو و س��ایپا منتش��ر 
می ش��ود تا بگویند این خودروها انبار ش��ده و خودروس��از، آن را به بازار عرضه 
نمی کند، این در حالی است که نگهداری خودرو برای خودروسازان کاری عملی 
و اقتصادی نیس��ت و این اقدام برای خودروس��از زیان به همراه دارد، به هر حال 
این خودروها زیر آفتاب، آسیب می بینند و موقع تحویل الزم است اصالحاتی بر 

آن انجام شود که همین کار هزینه مضاعف به همراه خواهد داشت.
ای��ن تحلیلگر مس��ائل اقتصادی ادامه داد: هیچ ش��رکتی از روی خواس��ته و 
منفعت طلب��ی ای��ن کار را نمی کند و باید واقعیات موج��ود در این حوزه را مورد 

بررسی قرار داد.
به گفته وی طبق مقررات خودروسازی ها حق نگهداری خارج از عرف خودرو 
را ندارن��د، گفت: تحلیل ما این اس��ت که تا پایان مهر و اوایل آبان س��ال جاری 

با رس��یدن قطعات کلی از داخل و خارج، مش��کالت برطرف شود و بازار به ثبات 
بیشتری برسد.

افزایش عرضه در راه است
وی به وضعیت کنونی بازار اشاره کرد و گفت: همین حاال نیز ثبات بازار خودرو 
و بهبود وضعیت نسبت به دو ماه قبل ناشی از افزایش عرضه خودرو به بازار است، 
خودروسازان از افزایش قیمت خودرو در بازار هیچ منفعتی ندارند و هرچه غیر از 
این دروغ محض اس��ت. همان طور که گفتم ماندن خودرو در خودروسازی ها نیز 
ناش��ی از کسری قطعات اس��ت که با توجه به اقدامات صورت گرفته تا پایان مهر 
و اوایل آبان این مش��کل حل خواهد شد و در این محدوده زمانی عالوه بر تولید 
۴ه��زار خودرو به صورت روزانه، نزدیک به 200 ه��زار خودرو با تکمیل قطعات 

به بازار عرضه می شوند.
او ب��ه زی��ان هنگف��ت خودروس��ازان در س��ال ۹7 اش��اره کرد و ادام��ه داد: 
خودروسازان از دولت گله دارند که در اثر بی عملی و بی تصمیمی در سال ۱۳۹7 
بیش از 20 هزار میلیارد تومان خس��ارت به خودروس��ازان تحمیل کرد، چراکه 
الزم بود یا قیمت تمام شده را ثابت نگه دارد یا قیمت تحویل کارخانه را افزایش 
دهد که این مهم محقق نشد و این زیان را به خودروسازان کشور تحمیل کرد.

دلسرد از خودروسازان داخلی در پی فروش اختراع به مرسدس بنز

مگر خودروساز بیمار است که ماشین دپو کند و به خریدار جریمه بدهد؟
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مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلس��تان اظهار داش��ت از 
جمله برنامه های اوقات فراغت کانون در تابس��تان طرح پویش فصل گرم کتاب 
اس��ت که تاکنون در ش��هرهای گرگان، گنبدکاووس، رامیان و بندرگز برگزار 

شده است.
ب��ه گزارش مه��ر، محبوبه رجب نس��ب با بیان 
اینک��ه بنا داری��م این طرح را در اکثر ش��هرهای 
اس��تان برگزار کنیم، گفت: در این برنامه که در 
فضای باز مانند پارک ها و بوستان ها اجرا می شود 
فعالیت ه��ای کان��ون را به ص��ورت میدانی انجام 

می دهیم.
وی تصریح کرد: این پویش با هدف غنی سازی 
اوقات فراغت بچه ها در تابستان برگزار شده و بر 
موضوعات مح��وری مانند »ترویج فرهنگ کتاب 
و کتاب خوانی« و »تقوی��ت مهارت های زندگی« 

و . . . تاکید دارد.
رجب نس��ب با بیان اینکه حاضر به همکاری با 

دس��تگاه های مختلف و سمن ها هس��تیم، اضافه کرد: دِر کانون برای مراوده و 
همکاری با س��ایر بخش ها باز اس��ت و اخیراً با دفاتر تسهیلگری نشست برگزار 

کرده و راه های همکاری را بررسی کردیم.

وی بیان کرد: نکوداشت مختومقلی فراغی را ویژه نوجوانان در گرگان برگزار 
کردی��م و هدف از ای��ن کار صرفاً تجلیل نبود بلک��ه برنامه های کاربردی چون 
ش��یوه نامه ادبیات تطبیقی را تدوین کرده و اشعار این شاعر را با دیگر شاعران 

مقایسه خواهیم کرد.
رجب نس��ب افزود: چاپ آثار نوقلمان در این 
زمینه، ایجاد دبیرخانه ویژه کودک و نوجوان و 
احیای کتب مختومقلی در کتابخانه ها از جمله 

برنامه های نکوداشت مختومقلی است.
برنامه دو پنجره

ادب��ی،  مهواره ه��ای  برگ��زاری  گف��ت:  وی 
جش��نواره ملی س��رود، جش��نواره عروس��کی، 
جش��نواره پویانمایی انیمیشن، برنامه دو پنجره 
)با حضور مصطفی رحمان دوس��ت( در گرگان 
و علی آبادکت��ول از جمله برنامه های ش��اخص 

کانون است.
وی با اش��اره به اکران فیلم ضربه فنی که از 
تولیدات کانون پرورش فکری کودکان بوده و مخاطبان آن نوجوانان هس��تند، 
اف��زود: موضوع اصلی این فیل��م اخالق در ورزش اس��ت و تاکنون در بندرگز، 

گنبدکاووس و گرگان اکران شده است.

در حاش��یه اختتامی��ه بیس��ت و پنجمی��ن نمایش��گاه الکام��پ تفاهم نامه  
چهارجانب��ه ای می��ان معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، س��ازمان 
نظ��ام صنفی رایانه ای کش��ور، صندوق نوآوری و ش��کوفایی و کانون نهادهای 

س��رمایه گذاری ایران به امضا رسید تا براساس 
آن دولت در س��رمایه گذاری خطرپذیر س��هیم 
ش��ود. به گزارش ایرنا، محمدباقر اثنی عش��ری 
رئیس س��ازمان نظ��ام صنفی رایان��ه ای گفت: 
نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در ح��وزه آی س��ی تی قابل قدردانی اس��ت و 
نباید آن را نادیده گرفت. با این اش��اره مهدی 
محمدی دبیر ستاد توس��عه فناوری های حوزه 
اقتص��اد دیجیت��ال و هوشمندس��ازی معاونت 
علمی اف��زود: با همکاری س��ازمان نصر )نظام 
صنفی رایانه ای کش��ور( دنبال این هستیم که 
اکوسیس��تم اقتص��اد دیجیت��ال را از تجمع در 
تهران خ��ارج کنیم. وی افزود: یک��ی از اولین 

حرکت های��ی که در این ح��وزه انجام دادیم، کمک ب��ه راه اندازی صندوق های 
سرمایه گذاری خطرپذیر استانی است که طبق این تفاهم نامه سه صندوق را به 
ص��ورت پایلوت راه اندازی خواهیم کرد و پس از آن تالش داریم این صندوق ها 

را به استان هایی که ظرفیت الزم برای این کار دارند تسری دهیم.
محمدی خاطرنش��ان کرد: افزون بر این، بخش��ی از فرآیند سیاس��ت گذاری 
و رگوالت��وری که از س��وی س��تادهای معاونت علمی اتف��اق می افتاده را عماًل 
ب��ه کارگروه های تخصصی س��وق می دهیم و 
معتقدیم با ای��ن کار، بخش خصوصی نه تنها 
در الی��ه اج��را بلکه در الیه سیاس��ت گذاری 

فرصت مداخله پیدا می کند.
س��رمایه گذارهای س��نتی بیش��تر دوست 
دارند س��ود آنی داشته باش��ند و ترغیب آنها 
ب��رای ورود ب��ه حوزه اس��تارت آپی س��خت 
اس��ت؛ محم��دی در پاس��خ ب��ه این س��وال 
خبرنگاران گفت: اتفاقات��ی در حال رخ دادن 
اس��ت که به نظر می رسد در سال های آینده 
جریان س��رمایه گذاری ناگزیر ب��ه حضور در 
صندوق ه��ای خطرپذی��ر می ش��وند، یکی از 
این دالیل کاه��ش جذابیت بازارهای دیگر و 
مس��ئله بعدی، موفقیت اس��تارت آپ های بزرگ است که سیل دیگری از تقاضا 
را به س��مت اکوسیستم استارت آپی به همراه خواهد آورد و باعث جریان سازی 

می شود و امضای تفاهم نامه چهارجانبه امروز، اولین گام در این زمینه است.

دولت در سرمایه گذاری خطرپذیر، سهیم می شودراه اندازی باشگاه کارآفرینان نوجوان

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه اس��تارت آپ ها 
در حوزه ه��ای مختلف علمی مانند نانوتکنول��وژی، بیوتکنولوژی و . . . 
فعال هستند، تاکید کرد در حال حاضر هزاران ایده معرفی شده است 
ت��ا ش��تاب دهنده ها بر روی این ایده های نو کاره��ای جدید و خدمات 

جدیدی ارائه دهند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، س��ورنا س��تاری 
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری در بازدید از اس��تارت آپ ها و 
ش��رکت های دانش بنیان حاضر در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ 
در جمع خبرنگاران، گفت: از پنج س��ال پیش بخش اس��تارت آپ ها به 

نمایشگاه الکامپ اضافه شد که در این 
نمایش��گاه مراحل رش��د و توسعه این 
ش��رکت ها و اس��تارت آپ ها به خوبی 
قابل مش��اهده اس��ت. این شرکت ها و 
اس��تارت آپ ها مورد استقبال گسترده 

مردم قرار گرفته اند.
وی اف��زود: اس��تارت آپ ها تنها در 
حوزه آی س��ی تی فعالیت نمی کنند 
بلکه در حوزه های مختلف علمی مانند 
نانوتکنول��وژی، بیوتکنولوژی و . . . هم 
فعال هس��تند. به طور مث��ال امروز از 
یک��ی از بزرگتری��ن اس��تارت آپ های 
حوزه بیوتکنولوژی بازدید داشتیم که 
از مدل توسعه ای و فعالیت های بزرگ 

آن شگفت زده شدیم.
به گفته س��تاری، در حوزه آی سی 
تی در بخش خدمات و تکنولوژی های 
روز، اتفاقات قابل توجهی افتاده است. 
در حال حاض��ر هزاران ای��ده معرفی 
شده است تا ش��تاب دهنده ها بر روی 
ای��ن ایده های ن��و کاره��ای جدید  و 

خدمات جدیدی  ارائه دهند.
وی با تاکید بر اینکه اکوسیس��تمی 
جدید در کش��ور ش��کل گرفته است، 
خطرپذی��ر،  صندوق ه��ای  گف��ت: 
منتورها، ش��تاب دهنده و . . . بخش��ی 
از این اکوسیستم نوین هستند که در 
کش��ور فعالیت خود را توسعه داده اند. 
خوش��بختانه ب��ا حمایت ه��ای هیات 
دولت این حرک��ت جوانان راه خود را 

پیدا کرده است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: 

ای��ن راه جدی��د مخالفانی نیز در ح��وزه اقتصاد س��نتی دارد، اما باید 
در یک فرآیند تعاملی این مش��کالت را رفع کنیم. خوش��بختانه همه 
متوجه ش��ده اند که آینده اقتصاد کش��ور در دست جوانان خوش فکر و 

ایده پرداز است.
س��تاری در ادامه تصریح کرد: تعداد ش��تاب دهنده ها در کش��ور در 
حوزه های مختلف در حال رش��د سریعی است و تعداد شتاب دهنده ها 

و اس��تارت آپ ها افزایش چشمگیری یافته اس��ت. همدلی هایی که در 
دول��ت، دولتمردان و بخش خصوصی وجود دارد، مهم ترین اصل برای 

توسعه این اکوسیستم است.
رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنی��ان معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در ادامه درباره نمایش��گاه امسال الکامپ، 
گفت: رش��د این نمایشگاه به نسبت سال قبل، قابل توجه است و تنوع 
ایده ها یکی از اصلی ترین وجوه تمایز نمایش��گاه امس��ال با س��ال های 
گذشته است. تنوع قابل توجهی از ایده ها در این نمایشگاه وجود دارد 

و شاهد شکل گیری چندین هزار ایده جدید در این حوزه هستیم.
وی ادام��ه داد: مهم ترین موضوع 
این اس��ت ک��ه دیگر اکوسیس��تم 
نوآوری و فناوری یک موجود غریبه 
بین مردم نیس��ت و همه نسبت به 
این اکوسیستم جدید شناخت پیدا 
کرده اند و م��ورد حمایت مردم قرار 

دارند. 
ستاری با اشاره به برخی مشکالت 
در زمینه گرفتن مجوز برای فعالیت 
این استارت آپ ها، گفت: قطعا تقابل 
این اکوسیستم با اقتصاد سنتی که 
مجوزمحور اس��ت، برای این جوانان 
مش��کالتی ایجاد کرده است. ما در 
ابت��دای کار در دولت تالش کردیم 
که جلوی تعطیل ش��دن کس��ب و 
کار جوانان را بگیریم و این مش��کل 
تا حد قابل قبولی حل ش��ده است، 
اما بحث مجوز گرفتن بحثی اس��ت 
که در اقتصاد سنتی وجود دارد که 
امیدواریم با این جریان ایجادش��ده 

قابل حل باشد.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس 
جمهوری همچنین عنوان کرد: در 
حال حاضر 2۳ هزار استارت آپ و ۴ 
هزار و ۴00 شرکت دانش بنیان در 

کشور فعالیت می کنند. 
وی در ادام��ه با اش��اره به نقش 
و جای��گاه ش��هرداری در ایجاد یک 
پلتف��رم هوش��مند ب��رای مدیریت 
ش��هری با کم��ک جوان��ان، گفت: 
ش��هرداری باید به این نتیجه برسد 
که ارائه سرویس خدمات شهری به 
مردم وظیفه این نهاد نیست و باید با طراحی یک پلتفرم هوشمند، کار 

را به دست جوانان بسپرد.
ب��ه گفته رئیس بنیاد ملی نخبگان، اس��تقبال بی��ش از حد مردم از 
اپ های جدید طراحی شده توسط جوانان بیانگر این است که خدمات 
ارائه ش��ده توس��ط بخ��ش دولتی گران و غیرقابل دس��ترس اس��ت و 
استارت آپ ها این خدمات را ارزان تر و سریع تر به مردم ارائه می کنند.

نایب رئیس ش��رکت AMD در مصاحبه ای که اخیرا با  Hot Hardware انجام داده اعالم 
ک��رد که قیمت گذاری کارت گرافی��ک رادئون RX ۵700 و XT ۵700 RX جدید از س��ری 
Navi این ش��رکت یک برنامه از پیش تعیین ش��ده برای فریب انویدیا بود تا ش��رکت رقیب بر 

همین اساس وادار به باالتر بردن قیمت کارت های سری سوپر خود شود.
ب��ه گ��زارش دیجیاتو، در هنگام معرفی کارت های گرافیک نس��ل جدی��د AMD قیمت این 
کارت ه��ا به ترتیب ۳7۹ و ۴۴۹ دالر اعالم ش��ده بود. بع��د از معرفی این محصوالت، انویدیا هم 
از کارت های جی فورس RTX 2060 و 2070 س��وپر خ��ود رونمایی و با نگاهی به محصوالت 

ش��رکت رقیب، آنها را به ترتیب ۳۹۹ و ۴۹۹ دالر قیمت گذاری کرد. س��پس نوبت AMD بود 
تا بازی خود را کامل کرده و قیمت کارت های جدیدش را به ۳۴۹ و ۳۹۹ دالر کاهش دهد.

نایب رئیس بخش رادئون »اسکات هرکلمن« در این رابطه گفت:
از آنجایی که ابعاد صفحات چیپ های انویدیا بزرگ اس��ت، ما می دانس��تیم که این ش��رکت 

حاشیه سود باالیی ندارد بنابراین با قیمت ها بازی کردیم.
با این حال به نظر می رس��د این اس��تراتژی AMD چیزی فراتر از یک بازی برای دستکاری 
قیمت محصوالت رقیبش بوده باشد. هرکلمن در این رابطه گفته که آنها از فروش کم مدل های 

ستاری در جمع خبرنگاران حاضر در نمایشگاه الکامپ:

الکامپ امسال شاهد تنوع چشمگیری از ایده ها است

کمپانی ای ام دی: انویدیا را بازی دادیم

دریچــه

اس��ماعیل قادری ف��ر، رئیس مرکز فناوری ه��ای راهبردی معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، درباره س��ومین کارخانه نوآوری کش��ور، اظهار داشت این مرکز در 
ش��یراز و محل کارخانه س��ابق مخابرات ایران راه اندازی می ش��ود. به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران جوان، وی ادامه داد: سرمایه گذار بخش خصوصی برای تکمیل کارخانه وارد 
عمل شده است و کمیته راهبری آن تشکیل می شود و در فضایی حدود ۳ هزار متر در 
هفته دولت به بهره برداری خواهد  رسید. قادری فر، گفت: به دنبال این هستیم تا پایان 

آبان امسال، کارخانه را آماده و تیم ها را در آن مستقر کنیم.
رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی درباره کارخانه نوآوری اس��تان یزد، 
افزود: مذاکرات نهایی کارخانه نوآوری اس��تان یزد در حال انجام است و با وزارت راه و 

شهرسازی مذاکره کرده ایم.

سومین کارخانه نوآوری کشور در 
شیراز راه اندازی می شود

سه شنبه
اول مرداد 1398

شماره 1357
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دبیر س��تاد توس��عه فناوری های ن��رم و هویت س��از معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، گف��ت با ایجاد حلق��ه ای کارآمد و اثرگذار 
بر بس��تر مناط��ق آزاد، محصوالت و خدمات در ح��وزه صنایع خالق و 

فرهنگ��ی رونق پی��دا می کند.  ب��ه گزارش 
مرک��ز ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، س��ید 
محمدحسین سجادی نیری در »هجدهمین 
نشست معاونان و مدیران فرهنگی،  اجتماعی 
آزاد  مناط��ق  گردش��گری س��ازمان های  و 
کشور«، مناطق آزاد را یک فرصت ارزشمند 
برای رونق کسب و کارهای خالق و فرهنگی 
دانس��ت و ادامه داد: ایجاد زیرس��اخت ها در 
منطقه های آزاد می تواند فرصت ارزش��مند 
را ب��رای رونق صنایع خ��الق و فرهنگی به 
ارمغان بیاورد. وی با اش��اره به ظرفیت های 
پایین تر ایجاد اش��تغال در این حوزه گفت و 

ادامه داد: میزان هزینه ها برای ایجاد یک ش��غل در حوزه صنایع خالق 
و فرهنگی به مراتب پایین تر از ایجاد یک ش��غل در دیگر حوزه ها است 
و با هزینه اندکی نس��بت به س��ایر صنایع می توان اشتغال ایجاد کرد. 

س��جادی نیری، تولید ثروت،  درآمدزایی و گردش مالی را از مزیت های 
صنایع فرهنگی برشمرد و ادامه داد: صنایع فرهنگی در مقایسه با سایر 
صنایع از نرخ برگش��ت س��رمایه بس��یار باالتر و دوره بازگشت سرمایه 

خیلی کوتاه تر برخوردارند.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری ه��ای نرم 
و هویت س��از معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری، زنجیره تولید در صنایع 
فرهنگ��ی را س��ودآور دانس��ت و گف��ت:  
صنایع فرهنگی عامل اش��تغال زایی برای 

فارغ التحصیالن علوم انسانی و هنر است.
س��جادی نی��ری اظه��ار داش��ت: برای 
حلقه ه��ای صنع��ت  کام��ل  ش��کل  دهی 
فرهن��گ نیاز به جریان س��ازی گس��ترده 
در مراحل مختلف اس��ت و حرکت پایدار 
و باثب��ات نیازمند زیرس��اخت های دقیق 
و هدفمند اس��ت. وی صنای��ع فرهنگی را 
ابزاری کارآمد برای صدور فرهنگ ایرانی � اسالمی دانست و ادامه داد: 
معرفی فرهنگ بومی و اعتقادی کشورها با صنایع فرهنگی امکان پذیر 

است و موجب افزایش غرور ملی می  شود.

»پلتفرم هوش مصنوعی« با تمرکز بر تحلیل هوشمند محتوا که با مشارکت 
اس��تراتژیک »هاب« توس��عه می یابد، در آخرین روز الکامپ معرفی و رونمایی 

شد.
به گزارش ایس��نا، بنابر اعالم هم��راه اول، در 
آخری��ن روز برگ��زاری نمایش��گاه الکام��پ ۹۸، 
»پلتف��رم ه��وش مصنوع��ی CICAP « ک��ه با 
مش��ارکت شرکت هوش��مند اول بهشتی )هاب( 
در اختی��ار اس��تارت آپ ها و تیم های ن��وآور قرار 
می گی��رد، در جری��ان برگزاری نشس��تی خبری 

معرفی و رونمایی شد.
رس��الت ای��ن پای��گاه، اس��تخراج اطالعات و 
برچسب گذاری معناداری اس��ت که فرضا یافتن 
کلیدواژه در فایل های صوتی، فریم های مشخص 
در ویدئ��و، پیش پ��ردازش مت��ون و... بخش��ی از 

آنهاست.
ارائ��ه خدم��ات پلتف��رم ه��وش مصنوعی به 

تیم های تحت پوش��ش ش��تاب دهنده هاب، به صورت رایگان یا با شرایط ویژه 
خواهد بود.

