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رئیس سازمان امور مالیاتی از بازگشت الیحه مالیات بر عائدی سرمایه خبر داد

مالیات بر عائدی سرمایه
زیر تیغ

فرصت امروز: با اینکه معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، پیش از این، از نهایی شدن الیحه مالیات بر عائدی سرمایه برای ارسال به 
هیات دولت خبر داده بود و همگان منتظر تقدیم طرح مالیات بر عائدی سرمایه به مجلس بودند، اما حاال رئیس سازمان امور مالیاتی 
از بازگشت این الیحه به سازمان امور مالیاتی خبر می دهد. این گفته امیدعلی پارسا درباره برگشت خوردن الیحه مالیات بر عائدی 
س��رمایه در حالی اس��ت که پیش از این خود او در خطبه های پیش از نماز جمعه تهران با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی ثروت 
شامل امالک، خودرو، سکه و ارز می شود، از نهایی شدن این الیحه در وزارت اقتصاد و ارائه آن به هیات دولت برای تصویب آن خبر 
داده بود. ابهامات درباره سرنوشت این الیحه مالیاتی مهم اما زمانی بیشتر می شود که بدانیم هفته گذشته محمدعلی دهقان دهنوی، 

دعوت وزیر راه و شهرسازی از سرمایه گذاران 
برای تولید مسکن استیجاری

منجی بازار اجاره آمد
3
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آمارهای تجاری کشور در3 ماهه نخست امسال نشان می دهد

۱۰ شریک نخست تجاری ایران

معرفی کتاب ماشین محتوا نوشته  دن نوریس
راهکارهای حفظ تمرکز در کار از زبان 4۰ کارآفرین موفق

مدیریت ضعیف و نشانه های آن
۱۰۰ گام برای موفقیت در بازاریابی

چرا بازاریابی نوستالژیک تاثیرگذار است؟
خداحافظی با تبلیغات اینترنتی

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

مخالفت ترامپ با درخواست 
اپل برای کاهش تعرفه  واردات 

قطعات مک پرو

5

فرصت امروز: کاهش قیمت دالر، سـکه، طال، سـرگیجه در 
بازار خودرو و رکود در بازار مسـکن از ابتدای امسـال باعث 

شده تا بسیاری از سـرمایه گذاران به بازار سرمایه 
متمایل شوند. بررسی بازارها نیز نشان می دهد...

 ارزش سرمایه گذاري در بازار سرمایه ایران
از مرز 2۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت

حال خوب بورس در سال 98

یادداشت

برق هنوز خدمت 
تلقی می شود نه کاال

 80 ب��ا  کش��وری  ای��ران 
میلی��ون نف��ر جمعیت اس��ت 
که 82 هزار م��گاوات نیروگاه 
برقی نصب ش��ده دارد. آخرین 
پی��ک مص��رف ثبت ش��ده در 
ای��ران 58هزار مگاوات اس��ت. 
20درصد نیروگاه ه��ا در ایران 
در رزرو نگه داش��ته ش��ده اند 
چراک��ه ممک��ن اس��ت هر آن 
یک واحد از مدار خارج ش��ده 
و باید واحد دیگری به سرعت 
جایگزی��ن آن ش��ود. ب��ه طور 
کلی، بدون ریس��ک و مش��کل 
در ای��ران 60 ه��زار م��گاوات 
ظرفیت تولید برق وجود دارد. 
یک س��وم از ب��رق تولیدی در 
کش��ور ب��ه صنایع می رس��د، 
یک س��وم هم در برق شهری 
و ی��ک س��وم دیگ��ر در بخش 
خدم��ات عموم��ی و تج��اری 
مصرف می ش��ود. بیشتر از یک 
ماه اس��ت که با ورود به فصل 
تابستان و افزایش مصرف برق، 
مس��ئله اس��تخراج رمزارزها و 
اثرگذاری آن بر میزان مصرف 
مورد توجه و انتقاد قرار گرفته 
است. به طور معمول زمانی که 
یک موضوع جدی��د در فضای 
اجتماعی کش��ور  و  اقتص��ادی 

مطرح می ش��ود، همه 
3نسبت به آن مقاومت...

یکشنبه
6  مرداد

۱398

25 ذوالقعده ۱44۰ - سـال ششم
شماره   ۱36۰- ۱6صفحه - 5۰۰۰۰ ریال

Sun.28 Jul 2019

بررس��ی ها نشان می دهد که خودروسازان تا تیرماه امسال، نزدیک به 5 میلیارد 
دالر ارز ۴200 تومانی دریافت کرده اند. در حوزه قطعه سازی، شرکت صنایع تولیدی 
کروز ۹8 میلیون دالر و دو شرکت متعلق به ایران خودرو روی هم رفته ۱۱2 میلیون 
 دالر ارز ۴200 تومان��ی گرفته اند. با این حال، نزدیک به ۱60 هزار خودرو در انبار 
خودروسازان به خاطر کسری قطعه رسوب کرده و یکی از اصلی ترین دالیل گرانی 

خودرو هم همین گرانی قطعات بوده  است.
به گزارش ایرنا، ش��بیه به لشگری عظیم با رنگ های غالب سفید و مشکی کنار 
هم ردیف شده اند. از زاویه هوایی، ماشین ها به صف کنار هم نشسته اند و انبارهای 
خودروس��ازان را پ��ر کرده اند. طی ی��ک ماه اخیر، عکس ه��ای هوایی از پارکینگ 
خودروس��ازان منتشر ش��د که در کنار اظهارات مختلف، بخشی از غائله کمبود و 
افزایش عجیب و غریب قیمت ها در بازار خودرو را روشن کرد. براساس صحبت های 
مسئوالن غول های خودروساز، ماشین های انبارشده در پارکینگ ها ناقص هستند 
و به خاطر کسری قطعات ایمنی و الکترونیکی قابل عرضه نیستند. همین کمبود 
عرضه، بخش زیادی از  تقصیر گرانی خودرو را به دوش می کش��د.  جست وجو در 
میان مناب��ع مختلف، اثبات می کند که گرانی قطعات یک��ی از اصلی ترین عوامل 
آشفتگی های بازار خودروی داخلی است. این در حالی  است که دولت برای تامین 
این قطعه ها، از ابتدای س��ال گذش��ته ارز دولتی تخصیص داده است. بررسی ها از 
فهرست دریافت کنندگان ارز ۴200 تومانی نشان می دهد که تا تیرماه امسال، دو 
خودروس��از بزرگ نزدیک به 5 میلیارد دالر ارز دریافت کرده اند. بررس��ی جزییات 
در فای��ل داده های بس��یار بزرگ بانک مرکزی نیز روش��ن می کند ک��ه در حوزه 
قطعه سازی سه شرکت بیشترین میزان ارز را دریافت کرده اند. صنایع تولیدی کروز 
۹8 میلیون دالر ارز گرفته و دو ش��رکت متعلق به ایران خودرو نیز روی هم رفته 
بی��ش از ۱۱2 میلیون دالر برای واردات قطعه، ارز ۴200 تومانی دریافت کرده اند. 
ب��ا این حال، گفته می ش��ود که ۱60 هزار خودروی ناقص در انبار  خودروس��ازان 
وجود دارد و 80درصد از رس��وب خودروهای ایران خودرو و سایپا به گردن همین 
شرکت هایی است که بیشترین میزان ارز را دریافت می کنند و برای خرید غول های 
جاده مخصوص از دولت نیز خیز بلندی برداشته اند.  طی دو هفته اخیر نیز قیمت 
خودروهای داخلی افت ۷ تا ۱2 میلیونی داشته  است. به اعتقاد کارشناسان، عرضه 
خودروهای ایران خودرو عامل این کاهش قیمت بوده  اس��ت. همین مساله روشن 
می کند که اگر قطعات خودروهای ناقص زودتر تامین و عرضه می شد، احتماال بازار 

خودرو، پژوی 206 صد میلیونی را به خود نمی دید.
ام��ا دو هفته پیش بود که بانک مرکزی، فهرس��ت دریافت کنندگان ارز نیمایی 
و دولت��ی را تا تیرماه ۹8 بروز کرد. این فهرس��ت تنه��ا به صورت خام و بدون هیچ 
دسته بندی نام  شرکت ها و ارزهای دریافتی آنها را براساس واحدهای پول مختلف 
ارائه می کند و مش��خص نیست که این ش��رکت ها در چه حوزه ای فعال هستند و  
در قب��ال دریاف��ت ارز، دقیقا چه کاال و خدماتی وارد کرده ان��د، اما با این وجود، با 
کنکاش در این فهرست می توان به برخی از شرکت های واردکننده قطعات خودرو 

و  شرکت هایی با بیشترین میزان ارز دریافتی رسید. 
بررسی ها از این فهرست نشان می دهد که حداقل 20 شرکت بزرگ قطعه سازی 
از فروردین ۹۷ تا تیرماه ۹8 ارز ۴200 تومانی دریافت کرده اند؛ چنانچه بیشترین 
ارز متعلق به شرکت کروز و بعد از آن هم دو شرکت ساپکو و ایساکوی ایران خودرو 
بوده  است. شرکت کروز، بیش از ۹8 میلیون دالر ارز در قالب ارزهای یوآن، وون و 
یورو دریافت کرده  اس��ت. این شرکت تاکنون 26.۹2درصد از سهام ایران خودرو را 

به دست آورده و چند درصد از سهام سایپا را هم صاحب شده  است.
بعد از آن، ش��رکت طراحی مهندس��ی و تامین قطعات ایران خودرو معروف به 
ساپکو قرار دارد که نزدیک به  80 میلیون دالر ارز ۴200 تومانی در قالب ارزهای 
یورو، یوآن چین، روپیه هند، وون کره جنوبی، ین ژاپن و ریال عمان دریافت کرده  
است. ایساکو، با عنوان کامل تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو نیز ۳2 

میلیون و ۱۱8 هزار و ۱۳6 دالر ارز در قالب یورو، یوآن و روپیه دریافت کرده است. 
با این حس��اب، شرکت های قطعه سازی ایران خودرو بیش از ۱۱2 میلیون دالر ارز 

برای واردات قطعه دریافت کرده اند.
در مرتبه چهارم نیز س��ازه گستر سایپا با ۱2 میلیون دالر ارز دریافتی در قالب 
ی��وآن، وون و ی��ورو ق��رار دارد. در جایگاه ه��ای بعدی هم س��ایپا آذین نزدیک به 
۴.5میلیون دالر ارز و تولید و توزیع قطعات فرهنگ یدک اروند، ۳.6 میلیون دالر 

ارز دریافت کرده اند.
اما براساس اطالعات انجمن قطعه سازان خودرو، خودروهای موجود در کف ایران  
خودرو بیش از 5 هزار میلیارد تومان ارزش دارند و  ارزش خودروهای انباشت شده 
در سایپا نیز همین حدود است. فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات 
چهارم خردادماه گفته بود:»۹5درصد قطعه سازان با باالترین ظرفیت خود در حال 
تولید قطعه هستند، اما کسری یکی دو قطعه سبب شده که خودروهای تولیدشده 
تجاری نشوند. باید بررسی شود و ببینند که چه شرکتی بیشترین میزان ارز دولتی 
را دریافت کرده، بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و در مقابل، عامل اصلی 
ناقصی 80درصد خودروهای کف کارخانه اس��ت.  این ش��رکت بزرگ قطعه ساز در 
حال خریدن سهام شرکت های خودروساز است و بخشی از سهام آنها را هم خریده 
است.« وی ادامه داد: »عملکرد انحصاری این شرکت سبب شده تا سایر شرکت های 
قطعه  س��از در معرض تعطیلی قرار بگیرند. ش��نیده ها حاکی الست اکنون شرکت 
یادشده در حال خرید شرکت های نیمه تعطیل قطعه سازی است، در حالی که اگر 

پول دارند باید جنس و قطعه به خطوط خودروسازی تزریق کند.«
همان زمان بررسی  های مطبوعاتی نشان داد که شرکت یادشده، شرکت صنایع 

تولیدی کروز است؛ شرکتی که قصد دارد ایران خودرو و سایپا را بخرد.
بررسی ها نشان می دهد بیش از 500 شرکت در زنجیره تولید قطعه برای صنعت 
خودروس��ازی کش��ور فعالیت می کنند. بیش از یک هزار و 200 واحد قطعه سازی 
خودرو در کش��ور وجود دارند و ۱5 هزار کارگاه کوچک هم در این صنعت حضور 
دارند، اما ۳0درصد تولید قطعات خودروسازی کشور به صورت انحصاری در دست 
سه غول قطعه سازی است و این شرکت ها عمدتا تامین کننده انحصاری نزدیک به 

2۳00 قطعه هستند. 
بررس��ی های دیگر نیز تایید می کند که با بازی در زمین قطعه س��ازی خودرو و 
انحصارهای آن، اوضاع بازار خودرو به آشفتگی های کنونی رسیده است. 2۹تیرماه 
س��ال ۹۴، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد صنایع خودروسازی کشور، 
از انحصار و رانت در صنعت قطعه سازی روایت می کرد. این گزارش همان زمان هم 
از افزایش شدید قیمت قطعات خودرو حکایت داشت که اگر همان زمان در عمل 
تاثیرگذار بود و اقداماتی برای شکست این انحصار انجام می شد، احتماال در سال ۹۷ 

خودروی پراید نمی توانست از مرز 50 میلیون تومان عبور کند.
براس��اس گزارش تحقیق و تفحص مجلس ش��رکت های »کروز، عظام و صنایع 
سندان ایرانیان« تامین کننده بیش از ۳0درصد قطعات و سیستم های خودروهای 
پرتیراژ خودروس��ازان ایرانی بوده اند که در 2هزار و ۳00 قطعه به صورت تک منبع 
تامی��ن این قطعات فعالیت می کنند. در این گ��زارش آمده بود: »تامین قطعات از 
تولیدکنندگان انحصاری باعث ش��ده در صورت وج��ود نقیصه در قطعه به جهت 
جلوگیری از توقف خط تولید به رغم بروز مشکالت کیفی، شرکت مجبور به استفاده 
از این گونه قطعات در تکمیل محصوالت شده و نهایتا تعداد زیادی از مشتریان در 
شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضا 
برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین می ش��ود. همچنین عدم مدیریت 
صحیح در زنجیره تامین موجب شده است تامین از طریق شبکه های شرکتی تو در 
تو و پیچیده که به نحو ماهرانه ای به هم تنیده شده اند، افزایش شدید قیمت قطعات 
را به همراه داشته باشد و به طور طبیعی قیمت تمام شده محصوالت تولیدی شرکت 

را به صورت فزاینده افزایش دهد.«

کدام قطعه سازان خودرو بیشترین ارز 42۰۰ تومانی را گرفتند؟
3۰درصد تولید قطعات در انحصار 3 غول 

حمیدرضا صالحی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران



فرصت امروز: بررسی آمار روزانه گمرک نشان می دهد که 5 مبدأ عمده صادراتی 
ایران در فصل بهار ش��امل کش��ورهای عراق، چین، امارات، افغانس��تان و ترکیه و 
همچنین 5 مبدأ عمده وارداتی نیز کش��ورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان 
بوده اند؛ این چکیده تازه ترین گزارش��ی است که معاونت بررسی های اقتصادی اتاق 
بازرگانی تهران درباره آمارهای تجاری کش��ور در س��ه ماهه نخست امسال منتشر 
کرده اس��ت. نگاهی به ۱0 ش��ریک اول تجاری ایران در سه ماهه نخست سال ۹8 
بیانگر راهبرد اس��تراتژیک کشورهایی اس��ت که در دوران اوج تحریم های یکجانبه 

آمریکا با ایران سازوکار تجاری داشته اند.
انتشار این گزارش درحالی است که از اردیبهشت ماه امسال، روند انتشار آمارهای 
گمرک متوقف ش��ده است و تنها دسترس��ی به آمارهای روزانه گمرک )صادرات و 
واردات 20 قل��م عم��ده صادراتی و وارداتی در همان روز؛ 20 مبدأ عمده وارداتی یا 
مقصد عمده صادراتی در همان روز و 20 گمرک عمده کش��ور برحسب صادرات و 

واردات در همان روز( وجود دارد.
آمارهای تحلیل مقدماتی گمرک ایران پیش از این براس��اس »۱00 کشور طرف 
مبادله«، »اقالم عمده کاالیی«، »جزییات کاالیی مشتمل بر همه ردیف تعرفه های 
هش��ت رقمی، همه گمرکات، همه مقاصد و همه مبادی تج��اری«، »آمار ماهیانه 
واردات و صادرات« و »خودرو و قطعات )دس��تگاه-وزن-ارزش( « بوده است. با این 
حال، بررس��ی آمار روزانه گمرک نشان می دهد که کشورهای عراق، چین، امارات، 

افغانس��تان و ترکیه، 5 مبدأ عمده صادراتی ایران در فصل بهار بوده اند و در مقابل، 
کش��ورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان هم 5 مب��دأ عمده وارداتی ایران به 

حساب می آیند.
5 مقصد اول صادراتی در بهار 98

براس��اس اعالم معاونت بررس��ی های اتاق بازرگانی تهران، 5 مقصد اول صادرات 
ایران در بهار ۹8 به ترتیب به کش��ورهای عراق، چین، امارات، افغانس��تان و ترکیه 
بوده است. بر این اساس در فصل بهار امسال، صادرات ایران به عراق معادل 6 هزار 
و ۳05 تن به ارزش  2میلیارد و ۳۹۱ میلیون دالر بوده است. این رقم برای صادرات 
به چین نیز برابر با ۱2هزار و 228 تن به ارزش 2 میلیارد و ۳5۴ میلیون دالر و برای 
امارات ۴ هزار و ۱6۱ هزار تن به ارزش یک میلیارد و 555 میلیون دالر بوده است.

از س��وی دیگر، صادرات ایران به افغانستان در سه ماهه نخست ۹8 برابر با 5۱۳ 
میلیون دالر )یک هزار و ۴28 هزار تن( برآورد شده است و همچنین این میزان به 

ترکیه ۳82.۳میلیون دالر )یک هزار و 68 هزار تن( بوده است.
5 مبدأ عمده وارداتی در سه ماهه نخست 98

طبق این گزارش، کش��ورهای چین، امارات، ترکی��ه، هند و آلمان نیز به ترتیب 
بیش��ترین صادرات را به ایران در سه ماهه نخست س��ال ۱۳۹8 داشته اند. بررسی 
آمارهای روزانه گمرک نش��ان می دهند که بزرگترین صادرکننده به ایران همچنان 
کشور چین با ۷8۹ هزار تن کاال به ارزش 2 میلیارد و 2۷5 میلیون دالر بوده است.

در جایگاه دوم این فهرس��ت نیز کش��ور امارات با صادرات ۷۹۳ هزار 
تن کاال به ارزش یک میلیارد و 5۳5 میلیون دالر قرار دارد و رده س��وم 
این فهرس��ت ه��م با یک هزار و ۱6۳ هزار تن ب��ه ارزش یک میلیارد و 
2۴۹ میلی��ون دالر در اختیار ترکیه اس��ت. ای��ران همچنین از هند در 
فص��ل بهار معادل یک هزار و ۱۹۴ ه��زار تن کاال به ارزش یک میلیارد 
و 2۱8میلیون دالر وارد کرده اس��ت. جایگاه پنجم این فهرس��ت نیز به 

کشور آلمان با 5۱0 میلیون دالر )20۹ هزار تن( تعلق دارد.
اقالم عمده وارداتی و صادراتی فصل بهار

گزارش معاونت بررس��ی های اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که 5 قلم عمده 
وارداتی در سه ماهه نخست امسال شامل »برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید 
ش��ده« به ارزش 688.۷ میلیون دالر، »ذرت دامی« به ارزش 566.۷ میلیون دالر، 
»لوبیای سویا به جز دانه« به ارزش ۳۳2.8 میلیون دالر، »کنجاله و سایر آخال های 
جامد« به ارزش ۳26.0میلیون دالر و »کره بس��ته بندی« به ارزش 25۷.6 میلیون 

دالر بوده است.
همچنین در مدت زمان مشابه 5 کاالی نخست صادراتی ایران نیز »گاز طبیعی 
مایع ش��ده« به ارزش 2 میلیارد و ۷6۷ میلیون دالر، »پروپان مایع شده« به ارزش 
۴5۷.۷ میلی��ون دالر، »میعانات گازی« به ارزش ۴۱۹.۴ میلیون دالر، »قیر نفت« 

به ارزش 2۹5.۴ میلیون دالر و »متانول« به ارزش 2۷۳.5 میلیون دالر بوده اند.

آمارهای تجاری کشور در3 ماهه نخست امسال نشان می دهد

۱۰ شریک نخست تجاری ایران

فرصت امروز: با اینکه معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، پیش از این، از نهایی شدن 
الیحه مالیات بر عائدی سرمایه برای ارسال به هیات دولت خبر داده بود و همگان 
منتظر تقدیم طرح مالیات بر عائدی سرمایه به مجلس بودند، اما حاال رئیس سازمان 

امور مالیاتی از بازگشت این الیحه به سازمان امور مالیاتی خبر می دهد.
این گفته امیدعلی پارسا درباره برگشت خوردن الیحه مالیات بر عائدی سرمایه 
در حالی اس��ت که پیش از این خود او در خطبه های پیش از نماز جمعه تهران با 
بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی ثروت شامل امالک، خودرو، سکه و ارز می شود، 
از نهایی ش��دن این الیحه در وزارت اقتصاد و ارائه آن به هیات دولت برای تصویب 

آن خبر داده بود.
ابهامات درباره سرنوش��ت این الیحه مالیاتی مهم اما زمانی بیش��تر می شود که 
بدانیم هفته گذش��ته محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد از 
ارسال الیحه ای مالیاتی با عنوان »مالیات بر فعالیت های اختالل زا« برای بررسی به 
هیات دولت خبر داده و تاکید کرده بود که این الیحه جدید با رویکرد از بین بردن 
زمینه فعالیت های اختالل زا تنظیم شده است و با رویکرد معمول مالیات بر عایدی 

سرمایه متفاوت است.
به گزارش ایسنا، او همچنین گفته بود که این الیحه با رویکردی نوآورانه و با هدف 
سرکوب فعالیت های اقتصادی غیرمولد و محتکرانه تنظیم شده و تالش شده نه تنها 
هیچ گونه اختاللی در بازارهای مولد و بخش واقعی اقتصاد وارد نش��ود بلکه اجرای 
این طرح زمینه س��از مهاجرت سرمایه از فعالیت های اختالل زا و سوداگری هایی که 
هیچ گونه خلق ارزش اقتصادی ندارند به بخش هایی از اقتصاد باش��د که بستر رشد 

اقتصادی و رونق تولید را فراهم می سازد.
مالیات از فعالیت های اختالل زا همان مالیات بر عائدی سرمایه است؟

این ویژگی های ذکرش��ده در توصیف مع��اون وزارت اقتصاد از الیحه »مالیات بر 
فعالیت های اختالل زا« دقیقا همان ویژگی هایی است که از الیحه مالیات بر عائدی 
سرمایه انتظار می رود. بر این اساس سوال اساسی که به وجود می آید این است آیا 
این الیحه جدید قرار اس��ت جایگزین الیحه مالیات بر عائدی س��رمایه شود یا در 

راستای همان الیحه است؟
برخ��ی گمانه زنی ها از این حکایت دارد که ظاه��را الیحه مالیات بر فعالیت های 
اختالل زا قرار است همان مفاد الیحه مالیات بر عائدی سرمایه منهای بحث مسکن 
را ش��امل ش��ود. در این صورت بازگشت الیحه مالیات بر عائدی سرمایه را می توان 

نوعی عقبگرد دولت از اخذ مالیات بر مسکن تلقی کرد.

در ای��ن رابطه پیگیری ها از وزارت اقتصاد و س��ازمان امور مالیاتی درباره چند و 
چون این ماجرا و سرنوشت الیحه مالیات بر عائدی سرمایه به عنوان مهمترین طرح 
اقتصادی دولت برای ایجاد عدالت اقتصادی تا این لحظه بی نتیجه باقی مانده است.

یک سال از تشکیل کارگروه مالیات بر سرمایه می گذرد
اوایل مردادماه س��ال گذشته بود که حسین میرش��جاعیان، معاون وقت وزارت 
اقتصاد با بیان اینکه با طرح مالیات بر س��رمایه ها می توان جلوی س��فته بازی ها را 
گرفت، از تش��کیل کارگروه��ی ویژه در وزارت اقتصاد ب��رای اجرای این طرح خبر 

داده بود.
از زمان وعده تشکیل این کارگروه که قرار بود به صورت ویژه و فوری برای مالیات 
بر س��رمایه تدبیری بیندیشد، حدود یک سال می گذرد و در این مدت فعالیت های 
سفته بازی در بازارهای مختلف و مخصوصا بازار مسکن باعث افزایش چندین برابری 
قیمت ها ش��ده اس��ت به طوری که امکان خرید خانه از بسیاری از اقشار کم درآمد 

جامعه سلب شده است.
گفتنی اس��ت، مالیات بر عایدی سرمایه )CGT( در بیشتر از ۱80 کشور جهان 
در حال اجراست و از این نوع مالیات به عنوان ابزاری جدی برای کنترل فعالیت های 

سوداگرانه مخصوصا در بخش مسکن استفاده می شود.
وقت کشی در بازار مسکن

اما چرا در الیحه مالیات بر درآمد فعالیت های اختالل زا، مسکن لحاظ نشده است؟ 
به گزارش مهر، ابتدای مجلس دهم بود که زمزمه هایی از اجرای طرحی در راستای 
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن مطرح شد؛ موضوعی که در نهایت در 
کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و مقرر شد برای تصویب نهایی به صحن برود.

در همین زمان، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت در جلسه ای با رئیس 
مجلس به بهانه رکود چند ساله مسکن، مخالفت خود را با مالیات ستانی در حوزه 
مس��کن اعالم کرد که ادله های آخوندی به بار نشس��ت و این طرح به کمیس��یون 
اقتصادی برگش��ت داده ش��د. در این میان، دولت بارها از طرق مختلف اعالم کرد 
که قصد دارد برای اجرای مالیات بر عایدی س��رمایه در تمام بازارها اعم از مس��کن 
الیحه ای تهیه و به مجلس ارسال کند که در همین راستا بارها کرباسیان وزیر وقت 
اقتصاد و تقوی نژاد رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می کردند که ابزار 
بررسی عایدی سرمایه افراد در دست است و امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه 

وجود دارد، اما این مباحث تنها در مقام سخن باقی ماند.
تا اینکه سال گذشته و در خالل مطرح شدن لزوم مبارزه با درآمدهای بادآورده و 

سفته بازی، مباحث جدی تری در دولت درخصوص تهیه طرحی تحت عنوان مالیات 
بر عایدی س��رمایه مطرح شد؛ به گونه ای که محمدقاسم پناهی سرپرست پیشین 
سازمان امور مالیاتی در اسفندماه سال گذشته، دستور کار اصلی این سازمان را برای 

سال ۹8 تهیه و ارائه الیحه مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرده بود.
از همان زمان تا تیرماه امس��ال، متولیان وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی عنوان 
می کردند که الیحه مالیات بر عایدی سرمایه با فراگیری تمام بازارها اعم از مسکن 
به زودی به مجلس ارسال می شود. با این حال مطابق با آنچه که اعالم شد، وزارت 
اقتصاد تنها یک الیحه تحت عنوان الیحه »مالیات بر درآمد فعالیت های اختالل زا« 

تهیه و برای تصویب به دولت ارسال کرده است.
کاهش بازدهی فعالیت های اقتصادی غیرمولِد اختالل زا

در این راس��تا، محمدعل��ی دهقان دهنوی، معاون اقتص��ادی وزیر اقتصاد هفته 
گذش��ته گفت: گاهی اوقات در مالیات بر عایدی س��رمایه هدف این اس��ت که از 
فعالیت اقتصادی بخش��ی را به عنوان درآمد مالیاتی کس��ب کنیم، اما گاهی اوقات 
هدف می تواند این گونه طراحی شود که اخذ مالیات به شکلی باشد که آن فعالیت 
اقتصادی غیرمولِد اختالل زا، نس��بت به سایر بخش ها بازدهی کمتری پیدا کند تا 
انگیزه س��وداگری و س��فته بازی و احتکار در بخش های غیرمولد کاهش یابد. این 

موضوع روح الیحه مالیات بر درآمد فعالیت های اختالل زا است.
به گفته وی، مالیات بر درآمد فعالیت های اختالل زا نس��بت به عایدی س��رمایه 

رویکرد نوآوری بیشتری دارد و شیوه ای جدید محسوب می شود.
ام��ا معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در حال��ی از تهیه تنها یک الیحه آن هم تحت 
عنوان »درآمد فعالیت های اختالل زا« سخن می گوید که خبرها حکایت از آن دارد 
که دولت در این الیحه بخش مس��کن را نادی��ده گرفته و تنها حوزه هایی همچون 
ارز، خودرو و س��که را در نظر گرفته اس��ت. در صورت صحت این موضوع، باید از 
دولتمردان پرس��ید که چرا دولت مجلس را معطل الیحه خود کرد و موجب ش��د 
مجلس پیگیری طرح مالیات بر فعالیت های سوداگرایانه در حوزه مسکن را آن هم 

در بحبوحه حضور فعال دالالن و سفته بازان، متوقف کند؟
برای افکار عمومی مهم اس��ت بداند چرا دولت مطالبه اصلی مردم در یک س��ال 
اخی��ر که همان کنترل بازار مس��کن بوده را رها کرده اس��ت و به رغم آنکه انتظار 
می رفت با تدوین الیحه مالیات بر عایدی س��رمایه و اجرای آن در بخش مس��کن، 
ب��ه تکلیف خود در این حوزه عمل کند، اما با حذف مس��کن از الیحه فعالیت های 

اختالل زا، عماًل مهر تأییدی بر فعالیت سوداگران در بازار مسکن زده است؟!

رئیس سازمان امور مالیاتی از بازگشت الیحه مالیات بر عائدی سرمایه خبر داد

مالیات بر عائدی سرمایه، زیر تیغ

دریچه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد
حذف یارانه دهک های پردرآمد کلید خورد

وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی از تش��کیل کارگروه ح��ذف یارانه 
دهک های باالی درآمدی خبر داد و گفت نرخ بیکاری در سه ماهه نخست 

سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
به گزارش ایسنا، محمد ش��ریعتمداری ادامه داد: براساس مصوبه  دولت، 
کارگروه مش��ترکی با مشارکت وزارت کار،  س��ازمان برنامه و بودجه، وزارت 
ارتباطات و کش��ور با محوریت استانداران و فرمانداران تشکیل شده که این 
کارگروه  موظف است دهک های باالی درآمدی که نیازی به یارانه ندارند و 
یارانه آنها با محوریت اس��تانداران حذف شده است شناسایی کند و وجوه و 
منابعی که از این طریق حاصل آید را پس انداز و در جهت محرومیت زدایی 

و اشتغال زایی در استان مربوطه هزینه کند.
 ب��ه گفته وی، این برنامه در چارچوب آیین نامه ای اس��ت که به تصویب 

کارگروه شناسایی یارانه می رسد.
ش��ریعتمداری که در حاش��یه مراس��م تجلی��ل از مهارت آموختگان برتر 
نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران سخن می گفت، به آخرین آمار بیکاران 
در کشور اشاره کرد و گفت: مرکز آمار ایران، مرکز رسمی اعالم آمار است و 
براس��اس آمار اعالم شده از سوی این مرکز طی سه ماهه ابتدای امسال نرخ 
بیکاری نس��بت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و تعداد بیکاران 

2میلیون و 500 هزار نفر است.
او به علل کاهش نرخ بیکاری نیز اش��اره کرد و گفت: از جمله دالیل این 
امر می تواند کاهش نرخ مش��ارکت اقتصادی و پرداخت وام های ارزان با نرخ 
س��ود ۴درصد و 6درصد در مناطق روستایی و ش��هرهای زیر ۱0 هزار نفر 
جمعیت باشد که موجب شده تا سهم اشتغال روستایی از سبد اشتغال کل 

کشور از زیر ۳درصد به 25.۳درصد برسد.
وزی��ر تع��اون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ب��ا توجه به جمعیت جوان 
کش��ور و بیکاری نزدیک به 2.5 میلیون نفری الزم اس��ت تا بس��تر مناسب 
برای س��رمایه گذاری ها و بهبود فضای کس��ب و کار به وجود آید و شرایط 
مس��اعد برای دسترسی واحدهای تولیدی به س��رمایه در گردش مورد نیاز 

با به کارگیری نظام تامین اجتماعی و نظام حمایتی مناسب فراهم شود.
به گفته ش��ریعتمداری با پیش بینی برخی مشوق ها، پرداخت منابع ارزان 
قیمت در طرح اش��تغال روستایی و عشایری، گسترش مهارت آموزی، ایجاد 
مش��اغل خانگ��ی و ارائه آموزش ه��ای واقعی در محیط کار بخش��ی از نیاز 

اشتغال کشور برطرف شده است.

در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد
4  راهکار دولت برای جبران کسری بودجه

دولت ۴ راهکار شامل واگذاری و مولدسازی دارایی ها، استفاده از حساب 
ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اس��المی و برداشت ۴5 هزار میلیارد تومان 
از صندوق توس��عه ملی را برای جبران کسری بودجه ۹8 پیشنهاد داده که 
به تصویب س��ران قوا رسیده است. به گزارش فارس، راهکارهای پیشنهادی 
دولت برای جبران کس��ری بودجه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتص��ادی س��ران قوا به تصویب رس��ید. طب��ق گفته های معاون س��ازمان 
برنامه وبودجه، مقرر ش��ده است بودجه امسال برمبنای صادرات روزانه ۳00 
هزار بشکه نفت خام تنظیم شود. درنتیجه، کل کسری بودجه امسال حدود 
۱50 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و طبق پیشنهاد دولت، قرار است 

نیمی از آن با کاهش هزینه ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تأمین شود.
براساس این گزارش، دولت چهار راهکار برای افزایش منابع بودجه امسال 
)مجموعاً ۷6هزار و 500 میلیارد تومان( پیشنهاد داده است که عبارتند از:

* واگ��ذاری و مولدس��ازی دارایی های دولت توس��ط وزارت اقتصاد: ۱0 
هزار میلیارد تومان

* 50درصد موجودی حساب ذخیره ارزی: ۴ هزار و 500 میلیارد تومان
* فروش اوراق مالی اسالمی مازاد قانون بودجه ۹8: ۳8 هزار میلیارد تومان

* برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی: ۴5 هزار میلیارد تومان
مجموع ارقام فوق، ۹۷ هزار و 500 میلیارد تومان اس��ت ولی سقف مجاز 
دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی، 62 هزار میلیارد 
تومان اس��ت. بنابراین 2۱ هزار میلیارد تومان از رقم فوق کس��ر می شود و 

مجموع ارقام فوق برابر ۷6 هزار و 500 میلیارد تومان است.
گفتنی اس��ت مجوز دولت برای برداش��ت از صندوق توسعه ملی در سال 
۹۷، مجموعا 5.۷میلیارد دالر بوده و دولت در سال گذشته هیچ استفاده ای 
از این مجوز نکرده اس��ت. همچنین ظاهرا دولت مجوز استفاده از 20 هزار 
میلیارد تومان تنخواه که بخش��ی از آن مربوط به درآمدهای نفتی که هنوز 

اعالم وصول نشده، را دریافت کرده است.

