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سرمایه ها از بازار مسکن به کجا می روند؟

نیم رخ بازار مسکن 
در شهریورماه

قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه امسال به میانگین ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل، 
۰.4درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱درصد رشد داشته است. تعداد معامالت نیز در این ماه، 4 هزار و 8۰۰ فقره بوده که 
کاهش ۶۵درصدی را نسبت به تیرماه سال قبل نشان می دهد. اگرچه این حجم از افت فشار ماهیانه قیمت از مردادماه ۱۳۹4 تاکنون 
بی سابقه بوده است، اما در همین حال، واسطه های ملکی می گویند در شهریورماه به عنوان آخرین ماه از فصل جابه جایی احتماال...

جهانگیری در نخستین مجمع اقتصادی خزر:

ثبات و امنیت تنگه هرمز خط قرمز ایران است
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استخراج رمزارزها به سود یا زیان اقتصاد ایران است؟

 6 پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس
برای استخراج رمزارزها

کاستکو رقیب تجاری جدید آمازون
ارائه ایده برای محصوالت و خدمات جدید

چگونه بازاریابی یک محصول را آغاز کنیم؟
توسعه بازاریابی ایمیلی در 4 گام

درس های داستان سرایی از 100 سال تجربه هتل های هیلتون
برندینگ و 125 نکته طالیی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 جایزه یک  میلیون دالری اپل
برای هک کردن آیفون

3
سرانجام شمارش معکوس برای شـروع طرح الزام استفاده 

از کارت سـوخت شخصی به پایان رسید و از امروز 
سه شنبه 22 مردادماه این طرح آغاز می شود...

هر آنچه باید برای استفاده از کارت سوخت شخصی بدانید

 10 نکته درباره
کارت سوخت شخصی

یادداشت
دخالت دولت به بازار مسکن 

آرامش می دهد؟

بازار مسکن در طول یک سال 
و  پرالتهاب  روزه��ای  گذش��ته 
کم سابقه ای را تجربه کرده است. 
جهش ش��دید قیمت مس��کن 
به وی��ژه در کالنش��هرها بر اثر 
نوسانات ارزی و هجوم نقدینگی 
به سمت این بازار باعث شده تا 
نگرانی ها نس��بت به تامین نیاز 
مسکن جامعه بیشتر از هر زمان 

دیگری دامن زده شود.
بازار مس��کن همواره یکی از 
تاثیرگذارترین  پیچیده تری��ن و 
بازارها در اقتصاد ای��ران بوده و 
فاکتورهای موثر بر آن در سطوح 
خرد و کالن بسیارند. بازار مذکور 
با مشخص پس لرزه های تورمی، 
با افت ش��دید معامالت در یکی 
دو ماه گذشته روبه رو شده و به 
بازاری با وضعیت خاص تبدیل 
شده که تا پیش از این نمونه آن 

را نداشته ایم.
درک پیچیدگی سیس��تم های 
اقتص��ادی – اجتماعی که روز به 
روز هم افزایش می یابد، ضرورتی 
اجتناب ناپذیر اس��ت. اگرچه بروز 
چنین ش��رایطی در بازار مسکن 
تنها معلول ش��وک سرازیر شدن 
س��یالب نقدینگی نب��وده، بلکه 
اقتص��ادی  کالن  سیاس��ت های 

دولت نیز در این زمینه 
3نقش داشته است...

سه شنبه
22  مرداد
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معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ثبات و امنیت آبراه های بین المللی و س��واحل ش��مال و 
جنوب و تنگه هرمز به عنوان دغدغه اصلی و خط قرمز ایران اس��ت و برای آن س��ال ها تالش و 
هزینه کرده اس��ت، گفت ما حضور نیروهای خارج��ی در خلیج فارس را عامل بی ثباتی و افزایش 
تنش می دانیم و معتقدیم امنیت منطقه را تنها و تنها کش��ورهای منطقه می توانند و باید برقرار 
کنند و دخالت و حضور قدرت های فرامنطقه ای تحت هر نام و ائتالفی را خطری بزرگ برای صلح، 

ثبات و امنیت منطقه می دانیم.
به گزارش ایس��نا،  اس��حاق جهانگیری در نخس��تین مجمع اقتصادی خزر که در ترکمنستان 
برگزار ش��د، پس از ش��رکت در مراس��م عکس یادگاری با رئیس جمهور ترکمنس��تان و مقامات 
ش��رکت کننده، گفت: دول��ت آمریکا با خروج غیرمنطق��ی و غیرقانونی از برجام که دس��تاوردی 
بزرگ برای دیپلماسی جهان به حساب می آید، نشان داد که به توافقات بین المللی پایبند نیست.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها پایبندی ایران 
به برجام را اعالم کرده اس��ت اما آمریکا با اعمال تحریم های نامش��روع، ظالمانه و غیرانسانی علیه 
ایران و حضور تحریک آمیز در خلیج فارس به دنبال بی ثبات سازی و ایجاد ناامنی در منطقه است.

وی ادام��ه داد: اگرچه سیاس��ت نخ نم��ای ایران هراس��ی آمریکا به دلیل ایفای نقش س��ازنده 
جمهوری اسالمی ایران در تحوالت منطقه و مبارزه با تروریسم رنگ باخته است اما ایجاد ناامنی 

برای فروش امنیت، همچنان استراتژی فریبکارانه آمریکایی هاست.
متن کامل س��خنان معاون اول رئیس جمهور کش��ورمان در نخس��تین مجم��ع اقتصادی خزر 
بدین شرح است: »فرصت را مغتنم می شمارم و از دولت و مردم ترکمنستان برای میزبانی اولین 
همایش اقتصادی خزر در منطقه زیبای گردش��گری آوازه در کنار پهنه آبی دریای خزر صمیمانه 

سپاس گزاری می کنم.
برگ��زاری ای��ن همایش فرصتی مناس��ب ب��رای گفت وگو و افق گش��ایی در روابط کش��ورهای 
ش��رکت کننده در این اجالس باش��کوه اس��ت که ج��ا دارد از ابتکار جناب آق��ای قربانقلی بِردی 

محمدوف رئیس جمهور محترم ترکمنستان در برگزاری آن تشکر و قدردانی کنم.
2۱ مرداد برابر با ۱2 آگوس��ت برای کش��ورهای س��احلی دریای خزر یادآور تحوالت بزرگ و 
امیدبخش اس��ت. در چنین روزی بود که کنوانس��یون تهران در س��ال 2۰۰۶ الزم االجرا ش��د و 
در س��ال 2۰۱8 نیز کنوانس��یون وضعیت حقوقی دریای خزر به امضا رسید. به این اعتبار امروز، 
»روز خزر« نامگذاری ش��ده و نقطه عطفی اس��ت در روابط و همکاری های پنج جانبه کشورهای 
س��احلی دریای خزر که باید آن را گرامی بداریم و از این فرصت برای بس��ط هرچه بیشتر روابط 

استفاده کنیم.
اکنون و پس از امضای کنوانس��یون وضعیت حقوقی دریای خزر، اولین اولویت ما باید توس��عه 
همکاری های اقتصادی و بازرگانی به ویژه از طریق برقراری ارتباط موثر میان بخش های خصوصی 

و دولتی در حوزه خزر باشد.
اولویت مهم دیگری که نیازمند همکاری مش��ترک و تالش جمعی کشورهای حوزه خزر است، 
حفاظ��ت از محیط زیس��ت این دریا، به عنوان میراث مش��ترک اس��ت. معتقدی��م هرگونه برنامه 
توسعه ای باید همراه با سرعت بخشیدن به اجرایی شدن کنوانسیون تهران و پروتکل های آن باشد.

اگرچه حجم مبادالت تجاری بین کش��ورهای س��احلی دریای خزر روندی رو به رش��د دارد اما 
متناس��ب با روابط سیاس��ی ما نیس��ت. اهتمام دولت ها در بسترس��ازی و فعال کردن بخش های 
خصوصی، تسهیل روادید تجاری و کاهش و به صفر رساندن تعرفه های تجارت ترجیحی در قالب 
دو یا پنج جانبه می تواند باعث افزایش حجم روابط اقتصادی حوزه خزر ش��ود. امروز فرصت برای 
گسترش همکاری ما در بخش های اقتصادی، گردشگری، گمرکی، حمل و نقل،  کشتیرانی و بنادر، 
صنایع، ش��یالت، س��رمایه گذاری های متقابل در س��اخت بندر، خرید و فروش تجهیزات بندری و 

ترانزیت به خوبی فراهم است و ظرفیت های فراوانی در این زمینه وجود دارد.
تعام��ل با همس��ایگان، پرهی��ز از هرگونه تنش و حف��ظ ثبات و امنیت منطق��ه از اولویت های 
اساسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران به حساب می آید. ما با استقبال از رویکرد مثبت 
کش��ورهای آس��یای مرکزی و دولت های ساحلی خزر، مصمم هس��تیم با گسترش همکاری های 
سیاسی و منطقه ای و نیز با بهره گیری از ظرفیت های موجود، حجم مناسبات اقتصادی و تجاری 

کشورمان را در چارچوب منافع مشترک با کشورهای حوزه خزر افزایش دهیم.

جمهوری اس��المی ایران توس��عه آس��یای مرکزی را هم جهت با تقویت ثبات، امنیت و آرامش 
منطقه می داند و در طول س��ه دهه گذش��ته نقش موثری در گس��ترش همکاری های اقتصادی 
منطق��ه ای و اج��رای طرح ه��ای عمرانی در آس��یای مرکزی ایفا کرده اس��ت. ب��ه همین منظور، 
شرکت های ایرانی به پشتوانه تجارب و دانش خود و همچنین با اتکای فناوری های نوین در حوزه 
خدمات فنی � مهندسی، ده ها طرح توسعه ای در زمینه های سد و نیروگاه برق � آبی، جاده و راه 

آهن، اکتشاف معادن و واحدهای صنعتی اجرا کرده اند.
توس��عه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای ما، مس��تلزم تقویت مبانی حقوقی مناسبات 
فی مابی��ن اس��ت. س��اختارمند کردن و ایج��اد نظم و ترتیب پای��دار در همکاری ه��ای اقتصادی 
کش��ورهای ساحلی خزر نیازمند سازوکار مش��خصی است. پیشنهاد قبلی جمهوری اسالمی ایران 
مبنی بر تشکیل س��ازمان همکاری های دریای خزر می تواند چارچوب مناسبی برای پیشبرد این 
همکاری ه��ا باش��د. اجرای موافقتنامه تج��ارت ترجیحی میان ایران و اعض��ای اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا نیز می تواند تجارت منطقه ای ما را وارد مرحله نوینی کند.
جمهوری اسالمی ایران با در اختیار گذاشتن سخاوتمندانه زیرساخت های خود در حوزه حمل 
و نق��ل و ترانزی��ت در بخش های جاده ای، ریلی، هوایی و دریای��ی در دریای خزر، دریای عمان و 
خلیج فارس، کش��ورهای منطقه را در جهت گسترش روابط ش��ان با جهان کمک کرده است. در 
این چارچوب، توافقات چندجانبه متعددی نیز به امضا رسیده است که اجرای کامل آنها می تواند 

وضعیت کنونی منطقه را متحول کند.
کریدور حمل و نقل شمال � جنوب، همکاری سه جانبه ریلی قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری 
اس��المی ایران و اجرایی ش��دن موافقتنامه حمل و نقل و ترانزیت بین المللی عشق آباد، امکانات و 
ظرفیت های مناس��بی را برای توس��عه و تحکیم همکاری ها بین کشورهای ساحلی دریای خزر و 
س��ایر کشورهای منطقه فراهم ساخته که موجب تقویت هرچه بیشتر همکاری های چندجانبه در 

منطقه خزر خواهد شد.
عالوه بر این، کریدور حمل و نقل چین � قزاقستان � جمهوری اسالمی ایران از مسیر ترکیبی 
ریلی � دریایی با محوریت دریای خزر که س��ال گذش��ته راه اندازی شد، امکان توسعه همکاری ها 
و احیای مس��یر تاریخی جاده ابریشم را فراهم کرده اس��ت و همه کشورهای منطقه می توانند از 

مزایای آن بهره مند شوند.
موقعیت اس��تراتژیک جمهوری اسالمی ایران که از ش��مال به دریای خزر و از جنوب به خلیج 
فارس و دریای عمان متصل است، ظرفیت های فوق العاده ای برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری 

میان کشورهای ساحلی دریای خزر و دیگر کشورهای منطقه ایجاد کرده است.
بندر راهبردی چابهار در جنوب ایران ظرفیتی مهم و کم نظیر اس��ت که می تواند توس��عه حمل 
و نقل و ترانزیت کش��ورهای حوزه خزر و آس��یای میانه و دسترسی این کش��ورها را به آبراه های 
بین المللی تس��هیل کند. ایران با در اختیار داش��تن عظیم ترین ذخایر نفت و گاز نقش مهمی در 
تامین انرژی منطقه و جهان دارد. بر این اس��اس، آمادگی کش��ورمان را برای استمرار و گسترش 
همکاری های مش��ترک در زمینه صدور و س��وآپ انرژی به کش��ورهای همس��ایه و منطقه اعالم 
می کنیم. متاس��فانه در چند دهه اخیر،  منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، به دلیل س��لطه طلبی ها 

و مداخله های نامشروع بعضی قدرت های فرامنطقه ای دستخوش بی ثباتی و ناامنی شده است.
پرواضح است که رشد و توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری، نیازمند امنیت و ثبات است. 
در فضای مملو از ناامنی، بی ثباتی، افراطی گری و تروریس��م، توسعه پایدار و متوازن که نیاز امروز 
و فردای کشورهای منطقه است، میسر نیست. منطقه ما به خاطر اهمیت و موقعیت استراتژیکی 
و ترانزیت��ی و منابع غنی انرژی، نقش محوری در رش��د و ش��کوفایی اقتصاد جهان دارد و حیات 

اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان هم وابسته به این منطقه است.
از پیامدهای مخرب شکل گیری تفکرات افراطی و ظهور گروه های تروریستی که با پشتیبانی و 
تأمین مالی و فکری بعضی کش��ورهای منطقه و قدرت های فرامنطقه ای ایجاد شده اند می توان به 

بی ثباتی اقتصادی و کاهش رغبت سرمایه گذاران برای حضور در منطقه اشاره کرد.
امروز سیاس��ت یکجانبه گرایی آمریکا و اس��تفاده از ابزار تحریم و تهدید برای پیش��برد اهداف 
خ��ود که ثبات و امنیت منطقه را به خطر انداخته اس��ت، به معضل��ی جدی در صحنه بین الملل 

تبدیل شده است.

جهانگیری در نخستین مجمع اقتصادی خزر:

ثبات و امنیت تنگه هرمز خط قرمز ایران است
 شکایت سازمان خصوصی سازی

از یک نماینده مجلس
س��ازمان خصوصی س��ازی از یکی از نمایندگان مجلس شورای اس��المی به دلیل اظهاراتش در مورد 

واگذاری شرکت ایران ایرتور به دادسرای عمومی انقالب اسالمی تهران شکایت کرد.
به گزارش ایرنا، سازمان خصوصی سازی از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به دلیل اظهارات 
خ��الف واقع درباره واگذاری ش��رکت ایران ایرتور به اتهام نش��ر اکاذیب و تش��ویش اذهان عمومی به 

دادسرای عمومی انقالب تهران شکایت کرد.
براس��اس این گزارش، نماینده یادش��ده به تازگی بدون ارائه هیچ مبنا و مرجع و یا س��ندی، یک بار 
قیمت ۵۰۰ میلیارد تومان، سپس 7۰۰ میلیارد تومان و در نهایت، ۱۰۰۰ میلیارد تومان را برای ارزش 
این ش��رکت اعالم و اظهار کرده که اخیرا ش��رکت ایران ایرتور از طریق مذاکره واگذار ش��ده و خریدار 
نی��ز ب��ه تعهد خود عمل نکرده و وج��ه معامله را پرداخت نمی کند که همه م��وارد اعالمی خالف واقع 

بوده است.
در چند روز گذشته خبری در برخی رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه حجت االسالم نصراهلل پژمان فر 
نماینده مردم مشهد در مجلس اعالم کرد که سازمان خصوصی سازی شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در 

مشهد را بدون طی مراحل قانونی به بخش خصوصی  واگذار کرده است.
این نماینده مجلس همچنین از شکایت خود از سازمان خصوصی سازی به قوه قضائیه خبر داده است 
و گفته که مسیر دادرسی این واگذاری که کوتاهی هایی از سوی سازمان خصوصی سازی در آن صورت 
گرفته در حال طی ش��دن اس��ت. همچنین پرونده ای به دلیل تخلفات صورت گرفته در واگذاری ایران 

ایرتور در قوه قضائیه تشکیل شده که اکنون در حال بررسی شدن است.
در این زمینه »سید جعفر سبحانی«، مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا، به مطالب مطرح ش��ده از سوی این نماینده مجلس اشاره و بیان کرد: شرکت هواپیمایی 
ای��ران ایرتور تا س��ال ۹۰-8۹ ب��ه صورت دولتی در ح��ال فعالیت بود اما از س��ال ۹۰ با مصوبه هیات 

واگذاری، قرار بر عرضه آن از طریق فرابورس با قیمت پایه حدود 7میلیارد تومان شد.
وی افزود: ش��رکت ایران ایرتور را دو شرکت با یکدیگر به صورت مشترک با قیمت 48میلیارد تومان 
در مزایده برنده ش��دند که پرداخت 2۵درصد از این قیمت نهایی به صورت نقد و مابقی آن اقساط سه 

ساله بود.
س��بحانی خاطرنش��ان کرد: در آن زمان این دو ش��رکت 2۵درصد از قیمت نهایی را به صورت نقد 

پرداخت کردند، اما بعد از آن نسبت به واریز اقساط کوتاهی و دیگر به تعهدات خود عمل نکردند.
مشاور رئیس سازمان خصوصی  سازی گفت: طبق قانون هر بنگاهی که واگذار می شود به منظور حفظ 
حقوق دولت وکالتی از خریدار دریافت می شود مبنی بر اینکه اگر خریدار در انجام تعهدات مالی خود 
کوتاهی کرد و قادر به انجام وظایف خود نبود، بتوانیم نسبت به عرضه دوباره سهم مدنظر اقدام کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد: در سال ۹۳ به دلیل اینکه دو شرکت اقساط ایران ایرتور را پرداخت نکردند در 
چهار نوبت خرداد، ش��هریور، آذر س��ال ۹۳ و نیز خردادماه سال ۹4 شرکت به مزایده گذاشته شد، اما 
هیچ خریداری برای آن پیدا نش��د و مبلغ در نظر گرفته ش��ده به میزان طلبی بود که دولت از شرکت 

قبلی داشت.
س��بحانی افزود: شرکت های قبلی 48 میلیارد تومان شرکت را خریداری کرده بودند، بخشی از آن را 
پرداخت و ۳4 میلیارد تومان باقی مانده بود که به منظور حفظ حق و حقوق دولت با رقم ۳4 میلیارد 

تومان چهار نوبت مزایده برگزار شد اما در این مزایده ها کسی شرکت نکرد.
وی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی زمانی که اقدام به فروش یک بنگاه می کند دارایی و بدهی را 
با یکدیگر به فروش می رساند، گفت: ممکن است یک بنگاه ۳۰۰ میلیارد تومان دارایی و 27۰ میلیارد 

تومان بدهی داشته باشد، بنابراین ارزش این بنگاه فقط ۳۰میلیارد تومان خواهد بود.
به گفته س��بحانی، اکنون رقم این ش��رکت ب��ه دلیل تالش بخش خصوص��ی از جمله اصالح ناوگان 

هوایی، خرید هواپیمای جدید و دیگر اقدامات مثبت افزایش یافته است.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: مزایده پنجم که در شهریور ۹4 برگزار شد، شرکت 
ایران ایرتور با همان قیمت ۳4 میلیارد تومان به مزایده گذاش��ته ش��د که یک خریدار پیدا کرد و اعالم 
کردی��م ب��ه جای 2۵درصد از قیمت نهایی 4۰درصد را به صورت نقد پرداخت کند و اقس��اط را هم دو 
ساله پرداخت کند. اکنون خریدار تمام تکالیف قانونی و پرداخت بدهی ها را پذیرفته و به صورت کامل 
آنها را انجام داده است. وی در پایان گفت: اکنون خریدار اقساط خود را به طور کامل پرداخت کرده و 

هیچ بدهی به سازمان خصوصی سازی، تامین اجتماعی و مالیات ندارد.

مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی



مرک��ز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه نوس��انات ب��االی ارزش رمزارزهای 
جهان شمول، ریسک مش��ارکت مستقیم و غیرمستقیم دولت، بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری در این حوزه را افزایش می دهد، اعالم کرد برای ساماندهی استخراج 
رمز مصوبات ارز در بخش خصوصی هم زیرساخت قانونی فعلی تا حد زیادی کفایت 

می کند و به نظر می رسد در شرایط کنونی نیازی به وضع قوانین جدید نباشد.
به گزارش خبرآنالین، تحلیل اخیر مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درباره 
رمزارزها و نقش نظارتی مجلس حاکی از آن است که رمزارزها، گونه ای از نظام های 
پرداخت، انتقال و ذخیره ارزش هس��تند که معموال بدون استفاده از توان رایانشی 
بانک مرکزی و نهادهای متمرکز تولید و اداره می شوند. طراحان رمزارزها سازوکاری 
تدوین می کنند که ذی نفعان مختلف با توان رایانش��ی خود به ش��بکه رمزارز آنها 
ملحق ش��وند و در اداره آن مشارکت کنند. وقتی کسی شرایط معین یک رمزارز را 
محقق کند، مقداری از همان رمزارز در قالب واحد جدید یا کارمزد به آن ش��خص 

پرداخت می شود؛ به این عمل استخراج می گویند.
مدل کسب وکار و توان رایانشی موردنیاز هر رمزارز با دیگر رمزارزها متفاوت است؛ 
برای مثال رمزارز بیت کوین توان رایانشی از نوع پردازنده مرکزی را مصرف می کند، 
مش��ارکت در ارز مجازی فایل کوین از طریق در اختیارگذاری فضای ذخیره س��ازی 
قابل انجام خواهد بود و الت کوین به توان رایانشی فضای حافظه موقتی دستگاه ها 
متکی اس��ت. هر فرد که یک رایانه با هر قدرتی را در اختیار دارد، می تواند در این 
ش��بکه ها مش��ارکت کند و در ش��رایط رقابتی با افراد دیگر برای کسب واحدهای 
ارزهای مجازی رمزی رقابت کند. ممکن اس��ت از رایانه های ش��خصی برای کسب 
واحدهای جدید اس��تفاده ش��ود و ممکن است اش��خاص از توان رایانشی دیگران 

به صورت اجاره ای برای استخراج رمزارز استفاده کنند.
در ارتباط با اس��تخراج رمزارزها به دو سوال اساس��ی باید پاسخ داده شود: ابتدا 
اینکه استخراج رمزارزها تحت چه شرایطی دارای صرفه اقتصادی خواهد بود؟ و دوم 
اینکه قانونگذاران در زمینه استخراج پذیری رمزارزها به چه نکاتی باید توجه کنند.

صرفه اقتصادی رمزارزها
جذابیت رمزارزها در دیدگاه کاربران، به یک نوآوری در آنها مربوط اس��ت که در 
دیگر ارزهای مجازی دیده نش��ده باش��د. برای مثال، نوآوری بیت کوین ایجاد نظام 
بانکداری بدون باجه ها یا شعب فیزیکی بانک و طراحی یک نظام مالی بدون خلق 
بی ضابطه پول اس��ت. نوآوری رمزارز اتریوم، ایجاد امکان تعریف قرارداد هوشمند و 
اجرای خودکار مفاد قراردادها و پرداخت وجه به ازای تحقق شرایط از قبل مشخص 
شده است. نوآوری مهم رمزارز ای  او اس ایجاد امکان شکل گیری یک رایانه جهانی 
از تجمی��ع توان رایانه های متکثر برای ایجاد برنامه های کاربردی و متمرکزس��ازی 
منابع رایانشی برای اجرای این هدف است. بعضی رمزارزها نیز بهره گیری از فضای 

ذخیره سازی استفاده نشده رایانه ها را هدف قرار می دهند.
هزین��ه مش��ارکت در هر ک��دام از طرح های اقتص��ادی ارزهای مج��ازی به دو 
دس��ته تقس��یم می ش��ود: هزینه های س��رمایه ای و هزینه های عملیاتی. به هزینه 
خرید س��خت افزارهای جدید مانند دس��تگاه تولید برق یا وس��ایل رایانشی مانند 
استخراج کننده، هزینه های سرمایه ای و به هزینه استفاده از سخت افزارها مثل هزینه 
برق و س��وخت، هزینه های عملیاتی می گویند. ممکن است مشارکت در استخراج 
رمزارزها با استفاده از منابع سخت افزاری مازاد که از قبل خریداری شده انجام شود، 
در ای��ن صورت محاس��به هزینه های جاری اهمیت پیدا می کن��د و در صورتی که 
تجهیزات جدیدی خریداری شود، عالوه بر هزینه های جاری، هزینه های سرمایه ای 
نیز باید مورد توجه قرار گیرد. نهایتا این هزینه ها باید با درآمد ناشی از کسب رمزارز 
و س��ایر منافع حاصل از مش��ارکت در این طرح ها مقایسه شوند تا صرفه اقتصادی 
استخراج رمزارزها محاسبه شود. تفاوت های منابع رایانشی مورد استفاده رمزارزها، 
رقابت در مشارکت و نوسانات قیمت رمزارزها از مهمترین موضوع هایی هستند که 

در صرفه اقتصادی رمزارزها تفاوت ایجاد می کنند.
منابع رایانشی مورداستفاده و تفاوت در هزینه جاری

مشارکت در استخراج هر کدام از ارزهای مجازی به منابع سخت افزاری متفاوتی 
نیاز دارد و هر کدام از منابع سخت افزاری هزینه های جاری خاص خود را دارند. مثال 

اشتراک گذاری توان پردازنده مرکزی و کارت گرافیک رایانه ها نیازمند مصرف برقی 
بیش از مصرف برق معمول رایانه است و هزینه برق و استهالک تجهیزات باید در 

محاسبه صرفه اقتصادی استخراج رمزارز مدنظر قرار گیرد.
اش��تراک گذاری حافظه موقت، مصرف برق کمتری الزم دارد؛ به عبارت دیگر به 
اشتراک گذاری فضای ذخیره سازی رایانه ها در ساعات معمول کار تفاوت چشمگیری 
در مصرف برق ایجاد نمی کند و استهالک کمتری دارد. در عوض از ظرفیت پهنای 

باند اینترنت خریداری شده بیشتر استفاده می شود.
رقابت در مشارکت و نوسانات درآمد حاصل از هزینه سرمایه ای

سازوکار بعضی رمزارزها به گونه ای است که هر فردی که نرم افزار الزم را 
روی رایانه خود نصب کرده باشد، می تواند در استخراج آن رمزارز مشارکت 
کند. در مقابل، امکان اس��تخراج بعضی رمزارزها تنها برای کس��انی وجود 
دارد که شرایط خاصی را احراز کنند، مثال مقداری از آن رمزارز در اختیار 
داشته باش��ند. برای مثال برای استخراج بیت کوین هیچ پیش شرطی جز 
نصب نرم افزارهای الزم وجود ندارد و هر فردی می تواند اقدام به اس��تخراج 
این رمزارز کند، اما ارزش باالی بیت کوین موجب شده است که افراد زیادی 
در سراسر جهان وارد رقابت برای استخراج آن شوند و درنتیجه اگر شخصی 
با یک رایانه س��اده و به تنهایی قصد اس��تخراج بیت کوین را داش��ته باشد، 
ش��انس بس��یار اندکی برای موفقیت خواهد داشت، بنابراین افراد متکثر با 
نصب نرم افزارهای اشتراک گذاری توان پردازشی رایانه، شانس خود را برای 
موفقیت در کسب بیت کوین افزایش می دهند. در این صورت احتمال کسب 
میزان اندکی بیت کوین به ازای اشتراک گذاری هر میزان توان رایانشی وجود 
دارد، اما مساله این است که هزینه برق مصرفی فرد ممکن است از عایدی 
بیت کوین او فراتر باش��د بنابراین تجهیزات استخراج بیت کوین به صرفه تر 
طراحی شده اند که با مصرف برق کمتر توان بیشتری به شبکه عرضه کنند.

به موازات این موضوع، جذابیت بازار موجب می ش��ود که همواره افراد بیش��تری 
به اس��تخراج بیت کوین بپردازند و مقدار بیت کوین های قابل استخراج نیز به مرور 
کمتر می ش��ود بنابراین شانس موفقیت در استخراج بیت کوین اگر تعداد معامالت 
هم کاهش پیدا کند، کمتر می ش��ود و در صورت مش��ارکت با دیگران هم، میزان 
بیت کوین استخراج ش��ده همواره کمتر و کمتر خواهد ش��د، بنابراین ممکن است 
از زمان س��فارش تجهیزات س��رمایه ای برای اس��تخراج بیت کوین تا زمان نصب و 
راه اندازی آن درآمد قابل کس��ب کاهش چشمگیری پیدا کند. البته نوسانات توان 
رایانشی موردنیاز در استخراج دیگر رمزارزها ممکن است متفاوت باشد و درنتیجه 

بازگشت هزینه های سرمایه ای آنها نیز متفاوت خواهد بود.
نوسانات قیمت

استخراج رمزارزها با کسب درآمد از این ارزها معنا پیدا می کند و نوسانات قیمت 
ب��االی رمزارزهای اولیه یکی از نقاط ضعف آنها به ش��مار می رود، بنابراین بررس��ی 
اقتصادی نوس��انات قیمتی رمزارزها نیز باید مدنظر ق��رار گیرد. بعضی رمزارزها به 
پایدار س��که معروف هستند. پایدار س��که ها طوری طراحی شده اند که اگر قیمت 
آنها بیش از مقدار مجاز افزایش پیدا کند، سیاس��ت های مؤثر بر افزایش قیمت به 
صورت خودکار اجرایی ش��وند، اما بس��یاری از رمزارزها چنین سازوکاری را ندارند، 
بنابراین در بررس��ی اقتصادی بودن استخراج رمزارز باید نوسانات قیمت نیز مدنظر 
قرار گیرد. البته بیشتر رمزارزها در حال حاضر از قیمت بیت کوین تبعیت می کنند 
یعن��ی با کاهش ی��ا افزایش قیمت آن معموال قیمت دیگ��ر رمزارزها نیز کاهش یا 

افزایش می یابند.
الزم به ذکر اس��ت س��هم و اهمیت بیت کوین در بازار رمزارزها در حال کاهش 
اس��ت. گرچه ورود موسس��ات مالی به خرید رمزارز بیت کوین مقداری س��هم این 
رمزارز را نس��بت به دو سال گذشته باال برده است. نوسانات باالی قیمت رمزارزها، 
سرمایه گذاری و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم دولت ها، بانک ها و مؤسسات مالی 
و اعتباری را با ریس��ک زی��ادی همراه می کند، اما اف��راد حقیقی و حقوقی بخش 
خصوصی نیز به لحاظ انعطاف بیشتر و کنش سریع تری که نسبت به وضعیت های 
جدی��د دارند، می توانند با پذیرش و مدیریت این ریس��ک ها )مانند دیگر بازیگران 

جهانی( به اس��تخراج رمزارز مبادرت کنن��د، بنابراین نقش مهم مجلس، نظارت بر 
اج��رای قوانین و مقررات مرتبط با موضوع اس��تخراج رمزارزها در بخش خصوصی 

است.
 6 پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس

استخراج پذیری رمزارزها بنا به نوع رمزارز و توان رایانشی مورد استفاده، نیازمند 
هزینه ه��ای ج��اری متفاوتی خواهد بود. مصرف برق در هم��ه رمزارزها قابل توجه 
نیس��ت و در مورد برخی دیگر از رمزارزها، یک منبع رایانش��ی بالاستفاده با کمک 
فناوری رمزارزها قابل استفاده و معامله می شود. استخراج رمزارزها در ساعات افت 
تقاض��ای مصرف ب��رق می تواند ضریب بار برق را تصحیح و س��رمایه گذاری بخش 

خصوصی در تولید برق با استفاده از منابع فسیلی ارزان را توجیه پذیر کند.
برای استفاده از مزایای استخراج رمزارزها در بخش دولتی نیاز به باز سازماندهی 
بخش فناوری اطالعات دستگاه ها برای استفاده از فناوری دفاتر کل توزیع شده است 
تا بتوان از فرصت های استخراج پذیری رمزارزها استفاده کرده و مانع از سوءاستفاده 
از منابع رایانشی شد. به نظر می رسد زیرساخت قانونی موجود، وظایف و اختیارات 
دس��تگاه های مختلف را درخصوص رمزارزها تعیین کرده اس��ت، اما نقش نظارتی 
مجلس در این زمینه بسیار حائز اهمیت است و پیشنهاد می شود با توجه به نکات 

ذیل پیگیری شود:
* هر یک از رمزارزها بسته به حوزه ای که بر آن اثرگذار است، نهاد متولی قانونی 
خاص خود را خواهد داش��ت. مقررات گذاری در مورد رمزارزهایی که استخراج آنها 
بر پهنای باند اینترنت اثرگذار است، به وزارت ارتباطات مربوط است و اگر استخراج 
رمزارزی بر مصرف انرژی برق کشور اثرگذار باشد، وزارت نیرو باید در زمینه توزیع 

و حفظ پایداری شبکه برق کشور پاسخگو باشد.
* در اجرای اختیارات و تکالیف ناشی از قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب ۱۳۵۳، 
وزارت نیرو می تواند تعرفه برق اس��تخراج رمزارزهای انرژی بر و )با تشخیص وزارت 
صنعت، معدن و تجارت( مکان هایی که اس��تخراج رمزارز در آنها مجاز است مانند 
شهرک های اختصاصی را تعیین کند و بدون ایجاد مجوز جدید و فرآیندهای اداری 
مازاد با تکیه بر فرآیند خوداظهاری در سامانه گمرک نسبت به ساماندهی این حوزه 

اقدام کند تا کنتورهای برق خاص این کسب وکارها به آنها اختصاص یابد.
* بانک مرکزی باید تکالیف شورای عالی اقتصاد در زمینه بازگشت ارز حاصل از 
صادرات با استفاده از سامانه های سنا و نیما را در استخراج رمزارزها اجرایی کند یا به 
مراکز مبادله رمزارز مجوز الزم دهد، اطالعات الزم را در اختیار سازمان امور مالیاتی 
قرار دهد و مانع از خرید و فروش ارز حاصل از استخراج برای مقاصد سوداگرانه شود.

* اخذ مالیات در حوزه رمزارزها کلید ش��فافیت این حوزه نیز به ش��مار می رود. 
س��ازمان امور مالیاتی باید با اس��تفاده از اختیارات خود درخصوص اخذ مالیات با 
استفاده از اطالعات سامانه خوداظهاری و اطالعات سامانه های سنا و نیما و اطالعات 
عام رمزارزها مانند س��ختی اس��تخراج، مالیات بر اس��تخراج رمزارزها را به صورت 
خودکار و علی الرأس دریافت کرده و با دریافت مدارک هزینه از استخراج کنندگان 
و استعالم آنی از شرکت برق و گمرک، مالیات اضافی را به آنها عودت دهد. اگرچه 
ماده ۱4۱ قانون مالیات های مس��تقیم مص��وب ۱۳۹4  و ماده ۱۳ قانون مالیات بر 
ارزش افزوده، اخذ مالیات از درآمد صادراتی غیرنفتی از مبادی رسمی را صفر منظور 
کرده است، اما از آنجا که وضع نرخ ثابت برای تعرفه برق استخراج منطقی نیست، 

بنابراین پیشنهاد می شود استخراج رمزارزها از مالیات بر درآمد معاف نباشند.
* با توجه به اینکه در زمستان تعرفه برق در ایران قابل کاهش یافتن است و دولت 
چین نیز قصد مدیریت بیشتر بر حوزه استخراج رمزارز را دارد، باید سیاست گذاران 
کشور زمینه الزم برای همکاری میان بخش های خصوصی دو کشور را فراهم کنند.
* شناس��ایی دقیق اس��تخراج کنندگان از طریق بررس��ی الگوی مصرف برق و 
تحلی��ل ترافیک اینترنتی آنها در کنار س��اماندهی با ایجاد س��ازوکار خوداظهاری 
استخراج کنندگان در کنار اعمال جرائم بازدارنده برای کسانی که خوداظهاری نکنند 
و اعالم مناطق جغرافیایی که اس��تخراج رمزارزهای انرژی بر در آنها مجاز یا ممنوع 
اس��ت، باید با همکاری مش��ترک وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 

وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی انجام شود.

استخراج رمزارزها به سود یا زیان اقتصاد ایران است؟

6 پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای استخراج رمزارزها
نگاه

مالیات مهم ترین ابزار کاهش نابرابری هاست
تورم؛ عید اغنیا و عزای فقرا!