حقی معاون نوآوری و توس��عه کس��ب وکار هاب در این مراسم با بیان اینکه 

»هاب« برای رش��د ایده ه��ای نوآورانه دیجیتالی به وجود آمده اس��ت، گفت: 
شرکت هوشمند اول بهشتی فعالیت رسمی خود را با مشارکت دانشگاه شهید 
بهشتی و همراه اول از سال ۱۳۹۵ آغاز کرد تا با به کارگیری قابلیت های علمی 
و تجربی��ات صنعت��ی این دو نهاد، در توس��عه 

کسب وکارهای دیجیتالی نقش آفرینی کند.
هاب با تس��هیل دسترس��ی به امکانات مالی، 
فناوری ه��ای پایه و پلتفرم��ی و ایده های نوین 
تجاری، با محوریت شتاب دهی کسب  و کارهای 
نوپا به دنبال خلق ارزش در زیس��ت بوم اقتصاد 

دیجیتالی کشور است.
هم��راه اول در ای��ن نمایش��گاه، ب��ا آخرین 
دس��تاوردها و توانمندی های خود در حوزه های 
»خدم��ات  و  »ن��وآوری«  »ارزش اف��زوده«، 
مش��تریان« به استقبال از بازدیدکنندگان رفته 

است.
عالوه بر حضور بخش های خدمات مشتریان، 
محصوالت و خدمات، فروش و جذب و استخدام همراه اول، شرکت های ستاره 
اول، مبین نت، انارس��تان و هاب های بهشتی و اصفهان نیز در قالب شرکت های 

همکار همراه اول در این نمایشگاه حضور دارند.

رونمایی از پلتفرم هوش مصنوعی CICAP در آخرین روز الکامپظرفیت »مناطق آزاد« به کمک صنایع خالق و فرهنگی می آید

مترج��م: ملیکا نصیر: آیا برای داش��تن یک زندگی یا کس��ب و کار 
رویایی تالش می کنید؟ اگر جواب ش��ما به این پرس��ش مثبت است 
ممکن در این میان دچار آشفتگی و سردرگمی شده  باشید! آنچه شما 
باید بر روی آن تمرکز داشته  باشید شناسایی هدف و رسالت تان است.
اگر ش��ما به دنبال هدفی نیس��تید هیچ چیز دیگ��ری اهمیت پیدا 
نخواهد کرد. هنگامی که شما هدف زندگی تان را پیدا کنید، می توانید 
تمام زمینه های زندگی خود را در جهت آن قرار دهید. در این راه شما 

فقط به انگیزه، اشتیاق و تفکر نیاز دارید.
برای دستیابی به هدف خود به این نکات توجه کنید:

1.زندگی تان را هدفمند کنید:
»زندگی هدفمند« به معنای انجام آنچه واقعا برای ش��ما مهم است 
و در تناس��ب با ارزش ها و اعتقادات شما قرار دارد. کسی نمی تواند به 
شما توضیح دهد این امر به چه معنا ست، زمانی که هدف زندگی خود 

را درک کردید به مفهوم آن نیز پی خواهید برد.
وقت��ی برای زندگی خ��ود هدفی در نظر نگرفته باش��ید، همه چیز 
مبهم و بی رنگ اس��ت. ش��ما هم ب��ه طور دائم بی حوصله و مش��غول 

هستید و همیشه احساس خستگی می کنید.
هنگام��ی که ش��ما در ت��الش برای دس��تیابی به هدف ارزش��مند 
زندگی تان هس��تید، زندگی درست است. همه چیز آسان است و همه 
چیز به طور منظم انجام می شود. شما احساس زنده بودن خواهید کرد 
و سرشار از شور و اشتیاق هستید. در مورد نحوه رسیدن به هدف تان 
نگرانی نداشته باشید، ممکن است در این مسیر دچار ترس شوید، به 

آن توجهی نکنید و فقط به هدف تان بیندیشید!
2.به ندای درون تان گوش دهید:

به غیر از خودتان کس��ی نمی تواند پاسخ تان را بدهد. فقط یک نفر 
وجود دارد که به شما کمک می کند، خودتان!

تمرینات زیادی برای برقراری ارتباط با درون انسان وجود دارد و به 
ش��ما می تواند کمک کند، اما شما به آنها نیاز نخواهید داشت، چراکه 
هر انس��انی می داند چگونه احساس زنده بودن می کند. کافی ا ست به 

دالیل شادی و موفقیت تان توجه داشته باشید.
مطمئن نیس��تید که ماموریت شما چیس��ت؟ شما می توانید هدف 
خ��ود را در قال��ب کلمات قرار دهید. با این وج��ود گاهی اوقات برای 
برق��راری ارتباط با درون تان دچار س��ردرگمی می ش��وید به خصوص 

هنگامی که برای مدت زمان زیادی آن را نادیده گرفته باشید.
می توانید با انجام این تمرین خود را از این سردرگمی نجات دهید، 
از خودت��ان بپرس��ید: چه چی��زی را باید بدانم و به چ��ه چیزی باید 

گوش دهم؟
س��پس به جواب اعتماد کنید. ش��ما همچنین می توانید این کار را 
به عنوان بخش��ی از مدیتیش��ن یا در حین راه رفتن یا رانندگی انجام 

دهید.
3.به خودتان اعتماد کند :

هیچ راه درست یا غلطی برای زندگی وجود ندارد. اگر شما از شهود 
و حس خود پیروی نمی کنید، شما همچون دیگران زندگی می کنید. 

هیچ کس نمی تواند به شما بگوید که چگونه باید باشید!
همیش��ه رویکرد دیگ��ری وجود دارد. برای دس��تیابی به هر هدفی 
ه��زاران راه وج��ود دارد، راه خودتان را بیابید. رهب��ران برای تعیین 
چش��م انداز، کارهای متفاوتی انجام می دهند؛ به همین دلیل برجسته 
هستند. آنها آن چیزی را که برای شان مناسب تر است را پیدا می کنند.
تص��ور کنید که فرد موفقی هس��تید. هیچ کس ش��ما را س��رزنش 

نخواهد کرد چراکه شما در قله موفقیت قرار دارید.
از خودتان بپرس��ید: چه کسی باید باشید؟ چگونه باید رفتار کنید؟ 

اعتماد و اعتماد به نفس کلید موفقیت شما ست!
با اعتماد به نف��س تصمیمی را بگیرید که می دانید بهترین تصمیم 

برای شماست.
دس��ت تان را ب��ر روی قلب ت��ان بگذاری��د و به خ��ود بگویید: »من 
ب��ه توانایی خود در تصمیم گی��ری اعتم��اد دارد و بهترین تصمیم را 

می گیرم.«
برای هر بخش��ی از زندگی تان که نیاز به تصمیم گیری مهمی دارد 

این کار را انجام دهید.
4.احساس ترس کنید و بر آن غلبه کنید:

 ناش��ناخته همیشه ترسناک است. ترس بخشی از ماست و همیشه 
خواهد بود، اما نمی تواند بر شما غلبه کند مگر اینکه شما این اجازه را 
بدهید. به هر حال اقدامات خود را به سوی اهداف خود انجام دهید.

اگ��ر برای هدف خود کاری انجام نداده ای��د تغییر را آغاز کنید و از 
انجام تغییر نترسید.

5.لیست کارهای خود را بازنویسی کنید:
زمان گرانبهاس��ت و باید برای آن ارزش قائل باشید. به طور مداوم 
اهداف و رویاهای خود را در یک سند به نام »ساختن زندگی خودم« 
تعیین کنید. اطمینان داش��ته باشید این فعالیت ها و این سند را برای 
خودت��ان تنظیم کرده ای��د نه دیگران! اقدامات موردنیاز را شناس��ایی 

کنید و به طور مداوم برای دستیابی به آن برنامه ریزی کنید.
بازه زمانی یک س��اله برای خود در نظر بگیرید و برای دس��تیابی به 
ه��دف خود در تالش باش��ید. در پایان زمان مقرر این س��واالت را از 
خودتان بپرس��ید: آیا مواردی که در لیست شما قرار داشتند در حال 
حاضر هم مهم هس��تند؟ در چه موقعیتی قرار داش��تم و االن در چه 

موقعیتی قرار گرفته ام؟
موارد را در فهرس��ت خود مرور کنید؛ یا آنها را حذف کنید، یا برای 
انجام آنها برنامه ریزی کنید و یا آنها را به شخص دیگری محول کنید.

6.روز خود را بررسی کنید:
پیش از آنکه صبح از تخت خواب بلند ش��وید، از خودتان بپرس��ید 

امروز چه اهمیتی دارد؟ چگونه روز خوبی برای خود بسازم؟
بس��یاری از کارهای��ی که ما در ط��ول روز انج��ام می دهیم، باعث 
می ش��ود به خودمان توجهی نداشته باشیم، بنابراین به خودتان توجه 
کند، فقط زمانی را به خودتان اختصاص دهید، بنشینید یا مجله مورد 

عالقه تان را حتی برای ۱۵ دقیقه مطالعه کنید.
قب��ل از تصمیم گیری ی��ا اقدام، از خودتان بپرس��ید: آیا می خواهم 
ای��ن کار را انجام دهم؟ آیا این  کار درس��ت اس��ت؟ م��ن این  کار را 

دوست دارم؟
7.به نیازتان توجه کنید:

وقتی برای  دستیابی به  هدف درست کار می کنید، ارزشمند است. 
ش��ما می توانی��د انتخاب کنید که خودتان را ان��کار کنید یا به قلب و 
روح خ��ود توجه کنید. برای تحقق رویاهای ف��ردا، امروز هدف تان را 

مشخص کنید.     
اگر نتایجی را که امروز می خواهید به دست نیاوردید نگران نباشید. 
موفقیت زمان بر اس��ت، به همین دلیل اس��ت که بیشتر مردم تسلیم 
می ش��وند. هرگز به عقب نگاه نکنید. از شکس��ت ها نهراس��ید و ادامه 

دهید!
entrepreneur/modirinfo  :منبع

ش��رکت رقیب، آنها را به ترتیب ۳۹۹ و ۴۹۹ دالر قیمت گذاری کرد. س��پس نوبت AMD بود 
تا بازی خود را کامل کرده و قیمت کارت های جدیدش را به ۳۴۹ و ۳۹۹ دالر کاهش دهد.

نایب رئیس بخش رادئون »اسکات هرکلمن« در این رابطه گفت:
از آنجایی که ابعاد صفحات چیپ های انویدیا بزرگ اس��ت، ما می دانس��تیم که این ش��رکت 

حاشیه سود باالیی ندارد بنابراین با قیمت ها بازی کردیم.
با این حال به نظر می رس��د این اس��تراتژی AMD چیزی فراتر از یک بازی برای دستکاری 
قیمت محصوالت رقیبش بوده باشد. هرکلمن در این رابطه گفته که آنها از فروش کم مدل های 

استاندارد  RTX 2060 و 2070 آگاه بودند و با این اعالم قیمت قصد بدتر کردن اوضاع را برای 
مدل های س��وپر داش��تند. به گفته هرکلمن آنها در واقع با یک تیر دو نشان زدند، چراکه عالوه 
بر بهم زدن استراتژی قیمت گذاری کارت های سوپر 2060 و 2070، فروش مدل های استاندارد 

این کارت ها را نیز با مشکل مواجه کردند.
هرکلمن عقیده دارد که این بازی با قیمت سری جدید کارت گرافیک رادئون نه فقط به نفع 
AMD بلک��ه به نفع مش��تریان هم هس��ت چراکه منجر به خرید ی��ک محصول خوب با قیمت 

پایین تر می شود.

برای تحقق رویاها ی  فردا، امروز هدف گذاری کنید

کمپانی ای ام دی: انویدیا را بازی دادیم

یادداشـت

تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز آمار و فناوری 
اطالعات قوه قضائیه و شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت با هدف رونق دادن به 
کسب و کارهای نوین و نوپای حوزه حقوقی و قضایی منعقد شد. به گزارش مرکز ارتباطات 
و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، تفاهم نامه همکاری مشترک 
میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه و 
شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت با هدف هم افزایی و به کارگیری امکانات و 
توانمندی های طرفین برای طراحی و ایجاد زیرساخت های موردنیاز رونق دادن به کسب و 
کارهای نوین حوزه حقوقی و قضایی به امضای سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری، حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه و اکبر غمخوار 

رئیس هیات مدیره شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت رسید.

کسب وکارهای نوین در حوزه حقوقی و 
قضایی رونق می گیرد



اینفلوئنسر مارکتینگ بخش��ی جدید و بسیار مهم در زمینه بازاریابی 
محس��وب می ش��ود که در آن تبلیغات به وس��یله برخی افراد خاص که 
ق��درت تاثیرگذاری ب��ر مخاطب را دارند، ص��ورت می گیرد. اهمیت این 
موضوع از این منظر است که آمارها حاکی از آن است که شیوه های رایج 
تاثیر خود را از دس��ت داده است. درواقع افراد هیچ گونه تمایلی ندارند تا 
صرفا یک محتوای تبلیغاتی را مشاهده کنند. بدون شک این امر نه تنها 
تاثیرگذار نخواهد بود، بلکه نتیجه عکس را نیز به همراه خواهد داش��ت 
و برند ش��ما در ذهن مخاطب به عنوان یک مزاحم تلقی خواهد شد. به 
همین خاطر نیز اینفلوئنس��رها به عنوان افرادی که از طرفداران زیادی 
برخوردار هس��تند، گزینه های به مراتب بهتری برای تبلیغات محسوب 
می شوند. اگرچه افراد مطرح جامعه نظیر ستارگان سینما بهترین گزینه ها 
برای این امر محس��وب می ش��وند، با این حال باال بودن رقم همکاری با 
آنها، باعث می ش��ود تا افرادی دیگر، گزینه های اقتصادی تری باشند. در 
این رابطه توجه داش��ته باشید که این افراد نیز نباید مستقیما به تبلیغ 
محصول شما بپردازند درواقع شما باید در نحوه تبلیغ، آنها را کامال آزاد 
بگذارید تا با توانایی های خود برند و یا محصوالت شما را نیز به محتواهای 
تولی��دی اضاف��ه کنن��د. در این رابطه الزم اس��ت تا ب��ه هماهنگ بودن 
اینفلوئنس��ر مدنظر با نوع کسب وکار خود توجه داشته باشید. برای مثال 
فردی که اینفلوئنسر مد و پوشاک محسوب می شود، بهترین گزینه  برای 
برندهایی در همین زمینه خواهد بود. در این رابطه می توان انتظار داشت 
که حداقل طرفداران اصلی این افراد بنا بر الگوپذیری از آنها، به س��رعت 
به مشتریان شما تبدیل شوند. در این رابطه توجه داشته باشید که حتی 
خود شما می توانید به یک اینفلوئنسر تبدیل شده و اقدام به تبلیغ برای 
برند خود کنی��د. به همین خاطر در این رابطه نباید تنها راهکار موجود 
را همکاری با س��ایرین تلقی کرد. در همین راس��تا و در ادامه به بررسی 
ش��ش موردی خواهیم پرداخت که ش��ما را به تبدیل شدن به یک فرد 
تاثیرگذار در زمینه ای خاص که در اصطالح اینفلوئنس��ر نامیده می شود، 

یاری خواهد کرد. 
1-از هشتگ ها به صورت هوشمندانه استفاده کنید 

برای این امر که بتوانید بر روی دیگران تاثیرگذار باش��ید، الزم است تا 
در ابت��دا زمینه اصلی خود را بیابید. برای مثال در صورتی که برند ش��ما 
در زمینه محصوالت آش��پزخانه فعالیت دارد، الزم است تا به دنبال ایجاد 
تصاویری جذاب و در عین حال مداوم از روزمرگی های خود به عنوان یک 
آش��پز باش��ید. در این رابطه قرار گرفتن در دسته اینفلوئنسرهای سبک 
زندگی و یا عکاس��ی، بهترین گزینه های موجود محسوب می شوند، با این 
حال حتی بهترین تصاویر نیز تا هنگامی که به خوبی دیده نشوند، ضامن 
موفقیت شما نخواهند بود. به همین خاطر نیز ضروری است تا از هشتگ ها 

اس��تفاده کنید تا شانس دیده ش��دن شما افزایش پیدا کند. در این رابطه 
توجه کنید که هش��تگ های ش��ما باید کامال مرتبط ب��ا محتوای مطالب 
ارسالی باش��د، این امر باعث خواهد شد تا مخاطبان شما از افرادی شکل 
گیرد که کامال با زمینه کاری شما هماهنگی الزم را خواهند داشت. در این 
رابطه توجه داش��ته باشید که ارزش کار شما تنها به میزان دنبال کننده ها 
بستگی نداشته و کیفیت آنها از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار خواهد 
بود. به همین خاطر نیز نباید به دنبال هر راهی برای جذب مخاطب نظیر 
خرید دنبال کننده برای خود باش��ید. در آخر توجه داشته باشید که الزم 
است تا به تمامی نظرات و واکنش های افراد واکنشی دوستانه نشان دهید 

تا ارتباط الزم شکل گیرد. 
2-بیوگرافی کاملی داشته باشید 

اف��راد به محض دیدن صفحه باید اطالعات جامعی را در رابطه با ش��ما 
به دس��ت آورند. این امر که علت فعالیت خود و زمینه موردنظر را انتخاب 
ک��رده و پیج اصلی ش��رکت را نیز معرفی کنید، از جمل��ه مهم ترین آنها 
خواهد بود. در نهایت الزم اس��ت تا به نوعی به دنبال کردن هرچه بیشتر 
مخاطبان خود باشید. برای مثال می توانید چالش ها و مسابقات متعددی 
را تعیی��ن کرده و با این اقدام مخاطب را ب��ا خود پیوند دهید. برای مثال 
اس��تفاده از قابلیت اس��توری برای نمایش عکس های مشابه اقدامات خود 
توسط طرفدارانی که به دست آورده اید، از جمله اقدامات موثر در این رابطه 
خواهد بود. در نهایت توجه داشته باشید که در هر زمینه ای، شما با تعداد 
زیادی اینفلوئنسر مواجه خواهید بود. به همین خاطر نیز ضروری است تا 
به دنبال راهکارهایی برای منحصر به فرد بودن باشید. در این رابطه بزرگ 
و کوچک بودن اقدام مدنظر نبوده و جذابیت آن مهم ترین عامل محسوب 
می شود. در نهایت این امر که با سایر اینفلوئنسرها ارتباط خوبی را برقرار 
کنید، به رشد سریع تر منجر خواهد شد. درواقع شما می توانید محصوالت 
س��ایرین را نیز تبلیغ کرده و در ازای آن بخواهید که تبلیغاتی را نیز برای 

شما انجام دهند.  
3-مخاطبان خود را بسنجید

شما باید لیستی از هواداران خود را ایجاد کنید تا بتوانید وفادارترین و یا 
آنهایی را که بیشترین خرید را از شما دارند، شناسایی کنید. این امر باعث 
خواهد شد تا بتوانید برنامه ریزی بهتری را برای آن داشته باشید. همچنین 
الزم اس��ت تا نسبت به شبکه اجتماعی موردنظر خود نیز فکر کنید. برای 
مثال اگرچه اینستاگرام در حال حاضر بهترین مکان برای این امر محسوب 
می ش��ود، با این حال در صورتی که جامعه هدف شما کامال محلی است، 
الزم اس��ت تا پرکاربرترین مورد را انتخاب کنید. در نهایت توجه داش��ته 
باشید که حضور در بیش از یک شبکه، به علت این امر که هر یک از آنها  
محتواهای خاص خود را نیاز خواهد داشت، بیش از حد زمان بر خواهد بود. 
به همین خاطر نیز ابدا توصیه نمی شود. در نهایت توجه داشته باشید که 
بدون استراتژی، اقدامات شما با برنامه و هدف درست نخواهد بود. به همین 

خاطر نیز الزم است تا استراتژی های درستی را برای خود انتخاب کنید. 