مقاومت برخی دستگاه ها برای انتشار 
فیش های حقوقی

این برای چندمین بار است که رئیس سازمان اداری و استخدامی از عدم 
ورود چند دستگاه خاص از جمله قوه قضائیه و صدا و سیما برای بارگذاری 
اطالعات حقوقی خود در س��امانه حقوق و دس��تمزد گل��ه می کند و راه به 
جایی نمی برد؛ ظاهرا دستگاه های ناظر بر اجرای این تکلیف قانونی توجهی 

به تحقق آن ندارند.
به گزارش ایسنا، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
اداری و اس��تخدامی به دفعات اعالم کرده که برخی دس��تگاه ها برای ورود 
اطالعات حقوقی خود به س��امانه حقوق و دس��تمزد ورود نمی کنند و این 
موضوع را در روزهای اخیر بار دیگر مورد اش��اره قرار داده و گفته است که 
»در قوه مجریه اکثر دستگاه ها اطالعات خود را وارد کردند و در قوه مقننه 
و تمامی دس��تگاه های تابعه آن نیز اطالعات کارکنان در س��امانه حقوق و 
مزایا وارد ش��ده است. اما در این بین تاکنون هیچ اطالعاتی در قوه قضائیه 
بارگذاری نش��ده و این در حالی اس��ت که به گفته وی، »از مجموعه نهادها 
و بنیادهای زیر نظر رهبری و صدا و س��یما نیز اطالعاتی بارگذاری نش��ده 
اس��ت.« البته انصاری گفته که »از نظر سازمان اداری و استخدامی سامانه 
ثبت حقوق و مزایا کامال مس��تقر اس��ت و دستگاه هایی که اطالعات خود را 

وارد نکرده اند، باید در این زمینه همکاری کنند.«
از ابتدای س��ال گذش��ته بود که س��امانه حقوق و مزایا راه اندازی ش��د و 
دستگاه ها مکلف به بارگذاری اطالعات حقوقی شدند، اما تاکنون با گذشت 
بیش از یک سال خبری از برخی دستگاه ها نیست و با وجود تاکید چندباره 
سازمان اداری و استخدامی برای اجرای قانون اقدامی نکرده اند و هیچ پاسخ 
شفافی درباره این عدم تمایل اعالم نشده است. در این بین مشخص نیست 
چرا دس��تگاه های ناظر بر سامانه حقوق و مزایا، از جمله دیوان محاسبات و 
سازمان بازرسی کل کشور، نظارتی بر اجرا و ورود تمامی دستگاه ها ندارند، 

آن هم در حالی که حداقل دو سال از اجرای قانون برنامه گذشته است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فعاالن بازار مسکن با بیان این نکته که تعداد معامالت در بازار اجاره 
به شدت کاهش یافته است، می گویند با توجه به اینکه حدود ۳0درصد 
جامعه در خانه های اس��تیجاری زندگ��ی می کنند، این توقع وجود دارد 
که ب��رای راه اندازی س��ازمان اجاره داری و تولید مس��کن اس��تیجاری 

سیاست گذاری کالن وجود داشته باشد.
ب��ه گزارش خبرآنالین، اعداد و ارقام تازه منتش��ر ش��ده از س��وی بانک مرکزی 
پیرامون تحوالت بازار مس��کن نش��ان می دهد که قیمت هر مترمربع مس��کن در 
یک سال گذشته ۱0۴.۳درصد رشد داشته است. در خردادماه امسال تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 6 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 5۹.8درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین در خردادماه امسال 
متوس��ط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مس��کونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی ش��هر تهران ب��االی ۱۳ میلیون تومان بوده که 
نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتیب ۴.۹ و ۱0۴.۳ درصد افزایش 

را نشان می دهد.
این میزان افزایش نرخ مسکن موجب رشد اجاره بها در طول یک سال گذشته شده 
اس��ت و عمال این موضوع ذهن بخش زیادی از خانوارهای ایرانی را به خود درگیر 
کرده اس��ت. گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن درخصوص اجاره بهای 
مسکن نیز حاکی از آن است که شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران و در 
کل مناطق ش��هری در خردادماه امس��ال به ترتیب 2۳ و 20.۷درصد نسبت به ماه 

مشابه سال قبل افزایش داشته است.
افزایش نرخ اجاره در شرایطی است که طبق گزارش های بودجه خانوارهای بانک 
مرک��زی، حدود 25.۹درص��د از خانوارهای ایرانی در مس��کن های اجاره ای زندگی 
می کنند. همچنین بررسی گزارش های بودجه خانوار بانک مرکزی نشان می دهد که 
س��هم هزینه های مسکن از کل هزینه های ساالنه یک خانوار به ۳5.5درصد رسیده 

است که بیش از ۹0درصد از هزینه های مسکن مربوط به اجاره بها است.
رونمایی از منجی بازار اجاره

افزایش نجومی کرایه خانه در فصل جابه جایی مس��تاجران س��بب ش��د تا اخیر 
رئیس جمهور هم نسبت به افزایش اجاره بها اعتراض کرده و تاکید کند کرایه خانه 

نباید بیش از ۳0درصد افزایش یابد.
بر این اس��اس بود که وزارت راه و شهرس��ازی به تازگی در جهت کاهش هزینه 
خانوارهای اجاره نشین، از طرحی تحت عنوان »مسکن استیجاری« رونمایی کرده 
است. محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش با دعوت از سرمایه گذاران 
برای تولید مس��کن اس��تیجاری گفت: »انبوه سازان و س��رمایه گذاران برای ساخت 
مسکن استیجاری در کشور امتیازات ویژه ای از دولت دریافت می کنند؛ این موضوع 

قانونی در سال های گذشته از سوی سازندگان مورد استقبال قرار نگرفته است.«
اس��المی در این خصوص توضیح داد: »دولت برنامه ویژه ای برای ساخت مسکن 
اس��تیجاری در کشور دارد و با وجود اینکه مسکن استیجاری به صراحت در قانون 

)س��اماندهی و حمای��ت از تولید و عرضه مس��کن مصوب ۱۳8۷( آمده اس��ت، اما 
جامعه سازندگان و سرمایه گذاران در سال های گذشته از ساخت مسکن استیجاری 

استقبال نکردند.«
وی عنوان کرد: »دولت برای انبوه سازان و سرمایه گذارانی که قصد تولید مسکن 
استیجاری دارند، شرایط ساده تری را فراهم می کند که از جمله آنها واگذاری زمین 

رایگان است.«
وزیر راه و شهرسازی ضمن دعوت از سرمایه گذاران بخش مسکن برای مشارکت 
در س��اخت مسکن اس��تیجاری گفت: »وزارت راه و شهرس��ازی از تولیدکنندگان 
مسکن دعوت می کند در صورت اعالم آمادگی آنها، دولت زمین رایگان را در اختیار 

این افراد می گذارد.«
به گفته وی، »س��ال های گذشته از س��اخت مسکن استیجاری استقبالی نشده، 
اما دولت در نظر دارد با اعطای زمین رایگان از آغاز س��اخت مس��کن اس��تیجاری 

حمایت کند.«
سید مازیار حسینی، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز به تازگی با بیان اینکه بازار 
اجاره تبدیل به یک معضل شده، گفته است »تولیدات جدیدی که داریم، درصدی 
از آن را به عنوان مسکن استیجاری در اختیار مردمی که نیاز دارند، قرار می گیرد.«

نسخه شفابخش بازار اجاره؟ 
در این ش��رایط و با وجود رش��د قابل تامل اجاره، این پرسش مطرح است که آیا 
مسکن استیجاری، نسخه راهگشای بازار مسکن خواهد بود؟ مصطفی قلی خسروی، 
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک تهران در ای��ن خصوص در گفت وگو با خبرگزاری 
خبرآنالین گفت: »هر کاری که بتواند تس��هیالت و امکاناتی ارائه دهد که به دهک 
پایین جامعه بتوانیم کمک کنیم،   فساد و هم دزدی را رو به کاهش می برد، چون 

باید دهک های پایین جامعه را مدنظر قرار دهیم.«
وی افزود: »دهک های پایین جامعه به طور قطع باید شناسایی شوند و خانه هایی 
به ش��رط تملیک و یا خانه هایی همچون مس��کن مهر برای آنها خریداری شود و با 
اندک پولی به آنها کمک کنیم یا اینکه برنامه ریزی کنیم که بانک ها روی ملکی که 

خریداری می شود، وام دهد.«
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران تصریح کرد: »در کشور ترکیه شهرداری با 
تامین اجتماعی خانه هایی را ساخته و به خانه اولی ها اجاره می دهد؛ نه اینکه اجاره 
به شرط تملیک دهد. اجاره می دهد تا توان مالی آنها تقویت شود. این هم مالک و 

مرجعی می شود که قیمت ها را بتوان حساب کرد.«
خس��روی متذکر شد: »رئیس جمهور هم عنوان کردند که افزایش قیمت مسکن 
از ۳0درصد نباید تجاوز کند. در حال حاضر بازار کش��ش این میزان افزایش قیمت 
اجاره بها را ندارد و تاکنون با کس��ر تعداد معامله در بازه زمانی پارس��ال تا امس��ال 

روبه رو هستیم.«
وی ب��ا ذکر ای��ن نکته که از تاری��خ اول فروردین ۹۷ تا 28 تی��ر ۹۷ تعداد کل 
قرارداده��ای کش��ور در ح��دود ۴66 هزار و ۴0۴ مورد بوده ک��ه 2۴۹ هزار و ۴۹۷ 

مورد مبایعه نامه و 2۱۱ هزار و 8۴۷ مورد اجاره نامه بوده است، گفت: »از تاریخ اول 
فروردین ۹8 تا 28 تیر ۹8 تعداد کل قراردادهای کش��ور ۳۹۴ هزار و 2۹۳ قرارداد 
بود که 200 هزار و ۳۳۷ مورد مبایعه نامه و ۱۹0 هزار و ۴۹۷ مورد اجاره نامه بوده 
است. یعنی در کل تعداد معامالت ۱5درصد کاهش داشتیم. همچنین در مبایعه نامه 

20درصد و ۱0درصد نیز اجاره نامه کاهش یافته است.«
خسروی متذکر شد: »در تهران نیز از اول فروردین ۹۷ تا 28 تیر ۹۷ تعداد کل 
قراردادها در حدود ۱2۹ هزار و ۹۱۱ مورد بوده که 65 هزار و ۱۴8 مورد مبایعه نامه 
و 6۳ هزار و ۷82 مورد اجاره نامه بوده است. همچنین از تاریخ اول فروردین ۹8 تا 
28 تیر ۹8 تعداد کل قراردادهای ش��هر تهران 8۴ هزار و 6۴۴ قرارداد بود که ۳2 
ه��زار و 600 مورد مبایعه نامه و 5۱ هزار و ۴26 مورد اجاره نامه بوده اس��ت. یعنی 
۳5درص��د در کل قراردادها نس��بت به بازه زمانی گذش��ته کاهش تعداد معامالت 
داشتیم. در عین حال 50درصد نسبت به مبایعه نامه و ۱۹درصد کاهش قراردادهای 

اجاره داشتیم.«
وی یادآور شد: »به عبارتی، کاهش تعداد معامالت اجاره در تهران نشان می دهد 
که یا قراردادها تمدید شده و یا اینکه مهاجرت اتفاق افتاده است. کاهش 50درصدی 

مبایعه نامه یعنی اینکه معامله ای انجام نمی شود.«
غفلت از سیاست خانه های استیجاری

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران نیز 
گف��ت: »با توجه به اینکه حدود ۳0درصد جامعه در خانه های اس��تیجاری زندگی 
می کنند، این توقع وجود دارد که وزارت راه وشهرسازی به عنوان متولی این بخش، 
برای راه اندازی سازمان اجاره داری و تولید مسکن استیجاری سیاست گذاری کالن 

داشته باشد.«
وی افزود: »اجاره بها تابعی از قیمت مس��کن است و وقتی در حوزه تولید مسکن 
هیچ سیاستی را دنبال نمی کنیم و برنامه ای از سوی وزارت راه و شهرسازی در حوزه 

اجاره داری نداریم، باید توقع این مشکالت را داشته باشیم.«
او با بیان اینکه تاکنون توجهی به موضوع خانه های استیجاری نشده است، تصریح 
کرد: »وزارت راه در حوزه مس��کن به خصوص در یک سال گذشته برنامه مشخصی 
نداش��ته است و تولید مسکن به ش��دت کاهش یافته و متناسب با رشد جمعیت و 
اقتصاد مسکن تولید مسکن نداشتیم؛ اگر به تعداد کافی مسکن تولید کرده بودیم، 
به تبع آن افزایش نرخ مس��کن به این ش��دت نبود و اجاره داری در کش��ور دچار 

مشکل نمی شد.«
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان با توضیح اینکه مالکان پالک 
ثبتی انتظار دارند از سرمایه بلوکه شده در این حوزه سود ببرند، گفت: »در اقتصاد 
اجاره داری باید شاخص ها با یکدیگر همخوانی داشته باشد؛ مشکل اساسی این است 
که مردم ما به لحاظ اقتصادی در تنگنا هس��تند و قدرت خرید ندارند و نمی توانند 
شکافی که از سال گذشته در حوزه اقتصاد کالن و به تبع آن در حوزه مسکن ایجاد 

شده است را پوشش دهند و امور زندگی خود را بگذرانند.«

دعوت وزیر راه و شهرسازی از سرمایه گذاران برای تولید مسکن استیجاری

منجی بازار اجاره آمد
یادداشت

برق هنوز خدمت تلقی می شود نه کاال

ایران کش��وری با 80 میلیون نفر جمعیت است که 82 هزار مگاوات نیروگاه 
برقی نصب ش��ده دارد. آخرین پیک مصرف ثبت شده در ایران 58هزار مگاوات 
اس��ت. 20درصد نیروگاه ها در ایران در رزرو نگه داش��ته شده اند چراکه ممکن 
است هر آن یک واحد از مدار خارج شده و باید واحد دیگری به سرعت جایگزین 
آن شود. به طور کلی، بدون ریسک و مشکل در ایران 60 هزار مگاوات ظرفیت 
تولید برق وجود دارد. یک سوم از برق تولیدی در کشور به صنایع می رسد، یک 
س��وم هم در برق ش��هری و یک سوم دیگر در بخش خدمات عمومی و تجاری 
مصرف می ش��ود. بیشتر از یک ماه است که با ورود به فصل تابستان و افزایش 
مصرف برق، مس��ئله اس��تخراج رمزارزها و اثرگذاری آن بر میزان مصرف مورد 
توجه و انتقاد قرار گرفته است. به طور معمول زمانی که یک موضوع جدید در 
فضای اقتصادی و اجتماعی کش��ور مطرح می شود، همه نسبت به آن مقاومت 
نش��ان می دهند، اما مطالعات بعدی گویای این است که می توان موضع بهتری 
نسبت به پدیده های تازه داشت. این استدالل که برق اضافی نداریم بنابراین به 
ظرفیت صنعت چه اس��تخراج ارزهای رمزنگاری ش��ده چه دیگر صنایع  اضافه 
نمی کنیم منطقی و علمی نیست.  استخراج ارزهای رمزنگاری شده یک صنعت 
اس��ت، اما دولت قصد پرداخت سوبس��ید برای تامین برق این صنعت را ندارد، 
بنابراین حرف از برق های ش��ش تا هفت س��نتی برای استخراج ارز رمزنگاری 
شده به میان آمده است. دولت مسئول تامین برق پاک، ایمن و مطمئن است و 
هر کس برق بیشتری می خواهد باید هزینه آن را بپردازد نه اینکه به طور کلی 
منع شود. گذشته از این، مسائل مهمتری در صنعت برق وجود دارد که به آن 
توجهی نمی شود. در کشوری مثل پاکستان با 200 میلیون نفر جمعیت، تنها 
۳۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی نصب ش��ده وجود دارد، اما در ایران ظرفیت 
نیروگاه های نصب ش��ده از جمعیت بیشتر است. از سوی دیگر باید به الگوهای 
مصرف دقت کرد که به دلیل عدم توجه به اقتصاد برق روز به روز نابس��امان تر 
می ش��ود. برق در کشور ما هنوز کاال نیست بلکه یک خدمت تلقی می شود که 
باید در اختیار افراد قرار بگیرد. اگر هزینه برق یک خانواده دونفره ساکن تهران 
را طی یک ماه به طور متوسط ۴0 هزار تومان در نظر بگیریم، یعنی این خانواده 
روزانه برای خرید برق کمتر از خرید یک بسته پفک یا چیپس هزینه می کنند. 
ارزش برق در کشور ما تا این اندازه پایین است درحالی که از صنایع زیرساختی 

به شمار می رود. اقتصاد برق در هیاهوی پدیده های تازه مغفول مانده است.

در نخستین روز هفته
وضعیت مصرف برق کشور، سبز شد

براس��اس نتایج پهنه بندی مصرف برق کش��ور در روز ش��نبه 5 مردادماه، به 
جز کالنشهر مش��هد که در محدوده زرد مصرف قرار دارد، وضعیت مصرف در 
تمامی اس��تان ها و کالنشهرهای کشور متعادل و در محدوده سبز گزارش شده 
است. به گزارش ایسنا، نتایج پهنه بندی مصرف برق کشور از حاکم بودن شرایط 
متعادل و سبز مصرف بر غالب نقاط کشور حکایت دارد و به جز کالنشهر مشهد 
که در محدوده زرد قرار دارد، مصرف برق تمامی استان ها و کالنشهرهای کشور 
عادی و در محدوده سبز است. بنابر این گزارش، الزم است مشترکان شهرستان 
مشهد الگوی کاهش 5درصدی مصرف برق را به مرحله اجرا گذاشته و با رعایت 
برنامه های مدیریت مصرف همانند سایر هموطنان، صنعت برق را در عرضه برق 

مطمئن و پایدار یاری رسانند.

پژوهشگران دانشگاهی توضیح دادند
 تأثیرات نامطلوب امواج برق

بر هموگلوبین خون
امروزه به دلیل گسترش صنعت برق در جای جای زندگی فردی و اجتماعی، 
افراد بی ش��ماری در معرض ضررهای مس��تقیم و غیرمس��تقیم ناشی از امواج 
الکترومغناطیس��ی هستند. نتایج یک پژوهش داخلی نشان می دهد که چنین 
امواجی، آثاری نامطلوب بر خصوصیات خونی افراد به ویژه افراد شاغل در صنعت 
برق دارند. به گزارش ایس��نا، به گفته دانشمندان، از سال ۱۹50 مقادیر زیادی 
از انرژی مغناطیسی در محیط زندگی انسان ها ایجاد شده و در رابطه با محیط 
زیست و جوامع بشری مشکالتی ایجاد کرده است. امروزه میدان مغناطیسی با 
فرکانس های مختلف به عنوان یک فاکتور مهم در محیط زیس��ت مطرح است. 
این میدان ها به دلیل تأثیر بر سیس��تم عصبی، دگرگونی های ژنتیکی و رش��د 
سرطان مورد توجه محققان هس��تند. امروزه بررسی اثرات میدان مغناطیسی 
در فرکانس های پایین یعنی 50تا 60 هرتز حاصل از خطوط انتقال برق، بسیار 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. به بیان متخصصان، هر وس��یله ای که با جریان 
برق کار کند، یک منبع تولید میدان مغناطیس��ی است، به طوری که هرچه به 
منبع نزدیک تر شویم، شدت میدان، قوی تر می شود. در این میان، مولکول های 
هموگلوبین به عنوان یکی از جایگاه های هدف میدان های مغناطیس��ی مطرح 
هس��تند. درواقع، کم خونی و کاهش میزان هموگلوبی��ن در خون از مهم ترین 
ع��وارض میدان مغناطیس��ی با فرکانس ه��ای پایین اس��ت. در همین رابطه، 
گروهی از محققان کشور از دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده صنایع غذایی و 
کشاورزی پژوهشگاه استاندارد تهران، مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی و گروه 
فارماکولوژی دانش��گاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی 
دانش��گاه علوم پزشکی ایران، پژوهش��ی را انجام داده اند که در آن، تأثیر میدان 
مغناطیسی با فرکانس بسیار پایین روی کمیت و ساختار هموگلوبین افراد شاغل 
در صنعت برق مورد بررسی علمی قرار گرفته است. در این مطالعه تجربی، 58 
نف��ر از کارکنان یک نیروگاه تولید برق در تهران از محل بهره برداری نیروگاه و 

قسمت های اداری و پشتیبانی آن مشارکت داشتند.
نتای��ج ای��ن مطالعه نش��ان می ده��د که تماس ب��ا میدان مغناطیس��ی در 
فرکانس های بسیار پایین، سبب تغییر در کمیت هموگلوبین و ساختار مولکولی 
آن در شاغالن در صنعت برق می شود. در این خصوص، آسیه حسینی، محقق 
مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران و همکارانش در 
این تحقیق می گویند: »میانگین مقدار هموگلوبین افراد مواجهه یافته با میدان 
مغناطیسی ناشی از خطوط انتقال برق، در مقایسه با افراد مواجهه نیافته تفاوت 
معنا داری داشت.« آنها می افزایند: »طبق این نتایج، مقدار هموگلوبین کارکنان 
بهره بردار کمتر از کارکنان پشتیبانی بود. در افراد مواجهه یافته کمترین مقدار 
هموگلوبین ۱۴ گرم بر دسی لیتر و بیشترین مقدار، ۱8 گرم بر دسی لیتر بود.«

یافته های این تحقیق با توجه به صنعتی شدن جوامع و تماس روزمره انسان ها 
با امواج الکترومغناطیسی باالخص کارکنانی که در مواجهه مستقیم تری با آنها 
هستند، اهمیت نیاز به توجه بیشتر را نشان می دهد و الزم است راه هایی برای 
کم کردن اثرات این امواج ارائه شود. از این پژوهش، مقاله ای علمی-پژوهشی به 
تحریر درآمده که فصل نامه »پژوهش های آسیب شناسی زیستی« به انتشار آن 

پرداخته است. این فصل نامه متعلق به دانشگاه تربیت مدرس است.
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حمیدرضا صالحی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

یک کارش��ناس اقتصادی گفت تنها راهکار ساماندهی بازار مسکن این است که 
دولت مطابق تصمیم اخیر خود زمین هایی که متعلق به نهادهای دولتی هستند را 
به ش��رکت های سرمایه گذار بدهد تا از طریق صنعتی سازی و انبوه سازی به مسکن 

ارزان برسیم.
بهمن آرمان در گفت و گو با ایرنا، گفت: س��الیانه در کشور به چیزی حدود یک 
میلیون و 200 هزار واحد مس��کونی جدید نیاز داریم، ام��ا برپایه آمارهای موجود 

سالیانه کمتر از۴00 هزار واحد مسکونی در سال ساخته می شود.
به گفته وی، دلیل افزایش اجاره بها و قیمت واحدهای مسکونی در سال های اخیر 
فقدان عرضه مسکن است که بازار تقاضا را بر هم زده است. اگر نیاز واقعی مسکن 
در بافت فرسوده را به این رقم اضافه کنیم سالیانه به حدود یک میلیون و 600 هزار 

واحد مسکونی نیازمندیم.
او با بیان اینکه الزم اس��ت ش��رایط الزم برای ساخت واحدهای مسکونی جدید 
توس��ط انبوه سازان و نه توسط مردم فراهم شود، گفت: برپایه آمارهای منتشرشده 
۹5درصد واحدهای مسکونی ساخته شده در ایران توسط مردم عادی صورت گرفته 

است و به همین دلیل شهرهای ما دارای چهره شهری نیستند.
این اقتصاددان گفت: خانه سازی در کشور اگر به صورت انبوه و صنعتی سازی و به 
صورت ارزان نباشد اوال امکان خرید مسکن ارزان با این درآمد پایین در جامعه وجود 

نخواهد داشت و نیازمندان واقعی مسکن امکان صاحبخانه شدن نخواهند داشت.
به گفته آرمان در تمام اقتصادها طرف عرضه تقویت می شود، اما در ایران طرف 

تقاضا افزایش می یابد.
این کارشناس مس��ائل اقتصادی گفت: باید انگیزه های الزم در بخش خصوصی 
برای انبوه سازی، صنعتی سازی و شرایط ارزان سازی فراهم شود، چرا که هزینه های 
س��اخت مسکن به علت اینکه ساختمان س��ازی انبوه انجام نمی شود در کشور باال 

است.
ای��ن اقتصاددان گفت: در هیچ جای جهان برای صدور مجوز س��اخت و س��از از 
سازنده پول دریافت نمی کنند در حالی که در ایران ساخت و ساز متاثر از هزینه های 

اخذ تراکم و پروانه ساختمان است.
وی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و گفت: تنها راهکار این است که دولت 
مطاب��ق تصمیم اخیر خود زمین هایی را که متعلق به نهادهای دولتی هس��تند، به 
شرکت های س��رمایه گذار بدهد تا از طریق صنعتی س��ازی و انبوه سازی به مسکن 

ارزان برسیم.
به گفته آرمان زمانی که عرضه مسکن افزایش یابد بدون شک قیمت ها متعادل و 

در نهایت سوداگری مسکن که در ایران شاهد آن هستیم برچیده می شود.
وی با اش��اره به گرانی اجاره بها گفت: مشکل اصلی در بخش افزایش اجاره بها و 

قیمت واحدهای مسکونی متاثر از کاهش شدید عرضه مسکن است که اگر جبران 
نشود در طول یکی دو سال آینده تبدیل به سونامی تقاضای مسکن خواهد شد.

گفتنی است بانک مرکزی گزارش تحوالت خردادماه بازار معامالت مسکن شهر 
تهران را در حالی منتشر کرد که این گزارش نشاندهنده کاهش حدود 60درصدی 
معامالت خرید و فروش مسکن نسبت به خرداد۹۷ است اما هنوز قیمت ها افزایش 

دارد.
براس��اس گزارش منتشرش��ده بانک مرکزی، خرداد امس��ال، تع��داد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 6 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل 5۹.8درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین در خرداد امسال 
متوس��ط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مس��کونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی ش��هر تهران ب��االی ۱۳ میلیون تومان بوده که 
نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه س��ال قبل به ترتیب ۴.۹ و ۱0۴.۳درصد افزایش را 

نشان می دهد.  
گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن درخصوص اجاره بهای مسکن نیز 
حاکی از آن است که شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران و در کل مناطق 
شهری در خرداد امسال به ترتیب 2۳ و 20.۷درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل 

افزایش داشته است.

برای ارزانی مسکن باید از انبوه سازی حمایت کرد

طرح اقدام ملی مسکن در بوته نقد

یکشنبه
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اولویت های جدید مشتری مداری در دنیای 
بانکداران

اگرچ��ه بانک ها در تماس با فناوری ه��ای نوین و به کارگیری آن، 
دچار چالش های مداوم هس��تند، ام��ا این موضوع می تواند منجر به 
عرضه محصوالت جدید ش��ود که البته موفقیت در آن وابس��ته به 
»بهبود تجربه مش��تری« اس��ت. رویکرد بهبود تجربه مش��تری در 
صنعت خدمات )در این یادداش��ت خدم��ات بانکی( و الزامات فنی 
و انس��انی آن، می تواند ترس��یم کننده راهبرد بانک ها در دوره پیش 

رو هم باشد.
تجربه مش��تری نگاه به تمامی مس��یرهای اخذ خدمت  و تعامل 
فی مابین بانک و مشتری شامل تارگاه، شبکه اجتماعی، تلفن بانک، 
همراه بانک، اینترنت بانک، حس��ابداری شخصی و... دارد که در آن 
باید هر بخش و خدمت، روایت منسجمی از کل و سایر اجزا داشته 

و رضایت او را کسب کند.
در بازاریابی تک به تک و عناوینی از این دس��ت، تمرکز بر برخورد 
متفاوت با هر مش��تری، بر پایه اطالعات رفتار مالی و پولی مشتری 
اس��ت که هدف نهایی آن، افزایش نرخ س��ود حاصل از مش��تری و 
ت��داوم تقاض��ای خدمات، با ایج��اد روابط پای��دار به خصوص طبقه 

مشتریان بزرگ و سودآور است.
در ای��ن راه بانک ه��ا نیازمن��د ایج��اد برخ��ی تغیی��رات و انجام 
برنامه ریزی های جدید هس��تند زیرا شرکت های نوپای مالی عناصر 
ذاتی احتیاط و بوروکراس��ی س��ازمانی بانک ها را ندارند و می توانند 
محص��والت مالی را مطابق نیاز بازار از ن��و طراحی کنند و پارادایم 
حاکم بر بازار پول و س��رمایه را، حتی با مقاومت های نهادی، تغییر 
داده و به عن��وان رقی��ب ایفای نقش کنند؛ در این ش��رایط بانک ها 
می توانند با اس��تفاده از مزیت اندازه، قدرت سرمایه گذاری و وظایف 
و اختی��ارات قانونی، ضمن قبول تغییرات، س��هم بازار خود را حفظ 

کنند.
در ایجاد تجربه ای موفق برای مش��تری که اهرم رش��د بانک نیز 
می تواند باش��د سه راهبرد کوتاه مدت و »آغازگر« پیشنهاد می شود 
که عبارتند از: س��ازماندهی مجدد در بخش فناوری، یکپارچه سازی 

و طراحی از صفر.
سازماندهی مجدد در بخش فناوری

در بانکداری جدید، حجم اطالعات تولیدش��ده توس��ط مشتری 
بس��یار گسترده بوده و چالش مداوم بانک ها دست وپنجه نرم کردن 
با این داده هاس��ت که برای بسیاری از آنها هزینه نیز پرداخت شده 
اس��ت. تحلیل و به کارگیری این داده ه��ا و اطالعات، نیازمند دانش 
فنی باال و ورود به عرصه های نو از قبیل داده کاوی، اینترنت اش��یاء، 
هوش عملیاتی، ه��وش تجاری، هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و... 
اس��ت. البته این دش��واری در مدیریت و پردازش اطالعات فرصت 
مغتنمی در ارائه محصوالت سفارشی و تعمیق رابطه با مشتری نیز 
می تواند باشد از این بابت مهم ترین نقطه برای آماده سازی مواجهه، 
تغیی��ر و تعیی��ن رویکرد در واح��د منابع انس��انی و بخش فناوری 
بانک هاست؛ سیاس��ت ها و رویه های مدیریت منابع انسانی بانک ها 
فاق��د توانایی کافی ب��رای برخورد با موج فناوری اس��ت؛ رویه های 
جبران خدمت، طول خدمت، برون س��پاری و یا درونی سازی، همه 
موضوعاتی است که در مراحل باالتر، متوجه راهبرد بانک و استعداد 
و توانایی های کلیدی آن اس��ت. البته صرف قبول اهمیت فناوری از 
سوی مدیریت عالی بانک ها تضمین موفقیت نخواهد بود و از سویی 
نمی ت��وان از نق��ش وزارت امور اقتصادی و دارای��ی و بانک مرکزی 
غفلت کرد لیکن به هر ش��کل در استیالی فناوری بر نحوه فعالیت 
آین��ده بانک ها نمی توان تردید داش��ت. برخی بانک ها خود را آماده 
کرده اند و برخی بانک های بزرگ دولتی و نیمه دولتی هنوز در چتر 
مدیریت دولتی قرار دارند و از س��رعت کمتری در تطبیق الیه های 

سازمانی خود با الزامات کاری برخوردارند.
یکپارچه سازی

افراد، حس��ب نیاز خود از مجاری مختلف از خدمات مالی و پولی 
اس��تفاده می کنند و ای��ن فرصت بانک ها در عصر حاضر اس��ت که 
با یکپارچه و نزدیک کردن س��امانه های خود، س��لیقه مشتریان را 
درک کنن��د و محص��ول موردنی��از و حتی افزون بر نی��از او را ارائه 
کنن��د. یکپارچگ��ی در محصوالت و خدمات بانکی اش��اره به ایجاد 
ارتباط و تعامل هم افزا در کلیه محصوالت و خدمات بانکی و راهبرد 
و برنامه ه��ای عملیاتی آن دارد که در پ��س مجموعه ای از امکانات 
فن��ی و پایگاه داده های غنی و روزآمد از اطالعات مش��تری، ایجاد 
شده اس��ت. یکپارچگی وابس��ته به ارتباط و انطباق سامانه ها برای 
جمع آوری داده های مش��تری و ارائه پیش��نهاد ویژه  منحصربه فرد 
برای هر مش��تری اس��ت. ازجمل��ه مزایای یکپارچگ��ی می توان به 
این موارد اش��اره ک��رد جمع آوری اطالعات مش��تری در زمان اخذ 
خدم��ت به ش��کل برخط و افزایش قدرت واکنش در رس��یدگی به 
درخواس��ت جدید یا تقاضای رفع مش��کل از سیستم های مختلف؛ 
کاهش هزینه های واکشی، انتقال و همسان سازی داده برای کاربرد 
در سیس��تم های دیگر؛ دسترس��ی به اطالعات و داده ها در لحظه و 
ب��دون دغدغه تغییر در مس��یرهای آفالی��ن و پاالیش های فرعی و 
داشتن اطالعات جامع و ۳60درجه از فعالیت مالی و بانکی مشتری.

طراحی از صفر
طراح��ی از صفراز طریق بازطراحی کان��ال ارائه یک خدمات، در پی 
اطمینان از رضایت و ارتقای حس عاطفی مشتری از شرکت و خدمت 
کسب شده اس��ت؛ طراحی از پایه تمام پیش بینی های الزم برای یک 
محصول را انجام می دهد تا مش��تری شاهد شکافی در مسیر خدمت 
نباش��د و نیازی برای مراجعات مکرر و ضربدری، برای تکمیل خدمت 
مدنظر خود نداشته باش��د. در این شیوه قدرت فرآیندنویسی، توانایی 

بخش فناوری و ایجاد یکپارچگی سامانه ها، هم زمان، موردنیاز است.
بازطراحی چرخه خدمات و تکمیل آنها، برای تمام بانک های ایرانی، 
به رغم تمام محدودیت های حوزه کس��ب وکار، ض��روری و ابزاری برای 
کاهش برخی هزینه ها نیز می تواند باشد. بسیاری از محصوالت بانک ها 
فاقد این ش��رایط هس��تند، محصول اعتباری فاقد زیرس��اخت فنی و 
محصول فناورانه ایراداتی در رویه های اعتباری دارد یا محصولی توسط 
واحده��ای اجرایی ب��ه دلیل پیچیدگی در طراحی به درس��تی عرضه 
نمی شود؛ این موارد ایجاب می کند بانک ها به طراحی مجدد محصول 

که قابلیت تغییر و انعطاف گسترده در آن تعبیه شده باشد بپردازند.

یادداشت

فرص��ت امروز: بیمه مرکزی، آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریس��ک و 
قبولی اتکایی ش��رکت های بیمه را برمبنای اطالعات آخرین صورت های 

مالی مصوب تا روز 26 تیرماه ۹8 منتشر کرد.
براس��اس جدول منتشرش��ده از س��وی بیمه مرکزی، بیمه ایران با ۱8 
میلی��ون و 6۱5 ه��زار و 2۴6 میلیون ریال رتب��ه اول را در ظرفیت مجاز 
نگهداری ریس��ک دارد. شرکت های بیمه آسیا با ۳ میلیون و 5۱5 هزار و 
۹6۷ میلی��ون ریال و بیمه البرز ب��ا ۳ میلیون و ۱۴۴ هزار و 8۳۴ میلیون 
ری��ال در رتبه های دوم و س��وم باالترین ظرفیت مجاز نگهداری ریس��ک 
هس��تند. بیمه پارس��یان با 2میلیون و ۴۹۳ ه��زار و ۴۹۷ میلیون ریال و 
بیم��ه دانا با 2 میلیون و ۳58 هزار و ۳۹۹ میلیون ریال در رده های بعدی 
جدول منتشرش��ده از س��وی بیمه مرکزی درباره ظرفیت مجاز نگهداری 
ریسک هستند. البته در گزارش قبلی بیمه مرکزی، ظرفیت مجاز نگهداری 
ریسک بیمه دانا 2 میلیون و 262 هزار و ۴۷۴ میلیون ریال اعالم شده بود 
که نس��بت به آن زمان، این ظرفیت ۹5 هزار و ۹25 میلیون ریال افزایش 

یافته است.
بر این اساس، تنها چهار شرکت بیمه ایران، پاسارگاد، ملت و ایران معین 
از بین شرکت های عمومی بیمه و دو شرکت اتکایی امین و ایرانیان ظرفیت 
مجاز قبولی اتکایی دارند و س��ایر ش��رکت ها مجوزی برای قبولی اتکایی 
ندارند؛ بر این اس��اس، بیمه ایران ۹ میلی��ون و ۳0۷ هزار و 62۳ میلیون 
ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارد. بعد از این شرکت، بیمه پاسارگاد با 
۷۷۷ هزار و ۷26 میلیون ریال، بیمه ملت با 6۹8 هزار و ۳۷6 میلیون ریال 
و بیم��ه ایران معین با ۴۴0 ه��زار و ۴2۴ میلیون ریال در رتبه های بعدی 
ظرفیت مج��از برای قبولی اتکایی قرار دارند. همچنین دو ش��رکت بیمه 
اتکایی امین ۹۱۴ ه��زار و 8۹8 میلیون ریال و بیمه اتکایی ایرانیان 620 

هزار و 62۹ میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند.
براساس آمار منتشره در جدول بیمه مرکزی، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی 
در ق��رارداد ب��رای بیمه ایران ۳۷2 هزار و ۳05 میلی��ون ریال، برای بیمه 
پاس��ارگاد ۳۱هزار و ۱0۹ میلیون ری��ال، برای بیمه ملت 2۷ هزار و ۹۳5 
میلیون ریال و برای بیمه ایران معین ۱۷ هزار و 6۱۷ میلیون ریال است.