براس��اس آخرین آمارها، نرخ تورم در تیرم��اه از رقم 4۰درصد هم عبور 
کرده اس��ت؛ ادامه این شرایط در حالی اس��ت که سیاست گذاران اقتصادی 
ب��رای مقابله با التهاب بازارهای س��رمایه ای و جلوگیری از افزایش قیمت ها 
مخصوصا در بازار مس��کن هنوز تصمیم  مالیاتی مش��خصی نگرفته اند و در 
آخرین مورد نیز الیحه مالیات بر عایدی س��رمایه در مراحل پایانی ارائه به 

مجلس توسط وزارت اقتصاد برگشت خورد.
در واق��ع، یک��ی از اث��رات اصلی تورم ب��ر اقتصاد ای��ران، عمیق تر کردن 
ش��کاف های اقتص��ادی و اجتماعی اس��ت؛ چنانچه یک عض��و هیات علمی 
دانش��گاه تهران معتقد اس��ت که با ابزارهای مالیاتی می توان تا حدودی از 

بروز این پدیده جلوگیری کرد و باعث ایجاد عدالت اقتصادی بیشتر شد.
به گزارش ایس��نا، »گرانی« فق��ط یکی از ملموس تری��ن تبعات تورم بر 
اقتصاد یک کش��ور است. از جنبه های دیگر تورم باعث بروز شکاف طبقاتی 
در جامعه هم می ش��ود و علت آن هم یک قاعده س��اده اس��ت؛ کس��ی که 
س��رمایه ای اعم از ملک و امالک و خودرو دارد قیمت س��رمایه اش بیش��تر 
ش��ده و آن کس��ی نیز که به این اموال دسترسی ندارد جز صورت تلخ تورم 
و کاهش قدرت خرید چیز دیگری نصیبش نمی شود. بر همین اساس است 
که گفته می شود »تورم عید اغنیا و عزای فقراست.« چنین وضعیتی زمانی 
تش��دید می شود که هیچ گونه ابزارهای مالیاتی برای کنترل انفجار ثروت در 

اقتصاد وجود نداشته باشد یا اساسا عزمی هم برای ایجاد آن نباشد.
در رابطه با نسبت مالیات با عدالت اجتماعی، پویا عالء الدینی، عضو هیات 
علمی دانش��گاه تهران با بی��ان اینکه ابزارهای مالیات��ی می توانند در ایجاد 
عدالت اجتماعی موثر باش��ند، اظهار داشت: از اوایل انقالب اسالمی یکی از 
مهم ترین مباحث مطرح ش��ده بحث کاهش نابرابری ها بوده است، مهم ترین 
اب��زار برای کاهش این نابرابری ها مالیات بود که متاس��فانه مورد توجه قرار 
نگرفت، چراکه پول نفت در اقتصاد جریان داش��ت و خیلی نیازی به مالیات 

احساس نمی شد.
عالءالدین��ی با بیان اینکه اخذ مالیات نیازمند ایجاد ش��فافیت در فضای 
اقتصادی اس��ت، ب��ه برخی از علل عدم وجود سیس��تم مالیات گیری دقیق 
اش��اره کرد و گفت: برای گرفتن مالیات فضای اقتصادی باید ش��فاف شود 
که در این صورت بس��یاری از اشخاص با این شفافیت به مشکل برخواهند 

خورد، چراکه منافع خود را در وجود عدم شفافیت می بیند.
وی با بیان اینکه س��ازوکار مالیاتی هیچ گاه در ایران به طور کامل ش��کل 
نگرفته اس��ت، اضافه کرد: در کشورهای توسعه یافته بر درآمد و سرمایه های 
اش��خاص نیز مالیات بسته می شود و زمانی هم که آن درآمدها و سرمایه ها 
افزایش می یابد مالیات آن نیز باید پرداخت ش��ود. اخذ این نوع مالیات تنها 
در صورتی امکان پذیر اس��ت که معلوم باشد یک فرد چه عملکرد اقتصادی 

داشته است.
این اس��تاد دانشگاه جلوگیری از بروز س��فته بازی و انباشت سرمایه های 
غیرمول��د را یکی دیگ��ر از کارکردهای عدالت آفرین مالی��ات ارزیابی کرد و 
گف��ت: برای مثال کس��ی که در فضای ش��هری ۳۵ میلی��ارد تومان امالک 
دارد، مالیات بسیار ناچیزی پرداخت می کند در حالی که شهرداری ها برای 
اینکه بتواند هزینه های ش��هری را تامین کنند باید عوارض بیش��تری اخذ 
کنند؛ در این صورت ش��هروندانی که مالیات پرداخت کرده اند هم نسبت به 

تصمیم گیری های شهری حساس می شوند.
عالء الدین��ی ب��ا بی��ان اینکه سیاسی ش��دن تصمیمات ش��هری به خاطر 
متکی نبودن برنامه ریزان به مالیات و عوارض شهری است، ادامه داد: زمانی 
که ش��هرداری ها به سمت تراکم فروش��ی می روند به یک استقالل نسبی از 
ش��هروندان می رسند و این باعث می شود که تصمیمات آنها نیز لزوما برای 

رضایت شهروندان نباشد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه اخذ مالیات ها و عوارض در حوزه ش��هری 
می تواند باعث تعدیل ثروت ها و همچنین جلوگیری از دالل بازی ها شود این 
فرآیند را مسیری برای ایجاد عدالت اجتماعی از طریق مالیات توصیف کرد.

نظام تخصیص، توزیع و نظارت ارز ترجیحی شفاف شود
مصائب ارز چند نرخی

سیاس��ت های ش��تاب زده دولت پ��س از افزایش نرخ ارز چ��ه تاثیری در 
بروز تخلف ها و دور زدن قانون توس��ط عده ای داش��ته است؟ وحید شقاقی 
شهری، کارش��ناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در پاسخ به 
این پرسش می گوید: نظام چند نرخی ارز همیشه فسادزا است و ایجاد رانت 
می کند؛ این ادبیات جهانی اقتصاد اس��ت و ربطی به مسائل داخل کشور و 
اقتصاد ایران ندارد. هر زمان سیاست های چند نرخی در جایی اعمال شود، 
به خصوص در کش��ورهایی که کنترل و نظارت در آنجا ضعیف اس��ت، این 
سیاس��ت ها با فساد و رانت همراه می شود. ما هم متأسفانه از اردیبهشت ماه 

۱۳۹7 نظام ارزی چند نرخی را انتخاب کردیم.
او در گفت وگو با پایگاه خب��ری اتاق ایران ادامه می دهد: نظام های ارزی 
کشور عبارتند از ارز ترجیحی یا ارز 42۰۰ تومانی، نظام ارز نیمایی و نظام 
ارز آزاد که درنهایت نتیجه این نظام های چندنرخی همیشه با مفسده همراه 
بوده است. شقاقی شهری معتقد است: ارز ترجیحی 42۰۰ تومانی فاجعه ای 
را به همراه داش��ت. عماًل بخشی از ۱7 میلیارد دالر که برای تهیه کاالهای 

اساسی در کشور توزیع شد، به هدف اصابت نکرد.
به گفته اس��تاد اقتصاد دانش��گاه خوارزمی، نظام چند نرخی ارزی وقتی 
با نظارت دقیق همراه نباش��د به همراه خود رانت دارد. س��ال گذشته رانت 
بزرگی در کشور توزیع شد و فساد بزرگی رخ داد. امسال هم همچنان دولت 
بر ارز 42۰۰ تومانی اصرار دارد و قرار اس��ت ۱4 میلیارد دالر به ارز 42۰۰ 

تومانی برای کاالهای اساسی اختصاص داده شود.
شقاقی شهری ادامه می دهد: مسئله اصلی این است که ما از سال گذشته 
ب��ه دلیل به هم خوردن تعادل اقتصاد ایران و نوس��انات ارزی درگیر توزیع 

ارز ترجیحی شده ایم که ماحصل این کار ایجاد فساد در کشور بوده است.
ام��ا چگون��ه بای��د از بروز فس��اد و رانت در ح��وزه ارز جلوگی��ری کرد؟ 
شقاقی ش��هری می گوید: باید نظام تخصیص، توزی��ع و نظارت به  دقت کار 

خود را انجام دهد.
او گفت��ه خود را چنی��ن تبیین می کن��د: نباید تخصی��ص ارز ترجیحی 
به صورت فردی و س��لیقه ای اداره ش��ود؛ اداره ایمن حوزه از فردی باید به 
ش��ورایی تبدیل شود. در نهایت این ارز ترجیحی اختصاص داده شده باید با 

نظارت و نظر شورا به کسی واگذار شود.
او درباره نظام توزیع می گوید: باید کس��انی که ارز ترجیحی برای واردات 
کاالی اساس��ی گرفته اند، کاال به کش��ور وارد کنند و این کاال باید در بازار 
توزیع ش��ود. باید بر روی توزیع کننده نظارت دقیق انجام شود و عملکردش 
به صورت ش��فاف بیان ش��ود و حلق��ه پایانی نظام نظارت اس��ت که باید بر 

عملکرد دو حلقه قبلی نظارت کند.
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قیمت مس��کن شهر تهران در تیرماه امسال به میانگین ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار 
تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل، ۰.4درصد و نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۹۱درصد رشد داشته است. تعداد معامالت نیز در این ماه، 4 هزار و 8۰۰ 
فقره بوده که کاهش ۶۵درصدی را نسبت به تیرماه سال قبل نشان می دهد. اگرچه 
این حجم از افت فشار ماهیانه قیمت از مردادماه ۱۳۹4 تاکنون بی سابقه بوده است، 
اما در همین حال، واسطه های ملکی می گویند در شهریورماه به عنوان آخرین ماه از 

فصل جابه جایی احتماال تعداد معامالت مسکن اندکی بیشتر می شود.
به گزارش ایس��نا، حال و هوای این روزهای بازار مس��کن نش��ان می دهد اندک 
خریداران��ی که در بازار حض��ور دارند به دنبال آپارتمان های قدیمی یا نوس��از زیر 
قیمت می گردند. از دست رفتن مهلت جابه جایی به عنوان عامل اولیه و تقابل عرضه 
واحده��ای »ب��ه قیمت« با تقاضای مصرفی در روزهای اخی��ر این ذهنیت را ایجاد 
کرده که معامالت در شهریورماه به عنوان آخرین ماه از فصل جابه جایی نسبت به 

مردادماه تا حدودی افزایش خواهد یافت.
با این وجود، وضعیت کلی بازار از وجودی کسادی بی سابقه طی شش سال اخیر 
حکایت دارد. واسطه های ملکی می گویند که در مردادماه نیز تعداد خرید و فروش 
چنگی به دل نمی زند؛ چنانچه براساس اعالم رئیس اتحادیه مشاوران امالک، تعداد 
قراردادهای خرید و فروش ملک در شهر تهران طی ۱۵ روز ابتدای مردادماه ۱۳۹8 
تنها 2 هزار و 2۰ مورد بوده که از افت 78درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل 

حکایت دارد.
شکس��ت معامالت مسکن اما در شرایطی رقم خورده که آمارهای رسمی از افت 
ماهیانه قیمت در مناطق میانی تهران خبر می دهد، با این حال به لطف رشد ناچیز 
قیمت در مناطق جنوبی، ش��اخص کل قیمت مسکن شهر تهران نسبت به تیرماه 

امسال ۰.4درصد افزایش و نسبت به مردادماه سال قبل ۹۱درصد افزایش یافت.

چند روز قبل از اعالم تحوالت بازار مس��کن ش��هر ته��ران در تیرماه نیز رئیس 
اتحادیه مش��اوران ام��الک خبر داده بود که قیمت های پیش��نهادی در مناطقی از 
تهران 8 تا ۱8 درصد کاهش یافته اس��ت. به دنبال این خبر، گزارش بانک مرکزی 
منتشر شد که نشان می داد قیمت مسکن براساس معامالت قطعی در مناطق 2، ۳، 
4، ۵، ۶، 7، 8، ۹، ۱۰، ۱۳، 2۰ و 22 نس��بت به خردادماه کاهش پیدا کرده اس��ت. 
در س��وی مقابل در مناطق ۱، ۱۱، ۱2، ۱4، ۱۵، ۱۶، ۱7، ۱8، ۱۹ و 2۱ با افزایش 
قیمت مواجه بودیم. منطقه ۱۱ نیز با  رش��د ۱۱۶درصدی پیش��تاز تورم ملکی در 

تهران بوده است.
سرمایه ها به سمت بازارهای موازی می روند

اما در حالی تعداد معامالت مسکن در شهر تهران حدود 8۰درصد کاهش یافته 
اس��ت که عضو کمیس��یون عمران مجلس می گوید: طی سه س��ال اخیر دو سوم 

معامالت مسکن توسط دالالن انجام شده است.
به گزارش تس��نیم، مطابق آمارهای رس��می، معامالت مسکن در تهران با شیب 
بسیار تند در حال کاهش است و در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
حدود 78درصد کاهش یافته اس��ت. در س��طح کش��ور نیز معامالت با افت حدود 
۵۵درصدی روبه رو بوده که حاکی از رکود س��نگین بخش مسکن کشور به واسطه 

گرانی های چند سال اخیر است.
در این وضعیت، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه یک سوم معامالت 
مسکن کشور مربوط به مصرف کنندگان بوده است، گفته است:  طی سه سال اخیر 
دو سوم معامالت مسکن توسط دالالن و افرادی که به دنبال سرمایه گذاری بوده اند 

در بازار مسکن انجام شده است.
کیانپور ادامه داد: در  س��ال های گذش��ته به دلیل نبود سیاست های نظارتی در 
بازار مسکن، مردم برای حفظ سرمایه اقدام به سرمایه گذاری در این بخش و خرید 

مساکن متعدد می کردند. این مسئله باعث شد تا به دلیل افزایش تقاضا برای خرید 
و به دنبال آن کمبود عرضه،  قیمت ها افزایش یابد.

به گفته وی، در شرایط کنونی به نظر می رسد با افزایش حداکثری قیمت مسکن 
و کاهش جذابیت بازار مسکن برای سرمایه گذاری، افراد برای سود بیشتر به دنبال 

انتقال سرمایه خود به بازارهای دیگر اقتصادی از جمله بازار بورس هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه اگر قانونی برای نظارت مالیاتی 
بر معامالت مسکن وجود داشته باشد، شاهد افزایش چند برابری قیمت ها نخواهیم 
ب��ود،  تصریح کرد:  دولت و مجل��س باید با اعمال نظارت های مالیات��ی، راه را برای 
فعالیت سوداگران مسدود کنند تا در آینده افزایش چند برابری قیمت ها تکرار نشود.

ایران 2 برابر میانگین جهانی خانه خالی دارد
در همین حال، نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با بیان اینکه ایران دو برابر 
میانگین جهانی خانه خالی دارد، گفت: داشتن ۵ تا ۶درصد خانه های خالی در هر 

کشور طبیعی و یک نیاز است، اما ۱۰درصد مقداری زیاد است.
حس��ام عقبایی در گفت وگو با تس��نیم، ادامه داد: میانگی��ن خانه های خالی در 
کش��ورهای توس��عه یافته ۵ تا ۶درصد اس��ت، اما این عدد در ایران در حال حاضر 

حدود ۱۰درصد است که عدد بزرگی با توجه به نُرم جهانی نیست.
او با تاکید بر اینکه همچنان باید مبارزه با خانه های خالی را در سرلوحه برنامه ها 
داشته باشیم، گفت: در همه دنیا با ابزار مالیات های سنگین با خانه های خالی که در 

جهت ایجاد سوداگری از آنها استفاده می شود را کنترل می کنند.
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با بیان اینکه باید به س��مت و سویی برویم 
که خانه خالی س��وداگرانه در کش��ور وجود نداشته باشد، گفت:  اگر هم خانه خالی 
در کشور وجود داشته باشد باید در مسیر اجاره یا فروش باشد، نه اینکه یک خانه 

سال های سال  در راستای سوداگری خالی بماند.

سرمایه ها از بازار مسکن به کجا می روند؟

نیم رخ بازار مسکن در شهریورماه
یادداشت

دخالت دولت به بازار مسکن آرامش می دهد؟

بازار مسکن در طول یک سال گذشته روزهای پرالتهاب و کم سابقه ای 
را تجربه کرده است. جهش شدید قیمت مسکن به ویژه در کالنشهرها 
بر اثر نوسانات ارزی و هجوم نقدینگی به سمت این بازار باعث شده تا 
نگرانی ها نسبت به تامین نیاز مسکن جامعه بیشتر از هر زمان دیگری 

دامن زده شود.
بازار مس��کن همواره یکی از پیچیده ترین و تاثیرگذارترین بازارها در 
اقتص��اد ایران ب��وده و فاکتورهای موثر بر آن در س��طوح خرد و کالن 
بس��یارند. بازار مذکور با مش��خص پس لرزه های تورمی، با افت شدید 
معامالت در یکی دو ماه گذش��ته روبه رو ش��ده و به بازاری با وضعیت 

خاص تبدیل شده که تا پیش از این نمونه آن را نداشته ایم.
درک پیچیدگی سیس��تم های اقتصادی – اجتماعی که روز به روز 
هم افزایش می یابد، ضرورتی اجتناب ناپذیر اس��ت. اگرچه بروز چنین 
ش��رایطی در بازار مس��کن تنها معلول شوک س��رازیر شدن سیالب 
نقدینگی نبوده، بلکه سیاس��ت های کالن اقتص��ادی دولت نیز در این 
زمینه نقش داشته است. در چنین آشفته بازاری، سیاست گذار بخش 
مس��کن به دنبال اجرای طرح ها و سیاس��ت هایی است که به این بازار 
س��امان بخش��د. ظواهر امر نیز گویای این اس��ت که نس��خه درمانی 
جدیدی هم در کار نیست و قرار است با همان نسخه های نخ نما شده 
و شکست خورده گذشته به طور موقت مرهمی بر دردهای آن بگذارند.
متاس��فانه گس��تردگی موضوعات اقتصادی – اجتماع��ی جامعه از 
یک سو و انتظار معجزه از دولتمردان که ریشه در رویکردهای تاریخی 
و رفتارهای گذش��ته مس��ئوالن بدون توجه به قید و محدودیت های 
خارج از سیاست گذاری دارد از سوی دیگر، دولتمردان را وادار به اتخاذ 

تصمیمات کارشناسی نشده یا کم مطالعه کشانده است.
کمبود مس��کن با وجود دخالت دولت های نه��م و دهم که قرار بود 
هر خانوار صاحب یک واحد مسکونی شود، روز به روز در حال افزایش 

بیشتری است.
دولت حسن روحانی انتظارات تندی به دولت قبل درخصوص مقوله 
مس��کن مهر و افزایش نقدینگی داشت. به همین جهت از ترس اینکه 
مبادا خود متهم به این موضوعات ش��ود، سیاس��ت هایی در دوره اول 
خود در پیش گرفت که از این ترس فرار کند. تالش های بس��یار برای 
تک رقمی کردن نرخ تورم و بیکاری و رونق اشتغال در کوتاه مدت بدون 
حل ریش��ه ای مش��کالت و برطرف کردن موانع تولید و بهبود فضای 
کس��ب وکار. هرچند تالش های دولت روحانی در آن روزها تا اندازه ای 
جواب داد، ولی با ورود ترامپ به کاخ س��فید و برهم زدن بازی برجام 

همه چیز به ناگهان دود شد و به هوا رفت.
چند ماهی اس��ت که دوباره بحث دخالت دولت در بازار مس��کن از 
بازار س��اخت و ساز تا اجاره زیاد شنیده می شود. این مداخله در حالی 
دوباره رس��انه ای شده که دولت اول حس��ن روحانی به شدت مخالف 
مس��کن مهر و دخالت دولت در بازار مسکن بود. به همین دلیل است 
که این چرخش ناگهانی دولت سواالت بسیاری را به وجود آورده است.
تجربه های س��ایر کشورها بارها و بارها نشان داده که حضور فیزیک 
دولت در بخش اجرایی همچون قیمت گذاری یا تولید مس��کن نتیجه 
خوشایندی نداش��ته است. باید پذیرفت که حضور و دخالت دولت در 
بخش اجرایی و ساخت وس��از حرکتی بیهوده و شکست خورده است و 
نه تنها منافع انتظاری را به دنبال ندارد، بلکه باعث برهم زدن تعادل در 
این بازار کلیدی اقتصاد می ش��ود. البته تنها مطالعه تجربه کشورهای 
خارجی تاییدکننده این واقعیت نیست، بلکه در کشورمان در 4۰ سال 
گذش��ته با مرور تجربه های متفاوت دخالت در بازار مسکن می توانیم 
پی ببریم که هر وقت دولت به مداخله مس��تقیم و فیزیکی رو آورده، 
نتیجه ای به ج��ز ناکارایی، التهاب بازار و نزول کیفیت عرضه مس��کن 
نداش��ته اس��ت. یکی از این تجارب تلخ »مسکن مهر« بود که محمود 
احمدی نژاد وعده س��اخت میلیون ها واحد مسکونی را به مردم داد. در 
آخر نیز نه تنها دولت نتوانس��ت به وعده خود به طور کامل عمل کند، 

بلکه رشد شدید پایه پولی و تورم باال را در دولت دهم به همراه آورد.
اگر تجربه چند دهه گذشته را نگاهی بیندازیم، به این نتیجه می رسیم 
که هر گاه دولت ها صاحب دالرهای نفتی بیشتری شده اند، بالفاصله به 
فکر حل مشکل مسکن با ساخت وساز توسط دولت افتاده اند. متاسفانه 
بخش خصوصی و دولت بالقوه برای پوشش نیاز بازارها به ویژه بازار مهم 
مسکن به عنوان رقیب همدیگر قلمداد می شوند. به طور کلی یک قانون 
نانوش��ته وجود دارد با این مضمون که سیاس��ت گذار به محض اینکه 
نتواند سیاست های اصلح را از سیاست های مغلول جدا کند، استراتژی 