4-از فرصت ها غافل نشوید 
هر اتفاقی در صورت یک نگاه درست، می تواند به فرصتی ایده آل تبدیل 
شود. به همین خاطر نیز الزم است تا کامال نسبت به اتفاقات پیرامون خود 
آگاه باشید. در نهایت توجه داشته باشید که بیش از حد به امور تبلیغاتی 
نپرداخته و از ارسال محتواهای گوناگون و بعضا شخصی نیز غافل نشوید. 
این امر که با مخاطبان خود ارتباط مس��تقیم نیز داش��ته باشید، از دیگر 
اقداماتی محسوب می شود که به جذابیت بیشتر کارهای شما خواهد افزود. 
در نهایت پس از کس��ب شهرت، الزم است تا مصاحبه هایی را انجام دهید 
تا همگان از داس��تان شکل گیری ش��ما مطلع شوند. این امر برای شما بار 
مالی ای را نیز به همراه نداش��ته و بدون ش��ک هر رسانه ای از یک مطلب 
جذاب که اطمینان دارد که طرفداران زیادی را خواهد داش��ت، اس��تقبال 

خواهند کرد. 
 5-روش های جدید را امتحان کنید 

این امر که بخواهید با تکیه بر روش های قبلی خود پیش بروید، بدون 
شک باعث خواهد شد تا پس از مدتی اقدامات شما برای مخاطب بیش از 
حد تکراری شود. به همین خاطر نیز الزم است تا هر ماه، زمانی را برای 
بررسی اقدامات الزم برای آینده اختصاص دهید. در نهایت توجه داشته 
باشید که باید برای اقدامات خود داستانی داشته باشید. به همین خاطر 
نیز توصیه می ش��ود که برای تمامی عکس های خود متنی را یادداش��ت 
کنید. این امر که نوشته ها از خودتان باشد، به تاثیر بیشتر اقدامات کمک 
خواه��د کرد. برای مثال می توانی��د دلیل گرفتن عکس و یا اقداماتی که 
ب��رای آن انجام داده اید را ش��رح دهید و یا یک خاطره مرتبط با موضوع 
عکس را بیان کنید. در آخر این امر که متن خود را با یک پرس��ش و یا 
سوال خاتمه دهید، به درگیر شدن بیشتر مخاطب با شما کمک بسیاری 

را خواهد کرد. 
6-صفحه خود را به حالت تجاری درآورید

بیزینس اکانت ها از جمله امکانات اینستاگرام محسوب می شود که برای 
افرادی که قصد استفاده تجاری از این شبکه اجتماعی را دارند، تدارک داده 
ش��ده است. به همین خاطر نیز با توجه به امکانات بی نظیر آن، الزم است 
تا حتما اکانت خود را به این حال درآورید. در نهایت توصیه می شود تا کار 
را به خود محدود ندانسته و با شناسایی افرادی که استعداد کافی در این 
زمینه را دارند، به افزایش محدوده عملکردی برند خود کمک کنید. در این 
رابطه به تاثیر سن در جذب مخاطب نیز توجه داشته و در صورتی که قصد 
دارید تا قشر جوان را نیز به صف مشتریان خود اضافه کنید، حتما از فردی 

هم سن با آنها استفاده کنید. 
در آخر توجه داشته باشید که بررسی مداوم اقدامات مشابه برترین های 
این عرصه و مطالعه مقاالت و سخنرانی های مرتبط، به بهبود عملکرد شما 
در این زمینه منجر خواهد شد. به همین خاطر نباید هیچ گاه سطح خود 

را کافی تلقی کرده و نقطه پایانی را مشخص کنید. 
entrepreneur :منبع

چه چیزی مشتریان را ترغیب به خرید می کند؟
راهکارهای شناخت عوامل انگیزه بخش 

مشتریان برای خرید

میزان عالقه مشتریان برای پرداخت هزینه در قبال یک محصول 
یا سرویس بستگی به سه عامل دارد: نخست اینکه مشتری موردنظر 
چقدر به س��رویس یا محصول ما عالقه دارد. دوم، استفاده از آن تا 
چه حد برای وی آس��ان است. سوم، محصول موردنظر چقدر گران 
است. ما در این مقاله به مورد اول تحت عنوان »سودمندی وسیله«، 
مورد دوم »دسترس پذیری« و مفهوم پایانی »هزینه مالکیت« اشاره 
خواهیم کرد. به این ترتیب ابتدا باید مفاهیم مورد نظرمان را اندکی 

بیشتر واکاوی کنیم. 
اجازه دهید ابتدا به بررس��ی سودمندی وس��یله بپردازیم. میزان 
سودمندی یک محصول یا سرویس براساس موارد گوناگون ارزیابی 
می شود. به عنوان مثال، مدت زمان پرواز در سفرهای هوایی، میزان 
فاصله می��ان دو صندلی در خودروهای برقی، وزن دوچرخه، مقدار 
پیکس��ل دوربین، اندازه لب��اس و میزان س��رگرم کنندگی فیلم در 
ارزیابی مش��تریان تاثیر انکارناپذیری دارد. در هر کدام از این موارد 
تصمیم گیری ما در مورد خرید یک محصول براساس ارزیابی چنین 
نکات��ی انجام می پذی��رد. به طور کلی دیدگاه ه��ای مختلف در این 

زمینه در دو گروه طبقه بندی می شود:
• دیدگاه مبتنی ب��ر عملکرد: در این بخش ارزیابی ما از محصول 
یا سرویس موردنظر براساس کیفیتش صورت می گیرد. معیار اغلب 
افراد برای ارزیابی کیفیت نیز اظهار نظر خریدارهای قبلی محصول 
اس��ت. به عن��وان مثال در م��ورد دوچرخه یا خ��ودروی برقی نظر 
خریداره��ای قبلی معیار ما ب��رای ارزیابی کیفیت عملکرد محصول 

خواهد بود. 
• دیدگاه مبتنی بر تناس��ب: در برخی از موارد مشتریان در مورد 
بهترین محصول نظر واح��دی ندارند. به این ترتیب برخی از مردم 
عالقه مند به مشاهده سریال »خانه پوشالی« هستند. از سوی دیگر 
ش��مار دیگری از مردم از این س��ریال نفرت دارند. برخی از مردم از 
یک اس��تیک عالی ل��ذت می برند، با این حال اف��راد گیاه  خوار هیچ 
عالقه ای به اس��تیک ندارند. این امر به ویژه در حوزه لباس اهمیت 
دارد. افراد مختلف ش��کل بدنی متفاوتی دارند. به همین دلیل یک 
لب��اس با اندازه ای واحد به درد هم��ه نمی خورد. در چنین مواردی 
مشتریان براس��اس تناس��ب محصول موردنظر با سلیقه شخصی و 

ویژگی های خود اقدام به خرید محصول می کنند. 
در مرحله بعد باید دس��ترس پذیری محصول یا سرویس موردنظر 
را بررس��ی کنیم. به طور معمول مش��تریان باید با دشواری هایی به 
منظور دستیابی به محصول موردنظرشان مواجه شوند. اقتصاددان ها 
از ای��ن امر تحت عن��وان هزینه خرید یاد می کنن��د. به این ترتیب 
در ش��رایط برابر ما عالقه مند به صرف وع��ده غذایی دلخواه مان در 
نزدیکی محلی که هس��تیم و بدون ایستادن در صف انتظار خواهیم 
بود. کمتر کس��ی عالقه مند به طی مس��افت طوالنی و انتظار برای 
خرید یک محصول است. مگر اینکه آن محصول ارزش بسیار زیادی 

برای فرد موردنظر داشته باشد. 
آنچ��ه در بخش قبل��ی تحت عنوان یک مثال مورد بررس��ی قرار 
گرف��ت، دو عام��ل مهم در زمینه دس��ترس پذیری محصول را بیان 

می کند:
• م��کان: مش��تریان ما به منظور خرید از ما چه مس��افتی را باید 

طی کنند؟
• زمان: مشتریان ما برای خرید محصول موردنظرشان چقدر باید 

صبر کنند؟
س��ومین و آخرین عنصر ایجاد انگیزه خرید در مش��تریان مفهوم 
هزینه مالکیت اس��ت. به عنوان مش��تریان عادی ما ارزش بیشتری 
برای محصوالت دارای دوام و عمر بیشتر قائل هستیم. در این میان 
فرقی بین محصوالت مختلف ورزش��ی، آشپزخانه، مبلمان و خودرو 
وجود ندارد. المان بعدی در این زمینه مربوط به هزینه های جانبی 
مصرف اس��ت. به عن��وان مثال، محصول موردنظ��ر پس از چند بار 
مص��رف نیاز به تعمیر دارد؟ مش��تریان به هنگام خرید به تمام این 

نکات توجه دارند. 
بدون ش��ک ط��رح ی��ک نم��ودار از عناص��ر اساس��ی در زمینه 
تاثیرگذاری بر روی انگیزه خرید مش��تریان بسیار کاربردی خواهد 
ب��ود. در این میان برخی از این عنصرها بس��یار واضح هس��تند. به 
ای��ن ترتیب برند ما ب��دون کمترین دغدغه ای امکان رس��یدگی به 
آنه��ا را دارد. ب��ا این حال برخی از المان ه��ای موردنظر کمتر قابل 
مشاهده از س��وی برندهاست. به همین دلیل نیازمند توجه و دقت 
بیش��تری خواهد بود. یک مث��ال از عناصر کامال واض��ح در زمینه 
ترغیب مش��تریان به خرید عالقه همه م��ا به خرید فوری محصول 
دلخواه مان از نزدیک ترین فروشگاه ممکن است. این امر تقریبا برای 
همه ما به یک صورت ارزش��مند محسوب می شود. به همین دلیل 

اغلب برندها به خوبی آن را درک می کنند. 
ش��اید تا اینجا بسیاری از شما نکات موردنیازشان را متوجه شده 
باش��ید، با این حال هرگز نباید به همین حد اکتفا کنید. با داشتن 
رابطه ای نزدیک با مش��تریان مان )ش��امل هر نوع ارتباط مس��تقیم 
ی��ا از طریق ش��بکه های اجتماعی( امکان حض��ور در مکان و زمان 
مناس��ب برای برندمان فراهم خواهد ش��د. به عنوان مثال، ش��اید 
ش��ما به نگران��ی مش��تریان تان در زمینه برنامه ری��زی برای دوران 
بازنشس��تگی آگاهی داش��ته باش��ید. معموال دلیل چنی��ن نگرانی 
ضرورت گفت وگوی طوالنی مدت با همس��رمان اس��ت. ش��اید هم 
مش��تری ما از نظر جس��مانی با بیماری دست و پنجه نرم می کند، 
اما توانایی بیان مش��کل خود و در نتیجه اس��تفاده از بازنشس��تگی 
پی��ش از موعد را ندارد. در چنین مواردی برند ما باید کار را تا حد 
ممکن برای مش��تریان س��اده کند. به این ترتیب در وهله نخس��ت 
بای��د ارتب��اط عمیقی با آنها ایجاد کنیم. به ای��ن ترتیب آنها تمایل 
بیش��تری به گفت وگو با ما خواهند داش��ت. این امر موجب کاهش 
مدت زمان موردنیاز برای پی بردن به مش��کالت مشتریان می شود. 
در مرحله بعد باید به سراغ حل مشکالت آنها برویم. در این مرحله 
دشواری های مش��تریان باید تا حد امکان از میان برداشته شود. به 
این ترتیب مشتریان عالقه بسیار بیشتری به استفاده از محصوالت 

و خدمات ما خواهند داشت. 
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اینترن��ت در س��ال 20۱6، سرش��ار از مق��االت س��فید و کتاب های 
الکترونیکی اس��ت ک��ه درباره ایجاد یک صفحه ف��رود بهینه، راه اندازی 
ی��ک قیف بازاریابی داخلی، نقش��ه برداری از کمپین پرورش ایمیل و . . 
. صحبت می کنند، اما این نکته را همیش��ه به یاد داش��ته باشید، اولین 
بودن همیش��ه از بهترین بودن، مهم تر اس��ت؛ می توانید از کوکاکوال یا 
پپس��ی بپرس��ید! الزم به ذکر است که مش��تری ها هرگز درباره اساس 
و مبنای بازاریابی س��وال نمی پرس��ند. در دوره ای ک��ه اینترنت، کامال 
شخصی س��ازی می شود، بازاریابی نیز به مجموعه ای از سیستم ها تبدیل 

شده است تا اینکه تنها یک چارچوب مفهومی باشد.
اینجاس��ت که یک سوال اساسی مطرح می شود: آیا بازاریابی، قوانینی 

دارد که به آنالین یا آفالین بودن مخاطب بستگی داشته باشد؟
تا چند سال آینده، بازاریابی به شکل یک مد دراماتیک، تکامل خواهد 
یاف��ت؛ داده های بزرگ از همین حاال، اعم��ال تغییرات را آغاز کرده  اند. 
اینترنت همه چیز، متغیرهای بیش��تری را به این مجموعه اضافه خواهد 

کرد و البته نباید تغییرات واقعیت مجازی را نیز نادیده گرفت.
ب��ا تمام این اوصاف و با وجود تمام تغییراتی که به وجود خواهد آمد، 
ای��ن ۵ قانون بازاریابی ک��ه در این مطلب بیان می کنی��م، هرگز تغییر 
نخواهند کرد؛ چراکه براساس روانشناسی مشتری، این قوانین ثابت شده 
هستند. این قوانین به استراتژی کسب و کار، توسعه محصول و به ویژه 

رشد، مفهوم می بخشند:
۱. اولین بودن مهمتر از بهترین بودن است

زمان��ی که ی��ک ش��رکت در زمینه ای، اولین باش��د، تاثی��رات آن تا 
نس��ل های طوالنی باق��ی خواهند ماند؛ برای مث��ال کوکاکوال را در نظر 

بگیرید که برای اولین بار، نوشابه های گازدار را روانه بازار کرد.
کمپانی کوکاکوال در س��ال ۱۸۹2 تاسیس شد. طی ۱2۴ سالی که از 
آن زمان می گذرد، برندهای بی شماری ظاهر شده و از بین رفته اند. تنها 
رقیب باقی مانده، پپسی است که در سال ۱۸۹۸، یعنی شش سال بعد 
از کوکاکوال تاس��یس شد و همچنان به کار خود ادامه می دهد. کمپانی 
کوکا کوال در س��ال 20۱۵ توانست ۴2.2درصد از س��هم بازار آمریکا را 

از آن خود کند؛ این در حالی است که سهم پپسی، ۳۱.۱درصد بود.
به بیان دیگر، یک اختالف شش ساله در »اولین بودن« باعث می شود 
که ۱۱.6درصد از س��هم بازار را از دس��ت بدهید. پپسی در آزمون های 
مزه، موفق تر عمل کرده اس��ت، با این حال در این ش��رایط بازار، پشت 
برند کوکاکوال باقی می ماند. اینطور که به نظر می رس��د، تاثیر خوب در 

برخورد اول، بیشتر از آنچه که فکر می کنید، اهمیت دارد.
2. اگ��ر نمی توانید در یک زمین��ه اولین باش��ید، پس زمینه فعالیتی 

جدیدی را ایجاد کنید
تا به امروز، زمینه های فعالیتی بی شماری شکل گرفته اند که هر کدام 
از آنها، یک آغازکننده داش��ته و س��ایر افراد فع��ال در این زمینه، تنها 
تقلیدکننده هستند، اما درباره  کوکاکوال و پپسی، این رقابت ۱00ساله 

در نهایت به یک مسابقه دو نفره تبدیل شده است.
همین مساله در زمینه رقابتی شخصی، با برندهای HP و Dell تکرار 
ش��د. )به ترتیب، 2۸.۱درصد و 2۳.۹درصد از سهم بازار آمریکا( نمونه 
دیگری نیز در صنعت خودروس��ازی با برندهای جنرال موتورز و فورد با 
س��هم بازار ۱7.۴ و ۱۵.۳ اتفاق افتاد. اگر در این زمینه ها، نفر س��وم یا 

چهارم هستید، پس برای تان آرزوی موفقیت داریم.
اما آیا می توان بدون اولین یا دومین بودن در این زمینه ها، باز هم به 
موفقیت دس��ت یافت؟ بله، اگر بتوانید یک زمینه فعالیتی کامال جدید 

ایجاد کنید، موفق خواهید شد. شما می توانید با تخصصی کردن یکی از 
زمینه ه��ای فعالیتی موجود، ای��ن کار را انجام دهید و یا اینکه یک بازار 
جغرافیای��ی جدید افتتاح کنید. برای مثال، کمپانی اپل می دانس��ت که 
نمی توان��د با وج��ود برندهایی همچون دل و لن��وو در دنیای نوت بوک 
)س��هم بازار 20.7 و 20درصد(، حضور چشمگیری داشته باشد، چراکه 
خیلی دیرتر از س��ایرین وارد این عرصه ش��د. بنابراین، در سال 20۱2، 
زمینه تخصصی ش��ده ای از نوت بوک را وارد بازار کرد: تبلت ها. در حال 
حاضر، کمپانی اپل اولین ش��رکتی است که این زمینه را افتتاح کرده و 

با 2۹.6درصد از سهم بازار، در رتبه اول قرار دارد.
۳. ادراک، مهم تر از محصول است

طبیعتا انس��ان ب��اور دارد ک��ه می تواند ب��ا تولید محص��ول بهتر در 
ی��ک زمینه فعالیتی موجود، پیش��رفت کند. به همین دلیل اس��ت که 
اس��تارت آپ های بی شماری، با قابلیت های خاص تالش می کنند تا خود 
را از پیش��گامان آن عرصه، متمایز کنند. این اس��تارت آپ ها اغلب محو 

می شوند.
این احتمال وجود دارد که مشتری ها برای بهتر بودن محصول جدید 
شما اهمیتی قائل نشوند؛ آنها به این موضوع توجه نمی کنند و شما نیز 
نمی توانید آنها را قانع کنید. به همین دلیل اس��ت که خوشمزه تر بودن 
پپس��ی از کوکا کوال، هیچ اهمیتی ندارد. صادقانه باید بگوییم، اگر اولین 

نیستید، پس در ذهن مشتری ها به عنوان بدترین شناخته می شوید.
ام��ا اگر بتوانید قانون ادراک را دریابی��د، می توانید از آن به نفع خود 

استفاده کنید؛ حتی اگر اولین نباشید.
ب��رای مث��ال، کمپان��ی اپ��ل در زمین��ه کامپیوتره��ای ش��خصی، 
موزیک پلیرهای دیجیتال و یا حتی گوش��ی های هوشمند لمسی، اولین 
نبود، با این حال توانس��ت هر کدام از این عرصه ها را منقلب کند چراکه 

درک ارزش، مهم تر از حقایق است.
۴. اگر صاحب یک کلمه باشید، صاحب یک احساس خواهید بود

آیا ش��ما نیز تمام شعرهای آگهی های تبلیغاتی دهه های 70 و 60 که 
از رادیو و تلویزیون پخش می ش��د را ب��ه خاطر دارید؟ برای مثال، مک 
دونالد را در نظر بگیرید؛ این ش��رکت احتماال بیشتر از همه شرکت های 
جهان، شعر و شعار داشت. احتماال به همین دلیل است که امروزه کسی 
آنها را به خاطر ندارد، اما برند Folger از سال ۱۹0۸ تا به حال، شعار 

و شعر خود را حفظ کرده است.
اما چرا این موضوع اهمیت دارد؟ به این دلیل که اگر شما صاحب یک 
کلمه، عبارت، ش��عر یا شعار باش��ید، احتماال جایگاه ویژه ای را در ذهن 
مش��تری، از آن خود کرده اید. ش��ما دارای یک احساس مستند هستید 

که ارزش بی نظیری دارد.
برن��د نایک ب��ا ش��عار »Just do it«، نمونه ب��ارزی از مالکیت یک 
احس��اس اس��ت. آگهی نایک با همین شعار، از س��ال ۱۹۸۸ تا به حال 
پخش می ش��ود. در حال حاضر، زمانی که ن��ام این برند به گوش مردم 
می رس��د، به این فکر می کنند که در حال بس��تن بندها هستند و برای 

انجام کاری آماده می شوند.
پس جای تعجبی نیس��ت که این برند توانس��ت برن��د اول در عرصه 
کفش های کتانی یعنی آدیداس را پش��ت س��ر بگ��ذارد. نایک در حال 
حاضر، 27.2درصد از سهم بازار جهانی را در اختیار دارد؛ این در حالی 
است که آدیداس، ۸.7درصد از سهم بازار آمریکا را به دست آورده است.

شما چیزی از شعار آدیداس می دانید؟
۵. رقابت کردن در تمام زمینه ها اغلب به معنای عدم پیروزی است

پی��روی کردن از چهار قانون اول، در مس��یر موفقیت به ش��ما کمک 
می کند، اما قانون پنجم، در حفظ رتبه اول مفید واقع می شود.