از سوی دیگر، با توجه به مصوبه شورای عالی بیمه، پروانه فعالیت شرکت 
بیمه توسعه در رشته های بیمه خودرو و زندگی ابطال و درخصوص سایر 
رشته ها تعلیق شده است. بیمه مرکزی اعالم کرده که این جدول مطابق 
با آیین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکایی مؤسسات بیمه مستقیم 
و ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شماره ۴0.5 مصوب شورای عالی بیمه 
تهیه و به روز رس��انی شده است. بدین ترتیب تا زمان اعمال تغییرات آتی 

نصاب های فوق مالک عمل هستند.
نحوه محاس��به ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و قبولی در قرارداد براساس 
مفاد مندرج در بند ۴ ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه ش��ماره ۴0.5 به 

این شرح است:
* قبولی اتکایی: 50درصد ظرفیت مجاز نگهداری

* قبولی در قرارداد: 2درصد ظرفیت مجاز نگهداری
نه��اد ناظر بیمه ای کش��ور از بیمه گذاران درخواس��ت ک��رده عالوه بر 
مدنظر قرار دادن ظرفیت مجاز نگهداری ریس��ک، به سطح توانگری مالی 
شرکت های بیمه که توسط بیمه مرکزی تأیید و اطالع رسانی شده نیز به 

عنوان یکی از معیارهای اصلی در قراردادهای خود توجه کنند.
استارت آپ  ها  و سهم 45۰۰ میلیاردی از بازار بیمه

در ای��ن میان، رئی��س کل بیمه مرکزی از ش��روع ص��دور مجوز برای 
استارت آپ های بیمه ای خبر داد و گفت: در سال ۹۷ ارزش پرتفوی )سبد 

دارایی های( شرکت های بیمه ۴5 هزار میلیارد تومان بوده است که انتظار 
داریم امسال حداقل ۱0درصد این بازار معادل ۴هزار و 500 میلیارد تومان 

در اختیار استارت آپ ها قرار بگیرد.
غالمرض��ا س��لیمانی در گفت وگو ب��ا ایرنا، بر لزوم گس��ترش خدمات 
بانکداری و بیمه از طریق اس��تارت آپ ها و فناوری های جدید تاکید کرد و 
گفت: تالش شده است فعالیت استارت آپ ها در زیر چتر قانونی قرار گیرد.
به گفته سلیمانی، تا پیش از این استارت آپ ها مجوز قانونی برای فعالیت 
در صنعت بیمه و صدور بیمه نامه نداشتند،  اما در حال حاضر،  امکان ارائه 

خدمات بیمه ای توسط آنها فراهم شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه اس��تارت آپ ها می توانند در نقش 
شرکت های کارگزاری وارد شوند، اضافه کرد: تاکنون حدود ۱۳ استارت آپ 
خواس��تار فعالیت در صنعت بیمه شده اند که ش��ماری از آنها با دارا بودن 
مجوز مشغول فعالیت هستند. بقیه نیز برای اینکه کارهای شان قانونی شود 

به آنها اعالم کردیم که مجوز شرکت کارگزاری دریافت کنند.
او با خاطرنش��ان ک��ردن اینکه همه این اس��تارت آپ ها می توانند مجوز 
ش��رکت کارگزاری دریافت کنند، افزود: این اس��تارت آپ ها در صورتی که 
مجوز دریافت کنند می توانند مانند سایر کارگزاری ها اما به شکل نوین اقدام 
به صدور بیمه نامه کنند. رئیس کل بیمه مرکزی درباره ارزش بازار فعالیت 
اس��تارت آپ های بیمه ای نیز گفت:  در سال ۹۷ ارزش پرتفوی شرکت های 
بیمه ۴5 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت که انتظار داریم حداقل ۱0درصد 
این ب��ازار معادل ۴هزار و 500 میلیارد تومان در اختیار اس��تارت آپ های 
بیمه ای قرار بگیرد. به گفته س��لیمانی، ارزش پرتقوی ش��رکت های بیمه 
در س��ال ۹8 به 60 هزار میلیارد تومان خواهد رس��ید که امکان کس��ب  

۱0درصد آن توسط استارت آپ های بیمه ای وجود دارد.

آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت های بیمه اعالم شد

سهم ۴۵۰۰ میلیاردی بازار بیمه در انتظار استارت آپ  ها

بحران ارز دیگر یک سالگی خود را پشت سر گذاشته و در شرایطی که صندوق 
بین المللی پول نیز اذعان دارد س��ال سخت اقتصاد ایران رو به پایان است، دالر در 
بین کانال ۱۱ هزار تا ۱2 هزار تومان این روزها در رفت و آمد است؛ چنانچه دالر در 
اولی��ن روز این هفته هم در صرافی های بانکی ۱۱ هزار و ۹50 تومان قیمت خورد. 
این در حالی اس��ت که در آخرین روزهای هفته گذشته قیمت هر دالر به ۱2 هزار  

۴00 تومان رسیده بود.
در این میان، یک کارش��ناس اقتصادی به تش��ریح دالیل کاهش نرخ ارز و ثبات 
تقریبی بازار پرداخت و با اش��اره به دالیل کاهش قیم��ت دالر در هفته های اخیر، 
گفت: قیمت  در بازارهای اقتصادی تحت تاثیر نیروی عرضه و تقاضا بوده و این دو 

نیرو تعیین کننده قیمت تعادلی بازار است.
محمد دالمن پور در گفت وگو با ایسنا، ادامه داد: درخصوص کاهش تقاضای دالر 
و س��ایر ارزهای معتبر چند دلیل می تواند وجود داش��ته باش��د که یکی از دالیل، 
کاهش تقاضای س��فته بازی و سوداگرانه نسبت به دالر و سایر ارزهای معتبر است 
که این مهم به دلیل نزدیک ش��دن قیمت بازار آزاد و ارز نیمایی ناش��ی از سیاست 
بانک مرکزی است که سبب شده جذابیت سفته بازی کاهش یابد و سوداگران دیگر 

عالقه ای برای حضور در این بازار نداشته باشند.
او کاهش واردات را عامل دیگری برای کاهش تقاضای دالر دانست و افزود: تبعا 
به دلیل افزایش قیمت دالر و افزایش قیمت تمام شده کاالهای وارداتی، قدرت خرید 
خان��وار ب��رای خرید این نوع از کاالها کاهش یافته و از آنجاکه بخش��ی از کاالهای 
وارداتی به کشور، کاالهای مصرفی است که گاهی مشابه داخلی آن نیز وجود دارد، 

می تواند به فرصتی برای رونق تولید داخلی تبدیل شود.
دالمن پور تصری��ح کرد: کاهش تقاضای دالر به دلیل افزایش قیمت تمام ش��ده 
کااله��ای واردتی جای تاس��ف نی��ز دارد که آن به دلیل افزایش قیمت تمام ش��ده 
کاالهای وارداتی اساس��ی، تکنولوژی، دارو و ... اس��ت و این اتفاق خانوارهایی را که 
ب��رای تامین نیازهای خود از قبیل دارو یا س��ایر کاالهای اساس��ی نیازمند کاالی 
خارجی هس��تند، با مشکل مواجه می ش��وند و هم در بخش تولید نیز برای تامین 
مواد اولیه و کاالی واسطه ای به بازارهای خارجی هستند، با مشکل مواجه می شوند.
این مدرس دانش��گاه یادآور شد: دلیل س��وم کاهش تقاضای دالر، محدود شدن 

فعالیت کارت هایی اس��ت که در خارج از کش��ور فعال بوده و روند خروج سرمایه از 
کشور را آسان می کنند که این مهم با سیاست هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته 
است، امکان خروج سرمایه کم شده است. همچنین کاهش تقاضای ارز مسافرتی، 
ارز دانشجویی، ارز برای کاالی لوکس خارجی و ... از چرخه تقاضا، دلیلی دیگر برای 

کاهش تقاضا و قیمت دالر است.
وی ب��ا اش��اره به عرضه دالر و تاثیر آن در کاه��ش قیمت، عنوان کرد: در بخش 
عرضه نیز بانک مرکزی در مواقعی با تزریق ارز به بازار از هیجانات جلوگیری کرده 
ولی فش��ار بانک مرکزی به بازگش��ت ارز صادراتی بازرگانان به کاهش قیمت دالر 

دامن زده است.
دالمن پور، اعالم اسامی ۱50 نفر از دریافت کنندگان ارز دولتی به میزان ۴میلیارد 
دالر که ارز حاصل از صادرات را به کش��ور وارد نکرده اند، به قوه قضائیه را دلیلی بر 
کاهش قیمت دالر دانس��ت و گفت: نیاز صادرکنندگان به نقدینگی برای تولید نیز 
سبب شد که ارز صادراتی به چرخه بازار وارد شود و این افزایش عرضه سبب کاهش 
قیمت دالر در بازار شد. همچنین رونق بازارهای موازی برای سرمایه گذارانی که به 
دنبال افزایش س��ودآوری هستند، سرمایه گذاران را متقاعد به حضور در این بازارها 
کرده اس��ت. برای مثال عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار نیز توجه سرمایه گذاران 
را به این بازار جلب کرده و اقدام به عرضه ارز در اختیار خود جهت ورود به بورس 

اوراق بهادار کرده است.
این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی گفت: اختالف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ 
رش��د اقتصادی منجر به تورم می شود و معادل آن ارزش پول ملی کاهش می یابد 
و از آنجاکه رابطه بین ریال و دالر در بحث مدنظر اس��ت، بنابراین از س��وی دیگر 
مابه التفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی آمریکا نیز می تواند ارزش پول 

ملی آن کشور را کاهش یا افزایش دهد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: در شش سال گذشته رشد نقدینگی دالر ۳درصد 
بیشتر از نرخ رشد واقعی اقتصاد آمریکا بوده و به عبارت دیگر در شش سال گذشته 
این کشور ۳درصد نرخ تورم را تجربه کرده است و در ایران هم همین مابه التفاوت 
یعنی 25درصد نرخ رش��د نقدینگی از نرخ رش��د واقعی اقتصاد بیش��تر بود و اگر 
22درصد تفاوت بین نرخ تورم داخلی و خارجی در نظر گرفته شود، می توان گفت 

که باید در شش سال گذشته به طور متوسط هر سال 22درصد نرخ دالر در کشور 
افزایش پیدا می کرد که این مهم س��بب ش��کاف ۳.۴ برابری بین دو نرخ در کشور 
ش��ده است، یعنی طی شش سال گذش��ته که دالر ۳۳00 تومان بوده، این عدد به 

۳.۴ ضرب شود، عدد ۱۱ هزار و 200 تومان به دست می آید.
دالمن پور تصریح  کرد: اگر فرض ش��ود که هیجانات ناشی از تحوالت سیاسی در 
منطقه در حال کاهش باشد، انتظار می رود نرخ دالر کاهش یابد و اگر این هیجانات 
وزن و اهمیت بیش��تری پیدا کند، مجددا بازار ارز به س��مت کاهش قیمت پیش 

می رود و امکان رسیدن به نرخ های پایین تر نیز وجود دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر حمایت از سیاست های بانک مرکزی، 
یادآور ش��د: اگر بانک مرکزی بتواند سیاس��ت های خود را که در کوتاه مدت نتایج 
مثبتی داش��ته با سیاست های بلندمدت همراه کند، ش��اهد ادامه ثبات در بازار ارز 
خواهیم بود و باید توجه داشت که در حال حاضر بانک مرکزی توانسته اعتباری را 
در بازارهای پولی و مالی به دست آورد و با کمک دولت اقدامات بلندمدت در جهت 
کنترل نقدینگی داشته باشد و دولت نیز در جهت رشد اقتصادی برنامه داشته باشد؛ 

به مرور شاهد کاهش تورم و کاهش نوسانات در نرخ ارز خواهیم بود.
این مدرس دانش��گاه با بیان اینکه کش��ور در جنگ اقتصادی ق��رار دارد، افزود: 
با وجود این ش��رایط اقتصادی سخت، بانک مرکزی توانس��ته اعتبار و توان الزم را 
برای کنترل بازار از خود نش��ان دهد و باید این اقدامات کوتاه مدت با سیاست های 
بلندمدت عجین شود تا شاهد ثبات قیمت های ارز باشیم و نکته دیگری که باید به 
آن توجه شود این است که کشور ناگزیر است اگر ساالنه 22درصد اختالف نرخ تورم 
داخلی و خارجی را تجربه می کند، معادل همان مقدار نرخ ارز را تغییر دهد که اگر 
این مهم اتفاق نیفتد و با سیاست های نرخ دالر ثبات نگه  داشته شود، همانند فنری 
رفته رفته نرخ ارز منقبض و جمع تر شده و زمانی می رسد که دیگر بانک مرکزی توان 
کنترل این نرخ را ندارد و بازار با یک خبر دچار تنش جدی و جهش قیمتی می شود.

دالمن پور افزود: باید واقعیت های اقتصادی را هرچند هم که تلخ باش��د، پذیرفت 
و اگر این داروی تلخ )تغییر نرخ ارز معادل تفاضل تورم داخلی و خارجی( به مرور 
زمان پذیرفته نشود، پس از مدتی اقتصاد نیازمند جراحی سختی می شود که تبعات 

بسیاری را برای اقتصاد و مردم به همراه خواهد داشت.

دالر چگونه آرام گرفت؟
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 ارائه خدمات معامالت برخط کارگزاری
در شعبه  بابل بانک  پاسارگاد

بان��ک  پاس��ارگاد به منظور رفاه حال مش��تریان و در راس��تای ارائه خدمات 
معامالت برخط)Online Trading(، زمینه ارائه این خدمات را در شعبه بابل 
فراهم کرد. به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، کارشناس شرکت کارگزاری 
بانک  پاسارگاد، از تاریخ ۷ تا ۱0 مرداد سال ۱۳۹8 در شعبه بابل، ضمن ارائه نام 
کاربری و رمز عبور برای انجام معامالت برخط کارگزاری و سایر خدمات مربوط 
به آن، پاسخگوی سؤاالت مراجعه کنندگان نیز خواهند بود. گفتنی است شرکت 
کارگزاری بانک  پاس��ارگاد به عنوان یکی از کارگزاران پیش��رو در ارائه خدمات 
به روز مبتنی بر فناوری های نوین، ارائه دهنده خدمات به روز و کارآمد معامالت 
برخط )Online Trading(، به کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی است تا با 
بهره  گیری از آن، امکان خرید و فروش سهام را به صورت اینترنتی و آنالین برای 
خ��ود فراهم کنند. از مزایای به کارگیری این سیس��تم، حذف هرگونه مراجعه 
حض��وری به بانک و کارگزاری و انجام کلی��ه مراحل فرآیند معامالت از طریق 

سیستم آنالین در کمترین زمان ممکن است.

وزیر ارتباطات مطرح کرد
صاحبان خطوط همراه اول صاحب سهام 

می شوند؟
بنا به اظهارات وزیر ارتباطات، مقرر است فردی که خط تلفن همراه دارد 

به اندازه ودیعه خود در شرکت همراه اول صاحب سهام شود.
به گزارش ایسنا، بیش از ۱0 سال از خصوصی سازی شرکت مخابرات و شرکت 
ارتباطات س��یار ایران می گذرد. از بدو تاسیس مخابرات تاکنون، ودیعه هایی از 
بالغ بر 50 میلیون مش��ترک دریافت و در چرخه سرمایه گذاری این شرکت ها 
قرار گرفت که پس از خصوصی سازی تکلیف آن معلوم نشد و البته پیش از این 
هم بارها موضوع تبدیل این ودیعه ها به س��هام یا پول نقد مطرح ش��ده بود. در 
این راستا، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات اخیرا با اشاره به عدم تعیین 
تکلیف ودایع تلفن همراه و ثابت، گفته است: خطوط تلفن ثابت که ودیعه قابل 
توجهی ندارد و مبلغ پرداخت ش��ده طبیعتا هزینه ثبت نام و دایر ش��دن اولیه 
است، اما در گذشته برای تلفن همراه مبلغی به عنوان ودیعه از مردم اخذ شد 
که پس از خصوصی سازی این مبالغ تعیین تکلیف نشد. به گفته وزیر ارتباطات 
و ب��ه نقل از خانه ملت، از آنجایی ک��ه این موضوع بحث پیچیده حقوقی دارد، 
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در حال پیگیری است تا ودیعه های دریافتی از 
مردم در زمان فروش خطوط تلفن همراه در قالب س��هام شرکت همراه اول در 
اختیار مردم قرار گیرد و فردی که خط تلفن همراه دارد، به اندازه ودیعه خود در 
ش��رکت همراه اول صاحب سهام می شود. آذری جهرمی در پاسخ به این سوال 
که آیا ودیعه ها باید به روز ش��ده و براساس این نرخ سهام شرکت همراه اول به 
مردم اختصاص داده شود، توضیح داد: این موضوعات مباحث حقوقی است که 

در حال رسیدگی است.

در تیرماه امسال
ارزش معامالت بورس افزایش یافت

در جریان معامالت بورس اوراق بهادار در تیرماه، طی 22 روز کاری ارزش 
معامالت در مقایسه با پایان خردادماه گذشته ۳درصد افزایش و حجم سهام 

معامله شده معادل ۱6درصد کاهش یافت.
به گزارش تس��نیم، در جریان معامالت بورس اوراق بهادار در تیرماه، طی 
22 روز کاری ارزش معامالت در مقایس��ه با پایان خردادماه گذشته، معادل 
۳درصد افزایش یافت و از 26۷۴6۳ میلیارد ریال به 2۷۴6۹5 میلیارد ریال 
رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از 8۳۱08 میلیون سهم به ۷00۱۴ 
میلیون س��هم معادل ۱6درصد کاهش یافت. براساس این گزارش، از ابتدای 
س��ال ۹8 تاکنون، متوسط روزانه حجم و ارزش معامالت بازار سهام )اول و 
دوم( به ترتیب برابر با ۳2۳۱2۴ میلیون سهم و ۹0۹۴۱۴ میلیارد ریال بوده 
است. همچنین در تیرماه دفعات معامالت سهام برابر با 25درصد در مقایسه 
ب��ا پایان خرداد ۹8 افزای��ش یافت و از 6۱۱۴۳6۱ هزار دفعه به ۷6۴28۷6 
هزار دفعه بالغ شد. این گزارش می افزاید: شاخص بورس نیز در پایان تیرماه 
به میزان ۱8۱۷۷ واحد برابر با 8درصد افزایش یافت و از 2۳۴8۷۹ واحد به 
25۳05۷ واحد رس��ید. ارزش بازار در پایان تیرماه در مقایسه با ماه مشابه 
س��ال قبل به می��زان 5۱8۱688 میلیارد ریال برابر ب��ا ۱22درصد افزایش 
یافت و از ۴25080۱ میلیارد ریال به ۹۴۳2۴8۹ میلیارد ریال رس��ید. این 
در حالی اس��ت که درصد گردش معامالت از ابتدای سال تا پایان تیرماه به 
رقم ۱۱ رس��ید که در مقایس��ه با دوره مشابه سال قبل، ۱۱۹درصد افزایش 
داشته است. همچنین میزان سود نقدی تقسیم شده بین سهامداران در ماه 
گذش��ته ۹8 به رقم 502۹۴0 میلیارد ریال رسید و میزان بازده کل بورس 

از ابتدای سال تاکنون ۴۱درصد بوده است.

رشد 58درصدی حجم معامالت آتی زیره 
سبز در بورس کاال

در جریان معامالت هفته گذش��ته در ب��ورس کاالی ایران، حجم و ارزش 
معامالت هفتگی قراردادهای آتی زیره س��بز با دوره تحویل شهریورماه سال 
۱۳۹8 به ترتیب با رشد 58 و 56درصدی همراه شد. به گزارش تسنیم، در 
جریان معامالت هفته گذش��ته در بازار مش��تقه بورس کاالی ایران، بیش از 
25۳ هزار قرارداد آتی زعفران و زیره سبز به ارزشی بیش از ۳86۱ میلیارد 
و 66۹ میلیون ریال منعقد شد. این گزارش می افزاید: معامله گران در حالی 
تع��داد 25۳ ه��زار و ۳۳6 قرارداد آتی زعفران و زیره س��بز را منعقد کردند 
ک��ه در پایان معامالت هفته قبل، تعداد موقعیت های باز به 5۴ هزار و ۱0۳ 
موقعی��ت افزایش یافت. این تعداد قرارداد در حالی منعقد ش��د که بیش از 
22۹ ه��زار ق��رارداد آن مربوط به معامالت زعفران نگین و رش��ته ای درجه 
یک بود و بیش از 2۴ هزار قرارداد نیز بر پایه دارایی زیره سبز منعقد شد.

به این ترتیب، معامله گران 2۴ هزار و 8۷ قرارداد آتی زیره س��بز را برای 
تحویل در سررس��ید شهریورماه ۹8 به ارزشی بیش از ۱02۱ میلیارد و ۱۹ 
میلیون ریال منعقد کردند. ۳8 هزار و ۱۴ قرارداد آتی زعفران نیز به ارزشی 

حدود ۴۴۹ میلیون ریال برای سررسید مرداد ۹8 منعقد شد.
ارزش معامالت در سررس��ید شهریورماه ۹8 نیز به رقمی بیش از 2۳82 
میلیون ریال رسید که این رقم بیشترین سهم را در ارزش معامالت هفتگی 
بازار قراردادهای آتی به خود اختصاص داد. در سررسید مذکور معامله گران 

بیش از ۱۹0 هزار قرارداد آتی زعفران نگین را منعقد کردند.
ای��ن گ��زارش می افزاید، معامله گ��ران همچنین در ق��رارداد آتی زعفران 
رش��ته ای درجه یک، تعداد 5۱۷ قرارداد را برای تحویل در سررسید مرداد 

۹8 و ۳۹۴ قرارداد را برای تحویل در شهریورماه امسال منعقد کردند.

دریچه

ش��اخص بورس در دو روز از معامالت هفته گذش��ته رون��د منفی را در پیش 
گرفت که کارشناسان، علت این موضوع را عالوه بر توقیف نفکتش انگلیسی ها به 

خرابی هسته معامالت ربط داده اند.
کمال خانزاده، کارش��ناس بازار س��رمایه در گفت و گو با ایرنا، به علت ریزش 
ش��اخص بورس در روزهای نخس��ت معامالت هفته ای که گذش��ت، پرداخت و 
گفت: نقص در هسته معامالت یکی از عوامل تاثیرگذار در ریزش شاخص بورس 
بود، متاس��فانه با توجه به میزان چش��مگیری از کارمزد ک��ه نهادهای حاضر در 
بورس از معامالت به دست می آورند، همچنان زیرساخت ها برای معامالت، همان 
زیرساخت های چند سال گذشته است. سازمان بورس و نهادهای نظارتی، درصد 
بسیار کمی از مبالغ به دست آمده را به صورت سالیانه صرف سرمایه گذاری برای 

به روز کردن زیرساخت های فناوری اطالعات )IT( می کنند.
وی ادام��ه داد: زمانی که حج��م تراکنش و معامالت افزایش می یابد هس��ته 
معامالت مرکزی بورس تهران هم با مشکل مواجه می شود که این موضوع منجر 

به کاهش حجم معامالت و نارضایتی سهامداران از بازار شده است.
به گفته خانزاده، قطع ش��دن و اختالل در سیس��تم معامالت همیش��ه با تاثیر 

منفی بر روند بازار سرمایه همراه بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه توقیف نفتکش انگلیسی را از دیگر عوامل تاثیرگذار 
در ریزش ش��اخص بورس دانس��ت و اف��زود: این موضوع باعث ایجاد ش��وک در 

معامالت چند روز اخیر بازار س��رمایه ش��د؛ ش��اخص بورس در روزهای نخست 
معامالت به دلیل موضوعات سیاس��ی ناش��ی از این اتفاق به ش��دت منفی شد و 

زمینه افزایش هیجان فروش در بازار را فراهم کرد.
نوید قدوس��ی، دیگر کارش��ناس بازار س��رمایه هم خرابی سیستم معامالت را 
مهمترین ریس��ک موجود در بازار دانس��ت و گفت: از ابتدای س��ال ۹8 تا شروع 
هفته گذش��ته رشد شاخص هم وزن از رشد ش��اخص کل پیشی گرفته بود، اما 
در هفته گذشته شاخص هم وزن را نسبت به شاخص کل تجربه کرد و می توان 

گفت که بازار روند خنثی را در پیش گرفته بود.
او ادام��ه داد: دلیل این موضوع تحت تاثیر قرار گرفتن ش��رکت ها و گروه های 
بزرگ بازار از انتش��ار گزارش های مثبت س��ه ماه بود که این موضوع باعث ش��د 

تا شاخص کل، عملکرد مناسب تری را نسبت به شاخص هم وزن داشته باشد.
قدوس��ی به علت روند منفی ش��اخص بورس اش��اره کرد و گفت: علت ریزش 
ش��اخص بورس این بود که همه شرکت ها گزارش مثبت نداشتند، روز سه شنبه 
روند معامالت در بازار مناسب نبود که این امر منجر به افزایش فشار فروش شد 
و هر چه که به جلوتر پیش رفتیم فشار فروش افزایش و زمینه ایجاد موج منفی 

در بازار فراهم شد.
وی علت تش��دید هیجانات در بازار را تش��دید ریس��ک های سیاس��ی دانست 
و گفت:  اکنون ریس��ک های سیاس��ی نسبت به ریس��ک های اقتصادی در بازار 

برجس��ته و باعث ایجاد ترس در بازار بین سهامداران شده است، به محض اینکه 
موج فروش در بازار ایجاد می ش��ود همه س��هامداران به س��رعت بدون علتیابی 

شروع به فروش سهام خود می کنند.
قدوس��ی با بیان اینکه خرابی سیس��تم معامالت از جمله عوامل تاثیرگذار در 
ریزش ش��اخص بورس در بازار هفته گذشته بوده است، افزود: متاسفانه خدمات 
انفورماتیک و شرکت بورس به دلیل وجود محدودیت قادر به رفع ایرادات موجود 

نیستند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود: بح��ث خرابی هس��ته معامالت و کندی 
سیس��تم معام��الت به مهمترین ریس��ک های موجود در بازار تبدیل ش��ده و به 

دفعات این اتفاق در حال تکرار شدن است.
به گفت��ه وی، بحث توقیف نفتکش انگلیس��ی موضوعی نیس��ت که بتوان به 
راحتی از تاثیر آن در بازار گذر کرد، این اتفاق در روز جمعه هفته گذشته افتاد 

که باعث شد تا بازار روز شنبه تحت تاثیر این خبر قرار گیرد.
قدوسی در پایان گفت: موضوع توقیف نفتکش انگلیسی آغاز ایجاد موج منفی 
بازار بود و خرابی سیس��تم معامالت عامل تش��دیدکننده ریزش شاخص بورس 
ش��د. بحث خرابی سیس��تم معامالت و تاثیر آن بر بازار را نباید دست کم گرفت 
زی��را اگر در بازار با خرابی سیس��تم معامالت همراه نبودیم چنین ریزش هایی را 

در بازار شاهد نخواهیم بود.

خرابی سیستم معامالت، مهمترین ریسک موجود در بازار سرمایه

کارنامه بورس تهران در هفته ای که گذشت

فرص��ت امروز: کاه��ش قیمت دالر، س��که، طال، س��رگیجه در بازار 
خودرو و رکود در بازار مسکن از ابتدای امسال باعث شده تا بسیاری از 
س��رمایه گذاران به بازار سرمایه متمایل ش��وند. بررسی بازارها نیز نشان 
می دهد که از ابتدای امس��ال و به خصوص در س��ه ماهه ابتدایی س��ال 
۹8، بورس تهران رکوردش��کنی های بسیاری را شاهد بوده و ارزش کل 
س��رمایه گذاری در بورس های فعال کشور از ابتدای سال تا پایان تیرماه 

از مرز 200 هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. 
البته بازار سرمایه در روزهای گذشته که قیمت دالر روندی به رو کاهش 
داش��ت و تا مرز ۱۱ هزار و 500 تومان پایین آمد و بار دیگر به کانال ۱2 
هزار تومان بازگشت، شاهد ریزش هایی در شاخص کلی و جزئی بود، زیرا 
بازار س��رمایه در ایران و ارزش س��رمایه شرکت ها وابستگی مستقیمی به 

ارزهای خارجی به خصوص دالر دارد. 
به گ��زارش پایگاه خبری اتاق تهران، اما نکته مهم آن اس��ت که اقبال 
عمومی برای س��رمایه گذاری در بورس، افزایش چشمگیری داشته است؛ 
اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان باید دلیل اصلی آن را نه در جذاب شدن 
این بازار برای س��رمایه گذاری یا بهبود وضعیت شرکت ها و استقبال مردم 

از سرمایه گذاری در آنها، بلکه در جذب سرمایه های سرگردان دانست.
همانطور که اش��اره شد، آش��فتگی بازارهای طال، ارز، سکه، خودرو و 
مس��کن باعث شد تا بسیاری از کسانی که قصد سرمایه گذاری داشتند، 
سرمایه ش��ان را وارد ب��ورس کنند؛ در واقع، رک��ود در بازارهای موازی 
باعث شده تا افراد برای حفظ سرمایه خود و نقدینگی به بورس مراجعه 
کنند. از س��وي دیگر، سرعت رشد تورم در کشور و رسیدن آن به باالي 
۴0درصد باعث ش��ده که ارزش پول ملي به ش��دت کاهش پیدا کند و 
ترس از کاهش س��ود بانکي و گرفتن مالیات از خرید س��که و... فضایي 
را ایجاد کرده اس��ت که نقدینگي هاي سرگردان س��ر از بازار بورس در 

بیاورند.
۱3میلیون نفر در بورس سرمایه گذاری کرده اند

طبق آمارهاي رسمي و براساس گزارشی که روزنامه »همشهري« منتشر 
کرده اس��ت، تعداد ش��هروندان ایرانی که تاکنون در بورس سرمایه گذاری 
کرده ان��د با احتس��اب دارن��دگان واحده��ای )یونیت ه��ای( صندوق های 
سرمایه گذاری به ۱۳میلیون نفر رسیده است که از این تعداد 8۴0هزار نفر 
در زمره سهامداران حرفه ای هستند و 2میلیون نفر هم با تزریق ۱55هزار 

میلیارد تومان نقدینگی در صندوق ها، سرمایه گذاری کرده اند.
براس��اس آمارهاي رس��مي در چهار ماه ابتدایي سال جمعا 20۳ هزار و 

۴۱2 میلیارد تومان معامل��ه در بورس تهران، فرابورس و بورس کاال انجام 
ش��ده که از این مقدار 6۴درصد از معامالت به دادوس��تد سهام اختصاص 
داش��ته است. در چهار  ماهه امسال سرمایه گذاران جمعا ۱۳0 هزار و 2۹۱ 
میلیارد تومان سهام در بورس تهران و فرابورس خریداری کرده اند که این 
مقدار نس��بت به پارسال ۳00درصد یعنی معادل چهار برابر افزایش یافته 
اس��ت. از این مقدار معامالت ۹0هزار میلیارد توم��ان در بورس و ۴0هزار 

میلیارد تومان در فرابورس انجام شده است.
به طور کلی در چهار  ماهه امس��ال ۱00هزار میلیارد تومان معامله در 
ب��ورس، 55ه��زار و 200 میلیارد تومان در فراب��ورس و ۴8هزار و 500 
میلیارد تومان در بورس  کاال انجام شده است. همچنین اطالعات آماری 
از مقدار معامالت بورس کاال در سال  جاری نشان می دهد در چهار  ماهه 
امس��ال جمعا ۴0هزار میلیارد تومان کاال ش��امل محصوالت کشاورزی، 
فلزی، پتروش��یمی و فرآورده های نفتی در بورس کاال خریداری ش��ده 
است که این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال ۷5درصد افزایش نشان 
می دهد. محصوالت پتروشیمي هم این روزها به شدت روي بورس است 
و در تاالر محصوالت پتروشیمی ۱۳هزار و200 میلیارد تومان محصول 
خریداری ش��ده است که این مقدار هم نس��بت به سال قبل ۷6درصد 
افزایش نش��ان می دهد. همچنین جمع کل معامالت فرآورده های نفتی 
هم در چهار  ماهه امس��ال نس��بت به پارس��ال با ۷0درص��د افزایش به 

۱0هزار میلیارد تومان رسیده است.
بورس هفته جدید را کاهشی آغاز کرد

اما در نخس��تین روز این هفته، بیشتر سهم های بزرگ در بازار سهام با 
کاهش قیمت روبه رو شدند، اما سهم های کوچک همچون قندی ها سعی 
کردند شاخص بورس را در سطح باالتری قرار دهند؛ هرچند این شاخص 

در نهایت بیش از 58۹ واحد کاهش یافت.
به گزارش ایس��نا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
ته��ران 58۹ واح��د افت کرد و به رقم 252 هزار و 2۷5 واحد رس��ید، اما 
شاخص کل هم وزن رشد خود را ادامه داد و 50۱ واحد افزایش تا رقم 60 
هزار و ۴۴6 واحد باال رفت. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با 6۳5 واحد کاهش 
عدد 280 هزار و ۱۴۷ را تجربه کرد و شاخص بازار اول با ۱۱۴۹واحد افت 
به عدد ۱85 هزار و ۱6۹ واحدی رس��ید. در عین حال ش��اخص بازار دوم 
توانست با رشد مواجه شود و پس از بیش از 20۳0 واحد افزایش عدد 50۴ 

هزار و ۹۳۹ را تجربه کند.
فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و معدنی و صنعتی چادرملو 

هر کدام به ترتیب 2۹۷، 2۱6 و ۱52 واحد تاثیر کاهشی روی شاخص های 
بازار س��هام داش��تند. همچنین پتروش��یمی نوری، پاالیش نفت تهران و 
سرمایه گذاری صندوق بازنشس��تگی هر کدام به ترتیب ۱۹۷، ۱۴۱ و ۷6 

واحد تاثیر افزایشی روی شاخص های بازار داشتند.
گروه محصوالت شیمیایی در این روز هم در ارزش معامالت پیشرو بود 
و توانس��ت با جابه جا کردن ۱2۴ میلیون سهم به ارزش معامالت بیش از 
۱۷۷ میلیارد تومان دست یابد. در عین حال بیشتر سهم های این گروه با 

کاهش قیمت روبه رو شدند.
در گروه خودرو پس از شیمیایی ها بیشترین ارزش معامالت را به خود 
اختصاص دادند؛ به طوری که 2۳5 میلیون س��هم به ارزش بیش از 50 
میلیارد و ۴00 میلیون تومان در این گروه مورد دادوس��تد قرار گرفت، 
اما در عین حال سهم های ش��اخصات این گروه عمدتا با کاهش قیمت 
روبه رو بودند. فلزات اساس��ی دیگر گروهی بود که توانس��ت تا حدودی 
ارزش معامالت را رش��د دهد، ام��ا کل ارزش معامالت فلزی ها حتی به 
یک چهارم ش��یمیایی ها نرس��ید؛ به طوری که این گروه با ۷۱ میلیون 

سهم مورد معامله به ارزش حدود ۳8 میلیارد تومان رسیدند.
در گروه قند و ش��کر نیز علی رغم فضای کلی بازار س��هام ش��اهد رشد 
قیمت ه��ا بودیم در این گروه ۴میلیون س��هم ب��ه ارزش 6میلیارد و 200 

میلیون تومان دادوستد شد.
ارزش معامالت بورس تهران به عدد ۱۱2۳ میلیارد تومان رسید که این 
رقم ناش��ی از دس��ت به دست شدن بیش از ۱.8 میلیارد و اوراق مالی بود 
همچنین تعداد معامالت این بازار به 25۹ هزار و ۹00 نوبت دست یافت.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۴ واحد رشد داشت و بر روی کانال ۳هزار 
و ۳06 واح��د ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۴8 میلیون 

برگه سهم به ارزش بیش از ۹هزار و 6۴6 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بین تمامی نمادها، پتروش��یمی مارون )مارون(، پاالیش نفت شیراز 
)ش��راز(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند( و 
بیمه پاسارگاد )بپاس( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند. 
در مقابل، پتروشیمی زاگرس )زاگرس( و سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب( 

مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.
گفتنی اس��ت در این روز، تعداد نمادهای مثبت در بورس تهران به ۱۹۳ و 
تعداد نمادهای منفی به ۱۴2 رسید. در عین حال، تعداد نمادهای مثبت در 

فرابورس ایران هم ۱0۷ و تعداد نمادهای منفی آن به عدد ۹0 رسید.

ارزش سرمایه گذاري در بازار سرمایه ایران از مرز 2۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت
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 تک نرخی شدن ارز
 راه مقابله با گران فروشی است

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، 
لباسش��ویی و قطعات یدکی گفت بس��یاری از اجناس در زمان رشد نرخ ارز 
با افزایش قیمت روبه رو می شوند، اما اگر ارز تک نرخی شود بسیاری از این 

معضالت رفع خواهد شد.
علی جمالی در گفت وگو با ایس��نا، اظهارداش��ت: عموم واحدهای کوچک 
محصوالت خود را بنا بر نرخ روز ارز و از طریق بازار آزاد خریداری می کنند و 
تأمین کاال و قطعه در ایران شش ماه زمان می برد و این موضوع عاملی شده 

تا با رشد قیمت ارز، کاال در بازار روند صعودی به خود بگیرد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، 
لباسش��ویی و قطع��ات یدکی تصریح کرد: از چند ماه گذش��ته تأمین ارز و 
تأیید اهلیت واردات کاال برعهده اتحادیه قرار گرفته و در صورتی که اتحادیه 
اهلی��ت واردکنن��ده را تأیید کند، دولت ارز در اختی��ار آن قرار می دهد و از 
ای��ن طریق قیمت گذاری کاالهای ثبت ش��ده در اتحادیه زیر نظر اتحادیه و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می ش��ود، اما برای دس��تیابی به قیمت 
واحد و نظارت دقیق تر بر قیمت کاال، نیاز به تک نرخی شدن ارز وجود دارد.

وی خاطرنش��ان کرد: بسیاری از ش��رکت ها با توجه به گفته های گذشته 
دولت محصوالت خود را با توجه به ارز ۴200 تومانی ثبت س��فارش کردند، 
ام��ا در زمان ترخی��ص، دولت مابه التفاوت نرخ روز ارز را از آنها دریافت کرد 

که این موضوع باعث ایجاد مشکالتی در قیمت گذاری کاال در بازار شد.

تولید فوالد ایران 5.6درصد افزایش یافت
انجمن جهانی فوالد خبر داد در نیمه نخست سال 20۱۹ میالدی، تولید 
فوالد خام ایران و جهان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 5.6درصد 

و ۴.۹درصد افزایش یافت.
ب��ه گزارش ایس��نا به نقل از وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، طبق اعالم 
انجم��ن جهان��ی ف��والد World Steel Association، ای��ران در نیمه 
نخس��ت س��ال 20۱۹ میالدی، ۱2میلیون و ۷88 هزار تن فوالد خام تولید 
کرد که حاکی از رش��د 5.6درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 
است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱2 میلیون و ۱۱0هزار تن بود.