مداخله را در پیش می گیرد.
در شرایط فعلی با توجه به ضعف منابع دولت و تحریم های موجود، 
س��ناریوی مداخله وسیع دولت حس��ن روحانی در بازار مسکن بسیار 
ضعیف است. این مداخله حتی اگر عملیاتی هم شود، در مقایسه بسیار 
کوچ��ک خواهد بود که حاصل آن چیزی به ج��ز اتالف منابع و وقت 
دولت نخواهد بود. دولت دوازدهم منابع مالی الزم را در اختیار ندارد و 
بسیار بعید به نظر می رسد که بخواهد وعده ساخت میلیون ها مسکن 

را به مردم بدهد.
به نظر می رسد سیاس��ت گذاران بخش مسکن به جای اتالف منابع 
و زمان، باید به فکر توس��عه تقویت بخش خصوصی و انبوه سازان برای 
حضور جدی در بازار مس��کن باشند. در پیش گرفتن چنین استراتژی 

می تواند در بلندمدت مشکالت کمبود مسکن را حل و فصل کند.
دوره تج��ارت قبلی نش��ان می دهد ک��ه دولت ها حتی در ش��رایط 
اقتصادی باثبات تر و ثروتمندتر نیز تجربه موفقی در مقوله مداخله در 
بازار مسکن نداشته اند و به طور قطع هر گونه دخالت دوباره دولت در 
این بازار نیز در آینده خس��ارات س��نگینی را به بار خواهد آورد. تجربه 
ثاب��ت کرده که تعیین س��قف قیمتی در همه بازارها ب��ه ویژه در بازار 
مسکن جوابگو نیست و نتیجه آن نیز عدم شفافیت و ایجاد بازار سیاه 

خواهد بود.
دولت باید سیاست های ضدانحصاری و مقابله کننده با رانت منفی را 
در دستور کار قرار دهد. توجه به تبعات بلندمدت سیاست گذاری ها در 
بازار مسکن اهمیت بسیاری دارد. تولید مسکن زمان بر است و در نتیجه 
بخشی از تبعات سیاس��ت گذاری ها به زودی خود را نشان نمی دهد و 
در آخر اینکه دولت باید از سیاس��ت گذاری های »همه گیر« خودداری 
کن��د. تمرکززدای��ی از سیاس��ت گذاری در این بخش ضروری اس��ت. 
سیاس��ت گذاری های کالن باید صرفا در راس��تای تسهیل فرآیندهای 

عملکرد بازار تمرکز پیدا کند.
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مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی

س��رانجام ش��مارش معکوس برای ش��روع طرح الزام اس��تفاده از کارت سوخت 
شخصی به پایان رسید و از امروز سه شنبه 22 مردادماه این طرح آغاز می شود. در 
همین حال، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت اگر کسی 
کارت دارد اما رمز آن را فراموش کرده اس��ت، چهار رقم آخر شماره ملی کسی که 

کارت به نام او صادر شده، به عنوان رمز خواهد بود.
ش��هرام رضایی در گفت وگو با ایلنا، درباره سوخت گیری کسانی که هنوز کارت 
س��وخت ش��خصی خود را دریافت نکرده اند نیز گفت: در حال حاضر تمرکز برای 
اس��تفاده از کارت سوخت روی چهار کالنشهر تهران، کرج، تبریز و اصفهان است و 
کسانی که از کارت هوشمند سوخت شخصی برخوردار نیستند و به هر دلیلی آن را 
گم کرده اند، می توانند درخواست بدهند، اما قرار نیست از امروز اتفاق خاصی بیفتد. 
کسانی که نتوانسته اند درخواست دهند و به کارت دسترسی داشته باشند کماکان 

از کارت جایگاه دار استفاده می کنند.
* کارت اجباری فعال در چهار کالنشهر: به گفته این مقام مسئول در شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی، استفاده از کارت سوخت شخصی فعال در چهار کالنشهر 
)تهران، کرج، تبریز و اصفهان( است و سپس در مورد دیگر کالنشهرها و در نهایت 

در یک پروسه زمانی برای کل کشور اعمال می شود.
* برای دریافت س��وخت بیش��تر کارت شخصی داشته باش��ید: رضایی در ادامه 
توضیحاتش گفت: همین قدر که مطمئن شویم همه کارت خود را دریافت کرده اند، 
چنانچه از کارت جایگاه دار اس��تفاده کنند، س��وخت کمتری دریافت خواهند کرد. 
با این رویه  مردم ترغیب ش��ده و زودتر نس��بت به دریافت کارت سوخت هوشمند 

شخصی اقدام کنند.
* کسانی که رمز خود را فراموش کرده اند، چه کنند؟ او درباره کسانی که کارت 
ندارن��د و ی��ا رمز کارت خود را فراموش کرده اند هم گفت: اگر کس��ی تا این لحظه 
درخواس��ت کارت نداده به پلیس + ۱۰ و یا دفتر خدمات مشترکین مراجعه کند و 
درخواس��ت المثنی بدهد که با اولویت چهار کالنشهر یادشده کارت صادر می شود، 
اما اگر کس��ی کارت دارد و رمز آن را فراموش کرده اس��ت، چهار رقم آخر ش��ماره 
ملی کس��ی که کارت به نام او صادر ش��ده، به عنوان رمز خواهد بود، این سیاست 
برای این است کسی که مدت ها است از کارت سوخت استفاده نکرده و رمز را نیز 

عوض کرده بود، رمز، by default همان چهار رقم کد ملی اس��ت، بنابراین حتی 
اگر رمز را عوض کرده باش��د چهار رقم آخر کد ملی به عنوان رمز اس��ت و می تواند 

سوختگیری کند.
* سیاس��ت، دریافِت س��وخت با کارت ش��خصی اس��ت: به گفته رضایی، همه 
سیاست ها برای این است که مردم آرامش داشته باشند، اگر در این چهار کالنشهر 
کسی هنوز درخواس��ت نداده، می تواند از کارت س��وخت جایگاه دار استفاده کند، 
اما توصیه اکید این اس��ت که با توجه به اینکه در آینده نزدیک اس��تفاده از کارت 
جایگاه دار محدود می ش��ود دریافت کارت را با جدیت دنبال کنند، چون سیاست، 

دریافِت سوخت با کارت شخصی است.
* جایگاه ها آماده اند: در حال حاضر صد درصد جایگاه ها نه تنها در چهار کالنشهر 
بلکه سراس��ر کشور تجهیز و تست شده اند و همگی آماده اند که سوخت را با کارت 
در اختیار مردم قرار دهند، بنابراین در این مورد مشکلی وجود ندارد و خیال مردم 

راحت باشد.
* ۵۰۰ هزار کارت س��وخت در باجه معطله: مدیر برنامه ریزی شرکت 
مل��ی پخ��ش فرآورده های نفت��ی درباره تع��داد صدور کارت س��وخت 
خاطرنشان کرد: ما از سال گذشته 2میلیون 7۰۰ هزار درخواست برای 
دریافت کارت س��وخت داشته ایم، برای چهار کالنش��هر کارت ها کامل 
صادر ش��ده و در دست مردم و یا در دفاتر پست است، ۵۰۰ هزار کارت 

هم داریم که از قبل صادر شده و اکنون در باجه معطله است.
* اگر هنوز کارت نگرفته اید، به سایت مراجعه کنید: وی از مردم خواست کسانی 
که کارت را قبال درخواس��ت داده ولی هیچ وقت پیگیری نکرده اند کافی اس��ت به 
س��ایت EPOLICE.IR  مراجعه کرده و پالک اتومبیل را ارائه دهند، یک بارکد 
پستی به آنها داده می شود که با کلیک به روی آن متوجه می شوند که باید به کدام 
دفتر پستی مراجعه کنند. پست نیز این امکان را فراهم کرده که اگر مرکز پستی دور 

است یک سرویس اضافه هم داده شود و کارت را دوباره پست می کند.
رضایی در ادامه به مردم توصیه کرد: کس��انی که قبال درخواست داده اند و کارت 

خود را دریافت نکرده اند، حتما دوباره مراجعه کنند.
وی افزود: کس��ی که فقط پالک را به خاطر داش��ته باش��د با مراجعه به س��ایت 

EPOLICE.IR کافی است پالک خودرو را وارد کند و مرکز پستی دریافت کارت 
را مشاهده کند.

این مقام مس��ئول درب��اره دریافت وجه در قبال دریاف��ت کارت هم گفت: طبق 
مصوبه وزارت نفت زمان درخواس��ت کارت در اداره پس��ت ۱۰ هزار تومان دریافت 
می شود و زمان تحویل هیچ پولی پرداخت نمی کند، اما اگر کسی زمان ثبت نام این 
مبلغ را پرداخت نکرده باش��د موقع تحویل در محل آدرسی که اعالم کرده وجه را 

پرداخت می کند.
* به پلیس +۱۰ بروید: وی درباره مراکز ثبت نام برای کسانی که تاکنون اقدامی 
نکرده اند، گفت: در حال حاضر فقط باید به دفاتر خدمات مشترکین یا همان پلیس+ 
۱۰ که به تعداد ۱2۰۰ دفتر در سطح کشور مستقر هستند، مراجعه کنند و با کارت 

اتومبیل، برگ سبز و یا کارت ملی درخواست المثنی بدهند.
رضایی در مورد زمان اجباری ش��دن کارت س��وخت گفت: به مرور زمان وقتی 
مطمئن ش��ویم همه دارندگان خودرو کارت های ش��ان را دریاف��ت کرده اند و هیچ 
شهری درخواس��تی ندارد، محدودیت اعمال می شود البته در مورد چهار کالنشهر 
ته��ران، البرز، تبریز و اصفهان خیلی طوالنی نیس��ت. تا زمانی که تقریبا اطمینان 
حاصل کنیم، همه کارت ها رسیده، کارت های جایگاه دار را محدود می کنیم. البته نه 
اینکه کال حذف شود، بلکه مقدار لیتراژ کم می شود تا مردم ترغیب شوند از کارت 

سوخت شخصی استفاده کنند.
* ش��هرهای منهای چهار کالنشهر، چطور س��وختگیری کنند: وی درباره نحوه 
سوختگیری رانندگانی که از شهرستان به تهران یا سه کالنشهر دیگر سفر می کنند، 
اظهار داشت: فاصله الزامی شدن کارت برای شهرستان ها هم زیاد نیست کما اینکه 
کس��ی که به چهار کالنش��هر مذکور مراجعه می کند، می تواند از کارت جایگاه دار 
اس��تفاده کند و تا یک ماه بعد هم آنقدر محدود نمی ش��ود که باک اتومبیل خالی 
بماند، می توانند کماکان سوخت را با کارت جایگاه دار با مقدار محدود دریافت کنند 

و اگر باز هم نیاز داشته باشد به جایگاه بعدی مراجعه می کنند.
زمان الزامی شدن کارت سوخت: مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی یادآور شد: در آینده نزدیک و وقتی مطمئن شدیم همه کارت سوخت شخصی 

دارند، الزام استفاده از کارت در کل کشور یکنواخت می شود.

هر آنچه باید برای استفاده از کارت سوخت شخصی بدانید
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مناسبت های ملی و مذهبی مثل گذشته روی 
قیمت سکه اثر ندارد

مناسبت های مختلف از جمله اعیاد در سال های گذشته از عوامل اثرگذار 
بر بازار س��که به شمار می آمد. به طور معمول انتظار این است که با نزدیک 
ش��دن به اعیاد مختلف ملی و مذهبی و تعطیالت تقاضا در بازار رشد کرده 
و این تقاضا بر قیمت س��که و طال اثر بگذارد. از س��وی دیگر با فرا رس��یدن 
ایام عزاداری مثل مح��رم، انتظار می رود که به دلیل کاهش تقاضا قیمت ها 
افت کند، با این حال طی یک س��ال گذش��ته بازار کمتر از این عوامل تاثیر 

پذیرفته است.
این یعنی مناسبت ها دیگر اثری روی بازار ندارد و بازار راه خودش را طی 
می کند. اکنون بیشترین عامل اثرگذار بر وضعیت نرخ ها در بازار، قیمت ارز 
در بازار داخلی اس��ت. در واقع می توان گفت نوسانات ارزی به طور مستقیم 
بر قیمت طال و س��که اثر می گذارد. طی یک هفته گذش��ته به دلیل ثبات 
نس��بی قیمت دالر، بازار طال و سکه هم آرام بوده است. وضعیت امروز بازار 
هم حفظ ش��رایط موج��ود بود و قیمت ها اوال به دلی��ل ثبات قیمت دالر و 
دوما به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی در روز یکشنبه تغییر چندانی نکرد.  
هرچن��د انتظار این بود که با توجه به نزدیک ش��دن ب��ه روز عید قربان، 
تقاضای س��که افزایش پیدا کند، اما این پیش بینی تحقق نیافت و برعکس 
قیمت ه��ا 2۰ هزارتومان هم کاهش یافت. می ت��وان گفت این روند تا پایان 

هفته جاری ادامه پیدا می کند.
علت عمده عدم اثرگذاری مناسبت ها بر بازار طال و تقاضا در بازار، شرایط 
معیش��تی مردم و اقتصاد کشور اس��ت. با توجه به افزایش قابل توجه قیمت 
سکه نسبت به سال گذشته در بازار داخلی، خرید سکه به عنوان هدیه برای 
مردم ممکن نیست. قدرت خرید مردم کاهش یافته و این مسئله خود را بر 
س��بک زندگی آنان نشان می دهد. در شرایط کنونی حتی خرید ربع سکه و 

نیم سکه هم برای هدیه دادن برای مردم آسان نیست.

کاهش قیمت طال در آستانه عید قربان
سکه 50 هزار تومان ارزان شد

با عقب نش��ینی دالر در بازار تهران، بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
نیز با کاهش مواجه ش��د و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید با 
کاهش حدود ۵۰ هزار تومانی به قیمت 4 میلیون و ۱4۰ هزار تومان رسید.

 به گزارش خبرآنالین، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی، روز یکش��نبه در 
بازار تهران به قیمت 4 میلیون و ۱4۰ هزار تومان فروخته شد که در قیاس 

با روز شنبه کاهشی نزدیک به ۵۰ هزار تومان را نشان می دهد.
هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز در بازار به نرخ 4۰ میلیون و ۵۰ 
هزار تومان قیمت خورده اس��ت. بر این اساس هر قطعه نیم سکه به قیمت 
2 میلیون و 222 هزار تومان و هر ربع س��که به قیمت یک میلیون و 4۱2 
هزار تومان فروخته ش��د. سکه گرمی نیز در بازار تهران ۹۶۱ هزار تومان به 
فروش رس��ید. بهای هر قطعه طالی ۱8 عیار در بازار تهران هم با کاهش��ی 
نزدیک به 4هزار تومان به نرخ 4۰۹ هزار تومان اعالم ش��د. بر این اس��اس 
حتی فرا رس��یدن ایام عید قربان تا غدیر نیز نتوانست قیمت طال و سکه را 

در بازار با افزایش روبه رو کند.

نخستین ابر استریم بازی های ویدئویی در ایران و خاورمیانه
تولد »پلی پاد« با حمایت بانک پاسارگاد

»پلی پاد« نخستین ابر اس��تریم بازی های رایانه ای در ایران و خاورمیانه، 
توسط شرکت فناپ و با حمایت بانک  پاسارگاد متولد شد.

به گزارش روابط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، »پلی پاد« در بس��تر س��رزمین 
هوش��مند پاد، توسط شرکت فناپ و با حمایت بانک  پاسارگاد، امکان تجربه 
آنالین بازی های رایانه ای را با کیفیت بس��یار خوب، تنها با داشتن اینترنت 
و بدون نیاز به س��خت افزاری قدرتمند، روی انواع رایانه، گوش��ی های همراه 
و حت��ی تلویزیون، ب��ه کاربر می دهد. براس��اس این خبر، از سیس��تم های 
مچ میکینگ )Matchmaking( تا قابلیت برگزاری لیگ هایی با محوریت 
بازی های گوناگ��ون، به این هدف در پلی پاد ق��رار گرفته اند که این پلتفرم 
تبدیل به محل مناس��بی برای بازی س��ازها، بازی بازها و استریمرها شود. در 
جهان، تنها ش��رکت های بزرگ اقدام به ساخت نس��خه های مختلف از این 

پلتفرم کرده اند و پلی پاد، در ایران و خاورمیانه منحصر به فرد است.
 PlayPod گفتنی اس��ت عالقه مندان می توانند با مراجعه به وب س��ایت
ب��ه آدرس HTTPS://play.pod.land به ص��ورت آنالی��ن اولین تجربه  

بازی های استریمی را آغاز کنند.

احتمال کاهش تعداد دستگاه های اجرایی در 
بودجه 99

در آس��تانه تدوین الیحه بودجه ۱۳۹۹ و انجام اصالحات س��اختاری در 
آن،  پیش��نهاد کاهش دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه های آنها در بودجه 

مطرح بوده و احتماال در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایس��نا، گرچه طبق قانون باید الیحه بودجه در نیمه آذرماه هر 
س��ال به مجلس ارائه شود، اما تدوین س��از و کارها و زمینه های آن معموال 
از ابتدای تابس��تان در دستور کار سازمان برنامه و بودجه  و مجموعه دولت 
قرار می گیرد. بر این اس��اس برای بودجه ۱۳۹۹ این روزها جلساتی تشکیل 
شده و کلیت آن در حال بررسی است. بر این اساس اخیرا نیز ستاد بودجه 
در س��ازمان برنامه و بودجه تش��کیل شده و مس��ائل مختلفی مورد بررسی 

قرار گرفت.
اطالع��ات دریافت��ی از این حکایت دارد که در این جلس��ه موضوع اصلی 
مطرح ش��ده به اصالح ساختاری بودجه برمی گردد که باید برای سال آینده 
مدنظر باشد. انجام اصالح س��اختار بودجه از سال گذشته مورد تاکید مقام 
معظم رهبری قرار گرفت و کلیت آن تدوین و مورد تصویب نیز قرار گرفت.

آنچه که در رابطه با اصالح س��اختار بودجه در بودجه ۱۳۹۹ مطرح است 
به تغییراتی در مورد دس��تگاه های اجرایی برمی گردد؛ به طوری که از تعداد 

دستگاه ها و به عبارتی ردیف های مربوط به آن کاسته شود.
این در حالی است که در بودجه هر ساله دستگاه ها و تمام زیرمجموعه های 
آنها در ردیف مش��خصی قرار گرفته و تمام اعداد و ارقام آن عنوان می شود، 
اما این پیش��نهاد مطرح اس��ت ک��ه برای س��ال آینده فقط به دس��تگاه ها 
اکتفا ش��ده و س��رجمع هزینه ها و منابع آنها عنوان ولی دیگر اس��امی و نام 

زیرمجموعه های فرعی دستگاه ها در بودجه قرار نگیرد.

یادداشت

چک های بانکی در س��ال های گذش��ته به معضلی در نظ��ام اقتصادی و 
قضایی کشور تبدیل شده و حجم زیادی از پرونده های محاکم قضایی را به 
خود اختصاص داده اس��ت، اما در سال های اخیر شاهد کاهش روند صدور 
چک های بانکی و همچنین افت میزان برگشت خوردن آنها بوده ایم. به نظر 
می رس��د اعمال مقررات سخت گیرانه در صدور دسته چک، کارساز بوده و 
صدور چک های بانکی و برگش��ت خوردن این چک ها در س��ه سال اخیر 
روندی کاهشی داشته که علت اصلی آن به اصالح قانون چک باز می گردد.