زمان��ی که یک ش��رکت به اندازه مش��خصی از توس��عه برس��د، چه 
اتفاقی رخ می دهد؟ عمومی می ش��ود. س��پس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
س��هامداران می خواهند که افزایش سود شرکت، همچنان ادامه داشته 
باش��د. در نهایت، مدیران اجرایی شرکت به یک نتیجه مشابه می رسند: 
تنها راه برای راضی نگه داشتن سهامداران، گسترش بیشتر برند و ایجاد 

خط جدیدی از محصوالت است.
این روش در کوتاه مدت می تواند مفید واقع شود، اما اغلب به کوچک 
ش��دن شرکت منجر می شود. همین اتفاق برایIBM افتاد؛ این شرکت 
ت��الش کرد تا خ��ط تولید را تا فراتر از کامپیوتره��ای پردازنده مرکزی 
گسترش دهد. جنرال موتورز نیز یکی دیگر از برندهایی است که تالش 
کرد تا با ظاهر یکس��ان ماش��ین های خود، همین کار را تکرار کند، اما 
خودروس��ازانی همچون تویوتا وارد عرصه شدند و گوی سبقت را از این 

کمپانی آمریکایی ربودند.
اینجاس��ت که مساله جدیدی مطرح می شود: بسیاری از کمپانی های 
موفق، با حفظ محصول و خدمات اولیه خود، توانستند به روند موفقیت 
ادام��ه دهند؛ آنها محصوالت جدید را با برن��د جدید که تحت لقای نام 

اصلی شرکت قرار دارد، عرضه می کنند.
مایکروس��افت، برند بزرگ نرم اف��زار را در اختی��ار دارد، اما تنها در 
زمینه سیس��تم عامل، رتبه  اول را دارد. برند Kraft، رتبه اول بازار را 
در اختیار ندارد و چیزی بیش��تر از محصوالتی که به فروش می رساند، 
نیس��ت، با این حال، رتب��ه اول بازار پنیرخام��ه ای را از آن خود کرده 
 )Philadelphia( اس��ت چراکه این محصول را تحت لیبل متفاوتی

به فروش می رساند.
هر زمان که قصد داشتید محصوالت بی شمار، خدمات، ایده ها و . . . را 
در تحت یک برند به فروش برس��انید، به یاد داشته باشید که مشتریان، 
دچار س��ردرگمی می ش��وند و از ارزش برند شما نیز کاسته خواهد شد. 
مردم همیشه نام محصول و مدل آن را با هم همراه می کنند )مثل تاید، 
ریکا و ...(، ادراک و احس��اس از اولین برن��د تولیدکننده به وجود آمده 
است. به همین دلیل است که پیشنهاد می کنیم، محصوالت جدید را با 

برند جدید معرفی کنید.
آیا این قوانین بازاریابی، شکسته خواهند شد؟

البته که اینطور اس��ت؛ قوانین تا زمانی باقی می مانند که کسی بتواند 
اس��تثنای قابل توجهی را کش��ف کند، اما هنوز هم در کسب و کارهای 
بزرگ و کوچک موثر است، چراکه با توجه به آمار فعلی، بهترین ایده ها 

هستند. نزدیک به ۱00 سال است که این قوانین باقی مانده اند.
حال از خودتان بپرسید:

آیا شما در عرصه خودتان، اولین هستید یا اینکه باید زمینه جدیدی 
را ایجاد کنید؟

ش��عار یا کلمه خاصی دارید که بتواند ش��ما را مالک یک احساس در 
ذهن مشتری کند؟

آیا بیش از اندازه به گس��ترش برند خود توجه می کنید یا روی حفظ 
جایگاه خود تمرکزکرده اید؟

اینها س��واالتی اس��ت که صاحبان کس��ب و کار باید از خود بپرسند. 
دانستن پاسخ این سواالت، در صرفه جویی انرژی، زمان و پول تاثیرگذار 

خواهد بود.
Entrepreneur/ucan :منبع

100 گام برای موفقیت در بازاریابی)13( 

در مطالب پیش��ین به 7۴ گام  برای موفقیت در بازاریابی اش��اره 
کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

75-تقویم چاپ کنید 
تقویم ها از جمله ابزارهای کاربردی هستند که کمتر کسی حاضر 
اس��ت تا برای آن پول صرف کند. درواقع با توجه به چاپ تبلیغاتی 
آن توس��ط برندهای مختلف، دیگ��ر خرید در این زمینه نیز عقالنی 
نخواهد بود. به همین خاطر ش��ما می توانید از آن برای دیده شدن 
برند خود اس��تفاده کنید. در آخر فراموش نکنید که در حال حاضر 
اپلیکیش��ن های موبایلی آن نیز از استقبال خوبی برخوردار است. به 

همین خاطر نباید از تولید آن نیز غافل بمانید. 
76-طراحی بهتری را برای کارت تجاری خود داشته باشید 

اش��تباه بزرگ اغلب برندها در زمینه تولید کارت، این اس��ت که 
آنها تنه��ا به ذکر نام برند و پل های ارتباطی بس��نده می کنند. این 
امر در حالی است که شما فضای کافی برای درج اطالعات بیشتری 
را دارید. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا از ذکر مطالبی نظیر 

شعار شرکت، غافل نشوید. 
77-سیمنارهای تخصصی برگزار کنید 

این امر به خوبی توانایی ش��ما در حوزه کاری را نش��ان داده و با 
بازخ��ورد مثبتی از س��وی جامعه همراه خواهد ب��ود. همچنین این 
سمینارها خود می تواند زمینه بسیاری از همکاری ها را فراهم سازد. 
در ای��ن رابطه الزم اس��ت تا نس��بت به س��مینارهای آنالین که در 
اصطالح به آن وبینار گفته می ش��ود نیز توجه داشته و با این اقدام، 
بسیاری از هزینه-ها در این رابطه را کاهش دهید. همچنین این امر 
باعث خواهد ش��د تا ش��ما دیگر با مسئله کمبود فضا مواجه نشده و 
هر فردی بتواند در آن حضور پیدا کند، با این حال ضروری است تا 
پس از پایان آن، فایل جلسه را در سایت قرار دهید تا افرادی که بنا 
به هر دلیلی نتوانس��تند در زمان مقرر حضور داشته باشند، مطالب 

را از دست ندهند. 
78-از ارائه بسته های تخفیفی غافل نشوید 

بدون ش��ک بس��یاری از افراد توانایی مالی الزم برای اس��تفاده از 
محصوالت شما را نخواهند داش��ت. به همین خاطر ارائه بسته های 
تخفیفی در زمان های مش��خص، می تواند آنها را به مش��تریان شما 
تبدی��ل کند، ب��ا این ح��ال در این رابطه باید بس��ته های ش��ما با 
محدودیت تعداد همراه باشد تا از ضرر در این رابطه جلوگیری شود. 

79-از Google AdWords استفاده کنید 
گوگل ادوردز، س��رویس تبلیغاتی گوگل اس��ت که به وس��یله آن 
می توانی��د در این مرورگر که امروزه بیش��ترین کاربر را در س��طح 
جه��ان دارد، به تبلیغ برند و محصوالت خود بپردازید. جالب اس��ت 
بدانید که این روش، منبع اصلی درآمد گوگل محس��وب ش��ده و به 
همین خاطر طراحی آن دقت بسیار باالیی دارد. در این رابطه توجه 
داش��ته باش��ید که تنوع تبلیغ در این روش باال بوده و هزینه بسیار 
مناس��بی را نیز دارد که آن را به گزینه-ای مطلوب تبدیل می کند. 
درواق��ع گوگل روش های متنوعی را ایجاد کرده اس��ت که کامال به 
نف��ع صاحبان برندها اس��ت. برای مثال در یکی از روش ها ش��ما به 
ازای کلیک ب��ر روی هر یک از تبلیغات، مبلغی را پرداخت خواهید 
کرد. به همین خاطر دیده ش��دن شما برای بس��یاری از افراد کامال 

رایگان خواهد بود. 
80-از تخته های هوشمند استفاده کنید 

یک صفحه نمایش بزرگ که قابلیت تماس دس��تی را دارا باش��د، 
خود می تواند به ابزاری برای تبلیغات ش��ما تبدیل شود. درواقع این 
ام��ر که تنها یک بن��ر را از خود در مکان های مختل��ف قرار دهید، 
بدون شک بازاریابی جامعی را برای شما به همراه نخواهد داشت. به 
همین خاطر نیز توصیه می شود تا از آنها غافل نشده و در مکان های 
پرتردد نظیر داروخانه ها و فروشگاه ها استفاده کنید. با توجه به این 
امر که ش��ما باید مبلغی را برای ح��ق نصب آنها به مراکز مورد نظر 
پرداخت کنید، توصیه می ش��ود تا امکان��ات مورد نیاز آنها را نیز در 
درون تخته هوش��مند خود قرار دهید ت��ا بتوانید با این اقدام حتی 
به یک توافق بدون هزینه، دست پیدا کنید. برای مثال درج تمامی 
محص��والت داروخانه همواره با ارائه توضیح��ات الزم و ذکر قیمت، 

بدون شک با استقبال آنها همراه خواهد بود. 
۸۱-از اطالعات خود برای همکاری با سایر برندها استفاده کنید 
هر شرکتی از یکسری داده ها در زمینه کاری خود برخوردار است. 
در این رابطه به هر میزانی که تالش بیش��تری را کرده و سیس��تم 
ذخیره سازی بهتری را داشته باشد، حجم و ارزش اطالعات افزایش 
پیدا خواهد کرد. تحت این ش��رایط شما می توانید پس از استفاده، 
آنها را با اطالعات برندهای دیگر معاوضه کرده و با این اقدام بخشی 

از نیاز خود در این زمینه را تامین کنید. 
ادامه دارد ...
creativeboom :منبع
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بازاریابی پیام رسانی و کاربردهای آن
مطمئن��ا در ط��ول روز بارها کلمه پیام رس��ان را ش��نیده اید و با 
پیام رس��ان های مختلفی آش��نا هس��تید اما س��وال اینجاست این 
پیام رس��ان ها چ��ه تاثی��ری در کس��ب و کار ما دارن��د؟ و بازاریابی 

پیام رسانی )SMS Marketing( دقیقا به چه معناست؟
طی س��ال های اخیر ۸۵درصد روابط کس��ب و کارها با مشتریان 
به وس��یله اینترنت بوده اس��ت، بخش بزرگی از این روابط از طریق 
برنامه های پیام رس��ان ایجاد شده است. پیام رسان ها ابزار هایی برای 
برقراری سریع ارتباط برندها با مشتریان، ارائه خدمات و راهی برای 

افزایش فروش هستند.
بازاریابی پیام رسانی )SMS Marketing( چیست؟

به عب��ارت س��اده، بازاریابی پیام رس��انی اس��تفاده از برنامه های 
 WhatsApp،Facebook Messenger ،پیام رسان فوری مانند
ی��ا Snapchat برای برق��راری ارتباط اف��راد با یکدیگ��ر، ارتباط 
ش��رکت ها با کاربران، برندها با مش��تریان بالفع��ل و بالقوه در زمان 

مشخص است.
هدف مش��تریان از استفاده پیام رس��ان های یک شرکت اطالع از 
آخرین پیش��نهادات، محصوالت فعلی، محص��والت جدید یا اخبار 
برند موردنظر اس��ت. از سوی دیگر، مش��تریان می خواهند از طریق 
پیام رس��ان ها، پاسخ س��واالت خود را در مورد خدمات و محصوالت 

برند به طور مستقیم و در زمان مشخصی دریافت کنند.
ارتباط از طریق پیام رسان ها می تواند فرصتی جدید برای گفت وگو 

میان مشتریان و برندها را فراهم آورد.
امروزه با پیشرفت فناوری و ارتباطات، روند استفاده از برنامه های 
پیام رس��ان روز ب��ه روز در حال افزای��ش اس��ت. برنامه هایی مانند 
بخ��ش  ب��ه  و….   ،WhatsApp، Facebook Messenger
جدایی ناپذی��ر از عادت ه��ای ارتباطی کاربران تلف��ن همراه تبدیل 
شده اس��ت. این پدیده در بیشتر کشورهای دنیا قابل مشاهده و در 
حال گسترش است. براس��اس تحقیقات بازاریابان اینترنتی بیش از 
۱.۸2میلی��ارد نفر در سراس��ر جهان امروزه از این ابزارها اس��تفاده 

می کنند.
توسعه و گس��ترش استفاده از پیام رس��ان ها، مدیران بازاریابی را 
ب��ا فرصت ها و همچنین خطراتی مواجه می کن��د. مدیران بازاریابی 
برای رس��یدن به مش��تریان هدف خود باید از بازاریابی پیام رسانی 
در یک کانال ارتباطی درس��ت بدون ایج��اد مزاحمت برای کاربران 

استفاده کنند.
برنامه های پیام رس��انی از طریق کانال های ارتباطی و ویژگی های 
مخصوص به خود می توانند امکان برقراری ارتباط برندها با مشتریان 
و مشتریان با برندها را بدون محدودیت زمانی و مکانی فراهم کنند. 
به بیان دیگر برنامه های پیام رسان عاملی مهم برای گسترش روابط 

بیزینس ها با مشتریان است.
)SMS Marketing( دالیل استفاده از بازاریابی پیام رسانی

تاکنون برنامه های پیام رس��ان و کانال های ارتباطی در درجه اول 
برای ارتباطات ش��خصی و خصوصی مورد اس��تفاده قرار گرفته اند، 
ب��ا این حال به عنوان بخش��ی از مجموعه بازاریابی ش��رکت ها این 
برنامه های پیام رس��ان می توانند مزایای دیگری را نس��بت به س��ایر 

کانال های بازاریابی برای برند داشته باشند.
6 عامل مهم در به کارگیری برنامه های بازاریابی پیام رسان توسط 

برندها
دسترسی به مخاطبین هدف گسترده

برنامه ه��ای پیام رس��انی در حال حاض��ر در همه گروه های 
س��نی و جنسی اس��تفاده می ش��وند به صورتی که هدف این 
برنامه های پیام رس��ان افزایش دسترسی های جهانی در کلیه 

سطوح است.
طب��ق تحقیقات انجام ش��ده وب س��ایت zenith media حدود 
66درصد افراد دارای گوش��ی های هوش��مندی هس��تند که قابلیت 

استفاده از برنامه های پیام رسان را دارند.
نرخ کلیک و افزایش آن

کاربران پیام رسان معموال به راحتی می توانند در دسترس باشند. با 
نرخ بازدهی ۹0درصد و میزان نظرسنجی 20 تا ۳0درصد، اطالعات 
و ارتباطی که کاربران با استفاده از پیام رسان برقرار می  کنند، بیشتر 

نسبت به سایر رسانه های کاربران در دسترس هستند.
مشتریان وفادار

به طور متوسط کمتر از یک درصد کاربران از کانال های پیام رسان 
لغ��و عضوی��ت می کنند. گفت وگ��و از طریق برنامه های پیام رس��ان 
می توان��د ب��رای برقراری ارتباط مس��تقیم با هر یک از مش��ترکین 
استفاده شود و بنابراین وفاداری مشتری را در درازمدت حفظ کند.

کانال ارتباطی مستقیم به شرکت
مشتریان می توانند از طریق برنامه های پیام رسان به طور مستقیم 
با ش��رکت ها تماس بگیرند و گفت وگو داش��ته باشند. گفت وگوهای 
عمومی از این قاعده مس��تثنی هستند به این ترتیب، این کانال ها، 
گفت وگوهای شخصی میان مشتریان و امثال آن را شامل نمی شوند.

محتوای منتشرشده
با اس��تفاده از برنامه های پیام رسان شرکت ها به آسانی می توانند، 
محتواه��ای موردنظ��ر را ب��ا مخاطبی��ن ب��ه اش��تراک بگذارند. به 
اش��تراک گذاری محت��وا، معرف��ی محص��ول و خدم��ات از طری��ق 
پیام رسان ها، راهی برای انتش��ار و شناخت بیشتر برند در مکالمات 

خصوصی مشتریان با هم است.
به این ترتیب برندها عالوه بر اینکه به وسیله برنامه های پیام  رسان 
خدمات ش��ان را ب��ه گروه مخاطبین هدف معرف��ی می کنند، بلکه 
مش��تریان نیز از طریق بازاریابی دهان به دهان در مکالمات خود با 

یکدیگر به تبلیغات و معرفی محصوالت برند می پردازند.
ب��ه ای��ن ترتی��ب، بازاریابی پیام رس��انی یک روش ای��ده آل برای 

شناخت برند در بازار، افزایش فروش، جذب مشتری و … است.
Chat Bot فراهم کردن پشتیبانی چت بات

فراهم کردن پش��تیبانی چت بات یک گام هوشمندانه در راستای 
مکانیزه کردن ارتباطات پیام رس��ان ها و یک راه جدید برای تبادل با 

مشتریان و آینده نگری است.
در پایان باید اش��اره کرد بهترین برنامه های پیام رس��ان که بتوان 
از آنه��ا ب��ه عنوان اب��زاری در بازاریابی پیام رس��انی اس��تفاده کرد، 
Whatsapp و Facebook Messenger  هس��تند. ش��ما هم 
می توانی��د نظرات خ��ود در رابطه با بهترین ابزارهای پیام رس��ان و 

تاثیرات آنها در دنیای کسب و کار با ما در میان بگذارید.
beloved.marketing :منبع
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• کن ریل، آزادکار موفق در حوزه  طراحی
در چه زمینه ای فعالیت داری؟

من از طراحان گرافیک Merch آمازون هس��تم و به ازای فروش هر محصول 
درآمد دارم. من به صورت سفارش��ی در ح��وزه  آزادکاری فعالیت دارم و از کارم 

لذت می برم.
کار خود را چگونه آغاز کردی؟

من در زمینه  طراحی گرافیک س��ابقه  خوبی دارم. در س��ال 20۱۵ وارد حرفه  
آزادکاری شدم و کارم را در Merch آمازون آغاز کردم.

مشتریان خود را چگونه پیدا می کنی؟
من به دنبال ترندها و موضوعات داغ روز هس��تم. برای طراحی روی تیش��رت 
فرصت های خوبی وجود دارد که بیش��تر از شبکه های اجتماعی الهام می گیرم و 

منبع اصلی کسب و کار من است.
بزرگترین چالشی که در حوزه  آزادکاری داشتی چی بوده؟

چالش بزرگ برایم این اس��ت که همیشه بخواهی اطالعاتت را به روز کنی و از 
حق کپی رایت خود محافظت کنی.
چقدر از آزادکاری درآمد داری؟

درآم��د در آزادکاری به میزان وقت و انرژی که صرف می کنی بس��تگی دارد. 
اف��رادی که تمام وقت کار می کنند ماهان��ه در حدود ۱0 تا 20 هزار دالر درآمد 
دارند. آزادکارانی که به صورت پاره وقت کار می کنند نیز هر ماه بین ۱ تا ۵ هزار 
دالر درآمد کس��ب می کنند. من از س��ال 20۱6 تاکنون توانسته ام بیش از یک 
میلیون محصول پوش��یدنی در Merch آمازون بفروش��م و درآمد خوبی کسب 
کن��م. اکنون تمام اعضای خانواده ام وارد حرفه  آزادکاری ش��ده اند. حتی دخترم 
مخارج تحصیلش را با این کار تامین می کند. همس��رم به همین روش پس انداز 
می کند و دو پس��رم هم در مورد کس��ب و کار آموزش می بینند و برای خودشان 

پول پس انداز می کنند.
چطور انگیزه ات را حفظ می کنی؟

زندگی من با Merch آمازون متحول شد. من عاشق کارم هستم و یادگرفتن 
در مورد آن به من انگیزه  ادامه می دهد. این کسب و کار را به دیگران نیز آموزش 

می دهم و وبینارهای آموزشی برگزار می کنم.
روزهای کاری خود را چگونه سپری می کنی؟

م��ن در فضای آنالی��ن حضور فعالی دارم و در م��ورد ترندها و موضوعات داغ 
تحقیق می کنم. بعدازظهرها، بعد از تمام شدن کار در گروه های فیس بوک هستم 

و سعی می کنم تا جای ممکن به دیگران کمک کنم.
بیمه و امور مالی را چگونه مدیریت می کنی؟

هزینه  بیمه برای کس��ب و کارهای کوچک زیاد اس��ت و من خودم این هزینه 
را می پردازم.

تریسی فریز، تولیدکننده  محتوا و عکاس محصول  •
در چه زمینه ای فعالیت داری؟

م��ن برای وب س��ایت های مختل��ف محتوا و عک��س تهیه می کن��م. طراحان 
وب سایت می سازند و من با محتوا و عکس آنها را زیبا می کنم.

چگونه وارد حرفه  آزادکاری شدی؟
من ابتدا در وب س��ایت فریلنس��ری فعالیت کردم و بعد از یک سال به عنوان 
کاربر حرفه ای معرفی ش��دم. در آن زمان با یک لپ تاپ معمولی در آش��پزخانه  
منزلم کار می کردم، اما در این حرفه به موفقیت های خوبی رسیدم و اکنون یک 

تیم کاری دارم و شرکتی راه اندازی کرده ام.
بزرگترین چالشی که در این مسیر با آن مواجه شدی، چه بوده؟

من از کاربران حرفه ای و معتبر وب سایت فریلنسری هستم، اما هیچ مدیریتی 
روی صفحه  ش��خصی ام ندارم و روی تصمیمات ش��رکت یا الگوریتم انتخاب نیز 
اختی��ار ندارم. این موضوع را صاحبان کس��ب و کاری که باهوش باش��ند متوجه 

می شوند. من خودم را یکی از صاحبان باهوش کسب و کار می دانم.
چه میزان درآمد داری؟

درآمد در این حرفه وابس��ته به مشتری هایی اس��ت که تمایل دارند در مقابل 
خدم��ات تو هزینه کنند. برخی مش��تری ها برای کار ت��و ارزش زیادی قائلند و 

برخی دیگر نه. درآمد من هر س��ال باالتر می رود و در س��ه سال اخیر در حدود 
نیم میلیون دالر درآمد داشته ام.