همچنی��ن ای��ران در ماه ژوئ��ن 20۱۹ میالدی، 2 میلی��ون و ۱65 هزار 
تن فوالد خام تولید کرد. این آمار در مدت مش��ابه س��ال گذشته میالدی، 
2میلیون و ۴0 هزار تن بود که رشد 6.۱درصدی تولید فوالد خام نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
در نیمه نخس��ت س��ال 20۱۹ میالدی، 6۴ کش��ور تولیدکننده فوالد در 
مجم��وع ۹25 میلیون و 6۴ هزار تن فوالد خام تولید کردند که نس��بت به 
مدت مش��ابه سال گذش��ته میالدی )882 میلیون و 5 هزار تن(، ۴.۹درصد 
افزایش یافته اس��ت. تولید جهانی فوالد خام در ژوئن 20۱۹ میالدی نیز با 

۴.6درصد رشد به ۱58 میلیون و ۹۷8 هزار تن رسید.
در مدت یادش��ده، چین با تولی��د ۴۹2 میلیون و ۱6۹ هزار تن به عنوان 
بزرگترین تولیدکننده فوالد خام جهان ش��ناخته ش��د. پ��س از آن، هند با 
تولید 56 میلیون و ۹5۹ هزار تن فوالد خام، ژاپن با 5۱ میلیون و 82 هزار 
ت��ن، آمریکا با ۴۴ میلیون و ۳۴5 هزار تن،کره جنوبی با ۳6 میلیون و ۴۴5 
هزار تن و روسیه با ۳5 میلیون و ۷5۷ هزار تن بیشترین میزان تولید فوالد 
خام در شش ماهه نخست سال 20۱۹ میالدی را به خود اختصاص دادند.

4۰۰۰ معدن غیرفعال داریم
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود ۴000 معدن در 
کشور غیرفعال است، گفت سیاست دولت در چارچوب برنامه احیای معادن 
کوچک که از طرح های اقتصاد مقاومتی است، تکیه و جذب مشارکت بخش 

خصوصی در این عرصه خواهد بود.
ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت، خداداد 
غریب پور افزود: دولت به تنهایی به دنبال فعال سازی معادن کوچک نیست، 
بلکه با بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های مشارکت بخش خصوصی،  این 

برنامه را پیگیری می کند.
وی گفت: آمارهای منتشرش��ده حاکی است، ۹8.۳درصد از معادن ایران 
کوچک مقیاس اس��ت. 85درصد س��هم اش��تغال معادن مرب��وط به معادن 

کوچک است و 65درصد تولید را نیز به خود اختصاص داده اند.
غریب پور ادامه داد: ایمیدرو امسال احیا و فعال سازی ۱50 معدن کوچک 
با س��هم اش��تغال حداقل ۱000 نف��ر را در برنام��ه دارد و موضوع رویکرد 

صادراتی اینگونه معادن نیز مورد توجه است.
رئیس هیات عامل س��ازمان گسترش و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو(، اظهار داش��ت: احیا و فعال سازی معادن  کوچک در واقع به 
عنوان ظرفیت های نهفته کش��ور یک ضرورت محسوب می شود و همسو با 

برنامه رونق تولید و حفظ سرمایه های ملی است.
وی همچنین به برنامه اکتشاف ایمیدرو اشاره کرد و گفت: پیش از این در 
دولت یازدهم 2۷0 هزار کیلومتر مربع از مس��احت کشور در برنامه اکتشاف 
قرار گرفت و اکنون در دولت دوازدهم فعالیت جدید اکتش��افی در وس��عت 

۳00 هزار کیلومتر مربع در دستور کار قرار دارد.

صادرات محصوالت باغی فرصت طالیی برای اقتصاد کشور
 رشد 3۰ تا 5۰درصدی تولید محصوالت باغی

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت در ش��رایط فعلی که فروش نفت 
کش��ور تحریم اس��ت، صادرات محصوالت باغی فرصت طالیی برای اقتصاد 
محس��وب می شود. مجتبی شادلو در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با 
تاکید بر افزایش صادرات محصوالت باغی اظهار داشت: با توجه به رشد ۳0 
تا 50 درص��دی محصوالت باغبانی، به منظور پایداری تولید و جلوگیری از 
مش��کالت بازار قطعا نیاز به صادرات داریم. وی افزود: در ش��رایط فعلی که 
فروش نفت کش��ور تحریم اس��ت، صادرات محصوالت باغی فرصت طالیی 
برای کل اقتصاد به ویژه بخش کشاورزی محسوب می شود. به گفته شادلو، 
در شرایطی که با محدودیت ارز مواجه هستیم، استمرار صادرات محصوالت 
باغی در تامین ارز مورد نیاز کشور تاثیر بسزایی دارد. از این رو تالش ارکان 
نظام و روابط دیپلماس��ی باید به گونه ای دنبال شود تا صادرات به طور قابل 

توجهی افزایش یابد و بازار محصوالت به تعادل برسد.
نایب رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به اینکه تولید محصوالت باغی بیش 
از نیاز بازار داخل اس��ت، بیان کرد: با توجه به رش��د چشمگیر تولید نسبت 
به س��ال قبل، باید از فضای ایجاد ش��ده نهایت بهره برداری را داشته باشیم 

چرا که اگر تولید از دور خارج شود، احیای آن چند دهه زمان نیاز دارد.

اخبـــار

قائم مق��ام وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت گفت معتقدی��م که امروز 
صادرات از نان ش��ب برای کش��ور واجب تر است و در جهت تنظیم بازار 
بسیار موثر است. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،  حسین مدرس 
خیابان��ی، در اولین نشس��ت خبری خ��ود با خبرنگاران اظهار داش��ت:  
وزارت صم��ت در حال حاضر یک ابروزارتخانه اس��ت که در حوزه هایی 
همچون صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و وزارت بازرگانی در آن 
ادغام شده است و مجموعه دولت به این نتیجه رسید که حوزه بازرگانی 
از اهمیت ویژه ای در شرایط فعلی برخوردار است و رئیس جمهور و وزیر 
صمت تاکید داشتند تا حوزه بازرگانی در قالب یک بخش تحت نظارت 

و فرماندهی قائم مقام وزیر صمت اداره شود.
قائم مق��ام وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت افزود: صن��دوق ضمانت 
صادرات ایران، موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مرکز تجارت 
الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت 
بازرگانی دولتی ایران، ش��رکت پشتیبانی امور دام در این قالب متمرکز 

شده اند تا این وزارتخانه کار خود را مستحکم تر ادامه دهد.
وی تصریح کرد: قانون تمرکز بخش��ی از وظایف تنظیم بازار که امور 
سیاس��ت گذاری، تصمیم گیری تنظیم بازار به وزارت جهاد کش��اورزی 
منتقل ش��ده اس��ت و وزارت جهاد کشاورزی در س��ال ۹۱ این اختیار 

را داش��ت که در حوزه تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض گمرکی، میزان 
ص��ادرات و واردات را اع��الم کن��د و حت��ی نظارت بر قیم��ت کاالهای 
محصوالت کش��اورزی نیز به وزارت جهاد کش��اورزی سپرده شده بود. 
این قانون در س��ال ۹۱ به مدت دو س��ال تعلیق شد ولی از سال ۹۳ تا 

هفته قبل، اجرایی شد.
مدرس خیابانی گفت: این بخش از اختیارات براس��اس مصوبه سران 
س��ه قوه به وزارت صمت منتقل ش��ده است، اس��تدالل ما هم این بود 
که وزارت جهاد کش��اورزی معتقد بود که بخشی از ابزارهای الزم برای 
تنظی��م بازار همچون س��ازمان حمای��ت در اختیار ای��ن وزارتخانه قرار 
نداش��ت و س��تاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صمت برگزار می شود، از 

ید وزارت جهاد کشاورزی خارج است.
وی اف��زود: از هفته قبل اجرای قانون انتزاع منتفی ش��ده و بر همین 
اس��اس وزارت صم��ت بخش های جداش��ده از خود در س��ال ۹۳ را در 
اختی��ار گرفت. با این مصوبه، تمام اختیاراتی که از وزارت صمت منتزع 
ش��ده بود، دوباره بازمی گردد تا موضوعات بازرگانی و تجاری به صورت 

متمرکز پیگیری شود.
م��درس خیابانی گفت: در بخش بازرگان��ی داخلی، مهمترین موضوع 
و مطالب��ه عمومی تنظیم بازار اس��ت؛ به نحوی ک��ه بخش های تامین، 

توزیع و نظارت در کنار عنصر رسانه می تواند کار را پیش برد؛ بر همین 
اس��اس، تامی��ن، توزیع و نظ��ارت در کنار ظرفیت رس��انه می تواند کار 
اثربخش��ی را پیگیری کند. این در حالی است که مواضع تنظیم بازار و 
اطمینان آفرینی به کارکردها را از طریق رسانه ها، پیگیری خواهیم کرد 
ت��ا آرامش بازار را فراهم کنیم، این در حالی اس��ت که آرامش مردم در 

گرو آرامش بازار است.
وی اظهار داشت: ۱00 قلم کاالی اساسی تعیین  شده که در آن، حتی 
فوالد، س��یمان، لوازم خانگی، نهاده های دامی در کنار کاالهای اساسی 
قرار گرفته اند، بر این اساس کانون و تمرکز بر روی تنظیم بازار این ۱00 
قلم کاال قرار گرفته اس��ت و در کنار آن، سایر کاالهای دیگر در اولویت 
بعدی مورد اجرای سیاس��ت های تنظیم بازار قرار می گیرند؛ البته امروز 
تامین مناس��ب کاال و فراوانی آن، مقدم به قیمت اس��ت؛ این یک اصل 
در تنظیم بازار است؛ چراکه قیمت، خروجی ابزارهای تنظیم بازار است.
مدرس خیابانی گفت: بیش از ۹5درصد کاالها، اتکای ما بر روی تولید 
داخلی اس��ت و تامین بخش عمده ای از کاالهای اساس��ی و ضروری ما 
برعهده تولید داخلی اس��ت؛ پس در تنظیم بازار، اصل تولید نباید مورد 
غفلت واقع ش��ود و به بهانه تنظیم بازار، نباید س��رعت حرکت و جریان 

کاال را نباید کند یا حتی متوقف کرد.

صادرات از نان شب هم واجب تر است

رئیس مرکز توس��عه مکانیزاس��یون وزارت جهاد گفت از نیمه دوم س��ال ۹2 
تاکنون 8 هزار 200 میلیارد تومان س��رمایه گذاری در حوزه مکانیزاسیون انجام 

شده است.
کامبیز عباس��ی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاس��یون وزارت جهاد کشاورزی در 
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه از نیمه سال ۹2 تاکنون 
8 هزار و 200 میلیارد تومان در حوزه مکانیزاس��یون س��رمایه گذاری انجام شده 
است، اظهار داشت: این میزان سرمایه گذاری در تاریخ کشور بی سابقه بوده است 
و کماکان این روند با تزریق تس��هیالت و عرضه مناسب و استاندارد ماشین آالت 

کشاورزی ادامه دارد.
وی اف��زود: امس��ال در نظر داریم بی��ش از ۱6 هزار دس��تگاه تراکتور و 600 
دس��تگاه کمباین غالت را در اختیار کش��اورزان قرار دهیم که س��طح نشأکاری 
کشور حدود 20 تا 25درصد افزایش و میزان ضایعات با یک تا یک و نیم درصد 

کاهش به حدود ۳درصد می رسد.
رئیس مرکز توس��عه مکانیزاس��یون وزارت جهاد کش��اورزی با اشاره به اینکه 
در حوزه کاش��ت غالت و مبارزه با آفات و بیماری ها تدارک مناس��بی دیده شده 
اس��ت، بیان کرد: تا پایان س��ال در نظر داریم که بیش از 80درصد مزارع غالت 
به صورت کامال مکانیزه کش��ت ش��ود و این امر بدان معناس��ت که شاخص های 

توسعه ماش��ین آالت کشاورزی طی پنج تا شش سال گذشته با رشد مناسب در 
وضعیت مطلوبی قرار دارد.

عباسی با اشاره به اینکه قیمت ماشین آالت کشاورزی نسبت به دیگر 
بخش ها کمترین نوس��ان را در بازار تجربه کرده است، گفت: با توجه به 
آنکه ۹5درصد نیاز کش��ور متکی بر تولید داخل اس��ت از این رو نوسان 
چندانی در حوزه ماشین آالت کشاورزی همانند دیگر بخش ها نداریم و 
آمار ها نشان می دهد تنها به واسطه افزایش اجزا و قطعات و مواد اولیه، 
قیمت ماش��ین های پرمصرف بخش کش��اورزی که در این حوزه بسیار 

تاثیرگذار است حدود ۴0 تا 50درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: هم اکنون برخی از نوس��انات قیمت ماش��ین های کش��اورزی به 
واس��طه تامین اجزا و قطعات از خارج کشور به سیاست های ارزی بر می گردد از 
این رو تقاضا داریم که ارز مناسبی به حوزه ماشین آالت کشاورزی اختصاص یابد 

چراکه این بخش ضامن امنیت غذایی کشور است.
رئیس مرکز توس��عه مکانیزاس��یون وزارت جهاد کش��اورزی با تاکید بر تامین 
ارز م��ورد نیاز برای حوزه ماش��ین آالت کش��اورزی بیان کرد: اگرچ��ه در تولید 
ماش��ین آالت کش��اورزی خودکفا هس��تیم، اما برای تامین بخش��ی از قطعات و 
ابزار آالت به خارج وابسته هستیم که در صورت تامین ارز می توان افزایش ۴0 تا 

50درصدی قیمت ماشین آالت را به حداقل رساند.
به گفته وی قیمت برخی ماش��ین های وارداتی همچون حوزه زراعت برنج که 
مش��مول ارز دولتی به واسطه هزینه های جانبی کشتیرانی و غیره است کمتر از 

۱0 تا ۱5درصد نوسان داشته است.
وی قیمت ماش��ین آالت کش��اورزی در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه 
به آنکه عرضه کننده های ماش��ین آالت کشاورزی شرایط کشاورزان را بهتر درک 

می کنند از این رو امیدواریم تا پایان سال دیگر افزایش قیمتی نداشته باشند.
رئیس مرکز توس��عه مکانیزاس��یون وزارت جهاد کش��اورزی با اشاره به اینکه 
محدودیتی در اعطای تسهیالت به کشاورزان حوزه مکانیزاسیون کشاورزی وجود 
ندارد، گفت: امس��ال یک هزار و 800 میلیارد تومان تس��هیالت با نرخ ۱5درصد 
در اختیار کش��اورزان سراسر کشور قرار می گیرد، بدین ترتیب کشاورزان در هر 
نقطه کش��ور با مراجعه به بانک عامل می توانند از تسهیالت جاری خط اعتباری 

مکانیزاسیون استفاده کنند.
این مقام مس��ئول در پایان اظهار داش��ت: با توجه به تزریق تسهیالت از سایر 
بخش ها به حوزه مکانیزاسیون کشاورزی می توان گفت که هیچ محدودیتی برای 
اعطای تس��هیالت وجود ن��دارد و بانک عامل بدون محدودی��ت می تواند به نیاز 

کشاورزان سراسر کشور پاسخ دهد.

»برخی فعاالن اقتصادی به جای تولید، مواد اولیه را در بازار به فروش 
می رسانند و سودهای کالن عایدشان می شود.«

به گزارش ایس��نا، »برخی از تولیدکنندگان ب��ه جای آنکه مواد اولیه 
سهمیه ای خود را در مسیر تولید قرار دهند ترجیح می دهند خط تولید 
را تعطیل و مواد اولیه شان را در بازار به فروش برسانند؛ چراکه معتقدند 

سود در فروش مواد اولیه است نه تولید آن.«
این خبری بود که یک منبع آگاه به خبرنگار »ایران« اعالم کرد، وی 
گفت: برخی از تولید کنندگان اطالعات نادرس��ت در س��ایت بهین یاب 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت وارد می کنند و در پ��ی آن مواد اولیه 
خری��داری می کنند. وی افزود: این فعاالن اقتصادی به جای تولید، مواد 
اولیه را در بازار به فروش می رسانند و سودهای کالن عایدشان می شود.

با آغاز فعالیت س��ایت بهین یاب )س��امانه بهین ی��اب به عنوان یکی از 
س��امانه های زیرمجموعه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 
۱۳۹2 به منظور الکترونیکی شدن صدور مجوزهای بخش معدن و دیگر 
فرآیندهای این بخش طراحی ش��د( قرار ش��د تمام اطالعات واحدهای 
صنعت��ی و خری��د مواد اولیه داخل��ی آنها از این طریق باش��د تا وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در فضای شفاف بتواند وضعیت تولید را بررسی 

کند.

پرونده ها در حال بررسی است
منبع مطلع ما در گفت و گوی خود خاطرنش��ان کرد: چندی پیش که سازمان 
حمایت در حال رصد فعالیت واحدهای صنعتی بود، متوجه شد که واحد صنعتی 

مواد اولیه خریداری کرده اما هیچ تولیدی نداشته است.
وی تأکی��د کرد: س��ازمان حمایت پرونده بخش��ی از این اف��راد را که مرتکب 
تخلف ش��دند به سازمان تعزیرات ارس��ال کرد و اکنون پرونده های آنها در حال 
بررسی است. بیشترین حوزه درگیر »پت یا پلی اتیلن ترفتاالت« )این پلیمر برای 
تولید انواع بطری ها، بسته بندی طیف وسیعی از محصوالت از جمله آب معدنی، 
نوش��ابه های گازدار، روغن های گیاهی، مواد دارویی و بهداش��تی و آرایشی ورق، 
تس��مه و قطعات تزریقی ب��ه  کار می رود( و پلی پروپیل��ن )PP(  )این پلیمر در 
انواع برنامه های کاربردی ش��امل بس��ته بندی برای محص��والت مصرفی، قطعات 
پالستیکی برای صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو، دستگاه های خاص مانند 

لوال های زنده و منسوجات استفاده می شود( است.
پایش نصف و نیمه سازمان حمایت

این منبع مطلع اذعان داش��ت: یکی از کارهایی که سازمان حمایت باید انجام 
دهد، رصد متناوب واحدهای صنعتی فعال و مجموعه هایی اس��ت که از س��ایت 

بهین یاب مواد اولیه تولید داخلی را خریداری می کنند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد که سازمان حمایت به درستی واحدهای استانی 

را پایش نکرد، به همین جهت به یکباره وزارت صنعت با واحدهای صنعتی مواجه 
ش��د که به جای تولید تنها به فکر فروش مواد اولیه بودند، این اتفاق مش��کالت 

مختلفی را برای حوزه تولید ایجاد کرده است.
بازنگری اساسی در سهمیه مواد اولیه واحد های صنعتی

این گفته ها س��بب ش��د، س��راغ فرش��اد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و 
تج��ارت برویم. وی ضم��ن تأیید اینکه برخی از تولیدکنن��دگان مواد اولیه ای را 
که خری��داری کردند، وارد خط تولید نکردند، گفت: مدتی بود که در مواد اولیه 
پتروش��یمی با تالطم هایی در بازار مواجه ش��ده بودی��م. بدین جهت کارگروهی 
ایجاد شد تا مشکالت این حوزه را حل کند. بر این اساس در حوزه عرضه و تقاضا 

هماهنگی های صورت گرفت.
وی تصریح کرد: ش��رکت های پتروش��یمی باید با توجه به مصوبه ستاد تنظیم 
ب��ازار عرضه محصوالت خود را انجام می دادند ولی چنین کاری را نکردند. از این  
رو متقاضی��ان که از کس��ری و افزایش قیمت محصوالت نگ��ران بودند، اقدام به 
افزایش خرید کردند. مقیمی با بیان اینکه در جلس��ات نظارتی وضعیت عرضه را 
کنترل کردیم، خاطرنشان کرد: با کنترل عرضه، تقاضا هم ساماندهی پیدا کرده 

و چالش های این حوزه حل شده است.
در حال حاضر تقاضا برای خرید محصوالت پتروش��یمی منطقی ش��ده است و 

دیگر فروش مواد اولیه از سوی واحدهای صنعتی صورت نمی گیرد.

سرمایه گذاری بی سابقه 8 هزار و 2۰۰ میلیارد تومانی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی

مواد اولیه  به جای خط تولید به دست دالالن رسید

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

آیا گره کور انباشت گواهی های اسقاط با طرح 
وزیر راه باز می شود؟

عضو هیات  مدیره انجمن صنفی مراکز اس��قاط و بازیافت اظهار داشت با 
توجه به آمار فزاینده خودروهای فرس��وده اگر الزام خودروس��ازان داخلی به 
اس��قاط خودروی فرس��وده اجرایی و عملیاتی شود گام بلندی جهت خروج 
از بن بس��ت موجود برداش��ته شده اس��ت. در واقع راهی هم جز این وجود 
ن��دارد چراکه بنی��ه مالی دولت این اج��ازه را نمی دهد ک��ه در قالب قانون 
ه��وای پاک یا س��ایر طرح های موج��ود، منابع مالی اس��قاط خودروها را به 
منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل تامین کند. مصطفی جودی در گفت وگو 
ب��ا خبرن��گار خبرخودرو، گف��ت: با وجود برگزاری جلس��ات مک��رر و بیان 
مش��کالت و اعتراضات توسط مراکز اس��قاط تاکنون هیچ گشایشی در این 
حوزه اتفاق نیفتاده است و متاسفانه مشکالت نه تنها برطرف نگشته بلکه به 
دلیل انباش��ت مشکالت، ش��دت هم یافته است. وی افزود: با توجه به اینکه 
تولید متوقف ش��ده است واردات هم ممنوع است گواهی های تولیدشده در 
صفحات مراکز همچنان معطل مانده اند و هیچ طرحی هم برای حل و فصل 
جدی مش��کالت وجود ندارد، لذا باید منتظر بمانیم تا با اجرایی شدن طرح 
س��اماندهی صنعت خودرو ش��اید گشایشی در مش��کالت این مراکز حاصل 
شود. جودی اذعان داشت: با افزایش قیمت گواهی اسقاط که از سوی وزارت 
راه در هیات دولت مطرح شده است، می توان شاهد اتفاقات خوبی در آینده 
بود چراکه قیمت های کنونی گواهی اس��قاط، قیمت خودرو اس��قاطی نبوده 
است بلکه در سال های گذشته دولت مبلغ 2میلیون و 500 هزار تومان برای 
اس��قاط خودرو را از محل خزانه و اعتبارات دولتی پرداخت می کرد. با توجه 
ب��ه اینکه در حال حاضر قیمت خودروهای فرس��وده ای که قابلیت اس��قاط 
دارند بیش از 5.5 میلیون تومان اس��ت چطور می تواند انتظار داش��ت با 2 

میلیون و 500 تومان افراد برای اسقاط خودرو اقدام کنند. 

صدور کارت سوخت برای خودروهای پالک 
اروندی در دست پیگیری است

مدیر ش��رکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان)اهواز( گفت صدور 
کارت س��وخت برای خودروهای پالک اروندی از سوی استانداری خوزستان و 
شرکت متبوع در دست پیگیری است. به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، 
نعمت اهلل نجف��ی  افزود: هنوز مجوزی برای صدور کارت س��وخت برای حدود 
۱۴0 هزار دس��تگاه خودرو پالک اروندی که در خوزس��تان تردد می کنند داده 
نشده اس��ت. وی با اشاره به نگرانی دارندگان پالک اروندی ابراز امیدواری کرد 
پیگیری و رایزنی ها به نتیجه برسد و این خودروها بتوانند صاحب کارت سوخت 
شوند. خودروهای پالک اروندی در هیچ دوره ای موفق به دریافت کارت سوخت 
و استفاده بنزین سهمیه ای نشده اند و این خودروها که از طریق گمرک منطقه 
آزاد اروند وارد کشور شده اند از سهمیه آزاد بنزین استفاده کرده اند. مدیر شرکت 
پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزس��تان)اهواز( با اشاره به اینکه از 20مرداد 
۱۳۹8 عرضه بنزین در سراسر کشور با کارت سوخت انجام می شود، افزود: همه 
مالکان خودروها و موتورسیکلت ها از کارت شخصی خود برای دریافت سوخت 
استفاده کنند. نجفی گفت: تعدادی از صاحبان خودروها در برخی شهرها برای  
س��وختگیری با کارت شخصی خود با پیام خطا )error( رو به رو می شوند که 
ب��رای رفع نقص ب��ه دفاتر پلیس + ۱0 مراجعه کرده و یا با مرکز پاس��خگویی 
0۹62۷ تماس بگیرند. وی ادامه داد: کس��انی که هنگام س��وختگیری با کارت 
سوخت هوشمند شخصی رمز خود را فراموش کرده اند با استفاده از چهار رقم 
آخر )سمت راست( شماره ملی فردی که کارت سوخت به نام او صادر شده به 
عنوان رمز کارت اقدام کرده در غیر این صورت به نواحی ش��رکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی خوزستان برای رفع ایراد احتمالی مراجعه کنند.

باید روی داخلی سازی موتورهای جدید که سه سیلندر، ۱000 یا ۱200سی سی 
و توربوشارژ هستند، سرمایه گذاری کنیم.

به گزارش پ��دال نیوز، صنعت خودرو و قطعه ایران گرچه طی پنج دهه فعالیت  
خ��ود همواره مورد انتقاد کارشناس��ان و مردم بوده اما به هرحال طی این س��ال ها 
موفقیت های��ی هم کس��ب کرده اس��ت. ای��ن موفقیت ها گاهی به دلی��ل تغییر در 
سیاس��ت های کلی صنعت خودرو کمی از جاده اصلی منحرف شده و گاهی به طور 
کلی از بین رفته است. به گفته بسیاری از کارشناسان، صنعت خودرو در کشور برای 
تبدیل  ش��دن به آنچه خودروساز خوانده می ش��ود، به دو قطعه مهم احتیاج دارد؛ 
گیربکس و موتور، دو قطعه ای هستند که اگر کشور توانایی طراحی و تولید انواع آنها 
را داشته باشد، می تواند ادعا کند خودروساز شده است، چرا که این دو بخش بزرگ 
و مهم یک خودرو هستند. البته کشور ما در زمینه طراحی بدنه خودرو و بسیاری از 

موارد دیگر استعداد و توانایی دارد. 
 در همین زمینه با س��عید مدنی، مدیرعامل پیش��ین سایپا و کارشناس صنعت 
خودرو به گفت وگو پرداختیم. وی معتقد است موتور و گیربکس ۳0 تا ۴0درصد از 
ارزش یک خودرو هستند اما متاسفانه کشور در تولید آن ناتوان است. در صورتی که 
سرمایه گذاری سنگینی برای این دو بخش توسط دولت یا بخش خصوصی  توانمند 
انجام ش��ود، داخلی سازی یا تامین 60درصد باقیمانده یک خودرو در کشور نه تنها 
دور از دسترس نیست بلکه به راحتی توسط متخصصان داخلی قابل دستیابی است.

 طی روزهای اخیر بحث داخلی س��ازی قطعات داغ بوده و برنامه های 
وی��ژه ای برای آن انجام ش��ده، ام��ا نکته اصلی در ای��ن خصوص بحث 

قدیمی بودن خودروهاس��ت. غیر از یک ی��ا دو مورد، مابقی خودروهای 
20، ۳0 ساله در کشور هستند که همچنان تولید می شوند. روند تولید 

خودروهای قدیمی را چگونه می بینید؟ 
 وقتی یک خودرو بعد از مدتی در کش��وری تولید و عرضه می ش��ود، دارای عمر 
مش��خصی بوده، البته به طور کلی عمر عرضه یک خودرو 5 تا ۱0 سال است. وقتی 
خودرویی در یک کشور مانند ایران بیش از 20 سال تولید و عرضه شود، حتی کشور 
مبدأ و صاحب اصلی آن دیگر کاری به تولید این خودروها ندارد. یعنی می گوید شما 
هر کاری دل تان می خواهد با این خودروها انجام دهید، زیرا هم مدل این خودروها 

قدیمی شده است و هم از رده خارج شده اند.
 مانند کاری که با پراید انجام شد و دیگر شرکت »کیا« کاری با پراید ندارد. پژو 
هم به همین شکل کاری با برخی محصوالتش در ایران ندارد، چراکه برخی از این 
خودروها آنقدر قدیمی ش��ده اند که اگر به خودروسازان خارجی و صاحبان آنها این 
خودروها را نشان بدهید، می گویند اینها برای موزه هستند! بسیاری از این خودروها، 
م��وزه ای ش��ده اند و خارجی ها تعجب می کنند که چگونه در کش��ور همچنان این 

خودروها تولید می شوند. 
 البته تقاضای بازار نیز در تداوم تولید خودروهای قدیمی در کشور نقش داشته 
اس��ت. بنابراین، خودروس��ازان براس��اس ظرفیت داخل تا ح��دی می توانند تولید 
خودروه��ای قدیمی را ادامه دهند، اما باید خودروهایی در کالس جهانی هم تولید 

کنند که حداقل استانداردهای ملی را پاس کند. 
تولید خودرویی مانند تندر۹0 و به طور کلی تولید خودروهایی با موتوری غیر از 

موتور فابریک و با موتورهای داخلی در شرایطی که کشور در تحریم  است، می تواند 
کمک کننده باش��د یا آسیب زا خواهد بود؟ اصوال تولید این خودروها با موتور دیگر 

به صرفه است یا خیر؟ 
 در ای��ن خص��وص یکی از نق��اط ضعف صنعت خودرو ک��ه منجر به 
وابس��تگی بیش از حد کش��ور به خارجی ها شده، بحث عدم تولید موتور 
و گیربکس اس��ت. ما هنوز برای تولی��د و تمرکز روی موتور و گیربکس 
مجموعه کامل��ی نداریم؛ یک مرکز تحقیقات موتور داریم که در کالس 
جهانی کار نمی کند و مگاموتور هم تنها روی مونتاژ خودروهای خارجی 
و تولید بعضی از آنها مبتنی بر س��اخت داخ��ل فعالیت می کند. ما باید 
روی موتوره��ای نس��ل جدید س��رمایه گذاری کنیم. خودروس��ازان در 

شرایط فعلی بودجه تولید موتورهای جدید را ندارند.
 س��اخت موتورهای جدید که سه سیلندر، ۱000 یا ۱200 سی سی و توربوشارژ 
هستند نیاز کشور است. همچنین نیاز به ساخت گیربکس های اتوماتیک به شدت 
در کش��ور حس می ش��ود. اگر ما در این بخش ها س��رمایه گذاری نکنیم، هیچ گاه 
خودروساز نخواهیم شد. این سرمایه گذاری هم حتما باید با مشارکت دولت یا یک 

بخش خصوصی بسیار قدرتمند انجام شود.
 البت��ه هدف از این اقدام، تولید تمام این قطعات در داخل نیس��ت بلکه منظور 
کسب ارزش برند و لوگو خودروها توسط خودروسازان داخلی است تا در این جریان 
امکان همکاری با هر کش��وری برای تامین و واردات قطعات موردنیاز فراهم ش��ود، 

به طوری که هیچ گونه افزایش ظرفیت تولید نیازمند اجازه از صاحب برند نباشد.

ساخت موتورهای نسل جدید و گیربکس اتوماتیک؛ نیاز صنعت خودرو
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دبیر انجمن س��ازندگان قطعات خودرو با تأکید بر لزوم تجدید ارزیابی دارایی 
شرکت های خودروس��از پیش از واگذاری، گفت برخی شرکت های قطعه ساز که 
بیش��ترین مصرف ارز را داش��ته اند، به نهضت داخلی سازی دهن کجی کرده و در 
آن شرکت نکرده اند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مازیار بیگلو 
در یک نشس��ت خبری اظهار داشت: برخی ش��رکت های قطعه ساز که بیشترین 
مصرف ارز را داشته اند به نمایشگاه داخلی سازی و نهضت داخلی سازی دهن کجی 
ک��رده و در آن حاض��ر نش��ده اند؛ در مقابل در جای دیگری اع��الم می کنند که 
می خواهند خودکفا شوند، در حالی که اولین جا برای اعالم این قضیه، نمایشگاه 
داخلی سازی است. وی ادامه داد: اگر نهضت داخلی سازی قبال پیگیری شده بود، 
حاال پول مردم دس��ت قطعه س��از بلوکه نبود که نتوانند خودروی خود را تحویل 
بگیرند. وی تأکید کرد: قطعه س��ازی که بیش��ترین ارزبری را دارد باید بیشترین 
همکاری را بابت داخلی س��ازی داش��ته باش��د، نه اینکه به نهضت داخلی سازی 

دهن کجی کند؛ در این مورد وزارت صنعت باید پیگیر باشد.
بیگلو در ادامه با تاکید بر لزوم بررسی تجربه خصوصی سازی در کشور، گفت: 
س��هام خودروس��ازان نباید به ثمن بخس واگذار ش��وند بلکه بای��د با قیمت روز 
عرضه ش��وند، نه اینکه ش��رکتی که قیمت واقعی اش 5 تا 6 برابر اس��ت، بدون 
تجدید ارزیابی واگذار ش��ود. وی در ادامه با اش��اره به مطالبات 20 هزار میلیارد 
تومانی قطعه س��ازان از خودروس��ازان، اظهار داشت: 6 تا ۷ هزار میلیارد تومان از 
این مطالبات، سررسید شده یعنی معادل همان رقمی که قرار بود از طریق بانک 

مرکزی به صنعت خودرو تسهیالت پرداخت شود.
وی همچنین در واکنش به انتقادات مطرح ش��ده در مورد عدم کاهش قیمت 
خودرو در پی  پایین آمدن نرخ ارز نیز گفت: ما مجاز به استفاده از ارز سنا نبودیم 
و مبنای محاسبه قیمت مواد اولیه قطعه سازان، ارز نیمایی است که قیمتش باال 

رفته و به ۱2 هزار تومان رسیده است.

خودروسازها پیش از واگذاری تجدید ارزیابی شوند

دهن کجی قطعه ساز ارزبر به نهضت داخلی سازی

یکشنبه
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عباس رضایی عصر در همایش ش��هرداران و دهیاران اس��تان اصفهان گفت 
ام��روز مدل های س��نتی برای مدیریت جوابگو نیس��ت بلکه بای��د فکر، ایده و 
مدیریت جدید و نگاه آمایش��ی داش��ت و دیگر نمی توان گفت شهرداری موفق 

است که طول تراکم بیشتری بگیرد.
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه نیازمند تحول 
اداری، کاه��ش بوروکراس��ی، الکترونیکی کردن 
فرآیندها و شفاف س��ازی هس��تیم، اظهار داشت: 
اکن��ون باید به فناوری های برتر، اس��تارت آپ ها، 
بنگاه ه��ای اقتصادی و کریدورهای علم و فناوری 

توجه کرد.
اس��تاندار اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ما 
شکایت هایی درباره فساد اداری به ویژه در برخی 
ش��هرداری ها داریم، تاکید کرد: شهرداری موفق 
نیس��ت که فقط خیابان بسازد بلکه رضایتمندی 

مردم مهم است.
وی با اش��اره به نزدیک شدن انتخابات مجلس 

ش��ورای اسالمی که مقرر است دوم اسفند امسال برگزار شود، خاطرنشان کرد: 
از ش��هرداران و بخش��داران می خواهم که هر گرایش��ی که دارند آن را در کار 
اجرایی دخالت ندهند و اگر ذره ای خطا مشاهده کردم همان روز با آن برخورد 

خواهم کرد. رضایی با تاکید بر اینکه ما حق نداریم گرایش های سیاس��ی خود 
را در اجرا دخالت دهیم، اضافه کرد: تدابیر رهبر معظم انقالب و سیاس��ت های 
کل��ی نظ��ام و دولت تدبیر و امید، اصل قضیه اس��ت و اگر کس��ی نمی خواهد 
مطابق سیاس��ت های دولت عمل کند، دست او 

را می فشاریم اما جای وی در اجرا نیست.
وی ب��ا بیان اینک��ه این یک تعهد ش��رعی، 
وجدان��ی و اخالقی اس��ت، ادام��ه داد: ما باید 
وفاق و همدلی را بین مردم ایجاد و حق نداریم 
دیدگاه های سیاسی خود را در اجرا وارد کنیم.

اس��تاندار اصفهان با انتقاد از چهره نامناسب 
ورودی های برخی ش��هرها و روس��تاها به دلیل 
تخلیه نخاله های س��اختمانی، تصریح کرد: الزم 
اس��ت ظرفیت های گردش��گری در ش��هرها و 

روستاهای استان شناسایی شود.
وی از شهرداران خواست تا دولت الکترونیک 
را جدی بگیرند  و خواهان توجه بیشتر به ساده 
زیستی ش��د و گفت: کار در ش��رایط فعلی و با وجود تحریم های ناجوانمردانه 
دش��وار اس��ت زیرا امروز با جنگ اقتصادی سختی مواجه هستیم، اما با عزت و 

اقتدار مقابل آن و استکبار جهانی ایستاده ایم.