روند کاهشی تعداد چک های عادی
به گزارش ایرنا، بررس��ی آمارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد که از 
س��ال ۱۳۹۵ به بعد از شمار چک های صادره کاسته شده، اما به ارزش 
آنها افزوده ش��ده است. در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۱۳ میلیون و 477 هزار 
و 7۰۰ چ��ک عادی مبادله ای ب��ه ارزش ۶ میلیون و ۱۳۳ هزار و  8۳7 
میلیارد ریال صادر شد که از نظر تعداد معادل ۱4.۹درصد )۱۶ میلیون 
و 848 ه��زار و 487چ��ک( و از نظ��ر ارزش مع��ادل 22.2 درصد )یک 

میلیون ۳۵۹ هزار و 44۹ میلیارد ریال( برگشت خورد.
بر این اس��اس، در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۱۳ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۵7 
چک به ارزش 7میلیون و 488 هزار و ۶۱۹ میلیارد ریال صادر شده که 
از نظر تعداد ۱۵.4درصد )معادل ۱7میلیون و ۳۹2 هزار چک( و از نظر 
ارزش 2۱.۵درص��د )معادل ی��ک میلیون و ۶۱2 هزار و  و 2۳8 میلیارد 

ریال( برگشت خورده بود.
همچنین در س��ال ۱۳۹7 شمار چک های مبادله ای صادرشده به ۹7 
میلی��ون و 2۵۳ ه��زار و ۶۰۰ چک به ارزش ۹ میلی��ون و 4۵۰ هزار و 

8۳۳ میلیارد ریال رسید.
میزان چک های برگش��تی در سال ۱۳۹7 از نظر تعداد به ۱2.7درصد 
)مع��ادل ۱2 میلی��ون و ۳28 ه��زار چک( و از نظ��ر ارزش ۱4.۵درصد 

)معادل یک میلیون و ۳۶۹ هزار و 42میلیارد ریال( کاهش یافت.
افزایش استفاده از چک های رمزدار

در حالی که میزان صدور چک های عادی در س��ال های اخیر کاهش 
داش��ته، اما می��زان ص��دور و اس��تفاده از چک های رمزدار ک��ه دارای 
شاخصه های امنیتی قوی تری بوده اند، افزایش داشته است. براساس آمار 
بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۰ میلیون و 872 هزار و 2۰۰ چک 

رمزدار صادر شده که شمار آن در سال ۹۶ به ۹ میلیون و 24۰ هزار و 
۳۰۰چک و در سال ۹7 به ۱2 میلیون و ۵7۳ هزار و 8۰۰ چک رسید.

کارنامه وصول چک های بانکی در سال 98
ام��ا در فروردین امس��ال ۵ میلیون و ۳7۵ هزار چ��کل مبادله ای به 
ارزش ۵میلیون و 4۱۳ هزار و ۳۹2 میلیارد ریال صادر ش��ده که از نظر 
تعداد حدود ۹.8درصد و از نظر ارزش معادل ۱۰.8درصد آنها برگش��ت 
خورد. در اردیبهشت ماه نیز 7میلیون و 2۰4 هزار چک عادی مبادله ای 
در کش��ور صادر ش��ده که ۹.۱درصد مجموع آنها برگشت خورد. ارزش 
چک های برگشتی اردیبهشت ماه حدود ۹.۳درصد ارزش کل چک های 

صادرشده در دومین ماه فصل بهار بود.
در خردادماه امس��ال  هم حدود ۶.۵ میلیون فق��ره چک عادی به ارزش 
حدود 842 هزار میلیارد ریال در کش��ور صادر شد که افت ۹.2درصدی از 
نظر تعداد و کاهش ۱۵.۱درصدی از نظر ارزش داشته است. در سومین ماه 
فصل بهار، در کل کش��ور حدود ۶۱7 هزار فقره چک به ارزشی حدود ۹4 
هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 

۶.۱درصد و از نظر مبلغ ۱.2درصد افزایش داشته است.
عامل کاهش دهنده چک های برگشتی

درب��اره چرایی کاهش اس��تفاده از چک های بانک��ی و همچنین افت 
میزان چک های برگشتی، عوامل مختلفی سهم دارند که مهم ترین آنها 
اصالح قانون چک اس��ت. در س��ال های اخیر، مق��ررات مربوط به اخذ 
دس��ته چک سختگیرانه تر ش��ده به طوری که قوانین جدید، سامانه ای 
یکپارچ��ه را برای صدور دس��ته  چک ایجاد کرده اند ک��ه طی آن اقدام 
به بررس��ی حس��اب و سوابق درخواس��ت کنندگان دسته  چک می شود. 
همچنین براس��اس قانون جدید چک، در صورت کمبود وجه در حساب 
صادرکننده چک، برای وی کد رهگیری صادر ش��ده و سایر حساب های 

مرتبط به شاخص صادرکننده چک، مسدود می شود.
ثبت 11 میلیون تقاضا برای صدور دسته  چک

با گس��ترش تعداد چک های برگشتی بود که سیاست گذار پولی به این 
فکر افتاد اصالح قانون چک را در دس��تور کار قرار داده و با راه اندازی یک 
س��امانه، نظارت دقیق تری بر روند صدور چک های بانکی و رس��یدگی به 
دعاوی مرتبط با آن صورت گیرد. در واقع، هدف نهایی سامانه های طراحی 

شده از سوی بانک مرکزی از جمله چکاوک و سایر زیرسامانه های مرتبط 
با آن از جمله صیاد و سامانه استعالم پیامکی افزایش اعتبار چک در سطح 
جامع��ه، کاهش آمار چک های بالمحل و کاهش آس��یب های اجتماعی و 

اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک های برگشتی بوده است.
پس از راه اندازی س��امانه چکاوک از خردادماه س��ال ۱۳۹4 و رونمایی 
از طرح ملی صیاد در 28 ش��هریورماه س��ال ۱۳۹۶ و راه اندازی موفق آن 
به همراه اصالح رویه و روال صدور دس��ته چک و یکسان س��ازی مولفه ها 
و خصیصه های محتوایی و امنیتی چک در ش��بکه بانکی، آمارها حاکی از 
بهب��ود فرآیند صدور، پذیرش و پ��ردازش چک و کاهش درصد چک های 

برگشتی بوده است. 
در همین زمینه، مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از 
ثبت ۱۱ میلیون تقاضا برای صدور دس��ته چک خبر داد. او در گفت وگو با 
مه��ر، با بیان اینکه هر فرد در کل ش��عب یک بانک می تواند حداکثر یک 
دسته چک انفرادی و یک دسته چک اشتراکی صیادی داشته باشد، گفت: 

۱۱ میلیون تقاضا برای صدور دسته  چک ثبت شده است.
مدیرکل ریالی و نش��ر بانک مرکزی درباره عملکرد این بانک در بهبود 
جایگاه چک و روند کاهش چک های برگش��تی گفت: طبق آمارها، تعداد 
چک های برگش��تی در س��ال ۱۳78 بالغ بر 2.۶۳ میلیون برگ بوده که با 
ش��یب صعودی، در س��ال ۱۳۹۰ به ۶.۳7 میلیون برگ رسید و این آمار 
حاکی از رش��د ۱42درصدی تعداد چک های برگش��تی ط��ی دوره مورد 
بررس��ی است. همین امر گواه بر ضرورت ایفای نقش بیشتر بانک مرکزی 
جهت س��اماندهی به حوزه پرداخت با چک اس��ت. در همین راستا بانک 
مرکزی با یکسان س��ازی طرح، محتوا و ارتقای مولفه های امنیتی چک به 
منظور افزایش اعتبار آن از طریق ابالغ شیوه نامه اقالم اطالعاتی و محتوای 
فنی چک ها در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ و از سویی دیگر اعتبارسنجی دقیق 
اهلیت دارنده دس��ته چ��ک در زمان صدور، براس��اس قوانین و مقررات و 
سوابق مندرج در سامانه های اطالعاتی اعتباری )چک برگشتی و تسهیالت 
و تعهدات( با رونمایی از طرح صیاد در شهریورماه سال ۱۳۹۶ گام برداشت. 
همچنین با راه اندازی سامانه پیامکی از مهرماه سال ۱۳۹7، امکان دریافت 
اطالعات از سوابق چک برگشتی صادرکننده چک را برای ذی نفعان مهیا 

کرد. 

بانک مرکزی از ثبت 11 میلیون تقاضا برای صدور دسته چک خبر داد

کاهش تخلفات چک های بانکی با اصالح قانون چک

فرص��ت امروز: اگرچه حذف چه��ار صفر از پول ملی به تازگ��ی در ایران مطرح 
شده، اما این برنامه سابقه ای دیرینه دارد و در اوایل دهه7۰ بود که اولین زمزمه ها 
برای اجرای این رفرم پولی به گوش رسید. تجربه دیگر کشورها در اقتصاد جهانی 
نیز نش��ان می دهد که حذف صفر در برخی کش��ورها با توفیق و در برخی کشورها 
با شکس��ت مواجه بوده است. هرچه هس��ت، تاثیرگذاری یا عدم تاثیرگذاری حذف 
چه��ار صفر از پول ملی بر روی تورم، گزاره ای اس��ت که این روزها اقتصاددان ها به 
کرات درباره آن صحبت می کنند و برخی آن را توصیه و برخی نیز بانک مرکزی را 

از اجرای آن برحذر می دارند.
تغییر واحد پولی هزینه چندهزار میلیاردی ندارد

در این میان، عبدالناصر همتی در این باره گفته که اکنون کس��ی اصال »ریال« 
نمی گوید؛ بنابراین چرا واحدی را که هیچ کس اسمش را اعالم نمی کند اصرار داریم 
واحد پول مان باشد. این در حالی است که این طرح اصاًل هزینه چند هزار میلیاردی 
ندارد. رئیس کل بانک مرکزی ضمن تایید گفته کارشناسان مبنی بر اینکه حذف 
صفر از پول ملی هیچ تأثیری بر رشد اقتصادی، تورم، ساختار بانکی و ... ندارد، اظهار 
داشت که این اقدام برای احترام به عرف جامعه انجام می شود. او با اشاره به برخی 
گمانه زنی ها از هزینه های تغییر واحد پولی در این باره گفت: برای امحای اسکناس 
س��الی چندین میلیارد تومان هزینه می کنیم. اس��کناس های فراوان ۱۰۰تومانی و 
۱۰۰۰تومانی که خیلی هم کاربرد در جامعه ندارد را منهدم می کنیم. ما هم گفتیم 
اینها که به تدریج از صحنه خارج می شوند را اندک اندک جایگزین کنیم. همین اآلن 

در حال چاپ پول جدید هستیم.
هدف حذف صفر »انتظارات تورمی« است

در همی��ن رابطه، ایمان اس��المیان، اقتصاددان معتقد اس��ت ک��ه به طور کلی 
طرح هایی مانند حذف صفرها از پول ملی اقداماتی پسافاجعه هستند که مسئوالن 
اقتصادی در ش��رایط تورمی برای جلوگیری از ایج��اد انتظارات تورمی آن را اتخاذ 
می کنند. به گفته او، معموال زمانی که اقتصاد یک کش��ور درگیر تورم است برخی 
انتظارات تورمی شکل می گیرد که مسئوالن اقتصادی در این شرایط برای جلوگیری 

از ایجاد چنین شرایط روانی تصمیم به حذف صفر از پول ملی می گیرد.
اس��المیان در گفت وگو با ایسنا، با اش��اره به تجربه حذف صفرها از پول ملی در 
کش��ورهای آلمان، ترکیه، ژاپن و برزیل گفت: ای��ن اقدام به خودی خود نمی تواند 
تاثیری روی س��اختار اقتصادی کش��ورها داشته باشد، مگر اینکه با دیگر اصالحات 

ساختاری همراه باشد.
حذف صفر می تواند تورم بیاورد

ای��ن اقتصاددان با بی��ان اینکه کاربرد واحدهای ریز پولی هن��وز در اقتصاد رایج 
است، ادامه داد: قیمت بسیاری از سهم ها در بازار بورس هنوز زیر ۱۰۰ تومان است 
و تغییر در واحد پولی می تواند این سهام را دستخوش تغییراتی کند که باید برای 

آن برنامه ریزی کرد.
اسالمیان تغییر واحد پولی را موجب گرد کردن برخی ارقام به سمت باال ارزیابی 
کرد و گفت که این پدیده می تواند باعث افزایش تورم در کوتاه مدت شود؛ از طرفی 

تغییر در شکل اسکناس ها و مسکوکات نیز بار مالی با خود به همراه دارد.
مزایای حذف 4صفر از پول ملی تشریح شود

از سوی دیگر، حسین ساسانی، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی نیز حذف چهارصفر 
از پول ملی را در راستای کاهش هزینه های محاسباتی و آسانی در ثبت اعداد و ارقام 
پولی عنوان کرد و گفت: این اقدام یک تغییر ملی بوده و برای موفقیت در اجرای آن 

ضروری است تا ابعاد همه جانبه آن برای جامعه تشریح شود.
ساسانی در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی دولت، حذف چهار صفر از پول ملی را 
در کنار سایر اصالحات اقتصادی، راهکاری برای کاهش چالش های اقتصادی کشور 
بیان کرد و با اشاره به اینکه حذف صفر از پول ملی، اقدامی صحیح است و موجب 
تسهیل محاسبات و کاهش هزینه چاپ پول خواهد شد، گفت: موفقیت این اقدام 
در گرو عواملی از جمله زمان مناسب و همچنین در نظر گرفتن مجموع شرایط و 
تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن بر متغیرهای اقتصادی اس��ت. به عنوان مثال پس از 
آنکه ترکیه صفر را از پول ملی خود حذف کرد به صورت موازی س��عی کردند که 

تورم را کاهش و رشد اقتصادی را باال ببرند.
وی افزود: اقتصاد و مولفه های آن یک سیس��تم زنده اس��ت که اجزای  آن بر هم  

تاثیر می گذارند و تاثیر می پذیرند، بنابراین با توجه به این مساله مهم، حذف چهار 
صف��ر به عنوان یکی از پازل های یک برنامه جام��ع اقتصادی می تواند اقدامی موثر 
باش��د. در کنار این اقدام ضروری است اقدامات مکملی همچون کاهش نرخ تورم، 
افزایش قدرت خرید و افزایش سرمایه گذاری های خارجی در دستور کار قرار گیرد 

تا نتایج مطلوبی از آن به دست آید.
ساسانی در ادامه با بیان اینکه اجرای این الیحه می تواند گام به گام باشد، گفت: 
تش��ریح این مساله برای جامعه که حذف صفر از پول ملی در نهایت قرار است چه 

هدفی را دنبال کند، می تواند در همراهی جامعه موثر واقع شود.
به گفته وی، حذف صفر از پول ملی یک تغییر ملی اس��ت و با مدیریت صحیح 

و اجرای برنامه جامع کالن اقتصادی، همراهی مردم در این زمینه بیشتر می شود.
وی بیان کرد: معموال وقتی با کارشناسان و صاحب نظران درخصوص حذف صفر 
از پول ملی صحبت می ش��ود سریعا به جواب مستقیم بله یا خیر می رسند. این در 
حالی است که رسیدن به نتیجه مشترک در این خصوص در گرو اطالع از جزییات 

اجرای آن و چگونگی فرآیند تغییر است.

تغییر واحد پولی هزینه چند هزار میلیاردی دارد؟

سیاه و سپید حذف صفر از پول ملی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

محمد کشتی آرای
 تحلیلگر بازار طال و سکه
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7 شرکت بیمه ای هنوز مجمع خود را برگزار نکرده اند
برگزاری مجامع 18 شرکت بیمه

بررس��ی ها نشان می دهد که از بین ش��رکت های بیمه ای، تاکنون مجمع 
۱8 ش��رکت برگزار شده ولی هفت شرکت دیگر هنوز مجمع خود را برگزار 

نکرده اند.
به گزارش ایِبنا، به جز ش��رکت س��هامی بیمه ایران ک��ه به طور معمول 
مجمع آن در ش��هریورماه برگزار می ش��ود و دو ش��رکت بیمه اتکایی امین 
و ایرانی��ان که تاریخ مجام��ع عمومی آنها به دلیل ذات اتکایی آنها در تاریخ 
دیگری برگزار می ش��ود، چهار شرکت بیمه رازی، تعاون، آرمان و حافظ نیز 

تاکنون مجامع خود را برگزار نکرده اند.
بررسی ها نشان می دهد مجامع شرکت های بیمه رازی، آرمان و حافظ به 
دلیل به حد نصاب نرس��یدن قانونی اعضای مجمع برگزار نشده است، با این 

حال طی روزهای آینده مجامع این شرکت ها برگزار خواهد شد.
از س��وی دیگر با وجودی ک��ه صورت های مالی بیمه تع��اون مورد تایید 
حس��ابرس و بیمه مرکزی قرار گرفته، اما به دلیل عدم رس��یدن حد نصاب 
قانونی هنوز مجمع برگزار نش��ده اس��ت و در این راس��تا بیمه تعاون نیز در 
ت��دارک برگزاری مجدد مجمع مطابق قانون تجارت و اساس��نامه ش��رکت 
است، با این حال ۱8 شرکت بیمه آسیا، البرز، دانا، پارسیان، سامان، تجارت 
ن��و، نوین، کارآفرین، ملت، ما، پاس��ارگاد، دی، معلم، کوثر، میهن، س��رمد، 
س��ینا و زندگی خاورمیانه مجامع خود را برگ��زار کرده اند. در این بین تنها 
شرکت های بیمه میهن و سینا زیانده بوده و شرکت بیمه دانا سودی تقسیم 
نکرده است و سایر شرکت های بیمه سودده بوده و سود بین سهامداران شان 

تقسیم کرده اند.
* بیمه آس��یا: مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آسیا در روز 2۵ تیرماه 
برگزار ش��د و صورت های مالی این ش��رکت برای دوره مالی منتهی به 2۹ 
اس��فند ۹7 به تصویب رسید. بر این اساس سود خالص بیمه آسیا برای این 
دوره مالی، رقم ۶44.۵۰۱ میلیون ریال، س��ود قابل تخصیص ۱.۰۳7.872 

میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز ۱2۰ ریال اعالم شده است.
* بیمه البرز: مجمع عمومی عادی س��الیانه بیمه البرز در روز 24 تیرماه 
برگزار ش��د و صورت های مالی این ش��رکت برای دوره مالی منتهی به 2۹ 
اس��فند ۹7 به تصویب رسید. بر این اساس سود خالص بیمه البرز برای این 
دوره مالی، ۶4۱.۱4۵ میلیون ریال، سود قابل تخصیص ۹۰8.۰2۹ میلیون 

ریال و سود نقدی هر سهم نیز ۱2۰ریال اعالم شده است.
* بیمه دانا: مجمع عمومی عادی س��الیانه بیمه دانا در روز 27 تیرماه برگزار 
ش��د و صورت های مالی این ش��رکت برای دوره مالی منتهی به 2۹ اسفند ۹7 
به تصویب رس��ید. بر این اس��اس سود خالص این ش��رکت در این دوره مالی، 
۳۰۱.۹۹8 میلی��ون ریال، س��ود قابل تخصیص ۶7.2۱4 میلیون ریال و س��ود 
خالص هر سهم 2۹۶ ریال و سود نقدی هر سهم نیز صفر ریال اعالم شده است.
* بیمه پارس��یان: مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه پارسیان در روز ۱2 
خردادماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی 
به 2۹ اسفند ۹7 به تصویب رسید. سود خالص این شرکت برای دوره مورد 
اش��اره، 7۶۶.۵۵۹ میلیون ریال، س��ود قابل تخصیص ۱.۱۰۵.4۱2 میلیون 
ریال و س��ود نقدی هر س��هم نیز 28۳ ریال اعالم ش��ده اس��ت. البته بیمه 
پارس��یان در ۱۶ مردادماه مجمع فوق العاده ای را درب��اره افزایش ۳میلیارد 
ریالی برگ��زار کرد و این موضوع از محل مطالبات و آورده نقدی و اندوخته 

به تصویب اعضا رسید.
* بیمه نوین: مجمع عمومی عادی س��الیانه بیمه نوین در روز 2۶ تیرماه 
برگزار ش��د و صورت های مالی این ش��رکت برای دوره مالی منتهی به 2۹ 
اسفند ۹7 به تصویب رسید. بر این اساس سود خالص بیمه نوین برای دوره 
مالی مورد اش��اره 428.8۶7 میلیون ریال، س��ود قاب��ل تخصیص ۶۵.8۹8 

میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز ۳۰ ریال اعالم شد.
* بیمه کارآفرین: مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه کارآفرین در روز 27 
تیرماه برگزار ش��د و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 
2۹ اسفند ۹7 به تصویب رسید. سود خالص بیمه کارآفرین برای دوره مالی 
مورد اشاره ۱۰۵.4۱۱ میلیون ریال، سود قابل تخصیص ۱2۵.48۳ میلیون 
ریال، سود خالص هر سهم ۶۰ ریال بوده ولی این شرکت برای امسال سود 

نقدی تقسیم نکرده است.