چگونه انگیزه ات را حفظ می کنی؟
اینکه در منزل برای خودم کار می کنم، کس��ی باالی سرم نیست و مدیرعامل 

کسب و کار خودم هستم به من انگیزه و انرژی می دهد.
روزهای کاری را چگونه می گذرانی؟

م��ن مدیر یک کس��ب و کار آنالین هس��تم و تیم کاری ام را ب��ه صورت آنالین 
مدیریت می کنم. این با آزادکاری متفاوت اس��ت. هر روزم را با مدیریت و انجام 
پروژه ه��ای مختلف س��پری می کن��م و به امور مرب��وط به کارمندان و توس��عه  

کسب و کار می پردازم.
بیمه و امور مالی را چگونه مدیریت می کنی؟

ما خدمات مختلفی مانند خدمات سالمتی و بازنشستگی ارائه می دهیم.
کریستال سواین بیتز، نویسنده  کتاب  •

در چه زمینه ای فعالیت داری؟
من کارآفرین و نویس��نده  تمام وقت هس��تم و س��عی می کن��م تفکر و نگرش 
کودکان رنگین پوست را نسبت به خودشان تغییر دهم. تاکنون ۱2 کتاب کودک 
منتش��ر کرده و سعی می کنم موضوعات مختلفی را در حوزه  کتاب های کودکان 
بگنجانم. صاحب یک وب س��ایت هستم و در این سایت کتاب و هدایایی را برای 
افراد سیاه پوس��ت به فروش می رس��انم. همچنین به دیگر کس��ب و کارها مشاوره 

می دهم و به نویسنده ها کمک می کنم آثار خود را منتشر کنند.
چگونه وارد حرفه آزادکاری شدی؟

از همان کودکی عاشق خواندن و نوشتن بودم. وقتی در مقطع ابتدایی 
بودم اولین کتابم را نوش��تم و یقین داش��تم در آینده به این کار ادامه 
خواهم داد. در دهه  ۸0 کمتر کتابی بود که ش��خصیت قهرمان داستان 
همانند من باشد. به همین خاطر تصمیم گرفتم برای بچه ها بنویسم تا 
قهرمان داس��تان یک فرد رنگین پوست باشد. در سال 20۱2 میالدی با 
خدمات چاپ مستقیم کیندل آمازون آشنا شدم و تا هم اکنون از همین 

پلتفرم استفاده می کنم.
مشتریان خود را چگونه پیدا می کنی؟

بیش��تر مش��تری های قبلی مانند والدین ک��ودکان من را ب��ه دیگران معرفی 
می کنند. یا مشتری های جدید از طریق آمازون با من آشنا می شوند. حتی برخی 
متخصصان رسانه کتاب های من را به مدارس پیشنهاد می کنند تا در کالس های 
درس مطالعه ش��ود. البته در شبکه های اجتماعی نیز حضور دارم و تمام آثارم را 

در معرض نمایش قرار می دهم.
بزرگترین چالشی که تاکنون با آن مواجه شدی، چه بوده؟

چالش اصلی برای من این است که تمام وقتم را در طول روز صرف نوشتن و 
کارآفرینی می کنم. یک کارآفرین همیشه کار برای انجام دادن دارد و به سختی 
می توان میان کار و زندگی تعادل ایجاد کرد. من ساعت کاری مشخصی ندارم و 

گاهی نمی توانم در تعطیالت آخر هفته نیز از کار دست بکشم.
گاهی متوجه گذر زمان نمی ش��وم و از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب کار می کنم و 
این مس��اله روی تمام کارها حتی خوابم هم تاثیر گذاش��ته است. کارکردن تمام 
وقت در تمام روزهای هفته برای س��المتی خوب نیست و باید سعی کنم بیشتر 

برای خودم و خانواده ام وقت بگذارم.
چقدر درآمد داری؟

میزان درآمد نویس��ندگان متفاوت است. درآمد من از فروش کتاب هایم شش 
رقمی اس��ت، اما می توانم نویس��ندگانی را نام ببرم که ماهان��ه بیش از 20 هزار 
دالر درآمد دارند. کارآفرینی و راه اندازی کس��ب و کار جدید حد و مرزی ندارد و 

محدودیتی هم برای کسب درآمد از این طریق نیست.
چگونه انگیزه  خود را حفظ می کنی؟

همین که با نوشتن کتاب روی کودکان تاثیر مثبت می گذارم برایم لذت بخش 
اس��ت و این به من انگیزه  کافی می دهد. هر بازخورد مثبتی که دریافت می کنم 
انگی��زه ام را ب��رای کار دوچندان می کند. زی��را می بینم کارم زندگ��ی بچه ها را 

تحت تاثیر قرار می دهد و به همین خاطر عاشق کارم هستم.

روزهای آزادکاری را چگونه سپری می کنی؟
یکی از دالیلی که عاش��ق کارم هس��تم این است که روزهای کاری من شبیه 
هم نیس��تند. برخی روزها در مراسم امضای کتاب شرکت می کنم و برخی روزها 
در خانه می مانم و مش��غول نوشتن کتاب های جدید و انجام پروژه های سفارشی 
می ش��وم. به ایمیل ها پاس��خ می دهم، در ش��بکه های اجتماعی فعالیت می کنم، 
اخبار جدید مربوط به کتاب را دنبال می کنم و برای برگزاری دوره های آموزشی 

برنامه ریزی می کنم.
بیمه و امور مالی را چگونه مدیریت می کنی؟

من تحت پوشش بیمه  کارمندی همسرم هستم. از این بابت هیچ نگرانی ندارم 
و به عنوان کارآفرین فعالیت می کنم.

جاناتان کلمن، صداپرداز موفق  •
در چه حوزه ای فعالیت داری؟

م��ن ی��ک هنرمند صداپ��رداز در وب س��ایت فریلنس��ری هس��تم و به عنوان 
تولیدکننده  محتوا برای رادیو، تلویزیون، فیلم و وب سایت ها فعالیت می کنم.

چگونه وارد این حرفه شدی؟
من از زمان دانش��جویی نوازندگی و کارهای موس��یقی را انجام می دادم، اما از 

دوره  متوسطه کارهای مربوط به صداپردازی را آغاز کرده بودم.
چگونه مشتریان خود را پیدا می کنی؟

من صاحب یک وب سایت شخصی هستم و برای چند پلتفرم مختلف در زمینه 
تولید صدا کار می کنم که بزرگترین آن وب سایت فریلنسری است. قبل از آن نیز 
به منظور پیداکردن کار به ش��رکت های مختلف می رفتم و به آنها پیشنهاد تهیه 
پیغام صوتی ایمیل می دادم. به عقیده من، تمام مش��تری ها بالقوه هس��تند و هر 

چقدر بیشتر جست و جو می کنم مشتری های بیشتری پیدا می کنم.
در مورد بزرگترین چالشی که با آن مواجه شدی توضیح بده؟

بزرگترین چالش من این اس��ت که از خواب بیدار ش��وم اما هیچ کاری برای 
انجام دادن نداشته باش��م. البته پیداکردن پروژه  جدید برایم هیجان انگیز است. 

اگر نتوانم تا ظهر پروژه ای پیدا کنم تا غروب حتما این کار را خواهم کرد.
چقدر درآمد داری؟

می��زان درآمد در پروژه های مختلف متفاوت اس��ت. کتاب های صوتی چندان 
درآمدزا نیس��تند، مگر اینکه ش��خصیتی شناخته شده داشته باشید. درآمد رادیو 
نیز متوس��ط اس��ت. معموال برای ۱0 تا ۱۵ ثانیه ضبط صدا بین پنج تا پنج هزار 

دالر درآمد دارم. درآمد دریافتی در پروژه های مختلف متفاوت است.
چگونه انگیزه  خود را حفظ می کنی؟

من عاش��ق کارم هستم و دوست دارم در مورد پروژه های مختلف اطالعات به 
دس��ت آورم. برای مثال، یک بار حدود یک س��اعت در مورد برنامه تبلیغاتی یک 
ش��رکت صدا ضبط کردیم. موضوع این پروژه تهیه  گوش��ت، نحوه  رفتار با گاوها 

و حفظ سالمت آنها بود.
روزهای کاری خود را چگونه سپری می کنی؟

من س��اعت هفت صبح از رختخواب بلند می ش��وم و به باش��گاه می روم. زیرا 
ورزش کردن و حفظ سالمت بدنم باعث می شود کیفیت صدایم بهتر شود. سپس 
به س��راغ سایت فریلنس��ری می روم و به پیام ها پاسخ می دهم. محتواها را ضبط 
کرده و برای مش��تری ها ارس��ال می کنم. مابقی روز را به پیدا کردن پروژه های 
جدی��د اختصاص می دهم. کارهای س��خت را اول صبح انج��ام می دهم تا مابقی 

ساعات روز کار سخت کمتری داشته باشم.
بیمه و امور مالی را چگونه سپری می کنی؟

در کارآفرینی هیچ بیمه و مزایایی در کار نیس��ت، اما من س��عی می کنم برای 
تامین هزینه دوران بازنشس��تگی ام روی پروژه های مختلف س��رمایه گذاری کنم. 
هزینه  بیمه  س��المتی را خ��ودم پرداخت می کنم و س��عی می کنم تعادل خوبی 
بین کار و زندگی ش��خصی ام ایجاد کنم. ش��نبه ها و یکش��نبه ها کمتر به س��راغ 
لپ ت��اپ، آیپ��د و ایمیل م��ی روم. اگر در طول هفته پول خوبی به دس��ت آورده 
باش��م اس��تراحت بیشتری به خودم می دهم و گاهی ۴۸ س��اعت آخر هفته ها را 

کار نمی کنم.
entrepreneur/ucan :منبع 
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مدیر کل بهزیستی استان همدان:
ارائه خدمات اجتماعی بدون کمک مردم امکان پذیر نیست

همدان - فاطمه صنیعی وحید: در مراسمی که به مناسبت هفته بهزیستی برگزارشد مدیر کل بهزیستی استان 
همدان شعار سازمان را"  بهزیستن در گام دوم ،شفافیت ،توانمند سازی و ارتقای سالمت اجتماعی" عنوان کرد و تصریح 
کرد که بهزیستن مربوط به همه مردم است و تنها جامعه هدف را در بر نمیگیرد .حمید رضا الوند خاطر نشان کرد : ارائه 
خدمات اجتماعی بدون کمک مردم امکان پذیر نیست ؛کمک ها هم صرفا مادی نیست و میتوان در حوزه هایی هچون 
سرپرستی موقت یک کودک ،ارائه خدمات آموزشی یا دانشگاهی به خانواده های تحت پوشش ،ارائه خدمات بیمه ای 
به خانواده تحت پوشش ،و .... باشد که امیدواریم با نفوذ سرمایه های اجتماعی در سراسر استان رغم بخورد .در ادامه 
افزود : هفته بهزیستی ۳60 برنامه در استان اجرا شد و بیش از ۵۳ پروژه افتتاح شد که نزدیک به 200 نفر در رده های کارشناسی و کارشناسی ارشد 
ایجاد اشتغال کرد ؛پروژه هایی همچون راه اندازی اولین مرکز روزانه توانبخشی ویژه سالمندان مرد با ظرفیت ۵0 نفر آغاز به کار کرد،بهره برداری از 
۳۸ واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش سازمان و خانواده های داری دو عضو معلول ساکن روستا و شهر،کارگاه تولید مبل ومنبت ،کارگاه 
تولید پوشاک ، گلخانه و..... وی گفت : بسیاری از خدمات در هفته بهزیستی برای معرفی و استفاده مردم به صورت رایگان اعالم شدند خدماتی مثل 

فیزیوتراپی ،گفتار درمانی ،غربالگری اوتیسم ،غربالگری شنوایی وبینایی ،خدمات کار درمانی و خدماتی در حیطه کار درمانی ارائه شدند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :
رشد نگران کننده حدود 6 درصدی مصرف برق در خوزستان

اهواز – شنبم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: مصرف برق در 2۴ ساعت گذشته 
با رشد ۵.۹ درصدی در مدار هشت هزار مگاواتی قرار گرفته و الزم است مشترکین با مدیریت مصرف بار شبکه 
را کاهش دهند. محمود دش��ت بزرگ اظهار داشت: در ساعت ۱6:۳۸ روز گذشته اوج مصرف برق هشت هزار 
و ۱۴ مگاوات بوده که نسبت به هفت هزار و ۵6۹ مگاوات مشابه مصرف در سال قبل ۵.۹ درصد رشد داشته 
است. وی تصریح کرد: با مصرف هشت هزار و ۱۴ مگاوات روز یکشنبه برای هفتمین بار از پیک هفت هزار و 
۹۱7 مگاوات سال گذشته عبور کرده ایم. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: پیش بینی های 
هواشناسی حکایت از ماندگاری دماهای ۴۹ درجه و باالتر از آن همراه با افزایش پدیده رطوبت و شرجی تا آخر هفته در استان دارد و برای 
حفظ س��المت ش��بکه در این دمای هوا الزم است که مشترکین در ساعت های اوج مصرف ) ساعت ۱۳ تا ۱7 و 20 تا 2۳( از وسایل غیر 
ضروروی و پر مصرف، استفاده نکنند. دشت بزرگ عنوان کرد: وقتی برای چند روز متوالی دما و مصرف برق افزایشی باشد ممکن است این 

شدت از فشار به تجهیزات برق آسیبی برساند و خاموشی ناخواسته ای در شبکه رخ دهد.

شهردار قدس:
 توزیع عادالنه امکانات در مناطق کم برخوردار

اولویت مجموعه ی خدمات شهری
شهرقدس - محبوبه ابوالقاسمی: مسعود مختاری گفت: با توجه به اینکه توزیع عادالنه امکانات در 
تمامی محالت سطح شهر یکی از اصول دستیابی به توسعه پایدار شهری است، به تعریف پروژه ها و 
تقویت زیرساختهای عمرانی در محالت شهر همت گماشته ایم تا با خدمت رسانی مطلوب، شهروندان 
از س��طح رفاه نس��بی برخوردار شوند. شهردارقدس افزود: مجموعه مدیریت شهری، به منظور تقویت 
زیرساخت های عمرانی و اتمام و تکمیل بخشی از پروژه های نیمه تمام در سطح شهر، روند پیشبرد 
و پیشرفت پروژه های عمرانی را با جدیت پیگیری می کند. وی، با اشاره به اینکه تا کنون برای پروژه 
های در حال اجرا اعتباری بالغ بر ۱7۵ میلیارد تومان در سنوات گذشته صرف شده است، خاطر نشان کرد: امسال نیز با توجه به 
رویکرد  بودجه ای، حدود ۱۵6 میلیارد تومان معادل ۵۴ درصد از کل بودجه شهرداری به سهم وظیفه خدمات عمرانی، تأمین 
زیرساخت های عمرانی و تعریف و احداث پروژه های گوناگون شهر اختصاص یافته است. مختاری ادامه داد: در همین راستا رویکرد 
مدیریت شهری به تعریف پروژه ها عمرانی متعدد و اجرای پروژه های شاخص و حائز اهمیت به منظور تأمین و بهبود زیرساختهای 

فرهنگی، ورزشی، فضاهای سبز شهری، خدمات شهری معطوف گردیده است.

جشن ملی » هیرکان« در گلستان برگزار می شود
گرگان –خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: با توجه به ثبت جهانی جنگل های 
هیرکانی جشنواره تابستانی هیرکان به مدت یک هفته در مردادماه امسال در گرگان و گنبدکاووس برگزار می شود.ابراهیم کریمی در نشست 
خبری اظهارداشت: در هفته های گذشته جنگل های هیرکانی ثبت جهانی شد و فردا نشست خبری در تهران با حضور استاندار گلستان برگزار 
می ش��ود.وی با اش��اره به برگزاری جشن ملی هیرکان در استان گلستان افزود: در کنار جشن  ملی، جشنواره تابستانی هیرکان از 2۳ تا 2۹ 
مردادماه امسال در گنبدکاووس و گرگان برگزار خواهدشد.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به جابه جایی 
محل برگزاری جشنواره فرهنگی اقوام در گنبدکاووس بیان داشت: این جشنواره در گرگان از 2۱ تا 2۴ آبان ماه و در گنبدکاووس از 26 تا 
2۹ آبان ماه برگزار می شود. با توجه به اینکه در سالن المپیک استخر احداث می شود محل برگزاری جشنواره به دانشگاه آزاداسالمی واحد 
گنبدکاووس تغییر یافته اس��ت.وی ادامه داد: امروز تفاهم نامه ای با دانشگاه آزاد شهرستان برای ایجاد رشته های گردشگری، صنایع دستی، 
نمایشگاه و بازارچه صنایع دستی منعقد شد.کریمی با اشاره به خسارت 200 میلیاردتومانی سیل به بخش های میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان گفت: خسارت ناشی از سیل اخیر در حوزه میراث فرهنگی ۳۸ میلیارد تومان، حوزه گردشگری ۳6 میلیارد تومان و حوزه 
صنایع دستی ۱26 میلیارد تومان بوده و در هر سه حوزه کارگروه تخصصی تشکیل شده است. وی خاطرنشان کرد: همچنین در سیل اخیر 

مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون تومان به برج جهانی قابوس و دو میلیارد تومان به شهر تاریخی جرجان خسارت زد. 

اختصاص 4.5 میلیارد تومان برای احیای بافت تاریخی گرگان؛
خانه تاریخی »باقری ها« تبدیل به هتل می شود

گرگان –خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: حدود ۴.۵ میلیارد تومان اعتبار در 
قالب کمک های فنی و اعتباری بالعوض به کسانی که بناهای تاریخی خود را مرمت کرده با تبدیل به مجتمع های اقامتی و کافه های سنتی 
و غیره کنند اختصاص داده شد.ابراهیم کریمی با اشاره به ظرفیت های بافت تاریخی این شهر برای جذب گردشگر اظهارداشت: حدود ۱۵0 
هزار نفر در این بافت ها زندگی می کنند که در گذشته سرقت، اعتیاد و غیره در این مناطق زیاد بود.وی افزود: با الگوگیری از بافت تاریخی یزد 
و اقداماتی که برای احیای آن شده بود، تالش کردیم بخشی از سرمایه گذاری ها را به سمت این بافت ها هدایت کنیم.مدیرکل میرث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان با بیان اینکه بافت تاریخی گرگان پس از چندسال یکی از پایلوت های سرمایه گذاری برای جذب گردشگر 
شده است، ادامه داد: سیاست ما درباره بافت تاریخی، تملک ساختمان نیست. از سال گذشته نیز تصمیماتی در این زمینه گرفته شد.وی بیان 
داشت: حدود ۴.۵ میلیاردتومان اعتبار در قالب کمک های فنی و اعتباری بالعوض به کسانی که بناهای تاریخی خود را مرمت کرده با تبدیل 

به مجتمع های اقامتی و کافه های سنتی و غیره کنند، اختصاص داده شد. 

مهندس سبزی معاون آب، خاک و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور در بازدید از سد 
گلورد مازندران :

تأمین اعتبار مورد نیاز سد گلورد از اولویت سازمان برنامه و بودجه کشور است
ساری – دهقان : مهندس سبزی معاون آب، خاک و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور در بازدید 
از سد گلورد ضمن بیان این مطلب گفت: همه تالش مان را برای تأمین اعتبار مورد نیاز این سد که مراحل 
پایانی خود را طی می کند به کار خواهیم گرفت. ایش��ان با اش��اره به اعتبار ۱۳0 میلیارد ریالی این طرح در 
سال ۹۸ گفت: در برنامه داریم این رقم را در آینده نزدیک به 2۳0 میلیارد ریال افزایش دهیم . در این بازدید 
آقای مهندس حیدر داودیان معاون طرح و توسعه آب منطقه ای مازندران با تشریح وضعیت پیشرفت سد و 
شبکه گلورد گفت: خوشبختانه همزمان با اجرای سد، بخش مهمی از شبکه آبیاری و زهکشی این طرح که در 
فرایند اجرا از تسهیالت بانک توسعه اسالمی استفاده شد، آماده بهره برداری است که با تکمیل سد گلورد امکان تامین و انتقال آب برای 
بخش وسیعی از شبکه 2۵ هزار هکتاری پایین دست سد فراهم خواهد شد. داودیان با اشاره به نقش این سد در کنترل سیالب گفت: در 
سیالب اخیر)فروردین ۹۸( اگرچه جاده دسترسی روستاهای باالدست این سد مسدود و مشکالتی را برای مردم منطقه ایجاد کرد، اما از 
خسارات سنگین به مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی پایین دست جلوگیری نمود. معاون طرح توسعه آب منطقه ای مازندران احداث 
و تکمیل پل اصلی واقع در دریاچه سد را از اولویت های این شرکت در تکمیل این پروژه برشمرد. داودیان در پایان پیشرفت سد گلورد را 
۸۳درصد اعالم کرد و گفت: برای تکمیل سد و احداث پل ارتباطی رقمی حدود 2۵0 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که امیدواریم طی 

سال ۹۸ و ۹۹ در اختیار این شرکت قرار گیرد.

مراسم تجلیل از خادمین و کارشناسان مبتکر همکار برگزار گردید 
اراک – مینورستمی: به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند مراسم تجلیل از خادمین نماز و همچنین 
چهار تن از همکاران مبتکر آقایان سید محمود کاشانی ، سعید شاکری ، سامیار ذبیحی و امیر شرفی که ابتکارات آنها در راستای فرآیند 
شرکت بوده است و نیز اختتامیه مسابقات فرهنگی ماه مبارک رمضان و اهداء جوایز به ۱۵ نفر از برگزیدگان با حضور مسئولین و جمع کثیری 

از همکاران در مسجد النبی )ص( پاالیشگاه برگزار گردید .