دبیر س��تاد توسعه فناوری  های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت جهاد دانشگاهی در کنار حفظ جایگاه 
خود، باید ش��رکت  های دانش بنیان و جوان را همانن��د رهبر زیر چتر حمایتی 

خود بگیرد تا کاری عظیم و مثمر ثمر به انجام 
برسد.  به گزارش ایرنا، دکتر منوچهر منطقی، 
دبیر ستاد توس��عه فناوری های حوزه فضایی و 
حمل و نقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، با هیات همراه به بازدید از 
دستاوردهای علمی س��ازمان جهاد دانشگاهی 

خواجه نصیرالدین طوسی پرداخت.
در این دیدار، ضمن بازدید از مراکز س��اخت 
و تولی��د  جه��اد دانش��گاهی از جدیدتری��ن 
دس��تاوردهای مراکز پژوهشی جهاد دانشگاهی 

خواجه نصیر طوسی نیز رونمایی شد.
دکت��ر منطق��ی در دی��دار ب��ا مس��ئولین و 
اعضای هیات علمی گروه های پژوهش��ی جهاد 

دانش��گاهی خواجه نصیر طوس��ی تصریح کرد: مهم ترین بحث این اس��ت که 
س��ازمان هایی مانند جهاد دانش��گاهی وجود دارند که مولد فناوری هس��تند و 
برخ��ی از س��ازمان ها نیاز به این فناوری دارند. این در حالی اس��ت که این دو 

س��ازمان از وجود هم خبر ندارند. مهمترین بحث این است که این دو سازمان 
باید بهم وصل شوند و همکاری کنند. وظیفه  اول معاونت علمی و فناوری این 
اس��ت که به عنوان پلی بین این س��ازمان ها ایفای نقش کند. وی در پاسخ به 
س��والی درخصوص تاکید مقام معظم رهبری 
در دی��دار ب��ا ائمه جمعه سراس��ر کش��ور بر 
ل��زوم مراجعه به جوانان مبتک��ر و توانمندی 
مانند جهاد دانش��گاهی، نقش مجموعه جهاد 
دانشگاهی در اجرای فرآیند اقتصاد مقاومتی 
را اینگون��ه توصیف کرد: فلس��فه ایجاد جهاد 
دانش��گاهی کمک به اقتصاد مقاومتی اس��ت 
و قدم��ت آن به قبل از مطرح ش��دن اقتصاد 
مقاومتی برمی گردد و یکی از ریش��ه دارترین 
س��ازمان ها در ای��ن مبح��ث اس��ت. تع��داد 
مجموعه هایی که جهاد می تواند با آنها ارتباط 
بگیرد خیلی بیش��تر از این تعدادی است که 
اکنون ش��اهد آن هستیم. یکی از کمک  هایی 
که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می  تواند انجام دهد این است که 
باعث شود از این منبع فناوری بومی که بیش از ۴0 سال قدمت دارد استفاده 

شود و همگان به شناخت کافی از آن برسند.

چتر حمایتی جهاد دانشگاهی بر سر دانش بنیان هاضرورت وجود نوآوری در درآمد شهرداری ها

مدیر مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین گفت 
مجموع��ه ای از بازیگران در چرخه ن��وآوری و فناوری حضور دارند که 
پایه آنها افراد نوآور و فناور هس��تند که در کنار س��ایر بازیگران مانند 

چرخ دنده باعث گردش این سیستم می شوند.
سلیمان اس��ماعیل زاده ها اظهار داش��ت: مجموعه ای از بازیگران در 
چرخ��ه نوآوری و فناوری حضور دارند که پای��ه آن افراد نوآور و فناور 
هس��تند؛ در کنار افراد ن��وآور برخی س��ازمان های مختلف نیز حضور 
دارند که مانند چرخ دنده با س��ایزهای کوچ��ک و بزرگ باعث گردش 

این سیستم می شوند.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در گام نخست باید فناوری و نوآوری 
جلوه واقعی پیدا کرده و در گام های بعدی مراحل تجاری شدن را طی 
کنند و در هدف غایی به محصول تجاری س��ازی شده برسند تا بخشی 

از مشکالت جامعه را حل کنند.
مدیر مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه 
آزاد اس��المی واح��د قزوی��ن تصری��ح 
ک��رد: در ای��ن اکوسیس��تم بخش های 
مختلفی حضور دارند که مراکز نوآوری 
کوچک تری��ن بخ��ش آن اس��ت و در 
حقیق��ت مراک��ز ن��وآوری اولین جایی 
هس��تند که به افراد نوآور و فناور برای 
حضور پیشنهاد می شود؛ بعد از مراجعه 
ب��ه این مراکز و غربالگری ایده و نتیجه 
نهای��ی آن افراد نوآور ای��ن آمادگی را 
پیدا می کنند که وارد مراکز شتاب دهی 
ش��وند ت��ا یک نمون��ه از ای��ده خود را 

بسازند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: ن��وآوران ب��ا 
کمک مراکز ش��تابدهی ی��ک نمونه از 
ایده خ��ود را می س��ازند و ای��ن مانند 
ی��ک قی��ف می ماند ک��ه ب��رای مثال 
اگ��ر ورودی قی��ف ۳000 ایده باش��د، 
خروجی تجاری س��ازی ش��ده بین یک 
تا سه محصول تجاری سازی در سطوح 

مختلف خواهد بود.
اس��ماعیل زاده ها تصری��ح کرد: ۹00 

ایده وارد مرکز رش��د دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین شد که بعد از 
پنج سال درنهایت شش محصول تجاری سازی وارد بازار شدند؛ ازجمله 
ای��ن محصوالت می توان به مواد ش��وینده و پاک کننده های صنعتی با 
صادرات ۱00 هزار دالری، ساخت بُردهای الکترونیکی با توجه به نیاز 
صنعت با سود ۷میلیارد تومان، ساخت بازی با ۴00 هزار مصرف کننده 

و ساخت خودروی الکتریکی اشاره کرد.
وی تصری��ح کرد: در این چرخه و اکوسیس��تم، بعد از این س��اخت 
نمونه محصول، بازیگران دیگر وارد سیس��تم می شوند و در این مرحله 
ایده ها می توانند وارد مراکز رشد شده و به صورت خودجوش به هسته 
فناور، واحد فناور، ش��رکت دانش بنیان تبدیل شوند و محصول خود را 

به صورت خودجوش تولید کنند.
مدیر مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین اضافه 

کرد: گاهی نیاز اس��ت که به ایده، س��رمایه تزریق ش��ود که پیشنهاد 
می ش��ود که در کنار فناوران س��رمایه گذارانی حضور داش��ته باشند تا 
با کمک هم ایده را تجاری س��ازی کرده و به ی��ک فرصت کارآفرینانه 
تبدیل کنند؛ در اینجا سرمایه گذار نیز یکی از بازیگران این اکوسیستم 

محسوب می شود.
وی ادام��ه داد: بعد از این مرحله بازیگران دیگری ازجمله کارگزاران 
انتقال فناوری و کارگزاران ارزیابی فناوری وارد می شوند که در استان 
قزوین با حضور ش��رکت شهرک های صنعتی کارگزار انتقال فناوری و 

فن بازار وجود دارد که نقش خوبی را در حوزه فناوری ایفا می کنند.
اس��ماعیل زاده ها اش��اره کرد: از دیگر بازیگران این حوزه می توان به 
پارک های علم و فناوری اشاره کرد که شرکت های دانش بنیان با بیش 
از ۳00 میلی��ون توم��ان گردش مالی را در کن��ار خود جای می دهند 
که حمایت بیشتری نسبت به مراکز 

رشد دارند.
اس��تانداری،  ک��رد:  عن��وان  وی 
س��ازمان امور مالیات��ی و بیمه نقش 
حاکمیتی در این اکوسیس��تم دارند 
که س��عی می کنند با ایج��اد برخی 
حمایت ه��ا بس��ترهای الزم را فراهم 
کنن��د که این توس��عه بهت��ر اتفاق 
افت��د؛ سیس��تم های مال��ی و بانکی 
از دیگ��ر بازیگ��ران هس��تند که اگر 
بتوان��د تس��هیالت ارزان قیم��ت و 
پرداخت ه��ای ب��ا ویژگی متناس��ب 
برای افراد این اکوسیس��تم داش��ته 
باشند، موجب سهل تر شدن حرکت 

چرخ دنده در این سیستم می شود.
مدی��ر مرک��ز ارتب��اط ب��ا صنعت 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد قزوین 
با اش��اره ب��ه تاریخچه فن��اوری در 
قزوین، اظهار داشت: سال ۹0 مرکز 
رشد دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه 
ام��ام خمینی )ره( کار خ��ود را آغاز 
کردند که در س��ال های نخس��ت به 
دنبال فرهنگ سازی نوآوری، فناوری 
و کارآفرین��ی، دوره ه��ا و کارگاه های مختلف برگزار ش��د که خروجی 
آن تش��کیل 50 ش��رکت فناور ش��د؛ از این تعداد ۱۷ شرکت گواهی 
دانش بنی��ان از معاون��ت علم��ی و فناوری گرفتند و چند ش��رکت نیز 
توانستند محصوالت خود را صادر کنند و این گام نخست دانشگاه بود 

که برای کارآفرینی نوآورانه و مبتنی بر فناوری برداشت.
اس��ماعیل زاده ها خاطرنش��ان کرد: در مؤلفه ه��ای اقتصاد مقاومتی 
بای��د به المان های مختلف پرداخته ش��ود و تم��ام المان ها نقش خود 
را به درس��تی ایف��ا کنند؛ در ای��ن  ارتباط باید چرخه ه��ای مختلف به 
روش های مختلفی تسهیل شود و با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه 
در جه��ت حمای��ت از تولیدات داخل��ی حرکت ک��رده و از نوآوری ها 
حمایت کنیم تا بخش��ی از مش��کالت جامعه حل ش��ود و گام هایی را 

برای توسعه و تعالی کشور برداریم.

ترامـپ در توییتـی جدید، صراحتا با درخواسـت اپل مبنی بر چشم پوشـی دولت 
آمریکا بابت واردات برخی  از قطعات مک پرو از چین مخالفت کرد.

به گزارش زومیت، اگر از اخبار مربوط  به اپل آگاه باشید، کوپرتینویی ها در اوایل ماه 
جاری درخواستی برای دولت ترامپ تنظیم کردند و در آن کاهش تعرفه های وارداتی 
برای برخی از قطعات رایانه قدرتمند مک پرو را خواستار شدند. حال، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور ایـاالت متحده آمریکا، در توییتی جدیـد از مخالفت خود و دولتش با 
این درخواست اپل خبر داده است. همان طور که احتماال مطلع هستید، جنگ تجاری 
بیـن آمریکا و چین که از آغاز ریاسـت جمهوری ترامپ شـکل گرفته، موجب شـده 

اسـت دولت آمریکا برای واردات از کشور چین تعرفه های بعضا سخت گیرانه ای وضع 
کند. محصوالت الکترونیکی که اپل یکی از تولیدکنندگان شـاخص آنها است، بخش 
زیادی از تعرفه ها را شامل می شوند؛ تعرفه هایی که تا 25درصد هزینه   نهایی واردات 
را افزایش می دهد. در حالی که اپل در متن درخواسـت خود به دستگاه خاصی اشاره 
نکرده اسـت، طبق گزارش بلومبرگ، اهالی کوپرتینو به قطعات رایانه  خانگی اشـاره 
می کنند. این شـرکت به تازگی خط تولید مک پـرو را در اقدامی عجیب از آمریکا به 
کشور چین منتقل کرده اسـت؛ از این رو، واکنش ترامپ به این موضوع به هیچ عنوان 

جای تعجب نداشت. ترامپ در توییتش درباره  درخواسِت اخیر اپل گفته است: 

بازیگران اکوسیستم فناوری و نوآوری چه کسانی هستند؟

مخالفت ترامپ با درخواست اپل برای کاهش تعرفه  واردات قطعات مک پرو

دریچــه

 مس��عود برومند، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم امضای 
تفاهم نامه وزارت عتف و صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت برای ایجاد اکوسیستم 

نوآوری شیوه های مختلفی تدوین می شود  البته باید پس از مدتی بازنگری شوند.
وی ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی با بازنگری رویه های خود به دنبال نهادینه 
ک��ردن ارتباط میان فعاالن اکوسیس��تم ن��وآوری حرکت می کند. به گزارش باش��گاه 
خبرن��گاران ج��وان، برومند با بیان اینک��ه آیین نامه های صندوق باید بازنگری ش��وند، 
گفت: برای تغییر در آیین نامه ها باید ذهن فعالی داش��ته باشیم و از خرد جمعی کمک 
بگیری��م. معاون پژوهش��ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادام��ه داد: بازیگران اصلی 
طرح و تفاهم نامه امروز را صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت های دانش بنیان تشکیل 

می دهند و وزارت علوم می تواند از اقدامات فناوران پشتیبانی کند.

نقش پارک های علم و فناوری در 
توسعه کشور

یکشنبه
6 مرداد 1398

شماره 1360
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رواج فرهنگ »مدرک گرایی« در س��ال های گذشته، کشورمان را با 
چالش جدی »فارغ التحصیالن بیکار« مواجه کرده، به طوری که ایجاد 
اش��تغال را در اولوی��ت برنامه های دولت در بیش��تر مناطق ایران قرار 

داده است.
افزون بر ضعف های مشهود نظام آموزشی 
در دهه های اخیر، بس��یاری از خانواده های 
ایرانی در این س��ال ها انتخاب رش��ته های 
فنی و ادامه تحصیل فرزندان در هنرس��تان 
و به دنبال آن مقطع کاردانی را به اش��تباه 
نوعی »بی کالس��ی« می پنداش��تند و آن را 

برنمی تابیدند.
اکث��ر این خانواده ها ک��ه اکنون با چالش 
بیکاری فرزندان تحصیلکرده خود مواجهند 
با تفکر فراهم ش��دن زمینه اش��تغال راحت 
فرزندان ش��ان در دس��تگاه های دولتی و به 
اصطالح »پشت میز نشینی« با حقوق ثابت 

و تضمین شده، آنان را برای اخذ مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد 
و دکت��را ترغیب می کردند، حال آنکه فقط حدود 5درصد افراد جامعه 
را کارمندان تش��کیل می دهند. بیکاری و به تبع آن فقر عامل اصلی و 

ریشه بسیاری از آس��یب ها و نابسامانی های اجتماعی از جمله اعتیاد، 
خودکش��ی، فس��اد و فروپاشی بنیان خانواده اس��ت؛ معضلی که کلید 
رفع آن مهارت افزایی است. در تقسیم بندی دانشگاه های مدرن به سه 
نسل، دانش��گاه های مبتنی بر فعالیت های 
تعلیمی و آموزش��ی به عنوان نسل اول و 
مراک��ز مبتنی بر فعالیت های تحقیقاتی به 

عنوان نسل دوم شناخته شدند.
نسل س��وم دانش��گاه ها که اکنون بیش 
از گذش��ته به آنها توجه می شود مبتنی بر 
کارآفرینی و حل مسائل جامعه با رویکرد 
علم��ی و نظام یافت��ه در تعام��ل با محیط 
پیرامونی هستند؛ دانش��گاه هایی از جمله 
فنی و حرف��ه ای و علم��ی و کاربردی که 
تأمین کنن��ده نیروی کار ماه��ر )کاردان( 

برای بازار هستند.
اف��زون ب��ر ای��ن دانش��گاه ها، رس��الت 
اصلی برخی دس��تگاه ها از جمله س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز 
آموزش و تربیت نیروی کار ماهر در جامعه با هدف گس��ترش فرهنگ 

مهارت افزایی به جای مدرک گرایی در جامعه است.

توسعه و گسترش همکاری های بین المللی در میان کشورهای آسیایی یکی 
از اه��داف برگزاری کارگاهی در حوزه دانش اعتیاد اس��ت که با حمایت س��تاد 
توس��عه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

برگزار می ش��ود. به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و 
اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، به منظور تعمیق و توسعه همکاری ها 
میان مراکز علمی و تحقیقاتی ایران و چین و در 
اجرای طرح های مشترک پژوهشی میان محققان 
دو کشور، نخستین کارگاه مشترک ایران و چین 
در حوزه دانش اعتیاد، اواخر مردادماه سال جاری 
در تهران برگزار می شود. عباس حق پرست دبیر 
انجمن عل��وم اعصاب ایران با اعالم این خبر بیان 
کرد: این کارگاه تخصصی مشترک میان محققان 
و اس��اتید ایران��ی و چینی در راس��تای توس��عه 
و گس��ترش همکاری ه��ای بین الملل��ی در میان 
کش��ورهای آسیایی بر پا می ش��ود. وی ادامه داد: 

فراهم آوردن زمینه های تقویت تحقیقات مشترک ترجمانی بالینی و پایه میان 
پژوهش��کده روانشناسی چین وابسته به فرهنگس��تان علوم این کشور و مراکز 
علمی و تحقیقاتی کش��ورمان از اهداف برپایی نخس��تین کارگاه مش��ترک دو 

کشور در حوزه دانش اعتیاد است. حق پرست همچنین عنوان کرد: این کارگاه 
مش��ترک با حمایت ستاد توس��عه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری،  صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران کشور  
و فرهنگس��تان علوم چین توسط انجمن علوم 
اعصاب ایران در تهران برگزار می شود. به گفته 
دبی��ر انجمن علوم اعصاب ای��ران، در چارچوب 
سیاست های برنامه ریزی شده، این انجمن تالش 
دارد تا دامنه اجرای طرح های مشترک پژوهشی 
میان محققان و اس��اتید برجس��ته دو کش��ور 
گسترش یابد و زمینه برای بسط همکاری های 
دوجانبه در عرصه های علمی و تخصصی هرچه 
بیشتر تقویت شود. حق پرست همچنین تصریح 
کرد: ای��ن کارگاه تخصصی بین المللی در حوزه 
دانش اعتیاد با حمایت و همکاری چندین مرکز 
علمی و دانش��گاهی دیگر از جمله آزمایش��گاه 
نقش��ه برداری مغز، دانش��گاه های علوم پزشکی 
شهید بهشتی و تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی 
مشهد و پژوهشکده لیزر و پالسمای دانشگاه شهید بهشتی به مدت سه روز از 

بیست و پنجم مرداد ماه در تهران برگزار می شود.

همکاری های علمی ایران و چین در حوزه دانش اعتیاد گسترش می یابدمهارت آموزی، کلید رفع بیکاری و دور زدن تحریم ها

زمانی که تصمیم می گیرید که یک کارآفرین باش��ید، انبوهی از چالش ها را نیز 
پذیرفته اید. از آنها خسته نشوید؛ بلکه باید شکرگزار آنها باشید.

جشن شکرگزاری که در بسیاری از کشورها مرسوم است، نویسنده این متن را 
ترغیب کرده تا لیستی از مواردی که باید برای آنها شکرگزاری کنیم را تهیه کند. 
مالی رینولد )کارآفرین موفق و نویسنده این مطلب( به عنوان یک کارآفرین، قبل از 
هر چیز از تکنولوژی تشکر می کند: »دائما به خودم یادآوری می کنم که تنها چیزی 
ک��ه امکان برق��راری ارتباط دائمی با تمامی اف��راد دور و نزدیک را فراهم می  کند، 

تکنولوژی است. اما جشن شکرگزاری امسال، قدردان مسیر خواهم بود!«
اگر راه اندازی یک اس��تارت آپ هیچ فایده ای نداش��ته باشد، در کمترین حالت 
می تواند چیزهای زیادی را به ش��ما آموزش دهد. همیش��ه نمی ت��وان برای موانع 
احتمالی که در مس��یر وج��ود دارد، آماده بود و حتی گاهی اوقات، دس��تیابی به 
موفقیت غیرممکن می ش��ود؛ به ویژه در حالتی که دائما به شما گوشزد می کنند 
که ۹0درصد از استارت آپ ها با شکست مواجه می شوند. راه اندازی یک استارت آپ 
ب��ه این معناس��ت که یک چالش عظیم را پذیرفته اید و بای��د برای مقابله با آن، تا 
پای جان، کار کنید و همین امر اس��ت که ش��ما را بزرگ می کند. اگر راه انداختن 
یک کسب و کار آسان بود، همه این کار را انجام می دادند، اما اصال اینطور نیست. 
بسیاری از افراد، از ترس چالش های مسیر نمی توانند به یک کارآفرین تبدیل شوند 
و به عقیده من، باید شکرگزار آنها باشیم! جمعی از کارآفرینان بزرگ، چالش های 

بزرگ مسیرشان را نام برده اند که در ادامه با آنها آشنا خواهید شد:
پول، پول، پول

اکثر اس��تارت آپ ها با کمک چندین س��رمایه گذار )در برخی موارد، 
تنها یک سرمایه گذار( کار خود را ادامه می دهند. بنابراین، بزرگ ترین 
مش��کلی که کس��ب و کارهای نوپا با آن روبه رو هس��تند، منابع مالی 
است. در مراحل آغازین راه اندازی کسب و کار، هزینه همیشه از درآمد 
سبقت می گیرد؛ این در حالی است که استارت آپ ها، اغلب تامین مالی 
خود را به عهده دارند و یا اینکه به دنبال س��رمایه گذار هستند. در این 
ش��رایط، حتی وام های کارآفرینی نیز به آنه��ا تعلق نمی گیرد؛ چراکه 
هیچ عایدی ندارند و آینده فعالیت آنها، نامعلوم است. گرگ سولومتو، 
مدیرعامل Alliance Homecare، چالش��ی را به درستی یادآوری 
می کن��د که در آن، بنیانگذاران اس��تارت آپ هایی که تامین مالی خود 
را ب��ه عه��ده دارند، از پس حقوق خ��ود نیز بر نمی آین��د. او در ادامه 
اضافه کرد: »همه ما مجبور بودیم که شغل های پاره وقت داشته باشیم. 
باالخره به ش��رایطی رسیدیم که توانستیم حقوق های ناچیزی را برای 
خودمان دست و پا کنیم، اما آن دو سال اول، به گونه ای بود که گویی 

پنج سال طول کشیده است.«
خروج موفقیت آمیز از این مراحل، حقیقتا افتخارآمیز است.

خطرها و آسیب های چندکاره بودن
زمانی که یک اس��تارت آپ هنوز جوان است، نمی تواند در صورت نیاز به نیروی 
جدید، به راحتی کس��ی را استخدام کند. متاس��فانه، چیزی که در اینجا از آن به 
عنوان چندکاره بودن یاد می ش��ود، در حقیقت گونه ای از چرخش وظایف است؛ و 
زمانیکه حرف از عملکرد بهینه ی کس��ب و کار به میان می آید، این روند نه تنها 
 American بازدهی ندارد، بلکه اصال موثر نیس��ت. بنا بر گزارش منتشرش��ده از
Psychological Association، زمان��ی ک��ه مجبور باش��یم چندین کار را به 
صورت همزمان انجام دهیم و دائما در میانه یک کار، به سراغ وظیفه دیگری برویم، 
پای »هزینه های سوئیچینگ« به میان می آید و این هزینه ها در واقع، همان کاهش 
چشمگیر در بهره وری شما هستند. این دوراهی رایج در میان کسب و کارهای نوپا، 

همراه همیشگی آنها در سال های اولیه رشد است.
زمانی که با این چالش روبه رو می شوید، به جای خسته شدن، شکرگزار باشید. 
یادگیری انجام چندین کار به صورت همزمان، درحالی که همچنان بهره وری خود 

را حفظ کرده اید، به مهارتی تبدیل خواهد ش��د که در سال های آینده همراه شما 
خواهد بود.

ایستادگی کردن در میان جمعیت شلوغ
یکی از سخت ترین مواردی که استارت آپ ها با آن روبه رو می شوند، ایجاد تمایز 
بین خود و سایرین است. این مساله به ویژه در مدل های کسب و کاری رواج دارد 
که در آن، شرکت های بزرگ و کوچک تالش می کنند تا با ارائه خدمات متنوع خود، 
در این بازار پرجمعیت حضور داشته باشند. از میان این مدل ها می توان به امنیت 
آنالین و جلوگیری از کالهبرداری، سالمتی سازمان و راه حل های هوش مصنوعی 
اشاره کرد. Grok یکی از صدها استارت آپی است که در زمینه راه حل های هوش 
مصنوعی فعالیت می کند. بنیانگذار این استارت آپ، تارون گانگوانی به خوبی می داند 
که شناساندن ارزش شرکت و برطرف کردن منحصر به فرد مشکالت، تا چه اندازه 
دش��وار و چالش برانگیز است. گانگوانی معتقد است که سختی کار »زمانی بیشتر 
می ش��ود که ادعای این توانایی از چیزی که در حقیقت وجود دارد، بیشتر است و 

بیشتر شرکت ها نمی توانند چیزی که مدعی می شوند را ارائه دهند.«
خارج شدن پیروزمندانه از این حجم شلوغی، حقیقتا به یک معما شباهت دارد؛ 
اینجاست که باید برای توانایی برطرف کردن مشکالت در کارآفرینان، شکرگزاری 

کرد.
منابع اندک

زمانی که برمبنای یک بودجه محدود فعالیت می کنید، رش��د کردن کار بسیار 
دش��واری به نظر می رسد. شما می خواهید که ایمان خود به مشتریان احتمالی را 
حف��ظ کنید و در عین حال، دفتر کار پرزرق و برق و تیم بازاریابی خوبی داش��ته 
باشید. اما احتماال بودجه شما اجازه این همه ولخرجی را به شما نمی دهد. زمانی که 
منابع مالی اندکی را در اختیار دارید، نمی توانید بهترین گام خود را به اجرا بگذارید؛ 
این بدین معناست که باید خالقانه عمل کنید. بیل بنت ازLevelOffice زمانی با 
این مشکل مواجه شد که توانست یک دفتر کار مقرون به صرفه را برای خود دست 
و پا کند. ما باید قدردان منابع اندک باشیم؛ این موانع می توانند به ایده های بهتر و 

بزرگتر منجر شوند.
مقیاس گذاری معقول

گاه��ی اوقات، در مواقعی که راه اندازی اس��تارت آپ با موفقیت انجام می ش��ود، 
متوجه می ش��وید که به منظور دستیابی به جاذبه و کش��ش مورد نیاز برای رشد 
سریع تر، با مشکل مواجه شده اید، اما برخی افراد با عکس این مورد مواجه می شوند. 
برخی ش��رکت ها به س��رعت رش��د می کنند و در نهایت به جایی می رس��ند که 
زیرساخت های آنها، برای پاسخگویی به حجم نیازها کافی نخواهد بود. سولومتو در 
این باره می گوید: »برای اینکه بتوانید کس��ب و کارتان را به چیزی بیشتر از خرده 
فروشی های کوچک تبدیل کنید، به فرآیندهای مقیاس گذاری و راه حل های کارآمد 
تکنولوژیکی نیاز دارید.« آخرین چیزی که ش��رکت های ج��وان به آن نیاز دارند، 
افتادن در دام »اثر سیلو« است؛ جایی که در آن، رشد به شرایط ناپایداری می رسد، 

چراکه بین بخش های مختلف آن، جریان اطالعات وجود نداشته است.
گسترش��ی که به سرعت و یا تنها در یک مس��یر اتفاق می افتد، به ارتباط موثر 

آسیب می رساند و به کاهش چشمگیر بهره وری منجر می شود.
مقیاس گذاری، بزرگ ترین چالشی اس��ت که کارآفرینان با آن روبه رو می شوند. 
ترجیحا به جنبه مثبت آن نگاه کنید؛ ش��ما تا اندازه ای گس��ترش یافته اید که به 

مقیاس گذاری نیاز دارید. اجازه دهید که این امر باعث ایجاد انگیزه شود.
استارت آپ ها ضعیف نیس��تند و تا زمانی که با چالش ها روبه رو نشوید، متوقف 
نخواهند ش��د. به همین دلیل اس��ت که لذت بردن از مسیر، یک مهره کلیدی به 
ش��مار می رود. پیشنهاد می کنیم که ش��ما نیز شکرگزار این چالش ها و موهبت ها 
باشید و به آنها اجازه دهید که آموزه های شان را در اختیار شما قرار دهند تا بتوانید 

به موفقیت واقعی دست یابید.
inc/ucan :منبع

اسـت دولت آمریکا برای واردات از کشور چین تعرفه های بعضا سخت گیرانه ای وضع 
کند. محصوالت الکترونیکی که اپل یکی از تولیدکنندگان شـاخص آنها است، بخش 
زیادی از تعرفه ها را شامل می شوند؛ تعرفه هایی که تا 25درصد هزینه   نهایی واردات 
را افزایش می دهد. در حالی که اپل در متن درخواسـت خود به دستگاه خاصی اشاره 
نکرده اسـت، طبق گزارش بلومبرگ، اهالی کوپرتینو به قطعات رایانه  خانگی اشـاره 
می کنند. این شـرکت به تازگی خط تولید مک پـرو را در اقدامی عجیب از آمریکا به 
کشور چین منتقل کرده اسـت؛ از این رو، واکنش ترامپ به این موضوع به هیچ عنوان 

جای تعجب نداشت. ترامپ در توییتش درباره  درخواسِت اخیر اپل گفته است: 

هیچ تبصره  قانونی یا کاهشی برای تعرفه های واردات قطعات مک پرو که در کشور 
چین تولید می شـوند، شـامل حال اپل نخواهد شـد. آنها را در آمریکا بسـازید تا از 

تعرفه هم خبری نباشد!
تاکنـون اپل واکنشـی به ایـن توییت نشـان نداده اسـت، اما به راحتـی می توان 
موضع آنها را در برابر این توییت متوجه شـد. اهالی کوپرتینو پیشـتر برای برخی  از 
دستگاه های شان نظیر اپل واچ و ایرپاد معافیت تعرفه ای دریافت کرده بود؛ با این حال، 
به نظر می رسـد که این  بار از معافیت خبری نیسـت و اپل باید کاهش حاشیه  سود را 

به  جان بخرد. 

بزرگ ترین چالش های کارآفرینان که باید شکرگزار آنها باشیم

مخالفت ترامپ با درخواست اپل برای کاهش تعرفه  واردات قطعات مک پرو

یادداشـت

معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری اعالم کرد بیش از ۱5 هزار اختراع و نوآوری 
س��ال گذشته در کشور ثبت ش��د. محمود حکمت نیا روز چهارشنبه در سومین نشست 
تخصصی مالکیت فکری آش��نایی با مبانی و اصول ثبت نش��انه های جغرافیایی و عالئم 
تجاری در ش��هر سرعین استان اردبیل افزود: ما در کشور ایده ها و خلق ثروت بسیاری 
داریم اما تاکنون بسیاری از آنها به ثبت نرسیده و مالکیت فکری و معنوی آنها مشخص 
نیست. وی با اشاره به اهمیت مالکیت فکری در حوزه  میراث فرهنگی بیان کرد: میراث 

فرهنگی باید ابزاری برای تحصیل ثروت در جامعه باشد.
معاون وزارت دادگستری همچنین بهترین روش برای پیاده سازی ایده های اقتصادی 
به ویژه اقتصاد مقاومتی در کشور را حمایت از تجاری سازی این ایده ها دانست و گفت: 

گام نخست برای این کار ثبت مالکیت فکری ایده ها است.

 ۱5 هزار اختراع
در کشور ثبت شد



از زمان رونمایی از فناوری اینترنت توجه بس��یاری از برندها به تولید و 
نمایش تبلیغات از طریق آن بوده اس��ت، با این حال اینترنت در آس��تانه 
از دس��ت دادن تاثیرگذاری و رش��د س��ریع اش در طول دو دهه اخیر قرار 
دارد. از آنجایی که برندها به دنبال یافتن حوزه ای کم خطرتر برای نمایش 
تبلیغات شان هستند، دنیای اینترنت به کمترین نرخ میزبانی از تبلیغات در 
عرصه های مختلف رسیده است. اکنون برندها بازگشتی به سوی شیوه های 
سنتی دارند. به این ترتیب بار دیگر سینما، بیلبوردها و پوسترهای مختلف 

در کانون توجه طراح های تبلیغات و برندها قرار گرفته است. 
در سال آینده بازار تبلیغات جهانی اینترنت که از تحت سلطه گوگل و 
فیس بوک قرار دارد، تسلیم سایر رسانه های تبلیغاتی با رشد بیشتر خواهد 
ش��د. از سال 200۱ تا به حال هیچ رس��انه ای توانایی رقابت با اینترنت را 
نداشته است، با این حال همه چیز در حال تغییر است. شاید بدبین ترین 
کارش��ناس دنیا نیز پیش بینی افول سرعت رش��د تبلیغات در اینترنت را 

نداشت. 
براس��اس پژوهش های آژانس جهانی زنیت، تبلیغات اینترنتی در سال 
آینده ۱0درصد رش��د خواهد داش��ت. این نرخ پایین ترین میزان رشد آن 
از س��ال 200۱ محسوب می شود. به راستی معنای کاهش رشد تبلیغات 
اینترنتی چیس��ت؟ بدون تردید باید به دنبال رشد بیشتر سایر رسانه های 
تبلیغاتی باشیم. به این ترتیب افزایش رشد تبلیغات در صنعت سینما )با 
رشد ۱2درصدی( از تبلیغات اینترنتی پیشی خواهد گرفت. سرمایه گذاری 
برندها بر روی تبلیغات س��ینمایی به شدت از افزایش فروش فیلم های در 
مقیاس جهانی و افزایش تمایل مردم به مش��اهده فیلم در سینما بستگی 

دارد. 
امروزه بس��یاری از موسس��ات پژوهش��ی و برندهای بزرگ نگرانی خود 
را از رون��د نامطلوب نمایش تبلیغات در اینترنت بیان می کنند. موسس��ه 
تحقیقاتی کمبریج رواج بی��ش از اندازه اخبار جعلی در اینترنت را دلیلی 
ب��رای بی اعتمادی هرچه بیش��تر کاربران نس��بت به آن عن��وان می کند. 
همچنی��ن تجرب��ه مش��اهده تبلیغات نامناس��ب و ناهماهنگ با س��لیقه 
شخصی کاربران در پلتفرم هایی نظیر یوتیوب نارضایتی کاربران را تشدید 
کرده اس��ت. در چنین فضایی برندها به س��راغ میزبان مطمئن تری برای 
تبلیغات شان خواهند رفت. این امر فشارها را بر روی دنیای اینترنت بیش 

از هر زمان دیگری افزایش می دهد. 
اکنون صنعت فیلم سازی و سینما دوران طالیی را تجربه می کند. افزایش 
فروش جهانی فیلم ها و درآمد سرشار سرمایه گذارهای پروژه های سینمایی 
توجه بس��یاری از برندها را به خود جلب کرده است. به عنوان مثال، سال 
گذش��ته رکورد دس��ته جمعی فروش فیلم ها در بازار سینمای انگلستان 
شکسته ش��د. نکته جالب اینکه رکورد قبلی از سال ۱۹۷0 دست نخورده 
باقی مانده بود. همچنین در مقیاس جهانی نیز فروش گیشه ها به باالترین 

رقم در طول تاریخ سینما رسید. 
ب��دون تردی��د عوامل مهمی در زمین��ه افزایش جذابیت س��ینما برای 
تماش��اچی ها وج��ود دارد. فقط در این ص��ورت امکان توضی��ح افزایش 
سرس��ام آور فروش فیلم ها و سودآوری شرکت های ساخت فیلم در سراسر 
جهان قابل توضیح خواهد بود. بررس��ی تکنولوژی ه��ای جدید در عرصه 

فیلم سازی انتخاب مناس��بی برای شروع است. افزایش چشمگیر کیفیت 
جلوه های بصری در فیلم ها، طراحی سه بعدی و انتقال احساس حضور در 
فیلم از طریق طراحی صندلی های مخصوص از جمله عوامل رش��د درآمد 
صنعت سینما محسوب می ش��ود. همچنین طراحی سالن های سینمایی 
در مجموعه های خرید بزرگ نیز دسترس��ی عالقه مندان را ساده تر کرده 
اس��ت. به ه��ر حال مراکز خرید بزرگ در بهترین نقاط ش��هرها س��اخته 
می ش��ود. همچنین خدمات حمل و نقل عمومی نیز دسترس��ی به آنها را 
ساده می کند. از همه مهم تر، سرویس نمایش فیلم های سینمایی از سوی 
نت فلیک��س گامی مهم برای ایجاد تجربه ای جدی��د در میان طرفدارهای 
سینما به حساب می آید. به این ترتیب افراد دیگر نیازی به حضور فیزیکی 

در سالن های سینما ندارند. 
به بیان تیم ریچاردز، موسس سازمان جهانی سینما ویو، اکنون صنعت 
س��ینما دس��تخوش تغییر و تحوالت عمده ای شده اس��ت: »از فیلم واندر 
وومن گرفته تا انتقام جویان، س��ریع و خش��ن و بسیاری دیگر از فیلم های 
م��ورد عالقه مخاطب، همگی فرصت فوق الع��اده ای برای برندها به منظور 
نمایش تاثیرگذار تبلیغات شان را فراهم کرده است. به این ترتیب طراح های 
تبلیغاتی با همکاری سازندگان فیلم ها فرصت انتقال پیام های موردنظرشان 

را به مخاطب خواهند داشت.« 
ب��ه بیان تی��م، یک��ی از دالیل اصل��ی نارضایت��ی برندهای ب��زرگ از 
س��رمایه گذاری بر روی تبلیغات اینترنتی محدودیت های شخصی س��ازی 
نمایش تبلیغات اس��ت. به این ترتیب هیچ ساز و کار قطعی برای نمایش 
تبلی��غ موردنظر یک برند به دامنه مش��خصی از مخاطب ه��ا وجود ندارد. 
ش��کایت های گسترده کاربران از مش��اهده تبلیغات نامناسب نیز دقیقا به 
همین خاطر است: »امروزه مردم اعتماد بسیار بیشتری به صنعت سینما 
دارن��د. ب��دون تردید در اینجا نی��ز ما با تبلیغات برندها س��ر و کار داریم، 
با این حال هر فیلم براس��اس نمای کل��ی اش با برندهای مرتبط همکاری 
تبلیغاتی می کند. به همین دلیل دیگر خبری از نارضایتی گس��ترده مردم 