نماگربازارسهام

عض��و هیات مدیره فرابورس ایران با بیان اینکه اکوسیس��تم اس��تارت آپی ایران 
در وضعیت موجود س��کته ناقص کرده اس��ت، گفت فعاالن و مجموعه هایی در این 
اکوسیستم بودند که تالش داشتند که یک ریال را هزار ریال قیمت گذاری کنند و 

بفروشند اما در ادامه دچار مشکل شدند.
علی تیموری شندی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه بسیاری معتقدند به 
علت ارزش گذاری های غیرواقعی برخی استارت آپ ها اگر برنامه ششم توسعه و بانک 
مرکزی هم تاس��یس صندوق جدید را منع نمی کرد باز هم سرمایه گذاران تمایلی 
برای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه  گذاری جسورانه نداشتند، اظهار داشت: 
وقتی اولین صندوق سرمایه گذاری جسورانه را برای سرمایه گذاری معرفی می کردیم 
اولین سوالی که از ما می پرسیدند این بود که سود برآوردی چقدر است که در پاسخ 
به این سوال می گفتیم بازده 2X یا ۳X است. در آن زمان تمام متغیرهای اقتصادی 
کش��ور بس��یار یکنواخت بود و قیمت ارز تغییر نمی ک��رد و در خیلی از حوزه های 

اقتصادی بازده زیادی وجود نداشت.
وی ادام��ه داد: در آن مقط��ع ح��س و حال ب��ه وجود آمده بود ک��ه حوزه های 
اس��تارت آپی می تواند فضای جدید سرمایه  گذاری و سودآوری را ایجاد کند. در آن 
مقطع خاص، روند بسیار خوب و مناسبی بود، اما می دانیم که سود عملیاتی بسیاری 
از کسب و کارهای ما از بابت بهره وری و نوآوری نیست. در مقاطع مختلف که نرخ 
ارز باال می رود و بین نرخ بازار و نرخی که دوستان استفاده می کنند شکافی ایجاد 

می  شود و آن فضای تنفسی باعث می شود که حیات شرکت ها ادامه پیدا کند.
عضو هیات مدیره فرابورس ایران توضیح داد: اما در آن مقطع خیلی امیدواری به 
وجود آمده بود که این حوزه ها بتوانند رشد و توسعه قابل توجهی پیدا کنند تا اینکه 
از س��ال قبل یک تغییرات قابل توجهی در نرخ ارز ش��اهد بودیم. واقعیت این است 
که همه آن برآوردهای انتظاری درباره نرخ بازده به خاطر این ش��کاف  ها که در ارز 
و بخش های مختلف اقتصادی به وجود آمد عمال از بین رفت، چراکه یک ش��رکت 

قندی یا پتروشیمی هم ۳۰۰درصد سود داد. هر شخصی هم که دالر می  خرید یک 
روند قابل توجهی سود می کرد.

عضو هیات مدیره فرابورس ایران اظهار داشت: اگر اقتصاد کالن به نحوی مدیریت 
ش��ود که مجموعه هایی که بهره وری الزم را ندارند خارج شوند و مجموعه هایی که 
بهره وری دارند بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند قطعا این حوزه ها می توانند بازده 

قابل توجهی داشته باشند و در اقتصاد رشد پیدا کند.
ارزش گذاری های غیرواقعی به اکوسیستم استارت آپی ضرر زد

وی اضافه کرد: من هم قبول دارم که ارزش گذاری استارت آپ ها زمانی فضایی و 
رویایی بود و شاید کسانی هم که توجهی به ارزش واقعی و درست این حوزه نکردند 
ضررهای قابل توجهی هم داش��تند، ولی با توجه به شرایطی که داریم سال بعد باز 
هم تب حوزه های اس��تارت آپی باال خواهد بود، چون باز شکاف ها و فاصله های نرخ 
در ارز کم می ش��ود و خیلی از کس��ب و کارهای سودهای عملیاتی خود را از دست 

خواهند داد.
تیموری ش��ندی افزود: هرچند قانون برنامه شش��م توسعه محدودیت هایی را به 
وجود آورده ولی باید توجه کنیم که بحث تش��کیل س��رمایه در حوزه استارت آپی 

خیلی در بازار سرمایه نبوده است.
دیگر برای استارت آپ ها صندوق خطرپذیر تاسیس نمی کنیم

ای��ن عضو هیات مدی��ره فرابورس ایران، ادامه داد: ما در تامین س��رمایه لوتوس 
پارس��یان اگ��ر که دوباره بخواهی��م در حوزه اس��تارت آپی کار کنیم قطعا صندوق 
سرمایه گذاری خطرپذیر تاسیس نمی کنیم و یکی از علت های آن عدم درک سازمان 
است. همچنین علت دیگر آن به خاطر مشکالتی است که در بحث های گزارشگری 
و استانداردهای حسابداری داریم. به واسطه بورسی بودن این ابزارها مجبور هستند 
که گزارش  های شفافی را بدهند ولی یک صندوق خطرپذیر و استارت آپی نمی تواند 
مانند یک ش��رکت بالغ گزارش��گری کند. وقتی که در این قالب گزارش��گری کند 

حسابرس می گوید که این صندوق به مرز انحالل رسیده است. روی این حساب اگر 
هم بخواهد در بازار سرمایه ادامه فعالیت دهد حتما باید تمهیداتی اندیشیده شود 
که نحوه فعالیت و گزارشگری آن بهبود پیدا کند وگرنه تا به بار بنشینند مشمول 

ماده ۱4۱ می شوند.
تیموری ش��ندی در پاس��خ به اینکه آیا اکثر اس��تارت آپ های بزرگ واقعا دنبال 
بهره وری بودند یا هدف اصلی ش��ان ارزش گذاری غیرواقعی و جذب س��رمایه و بعد 
سهم فروشی و در انتها خروج بود، گفت: فعاالن و مجموعه هایی در این اکوسیستم 
بودند که تالش داش��تند که یک ریال را هزار ریال قیمت گذاری کنند و به فروش 
برسانند ولی دیدیم که در ادامه دچار مشکل شدند. یک سری مجموعه ها بودند که 
قیمت  گذاری های منصفانه ای انجام دادند که االن هم وضعیت کسب و کار مناسبی 
دارند. منطق ارزش گذاری استارت آپ های آن مجموعه ها که ارزش گذاری غیرواقعی 
باال داشتند، بیشتر بر پایه اثر شبکه ای بوده است. آنها با خود فکر می کردند که اگر 
فالن مقدار س��رمایه بیاید و فالن پلتفرمی ایجاد ش��ود سود فضایی می کنند البته 

بعضی ها واقعا به آنجاها رسیدند و بعضی ها نه.
این عضو هیات مدیره فرابورس ایران گفت: این اکوسیستم از طرف سرمایه گذاران 
به نحو مناس��بی اداره نشد شاید 2۰درصد س��رمایه ها در این حوزه از داخل کشور 
بوده اس��ت 8۰درصد از خارج بوده است. سرمایه های داخلی قابل توجهی در حوزه 
اس��تارت آپ ها حضور نداشتند ولی س��رمایه گذاران خارجی در کشور خودشان در 
ای��ن حوزه بازدهی هایی دی��ده بودند و امیدوار بودند که در داخل کش��ور هم این 

قیمت ها را ببینند.
به اعتقاد وی، اکوسیستم استارت آپی به علت تحوالِت اقتصاد کالنی که در ایران 
داشتیم یک سکته ناقص زده است، امیدواریم که اینها با یک سری تمهیداتی احیا 
ش��وند و ببینیم که مجموعه های دیگری در س��ال های بعد موفق ش��وند و در بازار 

حضور داشته باشند.

چرا اکوسیستم استارت آپی ایران دچار سکته ناقص شده است؟

سکته  ناقص استارت آپ ها در ایران!

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه  شنبه
22 مرداد 1398

شماره 1371



افزایش تولید لوازم خانگی در گرو کاهش 
هزینه های واحد های تولیدی است

کوهکن ری��زی گف��ت برای افزایش تولی��د لوازم خانگی بای��د هزینه های 
واحد های تولیدی را کاهش داد و پکیج مناسبی در نظر گرفته شود تا موانع 

پیش روی تولید از بین رود.
 ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، ب��ه نقل از خانه ملت، محس��ن 
کوهکن ری��زی عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس با اش��اره به توان 
واحد های تولیدی برای تولید لوازم خانگی، گفت: در صورتی که مش��کالت 
نقدینگی و س��رمایه در گ��ردش واحد های تولیدی رفع ش��ود، این واحد ها 
می توانن��د لوازم خانگی باکیفیت و با قیمت مناس��ب را به بازار عرضه کرده 

و بازار را اشباع کنند.
کوهکن ریزی اف��زود: اگرچه دولت باید با حمای��ت از واحد های تولیدی، 
رون��ق تولی��د را اجرایی کند، اما این واحد ها نیز باید متعهد ش��وند تا تولید 

خود را به حداکثر رسانده و نیاز بازار را تامین کنند.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برای افزایش 
تولید لوازم خانگی بای��د هزینه های واحد های تولیدی را کاهش داد، افزود: 
برای حمایت از تولیدکننده داخلی باید پکیج مناسبی در نظر گرفته شود تا 

موانع پیش روی تولید از بین رود.
ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه باید وثیقه های معقول و 
متناس��ب با ش��رایط واحد های تولیدی برای پرداخت تسهیالت از آنها اخذ 
ش��ود، اضافه کرد: اگرچه دولت باید با حمای��ت از واحد های تولیدی، رونق 
تولید را اجرایی کند، اما این واحد ها نیز باید متعهد ش��وند تا تولید خود را 

به حداکثر رسانده و نیاز بازار را تامین کنند.

قیمت تمام شده تولید در حجم زیاد کاهش 
می یابد

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واحد های تولیدی 
داخل��ی باید محصوالت باکیفیت به بازار عرضه کنن��د، ادامه داد با افزایش 
تولی��د، قیمت کاال ها کاهش پیدا می کند چراکه قیمت تمام  ش��ده تولید در 
حجم باال کم می شود. کوهکن تصریح کرد: در صورتی که برای تولیدکننده 
داخلی بازار مناس��بی ایجاد ش��ود و تولیدکنندگان نیز با تمام ظرفیت خود 
به تولید مش��غول شوند مسلماً قیمت کاهش می یابد چراکه می توان سودی 

که از فروش ۱۰ قلم کاال به دست آورد با فروش ۳۰ قلم کاال کسب کرد.
عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س درباره تکنول��وژی موردنیاز 
لوازم خانگی، بیان ک��رد: تکنولوژی موردنیاز برای تولید یخچال، تلویزیون، 
جاروبرقی و... در کش��ور موجود اس��ت و تولیدکنندگان به راحتی می توانند 

نیاز تولید را از داخل تامین کنند.

افت 30درصدی بازار مبلمان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته

رئیس اتحادیه درودگران و مبل س��ازان درباره بازار مبلمان اظهار داش��ت 
بازار مبل نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۰درصد افت کرده است.

عبدالحس��ین عباس��ی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره 
بازار مبلمان اظهار داش��ت: بازار مبل نس��بت به مدت مشابه سال گذشته، 
۳۰درصد افت کرده اس��ت. رئیس اتحادیه درودگران و مبل س��ازان با بیان 
اینک��ه ۶۰درصد مواد اولیه در این صنعت، تولید داخل اس��ت، تصریح کرد: 
اما با این وجود، هنوز با مش��کالتی روبه رو هس��تیم. عباس��ی یادآوری کرد: 
مبلمان به کش��ور هایی همچون حوزه خلیج فارس، گرجس��تان، ازبکستان، 
ترکمنس��تان، عراق، سلیمانیه، صادر می ش��ود. رئیس اتحادیه درودگران و 
مبل س��ازان با اش��اره به اینکه وارداتی در صنعت مبلمان نداریم افزود: این 
صنعت جزو 4۰۰ قلم کاالی ممنوعه به حس��اب می آید. عباسی با تاکید بر 
اینکه در تهران 2۳ هزار واحد صنفی در این صنعت در حال فعالیتند اظهار 
داش��ت: از این تعداد حدود 7۰درصد فعال و ۳۰درصد به صورت نیمه فعال 
مش��غول به کارند. رئیس اتحادیه درودگران و مبل س��ازان با اش��اره به قابل 
رقابت بودن برخی از تولیدات داخلی با نمونه خارجی و کیفیت چش��مگیر 
آنها افزود: متاسفانه این محصوالت از جانب تولیدکنندگان ایرانی به نام های 
معروف خارجی به فروش می رسند و اغلب مردم نیز از نام های خارجی برای 
خرید اس��تقبال می کنن��د، در حالی که کیفیت تولی��دات داخلی در برخی 
موارد از نمونه های خارجی بس��یار بهتراس��ت. عباس��ی در ادامه گفت: بازار 
مبلمان هم همانند سایر اصناف، در جهت تحقق رونق تولید گام های بلندی 

برداشته که امیدواریم تا پایان سال، این امر محقق شود.

ارائه تسهیالت صفر تا 4درصدی به کشاورزان 
عضو اتحادیه ها و تعاونی ها

مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر ایران، گفت براساس تفاهم انجام شده 
با س��ازمان تعاون روستایی و اتحادیه های کشاورزی و روستایی، اعضای این 

تشکل ها می توانند از تسهیالتی صفر تا 4درصدی بهره گیرند.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، حس��ین ش��یرزاد 
مدیرعامل س��ازمان تعاون روس��تایی کش��ور و معاون وزیر جهاد کشاورزی 
روز گذش��ته در مراس��م امضای تفاهم نامه همکاری با بانک قرض الحس��نه 
مهر ایران، اظهار داش��ت: این تفاهم نام��ه به منظور تامین مالی اتحادیه ها و 
تعاونی های کش��اورزی و روستایی کشور انجام شد تا آنها بتوانند تسهیالت 

را با نرخ پایین تری به اعضای خود ارائه دهند.
وی افزود: چالش امروز بخش کش��اورزی آن است که بانک ها و موسسات 
مال��ی تمایلی به تامین مال��ی بنگاه های خود ندارن��د و از طرفی دیگر نرخ 

تسهیالت آنها با بخش کشاورزی هماهنگی ندارد.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور گفت: این تفاهم نامه برای تامین 
مالی خود بنگاه های کوچک بخش کش��اورزی امضا ش��ده اس��ت و ما برای 
تامین مالی اتحادیه ها و تشکل های بخش کشاورزی راهکارهای متعددی در 

نظر گرفته ایم که یکی از آنها تامین مالی اسالمی است.
ش��یرزاد خاطر نش��ان کرد: این تفاهم نامه می تواند بخش��ی از نیاز مالی 
فعالین حوزه کش��اورزی را به ویژه در بخش تامین نهادهایی مانند سم، بذر 
و کود تامین کند. وی اظهار داشت: وظایف جدیدی در حوزه خرید توافقی 
س��ازمان مرکزی تعاون روستایی محول شده است که در حوزه تامین مالی 
خود قرار می گیرد؛ امیدواریم همکاری ما با بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
س��ال های آینده رشد بیشتری داشته باشد تا بتوانیم در زمینه های جدیدی 
از جمله اس��تارت آپ های فعال در بخش کش��اورزی نیز از طریق این تامین 

مالی بهره گیریم.

اخبـــار

مع��اون صنای��ع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی گفت 
س��ازمان صنایع کوچک از نیمه دوم سال گذشته با استفاده از فناوری های جدید 

سامانه ای را راه اندازی کرده که زنجیره تأمین صنایع کوچک است.
 ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، اصغ��ر مصاحب، با بی��ان اینکه اولویت 
این س��ازمان تثبیت وضع کنونی ش��هرک های صنعتی اس��ت، افزود: اکنون وضع 

شهرک های صنعتی مانند شرایط سال گذشته است.
وی افزود: تمام ظرفیت خود را باید برای شهرک های تقاضامحور قرار داده و اگر 
قرار است رونق اقتصادی اتفاق بیفتد، باید آنچه که در قانون برای صنایع کوچک 

مشخص شده است، انجام دهیم.
مصاحب گفت: در قانون برنامه شش��م توس��عه تأکید ش��ده است دستگاه های 
خدمات رس��ان موظفن��د آب، برق، گاز و خدمات دیگ��ر را درب کارگاه تولیدی به 
صنعتگر ارائه دهند؛ ضمن اینکه س��ازمان صنایع کوچک، توس��عه شبکه ای را در 
سطح این صنایع در دست اقدام دارد که شامل توسعه خوشه های کسب و کار که 

در یک موقعیت و در یک زمینه فعال هستند، می شود.
مصاحب گفت: به عنوان نمونه در قم تعداد زیادی واحد مبل س��ازی داش��تیم، 
اما نمی توانس��تند چوب را خشک و رنگ آمیزی کنند که با ایجاد خوشه مبلمان و 
هزینه اندکی، دستگاهی را برای خشک کردن چوب ها تهیه کردند و اکنون مشکل 
این واحد ها رفع شده و بر این اساس، تاکنون ۹7 خوشه ایجاد و امسال ایجاد 4۰ 

خوشه دیگر نیز در دست اقدام است.
صادرات 4 میلیارد دالری صنایع کوچک در 2 سال گذشته

مصاحب گفت: در کل کش��ور 4۶۶ خوشه کسب و کار شناسایی شده اند؛ ضمن 
اینکه در دو سال گذشته حدود 4میلیارد دالر صادرات صنایع کوچک کشور بوده 

است.
معاون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی گفت: این 
س��ازمان از کنسرس��یوم های صادراتی این صنایع حمای��ت می کنند و اکنون ۶8 

کنسرسیوم و ۶2 شرکت ساماندهی صادرات را ثبت کرده ایم.
مصاحب افزود: تس��هیالت تبصره ۱8 که 2۰ هزار میلی��ارد تومان در آن دیده 
ش��ده است و صندوق توسعه ملی ۵۰درصد و منابع بانک ها ۵۰درصد آن را تأمین 

می کنند، آغاز شده است و ۶هزار میلیارد تومان به بانک ها معرفی شده اند.
وی گف��ت: س��ازمان صنایع کوچک از نیمه دوم س��ال گذش��ته با اس��تفاده از 
فناوری های جدید س��امانه ای را راه اندازی کرده که زنجیره تأمین صنایع کوچک 

است.
مصاحب افزود: در این س��امانه خریدار، تأمین کننده م��واد اولیه و تولیدکننده 

حضور دارند.
وی گفت: فرابورس را نیز در سازمان صنایع کوچک فعال کرده و بر این اساس، 

بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در شهرک های صنعتی را دانش بنیان کرده ایم.