اخبار

 تبریز- ماهان فالح: منطقه ۸ بعنوان نماینده شرکت انتقال گاز ایران 
در راستاي شاخص هاي اختصاصي ارزیابي عملکرد برش ملي صنعت نفت 
انتخاب گردید.  در جلس��ه ای که با حضور مسئول و معاونت ارزیابي بهره 
وري و عملکرد صنعت نفت، رئیس بررسي سازمان و روشهاي شرکت ملي 
گاز، نمایندگان س��ازمان اداری و استخدامی کشور و روساي واحدهاي این 
منطقه برگزار ش��د، منطقه ۸  بعنوان نماینده ش��رکت انتقال گاز ایران در 
ارزیابي عملکرد برش ملي و مدیریت بهره وري صنعت نفت معرفي، تا کمیته 
راهبري سیستم ارزیابي عملکرد، بتواند بررسیهاي کارشناسي را معمول و 
به تمامي مناطق ش��رکت انتقال گاز تعمیم دهد.  در ابتداي جلس��ه یداله 
بایبوردي، مدیر منطقه ۸ ضمن ابراز خرسندي از معرفي منطقه ۸ بعنوان 
پایلوت شرکت انتقال گاز گفت: انتقال ایمن، پاک، پایدار و بهره ور در تراز 
جهاني در سایه ارتقاء سیستم تصمیم گیري مدیریت قابل دستیابي و تحقق 
مي باش��د، امیدواریم در سالجاري نیز بتوانیم بیش از پیش در جهت ارائه 
خدمات پیشگام بوده و به نحو شایسته اي در چرخه اقتصادي سهیم شویم.  
در ادامه این جلس��ه فرید بن س��عید، رئیس کارگروه تخصصي بهره وري 
شرکت ملي گاز ایران و عضو اصلي شوراي راهبري، به تشریح فرآیند ارزیابي 
عملکرد، نحوه ارزیابي و تاثیر حاصل از ارزیابي هاي انجام شده پرداخت.  بن 
س��عید، همکاري در زمینه اندازه گیري شاخص هاي عمومي و اختصاصي 

به��ره وري و ارزیابي عملکرد برش ملي و تدوین گزارش��هاي تحلیلي روي 
نتایج اندازه گیري ش��اخص هاي یاد شده و همچنین گردآوري اطالعات، 
تجزی��ه و تحلیل، ارزیابي و تلفیق اقدام هاي انجام گرفته ش��ده مرتبط در 
شرکت هاي تابعه را از اهداف تشکیل کارگروه هاي ارزیابي عملکر برش ملي 
و مدیریت بهره وري شرکت ملي گاز ایران دانست.  وي در حاشیه بازدید از 
تاسیسات اندازه گیري و صادرات گاز نودوز به اهمیت این تاسیسات اشاره 
کرد و افزود: تاسیسات اندازه گیري و صادرات گاز نودوز از لحاظ استراتژیک 
بسیار با اهمیت بوده و همواره نقش عظیمي در پایداري و تقویت صادرات 
گاز بر عهده دارد و تالشگران این منطقه علي الخصوص تاسیسات نوردوز با 
شرایط تحریمي موجود وظیفه خود را به نحو شایسته اي انجام مي دهند.  

همچنین در ادامه جلس��ه، امید ابراهیمي، مسئول ارزیابي عملکرد صنعت 
نفت ضمن تشکر از تالشهاي بي شائبه کارکنان منطقه ۸ عملیات انتقال 
گاز در امر انتقال و صادرات به موقع گاز، افزود: هر سازماني به منظور آگاهي 
از میزان مطلوبیت وکیفیت فعالیتهاي خود نیاز مبرم به نظام ارزیابي دارد 
که امروزه درک صحیح مجموعه نیازها و مدیریت صحیح سرمایه انساني، 
کلید اصلي موفقیت سازمانها بشمار مي آید.  در جلسه مذکور ضمن معرفي 
شرکت انتقال گاز و جایگاه آن در چرخه انتقال گاز کشور، ارکان جهت ساز 
شامل چشم انداز، ماموریت، ارزش ها، بیانیه و نقشه استراتژي و فرایندها، 
گزارش بهبود شاخص هاي کلیدي عملکرد شرکت انتقال گاز در دو سال 
اخیر ارایه گردید.  در ادامه جلسه اهداف، اقدامات و دستاوردهاي پروژه هاي 
 IPCMMS (بهبود استقرار سیستم مکانیزه مدیریت نگهداري و تعمیرات
(، استقرار نظام مدیریت فرآیندهاي کسب و کار) IGTMS(، بهبود هزینه 
یابی مبتني بر فعالیت )ABC( و نیز سیستم اطالعات مدیریت )MIS( در 
راس��تاي افزایش بهره وري و منافع اقتصادي شرکت و تحقق استراتژي در 
سطح کالن شرکت انتقال گاز توسط برنامه ریزي منطقه ۸ عملیات انتقال 
گاز گزارش گردید.  در پایان تیم ارزیابي عملکرد برش ملي و مدیریت بهره 
وري از تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز و واحد دسپچینگ منطقه ۸ عملیات 

انتقال گاز بازدید و از نزدیک در جریان امورات انتقال گاز قرار گرفتند.

ارومیه-رونـق: احمد مج��رد گفت: خوش��بختانه با تعامل و 
هماهنگی مطلوب سازمانهای متولی در مرزها و کنترل هنگ مرزی، 
قاچاق سوخت از مبادی غیررسمی تقریبا در حد صفر می باشد. وی 
گفت: استقرار کنترل و پایش سوخت در داخل محوطه گمرکی و 
نزدیک ش��دن به نقطه صفر مرزی کمک شایانی برای حذف گالن 
بدستها و فروش خارج از شبکه به رانندگان کامیونها خواهد نمود. 
مج��رد با بیان مطلب فوق ابراز داش��ت: هراندازه نرخ فروش مرزی 
س��وخت به نرخ سوخت در انس��وی مرزها نزدیکتر باشد به همان 
شد. حسنخانی مدیر کل انتظامی و امنیتی استانداری ضمن تاکید میزان از خروج س��وخت به عنوان سرمایه ملی جلوگیری خواهد 

بر هماهنگی بیشتر سازمانهای مستقر در محوطه گمرکی گفت: در 
راس��تای اجرای آخرین مصوبه هیات دولت در مورد پیشگیری و 
مبارزه با قاچاق سوخت باید جانمایی مکان پایش و کنترل سوخت 
در تمامی مرزها با نظر نمایندگان شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی در داخل محوطه گمرکات مرزی صورتجلسه گردد .حسنخانی 
دبیر کمیس��یون قاچاق کاال و ارز استان افزود: اهتمام جدی برای 
پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت با همکاری و تعامل سازمانهای 
متولی در استان آذربایجان غربی وجود دارد و باید در این مسیر با 

اقتصاد پنهان و عرضه خارج از شبکه سوخت برخورد کرد.

قم – خبرنگار فرصت امروز: استاندار قم بر ضرورت افزایش مشارکت 
دس��تگاه هاي دولتي در توسعه  ي ورزش همگانی تاکید کرد. به گزارش 
روابط عمومي استانداري قم دکتر بهرام سرمست استاندار قم در جلسه 
شوراي ورزش همگاني استان قم طي سخناني با تاکید بر برنامه محوری 
در فعالیت هاي ورزش��ی استان قم گفت: در تدوین سند توسعه ورزش 
های همگانی باید منطبق با اسناد باالدستی و نقطه نظرات کارشناسی 
در این زمینه باید دریافت ش��ود. سرمست تجلیل از قهرمانان ورزشی را 
جزو سیاس��ت های مدیریت استان دانست و افزود: هر برنامه اي در این 
زمینه باید با مشارکت تمامی دستگاه های مرتبط باشد. وی با بیان اینکه 
نباید نگاه کمی در تدوین برنامه ها داشت گفت: تالش اداره کل ورزش و 

جوانان برای تدوین سند توسعه ورزش همگانی استان قابل تقدیر است؛ 
ولی باید با توجه به کمیت به کیفیت توسعه ورزش در استان توجه کرد. 

اس��تاندار قم در بخش دیگري از سخنان خود با تاکید بر همکاری تمام 
دستگاه های استان برای توسعه ورزش همگانی ادامه داد: باید برنامه ریزی 
الزم برای مشارکت همه دس��تگاه ها و سازمان های دولتی در برگزاری 
برنامه های ورزشی به صورت هفتگی انجام و هر هفته همایش ورزشی با 
محوریت یکی از سازمان های اجرایی برگزار شود. سرمست همچنین به 
اشتراک قرار دادن مکان های ورزشی دستگاه های دولتی را اقدامی موثر 
برای توس��عه ورزش همگانی دانست و افزود: وظیفه ذاتی تمام دستگاه 
ها در حوزه ورزش امری قطعی است و در این راستا حمایت از برگزاری 
المپیادهای ورزشی، میزبانی از مسابقات و همایش های استانی مورد تاکید 

مدیریت استان است.

اراک –مینورسـتمی: ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی ،طی مراسمی فرهنگی با حضور 
معاون فنی و عملیاتی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان 
مرکزی و همچنین حضور نیکزاد امام جمعه شهر مهاجران، موسی نژاد 
مدیر کل کمیته امداد اس��تان مرکزی ، عموجانی رئیس اداره بهزیستی 
شازند و جمعی دیگر از نمایندگان دستگاه های مرتبط ۸0بسته غذایی 
ش��امل برنج ، ماکارانی ، روغن مایع ، ش��کر ، عدس و لوبیا و .... به ارزش 

ریالی هر س��بد 2میلیون ریال و جمعا ۱60میلیون ریال بین خانوارهای 
مستمند و محرومین شناسایی شده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
ش��هرهای استان توزیع شد . همچنین تعدادی دیگر پتو، موکت و مواد 
شوینده نیز به ارزش ۳0میلیون ریال برای کمک به سیل زدگان استان 
لرستان ارسال شد . در این مراسم یوسف روشنی معاون فنی و عملیاتی 
منطق��ه گفت : تمام��ی هزینه خرید این اقالم ب��ا جمع آوری کمکهای 
شخصی کارکنان و خیرین انجام گرفته که شاید در راستای تحقق قسمتی 

از مسئولیت اجتماعی ما نسبت به فقرا باشد . در ادامه امام جمعه شهر 
مهاجران و همچنین مدیر کل کمیته امداد استان به ایراد سخن پرداختند 
و از عملکرد مدیریت ، کارکنان و خیرین این ش��رکت در طول سالهای 
گذش��ته و از تحت حمایت قرار دادن حدود ۴0نفر کودک بی سرپرست 
و یا بد سرپرست توسط کارکنان این شرکت تقدیر و تشکر نمودند . در 
پایان با اهدای چند لوح از طرف مدیر کل کمیته امداد استان و مدیر کل 

بهزیستی استان از چند تن از خیرین تجلیل بعمل آمد . 

تبریز- ماهان فالح: به منظور افزایش سطح بهزیستي روان شناختي 
و ایجاد تناسب بهینه شغل و شاغل، پروژه تدوین شناسنامه روان شناختي 
مدیران انتقال گاز در سطح مسئولین منطقه ۸ عملیات انتقال گاز به اجرا 
درآمد.  جلس��ه افتتاحیه این پروژه با حضور جمعي از متخصصان حوزه 
روان شناسي صنعتي و سازماني دانشگاه شهید بهشتي تهران و مسئولین 
منطقه ۸ عملیات انتقال گاز برگزار گردید.  علیرضا فردي آذر، رئیس منابع 
انساني منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در آیین افتتاحیه جلسه با اعالم این 
مطلب گفت: شناسایي و بررسي وضعیت سالمت روان پرسنل و مدیران 
یکي از مهمترین روش هاي شناس��ایي و توانمند سازي افراد در محیط 
هاي کاري اس��ت.  فردي آذر هدف از اجراي این پروژه را افزایش س��طح 
بهزیستي روان شناختي و ایجاد تناسب شغل و شاغل در سازمان دانست 
و افزود: شرکت انتقال گاز پروژه مذکور را با هدف توسعه و توانمند سازي 
و همچنین مدیریت مسیر شغلي کارکنان و مدیران به سمت رویکردهاي 

نوین در مدیریت منابع انساني آغاز نموده که با اجراي این پروژه در تمامي 
مناطق عملیاتي در تالش است به ارزشمندترین هدف خود یعني ارتقاء 
سطح بهزیستي روانشناختي در سازمان دست یابد.  در ادامه دکتر آزاده 
عسکري، عضو هیئت علمي و رئیس مرکز ارزیابي و استعدادیابي دانشگاه 
شهید بهشتي، گامهاي شناسایي توانمندي ها در اجراي پروژه مذکور را 

مشتمل با سه فرآیند اصلي شامل، مصاحبه حضوري روانشناسي مبتني 
بر شایستگي، آزمون هاي نرم افزاري)تست الکترونیکي( و آزمونهاي کتبي 
مي باش��د که این پروژه از بهمن س��ال ۹7 شروع و مرحله پایاني آن در 
شهر تبریز در سطح مسئولین واحد هاي منطقه ۸ عملیات انتقال گاز به 
اجرا در مي آید.  عس��کري با اشاره به سطح باالي همکاري و همچنین 
گستردگي سرمایه هاي انساني شرکت انتقال گاز ابراز امیدواري کرد: این 
پروژه بتواند در راس��تاي توسعه پایدار، شایسته ساالري، آسیب شناسي، 
رفع دغدغه هاي فکري و ش��غلي کارکنان و استفاده بهینه از توانمندي 
هاي بالقوه موجود موثر واقع گردد.  شایان ذکر است ارزیابي شایستگي 
هاي روانشناختي رهبري و مدیریت کارمندان با برگزاري جلسه تشریح و 
آماده سازي توسط مجري داخلي، دکتر عسکري و جمعي از متخصصان 
حوزه روان شناسي صنعتي و سازماني دانشگاه شهید بهشتي تهران، به 

مدت 2 روز بطول انجامید.

قزوین –خبرنگار فرصت امروز: مراسم تکریم و معارفه رئیس حراست 
مخابرات منطقه قزوین ، با حضور سرپرست مخابرات منطقه قزوین ، معاون 
امور استانهای دفتر مرکزی حراست شرکت مخابرات ایران ، مدیر کل حراست 
استان و جمعی از مدیران و معاونین مخابراتی در سالن اجتماعات مخابرات 
منطقه قزوین برگزار گردید. سرپرس��ت مخابرات منطقه قزوین با اشاره به 
اینکه جایگاه و نقش کارآمد حراس��ت در تحقق اهداف سازمانی و ماموریت 
های اصلی آن در حوزه های ارتباطات و فناوری اطالعات  از اهمیت به سزایی 
برخوردار است افزود: نقش ارشادی و پیشگیری در مسیر خدمت رسانی بهتر 
به مردم و جلب رضایت مندی عمومی، باید مهم ترین اولویت کاری حراست ها 
باشد. مهندس پیله فروشها با تجلیل و تکریم از زحمات روسای سابق اداره 

مخابرات  ، بیان داشت: حسن برتر مهندس پرواسی برای تصدی این پست 
حساس ، تسلط ایشان بر علم IT و حوزه فناوری اطالعات می باشد . در ادامه 

دکتر امینی ، رئیس حراست کل استان با اشاره به این که اطالعات و ارتباطات 
در عصر کنونی تاثیرات شگرف و بی بدیل پدید آورده ، بیان کرد: از زمانهای 
گذشته تا به امروز صحبت از فناوری و تاثیر آن بر زندگی وجود داشته تا جایی 
که امروز دیگر زندگی بدون فناوری ، کیفیت مورد نظر را نخواهد داشت. وی 
در ادامه افزود: در دنیای امروز، فناوری اطالعات بسیاری از جنبه های زندگی 
بشر را تحت تأثیر قرار داده و رفته رفته با گذر زمان شیوه های سنتی زندگی 
را با جایگزینی فناوری نوین، به ش��کل الکترونیکی تغییر داده است.  دکتر 
امینی با تاکید بر لزوم صیانت از قداست کار حراست، گفت: دیدگاه صیانتی 
حراست به سالم سازی محیط، کمک می کند و ایجاد فضای سالم و امن باعث 

رشد انگیزه های کاری می شود.

مشـهد - صابر ابراهیم بای: مدیرپروژه طرح ضربتی گازرس��انی به 
زاهدان گفت: خراس��ان رضوی به عنوان معین گازرس��انی ش��هر زاهدان، 
تاکنون ۹0 کیلومتر از مجموع ۵00 کیلومتر ش��بکه گ��ذاری گاز در این 
ش��هر را به اتمام رسانده است. مهدی غالمی با اعالم این خبر اظهار کرد: 
در راستای تحقق تصمیمات هیات محترم دولت و ماموریت محوله شرکت 
ملی گاز ایران، بزرگترین پروژه گازرسانی شهر زاهدان به طول ۵00 کیلومتر 

توسط شرکت گاز خراسان رضوی در حال اجرا می باشد. وی افزود: خراسان 
رضوی به عنوان معین گازرس��انی به ش��هر زاهدان، ۵00 کیلومتر شبکه 
گازرسانی، ۳0 هزار انش��عاب، ۱۱ ایستگاه TBS و ۱ ایستگاه CGS را تا 
پایان امس��ال نصب و راه اندازی خواهد کرد. برای انجام این عملیات، پنج 
پیمان اجرایی و یک پیمان مشاور نظارت تعریف شده است که پیمانکاران 
شبکه و مشاور از اردیبهشت ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده اند. 

غالمی اظهار امیدواری کرد: با مشخص شدن پیمانکاران مجری انشعابات 
طی یک ماه آینده، عملیات انشعاب گذاری نیز در سطح شهر زاهدان آغاز 
شود.  مدیرپروژه طرح ضربتی گازرسانی به زاهدان با اشاره به پیشرفت ۱۸ 
درصدی خراس��ان رضوی در اجرای این پروژه گفت: تاکنون ۹0 کیلومتر 
از مجموع ۵00 کیلومتر ش��بکه گذاری به اتمام رسیده و عملیات اجرایی 

تعدادی از ایستگاه ها نیز همانند ایستگاه CGS زاهدان آغاز گردیده است.

منطقه 8 پایلوت شرکت انتقال گاز در ارزیابي عملکرد برش ملي صنعت نفت

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه:

جلسه هماهنگی کنترل و پایش سوخت در داخل گمرکات استان آذربایجان غربی برگزار شد 

استاندار قم تاکید کرد:

ضرورت افزایش مشارکت دستگاه هاي دولتي در توسعه ي ورزش همگانی 

روابط عمومی منطقه استان مرکزی : 
توزیع 80سبد غذایی در بین خانوارهای مستمند و محرومین قسمتی از شهرستانهای اراک ، شازند ، مهاجران و هندودر 

در منطقه 8 عملیات؛

اجرای طرح تدوین شناسنامه روان شناختي مدیران

با حضور جمعی از مدیران و معاونین مخابراتی:

رئیس اداره ی حراست مخابرات منطقه ی قزوین، معارفه شد 

خراسان رضوی 90 کیلومتر شبکه گازرسانی شهر زاهدان را به اتمام رساند

سه شنبه
اول مرداد 1398

شماره 1357
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این روزها اگرچه واژه »جانش��ین« پی��ش از هر چیز یادآور بازی تاج 
و تخ��ت و دودمان های تاریخی اس��ت، اما این فرهنگ توانایی کمک به 
اس��تارت آپ ها را هم دارد. جانش��ین پروری اصطالح نسبتا جدیدی در 
عرصه مدیریت اس��ت که شاید کمتر در فضای مدیریت ایرانی کمتر به 

اهمیت آن توجه شده باشد.
همانطور که از اس��م آن برمی آید، جانشین  پروری بدین معناست که 
یک ش��رکت یا سازمان در هر ابعادی، یک نیروی کار را برای جانشینی 
در یک س��مت ش��غلی تعیین و او را م��ورد تمری��ن و کارآموزی دهد. 
ی��ک مدیرعامل را فرض کنید که یک کارمند با پتانس��یل های الزم را 
تحت آموزش قرار می دهد تا بتواند روزی جانش��ین خودش باشد. شاید 
در ن��گاه اول چنی��ن اتفاقی کمی عجیب باش��د، اما بیایی��د ببینیم در 
ایران چه اتفاقی در حال رخ دادن اس��ت و آیا این فرهنگ جایی میان  

کسب وکارهای ایرانی دارد؟
جانشین  پروری ضروری است

»محمدتقی کریمی«، مش��اور کسب و کار در پارادایس هاب می گوید 
که خودش در ماه های اخیر درگیر موضوع جانش��ین پروری ش��ده؛ او از 
جمله فعاالن اس��تارت آپی اس��ت که به این موضوع عالقه نشان داده و 
باور دارد که جانش��ین پروری در هر سیستم و هر شرکتی، چه دولتی و 
چه خصوصی، امری ضروری اس��ت. او دلیل عالقه اش به این فرهنگ را 

اینطور برای دیجیاتو توضیح می دهد:
»چندس��ال پیش که در صدا و س��یما کار می کردم متوجه شدم که 
جای پیشرفت برای نیروها چندان وجود ندارد. استخدامی ها یا آدم های 
حرفه ای بودند یا افرادی که باید مدت های زیادی کارآموزی می کردند. 
آدم ها سقف س��ازمانی داشتند. من در پارادایس هاب این رویه را ادامه 
ندادم و تصمیم گرفتم در اینجا جانش��ین پروری داش��ته باش��یم. کنار 
نیروی در نظر گرفته شده برای این کار ایستادم تا به جایگاهی که باید، 
برس��د. مس��ئله اینجاس��ت که معموالً برای برخی جایگاه ها هزینه های 
زیادی می ش��ود و رفتن هر شخص از یک ش��رکت یا استارت آپ باعث 
می ش��ود که مجموعه دوباره ملزم باش��د تا هزینه ه��ای زیادی را صرف 