نخواهد بود.« 
اگرچه هنوز هم نرخ رش��د ۱0درصدی تبلیغ��ات اینترنتی درآمد قابل 
توجهی را ش��امل می ش��ود، اما به مرور در سال های آینده این رشد کمتر 
نیز خواهد شد. در سال 2020 سهم پلتفرم اینترنت از دنیای 650 میلیارد 
دالری تبلیغات 50درصد خواهد بود. شاید در نگاه نخست این سهم بسیار 
زی��اد و غی��ر قابل رقابت به نظر برس��د، ب��ا این حال بای��د آن را با دوران 
طالیی اینترنت نیز مقایسه کرد. در دوران اوج محبوبیت اینترنت در میان 
طراح های تبلیغاتی س��هم آن از بازار کلی تبلیغات بیش از ۷0درصد بود، 
بنابرای��ن افول تاثیرگذاری تبلیغاتی اینترنتی امری کامال واقعی و صحیح 

است. 
بدون تردید برای باور بهتر رشد سایر الگوهای تبلیغاتی باید به یک مثال 
عینی توجه ک��رد. بازی Watch Dog یک��ی از محبوب ترین بازی های 
رایانه ای در سراسر دنیا محسوب می شود. اگرچه بیشتر کاربران به منظور 
استفاده از قابلیت بازی آنالین چنین عنوانی را خریداری می کنند، با این 
حال س��هم تبلیغات اینترنتی در بودجه تبلیغاتی این بازی بس��یار اندک 
است. این امر زنگ خطر را برای برندهای فعال در زمینه پذیرش تبلیغات 
آنالی��ن به ص��دا در می آورد. در ص��ورت ادامه این روند به زودی ش��اهد 

ورشکستگی شمار باالیی از آژانس های تبلیغاتی آنالین خواهیم بود. 
عرصه بازاریابی محیطی )ش��امل بیلبورد، تبلیغ بر روی اتوبوس و مترو، 

بزرگراه ها و همچنین تلویزیون های بزرگ مراکز خرید( در سال آینده رشد 
5درصدی را تجربه خواهد کرد. باالتر از عرصه تبلیغات محیطی، تبلیغات 
رسانه ای )شامل روزنامه و تلویزیون( قرار دارد. به این ترتیب باز هم شاهد 
رشد تبلیغات در رس��انه های جمعی خواهیم بود. جالب اینکه رسانه های 
جمعی از پس ظهور اینترنت س��هم خود را به تدریج از دنیای تبلیغات از 
دس��ت داده بودند، با این حال اکنون دنیای تبلیغات در حال بازگشت به 

وضعیت قبلی اش است. 
به بیان فیل هال، یکی از اعضای هیات مدیره شرکت تبلیغات محیطی 
Ocean Outdoor، ام��روزه ماهی��ت تبلیغات��ی محیطی دس��تخوش 
تغییرات عمده ای ش��ده اس��ت: »اکنون تبلیغات محیطی بیشتر یک نوع 
تجربه دیجیتال محسوب می شود. دلیل این امر رواج استفاده از بیلبوردها 
و نمایش��گرهای دیجیتالی در محیط های مختلف است. به این ترتیب در 
اینجا دیگر کیفیت چاپ تبلیغات مطرح نیست. اکنون همه چیز معطوف 
به کیفیت نمایش��گرها و پیکس��ل آنها خواهد بود.« در این میان موفقیت 
موسس��ه های گوناگون در زمین��ه دریافت تبلیغات محیطی بس��تگی به 
کیفیت ابزارهای در دسترس شان دارد. به عنوان مثال، مراکز خرید بدون 
نصب نمایش��گرهای بزرگ و باکیفیت در راهروهای مختلف ش��ان امکان 
دریافت پیشنهادهای تبلیغاتی مختلف را نخواهند داشت. نکته جالب اینکه 
چنین امری فقط مخصوص کشورهای پیشرفته نیست. در کشورهای در 
حال توس��عه نیز این روند با سرعت بس��یار باالیی در حال پیگیری است. 
به این ترتیب تقریبا تمام فروش��گاه های زنجیره ای مجبور به اس��تفاده از 
این خدمات هستند. در غیر این صورت خبری از پییشنهادهای تبلیغاتی 

محیطی نخواهد بود. 
ب��ه نظر فیل هال، یکی از دغدغه های اصل��ی برندها در زمینه تبلیغات 
محیطی امکان جلب اعتماد مخاطب اس��ت. به این ترتیب جس��ت وجوی 
فروش��گاه ها و به طور کل همکارهای خوش��نام و معتبر از سوی برندهای 
مختلف ش��دت گرفته اس��ت. این امر امکان افزایش درآمدهای ناش��ی از 
همکاری تبلیغاتی برای ش��رکت های دارای محیط مناسب برای تبلیغات 
برندها را فراهم می کند. به هر حال تبلیغات محیطی در یک ساختمان با 
حضور برندهای معتبر تاثیرگذاری بسیار بیشتری در مقایسه با نمونه های 
آنالین خواهد داش��ت. همین امر دلیلی برای نرخ بسیار گران تبلیغات در 

برخی از فروشگاه های بزرگ و مشهور محسوب می شود. 
گ��زارش آژانس جهان��ی زنیت اطالعات جالبی در مورد تفاوت س��لیقه 
برندهای ب��زرگ و کوچک در زمینه انتخاب پلتفرم تبلیغاتی دارد. بر این 
اس��اس اغلب درآمد تبلیغاتی دنیای اینترنت از س��وی برندهای کوچک، 
محلی و با بودجه اندک فراهم می شود. چنین برندهایی به طور معمول تمام 
بودجه تبلیغاتی خود را در بخش تبلیغات اینترنتی سرمایه گذاری می کنند. 
در میان گزینه های مختلف نیز درج تبلیغات در گوگل و فیس بوک اولویت 
برندهای کوچک محس��وب می ش��ود. در س��وی دیگ��ر، برندهای بزرگ 
همچنان شیوه های سنتی تبلیغات را بر نمونه آنالین ترجیح می دهند. به 
این ترتیب الگوهایی نظیر تبلیغات محیطی، چاپی، رسانه ای و مانند اینها 
همچنان در میان برندهای بزرگ محبوبیت دارد. نکته مهم پژوهش آژانس 
زنیت تمایل روزافزون برندهای کوچک به فعالیت تبلیغاتی مشابه برندهای 
بزرگ اس��ت. با این حساب کاهش نرخ رش��د تبلیغات اینترنتی در طول 

سال های آینده ادامه خواهد داشت. 
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برندینگ و ۱25 نکته طالیی)2( 

در مطلب پیش��ین به شش نکته طالیی برندینگ اشاره کردیم و 
حال به ادامه آنها می پردازیم. 

7-تاریخچه خود را در معرض نمایش قرار دهید 
افراد باید به خوبی بدانند که ش��روع کار ش��ما از کجا بوده و چه 
مراحلی را برای رس��یدن به جایگاه فعلی خود پیموده اید. به همین 
خاطر نیز الزم اس��ت تا تاریخچه دقیق و جامعی را برای خود تهیه 

کرده و در معرض نمایش عموم قرار دهید. 
8-مزیت ها و دستاوردهای خود را تبلیغ کنید 

این امر به خوبی برند ش��ما را به سطحی حرفه ای نزدیک خواهد 
کرد. درواقع افراد باید بدانند که برند شما از چه توانایی  ها و امتیازات 
ویژه ای در مقایس��ه با س��ایرین برخوردار است. به همین خاطر نیز 
الزم اس��ت تا برنامه ای برای افزایش توانایی ها و دستاوردهای خود 
داش��ته باش��ید. این موارد خود به تنهایی می تواند قوی ترین تبلیغ 

برای برند شما باشد. 
9-علت انتخاب کسب وکار خود را بیان کنید 

دلیل اصلی که باعث شده تا شما برندتان را شکل دهید، از جمله 
اطالعاتی محسوب می شود که همواره برای مخاطب جذابیت باالیی 
را به همراه خواهد داش��ت. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا دلیل 
اصل��ی خود را همراه با توضیحات دقی��ق و حتی اضافه گویی، بیان 
کنید. در این رابطه توجه داشته باشید که تمامی اقدامات در زمینه 
برندینگ، در راس��تای تح��ت تاثیر ق��رار دادن مخاطبان بوده و به 
همین خاطر حتی کوچک ترین موارد نیز دارای اهمیت خواهد بود. 

۱۰-برنامه خود برای آینده را مشخص کنید 
این امر که نش��ان دهید که برند شما نه تنها شرایط حال حاضر، 
بلک��ه موفقی��ت در آینده را نیز مورد توجه خود قرار داده اس��ت به 
س��ادگی باعث خواهد ش��د تا احتمال وفاداری در مخاطب افزایش 
پیدا کند. به همین خاطر نیز الزم است تا ضمن ایجاد چشم اندازی 
درس��ت، آن را به خوبی در معرض دی��د قرار داده و در صورت نیاز 

اقدام به شرح آن کنید. 
۱۱-از اهمیت رسانه ها غافل نشوید 

حضور در رس��انه ها نباید صرفا برای امور تبلیغاتی باش��د، حضور 
به عنوان یک کارش��ناس و یا در راستای آموزش های مفید، خود به 

خوبی برند شما را محبوب خواهد ساخت. 
۱2-شایستگی تیم خود را نشان دهید 

ای��ن امر که افراد اطمینان پیدا کنند که برند ش��ما از بهترین ها 
ش��کل گرفته است، خود باعث خواهد شد تا نگاهی مثبت در ذهن 
آنها ش��کل گیرد. به همین خاطر نیز الزم است تا تمامی افراد تیم 

خود را با ذکر سوابق و مدارک شان معرفی کنید. 
۱3-سرگرمی ایجاد کنید 

ای��ن امر که بتوانید برای افراد لحظات خوبی را ایجاد کنید، خود 
تاثیر بس��زایی را خواهد داشت. به همین خاطر نیز الزم است تا به 
نح��وی رفتار کنید که افراد نه تنها به وس��یله برند ش��ما نیاز خود 
را برط��رف کنند، بلکه دالیلی بیش��تر از یک خری��د خوب را برای 
انتخاب ش��ما داشته باش��ند. این موارد به جذابیت بیشتر برند شما 

منجر خواهد شد. 
۱4-اعتقادات خود را بیان کنید 

این امر که هدف و آرمانی برای خود داش��ته باشید، باعث خواهد 
شد تا افراد ارتباط عمیق تری را با شما داشته باشند. برای مثال یک 
ش��رکت تولیدکننده کیسه های زباله با اعتقاد به اینکه هیچ زباله ای 
در محیط زندگی افراد نباید رها گذاشته شود، به خوبی می تواند از 
این آرمان درس��ت، برای فروش بیشتر خود استفاده کند. مشاهده 
ی��ک برند خاص در هنگام طرح هایی نظیر جمع آوری زباله از دامن 
طبیع��ت، خود به اندازه چندی��ن تبلیغ، تاثیرگ��ذار خواهد بود. به 
همین خاطر نیز انتخاب آرمانی درس��ت و همسو با نوع کسب وکار، 
می تواند جایگاهی فراتر از یک شرکت تجاری را به برند شما بدهد. 

۱5-از برانگیختن احساسات دیگران واهمه ای نداشته 
باشید

در س��خنرانی های خود کامال دوس��تانه رفتار کنی��د. این امر که 
حتی در رابطه با مواردی که باعث ناراحتی و یا خشم شما می شود 
صحب��ت کنید، باعث خواهد ش��د تا افراد راحت تر بتوانند با ش��ما 
ارتباط برق��رار کنند. فراموش نکنید که ناراحتی ش��ما در رابطه با 
یک موضوع، می تواند مش��کل بسیاری از افراد دیگر باشد. به همین 

خاطر نباید از این اقدام برای همراه کردن افراد بیشتر غافل شد. 
۱6-میزان صبر خود را بسنجید 

درواقع الزم اس��ت تا با خ��ود کامال صادق باش��ید. علت این امر 
به این خاطر اس��ت ک��ه برندینگ اقدامی یک ش��به نبوده و زمان 
خ��اص خود را نیاز خواهد داش��ت. به همین خاطر  الزم اس��ت تا 
به این اطمینان درس��ت پیدا کنید که شما اهداف بلندمدتی را در 
س��ر دارید. در این رابط��ه فراموش نکنید ک��ه کوکاکوال که امروزه 
ش��ناخته شده ترین برند نوشیدنی در سراسر دنیا محسوب می شود، 
در نخس��تین س��ال ش��روع فعالیت خود کمتر از 20 تعداد فروش 
را تجرب��ه کرده اس��ت. در این راس��تا در صورتی ک��ه از صبر کافی 

برخوردار نیستید، آمادگی ایجاد یک برند را نخواهید داشت.
ادامه دارد ...
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بازاریابی نوس��تالژیک بر روی یادآوری احساس��ات قدیمی افراد به منظور جلب 
نظرش��ان به محصول یا برندی خاص توج��ه دارد. بدون تردید هر فردی عالقه مند 
به یادآوری نکات خوش��ایند دوران کودکی اش است. این امر به ما احساس جذابی 
را منتق��ل خواهد کرد. مش��اهده دوب��اره برنامه تلویزیونی قدیم��ی دوران کودکی 
یا موس��یقی متن یک فیلم قدیمی به خوبی احساس��ات م��ا را برانگیخته می کند. 
درست به همین خاطر برندها به منظور افزایش تاثیرگذاری فرآیند بازاریابی شان از 
المان های نوستالژیک استفاده می کنند. به این ترتیب مخاطب هدف برند موردنظر 
خوش��حال تر از هر زمان دیگ��ری خواهد بود. در همین زمان برن��د موردنظر پیام 
اصلی اش را به مخاطب منتقل می کند. به این ترتیب ش��انس کمپین های بازاریابی 

به منظور تاثیرگذاری بیشتر بر روی مخاطب افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
بس��یاری از ما عالقه مند به صرف دوباره یکی از غذاهای مادرمان هستیم. یافتن 
یک کاس��ت موسیقی قدیمی، اس��باب بازی دوران کودکی و به طور کلی هر چیز 
متعلق به گذشته  شخصی مان احساس فوق العاده ای را پدید می آورد. این امر از نقطه 
نظر روانشناختی اهمیت بسیار باالیی دارد. یادآوری خاطرات مطلوب گذشته عالوه 
بر کاهش سطح استرس موجب افزایش اعتماد به نفس و سرزندگی افراد می شود. 
بدون تردید وقتی پای نوستالژی به فرآیند بازاریابی باز می شود، اهداف قابل دفاعی 
پش��ت آن قرار دارد. به این ترتیب اس��تفاده بازاریاب های حرفه ای از نوستالژی در 
کمپین های مختلف موجب پدیداری مفهوم »بازاریابی نوستالژیک« شده است. در 
این مقاله هدف اصلی من بررسی اصول و نحوه استفاده از بازاریابی نوستالژیک است. 

بازاریابی نوستالژیک چیست؟
ش��اید باورش برای شما دشوار باش��د، با این حال بازاریابی نوستالژیک اکنون در 
هم��ه جا حضور پررنگی دارد. فقط نگاهی کوت��اه به کلیت تبلیغات و کمپین های 
بازاریابی در ش��بکه های مختلف تلویزیونی بیندازید. همچنین سری هم به یوتیوب 
بزنید. امروزه بسیاری از تبلیغات ویدئویی از این الگو پیروی می کنند. به این ترتیب 
احتمال مش��اهده بازیگر قدیمی یک��ی از برنامه های دوران کودکی مان در تبلیغات 
تلویزیونی بس��یار زیاد خواهد بود. اس��تفاده از الگوی بازاریابی نوستالژیک فقط به 
فرمت ویدئو محدود نیست. سری به اسپاتیفای، به عنوان بزرگترین پلتفرم موسیقی 
آنالین، بزنید. در این پلتفرم گروه های موس��یقی بس��یاری در تالش برای بازسازی 
آهنگ های قدیمی و خاطره انگیز هس��تند. هدف اصلی آنها جلب توجه کاربران به 
گروه ش��ان در ابتدای فعالیتش است. موفقیت بس��یاری از خواننده ها در این زمینه 
اس��تفاده از الگوی بازاریابی نوس��تالژیک را بدل به امری رای��ج در میان گروه های 
موس��یقی کرده است. کاربرد بازاریابی نوستالژیک حتی در سوپرمارکت ها نیز قابل 
مشاهده است. سری به قفسه های مختلف فروشگاه ها بزنید. در اغلب آنها محصوالتی 
همراه با فونت و طراحی بسته قدیمی به چشم می خورد. این کار با هدف یادآوری 
احساس��ات ش��یرین دوران کودکی افراد به هنگام خرید و اس��تفاده از محصوالت 

مختلف انجام می شود. 
بازاریابی نوس��تالژیک به طور اصولی در پی جلب توجه مخاطب هدف از طریق 
یادآوری المان های آش��نا برای آنها در گذشته است. تحقیقات روانشناختی متعدد 
و تجربه موفق برندهای گوناگون در زمینه اس��تفاده از الگوی بازاریابی نوستالژیگ 
تاثیرگذاری آن را اثبات کرده است. نکته مهم در اینجا اهمیت بازاریابی نوستالژیک 
در مقیاس بس��یار وسیع تر از حوزه تبلیغات است. به عنوان مثال، نگاهی به سریال 
محب��وب Mad Men م��ا را به دوران دهه 60 میالدی خواه��د برد. بدون تردید 
یک��ی از عوام��ل موفقیت این س��ریال ی��ادآوری دوران دهه 60 برای بس��یاری از 
مخاطب هاس��ت. به این ترتیب افرادی که اکنون کامال بالغ و ش��اید هم کهنس��ال 
هس��تند، با مشاهده این س��ریال به یاد دوران کودکی و جوانی شان خواهند افتاد. 
به عالوه س��ریال محبوب »اتفاقات غیرمنتظره« در شبکه نت فلیکس نیز بازگشتی 

نوس��تالژیک با الگوی سنتی فیلم های عامه پس��ند دهه 80 است. موفقیت این دو 
سریال به خوبی بیانگر تمایل بس��یار باالی مردم به یادآوری دوران خوش گذشته 
اس��ت. جالب اینکه برن��د Mac And Cheese در طول زمان ب��ا اتکا به تجربه 
موفق��ش در زمینه تولید خوراکی های مخصوص کودکان در زمینه های دیگر نظیر 
تولید بشقاب  نیز عملکرد قابل تحسینی داشته است. طراحی این بشقاب ها درست 
مانند ظرف مخصوص غذای کودک این برند اس��ت. به این ترتیب بسیاری از افراد 
ب��رای یادآوری دوباره خاطرات دوران کودکی این بش��قاب ها را خریداری می کنند. 
ظهور این بش��قاب ها در رس��توران های مختلف گواهی بس��یار محکمی در زمینه 
 Mac And Cheese محبوبیت باالی شان است. به این ترتیب فروش ظرف های

نزدیک به 550درصد بیشتر از سایر رقباست. 
در ادامه من به بررسی برخی از دالیل محبوبیت و تاثیرگذاری بسیار باالی الگوی 

بازاریابی نوستالژیک خواهم پرداخت. 
۱.نوستالژی و ایجاد احساس خوشایند در مردم

پژوهش های صورت گرفته از س��وی دانشگاه س��اوتهمپتون بیانگر کارکرد مفید 
نوس��تالژی برای افراد است. براساس این پژوهش نوس��تالژی امکان ایجاد وقفه در 
احس��اس تنهایی، خستگی، س��ر رفتن حوصله و عصبانیت را دارد. به عالوه ایجاد 
احس��اس های خوش��ایندی نظیر شادی، لذت و س��ر زندگی نیز از ویژگی های این 
مفهوم محس��وب می ش��ود. پژوهش های دیگ��ر در این زمینه ب��ه نقش المان های 
نوستالژیک در زمینه کمک به بیماران و افراد مختلف در زمینه عبور از بیماری ها و 

بحران های شخصی شان اشاره دارد. 
نوستالژی برای بازاریاب ها نقش یک ابزار بسیار موثر در زمینه تعامل با مشتریان 
را دارد. همه ما از اهمیت احساسات در تبلیغات آگاهی داریم. تبلیغات موثر همیشه 
از تحریک عاطفی مخاطب به عنوان کلید موفقیت ش��ان استفاده می کنند. به این 
ترتیب مردم تمایل بیش��تری به بیان واکنش و تعامل بیش��تر با تبلیغات دارای بار 

احساسی دارند. 
برند Benefit، فعال در زمینه تولید لوازم آرایش��ی در ش��هر سانفرانسیس��کو، 
رابطه ای قوی میان نوس��تالژی و احساس خوش��حالی کشف کرده است. به همین 
دلیل آنها در فرآیند برندسازی شان از المان های مختلف نوستالژیک نهایت بهره را 
می برند. به این ترتیب برند Benefit هنوز هم از الگوهای بس��ته بندی محصوالت 
در دهه ۷0 اس��تفاده می کند. همچنی��ن کلیپ های تبلیغاتی آنها معموال با حضور 
بازیگران و چهره های سرش��ناس دهه 80 و ۹0 میالدی ضبط می ش��ود. اس��تفاده 
درس��ت از الگوی بازاریابی نوس��تالژیک به برن��د Benefit امکان جلب نظر دامنه 
وس��یعی از مشتریان را داده است. یکی از عوامل توسعه جهانی این برند نیز همین 
امر است. در غیر این صورت شاید هنوز هم آنها در سطح محلی مشغول به فعالیت 
بودند. امروزه محصوالت آرایشی Benefit نزدیک به 50درصد از بازار لوازم آرایشی 

انگلستان را به خود اختصاص داده اند. 
2.نوستالژی و یادآوری خاطرات و خوشی های گذشته

یکی از بهترین راهکارها برای جلب توجه مخاطب کمک به یادآوری گذشته شان 
اس��ت. امروزه بس��یاری از افراد در جریان زندگی و دغدغه های روزانه ش��ان کمتر 
توجه��ی به یادآوری دوران کودکی دارند. این امر موجب اس��تقبال ش��دید آنها از 
هرگونه محتوای نوس��تالژیک می شود. خوشبختانه دس��ت بازاریاب ها در این مورد 
بسیار باز است، بنابراین محتوای نوستالژیک در قالب های گوناگونی عرضه می شود.  
یادآوری گذش��ته از طریق تولید کلیپ، پادکست، پوستر و سایر فرمت های مشابه 
صورت می گیرد. به عنوان مثال، تبلیغ برند کرایه اتومبیل Enterprise با حضور 
ش��خصیت های اصلی فیلم »بچه کاراته کار« را در نظر بگیرید. در این کلیپ رالف 
ماچیو و ویلیام زبکا )بازیگران این فیلم در سال ۱۹8۴( حضور دارند. شاید این کلیپ 
تبلیغاتی هیچ عنصر منحصر به فردی نداش��ته باش��د، با این حال صرف حضور دو 
شخصیت نوستالژیک برای بسیاری از مردم آن را بدل به نمونه ای جذاب کرده است. 

به این ترتیب بسیاری از مردم در سراسر دنیا آن را مشاهده کرده اند. 

اگرچ��ه ویدئوی تبلیغاتی برند Enterprise با هدف جلب مش��تریان بیش��تر 
برای کرایه ماش��ین بود، با این حال به نوعی تبلیغ تاثیرگذاری برای س��ریال تازه 
»کبرا کای« نیز محس��وب می ش��ود. این اثر با س��رمایه گذاری این برند در تالش 
برای بازسازی فیلم »بچه کاراته کار« در قالب یک سریال است. به این ترتیب برند 

Enterprise در عمل با یک تیر دو نشان را هدف قرار داده است. 
یک��ی دیگر از تبلیغات موفق در زمینه اس��تفاده از الگوی بازاریابی نوس��تالژیگ 
مربوط به برند هونداست. در مراسم رونمایی از خودرو CR-V در سال 20۱2 هوندا 
از متیو برودریک به عنوان بازیگر نقش اول کمپینش اس��تفاده کرد. متیو به دلیل 
بازی در فیلم »روز تعطیلی فریس بیولر« در س��ال ۱۹86 به شهرت جهانی رسید. 
به این ترتیب بس��یاری از مردم سراس��ر جهان اقدام به مشاهده این کلیپ کردند. 
موفقیت برند هوندا در زمینه رونمایی از خودروی تازه اش بار دیگر تاثیرگذاری شیوه 

بازاریابی نوستالژیک را ثابت کرد. 
یکی از نکات مهم به هنگام س��اخت کلیپ تبلیغاتی به ش��یوه نوستالژیک توجه 
به محصول برندمان اس��ت. متاسفانه برخی از برندها با تمرکز بیش از حد به المان 
نوستالژیک مورد نظر در عمل توجه مخاطب را به محصول شان جلب نمی کنند. این 
امر موجب نگاه صرفا سرگرم کننده مخاطب به تبلیغ ما خواهد شد. در نتیجه خبری 

از فروش بیشتر نخواهد بود. 
3.نوستالژی و کمک به ساخت کمپین های اصیل

آخرین دلیل تاثیرگذاری و کاربرد الگوی بازاریابی نوستالژیک مربوط به افزایش 
اصال��ت و اعتبار کمپین ه��ای تبلیغاتی با اس��تفاده از آن اس��ت. گویی با نمایش 
المان های نوس��تالژیک و خاطره انگیز مخاطب احساس صمیمیت بیشتری با برند 

ما خواهد داشت. 
یکی از بهترین کمپین های تبلیغاتی در این زمینه مربوط به برند مایکروس��افت 
است. این غول دنیای تکنولوژی به هنگام رونمایی از نسخه جدید مرورگر اینترنت 
اکس��پلورر دس��ت به اقدامی جالب برای جلب توجه و ترغیب کاربران مرورگرهای 
کروم و سافاری زد. به این ترتیب مایکروسافت از اسباب بازی های مشهور دهه ۹0 
میالدی اس��تفاده کرد. این اس��باب بازی  به صورت کوکی موسیقی مشخصی را به 
صدا در می آورد. در دهه ۹0 انواع این اس��باب بازی ها دارای محبوبیت باالیی میان 
کودکان بود. به این ترتیب برند مایکروس��افت با تاکید بر این خاطره شیرین توجه 
ش��مار بس��یار باالیی از مخاطب ها را به خود جلب کرد. اگرچه مایکروسافت با این 
تبلیغ موفق به جلب نظر تمام کاربران کروم و سافاری به مرورگر خود نشد، اما گامی 

مهم در راستای حفظ محصولش در بازار رقابت برداشت. 
تا به امروزه تبلیغ مایکروس��افت بیش از 50 میلیون بازدید دریافت کرده اس��ت. 
افزایش شمار بازدیدکنندگان این تبلیغ تا به امروز بیانگر موفقیت مایکروسافت در 

زمینه ساخت تبلیغی تاثیرگذار و جذاب است. 
ارزشمندی دوباره همه چیزهای قدیمی

گاهی اوقات نگاهی دوباره به اوقات خوش مان در ماه یا سال گذشته بسیار مطلوب 
خواهد بود. به ویژه در زمینه بازاریابی تالش برای بازگرداندن مخاطب به دوران خوش 
زندگی گذش��ته تاثیرگذار است. امروزه برندها به خوبی اهمیت بازاریابی نوستالژیک 
را درک می کنند. از نظر من دوباره همه چیزهای قدیمی ارزش��مند شده اند. به این 
ترتیب استفاده از آنها در گوشه و کنار زندگی  ما قوت گرفته است. یکی از انتقادهای 
قدیمی به این الگوی بازاریابی تمرکز صرف بر روی نسل قدیمی است. این نکته بدون 
تردید درست است. به هر حال نسل قدیم آشنایی مطلوبی با المان های مورد استفاده 
در ای��ن ویدئوه��ا دارد. البته این امر به معنای نارضایتی نس��ل ج��وان از المان های 
خاطره انگیز قدیمی نیس��ت. آنها از طریق کمپین های بازاریابی نوستالژیک با دوران 
گذشته و شرایط زمان های قبل آشنا خواهند شد. به عالوه نسل جوان نیز در دوران 
کودکی اش تجربیات مختلفی داش��ته است. به این ترتیب تمرکز بازاریاب ها بر روی 

تجربیات آنها خاطره انگیزی و احساس مشابهی را پدید خواهد آورد. 
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۱۰۰ گام برای موفقیت در بازاریابی)۱6( 

در مقاالت گذش��ته به ۹۴ گام برای موفقیت در بازاریابی اش��اره 
کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

95-همواره پیگیر مشتریان خود باشید 
این امر که مش��تری را به حال خود رها نسازید، از جمله اقدامات 
بس��یار مهم در زمینه بازاریابی محس��وب می شود. درواقع شما باید 
پیگیر تمامی اتفاقاتی باش��ید که توسط آنها رقم خورده است. برای 
مثال یک تماس با دفتر نمایندگی، باید با تماسی مجدد برای کسب 
اطمینان از رضایت آنها همراه باش��د تا مخاطب هیچ گاه احس��اس 
ناخوشایندی را از برند شما در ذهن خود نگه ندارد. اهمیت این امر 
برای مش��تریان جدید بیشتر بوده و علت این امر به این خاطر است 
که آنه��ا از دالیل به مراتب کمتری برای وفاداری به برند ش��ما در 

مقایسه با سایرین، برخوردار هستند. 
96-بر روی آینده سرمایه گذاری کنید 

این امر که بخشی از درآمد خود را صرف  مواردی کنید که آینده 
بازار را رقم خواهد زد، باعث خواهد ش��د تا ش��انس ماندگاری شما 
افزایش پیدا کند. این امر الزم است تا تمامی موارد مانند روش ها و 
اقدامات بازاریابی را نیز شامل شود تا جامعیت الزم برای موفقیت را 
به همراه داشته باشد. در آخر فراموش نکنید که اگر بتوانید کالس-
های آموزش��ی در زمینه کاری خود ایجاد کنید، بدون شک جامعه 
هدف به این نتیجه خواهد رسید که شما در زمینه کاری خود کامال 

با علم بوده و از توان بسیار باالیی برخوردار هستید. 
97-به دنبال راهکارهایی برای افزایش قدرت برند خود 

باشید 
برند ش��ما در زمینه بازاریابی نقش اصل��ی را ایفا خواهد کرد. به 
همین خاطر نیز بس��یار مهم است که همواره به دنبال راهکارهایی 
برای افزایش توان آن باش��ید. در این رابط��ه ارزیابی مداوم این امر 
که آیا برند ش��ما نیازهای تان را برط��رف می کند، از جمله اقدامات 
ضروری محسوب می شود. توجه داشته باشید که انتظارات شما باید 
به واقعیت نزدیک باش��د. در غیر این صورت اشکال گیری های شما 
به علت توقعات بی جا خواهد بود. در آخر توصیه می شود تا اقدامات 
برندهای جهانی را مورد ارزیابی قرار دهید تا بتوانید اقدامات بهتری 

را در این زمینه پیدا کنید. 
98-هر چیزی در شرکت باید مبلغ ارزش ها و شعارتان باشد 
در ای��ن رابطه توجه داش��ته باش��ید که ام��روزه برندها حتی در 
زمینه طراحی محیط ش��رکت نیز به نحوی عمل می کنند که بیانگر 
ارزش های آنها باش��د، برای مثال یک شرکت فعال در زمینه محیط 
زیس��ت، س��اختمان خود را نیز به صورتی طراح��ی خواهد کرد که 
بیش��ترین امکان اس��تفاده از انرژی های طبیعی را داش��ته باشد. به 
همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا نسبت به ارتباط تمامی قسمت ها 
با ارزش  های ش��رکت، اطمینان حاصل کنید. بدون شک این امر که 
مخاطب در درون همه چیز ش��عار تبلیغاتی ش��ما را مشاهده کند، 

خود تصویر ذهنی مطلوبی را به همراه خواهد داشت. 
99-نظرسنجی های مداوم داشته باشید

این امر که مخاطب را با مطالب خود درگیر کنید، خود به افزایش 
رضایت آنها منجر خواهد ش��د. درواق��ع مخاطب باید حس کند که 
نظر و عقیده آنها کامال برای ش��ما مهم اس��ت. در این رابطه مطرح 

کردن سواالت درست، نیمی از مسیر موفقیت خواهد بود. 
۱۰۰-به صدای تمامی مشتریان خود گوش دهید 

حتی اگر نکات مفیدی از گفته های تمامی مشتریان خارج نشود، 
این امر که توجه خود را نسبت به آنها نشان دهید، شما را به بخش 
مهم��ی در رابطه با بازاریابی موفق خواهد رس��اند. درواقع هیچ چیز 
ب��ه اندازه این ام��ر که مخاطب بتواند به روش های مختلف با ش��ما 
ارتب��اط برقرار کند، برای آنه��ا دارای اهمیت نخواهد بود. در نهایت 
توجه داشته باشید که گوش دادن صرفا به معنای ساکت بودن شما 
نبوده و توصیه می شود تا در تالش برای ایجاد یک گفت وگو باشید. 
درواق��ع ای��ن احتمال وجود دارد که مخاطب در یک تصور اش��تباه 
به س��ر ببرد، تحت این ش��رایط نشان دادن مس��یر درست، وظیفه 
ش��ما خواهد بود. در صورتی که نظرات مش��تریان خ��ود را به اجرا 
گذاش��ته اید، الزم است تا آنها از را این اقدام خود مطلع ساخته و از 

آن به عنوان یک مانور تبلیغاتی استفاده کنید. 
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چگونه متوجه روند مدیریت ضعیف مان شویم؟
مدیریت ضعیف و نشانه های آن

تاثیرات مدیریت ضعیف به طور مش��خص بر روی کارمندان و نحوه 
عملکرد کلی ش��رکت نمایان می ش��ود. این یک اصل کامال بدیهی در 
زمینه کس��ب و کار اس��ت. به هر حال هیچ س��ازمانی بدون مدیریت 
مطلوب توانایی دس��تیابی به موقعیت مناس��ب  اه��داف مورد نظرش 

را ندارد. 
بدون تردید در بس��یاری از موارد مدی��ران ضعیف از قصد در تالش 
برای اعمال ش��یوه های مدیریتی نامناسب نیستند. آنها فقط به صورت 
نادرس��ت در مقام ب��االی مدیریتی قرار دارند. ش��اید در یک مرتبه یا 
جایگاه دیگر همین مدیران ضعیف کیفیت بس��یار عالی از خود نش��ان 

دهند. 
در اغلب اوقات من مدیریت ضعیف را ناش��ی از ناآگاهی نس��بت به 
برخی از جنبه های فعالیت ش��رکت می دانم. خوش��بختانه اغلب افراد 
توانایی غلبه بر ناآگاهی های خود را دارند. به این ترتیب آنها به سرعت 
مدیری��ت بد خود را جب��ران خواهند کرد، با این حال برخی از مدیران 
بر حس��ب عادت عملکرد ضعیفی از خود نشان می دهند. در این مورد 

تصحیح روند مدیریتی اندکی دشوارتر خواهد بود. 
ب��دون تردید هر مدیر جوی��ای موفقیت، عالقه مند ب��ه یافتن نقاط 
ضعف خود اس��ت. من نظر من این نقاط ضعف به طور کلی در ش��ش 

مورد خالصه می شود. 
۱. عدم حضور فکری در شرکت

وقتی مدیران ارتباط موثری با تیم های ش��رکت ندارند، مفهوم عدم 
حضور فکری آنها مطرح می ش��ود. به این ترتیب ش��اید مدیر موردنظر 
از لحاظ فیزیکی در دفتر ش��رکت باش��د، اما فکر و اندیش��ه ای به طور 
کامل درگیر مسئله ای دیگر خواهد بود. از نقطه نظر کارشناسی چنین 
مدیرانی موجب کاهش س��طح توجه و دقت کارمندان نیز می ش��وند. 
به ه��ر حال روحیه بهترین کارمندان نیز در صورت مش��اهده مدیری 

بی توجه به هم خواهد ریخت. 
2. فقدان همدلی

در بحث های بس��یار جدی و حیات��ی مدیریتی نمایش همدلی یکی 
از س��الح های مخفی محسوب می ش��ود. نکته مهم درخصوص همدلی 
ناتوانی در زمینه ارائه نمونه س��اختگی اش اس��ت. کارمندان به خوبی 
همدلی س��اختگی را تش��خیص می دهند، بنابراین به منظور استفاده 
از مزیت ه��ای مدیریتی همدل��ی باید به طور واقعی ب��ه آن پرداخت. 
ای��ن امر موجب اعتماد بیش��تر کارمندان به ما می ش��ود. همچنین در 
بس��یاری از مواقع همدل��ی با کارمندان موج��ب دریافت نقطه نظرات 
موثرش��ان در زمینه بهبود عملکرد شرکت خواهد شد. نمایش آگاهی 
ما از دغدغه های کارمندان، توجه به آن و احس��اس درک عواطف شان 
در طول فعالیت در ش��رکت تاثیر انکارناپذیری بر روی بهبود عملکرد 
مدیریت��ی ما دارد. ب��ه این ترتیب پی��ش از تصمیم گیری های مختلف 
م��ا وضعیت کارمندان را نیز در نظر خواهیم داش��ت. چنین رویکردی 
عالوه بر بهبود وضعیت مدیریتی ما نقش سازنده ای بر کیفیت عملکرد 

کارمندان نیز دارد. 
3. عدم درک صحیح کارمندان

گاهی اوقات یک قدردانی س��اده از کارمندان به خاطر ارائه عملکرد 
مناس��ب تاثیر روحی و روانی بس��یار باالیی دارد. بدون تردید در اینجا 
فرآین��د ترفیع درج��ه کارمندان بس��یار مهم خواهد ب��ود. در صورت 
مش��اهده کارمندی با عملکرد عالی باید نس��بت ب��ه ترفیع درجه وی 
در سلس��ه مراتب اداری اقدام کنیم. در غیر این صورت پس از گذشت 
ان��دک زمانی وی انگیزه خود را از دس��ت خواهد داد. همچنین س��ایر 
کارمندان نیز با مش��اهده وضعیت وی انگیزه مناس��ب برای ادامه کار 
نخواهند داش��ت. همه این موارد در زمینه برداشت کارمندان از درک 
درست ش��ما به عنوان یک مدیر از وضعیت ش��ان تاثیر دارد. براساس 
گزارش سایت Tiny Plus، 22درصد از کارمندان به دلیل عدم درک 
صحیح مدیران ش��ان از وضعیت خود اقدام به ترک شغل شان می کنند. 
به این ترتیب در صورت عدم درک صحیح کارمندان مان شانس اندکی 

برای سرمایه گذاری بلندمدت بر روی آنها خواهیم داشت. 
4. بی توجهی به فراهم سازی فرصت های پیشرفت

کارمندانی که احس��اس پیش��رفت مداوم در یک ش��رکت را دارند، 
همیش��ه تمایل بیشتری به ادامه کار نشان می دهند. درست به همین 
خاط��ر کارمن��دان برندهای بزرگ س��ابقه طوالن��ی کار در بخش های 
مختل��ف آن مجموعه ه��ا را دارند. در صورت ناتوان��ی تیم مدیریتی در 
زمینه فراهم سازی فرصت پیش��رفت و توسعه توانایی های فردی برای 
کارمندان باید به زودی شاهد نیاز به استخدام نیروی کار تازه باشیم. به 
هر حال هرچه محیط کاری یک شرکت فعال تر باشد، انگیزه کارمندان 
برای فعالیت بهتر و ادامه همکاری با برند موردنظر بیشتر خواهد بود. 

5. مخفی شدن پشت کاریزما
برخ��ی از بهترین مدیران در سراس��ر جهان به دلی��ل کاریزمای باال 
مش��هور شده اند. نکته مهم در این میان دشواری تعریف و اندازه گیری 
کاریزماس��ت. همچنین تاثیرگذاری از طریق کاریزما نیازمند تعامل رو 
در رو با تمام کارمندان اس��ت. بدون تردید این امر برای ش��رکت های 
کوچک امکان پذیر است، با این حال در مورد برندهای بزرگ و جهانی 
 Leadership غیرممکن به نظر می رس��د. براس��اس گزارش موسسه
From The Core، اتکای بیش از حد بر روی کاریزمای شخصی در 
زمین��ه مدیریت بی اعتمادی کارمندان را در پی خواهد داش��ت. از این 
بدتر، وقتی کاریزما با خودشیفتگی ترکیب شود، موجب تنفر و بیزاری 
کارمندان از مدیران خواهد شد، بنابراین اگرچه کاریزما تا حدی نقش 
سازنده ای در فرآیند مدیریت دارد، اما اتکای بیش از حد بر آن موجب 
کسب نتیجه معکوس می ش��ود و این یکی از نشانه های مهم مدیریت 

ضعیف است.
6. عدم توجه کافی به کارمندان

ع��دم آگاهی مدی��ران از وضعیت برندش��ان در بی توجهی ش��ان به 
وضعیت کارمندان نمود پیدا می کند. چنین عادت نامناس��بی به طور 
کامل در تضاد با ویژگی های مدیران موفق قرار دارد. به منظور موفقیت 
در عرصه مدیریت باید توجه کافی به کارمندان را مدنظر داشته باشیم. 
مدیران موفق همیش��ه عالوه بر آینده برندشان به فکر آینده کارمندان 
خود نیز هس��تند. این امر تاثیر روانی قاب��ل توجهی بر روی کارمندان 
دارد. ب��ه این ترتیب انگیزه آنها برای ادامه فعالیت در ش��رکت افزایش 

خواهد یافت. 
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در مطلب ش��ماره ی��ک به ۱6 راه��کار حفظ تمرک��ز در کار از زبان 
کارآفرینان برتر جهان اشاره کردیم و اکنون آنها را ادامه می دهیم.

BloomThat ۱7-دیود بالدو موسس برند
برای س��ه هفته آینده خ��ود برنامه ریزی کرده و ه��ر روز آن را مورد 
ارزیابی قرار دهید. درواقع اش��تباه بزرگ بس��یاری از افراد این است که 
برنامه ریزی های آنها صرفا روزانه بوده و این امر باعث می شود تا ارتباط 
الزم میان فعالیت های آنها وجود نداش��ته باشد. به همین خاطر این امر 
که اهداف خود در س��ه هفته آینده را تعیین کنید، باعث خواهد ش��د 
ت��ا بتوانی��د آنها را به خوبی در برنامه های روزان��ه خود جای دهید. این 
امر س��هولت کار بیشتری را به همراه خواهد داشت که خود به افزایش 
تمرک��ز منج��ر خواهد ش��د. در نهایت در صورتی ک��ه برنامه خود را به 
صورت مداوم بررس��ی نکرده و ویرایش های الزم را صورت ندهید، بدون 

شک بهترین نتیجه ممکن را به دست نخواهید آورد. 
Pure Barre ۱8-کری دور موسس برند

از اهمیت انگیزه بخش��ی به خود غافل نشوید. درواقع شما باید انگیزه 
کافی را داشته باشید تا امکان تمرکز بر کار، حتی در سخت ترین شرایط 
نیز میسر باشد. در این رابطه این امر که برای خود یک رقیب فرضی را 
تصور کرده و شروع به رقابت با آن کنید، می تواند کامال سودمند باشد. 

Postmates ۱9-باستین لمن موسس برند
به دنبال تقویت ذهن خود باش��ید. درست به مانند یک بدن ورزیده، 
ی��ک ذهن قدرتمند نیز قادر به انج��ام بهتر کارها خواهد بود. به همین 
خاطر نیز الزم اس��ت تا راهکارهای تقوی��ت آن را پیدا کرده و اقدامات 
مداومی را صورت دهید. این امر معجزه ای برای تمرکز محسوب می شود. 
درواقع می توان افراد متعددی را مثال زد که در برابر حواس��پرتی-هایی 
که برای دیگران کامال مخرب محس��وب می-شود، کامال ایمن هستند. 
این امر به این خاطر اس��ت که آنها ذه��ن خود را به خوبی تمرین داده  

و قدرتمند ساخته اند.
Zuckerberg Media  2۰-رندی زاکربرگ موسس برند

این امر که در برنامه کاری خود موارد مش��ابه را به هم نزدیک کنید، 
باعث خواهد شد تا تمرکز شما بر روی انجام آنها افزایش پیدا کند. برای 
مثال انجام دو فعالیت ش��نیداری پشت س��رهم، با توجه به این امر که 
ش��ما به آن عادت کرده و تمرکز کافی را بر روی آن دارید، به س��رعت 
بخشی به انجام آنها نیز منجر خواهد شد. به همین خاطر نباید اقداماتی 

را که کامال متفاوت از یکدیگر هستند را در کنار هم قرار داد. 
ThirdLove 2۱-هیدی زک موسس برند

بی��ش از ح��د برای ایمیل های خ��ود وقت صرف نکنی��د. این امر که 
ب��ه دنبال راهکارهایی برای سرعت بخش��ی به این کار باش��ید و همواره 
کوتاه تری��ن متن ه��ا را انتخاب کنید، کمک خواهد ک��رد تا زودتر از آن 
رهای��ی یافته و به اقدامات مهم تر بپردازید. در این رابطه توجه داش��ته 
باشید که اگرچه چک کردن مداوم ایمیل ها امری ضروری است، با این 

حال برای این امر باید فواصل مش��خصی را داشته باشید تا خود به یک 
عامل برای از دس��ت رفتن تمرکز، تبدیل نشود. برای مثال چک کردن 
ایمیل های دریافتی در زمان اس��تراحت پس از یک فعالیت یک ساعته، 

امری مطلوب خواهد بود. 
Lola 22-الکس فریدمن موسس برند

برنامه ری��زی در زمین��ه مکالمات باعث خواهد ش��د تا با کمبود زمان 
مواجه نشده و قادر به تمرکز کافی بر روی کار خود باشید. درواقع افراد 
در برنامه ریزی ه��ا تنه��ا اهداف و اقدامات مهم را م��ورد توجه قرار داده 
و توجه��ی به مکالمات احتمالی خود ندارند. همین امر نیز به س��ادگی 
می تواند همه چیز را با مش��کل مواجه س��ازد. به همین خاطر نیز الزم 
است تا همواره مکالمات احتمالی فردای خود را پیش بینی کرده و برای 

این امر محدودیت زمانی قائل شوید. 
Stitch Fix 23-کاترینا لیک موسس برند

از هی��چ اقدامی برای پاک کردن ذهن خود دریغ نکنید. بدون ش��ک 
یک ذهن ش��لوغ، قدرت حفظ تمرکز را نخواهد داش��ت. در این رابطه 
بدون ش��ک فکر نکردن و کنار گذاشتن آنها کامال سخت خواهد بود. به 
همین خاطر نیز توصیه می شود تا در صدد رفع  آنها باشید برای مثال در 
صورتی که وضعیت سالمتی یکی از اعظای خانواده فکر شما را به خود 
مش��غول کرده است، الزم اس��ت تا به جای تالش برای فراموش کردن 
آن، ب��ا یک تماس تصویری آرام��ش را به خود بازگردانید. در این رابطه 
حتی استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی نیز به شما زمانی را خواهد 
داد ت��ا بتوانی��د به میزان آمادگی خود برای تمرک��ز بر کار، فکر کرده و 

ذهن خود را خالی کنید. 
Duolingo 24-لوئیس فون آن موسس برند

اقدامات بزرگ را به چند م��ورد کوچک تبدیل کنید. درواقع این امر 
که بخواهید یک کاری را ش��روع کنید که یک ماه وقت ش��ما را اشغال 
خواهد کرد در نگاه اول امری کامال دشوار خواهد بود. بدون شک با این 
روحیه شما قادر به عملکردی درخشان نخواهید بود. به همین خاطر نیز 
توصیه می شود تا وظایف بزرگ خود را به چندین مرحله کوچک تبدیل 
کنید. این امر باعث می شود که انگیزه و تمرکز شما افزایش پیدا کند. 

 Charity:Water25-اسکات هریسون موسس برند
از اعتیاد خود به تکنولوژی بکاهید. بدون ش��ک ابزارهایی نظیر تلفن 
همراه و به خصوص شبکه های اجتماعی، جذابیت باالیی را برای همگان 
به همراه داش��ته و این امر باعث می-شود تا شاهد گذران وقت چندین 
س��اعته در اس��تفاده از آنها باش��یم، با این حال حتی اگر استفاده شما 
از این ش��بکه ها کامال س��ودمند و در راس��تای هدفی درست نیز باشد، 
ش��ما باید از بیش از حد وابس��ته ش��دن به آن جلوگیری کنید. در این 
رابطه توجه داش��ته باش��ید که تحقیقات جدید اثبات کرده اس��ت که 
شبکه های اجتماعی و بازی های رایانه ای، می-توانند فرد را کامال معتاد 
به خود کند. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا نسبت به میزان استفاده 
از آن قوانین محکمی را داش��ته باشید. برای مثال می توان در محل کار 
تلفن همراه را به طور کامل کنار گذاش��ت و اس��تفاده از آن را محدود 
ب��ه زمان های دیگر ک��رد. در نهایت این امر که زمان��ی را به پیاده روی 

اختصاص دهید، از ضررهای نشستن-های طوالنی نیز کم خواهد کرد.
G Adventures 26-بروس پون تیپ موسس برند

تمام��ی گزینه های موجود را به عنوان فرصتی برای خود تلقی نکنید. 
ب��رای مثال در زمین��ه انتخاب یک ورزش، این امر ک��ه بخواهید موارد 
متع��ددی را انتخاب کنید، بدون ش��ک زندگی ش��ما را از تعادل خارج 
خواه��د کرد. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا ب��ه هزینه فرصت توجه 
داشته و برای هر بخش، تنها به دنبال بهترین گزینه موجود باشید. این 
ام��ر در رابطه با همه چیز کامال کارب��ردی خواهد بود. برای مثال حتی 
در زمینه استفاده از شبکه های اجتماعی نیز نباید به دنبال بیش از یک 
مورد باش��ید. درواق��ع یک برنامه بیش از حد ش��لوغ، خود عاملی برای 

حواسپرتی و عدم تمرکز محسوب می شود. 
LittleBits 27-آیا بدیر موسس برند

ب��رای لیس��ت خود عددگذاری کنی��د. برای مثال این ام��ر که تعداد 
اقدامات خود را مشخص کرده و درجه اهمیت هر یک را مشخص کنید 
و برای خود یک حداقل اس��تاندارد برای کسب امتیاز کل در پایان روز 
داشته باشید، کمک خواهد کرد تا بتوانید اقدامات خود را بهتر پیگیری 
کرده و از خسته شدن ذهن خود جلوگیری کنید. با توجه به این امر که 
هیچ چیز دقیق تر از اعداد نیس��ت، این امر به شما کمک خواهد کرد تا 
بتوانید عملکرد خود را در روزهای مختلف مقایس��ه کرده و با این اقدام 
به خودآگاهی بهتری دست پیدا کنید که در برنامه ریزی های شما برای 

هفته های آتی تاثیرگذار خواهد بود.
RewardStyle 28-امبر ونز موسس برند

ن��ه گفتن به خود را نیز یاد بگیرید. درواق��ع به علت تکرارهای بیش 
از ح��د، اکثر افراد تصور می کنند که مهارت ن��ه گفتن تنها در رابطه با 
دیگران است. این امر در حالی است که شما باید از توان باال برای پاسخ 
منفی دادن به خود نیز بهره مند باشید. بدون شک بسیاری از خواسته ها 
و تمایالت افراد را می تواند به سادگی از مسئولیت های مهم زندگی دور 
س��ازد. به همین خاطر در صورتی که خودس��ازی خوبی نداشته باشید، 
تمرکز تنها یکی از مواردی اس��ت که از دس��ت خواهید داد. با این حال 
این امر به معنای سخت گیری بیش از حد نیز نبوده و توصیه می-شود 
یک س��اعت از زمان کاری خود را به پرداخت��ن به کارهای مورد عالقه 

خود اختصاص دهید. 
  Box 29-آرون لوی موسس برند

برای هر چیزی محدودی��ت زمانی تعیین کنید. علت اهمیت این امر 
به این خاطر اس��ت که بدون محدودی��ت، افراد تمایل به طوالنی کردن 
اقدامات مورد عالقه خود پیدا خواهند کرد. بدون ش��ک از سرگیری کار 
پس از اس��تراحت های طوالنی نیز کامال دش��وار خواه��د بود. به همین 
خاطر نیز ضروری است تا برای تمامی اقدامات، محدودیت زمانی کمتر 
از ح��د معمول تعیی��ن کنید. این اقدام باعث خواهد ش��د تا همواره به 
دنبال راهکارهایی برای اس��تفاده بهینه تر از زمان و س��رعت بخشی به 

کارها باشید. 
ادامه دارد ...
entrepreneur :منبع

چگونه تمرکز خود را افزایش دهیم؟

راهکارهای حفظ تمرکز در کار از زبان ۴۰ کارآفرین موفق)2(

به قلم: نینا زیپکین نویسنده حوزه مدیریت، تکنولوژی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی

یکشنبه
6 مرداد 1398

شماره 1360
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اخبار

اصفهان - قاسم اسد - رییس اتاق بازرگانی اصفهان در 
نشســت با جمعی ازاعضای JCI ایران، اصفهان و تهران ضمن 
بیان اینکه شــوراها و مراکز رشــد کلید واژه اتاق های نســل 
دومهســتند گفت: نقش آفرینی جوانان در اقتصاد آتی کشور 
بســیار پررنگ بوده و کودکان، نوجوانان، جوانان و بنگاه های 

جوان جزء گروه های هدف موثر اتاق بازرگانی هستند. 
 بــه گزارش روابــط عمومی اتاق بازرگانی اصفهانمســعود 
گلشــیرازی، گفت: در دوره جدیــد فعالیت هیات نمایندگان 
اقدامات مربوط به اتاق های نسل دوم و سوم با تغییر ساختارو 
ســاز و کاراز طریق مراکز رشــد و شوراها در کنار فعالیت های 

کمیسیون های تخصصی در حال انجام است. 
وی بــا بیان اینکه در دوره جدید از تمامی فعالیت هایی که 
در راستای بهبود وضعیت اقتصادی استان انجام شود، حمایت 
خواهد شد، افزود: الزم است از هم اکنون درانتقال تجربیات و 
آموزش نسلهای بعدی دقت شده و یک ذهن اقتصادی مطلوب 
را شکل دهیم. گلشیرازی خواستار طراحی قالب فعالیت جوانان 
عضو اتاق تحت رهنمودهای بیانیه گام دوم انقالب و  ترســیم 
چشم اندار، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آنها شد و تاکید 

کرد: تحقق این مهم در همراهی تمامی ارکان کشور با اهداف 
جوانان اتاق تاثیرگذار خواهد بود. 

علی کرباسی زاده، مشاور عالی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در 
این جلســه از توجه ویژه هیات رییسه دوره نهم اتاق بازرگانی 
اصفهان به جوانان و حمایت و تقویت برنامه های صورت گرفته 
در گذشــته در این راســتا خبر داد و گفت: انعقاد تفاهم نامه 
با دانشــگاه آزاد اســالمی به منظور هدفمندشدن آموزش در 
دانشــگاه ها و جهت دهی به پایان نامه دانشجویان در راستای 
حل مســایل مبتال به فعاالن اقتصادی بخش خصوصی، انعقاد 

تفاهم نامه با معاونت بازرگانی صدا و ســیما در جهت توســعه 
برند گردشگری استان اصفهان از جمله اقدامات صورت گرفته 

در این دوره است. 
مسعود جباری، رییس کنونی JCI ایرانثبت مقر JCI ایران 
در اتاق بازرگانی اصفهان را فرصت بســیار مناسبی برای ایجاد 
تغییرات مثبت برای فرصت های توســعه اقتصادی دانســت 
و تصریــح نمود: بزودی در اهواز، مازندران و اراک شــعب این 
سازمان ایجاد خواهد شد. وی فعالیت برروی مباحث اقتصادی 
را بخش عمده فعالیت JCI ایران عنوان کرد.امیرکشانی، رییس 
ســابق jci ایران نیز گفت: برای از حرکت نایســتادن چرخه 
اقتصادی شهر و کشور الزم است از پتانسیلهای جوانان کشور 
بهره مندی بهینه شــده تا ازآنها برای سکانداری آینده کشور 
استفاده شــود. وی آماده سازی فضای الزم برای رشد جوانان 
و ارایه آموزشــهای مورد نیازدر زمینه فعالیت های مختلف از 
جمله فعالیت های اقتصادی را وظیفه همگان دانست و افزود: 
مراحل و مقدمات ثبت JCI ایران از سال 1392 توسط تعدادی 
 از جوانان عضو اتاق بازرگانی اصفهان آغاز و در ســال 1397 به 

اتمام رسید.

تبریز - فالح: استاندار آذربایجان  شرقی در آیین تودیع و 
معارفه رئیس کل دادگستری استان گفت: استان آذربایجان 
شــرقی بنا بــه گزارش شــورای امنیت کشــور، امن ترین و 
پاک ترین استان کشور است که نقش دستگاه قضایی در کسب 
این عنوان، بســیار ویژه و تاثیرگذار اســت. دکتر محمدرضا 
پورمحمدی با قدردانی از تالش ها و خدمات دستگاه قضایی و 
تعامل مثبت مسئوالن قضایی با مدیران اجرایی استان، گفت: 
حجت االســالم مظفری در جایگاه ریاســت کل دادگستری 
استان و به عنوان یک اندیشمند و حقوق دان واقعی، همواره در 
کنار مدیریت اجرایی استان برای رفع مشکالت تالش کردند 
و امیدوارم در مسئولیت جدید هم منشأ خیر و برکت باشند. 
وی همچنین انتصاب موسی خلیل اللهی به عنوان رئیس کل 
دادگستری آذربایجان شرقی را نیز تبریک گفت و افزود: ایشان 
نیز از دادستان ها و حقوق دان های مسلط و پرکار هستند که 
قطعا در مســئولیت جدید با تعامل و همکاری همه مدیران 

استان موفق خواهند بود. استاندار آذربایجان شرقی در بخش 
دیگری از سخنان خود آشنایی مردم به حقوق و تکالیف خود 
را شاخص سواد در دنیای کنونی دانست و گفت: انتظار داریم 
دستگاه قضایی استان، اهتمام ویژه ای نسبت به آشنایی مردم 
با حقوق و تکالیف خود داشته باشد و صداوسیما و رسانه های 
جمعی نیز در تحقق این امر، نقش آفرینی کنند. پورمحمدی 

همچنین خواســتار تخلف زدایی توسط دستگاه قضایی شد 
و ادامــه داد: توجه بــه این مهم، کاهش پرونده های قضایی و 
شکایات را به همراه خواهد داشت؛ بسیاری از کشورها نیز به 
این ســمت حرکت کرده و عناوین تخلفات را کاهش داده اند. 
وی تصریح کرد: باال بودن تعداد پرونده های شکایت و تخلفات، 
شــاخص خوبی برای دســتگاه قضایی نیست و انتظار داریم 
قوه قضائیه در عین برخورد با مفســدان و مجرمان، نسبت به 
کاهش عناوین تخلفات اقدام کنند. پورمحمدی افزود: کاهش 
پرونده های جرم و تخلف و میزان تالش در جهت پیشگیری 
از تخلفات باید جزو مالک های ارزیابی مراکز قضایی باشــد. 
در این آیین که با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار شــد، 
ضمن قدردانی از خدمات و تالش های 4 ساله حجت االسالم 
حکمتعلــی مظفری در ســمت ریاســت کل دادگســتری 
آذربایجان شرقی، موسی خلیل اللهی، دادستان تبریز به عنوان 

جانشین وی معرفی شد.

تبریز - فالح: استاندار آذربایجان شرقی گفت: ورود گردشگران 
داخلی به استان از ابتدای سال جاری 87 درصد و گردشگران خارجی 
37 درصد نســبت به سال قبل افزایش یافته است. دکتر محمدرضا 
پورمحمدی در حاشیه همایش پیاده روی خانوادگی در تبریز، گفت: 
تبریز شهر اولین ها و مهد علم، ادب وعرفان و شهر عالمه ها و سرداران 
شــهید است. وی از تمام هموطنان برای سفر به تبریز و آذربایجان 
شرقی دعوت کرد و ادامه داد: آذربایجان شرقی با طبیعت بکر و زیبای 

خود می تواند میزبان بسیار خوبی برای هموطنان عزیز و گردشگران 
خارجی باشد. استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به برگزاری 
رویدادهای مختلف ورزشی و فرهنگی در استان، بر حمایت مدیریت 
ارشد استان از استمرار برگزاری این رویدادها با هدف افزایش نشاط 
اجتماعی تأکید کرد. دکتر پورمحمدی در این مراســم که در مسیر 
جاده ائل گلی تبریز برگزار شد، 10 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 
را به عنوان جایزه برای شرکت کنندگان هدیه کرد. اجرای برنامه های 

متنوع و شــاد ورزشــی و هنری از دیگر برنامه های این همایش بود 
که از شبکه های سوم سیما و سهند نیز به طور مستقیم پخش شد.

ساری - دهقان : مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
در جمــع مدیران عامــل ، معاونین بهره برداری و فروش و خدمات 
مشترکین اســتانهای شمال ، شمال شرق و شرق کشور در ساری 
گفت : پیک بار شــبکه توزیع برق مازندران 16 درصد بیشــتر از 
پیک بار شــب اســت. مهندس رضا غفاری افزود: ضریب بار حدود 
41 درصدی ساالنه ، فزونی پیک بار روز از پیک بار شب ، همزمانی 
بارهای فصلی شالیکوبی ها با پیک بار ، وجود بارهای متمرکز ناشی 
از حضور مســافران در مازندران ، دمای احساسی )دمای ظاهری ، 
رطوبت نسبی محیط ، سرعت وزش باد ( که منجر به استفاده زیاد 
از لوازم سرمایشــی می شود از پارامترهای موثر بر بار شبکه توزیع 
برق مازندران می باشــد . وی به برنامه ریزی های انجام شــده در 
خصوص طرح های پاسخگویی بار و 098 اشاره و راه اندازی سامانه 
های مانیتورینگ و پایش بار شــرکت و امورها و فیدرهای توزیع ، 
بکارگیری و بهره برداری موثر از آن جهت پایش و کنترل بار از جمله 

اقدامات الزم برای پاسخگویی بار شبکه توزیع مازندران در سال 98 
برشمرد . مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران به همکاری 
بسیار خوب بخش های مختلف برای گذر از پیک تابستان پرداخت 
و یادآور شد : در بخش کشاورزی طرح کاهش بار کشاورزی با تعرفه 
های3  الف- ب و ج   مجموعا 6295 تفاهم نامه امضا شده و حدود 
5 مگاوات کاهش مصرف پیش بینی شده است . رضا غفاری اظهار 

داشت : در بخش صنایع نیز برنامه های کاهش پیک بار با قطع بار 
صنعتی و تعیین ساعت کار  برنامه ریزی شده 9 تفاهم نامه امضا و 
حدود 5 مگاوات در پیک بار همکاری صورت گرفت . وی ادامه داد 
: در طرح کاهش اوج بار صنایع نیز 254 تفاهم نامه امضا که حدود 
39 مگاوات پیش بینی کاهش مصرف بوده است و در طرح ذخیره 
عملیاتی صنایع هم 17  تفاهم نامه امضا شده است که پیش بینی 
4 مگاوات کاهش مصرف شده و در طرح جابجایی روزهای تعطیل 
صنایــع هم 25 تفاهم نامه امضا که بیش از 10 مگاوات پیش بینی 
کاهش پیک بار به عمل آمده است . مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق مازندران به طرح کاهش بار جایگاههای  CNG اشاره و گفت 
: در این طرح نیز 78 تفاهم نامه امضا شده و 11 مگاوات پیش بینی 
کاهش مصرف شــده است و در مجموعه در طرح جامع مشارکت 
مشترکین جهت کاهش پیک بار هفت هزار و 92 تفاهم نامه به امضا 

رسیده  که بیش از 194 مگاوات کاهش مصرف بعمل آمده است.

اهواز- شــبنم قجاوند- از ترانســفورماتور نوری اندازه 
گیری ولتاژ و جریان ســه فاز برای پست های فوق توزیع 132 
کیلو ولت، در پســت آتش نشانی اهواز شرکت برق منطقه ای 

خوزستان رونمایی شد.
معاون برنامه ریزی و تحقیقات این شــرکت، گفت: در این 
پروژه تحقیقاتی دانش فنی طراحی و ساخت یک سیستم اندازه 
گیری ولتاژ و جریان نسل دوم ترانسفورماتورهای اندازه گیری 
نوری برای رده ولتاژی 132 کیلو ولت کســب شده و نصب آن 
برای اولین بار در این سطح ولتاژی بصورت عملیاتی با موفقیت 
در پست آتش نشانی اهواز به انجام رسیده است. سید مهرداد 
بالدی موسوی افزود: طراحی و ساخت این پروژه به کارفرمایی 

بــرق منطقه ای خوزســتان با اعتباری بالــغ بر یک میلیارد و 
500 میلیون ریال در پژوهشــگاه نیرو انجام شــده است. وی 

اندازه گیری ولتاژ و جریان خطوط فشــار قوی را از مهمترین 
پارامترهــای موثر در نگهداری و تامین انرژی الکتریکی پایدار 
در شــبکه های قدرت دانســت و تصریح کرد: از ویژگی های 
ترانســفورماتور نوری جریان OCT می توان به امکان اندازه 
گیــری پارامترهای الکتریکی در پهنای باند فرکانســی زیاد و 
 CT حالت های گذر، وزن و حجم بســیار کم در مقایســه با
هــای متداول، دقت انــدازه گیری باال و بازه وســیع تر اندازه 
گیری، امکان اندازه گیری و حفاظت جریان به صورت یکپارچه 
بدون محدودیت در تعداد خروجی ها، ســهولت در استخراج 
پارامترهــای کیفی و امکان ارتبــاط از طریق فیبر نوری بین 

دستگاه ترانس نوری با اتاق کنترل اشاره کرد.

بندرعبــاس - خبرنگار فرصت امروز - بــه گزارش روابط 
عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان ، داریوش 
باقرجوان خبر از کاهش 100 درصدي تلفات تصادفات جاده اي طي 
دو ماهه اول سالجاري درمحورهاي روستایي داد . مدیرکل راهداري 
وحمــل ونقل جاده اي هرمزگان گفت : ازمجموع تلفات وتصادفات 
اســتان دردوماهه اول سال 98 خوشبختانه درمحورهاي روستایي 

هیچگونه تلفاتي نداشته ایم که این امر نسبت به مدت مشابه سال 
قبــل که 11 نفر تلفات بوده ازکاهش 100 درصدي برخوردار بوده 
است . باقرجوان در ادامه اشاره اي به محورهاي برونشهري وروستایي 
نمود وگفت : درمحور یادشــده در دو ماهه اول سالجاري نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 9/8 درصد کاهش تلفات را شاهد بوده ایم 
که استان در کشور حائز رتبه 14 نسبت به سایر استانها شده است 

وهمچنین ازلحاظ تعداد مصدومین درتصادفات درمدت اشاره شده 
اســتان 17/7 کاهش که دررتبه دوم کشوري قرار گرفته ایم . قابل 
ذکراست استان هرمزگان در2 ماهه اول سال 1398طي آمار اعالم 
شده تعداد تلفات تصادفات حوادث رانندگي محورهاي برونشهري 
وروستایي درکشــور 1813 نفربوده ونسبت بمدت مشابه درسال 

1397 که تعداد نفربوده که ازکاهش 4/5 درصدي روبرو بوده ایم.

در نشست رییس اتاق بازرگانی اصفهان با جمعی از اعضای JCI ایران، اصفهان و تهران مطرح شد:

 کودکان، نوجوانان و جوانان جزء گروه های هدف موثر 
اتاق بازرگانی هستند

در آیین معارفه رئیس کل دادگستری استان؛

استاندار آذربایجان  شرقی خواستار تخلف زدایی توسط دستگاه قضایی شد

استاندار آذربایجان شرقی خبر داد؛

افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی به استان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران :

پیک بار روز در شبکه توزیع برق مازندران 16 درصد بیشتر از پیک بار شب است

رونمایی از ترانسفورماتور نوری اندازه گیری ولتاژ در پست های فوق توزیع خوزستان

کاهش 100 درصدي تلفات تصادفات درمحورهاي روستایي هرمزگان

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی:

۲0 پروژه عمرانی طی هفته بهزیستی در مرکزی بهره برداری می شود
اراک - مینو رســتمی - مدیرکل بهزیستی اســتان مرکزی گفت: 20 پروژه عمرانی اداره کل 

بهزیستی همزمان با هفته بهزیستی در استان مرکزی به بهره برداری می رسد.
زهرا امینی با اشــاره به فرارســیدن هفته بهزیستی اظهار داشت: از 22 تا 28 تیرماه به عنوان هفته 
بهزیســتی نامگذاری شده که امسال شــعار این هفته تحت عنوان بهزیستی در گام دوم، شفافیت و 
توانمندسازی، ارتقای سالمت اجتماعی انتخاب شده که به همین مناسبت در هفته بهزیستی ضمن 
اجرای برنامه های مختلف 23 پروژه نیز افتتاح می شود. وی افزود: در این هفته در شهرهای مختلف 
استان برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده که در شهرستان اراک 14 واحد مسکونی مددجویی، 
تجمیع کارگاه خیاطی گروه همیار، گروه همیار عکاسی، کمپ ترک اعتیاد برگزیدگان زندگی دوباره، کمپ ترک اعتیاد طلوع خورشید 
آزادی، کارگاه شــیرینی پزی نوین، مرکز شــماره 2 کودکان کار و خیابانی افتتاح می شود. مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: 
راه اندازی کارگاه خیاطی شــرکت تعاونی فراگیر معلولین شهرســتان خمین و موسسه پیشگیری بیکران امید در دلیجان، مجتمع 
خدمات بهزیستی مهاجران، دامداری صنعتی و یک واحد منزل مسکونی خانوار دو معلوله در شهرستان شازند نیز در این هفته به 
بهره برداری می رسد.امینی اضافه کرد: در تفرش مرکز توانبخشی ذهنی فروغ مهر کوثر، در فراهان مسکن دو معلوله، در خنداب روستا 
مهد ستاره های اینده دهنو، در کمیجان کلینیک مددکاری اجتماعی پویش، در ساوه موسسه غیرانتفاعی پایدار میثاق مهر ساوه، 
مرکز مشاوره تخصصی راز، گروه همیار شایان مهر و در محالت مهد کودک شهری، مجتمع خدمات بهزیستی، گلخانه و در زرندیه 
مسکن مددجویی افتتاح می شود. مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با اشاره به برنامه های مختلف هفته بهزیستی استان مرکزی گفت: 
در این ایام برای روزهای مختلف برنامه هایی همچون جشن بازنشستگان، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، دیدار با مددجویان، 
برگزاری تئاتر خیابانی، شرکت گروهی در نماز جمعه و سخنرانی قبل از خطبه ها، غبارروبی مزار شهدا در نظر گرفته شده و افتتاح 
نمایشگاه، برگزاری مسابقات مختلف، ارائه خدمات توان بخشی و مشاوره بهزیستی شامل خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی و مشاوره، 
دیدار با استاندار مرکزی، اردوی بانوان و استقرار طرح شمیم خدمت در محل مصلی نماز جمعه از دیگر برنامه های این هفته است.

فنی و حرفه ای استان همدان

افتتاح مرکز هتل داری و گردشگری در شهرستان مریانج همدان
همدان - فاطمه صنیعی وحید: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
همدان گفت: آموزش های مرکز هتلداری و گردشگری غرب کشور مبتنی بر 
آموزش های کوتاه مدت اســت و تا به امروز 163 حرفه در حوزه گردشــگری، 
هتلداری، خانه داری، آشــپزی و صنایع دســتی شناسایی شده که به صورت 
تخصصی آموزش های الزم ارائه می شود . وهب مختاران افزود: مرکز آموزش 
هتلداری و گردشــگری غرب کشــور دارای  رویکرد ویژه ای است که شاهد 
دستاوردهایی در سطح ملی با همکاری مدیران استانی است؛ این پروژه با زیربنای6000 مترمربع در سه طبقه ساخته شده و طبق 
مطالعات صورت گرفته از مدارس هتلداری سطح دنیا از نظر جانمایی کالس ها برای آموزش هتلداری و گردشگری در سطح کشور 
بی نظیر است؛در طبقه همکف این ساختمان یک هتل در ابعاد کوچک، طبقه دوم حوزه صنایع غذایی و در طبقه آخر بخش صنایع 
دســتی قرار دارد و برای تشــکیل این مرکز از کمک افراد و کارآفرین مطرح اســتفاده شده ، همچنین با آغاز به کار مرکز شرایط برای 
حضور بخش خصوصی آماده می شــود.وی بیان کرد: در حوزه صنایع غذایی با شــرکت گلدن پوراتوس در زمینه نان های حجیم، 
شیرینی و شکالت قرار داد منعقد شد و در زمینه  قهوه و شرایط کافه داری با شرکت گریفین قرارداد همکاری منعقد شده است. در 
ادامه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت : بیان اینکه امروز در تمام جهان گردشگری جایگاه 
و اهمیت باالیی دارد، روزبه روز شاهد رشد آن هستیم و در کشور نیز باید این صنعت رشد و نمود داشته باشد و  براساس پتانسیل 
و تعداد ظرفیت هایی که در کشــور و اســتان وجود دارد این صنعت نامتناســب با این ظرفیت ها رشد کرده و اگر بخواهیم با توجه به 
محدودیت ها در حوزه های دیگر به این صنعت بپردازیم ناگریزم زیرساخت های مناسب را ایجاد کنیم  در غیر این صورت نمی توانیم 

در این راه حرکت خوبی داشته باشیم.

در محله های مختلف سطح شهر سمنان برگزار می شود:

دوشنبه های بانشاط همراه با جشنواره فرهنگی ورزشی
سمنان -  حسین بابامحمدی :دوشنبه های با نشاط همراه با جشنواره فرهنگی ورزشی با هدف 
ایجاد نشــاط اجتماعی و همبســتگی و همدلی خانواده ها در محله های مختلف سطح شهر سمنان 
برگزار می شود.سرپرســت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان از برگزاری دوشنبه 
های بانشاط همراه با جشنواره فرهنگی ورزشی در سمنان خبر داد. عباس بابایی با اشاره به اینکه این 
جشــنواره در محله های مختلف ســطح شهر سمنان در دوشنبه های هر هفته برگزار می شود، اظهار 
داشت: نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی از دوشنبه 7 مرداد ماه در مجتمع آوست آغاز و دوشنبه های 
بعدی به ترتیب درمکان های جهادیه جنب مدرسه 12 فروردین،مسکن مهر)سعادت(، بوستان چهارصد 
دستگاه، محله کدیورجنب امامزاده زکریا)ع( ساعت 21:00 اجراء خواهد شد. وی با اشاره به اینکه سازمان در نظر دارد با ایجاد فضایی 
با نشاط با هم بودن و همبستگی را میان خانواده ها تقویت کند، تصریح کرد: در این جشنواره برنامه های متنوع فرهنگی ورزشی اجراء 
می شود. بابایی هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد نشاط و شادابی، حفظ آمادگی جسمانی، افزایش توان روحی و ترویج فرهنگ 
ورزش همگانی، ایجاد مودت و دوستی و ارتقای سطح سالمت عنوان کرد. سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
سمنان با اشاره به فراهم کردن رشته های مختلف ورزشی در این جشنواره، اظهار داشت: بازی های بومی و محلی، دارت، هفت سنگ، 
طناب کشی، اسکیت، ورزش های زورخانه ای، داژبال، تکواندو، بازی با حلقه، برایتونیک و والیبال از ورزش هایی است که خانواده ها 
در محیطی متفاوت همراه با فرزندان خود  می توانند یک روز به یادماندنی را برای خود در دوشــنبه های بانشــاط به یادگار بگذارند.  
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری سمنان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سبک زندگی خانواده ها در دنیای 
مدرن امروزی، ایجاد فضای متنوع ورزشی همراه با نشاط و سالمت از مهمترین مقوله هایی است شهرداری سمنان در دستور کار قرار 
داده اســت و در این جشــنواره تالش خواهیم کرد تا  با اســتفاده از ورزش های گروهی و خانوادگی، عالوه بر فراهم کردن فضای شاد و 

مفرح، بر همبستگی و همدلی بیشتر خانواده ها نیز بیافزاییم. 