یافتن و آموزش نیروی مناسب کند.«
او اعتقاد دارد برای انتخاب جانشین باید اصول مناسب و آمادگی های 
حداقل��ی ف��رد در نظر گرفته ش��ود و البته نگاه خاص به آش��نایان هم 
کنار گذاش��ته ش��ود. کریمی در پاسخ به این س��وال که اینکه آیا نیرو 
بای��د از داخل مجموعه باش��د یا خارج از مجموعه نی��ز می گوید: »اگر 
نی��رو از داخل مجموعه انتخاب ش��ود، هزینه جس��ت وجو صفر خواهد 
بود و س��رعت انتخاب نی��ز باالتر خواهد بود. همچنی��ن کارمندان یک 
س��ازمان یا شرکت در صورت مش��اهده چنین مواردی متوجه می شوند 
که اجازه رشد دارند. به نظر من تنها موقعی که در سازمان هیچ نیروی 
باکفایتی وجود نداش��ته باشد باید جانش��ین را به صورت برون سازمانی 

انتخاب کرد.«
این مشاور کسب و کار تاکید می کند که انجام آزمایش هایی همچون 
تست شخصیت شناسی و دیگر تس��ت های الزم می تواند باعث شناخت 
بهتری از جانشین شود. او همچنین تاکید می کند که آموزش یک سری 
مس��ائل در این دوره تمرین بسیار زمان بر است و باید با صبر و حوصله 

این کار انجام ش��ود. کریمی همچنین باور دارد که جانش��ین پروری در 
هر شرکت کوچک و بزرگ در هر قسمت خصوصی و دولتی الزم است: 
»بارها شده به یک سازمان سر می زنیم و چون فالن شخص نیست، کار 
راه نمی افتد. باید همیشه یک نفر آماده باشد تا بتواند پوزیشن را پر کند 

و مجموعه به هم نریزد.«
کریم��ی ب��اور دارد ک��ه برخالف تص��ور عمومی جانش��ین پروری در 
ش��رکت های خصوصی س��خت تر از ش��رکت های دولتی اس��ت: »نباید 
آنچنان به این مس��اله فکر کنیم که جایگاه های شغلی ماندنی هستند. 
باید جوری تفکر و کار کنیم که بدانیم جایگاه ما تا ابد برای ما نیست.«

سمت های کلیدی حتما نیاز به جانشین دارند
»فرش��ته کس��رایی« مع��اون منابع انس��انی علی باب��ا در گفت وگو با 
دیجیاتو، با اشاره به سمت های کلیدی می گوید که این نوع جایگاه های 
ش��غلی حتما نیاز به جانش��ین دارند. کس��رایی می گوید که جانشین ها 
باید آموزش��ی درست در کنار منتورش��یپ را سپری کنند. او همچنین 
کسب وکارها را به انتخاب با دقت این افراد توصیه می کند و تاکید دارد 
که این افراد باید بتوانند از نظر فرهنگی با س��ازمان همخوانی داش��ته 
باش��ند: »آموزش های مهارت نرم نیز نباید در این میان فراموش ش��ود، 
مهارت هایی چون ارتباطات انس��انی که معموال برای این آموزش ها نیز 

باید از مربی جداگانه ای انتخاب شود.«
کسرایی فضای اس��تارت آپی نوپا را چندان نیازمند جانشین نمی داند 
چراکه سمت های کلیدی در استارت آپ های تازه کار وجود ندارد. او باور 
دارد که جانش��ین پروری در شرکت های بزرگ، مهم است و باید در آنها 

به این موضوع بیشتر دقت شود:
»جانشین پیدا کردن برای آدم های کلیدی در استارت آپ های بزرگ 
خیلی مهم اس��ت. دولتی ها حتی باید بیشتر به این موضوع توجه کنند. 
انتقال تجربیات در اس��تارت آپ به یک شخص دیگر، خیلی سخت است 
چراکه برنامه های این کس��ب وکارهای نوپا گاهی بسیار متغیر است در 
حال��ی که دولتی ها معموال برنامه منظم ت��ر و مدون تری دارند و بهتر و 

راحت تر می توانند جانشین پروری داشته باشند.«
کس��رایی جانشین پروری را یک پروسه جاری و مداوم در هر سازمانی 
می دان��د. او همچنی��ن در مورد اینکه آیا باید خ��ود فرد بداند که نقش 

جانشینی برایش تعیین شده یا نه به دیجیاتو می گوید:
»این موضوع در بین فعاالن مخالفان و موافقانی دارد ولی نظر من این 
اس��ت که با فرهنگ جامعه و فرهنگ شغلی کشور ما، بهتر است که به 
خود جانشین این موضوع اعالم نشود چراکه گمان می کنم اطالع رسانی 
این موضوع ش��اید یک غرور کاذب در فرد جانش��ین ایجاد کند و دیگر 
کارمندها را ش��اکی و ناراضی کند. همچنین نباید فراموش کنیم که در 
حالت اعالم رسمی جانشین بودن یک شخص، او را برای شناسایی شدن 

توسط رقبا آماده کردیم.«
به گفته کسرایی در علی بابا هنوز جانشین پروری اجرایی نشده اما آنها 

قصد دارند به زودی برای این موضوع برنامه هایی مدون داشته باشند:
»ما در علی بابا فعال جانشین پروری انجام ندادیم، ولی در حال طراحی 
اس��ت چون خیلی کارهای زیرساختی در اولویت داریم از اواخر امسال 
ش��روع به تمرکز روی این موضوع خواهیم ک��رد. ولیکن چون موضوع 

خیلی مهمی اس��ت، برای همه مدیران الزام شده که یک یا چند نفر در 
تیم خودشون رو به عنوان پتانسیل جانشینی معرفی کنند یا اینکه اگر 

در تیم فعلی ندارند حتما یک نفر را استخدام کنند.«
جانشین پروری در استارت آپ های کوچک مهم نیست

»میالد بافراست« مدیر منابع انسانی کافه بازار از آنسو جانشین پروری 
را اصطالحی مرس��وم می داند و آن را موضوع چندان جدیدی نمی بیند. 
او معقتد است در مباحث رهبری )لیدرشیپ(، جانشین پروری به معنای 
شناس��ایی و تقویت افراد مستعد برای جانشینی مدیران و راهبران یک 

سازمان، استارت آپ یا نهاد است.
بافراس��ت به دیجیاتو درباره آنچه که یک جانشین باید در طول دوره 
کارآموزی خود بداند می گوید: »جانش��ین همواره باید اطالعات دقیق و 
کاملی داش��ته باش��د، مگر اینکه این موضوع به ضرر خودش یا سازمان 
مرتبط باش��د. این اطالعات باید در حیطه  کاری او گسترده هم باشد تا 

فرد را با تمامی مباحث آن حیطه درگیر و آشنا کند.«
بافراس��ت معتقد اس��ت جانشین پروری در اس��تارت آپ ها )مخصوصا 
اس��تارت آپ های کم س��ن( مبحثی مهم و حیاتی  نیست. او می گوید در 
این استارت آپ های تازه کار هنوز دپارتمان های تخصصی تشکیل نشده 
و بیش��تر افراد درگیر مس��ائل متنوعی هستند و جانشینی برای جایگاه 
خاصی مورد نیاز نیس��ت: »ب��ه نوعی کار کردن در این اس��تارت آپ ها 
تمرین راهبری یک اس��تارت آپ یا شرکت بزرگ در آینده است و نوعی 

جانشین روری برای آینده  آن استارت آپ«
بافراس��ت به ش��رکت های بین المللی نظیر Apple و IBM اش��اره 
می کند و می گوید که در همه جای جهان چنین موضوعی جدی گرفته 
ش��ده و وجود دارد. او با اش��اره به جابه جایی اس��تیو جابز و تیم کوک، 
می گوید که کوک س��ال ها قبل از ش��روع مدیری��ت اجرایی در اپل، در 
جایگاه های مختلف برای پست مدیرعاملی آماده شده است. بافراست اما 
تایید می کند که این موضوع در ایران و در ش��رکت های داخلی چندان 

مورد استقبال نیست:
»شاید برای اس��تارت آپ ها مساله اولویت کم این موضوع توجیه پذیر 
باش��د. ش��اید برای س��ازمان های بزرگ س��رمایه گذاری زی��اد بر روی 
جانش��ین پروری و در نهایت نتیجه نگرفتن یا از دس��ت دادن جانشین 
قبل از خود فرد مس��ئله  مهمی باش��د که البت��ه از نظر من در مجموع 
توجیه پذیر اس��ت. به هر حال داس��تان های موفقیت این مسئله بسیار 

بیشتر از شکستش است.«
One Man Company جانشین پروری در برابر

»سارا س��ام خانی« مدیر توسعه سازمانی ش��رکت تجارت الکترونیک 
ارتباط فردا نیز در گفت وگو با دیجیاتو تاکید می کند که جانشین پروری 
کاری می کند که تمام نیروهای یک ش��رکت به یک نفر وابسته نباشند 
و دست ش��ان بسته نباشد. به گفته س��ام خانی جانشین پروری می تواند 
در برابر حباب بزرگ برخی افراد در بعضی مقامات ش��غلی بایستد: »در 
ای��ن حالت به فرآیندی اتکا کردیم که پایدارتر اس��ت تا به یک فرد در 
یک پوزیشن خاص. جانشین پروری در مقابل با قائم به فرد بودن برخی 

شرکت ها یا همان اصطالح One Man Company است.«
سام خانی در مورد مقاومتی که در برابر جانشین پروری وجود دارد نیز 

اذعان دارد که آدم ها نگران جایگاه شغلی خود هستند و به همین دلیل 
فکر می کنند که جانشین در حقیقت رقیب شغلی آنهاست:

»آنها فکر می کنند که جانش��ین هر آنی ممکن است که جای آنها را 
بگی��رد و برای تغییر این نگاه باید س��عی کنیم که این نگرش را عوض 
کنیم. آنها باید جانش��ین ها را به عنوان رقیب نبینند و بلکه رشدش��ان 
باعث رش��د آنها نیز خواهند ش��د. اینکه چطور این نگرش را باید تغییر 
داد ه��م یک پاس��خ مش��خص و فرمول خاص��ی ندارد ول��ی باید روند 
جانشین پروری طوری انجام شود که این نگاه های منفی صورت نگیرد.«
سام خانی هم چندان با اعالم کردن جانشین و یا کاندیداهای جانشین 
چندان موافق نیس��ت چراکه باور دارد ح��س رقابت و مقاومتی در بین 
کارمندان ش��کل می گیرد و تصور می کند که یکی از دالیل مقاومت در 
برابر راه اندازی چنین پروژه ای در سازمان ها، پیش آمدن همین حرف و 
حدیث ها است. سام خانی باور دارد که روند مهاجرت در یک سری افراد 
که مهارت های خاصی دارند بس��یار بیشتر ش��ده و باید جانشین پروری 
را در این موارد بیش��تر تقویت کرد. به عقیده سام خانی جانشین مذکور 
بای��د تمام آموزش های الزم را فرا بگیرد، ولی اینکه چطور این اطالعات 
به دس��ت فرد مذکور برسد کامال با سیاست های هر مجموعه ای مرتبط 

است.
digiato :منبع
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کارآفرینان بزرگ دنیا چگونه با شکست برخورد می کنند؟
حتما می دانی��د کارآفرینان بزرگ و موفقی چ��ون جف بزوس، وارن 
بافت، بیل گیتس، ایالن ماس��ک و... یک ش��به به این همه موفقیت و 
ثروت دس��ت نیافته اند. آنها بارها »نه« شنیده و طرد شده اند اما هر بار 
با انرژی و خالقیت بیشتر به کارشان ادامه داده اند. با ما همراه باشید تا 

درباره شکست های کارآفرینان موفق بیشتر بدانید.
کارآفرینی مسیر بسیار دشواری است و یک کارآفرین ممکن است در 
پیاده س��ازی ایده هایش بارها و بارها با نظر مخالف دیگران مواجه شود. 
کارآفرینان افرادی هس��تند که در طول مسیر خود بارها کلمه »نه« را 
شنیده اما هیچ وقت در برابر ناکامی ها ناامید نشده اند. حقیقت این است، 
ش��یوه  مدیریت بحران کارآفرینان طوری بوده اس��ت که آنها را از افراد 
معمولی متمایز کرده اس��ت. یک کارآفرین موفق کسی است که اهداف 
خود را باور دارد و از هیچ تالشی برای رسیدن به آنها فروگذار نمی کند.
ش��اید تصور کنی��د کارآفرینانی که امروزه به دنیای ش��هرت و اعتبار 
دس��ت یافته اند هیچ مشکلی نداشته اند، اما اگر این گونه تصور می کنید 
بدانید که در اش��تباه هس��تید. اغلب کارآفرینان موفق در طول زندگی 
خود با شرایطی مواجه شده اند که تصور موفقیت برای شان دور از ذهن 
شده اما آنها باز هم برای رسیدن به اهداف و دستیابی به موفقیت دست 

از تالش برنداشتند.
در ادامه  مقاله، داستان زندگی هشت کارآفرین بزرگ دنیا را برای تان 
بازگو می کنیم که با هوش��یاری، خالقیت و نوآوری توانسته اند در مقابل 

سختی ها و مشکالت مقابله کنند.
)Steve Jobs( استیو جابز

اس��تیو جابز در تمام دنیا به عنوان کارآفری��ن موفق و مرد تکنولوژی 
شناخته می شود. البته شیوه  رهبری او در آن زمان اشتباه بود، به طوری 
ک��ه جابز در س��ال ۱۹۸۵ می��الدی با موافقت هیات مدیره از ش��رکت 
اپ��ل که خود راه اندازی کرده بود اخراج ش��د. او پ��س از اخراج تصمیم 
گرفت کسب و کار جدیدی برپا کند. در همین مقطع شرکت نرم افزاری 
جدیدی با نام NeXT را برپا کرده و استودیوی انیمیشن سازی کوچکی 
ب��ا نام Pixar را خریداری کرد. اس��تیو جابز در س��ال ۱۹۹7 میالدی 
به اپل بازگش��ت و این ش��رکت را به یکی از باارزش ترین ش��رکت های 
سهامی عام تبدیل کرد. جابز در سخنرانی خود در سال 200۵ میالدی 
در دانش��گاه اس��تنفورد گفت: »دوران جدایی از اپل برایش بسیار مفید 
بوده اس��ت. اوایل اخراج از اپل برایم س��خت بود اما این یکی از بهترین 
اتفاقات��ی بود که در زندگی برای��م رخ داد چون به من کمک کرد برای 
اولی��ن بودن تالش زیادی کنم و موفق ش��دم وارد خالقانه ترین دوران 

زندگی ام شوم.«
)J.K Rowling( جی کی رولینگ

ج��ی کی رولینک، نویس��نده  کتاب های پرفروش هری پاتر در س��ال 
20۱6 می��الدی تصمی��م گرفت تعدادی از نامه های��ی که آثار او را طی 
س��الیان دراز رد کرده بودند در توییتر منتش��ر کند. هر دو آثار معروف 
رولینگ از جمله اولین کتاب هری پاتر و س��ری داس��تان های کاراگاهی 
کورموران استرایک که با نام مستعار رابرت گالبرایت منتشر شد قبل از 
اینکه توسط انتشارات بلومزبری به چاپ برسد، ۱2 بار توسط انتشارات 
مختلف رد ش��د. رولینگ س��ال ها مجبور ب��ود کتاب هایش را با امضای 
ناش��ناس منتش��ر کند زیرا در آن مقطع مردم اهمیتی به نویس��ندگان 
زن نمی دادند. او با وجود تمام مش��کالتی که داش��ت ب��ه فعالیت های 
خود ادامه داد. رولینگ در این باره می گوید: »همیش��ه واهمه داش��تم 
کتاب هایم توس��ط ناشران رد ش��ود اما باالخره تصمیم گرفتم تا وقتی 
که کتابم را برای همه  آنها ارس��ال نکرده ام دس��ت از تالش برندارم. من 
چیزی برای از دست دادن نداشتم و معتقدم قرار گرفتن در این شرایط 

به انسان جرات تالش بیشتر می دهد.«
)Elon Musk( ایالن ماسک

اگر نگاه تیزبینانه ای به زندگی حرفه ای ایالن ماس��ک داش��ته باشید 
درمی یابید او هم مانند خیل��ی از کارآفرینان موفق بارها در زندگی اش 
توس��ط دیگران طرد شده است. ماسک در س��ال ۱۹۹0 میالدی برای 
کار در ش��رکت Netscape  تقاضا داد اما مورد قبول واقع نشد. بعد از 
مدتی هم از مدیریت استارت آپی که با نام X.com راه اندازی کرده بود 
و بعدها به PayPal تغییر نام داد کنار گذاشته شد. ایالن ماسک برای 

راه ان��دازی اس��تارت آپ جدیدی مرتبط با پروژه های فضایی به روس��یه 
سفر کرد تا چند موشک دست دوم خریداری کند اما روس ها از فروش 
موش��ک به او خودداری کردن��د. کارآفرین موفق دنیا دس��ت از تالش 
برنداش��ت و بعد از هر بار طرد شدن به سراغ کسب و کار دیگری رفت 
و س��عی کرد چیزهای جدیدی بسازد. ایالن ماسک بعد از کنار گذاشته 

 Zip2 کس��ب و کار خود را با نام Netscape ش��دن توس��ط کمپانی
راه اندازی کرد. او پس از PayPal، ش��رکت های تسال، اسپیس ایکس، 
نورالین��ک و بورین��گ کمپانی را با همکاری دوس��تان خ��ود راه اندازی 
کرد. ایالن ماس��ک به ثروت و موفقیت زیادی دست یافته اما هنوز هم 
مشکالتش تمام نشده است و با چالش های زیادی چون انفجار موشکی 
مواجه اس��ت، اما این مش��کالت باعث نشده دس��ت از تالش و پشتکار 

بکشد و هنوز هم برای تولید محصول خارق العاده تالش می کند.
)Oprah Winfrey( اوپرا وینفری

اوپ��را وینف��ری به عنوان فردی موفق در حوزه کس��ب و کار رس��انه 
ش��ناخته می شود. او دوران سختی را پشت سر گذاشته و تحمل همین 
س��ختی ها ب��ه او کمک کرده به عنوان ثروتمندترین فرد دنیا ش��ناخته 
ش��ود. اپرا وینفری حدود هفت ماه به گویندگی خبر ایس��تگاه بالتیمور 
مش��غول بود و با بی احترامی توس��ط همکارانش از کار اخراج شد. البته 
او ب��رای ورود به حوزه ای دیگر تالش کرد و بعد از مدتی مجری برنامه  
People Are Talking  ش��د و ب��ه محبوبیت زیادی دس��ت یافت. 
برنامه های تلویزیونی اپرا به قدری بین بینندگان محبوبیت داش��ت که 
او را به شهرت جهانی رساند. او در مورد موفقیت خود گفته است: »من 

خاطرات ناخوش زیادی از فعالیت در ایستگاه بالتیمور دارم اما تمام این 
خاطرات بد نبوده اند. کار کردن در ایس��تگاه بالتیمور من را به یک زن 
واقع��ی تبدیل کرد. من در آن زمان هیچ مهارتی نداش��تم و در زندگی 
شخصی و  حرفه ای ام بی تجربه بودم اما بالتیمور من را به رشد رساند.«

)Warren Buffett( وارن بافت

وارن بافت به عنوان یکی از ثروتمندترین مردان دنیا ش��ناخته می شود 
که س��الیان متمادی در دنیای کسب و کار فعالیت کرده است. وارن بافت 
۸۸ س��اله که هم اکنون مدیرعامل کمپانی برکش��ایر هاتاوی است، اولین 
س��رمایه گذاری خود را در سن ۱۱ س��الگی انجام داد. شاید فکر کنید این 
کارآفرین و سرمایه گذار بزرگ دنیا همیشه کسب و کار موفقی داشته است 
اما باید بدانید دانای اوماها )لقب اصلی وارن بافت( بارها توسط دیگران رد 
ش��ده اما هیچ وقت دس��ت از تالش نکشیده اس��ت. او در سن ۱۹ سالگی 
تالش کرد وارد دانش��گاه هاروارد ش��ود، اما هیچ وقت رویایش محقق نشد. 
مرد ثروتمند دنیا در یکی از مصاحبه های خود گفت: »وقتی برای ورود به 
دانشگاه هاروارد اقدام کردم از نظر ظاهری شبیه پسربچه های ۱6 ساله و از 
نظر احساسی شبیه ۹ ساله ها بودم. حدود ۱0 دقیقه با مسئولین دانشگاه 
مصاحبه کردم اما به خاطر اینکه توانایی هایم مورد تایید آنها قرار نگرفت از 
ورود به هاروارد بازماندم.« همین مساله سبب شد وارن بافت تحصیالتش را 
در دانشگاه کلمبیا ادامه دهد و تمام مهارت هایی که در مورد سرمایه گذاری 

فراگرفت او را به ثروتمندترین مرد دنیا تبدیل کرد.«
)Barbara Corcoran( باربارا کورکران