جذب 13000 مشترک جدید گاز در خراسان رضوی طی سه ماه اول 98
مشهد - صابر ابراهیم بای - مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: در سه ماهه نخست 
امسال، 13 هزار مشترک جدید شهری و روستایی در این استان به شبکه سراسری گاز کشور افزوده 
شدند. سیدحمیدفانی با اعالم این خبر اظهار کرد: از این تعداد هشت هزار و 900 اشتراک شهری و 
چهار هزار و 100 اشتراک روستایی است. وی افزود: تا پایان خرداد ماه 98، دو میلیون و 276 هزار و 
663 مشترک جذب خدمات شرکت گاز شده که از این رقم 13000 مشترک طی سه ماهه نخست 98 
افزوده شد. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد: برای اشتراک پذیری در سه ماهه ابتدایی 
امسال، 117 کیلومتر شبکه گازرسانی با سه هزار و 700 مورد انشعاب اجرایی شده است. فانی تصریح 
کرد: خراسان رضوی با 32 هزار و 162 کیلومتر شبکه گاز رتبه اول این بخش را در بین تمام استان های کشور به خود اختصاص 
داده است. همچنین در حوزه مشترکین نیز، پس از تهران بزرگ در رتبه دوم می باشد. وی خاطرنشان کرد: هم اکنون نزدیک به 
100 درصد جمعیت شهری و 88 درصد جمعیت روستایی خراسان رضوی از نعمت گاز استفاده می کنند. 2669روستای واجد 

شرایط در استان وجود دارد که تاکنون 2457 روستا گازدار و یا عملیات اجرایی گازرسانی به آن در حال انجام است.

نشست شهردار منطقه یک گرگان و مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان 
بمنظور احداث ایستگاه تقلیل فشار در محدوده شهرک آپادانا

گرگان  - خبرنگار فرصت امروز - بمنظور تقویت خطوط گازرسانی در محدوده شهرک آپادانا و احداث ایستگاه نقلیل فشار 
در آن منطقه، نشست صمیمی با حضور مهندس رحیمی، مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان و مهندس افروشه ، شهردار منطقه 1 
شهر گرگان برگزار گردید.در این دیدار و در فضایی دوستانه با هدف گسترش همکاریهای فی ما بین، مهندس رحیمی ضمن تقدیر 
از مساعدت و تعامالت شهرداری با شرکت گاز در روند گازرسانی و بیان ضرورت توسعه زیرساخت های شهری، خواستار مساعدت و 
همکاری در احداث و راه اندازی ایستگاه تقلیل فشار در محدوده شهرک آپادانا با هدف تقویت و توزیع متوازن شبکه های گازرسانی 

و استفاده مطلوب همه همشهریان عزیز از این نعمت خدادادی و حیاتی شدند.

روند بازسازی واحدهای خسارت دیده در مراوه تپه تشریح شد
گرگان – خبرنگار فرصت امروز - بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان،  مهندس صابری ، 
مدیر بنیاد مسکن شهرستان مراوه تپه با بیان اینکه طوفان و سیل اخیر به 769 واحد مسکونی خسارت وارد کرد، روند بازسازی در این 
شهرستان را تشریح کرد:ایشان ابراز داشت: طوفان و سیل اخیر در استان به 769 واحد مسکونی خسارت وارد کرد که بعد از ارزیابی 
این واحدها توسط کارشناسان بنیاد مشخص شد که 562 واحد تخریبی و نیازمند احداث مجدد و 207 واحد هم تعمیری هستند.وی 
تصریح کرد: 55 واحد از این واحدها در شهر مراوه  و 714 واحد هم در روستاهای شهرستان واقع هستند که تا کنون 1140 واحد معرفی 
به بانک شده اند) 495 واحد احداثی، 150 واحد تعمیری و 495 واحد معیشتی( و بانکها نیز تا کنون با 691 واحد عقد قرارداد کرده اند.

یک شنبه
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یکشنبه
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برای اینکه از بازاریابی محتوا در کس��ب وکارتان استفاده کنید، نیازمند تولید 
محتوا هستید. در کتاب »ماشین محتوا« تمام آنچه برای خلق محتوا نیاز دارید، 

آمده است.
یکی از بهترین روش های شناخته ش��ده  امروز برای پیداکردن مخاطب درست 
در جای درست، بازاریابی محتوا است. کتاب »ماشین محتوا« نوشته  دن نوریس، 
یکی از کارآفرینان سریالی و برگزیده در حوزه  بازاریابی محتوا در سراسر جهان، 
از اس��تراتژی برای به کاربردن بازاریابی محتوا صحبت می کند. او معتقد اس��ت با 
اس��تفاده از روش بازاریابی محتوا می توانید بدون پرداخت هزینه برای تبلیغات، 
برای خودتان کسب وکاری چندمیلیون دالری راه بیندازید؛ کاری که دن  نوریس 
خ��ودش انج��ام داد و به موفقیت بزرگی دس��ت پیدا کرد و نتیجه این ش��د که 
تصمیم گرفت تجربه موفقش را در تولید محتوا با نوشتن این کتاب با دیگر افراد 

به اشتراک بگذارد. او در جایی از کتابش می گوید:
االن در هواپیما نشس��ته ام و این کتاب را می نویس��م. ش��خص کناری من در 
حال تماشای فیلم است و نفر جلویی موسیقی گوش می کند. آدم های پشت سرم 
هم خواب هس��تند، اما من نمی خواهم هیچ کدام از این کارها را انجام دهم؛ بلکه 
می خواهم بنویس��م؛ چون عاشق نوشتنم. اگر روی کار دلخواه تان متمرکز شوید، 

این شما را به زودی در موقعیت مطلوبی قرار خواهد داد.
خالصه  کتاب

با یادگیری اصول بازاریابی محتوا که در کتاب ماشین محتوا آموزش داده شده 
و اینک��ه چطور محتوای عالی خلق کنید و در بین رقبای تان برجس��ته و متمایز 
دیده شوید، فرآیند تولید محتوای اثرگذار برای تان بسیار ساده تر خواهد شد. دن 
نوریس در کتاب »ماش��ین محتوا« آنچه واقعا در کس��ب وکار خودش مؤثر بوده، 
ب��ا مخاطب در میان می گذارد. این توصیه ها به صورت ش��فاف و مرحله به مرحله 
بیان شده تا کاربردی و مفید باشد. ماشین محتوا کتابی است که تقریبا همه چیز 
را درباره  بازاریابی محتوا برای تان ش��رح می دهد و به ویژه برای ش��روع نوشتن و 
تولید محتوا بس��یار اثرگذار است. کتاب ماشین محتوای دن نوریس پر از ایده و 

راهنمایی نه تنها برای بازاریابان محتوا، بلکه برای تمامی بازاریابان است.
بخش های کتاب

نیل پاتل، یکی از بزرگان حوزه  بازاریابی محتوا، برای کتاب حاضر پیش گفتاری 
نوش��ته و در آن درباره اهمیت بازاریابی محتوا سخن گفته است. او درباره تجربه  

خودش در استفاده از بازاریابی محتوا می گوید:
من بازاریابی محتوا را آغاز کردم؛ چون از پس هزینه تبلیغات برنمی آمدم.

او اشاره می کند که این روش ابزاری قدرتمند است، اما انجام آن ساده نیست 
و این کتاب ش��ما را در موفقیت در بازاریابی محتوا کمک می کند. یکی از نکات 
بسیار مهم در میان صحبت های نیل پاتل این است که هر وقت به پروژه ای فکر 

کرده، آن  را به سرعت عملیاتی کرده است.
مقدمه

کتاب ش��امل مقدمه و پنج فصل اس��ت. در مقدمه کت��اب، دن نوریس درباره  
کس��ب وکارهایی که خودش راه انداخت و بعد با شکس��ت مواجه ش��د و دالیل 
شکست آنها صحبت می کند. نموداری که در مقدمه  کتاب آمده است، به نمودار 
دستمزد تخمینی دن مربوط می شود. او با این  کار می خواهد میزان تأثیرگذاری 
درخورتوج��ه بازاریابی محتوا و رش��د درآمدی اش بعد از اس��تفاده از این ابزار را 
نش��ان دهد. نوریس درباره وردپرس ک��رو )Wordpress Curve( که پروژه  

بسیار موفق او در س��طح جهان است، توضیح می دهد و می گوید هیچ هزینه ای 
ص��رف تبلیغ��ات آن نمی کند؛ بلکه مدیر محتوای تمام وقت و چندین نویس��نده 
حقوق بگی��ر پروژه ای دارد و روی تولید محتوا به عنوان تنها اس��تراتژی بازاریابی 

تمرکز کرده است. دن نوریس می گوید:
من استاد دست  به  کار شدنم. امیدوارم شما هم با داشتن این کتاب دست  به  
کار شوید و با ایجاد وبالگ یا به روزرسانی محتواهای قدیمی تان، این کار را انجام 

دهید. کار روی بازاریابی محتوا را هم اکنون شروع کنید.
فصل اول

دن در فصل اول کتاب، به این موضوع می پردازد که چگونه با بازاریابی محتوا، 
کسب وکار راه اندازی کنیم؟ تعریف ساده ای که از بازاریابی محتوا دارد، این است:

بازاریابی محتوا عبارت اس��ت از انتش��ار مطلبی جالب که باعث جلب توجه و 
اعتمادسازی درباره  کسب وکار می شود.

همچنی��ن، نوری��س در این فصل تفاوت میان وبالگ نوی��س و بازاریاب محتوا 
بودن را مطرح می کند. کس��ی که بازاریابی محتوا می کند، حقیقتا کار بازاریابی 
برای کسب وکار را برعهده گرفته  است و نویسنده  صرف نیست. مطلب بعدی این 
فصل ۱0 مش��خصه  کسب وکاری با رش��د درخورتوجه است که به صورت موردی 
بیان و برای هر مورد توضیح کافی داده شده است. موضوعات مهم دیگر »منطق 
پول سازی« و »توسل به ایمان در بازاریابی محتوا« هستند که دن آنها را با بیانی 
روان ش��رح می دهد. او معتقد است وبالگ ها خیلی زود جا می زنند و دورگرفتن 
و موردتوجه مردم واقع ش��دن کاری زمان بر اس��ت. بنابراین، اگر به محتوا ایمان 
نداش��ته باشید، ممکن اس��ت در میانه  راه کار را رها کنید. او دالیل این اتفاق را 
براس��اس تجربه  ش��خصی خودش بین س��ال های 2008 تا 20۱۳ مو به مو شرح 

داده است.
فصل دوم

فص��ل دوم کتاب ب��ه اصول بازاریابی محتوا اختصاص یافته اس��ت. این بخش 
از کتاب به ش��ما کمک می کند از همین ابتدا، کار را با اس��تراتژی محتوای ۱0 
دقیقه ای آغاز کنید تا بعدا کار تولید و انتش��ار محتوا را هدفمند انجام دهید. در 
بازاریابی محتوا، عالوه بر توجه به اجزای اس��تراتژی، الزم است متوجه باشید که 
نگرش محتوای شما چیست و درباره  هدفتان از تولید محتوا کامال شفاف باشید. 
بعد از آن، نوریس به بحث مهم مخاطب شناسی می پردازد و می گوید مهم است 
بدانی��د برای چه کس��ی محتوا ایجاد می کنید. هدف گ��ذاری محتوا در بازاریابی 

محتوا بسیار حیاتی است.
فصل سوم

موضوع فصل س��وم »محت��وای باکیفیت« اس��ت. کمیت محتوا در مقایس��ه 
ب��ا کیفی��ت آن اهمیتی ندارد و ی��ک محتوای باکیفیت از صدها پس��ت وبالگ 
بی کیفی��ت ارزش بیش��تری دارد. بنابرای��ن، در این فصل دن نوریس ش��ما را با 
چیس��تی و چگونگی تولید محتوای باکیفیت آش��نا می کند. از نظر او، محتوای 
عالی وقتی نتیجه می دهد که مردم با آن تعامل کنند و آن  را به اشتراک بگذارند 
و درباره اش نظر بدهند. دن نوریس درس های آموخته ش��ده از محتوای خوب و 
بدش را در هفت درس بیان می کند که این تجربه ها کمک فراوانی برای افرادی 
اس��ت که می خواهند محتوای باکیفیت تولید کنن��د و بتوانند آن را از محتوای 

بی کیفیت تشخیص دهند.
بخش جذاب این فصل، تولید ۱00 ایده اول وبالگ اس��ت که با کمک مطالب 

این بخش، به طور کامال عملی و با راهکارهای ش��دنی و ساده ای می توانید ۱00 
ایده  اول پس��ت های وبالگ تان را آماده و درباره  آنها محتوا تولید کنید. در ادامه، 
موض��وع مدیری��ت ایده های محتوا به کمک تقویم محتوا و اب��زاری برای این کار 
مطرح ش��ده اس��ت. بدون تقویم محتوا و تنها با تکیه بر تولید محتوا، نمی توانید 
بازاریاب��ی موفق��ی کنی��د. اس��تانداردهای کیفیت محت��وا و س��ئو محتوامحور، 
عنوان های دیگری است که در این فصل به آن پرداخته شده است و راهنماهای 

گام به گام برای خلق محتواهای باکیفیت هستند.
فصل چهارم

حاال محتوای باکیفیت آماده ش��ده و باید دید گام بعدی چیس��ت. این فصل 
»تمایز« نام دارد و به این پرس��ش پاس��خ می دهد که چگونه بازاریاب محتوای 
کارآفرین باش��یم. دن نوریس یکی از بزرگ ترین اش��تباهات بازاریابان محتوای 
شکس��ت خورده را تمرکز بر نتیجه می داند. او معتقد اس��ت تمرکز بر استراتژی، 
عامل موفقیت در این راه است. رویکرد کارآفرینانه به شما کمک می کند بازاریاب 
محتوای موفقی باش��ید. ارائه  پیش��نهادهای منحصربه فرد و ایجاد تمایز می تواند 
موفقی��ت کس��ب وکارتان را تضمین کند. در این فصل، نویس��نده از اصطالحات 
»پچ پچ کنن��ده« و »اغواکننده« برای محتواهای اس��تاندارد و باکیفیت اس��تفاده 
می کند و ماجرای رش��د زیاد کسب وکار مارکوس شریدان در ساخت استخرهای 

رودخانه ای را شرح می دهد.
در ادام��ه  این فصل، درباره  فضیلت بخش��ندگی و ارائه  رایگان برخی اطالعات 
و ابزارهای مفید صحبت می ش��ود؛ یعنی موضوع��ی که از نظر دن نوریس حتی 
در فضای بازاریابی آنالین نادر اس��ت و باعث تمایز شما می شود. او از تجربه های 
خ��ودش در این باره می گوید که کمک زیادی به دیده ش��دن و ش��هرتش کرده 
است. مطلب مهم دیگری که در این فصل به آن پرداخته شده، تحلیلگری محتوا 
با استفاده از ابزارهای موجود است. اینکه چگونه تحلیلگر خوبی باشید و بتوانید 
از نتایج تحلیل های تان گزارش تهیه کنید، یکی از کارهایی است که در بازاریابی 
محتوا باید جدی گرفته ش��ود. برنامه ریزی کلیدواژه ها، اس��تفاده از گوگل ترندز، 
تحلیل رقبا، سرقت منابع، گزارشگری، هنرمند خوب بودن از زیرعنوان های دیگر 

این فصل است. در پایان، زمان ساختن ماشین محتوا فرا رسیده است.
فصل پنجم

عن��وان فصل پنجم »مقیاس-س��اخت ماش��ین محتوا« اس��ت. در این فصل، 
پیداکردن روش��ی برای راه اندازی کس��ب وکار برپایه  محتوا و س��پس رشددادن 
و پایدار نگه داش��تن این اس��تراتژی در درازمدت، به عنوان مفهوم اصلی »ماشین 
محتوا« توصیف ش��ده اس��ت. مؤلفه  بس��یار مهم در اس��تفاده از بازاریابی محتوا 
به عنوان اس��تراتژی مهم کس��ب وکار، طراحی و تبدیل بازدیدکننده به مشتری 
است. دن نوریس توضیح می دهد چطور با طراحی مناسب، حذف جزییات اضافه، 
متقارن کردن نوارهای کناری وبالگ، دقت کردن به جزییات صفحه، مقایسه خود 
ب��ا بهترین طراحی ها و نه تقلید از آنها و مش��ورت گرفتن از متخصصان طراحی، 
می توانی��د به چش��م بیایید. قیف تبدی��ل خودتان را طراحی و ایج��اد کنید و از 
ه��ر یک از انواع آن )ایمی��ل و محصول و محتوا( بهره بگیری��د که برای کارتان 
مناس��ب تر است. روش طراحی قیف تبدیل، محتوای تان را همه جانبه تحت تأثیر 

قرار می دهد.
س��پس، دن نوریس پنج رش��ته محتوای ضروری را ب��رای بازاریابان 
محت��وا موردبه مورد ش��رح می دهد. در اینجا، تمرکز بر کارهایی اس��ت 

که می توانید بعد از به دس��ت آوردن ایمی��ل طرفداران تان انجام بدهید. 
عالوه بر ای��ن، مدیریت افراد تأثیرگذار و برق��راری ارتباط با آنها می تواند 
راه مؤثری در دیده شدن تان باشد. در این  باره شرح مفصلی در این فصل 
می خوانید. در ادامه، فهرس��تی از استانداردهای محتوای باکیفیت برای 
ارزیابی ارزش محتوا پیش روی شما قرار داده شده است که با کمک آن 
می توانید محتوای خلق شده تان را بسنجید. در این قسمت، دن نوریس 
درب��اره ریزترین جزیی��ات تولید محتوا ازجمله س��بک تصاویر، چکیده  
پست ها، یادداش��ت های ویرایشی و درنهایت وظایفی که درون وردپس 
بای��د هر نویس��نده انجام دهد، راهنمایی های مفی��دی ارائه و در پایان، 

درباره  شبکه های اجتماعی و استراتژی آنها نیز توضیحاتی داده است.
کالم آخر

در کالم آخر، توصیه هایی کلی و مهم در مس��یر بازاریابی محتوا را می خوانید 
که کمک تان می کند جزو 5درصد افرادی باشید که کارها را به طور مؤثر و پربار 
انجام می دهند. در انتهای کتاب، واژه نامه ای در اختیارتان است که درباره  برخی 

واژه های استفاده شده در متن کتاب شرح مختصری داده شده است.
درباره کتاب

کتاب ماشین محتوا اثری از دن  نوریس، کارآفرین برگزیده در حوزه  بازاریابی 
محتوا، در سال 20۱5 در 226 صفحه منتشر شد. می توان گفت این کتاب یکی 
از کتاب های مرجع و اصلی در زمینه  بازاریابی محتوا اس��ت. نوریس عالوه بر این 
کتاب، منابعی روی وب س��ایت کتاب منتش��ر کرده است که برای انجام کارهای 

عملی کاربرد دارد که در متن به آنها توصیه شده است.
کتاب ماشین محتوا را دکتر علیرضا دهقانی در سال ۱۳۹۷ به فارسی ترجمه 
و نش��ر کانون ترجمان س��ابق )نورندبوک فعلی( آن را با مجوز رس��می از مؤلف 
کتاب، منتشر کرده است. ناگفته نماند محمدمهدی محمودی نیز در ترجمه  این 

کتاب مشارکت کرده است.
چه کسانی باید این کتاب را بخوانند؟

ب��رای بازاریاب��ان محت��وا که ت��ازه می خواهند مسیرش��ان را ش��روع کنند یا 
وبالگ نویس��انی ک��ه ب��ه تغییر نگ��رش خود در وبالگ نویس��ی تمای��ل دارند و 
می خواهن��د مؤثرتر و کاربردی تر عمل کنند، این کتاب راهنمای بس��یار مفیدی 
اس��ت. همچنین، مدیران بخش بازاریابی کس��ب وکار برای چیدن اس��تراتژی و 
کارآفرین��ان ب��رای اینکه هزینه ای بابت تبلیغات ندهن��د، می توانند از این کتاب 

استفاده کنند.
درباره  نویسنده

دن نوری��س )Dan Norris(، کارآفری��ن و بازاری��اب محت��وای برگزیده و 
س��خنران بین المللی اس��ت که توانس��ته با ارائه  این کتاب و کتاب »استارت آپ 
هفت روزه« به جمع نویس��ندگان پرفروش آمازون در زمینه کس��ب وکار بپیوندد. 
او پروژه  بزرگ وردپرس کرو را در س��ال 20۱۳ آغاز کرد که شرکتی در حمایت 
و پش��تیبانی از تمام کاربران وردپرس و به ۴5 عضو تیم در هفت کش��ور جهان 
وس��عت  یافته اس��ت. این ش��رکت هزاران مش��تری دارد و در کمتر از دو سال، 
یک میلیون دالر س��ود داشته است. دن نوریس برای تقویت این پروژه و رساندن 
آن ب��ه این مرحله، از تمام تکنیک ها و توصیه هایی اس��تفاده کرده که در کتاب 

ماشین محتوا نوشته است.
zoomit :منبع

معرفی کتاب ماشین محتوا نوشته  دن نوریس
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مترجم: امیر آل علی

بررسی موردی جدایی ناپذیری فرآیندهای برندسازی و طراحی
برندسازی و طراحی، دو روی یک سکه

همه کس��ب و کارهای با معماها و بحران های متعددی در طول دوران فعالیت ش��ان مواجه می ش��وند. آنها باید در رقابت 
مداوم با رقبا، تالش برای جلب نظر مشتریان و ایجاد محصوالت منحصر به فرد باشند. در طول فعالیت هر شرکتی فرآیند 
برندسازی و طراحی از اهمیت باالیی برخوردار است. برند ما نمای کلی کسب و کارمان را نشان می دهد. همچنین طراحی 
مناس��ب جلوه های مختلف کس��ب و کارمان از ضرورت باالیی برخوردار است.  برندسازی به طور عمده بر روی طراحی های 
زیبا و چشم نواز اتکا دارد. استفاده مناسب از رنگ ها و ترکیب های گرافیکی مختلف به ما در زمینه جلب نظر مشتریان کمک 

خواهد کرد. نتیجه این فرآیند در نهایت امکان فروش بیشتر و کسب  سود سرشار برندمان است. 
برند چیست؟

در عصر دیجیتال، برند بدل به مفهومی فراگیر ش��ده اس��ت. بس��یاری از ما از مفهوم برند در مکالمه های روزمره استفاده 
می کنیم. با این حال شاید شناخت کمتر دقیقی از آن داشته باشیم. در مرکز این مفهوم باید به دو عنصر شهرت و هویت اشاره 
کرد. به این ترتیب برند ما از شهرت و هویت مان ساخته می شود. به طور متقابل، برند یک شرکت به توسعه هرچه بهتر شهرت 

و هویت آن کمک خواهد کرد. شرکت ها از طریق برندسازی امکان تعامل راحت تر با دنیا را خواهند داشت. 
از آنجایی که فرآیند برندسازی با ظهور تکنولوژی های جدید )شروع عصر اینترنت و رواج ژست های کارشناسی از سوی 
بسیاری از کاربران( دستخوش تغییرات عمده شده است، شاید بسیاری از افراد در جست وجو برای یافتن راهکارهای مناسب 
در این زمینه دچار سردرگمی شوند. تاریخچه برندسازی به دورانی بسیار قبل تر از ظهور اینترنت و اولویت مفاهیمی نظیر 
الیک و کامنت برای برندها می رسد. درست مانند افراد شاخصی مانند دیوید اوگیلوی و والتر تامپسون، مفهوم برندسازی نیز 

متعلق به دهه ها قبل از ظهور اینترنت است.
نکته جالب درخصوص برندسازی عدم تعلق آن به حوزه کسب و کار و تجارت به شکل رایج کنونی اش است. نخستین بار 
در دوران باستان از عالئم انحصاری تحت عنوان برند برای نامگذاری قلمروها و همچنین تفکیک دام های قبیله های مختلف 
)از طریق داغ نهادن بر دام ها( استفاد می شد. این جریان تا قرن 20 پایدار بود. تا اینکه در دهه 50 میالدی مفهوم برند به 
آنچه امروزه می شناس��یم، تغییر یافت. به این ترتیب ش��رکت های بزرگی همچون Procter & Gamble، جنرال فودز و 
یونیلور به منظور توسعه هرچه بیشتر محصوالت شان در بازارهای مختلف و جذب مشتریان وفادار اقدام به برندسازی کردند. 
تجربه شرکت های بزرگ دهه 50 میالدی در زمینه برندسازی به سرعت در میان سایر کسب و کارهای کوچک نیز رواج 

یافت. به این ترتیب مفهوم برندسازی در طول چند دهه اخیر بدل به پدیده فعلی گشت. 
طراحی به مثابه داستان سرایی بصری

اگرچه برندسازی کاربردهای بسیار زیادی در زمینه کسب و کار دارد، اما با رواج آن همچنان یک مشکل پابرجا ماند: آیا 
شرکت ها امکان ایجاد جلوه ای منحصر به فرد برای خود را دارند؟ شرکت ها چگونه امکان بیان داستانی جذاب و هیجان انگیز 

به مشتریان را دارند؟ 
به مظنور پاسخگویی به پرسش های فوق، برند سازی به طور عمده بر روی المان های بصری تمرکز کرد. از این طریق برندها 
امکان داستان سرایی و جلب توجه مخاطب به داستان های خود را داشتند. به هر حال هر داستان همراه با جلوه های بصری 
برای مخاطب جذاب تر خواهد بود. به عنوان مثال طراحی داستان برند تیفانی را در نظر بگیرید. این برند با طراحی یک جعبه 
آبی خاطرات نسل های بسیاری از مردم سراسر اروپا و آمریکای شمالی را رقم زد. بدون تردید عرصه تولید جواهر آالت از نقطه 
نظر برند سازی و داستان سرایی بسیار دشوار است. با این حال برند تیفانی با طراحی جعبه های آبی رنگ مخصوص جواهرات 
خود نظر بسیاری از مشتریان را به خود جلب کرد. در این مورد برند تیفانی کار خاصی در مورد محصوالت اش انجام نداد. بر 

عکس، آنها بر روی یکی از جنبه های فرعی برندشان برای برند سازی و طراحی بصری تمرکز کردند. 
س��ال ها پس از طراحی جعبه های آبی مش��هور، بازهم برند تیفانی دس��ت به نوآوری تازه ای زد. به این ترتیب با طراحی 
جعبه های نرم و دارای روبان نس��ل تازه ای از جواهرات روانه بازار ش��د. در اینجا برند تیفانی از طراحی تازه به منظور ایجاد 
نمایی بهتر برای نس ل تازه جواهرات اش اس��تفاده کرد. ایجاد تنوع در رنگ جعبه ها و انتخاب رنگ قرمز برای روبان حتی 
در بسیاری از فیلم های سینمایی نیز بازتاب پیدا کرد. بدون تردید این امر به خوبی تجربه موفق برند تیفانی را بیان می کند. 
نکته مهم در خصوص طراحی های برند تیفانی در مورد جواهرات و همچنین بسته بندی محصوالت اش توجه به المان های 
نوستالژیک و همینطور داستان سرایی متناسب با وضعیت و شرایط هرکدام از مشتریان شان است. به این ترتیب برخی از 
مجصوالت برای مشتریان به شدت ثرتمند طراحی و برخی دیگر با توجه به شرایط مختلف برای طبقات دارای درامد پایین تر 
اماده می شد. استفاده از رنگ های مختلف از سوی برند تیفانی برای بیان داستان های گوناگون از نخستین تجربیات موفق در 

زمینه طراحی و استفاده از رنگ برای داستان سرایی برندها محسوب می شود. 
تجربه برند تیفانی ما را به نتیجه مهمی می رساند: اهمیت طراحی در فرایند برند سازی. به این ترتیب با استفاد از طراحی 
بصری امکان انتقال زبان گفتار به طرح های جذاب وجود دارد. به این ترتیب انتقال پیام برندها به مشتریان با سهولت بسیار 

بیشتری صورت می گیرد. 
بدون تردید ساعت های تالش طراح های برند تیفانی تاثیر انکار ناپذیری بر روی موفقیت این شرکت داشته است. طراح های 
این برند پیش از تایید طرح نهایی از طرح ها و داس��تان های بسار متنوعی استفاده می کردند. امتحان انواع مختلف المان ها 

منجر به خلق محصوالت و داستان های جذابی شده است. 
طراحی هوشمندانه یعنی برند سازی جهانی

ویژگی اصلی بهترین طراحی های فرایند برند سازی جهانی بودن است. در واقع بهترین طراحی های حوزه کسب و کار در 
مقیاس جهانی به سادگی قابل فهم هستند.  مزیت اصلی فرایند برند سازی با استفاده از طراحی های بصری امکان انتقال پیام 
به فرهنگ های متفاوت با زبان های گوناگون است. به این ترتیب دیگر نیازی به ترجمه متنی خاص و چالش های همراه آن 
نخواهد بود. این امر به ویژه در دنیای امروز که عرصه بازاریابی و تبلغات حد و مرزی نمی شناسد، بسیار کاربردی خواهد بود. 
یکی از بهترین نمونه های طراحی بصری در فرایند برند سازی مربوط به برند واندرالست هتل است. این برند سنگاپوری در 
طول دوران فعالیت اش بر روی ساحت انیمشن های جذاب به عنوان شیوه ای برای جلب نظر مخاطب هی هدف اش استفاده 
کرده است. این امر موجب شهرت بسیار باالی این برند در میان کشورهای جهان و به ویژه همسایه نزدیک اش یعنی هند 
شده است.  طراحی انیمیشن های واندرالست یکی از نخستین نمونه های استفاده از کارتون در برند سازی محسوب می شود. 

به همین دلیل پس از موفقیت این برند در زمینه ساخت انیمیشن بسیاری از برندها به الگوبرداری از آن پرداختند. 
تمرکز اصلی جلوه های بصری برند واندرالس��ت بر روی خیال پردازی های کودکانه اس��ت. به این ترتیب در مشهورترین 
انیمیشن این برند بر روی تفاوت های رویاپردازی کودکان در نقاط مختلف جهان تمرکز شده است. نمایش این انیمشین ها با 

استفاده از المان های نوستالژیک موجب عالقه بسیاری از مردم متعلق به نسل ای قدیمی به آن شده است. 
برند سازی و طراحی: دو عنصر جدایی ناپذیر

به طور کامال واضح، دو حقیقت انکار ناپذیر در عرصه کارآفرینی وجود دارد: بدون برند سازی کسبو کاری نخواهد بود و 
بدون طراحی خبری از مفهوم برند س��ازی نیس��ت.  بهترین فرایندهای برند سازی به طور عمده بر روی طراحی جلوه های 
بصری مطول تمرکز دارند. به همین دلیل در دنیای امروز تالش برای پیگیری هرکدام از مفاهیم فوق بدون توجه به دیگری 

امری غیر ممکن خواهد بود. 
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در پنج قسمت پیشین به ۷0 اقدامی که شما را به محبوب ترین 
کارمند ش��رکت تبدیل می کند اش��اره کردیم و حال به ادامه آنها 

می پردازیم.
۷۱-به فراهنگ س��ازمانی و همرنگ شدن با جامعه کاری خود 

توجه داشته باشید.
۷2-از تمرین کردن و وقت گذاش��تن ب��رای افزایش مهارت در 
کار، ش��انه خالی نکنید. برای مثال می-توانید نیم ساعت بیشتر از 

دیگران برای این منظور در شرکت بمانید.
۷۳-به خود و تیم شرکت اعتقاد داشته باشید. 

۷۴-ای��ن ام��ر را به باور قلبی خ��ود تبدیل کنید ک��ه انگیزه و 
ارزش ها از کس��ب درآمد مهم  تر هستند. این امر باعث خواهد شد 

تا برای پول دست به هر کاری نزنید. 
۷5-نگرش ش��ما همه چیز خواهد بود. به همین خاطر نیز الزم 
اس��ت تا نس��بت به نگرش درس��ت از کار و وظایف خود اطمینان 

حاصل کنید. 
۷6-تالش کنید تا به الگویی در شرکت تبدیل شوید تا مدیران 

همواره از شما مثال بزنند. 
۷۷-هیچ گاه موقعیت فعلی خود را کافی ندانس��ته و روحیه یک 

جنگجو را داشته باشید. 
۷8-تمام��ی بخش ها و افراد مرتبط ب��ا بخش های مختلف را به 

خوبی بشناسید. 
۷۹-خ��ود را برای بهتری��ن و بدترین حالت ممکن قبل از انجام 

هر کاری، آماده سازید. 
80-از تش��ویق س��ایرین کوتاهی نکرده و هم��واره به تیم خود 

روحیه بدهید. 
8۱-از تکنول��وژی در کاره��ای خود اس��تفاده کنید. برای مثال 
اکس��ل از جمله کارآمدترین نرم افزارها در تمامی زمینه های کاری 
محسوب می ش��ود. در نهایت مهارت شما در انواع نرم افزارها خود 

یک مزیت بزرگ برای تان در مقایسه با سایرین خواهد بود. 
82-خ��ود را ف��ردی خانواده دوس��ت نش��ان داده و از قدردانی 
از آنه��ا کوتاهی نکنید. بدون ش��ک تنها زمان��ی موفقیت واقعی و 
طوالنی م��دت را می توانی��د تجربه کنید که در ه��ر دو جنبه مهم 

زندگی خود، موفق ظاهر شوید. 
8۳-به س��طح معمولی قانع نباش��ید. کارهای شما باید بهترین 

کیفیت را در مقایسه با سایرین داشته باشد. 
8۴-از تجربیات س��ایرین اس��تفاده کرده و خوب گوش دادن را 

نیز تمرین کنید. 
85-حداقل یک مربی و مش��اور برای خود داش��ته باش��ید. این 
افراد به شما کمک خواهند کرد تا بهترین عملکرد ممکن را داشته 

باشید.
86-از تمامی امکانات شرکت به خوبی استفاده کنید. برای مثال 
اینترنت از جمله امکاناتی است که بسیاری از شرکت ها در اختیار 
کارمن��دان خود قرار می دهند، ب��ا این حال نظارت ها نیز در رابطه 
ب��ا آن وجود داش��ته و به همین خاطر نبای��د از آن برای اقدامات 

شخصی استفاده کنید.
8۷-در جلس��ات حضوری فعال داشته و صرفا شنونده محسوب 

نشوید. 
88-قب��ل از پذیرش کارهای جدید، به خط��رات احتمالی فکر 
کنید. بدون شک قبول نکردن یک وظیفه، به مراتب بهتر از نیمه 

کاره رها کردن آن خواهد بود. 

8۹-در ماه نخس��ت کار خود، بیشترین زمان را صرف یادگیری 
کنید. 

۹0-پش��تیبان طرح های جدید در شرکت بوده و صدای مخالف 
در هیچ زمینه ای محسوب نشوید. 

۹۱-ب��رای خود هزین��ه کنید. این امر ک��ه لباس های جدید به 
ت��ن ک��رده، همواره عطر به همراه داش��ته و یا حت��ی برای بهبود 
تناس��ب اندام خود به باش��گاه بروید، بدون شک تاثیرگذار خواهد 
بود. در نهایت س��المت هرچه بیشتر شما، آستانه تحمل کارها را 

نیز افزایش خواهد داد. 
۹2-به عقیده شخصی خود بیشتر از نظر سایرین اهمیت نشان 

دهید. این امر اعتماد به نفس شما را نشان خواهد داد. 
۹۳-عالی بودن را بیش از حد سخت تلقی نکنید. 

۹۴-دفتر کار مرتبی داش��ته و از وسایل خود به خوبی مراقبت 
کنید. 

۹5-ایمیل نویسی خود را بهبود بخشید. 
۹6-اطالعات و تجربه های مفید خود را مکتوب و ذخیره کنید. 

۹۷-وقت شناس باشید. 
۹8-از اهمیت گروه های دوس��تانه در شبکه های اجتماعی غافل 

نشوید. 
۹۹-اش��تباهات س��ایرین را تنها در زمانی که س��ایر همکاران 

حضور ندارند، اعالم کنید. 
۱00-هیچ گاه راز سایرین را حتی در زمان دلخوری فاش نکرده 

و پشت سر همکاران خود بدگویی نکنید. 
۱0۱-مهربان باشید. این امر باعث خواهد شد تا سایرین در برابر 

شما احساس راحتی داشته باشند.
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۱۰۱ اقدامی که شما را به محبوب ترین کارمند شرکت تبدیل خواهد کرد)6(

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: آنتونی وود کارشناس برندسازی
ترجمه: علی آل علی      