باربارا کورکران، س��رمایه گذار و مرد شناخته شده و توانمند در حوزه  

امالک و مس��تغالت است که با اتفاقات تلخ زیادی در زندگی اش مواجه 
شده است. او در 22 سالگی خدمتکار بود و از نامزدش پول قرض کرد تا 
کسب و کاری در زمینه  مشاوره  امالک برپا کند. آنها توانستند با کمک 
هم شرکتی راه اندازی کنند اما بعد از طی هفت سال نامزدش از او جدا 
شد تا با منشی شرکت ازدواج کند. بعد از چند سال کورکران درخواست 
ش��رکت در ش��وی تلویزیونی را داد که براساس داس��تان واقعی تولید 
می ش��ود. در ابتدا با درخواست او موافقت شد اما پس از مدتی نقش او 
به کارآفرین زن دیگری داده ش��د. او نامه ای به تیم تهیه کننده نوشت و 
به آنها گفت تمام اتفاقات خوبی که در زندگی اش رخ داده است نتیجه  
طرد ش��دنش بوده و از این مساله ناراحت نیس��ت. او گفت من از طرد 
شدن استقبال می کنم، اما اگر من را استخدام نکنید فرصت خوبی را از 
دس��ت خواهید داد. در این راستا با درخواست او موافقت شد. کورکران 
در یکی از مصاحبه های خود ادعا کرد، بیش��تر فرصت های کاری بزرگی 

که داشته به خاطر طرد شدنش از سوی دیگران بوده است.
)Jeff Bezos( جف بزوس

ج��ف ب��زوس بنیانگذار ش��رکت آمازون اس��ت که اکن��ون به عنوان 
بزرگترین ش��رکت فعال در حوزه  تجارت الکترونیک ش��ناخته می شود. 
جف بزوس، بعد از راه اندازی آمازون دچار ابهام ش��د که آیا می تواند در 
آین��ده به کار خود ادامه دهد یا ن��ه. او در یکی از مصاحبه های خود از 
س��ختی های جذب سرمایه صحبت کرد و گفت: »من برای اینکه بتوانم 
س��رمایه  یک میلیون دالری جذب کنم باید در 60 قرار مالقات شرکت 
می ک��ردم و موفق ش��دم این می��زان پول را از 22 نفر ب��ا مبلغ به ازای 
هر نفر ۵0 هزار دالر به دس��ت آورم، اما مطمئن نبودم آیا می توانم در 
آینده این میزان س��رمایه را افزایش دهم یا نه. در س��ال ۱۹۹۵ اولین 
س��وال مشترک تمام سرمایه گذاران این بود که اینترنت چیست؟« او از 
ورود به کس��ب و کار خود تردید داشت اما به زودی همه متوجه قدرت 
کسب و کارش شدند و اکنون کمتر کسی وجود دارد که نام آمازون به 

گوشش نخورده باشد.
)Sallie Krawcheck( سالی کراوچک

کراوچ��ک به یکی از معروف ترین زنان وال اس��تریت تبدیل ش��ده 
اس��ت. او در س��ال 200۸ می��الدی و در اوج بحران مال��ی، به دلیل 
اینکه به مشتریان مشاوره اش��تباهی داد و شرکت نتوانست پول آنها 
را برگردان��د از مدیری��ت مالی ش��رکت Citigroup's برکنار ش��د. 
کراوچک معتقد بود تنها به خاطر اش��تباهش برکنار نش��ده، بلکه زن 
بودنش به عنوان بهترین موقعیت ش��غلی علت دیگری برای اخراج او 
بوده اس��ت. کراوچک بعد از اخراج شدن به س��راغ کارآفرینی رفت و 
پلتفرم��ی با نام Ellevest برای زنان راه ان��دازی کرد. او در مصاحبه  
خ��ود با س��ایت Entrepreneur گفت: »بدترین ریس��کی که یک 
نف��ر می تواند در زندگی خ��ود انجام دهد این اس��ت که در موقعیت 
ش��غلی اش دس��ت به هیچ ریس��کی نزند. همه  ما باید سعی کنیم در 
مس��یرهای مختلف حرکت کنیم. در غیر این صورت باید قبول کنیم 

دنیا ما را به هر جهتی که می خواهد ببرد.«
entrepreneur/ucan :منبع

بازی تاج و تخت؛ جانشین پروری چه جایگاهی در استارت آپ های ایرانی دارد؟
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بررسی به روز رسانی تازه اینستاگرام و چالش های عرصه بازاریابی
B2B تاثیر حذف نمایش الیک اینستاگرام بر روی بازاریابی

اگر آگاهی از آخرین تغییرات ش��بکه های اجتماعی یکی از عالقه مندی های ش��ما محسوب می شود، به احتمال زیاد 
از اقدام تازه اینس��تاگرام مبنی بر حذف نمایش مقدار الیک پس��ت ها اطالع دارید. بر این اس��اس به زودی هیچ کدام 
از کاربران این پلتفرم امکان مش��اهده مقدار الیک پس��ت های دیگران را نخواهند داشت. اکنون این طرح در برخی از 
کش��ورها به صورت آزمایش��ی در حال اجراست، با این حال به زودی به عنوان اس��تراتژی جهانی از سوی اینستاگرام 
پیگیری خواهد شد.  این خبر برای نخستین بار از سوی جین مانچون ُونگ، وبالگ نویس حوزه تکنولوژی و پژوهشگر 
مش��هور در زمینه اطالع رس��انی پیرامون نکات تازه اپ ها، منتش��ر ش��د. توییت وی بس��یار کوتاه و ش��وکه کننده بود: 
»اینس��تاگرام در حال آزمایش مخفی س��ازی تعداد الیک ها از مخاطبان اس��ت«. به عنوان پیوست در توییت وی یک 
عکس از تغییر رابط کاربری اینستاگرام با اعمال این استراتژی قرار داشت. به این ترتیب شمار الیک های هر پست فقط 
برای صاحب اکانت موردنظر قابل مشاهده خواهد بود. سایر کاربران همچنان امکان الیک مطالب را دارند، با این حال 
دیگر خبری از مش��اهده تعداد الیک ها از س��وی کاربران نیست.  پس از گذشت چند ماه صحت توییت ُونگ تایید شد. 
در کنفرانس س��االنه توسعه دهندگان فیس بوک در ماه آپریل، اینستاگرام به صورت رسمی برنامه های خود برای تغییر 
شرایط کاربری پلتفرمش را تایید کرد. در یک اظهارنظر در Buzzfeed، آدام موسری، رئیس اینستاگرام، منبع الهام 
این طرح را بخش مشهور استوری اینستاگرام عنوان کرد. به این ترتیب امکان انحصاری مشاهده تعداد بازدیدکنندگان 
اس��توری از سوی صاحب اکانت الهام بخش تیم اینس��تاگرام برای طرح تازه شان شد. آدام موسری هدف از انجام طرح 

موردنظر را ایجاد فضایی خودمانی و صمیمی تر برای کاربران به منظور بیان نکات دلخواه شان عنوان کرده است.
بدون ش��ک پس از انتش��ار چنین خبر مهمی در مورد یکی از بزرگترین پلتفرم های اجتماعی بحث های زیاد صورت 
می گیرد. به این ترتیب در رس��انه های جمعی و ش��بکه های اجتماعی گفت وگوهای متعددی در این زمینه انجام شده 
اس��ت. اگرچه برخی از افراد نس��بت به کاهش فش��ار و میزان رقابت برای دریافت الیک در شبکه های اجتماعی اظهار 
امیدواری کردند، اما برخی دیگر این اس��تراتژی را دردس��رآفرین ارزیابی می کنند. بر این اساس با حذف نمایش مقدار 
الیک دیگر امکان ارزیابی میزان ش��هرت اکانت ها برای بازاریاب ها دش��وار می ش��ود. در نتیجه بازاریاب ها و بسیاری از 

کاربران باید به سراغ راهکارهای دیگری برای ارزیابی مقدار شهرت واقعی برندها باشند. 
صرف نظر از اظهارنظرهای مختلف، همه کارشناس ها نسبت به تاثیر بسیار زیاد این به روز رسانی بر روی کاربران و 
نحوه فعالیت آنها اتفاق نظر دارند. اگرچه اکنون رکورد دریافت بیش��ترین الیک اینستاگرام در اختیار پستی مربوط به 
یک تخم مرغ است، اما در طول سال های اخیر اهمیت مقدار الیک های دریافتی پست ها به شدت افزایش یافته است. 
به عبارت بهتر، اکنون مقدار الیک دریافتی هر پست دیگر نشانه ای از ارزشمندی صرف آن نیست. الیک ها بیشتر نقش 
واحد پولی اینستاگرام را بازی می کنند. برای بسیاری از کسب و کارها مقدار الیک ابزاری برای ارزیابی میزان موفقیت 
کمپین ها و تبلیغات شان است. به این ترتیب بسیاری از بازاریاب ها در عمل برای ارزیابی وضعیت برندها از معیار میزان 
الیک دریافتی هر پس��ت اس��تفاده می کنند. چنین نکته ای برای برندهای فعال در عرصه B2B نیز صادق است. آنها از 
مقدار الیک هر پست برای ارزیابی میزان موفقیت شان در زمینه نمایش تصویری دوستانه، صمیمی و باورپذیر استفاده 
می کنند.  بدون تردید به روز رسانی تازه اینستاگرام تغییرات مختلفی را در پی خواهد داشت، با این حال ترس از این 
تغییرات راهکار مناسبی برای برندها نیست. به نظر من امکان استفاده از این تغییر تازه به عنوان مزیت برای برندهای 

عرصه B2B و بازاریاب ها وجود دارد، بنا بر این در ادامه به بررسی بیشتر این امر خواهیم پرداخت. 
یکی از تغییرات اصلی پس از ناپدیدش��دن تعداد الیک ها در مورد نحوه رفتار مش��تریان خواهد بود. به این ترتیب 
کاربران دیگر به میزان الیک یک پست باری اعتماد به آن دسترسی ندارند. در چنین موقعیتی محتوا اهمیت بیشتری 
خواهد یافت. محتوا به عنوان تنها مرجع کاربران برای ارزیابی وضعیت یک برند بیانگر میزان دقت و ارزیابی درس��ت 
مسئوالن آن از سلیقه مخاطب هدف خواهد بود. درست به همین خاطر سرمایه گذاری برندها بر روی این امر افزایش 
چشم گیری خواهد یافت.  بدون تردید درج پست های ما در بخش صفحه اصلی و بخش جست وجوی کاربران همچنان 
دارای اهمیت اس��ت. موفقیت در این زمینه مس��تلزم تعهد به اصول برندس��ازی و ارزش های اساسی برندمان است. به 
عالوه توس��عه استراتژی یکپارچه فعالیت در اینستاگرام براس��اس اهداف بازاریابی مان دارای اهمیت خواهد بود. کلید 
موفقیت در بازاریابی اینس��تاگرامی برندهای فعال در عرصه B2B کیفیت محتواس��ت. به این ترتیب کاربران فقط در 
صورت مش��اهده محتوای مورد عالقه ش��ان اقدام به تعامل بیشتر با ما خواهند کرد. نکته مهم این امر ضرورت افزایش 
س��رمایه گذاری برندها در حوزه تولید محتوای با کیفیت اس��ت. چنین امری خود مس��تلزم جمع آوری اطالعات دقیق 
از مخاطب ه��ای ه��دف برندمان خواهد بود. راهکارهای��ی نظیر حمایت از کارمندان ش��رکت مان در زمینه فعالیت در 
ش��بکه های اجتماعی پس از آپدیت تازه اینس��تاگرام اهمیت بیش��تری پیدا می کند. در واقع همه اعضای برند ما برای 
توس��عه جایگاه آن باید دس��ت به کار شوند.  بدون شک استفاده درس��ت از ابزارهای اینستاگرام نظیر ویدئو، هشتگ، 
نمایش زنده و اس��توری همیش��ه اهمیت دارد، با این حال پس از اعمال تغییرات تازه در اینس��تاگرام اهمیت این امر 

دوچندان خواهد شد. شاید بازبینی استراتژی کالن برندمان در این زمینه امری ضروری به نظر برسد.
 )B2B براس��اس گزارش های پلتفرم اینس��تاگرام از وضعیت پس��ت و کمپین ها، اکانت های تجاری )مانند برندهای
امکان مش��اهده اطالعاتی به مراتب کاربردی تر از تعداد الیک را دارند. این امر از طریق تغییر حالت اکانت برندمان به 
وضعیت کسب و کار )Business Mode( صورت می گیرد. به این ترتیب ما توانایی دسترسی به گزارش های رسمی 
و معتبر اینس��تاگرام در مورد اکانت مان را خواهیم داش��ت. به عالوه بخش فنی اینس��تاگرام به صورت منظم اطالعات 
کاربردی کلی منتشر می کند. بدون تردید استفاده از چنین اطالعاتی نقش سازنده ای برای بهبود وضعیت برندمان در 
این ش��بکه اجتماعی خواهد داشت. خوش��بختانه اکنون امکان ارزیابی وضعیت اکانت برندمان در اینستاگرام از طریق 
اندازه گیری تعداد کلیک کاربران بر روی لینک بخش بیوگرافی، مشاهده مطالب، ذخیره سازی پست ها و بسیاری موارد 
مش��ابه دیگر وجود دارد. به این ترتیب عدم نمایش تعداد الیک ها به صورت عمومی تاثیر منفی بس��یار زیادی بر روی 
فعالیت برندها نخواهد داش��ت. نکته مهم در اینجا ضرورت جس��ت وجو برای معیارهای بهتر اس��ت. چنین معیارهایی 
به ما در زمینه مدیریت وضعیت اکانت مان کمک خواهد کرد. در صورت اس��تفاده درس��ت از س��ایر معیارهای ارزیابی 
وضعیت اکانت مان در اینس��تاگرام همچنان امکان دس��تیابی به موفقیت وجود خواهد داش��ت. ب��ه عنوان یک راهکار 
مناس��ب، همیشه امکان همکاری با آژانس های بازاریابی وجود دارد. به این ترتیب برند ما کمک های سودمندی از آنها 
دریافت خواهد کرد.  خوش��بختانه امروزه پلتفرم های مدیریتی زیادی در دس��ترس برندها قرار دارد. با استفاده از این 
پلتفرم ها امکان مش��اهده آمارهای کاربردی در رابطه با وضعیت برندمان در ش��بکه های اجتماعی وجود دارد. یکی از 
این پلتفرم های کاربردی مربوط به موسسه ما یعنی Oktopost است، بنابراین به عنوان یک گزینه مطمئن استفاده 
از آن را مدنظر قرار دهید.  آینده اینس��تاگرام به مانند س��ایر ش��بکه های اجتماعی برای بسیاری از ما نامشخص است. 
با توجه به ش��ایعات گسترده در مورد آپدیت آتی اینستاگرام ارزیابی درست وضعیت پیش رو دشوار خواهد بود. همسو 
با ضرورت خداحافظی با معیارهای مبتنی بر تعداد الیک پس��ت ها، بس��یاری از پرسش های اساسی نیازمند ارائه پاسخ 
دقیق خواهد بود. در این میان توجه به ایجاد یک برنامه بازاریابی اینستاگرامی با اتکا بر تکنیک های راهبردی ضروری 

است. نکته مهم انطباق میان برنامه بازاریابی موردنظر و وضعیت کلی برندمان است. 
oktopost :منبع

تبلیغـاتخالق

به قلم: سامر ایپس کارشناس حوزه بازاریابی و نویسنده
 ترجمه: علی آل علی     

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

   سه شنبه   اول مرداد 1398    شماره 1357   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672      فکس تحریریه: 88853919
سازمان آگهی ها: 88936651    امور مشترکین: 88935349

مترجم: امیر آل علی: در دو مطلب پیش��ین ب��ه ۳۱ اقدام برای 
اینکه تبدیل به محبوب ترین کارمند شرکت شوید اشاره کردیم و 

حال به ادامه آنها می پردازیم.
۳2-پرمشغله باشید. درواقع این امر که بیش از حد به استراحت 
بپردازید، تصویر ذهنی بدی را نس��بت به ش��ما ایجاد خواهد کرد. 
ب��ه همین خاطر نیز الزم اس��ت تا برنام��ه کاری خود را به نحوی 
تنظی��م کنید ک��ه در اکث��ر مواقع مش��غول به کار ب��وده و جزو 

سخت کوش ترین افراد شرکت محسوب شوید. 
۳۳-به دنبال رفع س��وءتفاهم ها باش��ید. بنا به ه��ر دلیلی این 
احتم��ال وجود دارد که یک س��وءتفاهم و کدورت��ی به وجود آید. 
تحت این ش��رایط رها کردن این موضوع می تواند به مرور زمان به 
یک مش��کل بزرگ تبدیل ش��ود. به همین خاطر نیز الزم است تا 
در رابطه با این دسته از مشکالت با اطرافیان خود صحبت کرده و 

هیچ گاه عذرخواهی کردن را نشانه ضعف تلقی نکنید. 
۳۴-مثبت گرای��ی را در خ��ود تقوی��ت کنی��د. ان��واع کتاب ها، 
س��خنرانی ها و دوره های آموزشی می تواند نوع نگرش شما نسبت 
به موضوعات مختلف را تغییر دهد. درواقع هنگامی که خودسازی 
خوبی را داشته باشید، کمتر دچار مشکل خواهید شد. بدون شک 
مثبت گرایی از جمله این موارد محس��وب می ش��ود که تقویت آن 

تحولی را در وضعیت کاری به همراه خواهد داشت. 
۳۵-وفادار باشید. برای هر شرکتی ممکن است لحظات سختی 
رق��م بخ��ورد، با این ح��ال در صورتی که ش��ما پش��تیبان مدیر، 

همکاران و در یک کالم ش��رکت خود باش��ید، بدون شک پس از 
خارج شدن از بحران، محبوبیت شما چندین برابر خواهد شد. 

۳6-برای خود اس��تانداردهایی را داشته باشید. درواقع هنگامی 
ک��ه در همه چیز برای خود استانداردس��ازی کنید، محیط اطراف 
نیز مجبور به همگام س��ازی با ش��ما خواهد شد. برای مثال اگر در 
زمینه صحبت با همکاران اصولی مشخص را رعایت کنید، آنها نیز 

به صورت طبیعی پیرو استانداردهای شما خواهند شد. 
۳7-ظاهری مناسب داشته باش��ید. درواقع نوع لباس پوشیدن 
ش��ما باید به صورتی باشد که یک ش��خصیت درست را از شما به 
نمایش بگذارد. به همین خاطر نیز از پوش��یدن لباس های عجیب 
خودداری کنید. همچنین آراس��تگی را نیز مورد توجه قرار داده و 

تمامی اصول شیک پوشی را رعایت کنید. 
۳۸-همگان را برای خود محترم بشمارید. این امر باعث خواهد شد 
تا حتی با ساده ترین کارمند شرکت نیز رفتار درستی را داشته باشید. 
۳۹-از نه گفتن واهمه نداشته باشید. درواقع اگرچه کمک کردن 
به سایرین و مالحظه آنها کامال ضروری است، با این حال این امر 
نباید شما را از پاسخ های منفی در زمان و شرایط درست، دور نگه 
دارد. در نهایت الزم اس��ت تا لحن ش��ما به صورتی باش��د که این 

اقدام با دلخوری همراه نشود. 
۴0-برای اصول درست بجنگید. اگرچه توصیه می شود که تنها 
زمانی با دیگران درگیر ش��وید که از برد خ��ود اطمینان دارید، با 
این حال در رابطه با اصول درس��ت، نباید بیش از حد محاسبه گر 

باش��ید. بدون شک این امر بیانگر انس��ان بودن شما بوده و بازتاب 
بسیار خوبی را خواهد داشت. 

۴۱-این جمله را همیش��ه به خاطر داشته باشید که کسب وکار 
بد وجود نداش��ته ولی تاجر خوب و بد را می توان یافت. به همین 
خاطر نباید اوضاع بازار و ش��رایط کاری را ب��ه بهانه ای برای عدم 

تالش تبدیل کنید. 
۴2-هی��چ گاه فراموش نکنید که ش��ما نماین��ده ای از برند خود 
محس��وب می ش��وید. به همین خاطر نیز الزم است تا در رابطه با 
نوع رفتار خود در محیط های خارج از شرکت نیز محتاط باشید. 

۴۳-راحت تر کردن کار خود را به معنای تنبلی تلقی نکرده و با 
این اقدام در میزان انرژی خود صرفه جویی کنید. 

۴۴-از فرصت های موجود برای افزایش تاثیر خود در ش��رکت، 
اس��تقبال کنید. این موارد حتی اگر به اضافه حقوق شما در همان 
لحظه منجر نشود، بدون شک آینده شغلی بهتری را به همراه دارد 

و ارزش شما را برای تیم افزایش خواهد داد. 
۴۵-با مشتریان ارتباط دوستانه برقرار کنید. این امر که مدیران 
بدانند بخش��ی از مش��تریان به علت رابطه خوب شما با آنها شکل 
گرفته اس��ت، تاثیرگذاری فوق العاده ای را به همراه خواهد داشت. 
درواقع الزم است تا به این باور دست پیدا کنید که کارمند بودن، 
صرفا به معنای انجام انتظارات موجود نیست و الزم است تا چیزی 
فراتر از یک کارمند معمولی باشید.                       ادامه دارد ...
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