مشکالت زیرساختی صنایع کوچک حل شود
محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: صنایع کوچک 
همان قدر که آس��یب پذیرند، به همان میزان نیز قدرت مانور دارند و دولت مکلف 
است تعهدات خود را مانند خدمات برق، آب، راه های دسترسی و جمع آوری زباله 

نسبت به شهرک های صنعتی انجام دهد.
وی افزود: اکنون در شهرک صنعتی چرمشهر صد ها هزار تن ضایعات و زباله های 

سمی تلنبار شده است.
مرتضوی گفت: صد ها هزار شغل در شهرک های صنعتی استان تهران 

منتظر برق هستند.
وی افزود: در حالی که پول انش��عاب از واحد های تولیدی ش��هرک های صنعتی 

گرفته شده است، اما می گویند منابع نداریم و به این واحد ها برق نمی دهند.
دبی��رکل خانه صنعت، مع��دن و تجارت گفت: اگر مش��کل آب، برق و زباله در 

شهرک های صنعتی حل شود، صد ها هزار شغل ایجاد خواهد شد.
مرتض��وی ب��ا بیان اینک��ه  وزارت نیرو چگونه انش��عاب را می فروش��د، اما برق 

نمی دهد، افزود: در پرند صنایع غذایی آب ندارند.
مرتضوی افزود: زمانی که سرمایه گذار وارد شهرک صنعتی می شود پول قرارداد 
را از وی می گیرن��د، اما زمانی که وی کارگاه یا کارخانه خود را راه اندازی می کند، 

می گویند آب و برق نداریم.

راه اندازی زنجیره تامین صنایع کوچک 

واحد های تولیدی در شهرک های صنعتی نباید منتظر تامین برق بمانند

رئیس اتحادیه شیش��ه و آینه تهران گفت هم اکنون مش��کلی در تامین شیشه 
ساختمانی در کشور نداریم مگر آنکه کارخانه جدیدی در کشور احداث شود.

محمدعلی قنبری، در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، درباره وضعیت 
شیش��ه ساختمانی در کش��ور اظهار داشت: هم اکنون مش��کلی در تامین شیشه 

ساختمانی در کشور نداریم مگر آنکه کارخانه جدیدی در کشور احداث شود.
رئیس اتحادیه شیش��ه و آینه تهران با بیان اینک��ه روزانه ۵۰۰ هزار مترمربع 
شیشه تولید می شود، تصریح کرد: هم اکنون ۱۰ کارخانه فلوت در حال فعالیتند.

قنبری  از خودکفایی 4۰درصدی صادرات کارخانجات در بازار شیشه 
س��اختمانی خبر داد و گفت: شیشه س��اختمانی به کشور هایی همچون 

حوزه خلیج فارس، آس��یای میانه، عراق، افغانستان، ترکیه و اروپا صادر 
می شود.

قنبری با اش��اره به اینکه مصرف شیشه تنها در حوزه ساختمان سازی 
خالصه نمی شود، افزود: تأمین نیاز شیشه قفسه، ایستگاه های اتوبوس و 

... باعث توجه بیشتر به تولیدات این بخش شده است.
رئیس اتحادیه شیش��ه و آینه تهران در ادامه تصریح کرد: شیش��ه ساختمانی 
همانند س��ایر اصناف در جهت تحقق رونق تولید، گام های بلندی تا پایان س��ال 

برداشته که امیدواریم تا پایان سال این امر محقق شود.
قنب��ری ب��ا بیان اینکه شیشه س��ازی در ای��ران از نمونه صنایع بس��یار پویا و 

توانمندی به ش��مار می رود، اظهار داش��ت: می طلبد با رونق، توسعه و پیشرفت 
هرچه بیشتری همراه شود.

رئی��س اتحادیه شیش��ه و آینه ته��ران در ادامه از فعالی��ت ۹۰۰ واحد صنفی 
مج��وزدار در ته��ران خب��ر داد و اف��زود: ۳۰۰ واحد غیرمجاز دیگر مش��غول به 

فعالیتند.
رئیس اتحادیه شیش��ه و آینه تهران ادام��ه داد: امیدواریم با الگوبرداری از این 
صنعت و خط و مش��ی پیموده ش��ده در این بخش و پیاده سازی استراتژی های 
اتخاذش��ده برای این حوزه در دیگر صنایع، رشد و شکوفایی فزاینده اقتصادی و 

تولیدی صنایع کشور در دیگر عرصه ها نیز به بهترین نحو ممکن رقم بخورد.

اعضای دبیرخانه مش��ترک تش��کل های صنعتی و صنفی پوشاک ضمن تأکید 
ب��ر بهبود ش��رایط زنجیره تولید به خصوص در حوزه تامی��ن مواد اولیه و تأمین 
نقدینگ��ی موردنیاز واحدهای تولی��دی گفتند زنجیره مالیات بر ارزش افزوده در 

کشور غیرشفاف بوده و افزایش هزینه ها را داشته است.
به گزارش تس��نیم، اعضای دبیرخانه مش��ترک تش��کل های صنعتی و صنفی 
پوش��اک با ارس��ال نام��ه ای به مویدی رئیس س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
ضمن تش��کر برای از س��رگیری مرحله اول برخورد با برندهای محرز پوش��اک 
قاچاق در س��طح عرضه از اوایل تیرماه ۹8، پیرو نشست اخیر دبیرخانه مشترک 
تش��کل های صنعتی و صنفی پوش��اک در مورخ ۹8/۰4/۳۱ مواردی را به ش��رح 

زیر اعالم کردند:
در پ��ی آغاز مرحله اول برخورد با برندهای محرز پوش��اک قاچاق در س��طح 
عرضه از بهمن ماه ۱۳۹7 علی رغم تمام مقاومت ها و کارش��کنی هایی که بعضا با 
البی های گس��ترده سعی در ایجاد اخالل و مسکوت ماندن طرح فوق را داشتند، 
خوش��بختانه با ایجاد ناامن��ی و افزایش هزینه برای قاچاقچیان، ش��اهد کاهش 
نسبی فعالیت برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه بودیم که البته این 
کاهش فعالیت بالفاصله توس��ط برندهای مطرح پوش��اک داخلی جبران شد، به 
گونه ای که در س��طح کش��ور هیچ گونه خللی در تامین پوش��اک شب عید مردم 

مالحظه نگردید. مس��لماً برخی عناصر فعال در حوزه قاچاق پوشاک در پی آنند 
تا با کاهش برخوردها مجددا فعالیت خود را از س��ر گیرند و معتقدند این طرح 
مانند بسیاری از طرح های دیگری که اجرا شد مقطعی و موقتی است، لذا اعضای 
دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و صنفی معتقدند تنها با استمرار طرح در 
بعد زمانی و گس��ترش طرح به تمام استان های کش��ور در بعد مکانی، به زودی 

شاهد رونق نسبی و افزایش تولیدات پوشاک داخلی خواهیم بود.
مطابق مش��اهدات میدانی اعضای دبیرخان��ه بعضا مالحظه می گردد 
ش��مول میدان��ی این طرح به خص��وص در حوزه مراک��ز تجاری مطرح 
گس��ترش چندانی ندارد و با از س��رگیری برخورد از اوایل تیرماه بعضا 
در برخی مراکز این برخوردها صورت نمی گیرد. نیک مس��تحضرید که 
ایجاد تبعیض در برخورد با مراکز متخلف ش��ائبه وجود ارتباطات خاص 
را دامن می زند ضمن اینکه با عدم گس��ترش ش��مول طرح، تنها مراکز 
توزیع پوش��اک قاچاق تغییرخواهند یافت، لذا الزم اس��ت این طرح به 

صورت مستمر، فراگیر و بدون اعمال تبعیض اجرا گردد.
یکی دیگر از موارد مهم در بهبود اجرای طرح برخورد، ارائه و اعالم زمانبندی 
مناس��ب جهت اجرا و پایان مرحله اول طرح اس��ت. اگرچ��ه برخورد با برندهای 
متخلف به جهت گس��تردگی جغرافیایی و کمبود منابع و امکانات مشکل است، 

اما زمانبندی مناس��ب و اعالم آمار برخورد و از نظر تعداد و میزان کش��فیات و 
پوش��اک ضبط ش��ده می تواند در روند اجرایی و بازخورد رس��انه ای حاصل از آن 

بسیار موثر باشد.
همزمان با اجرای طرح برخورد، اجرای زیرساخت های مناسب جهت ریشه  کن 
شدن معضل قاچاق بسیار الزم و ضروری است. همانگونه که مستحضرید با اعالم 
ممنوعیت واردات پوش��اک از خرداد ۹7 شرایط مناسبی جهت اجرای آیین نامه 
ماده 7 دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ایجاد شد. 
تبعا با گذش��ت یک س��ال از ممنوعیت واردات پوش��اک، میزان موجودی انبار و 
سطح عرضه واردکنندگانی که مطابق قانون فعالیت نموده اند کاهش چشمگیری 
یافت��ه و ب��ا توجه ب��ه فصلی بودن پوش��اک، می توان گفت به ح��د صفر نزدیک 
ش��ده اس��ت، لذا همزمان با مرحله اول طرح در تهران و تس��ری دادن اجرا در 
شهرستان ها می توان مرحله دوم طرح در مجتمع های تجاری کوچک تر و برخی 
بازارهای عمده فروش��ی در تهران و شهرستان ها علی الخصوص بازار بزرگ تهران 

را برای پوشاک برند یا غیر برند خارجی نیز اجرایی کرد.
رص��د چگونگ��ی واردات از گم��رکات به خص��وص در مناط��ق آزاد و کنترل 
تراکنش ه��ای باالی مال��ی در مبادالت عمده توزیع پوش��اک می تواند در بهبود 

اجرای طر ح ها کمک شایانی کند.

مشکلی در تامین شیشه ساختمانی نداریم

 تولید روزانه 500 هزار مترمربع شیشه در کشور

شرایط زنجیره تولید پوشاک را اصالح کنید
 لزوم مبارزه جدی با پوشاک قاچاق

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

افزایش تولید لوازم خانگی در گرو کاهش 
هزینه های واحد های تولیدی است

کوهکن ری��زی گف��ت برای افزایش تولی��د لوازم خانگی بای��د هزینه های 
واحد های تولیدی را کاهش داد و پکیج مناسبی در نظر گرفته شود تا موانع 

پیش روی تولید از بین رود.
 ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، ب��ه نقل از خانه ملت، محس��ن 
کوهکن ری��زی عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس با اش��اره به توان 
واحد های تولیدی برای تولید لوازم خانگی، گفت: در صورتی که مش��کالت 
نقدینگی و س��رمایه در گ��ردش واحد های تولیدی رفع ش��ود، این واحد ها 
می توانن��د لوازم خانگی باکیفیت و با قیمت مناس��ب را به بازار عرضه کرده 
و بازار را اش��باع کنند. کوهکن ریزی افزود: اگرچ��ه دولت باید با حمایت از 
واحد های تولیدی، رونق تولید را اجرایی کند، اما این واحد ها نیز باید متعهد 

شوند تا تولید خود را به حداکثر رسانده و نیاز بازار را تامین کنند.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برای افزایش 
تولید لوازم خانگی بای��د هزینه های واحد های تولیدی را کاهش داد، افزود: 
برای حمایت از تولیدکننده داخلی باید پکیج مناسبی در نظر گرفته شود تا 

موانع پیش روی تولید از بین رود.
ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه باید وثیقه های معقول و 
متناس��ب با ش��رایط واحد های تولیدی برای پرداخت تسهیالت از آنها اخذ 
ش��ود، اضافه کرد: اگرچه دولت باید با حمای��ت از واحد های تولیدی، رونق 
تولید را اجرایی کند، اما این واحد ها نیز باید متعهد ش��وند تا تولید خود را 

به حداکثر رسانده و نیاز بازار را تامین کنند.

قیمت تمام شده تولید در حجم زیاد کاهش 
می یابد

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واحد های تولیدی 
داخل��ی باید محصوالت باکیفیت به بازار عرضه کنن��د، ادامه داد با افزایش 
تولی��د، قیمت کاال ها کاهش پیدا می کند چراکه قیمت تمام  ش��ده تولید در 
حجم باال کم می شود. کوهکن تصریح کرد: در صورتی که برای تولیدکننده 
داخلی بازار مناس��بی ایجاد ش��ود و تولیدکنندگان نیز با تمام ظرفیت خود 
به تولید مش��غول شوند مسلماً قیمت کاهش می یابد چراکه می توان سودی 

که از فروش ۱۰ قلم کاال به دست آورد با فروش ۳۰ قلم کاال کسب کرد.
عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س درباره تکنول��وژی موردنیاز 
لوازم خانگی، بیان کرد: تکنول��وژی موردنیاز برای تولید یخچال، تلویزیون، 
جاروبرقی و... در کش��ور موجود اس��ت و تولیدکنندگان به راحتی می توانند 

نیاز تولید را از داخل تامین کنند.

افت 30درصدی بازار مبلمان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته

رئیس اتحادیه درودگران و مبل س��ازان درباره بازار مبلمان اظهار داش��ت 
بازار مبل نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۰درصد افت کرده است.

عبدالحس��ین عباس��ی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره 
بازار مبلمان اظهار داش��ت: بازار مبل نس��بت به مدت مشابه سال گذشته، 
۳۰درصد افت کرده اس��ت. رئیس اتحادیه درودگران و مبل س��ازان با بیان 
اینک��ه ۶۰درصد مواد اولیه در این صنعت، تولید داخل اس��ت، تصریح کرد: 
اما با این وجود، هنوز با مش��کالتی روبه رو هس��تیم. عباس��ی یادآوری کرد: 
مبلمان به کش��ور هایی همچون حوزه خلیج فارس، گرجس��تان، ازبکستان، 
ترکمنس��تان، عراق، سلیمانیه، صادر می ش��ود. رئیس اتحادیه درودگران و 
مبل س��ازان با اش��اره به اینکه وارداتی در صنعت مبلمان نداریم افزود: این 
صنعت جزو 4۰۰ قلم کاالی ممنوعه به حس��اب می آید. عباسی با تاکید بر 
اینکه در تهران 2۳ هزار واحد صنفی در این صنعت در حال فعالیتند اظهار 
داش��ت: از این تعداد حدود 7۰درصد فعال و ۳۰درصد به صورت نیمه فعال 
مش��غول به کارند. رئیس اتحادیه درودگران و مبل س��ازان با اش��اره به قابل 
رقاب��ت بودن برخی از تولیدات داخلی با نمونه خارجی و کیفیت چش��مگیر 
آنها افزود: متاسفانه این محصوالت از جانب تولیدکنندگان ایرانی به نام های 
معروف خارجی به فروش می رسند و اغلب مردم نیز از نام های خارجی برای 
خرید اس��تقبال می کنن��د، در حالی که کیفیت تولی��دات داخلی در برخی 
موارد از نمونه های خارجی بس��یار بهتراس��ت. عباس��ی در ادامه گفت: بازار 
مبلمان هم همانند سایر اصناف، در جهت تحقق رونق تولید گام های بلندی 

برداشته که امیدواریم تا پایان سال، این امر محقق شود.

ارائه تسهیالت صفر تا 4درصدی به کشاورزان 
عضو اتحادیه ها و تعاونی ها

مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر ایران، گفت براساس تفاهم انجام شده 
با س��ازمان تعاون روستایی و اتحادیه های کشاورزی و روستایی، اعضای این 

تشکل ها می توانند از تسهیالتی صفر تا 4درصدی بهره گیرند.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، حس��ین ش��یرزاد 
مدیرعامل س��ازمان تعاون روس��تایی کش��ور و معاون وزیر جهاد کشاورزی 
روز گذش��ته در مراس��م امضای تفاهم نامه همکاری با بانک قرض الحس��نه 
مهر ایران، اظهار داش��ت: این تفاهم نامه ب��ه منظور تامین مالی اتحادیه ها و 
تعاونی های کشاورزی و روستایی کشور انجام شد تا آنها بتوانند تسهیالت را 

با نرخ پایین تری به اعضای خود ارائه دهند.
وی افزود: چالش امروز بخش کش��اورزی آن است که بانک ها و موسسات 
مال��ی تمایلی به تامین مال��ی بنگاه های خود ندارن��د و از طرفی دیگر نرخ 

تسهیالت آنها با بخش کشاورزی هماهنگی ندارد.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور گفت: این تفاهم نامه برای تامین 
مالی خود بنگاه های کوچک بخش کش��اورزی امضا ش��ده اس��ت و ما برای 
تامین مالی اتحادیه ها و تشکل های بخش کشاورزی راهکارهای متعددی در 

نظر گرفته ایم که یکی از آنها تامین مالی اسالمی است.
ش��یرزاد خاطر نش��ان کرد: این تفاهم نامه می تواند بخش��ی از نیاز مالی 
فعالین حوزه کش��اورزی را به ویژه در بخش تامین نهادهایی مانند سم، بذر 

و کود تامین کند.
وی اظه��ار داش��ت: وظایف جدی��دی در ح��وزه خرید توافقی س��ازمان 
مرکزی تعاون روس��تایی محول ش��ده اس��ت که در حوزه تامین مالی خود 
ق��رار می گیرد؛ امیدواریم هم��کاری ما با بانک قرض الحس��نه مهر ایران در 
س��ال های آینده رشد بیشتری داشته باشد تا بتوانیم در زمینه های جدیدی 
از جمله اس��تارت آپ های فعال در بخش کش��اورزی نیز از طریق این تامین 

مالی بهره گیریم.

عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت تصریح کرد تنها راه افزایش بهره وری 
در صنایع خودروس��ازی تغییر تکنولوژی اس��ت و اس��تفاده از تجهیزات به روز در 
این کارخانجات اس��ت چرا که پتانس��یل چندانی برای ارتقای منابع انسانی در این 
ش��رکت ها وجود ندارد و ش��رایط طوری است که تولیدکنندگان بزرگ عمال اجازه 

مدیریت منابع انسانی خود را ندارند.
امیرحسن کاکایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، گفت: در مورد میزان به روز 
بودن تکنولوژی و تجهیزات به کار گرفته در خودروس��ازی و قطعه سازی باید گفت 
علی رغم آنچه تصور می ش��ود این تجهیزات در بعضی از بخش ها دارای تکنولوژی 
بس��یار مدرنی هس��تند، اما آنچه که برای افزایش بهره وری مهم است این است که 
باید کل مجموعه به روزرس��انی و بازسازی شود و فقط با به روز کردن بخشی از آن 

نمی  توان در میزان بهره وری شاهد تغییر محسوسی بود.
وی با بیان اینکه این کار نیازمند س��رمایه  گذاری اس��ت. وضعیت صنعت خودرو 
به اندازه ای اس��فناک است که سرمایه گذاران داخلی چشم انداز خوبی برای ورود به 
این کار نمی بینند. خودروس��ازان هم که در حال زیاندهی هستند عمال امکان این 
سرمایه گذاری فراهم نیست. گفت: البته زیاندهی خودروسازان از هشت سال پیش 
ش��روع شد. در س��ال های ۹۳ و ۹4 این زیان ها تا حدودی جبران شد اما نقدینگی 
ب��رای به روز کردن تجهیزات باقی نماند. در س��ال ۹۶و۹۵ با ورود س��رمایه گذاران 

خارجی اقداماتی صورت گرفت که آن هم با خروج این س��رمایه گذاران از کش��ور 
منتفی شد. مساله سرمایه گذاری برای فناوری و نوآوری موضوع مهمی است که باید 
دولت برای آن راه حلی بیندیش��د چراکه کدام سرمایه گذار حاضر است در صنعتی 
سرمایه گذاری کند که با قیمت گذاری دستوری و تهدیداتی که همواره بر آن سایه 

انداخته است دائما در معرض زیان است سرمایه گذاری کند.
کاکایی افزود: جدای از سرمایه گذاری، راه حل پیشنهادی در این شرایط این است 

که از شرکت های دانش بنیان داخلی برای این کار استفاده کنیم.
این کارشناس صنعت خودرو اذعان داشت: این تصور که شرکت های دانش بنیان 
یا صنایع دفاعی مجانی کار می کنند و یا می توانند نوآوری بزرگی صورت دهند تصور 
غلطی است و باید گفت که نمی توان دست خالی کاری کرد بلکه باید هزینه ای را که 
قرار است برای واردات کاالیی صرف شود در راه نوآوری داخلی در صنایع صرف کرد. 
عالوه بر همه اینها نوآوری داخلی و افزایش بهره وری نه تنها در صنعت خودروسازی 

بلکه در تمامی صنایع نیازمند زمان، برنامه طوالنی و نقشه راه فناوری است.
وی تصری��ح کرد: دولت جدای از تزریق س��رمایه برای زنده نگه داش��تن تولید 
باید س��رمایه ای را مستقیما برای ایجاد نوآوری و افزایش بهره وری اختصاص دهد، 
همانط��ور که در بحران اقتص��ادی 2۰۰8 در دنیا این کار ص��ورت گرفت یا اینکه 
مشوق ها و تضامینی قرار دهد که سرمایه گذار خصوصی با خیال راحت این هزینه ها 

را متقبل شود و وارد این عرصه شود. کاکایی بیان داشت: نقشه راه فناوری به این 
صورت عمل خواهد کرد که به طور مثال پلی اتان یا ابری که برای صندلی خودرو 
اس��تفاده می ش��ود تولید این محصول به مواد اولیه ای به نام پلیول نیاز دارد که از 
طریق واردات تامین می ش��ود. تولید چنین ماده شاید اگر تنها برای صنعت خودرو 
صورت گیرد صرفه اقتصادی نداش��ته باش��د، ولی زمانی که مجموعه مصرف پلی 
اتان در س��ایر صنایعی که به این مواد نیازمند اس��ت را بررسی کنیم کامال به صرفه 

خواهد بود.
عض��و هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت تاکید کرد: ما نه تنها یک نقش��ه راه 
فناوری برای خودروس��ازی نیاز داریم بلکه برای کل صنایع هم نیازمند نقش��ه راه 
فناوری هس��تیم، چراکه خیلی مواد دیگر هس��تند که وقتی که از دید یک صنعت 

به آن نگاه شود توجیه اقتصادی ندارد ولی در سطح کالن تر کامال به صرفه است.
وی افزود: دولت هم باید برنامه داشته باشد که سرمایه گذار خیالش راحت باشد 
به این صورت که به طور مثال خرید دوره یکساله اش تضمین شود. سرمایه گذاری 
زمان می برد اگر در آینده روابط بین الملل به روال قبلی بازگردد بزرگترین خطر برای 
س��رمایه گذار فناوری پیش می آید چراکه ممکن است مجددا به واردات روی آورده 
ش��ود؛ آن چیزی که در س��ال های ۹۳ تا ۹۵ رخ داد. دولت الزم است تضمین کند 
که تا پنج سال که ماده ای در کشور تولید شد و به جواب برسد آن ماده وارد نشود.

افزایش بهره وری در صنعت خودرو در گرو تغییر تکنولوژی است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت برای آزادسازی واردات خودرو در حال 
مذاکره با مسئوالن دولتی هستیم.

به گزارش پایگاه خبری ربیع به نقل از ایسنا، مهدی دادفر  اظهار داشت: پس 
از خروج خودروهای مانده در گمرک ها، صنف واردکنندگان خودرو کامال تعطیل 

خواهد شد و صنفی به این اسم دیگر نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: درخصوص پیگیری آزادس��ازی واردات خ��ودرو مکررا در حال 
مذاکره با مسئوالن دولتی هستیم و مکاتباتی نیز با رئیس جمهوری و معاون اول 

ریاست جمهوری داشته ایم تا برای مجموعه واردکنندگان خودرو فکری کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: پیش��نهاداتی در این زمینه داده شده 
ک��ه ب��رای واردات خودرو نیاز به ارز نداریم و تامین خ��ودرو بدون اخذ وجه نیز 
می تواند انجام ش��ود. سرمایه های ایرانیان خارج از کشور در شرایط تحریمی نیز 

قابل استفاده است و می توان از آن  برای واردات خودرو استفاده کرد.
وی با بیان اینکه امکان واردات خودرو در عمل وجود دارد، بنابراین دغدغه ما 
زیرساخت های ایجاد شده است، اظهار داشت: شاخص بودن خودروهای وارداتی 

و پیش��رو بودن آنها در ارائه مدل های نو به کش��ور در صنعت خودروس��ازی، در 
حال حاضر مطرح اس��ت؛ در نتیجه باید راه ورود چنین خودروهایی به کشور باز 
بماند و مردم باید بدانند تکنولوژی روز خودرویی چه چیزهایی را ارائه می دهد.

دادف��ر ادام��ه داد: به طور مثال ت��ا زمانی که خودروه��ای هیبریدی در ایران 
ش��ناخته نشده باش��ند، مردم و صنعت خودرو به س��مت آن نیز نخواهند رفت. 
محدودیت هایی که بر واردات خودرو اعمال شده، باعث می شود از تکنولوژی های 

روز دنیا عقب مانده و به دنبال آن نرویم.
وی اظهار داش��ت: امروز اگر گفته می ش��ود که خودروسازان داخلی به سمت 
خودروه��ای برقی و هیبریدی بروند، به این دلیل اس��ت که زمانی ش��اهد ورود 
چنی��ن خودروهای��ی به کش��ور بوده ایم. این در صورتی اس��ت ک��ه خودروهای 
هیبری��دی در دنی��ا خیلی هم جدید نیس��تند. ای��ن نکته را نی��ز باید گفت که 
اگ��ر امروزه مردم ب��ه خودروهای گیربکس اتوماتیک عالقه مند ش��ده اند، به این 
دلیل اس��ت که بیش از 2۰ س��ال واردکنندگان خودرو در ح��ال واردات چنین 

خودروهایی به کشور بوده اند.

به گزارش ایسنا، از ابتدای تیرماه سال گذشته با مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، 
واردات بی��ش از ۱۳۳۹ قلم کاالی لوک��س و غیرضروری از جمله خودرو ممنوع 

شد.
بیشتر کارشناس��ان معتقدند در شرایط فعلی که آمریکا با تروریسم اقتصادی 
به دنبال نابود کردن منابع ارزی ایران و فش��ار وارد کردن به اقتصاد و معیش��ت 
مردم ایران است، صرف کردن منابع ارزی کشور برای واردکردن کاالهای لوکس 

و غیرضروری همچون خودرو برخالف منافع و مصالح ملی است.
اظه��ارات دبیر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو مبنی بر تعطیل ش��دن صنف 
واردکنن��دگان خ��ودرو در حالی اس��ت که براس��اس قانون حمای��ت از حقوق 
مصرف کنن��دگان خودرو، ش��رکت های واردکننده خودرو موظف هس��تند تا ۱۰ 
س��ال پس از فروش آخرین دس��تگاه از خودروهای وارداتی خود خدمات پس از 
ف��روش )وارانتی( به خریداران این محصوالت ارائه کنند، بنابراین ایجاد ش��ائبه 
تعطیل ش��دن این صنف نادرس��ت بوده و حداقل تا ۱۰ س��ال آینده باید به کار 

خود ادامه دهند.

پس از ماه ها کش��مکش، س��رانجام به تاریخ اجباری ش��دن اس��تفاده از کارت 
س��وخت در خودروها رسیدیم و از 22 مردادماه در کالنشهرهای کشور، استفاده 
از کارت س��وخت ش��خصی در پمپ بنزین  ها ضرورت دارد. ای��ن رویه در آینده 
نزدیک در سایر شهرها نیز اجرایی خواهد شد و با صدور تمام کارت سوخت های 
ثبت نامی، اس��تفاده از کارت س��وخت جایگاه ها نیز ممنوع می ش��ود. شماری از 
دولتم��ردان و به خصوص نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی تاکید دارند که 
بازگش��ت کارت های س��وخت صرفا برای کنترل میزان مص��رف و جلوگیری از 
قاچاق س��وخت انجام می شود و فعال برنامه ای برای سهمیه بندی یا افزایش نرخ 
بنزی��ن وجود ندارد. به گزارش گروه اجتماعی برنا، با این حال مس��افرکش های 
ش��خصی، رانندگان آژانس، رانندگان وانت و ش��اغلین در س��رویس های تاکسی 
اینترنتی از جمله اقش��اری هس��تند که مس��تقیما در اثر افزایش ش��دید قیمت 
س��وخت و سهمیه بندی بنزین آس��یب می بینند و تعیین سهمیه ویژه برای این 
دس��ته از افراد نیز با حاش��یه هایی همراه اس��ت که پیش از این به انواع مختلف 
تجربه ش��ده اس��ت. در این راستا به نظر می رس��د که فعال امکان سوخت گیری 
روزانه ۶۰ لیتر به ازای هر کارت سوخت وجود داشته باشد و ظاهرا اقداماتی نیز 
برای ارائه س��همیه ویژه سوخت به رانندگان تاکسی های اینترنتی و آژانس ها در 

دستور کار قرار دارد تا در صورت سهمیه بندی، این قشر دچار مشکل نشوند.
نقش اثرگذار و غیرقابل انکار بنزین در زندگی و معیشت مردم سبب شده است 
تا قیمت و میزان مصرف آن در کشور یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعات 
اقتصادی خانوارها و دولت ها محسوب شود. افزایش نرخ دالر، تفاوت فاحش نرخ 
سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه، افزایش قاچاق و مصرف بنزین از 
جمله مواردی به ش��مار می رود که دولت و مجلس را برای س��همیه بندی بنزین 

ترغیب کرده است.
زمان اجباری شدن کارت سوخت اعالم شد

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به تازگی با صدور اطالعیه ای اعالم 
کرد؛ در اجرای سیاس��ت های دولت و مجلس ش��ورای اسالمی، عرضه بنزین در 
جایگاه های سراسر کشور از تاریخ بیست و دوم مردادماه سال جاری صرفا با ارائه 

کارت هوشمند سوخت خودرو، امکانپذیر خواهد بود.
براس��اس ای��ن اطالعیه، آن دس��ته از صاحبان خودروها که کارت هوش��مند 
سوخت خود را گم کرده و براساس فراخوان قبلی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران، نس��بت به درج اطالعات خود در س��امانه دولت همراه اقدام و با طی 
کردن فرآیند الزم، ش��ماره حس��اب کارت اعتباری خود را ثبت کرده اند، نیازی 

به ثبت نام مجدد نداش��ته و کارت هوشمند سوخت آنها براساس ثبت نام انجام 
شده قبلی، صادر و توس��ط شرکت پست جمهوری اسالمی ایران به آنها تحویل 

داده خواهد شد.
این هموطنان هزینه صدور کارت س��وخت المثنی را برابر تعرفه مصوب )۱۰ 
هزار تومان(، هنگام دریافت کارت، به ماموران ش��رکت پست جمهوری اسالمی 

ایران پرداخت خواهند کرد.
نحوه بازیابی رمز کارت هوشمند سوخت

با توجه به اینکه یکی از س��واالت رایج بین مالکانی که دارای کارت س��وخت 
هستند، نحوه بازیابی رمز کارت سوخت خودروی خود است، شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی اعالم کرده است، رمز این کارت ها به صورت پیش فرض چهار 
رقم آخر کد ملی مالک خودرو )فردی که کارت به نامش صادر ش��ده( است، اما 
اگر نام مالک فعلی خودرو با نام ثبت ش��ده در روی کارت سوخت مغایرت داشته 
باش��د و یا افراد رمز کارت سوخت خود را از حالت پیش فرض تغییر داده باشند، 
در صورت فراموش کردن رمز کارت هوش��مند س��وخت، برای بازیابی آن باید به 
یکی از نواحی یا مناطق ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در سراس��ر 

کشور مراجعه کنند.

انجمن واردکنندگان خودرو به دنبال آزادسازی واردات

همه چیز در مورد کارت سوخت خودرو؛ 4 رقم آخر کد ملی، رمز شماست
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رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت کشور در حال حاضر دچار مشکالتی 
ش��ده که بدون کمک بخش خصوص��ی نمی توان این معضالت را حل 
ک��رد، لذا دولت باید زمین��ه ای را فراهم کند تا مس��یر فعالیت بخش 

خصوصی هموارتر شود .
 به گزارش ایس��نا رحیم بناموالیی، اظهار 
داش��ت: اتاق بازرگانی وظیفه واس��طه گری 
و س��اماندهی ارتباط بین تولیدکنندگان و 

صنعتگران را به عهده دارد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه اس��تراتژی اتاق 
بازرگانی متکی بر افزایش تولیدات غیرنفتی 
و عدم وابس��تگی به دولت اس��ت، افزود: ما 
به دنبال جذب افرادی هس��تیم که اصالت 
عمل دارند و شفاف سازی را سرلوحه اعمال 
خود قرار داده اند. این مس��ئول بیان کرد: با 
توجه به ش��رایط امروز جامع��ه کارکردن و 
تصمیم س��ازی کمی دشوار شده است چون 

مراک��ز تصمیم گی��ری در بخش دولتی و خصوصی زیاد ش��ده که این 
وضعیت بس��تر نارضایتی، بوروکراسی و فسادهای مالی را ایجاد کرده 
است . بناموالیی اضافه کرد: کشور در حال حاضر دچار مشکالتی شده 

ک��ه بدون کمک بخش خصوصی نمی ت��وان این معضالت را حل کرد، 
لذا دولت باید زمینه ای را فراهم کند تا مسیر فعالیت بخش خصوصی 

هموارتر شود.
وی ب��ا تاکید بر اینکه م��ا امروز باید به 
فکر تولید ث��روت و رونق اقتصاد باش��یم 
تا کش��ور از این وضعیت نجات پیدا کند، 
گف��ت: اتاق های بازرگان��ی تولید ثروت را 
در دس��تور کار خود دارن��د و با حمایت از 
س��رمایه گذاران و تولیدکنندگان به تحقق 

این هدف کمک می کنند .
رئیس اتاق البرز تصری��ح کرد: حمایت 
از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 
راهی ب��رای تولید ث��روت و رونق اقتصاد 
اس��ت، باید نگاه س��نتی به کس��ب و کار 
را کن��ار بگذاریم و ب��ه ایده ها و روش های 
جدید فرصت بدهیم تا وارد میدان شوند.

وی تاکید کرد: نگاه ها باید به مس��ئله تولید و اقتصاد اصالح ش��ود، 
بای��د جزی��ر ه ای عمل کردن را کنار بگذاریم و ش��فافیت را س��رلوحه 

کارهای مان قرار بدهیم .

س��عید نمکی وزیر بهداش��ت در  نخس��تین گردهمایی پیش��گامان اقتصاد 
دانش بنی��ان در حوزه س��المت که با حضور س��ورنا س��تاری مع��اون علمی و 
فن��اوری رئی��س جمهوری، علی وح��دت رئیس  صندوق نوآوری و ش��کوفایی 

ریاس��ت جمهوری در محل صندوق نوآوری و 
 ش��کوفایی برگزار ش��د، اظهار داشت: در تولید 
داروی داخل��ی ب��ا چالش های زی��ادی مواجه 
هس��تیم؛ زمان��ی که یک دارو ب��ه تولید داخل 
برسد ش��رکت های تولیدکننده خارجی قیمت 
ف��روش خود را به ش��دت کاه��ش می دهند تا 
با توجه به نظام بیمه ای، ش��رکت تولیدکننده 
داخلی توانایی تولید خود را از دس��ت دهد و از 
چرخه خارج ش��ود؛ در این شرایط باید حامی 

تولیدکنندگان داخلی باشیم.
انبار ش��دن داروی فاکتور 8 ایرانی با کاهش 

قیمت نمونه خارجی
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان نمکی 

افزود: در تهیه برخی دارو ها از جمله فاکتور 8 این تجربه را داشتیم و دارو های 
تولیدش��ده داخلی در انبار ه��ا باقی ماند؛ همدلی ها و اتفاقات رخدادها نش��ان 
می دهد که کنار هم بودن ما با واردات مقابله می کند؛ این اتفاق از توان دولت 

خارج است و باید از درون جامعه بیرون بیاید.
نمک��ی با تاکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان و ش��رکت های 
دانش بنیان اظهار داش��ت: این حجم انبوه از ش��رکت های دانش بنیان 
س��المت افتخارآفرین اس��ت؛ نیازمندی 
ما در س��المت اهمیت پرداختن به این 
ح��وزه را بس��یار بااهمیت ت��ر می کند و 
یقی��ن داریم که فعالیت این ش��رکت ها 

آغاز یک راه بزرگ است.
نمکی ادامه داد: پیش از انقالب و با حضور 
ش��رکت های چند ملیتی، فقط 2۵درصد نیاز 
داروی��ی کش��ور در داخل تولید می ش��د، اما 
امروز با کمک ش��رکت های تحقیق و توسعه 
داروی��ی ۹7درص��د داروی موردنیاز کش��ور 
در داخ��ل تولید می ش��ود؛ ۳درصد باقیمانده 
مرب��وط ب��ه دارو های های ت��ک و گرانقیمت 
است که چند شرکت محدود در جهان تولید 
می کنند و چیزی حدود ۱.۳ میلیارد دالر هزینه به کش��ور ما تحمیل می کند، 
این در حالی اس��ت که همان ۹7درصد داروی کش��ور تنها ۵۵۰ میلیون دالر 

ارزبری داشته است.

دانش بنیان ها برای تولید دارو های های تک و گرانقیمت پای کار بیایندایده ها برای تجاری سازی به فرصت نیازمندند

راهبری راهبردی سرآمدان و نخبگان حقیقی در گلوگاه های فرآیند 
پرپیچ و َخم تولید کش��ور، در همه زمان ها و به ویژه در شرایط سخت 
تحریم های پیچیده، افقی روش��ن و امیدبخش را برای اقتصاد کش��ور 

رقم خواهد زد.
 »رونق تولید« از آن دس��ت موضوعاتی اس��ت ک��ه اکثر متخّصصان 
اقتصاد و مدیریت آن را تنها راه برون رفت کشور از هجمه های بیرونی 
فزاینده می دانند. مقوله حیات��ی و پراهمیت رونق تولید تنها با تعیین 

شعار ساالنه محقق نخواهد شد، بلکه 
این  امر مس��تلزم تعیی��ن راهبردها، 
راهکاره��ا و نیز به کارگی��ری موثر 
س��رمایه های انس��انی واال و در تراز 
باال اس��ت ک��ه امکان اج��رای آن را 
فراه��م می س��ازد. با رص��د حقیقی 
میدانی زیست بوم عرصه های مختلف 
فرهنگ��ی،  اجتماع��ی،  اقتص��ادی، 
سیاسی، مدیریتی و رسانه ای کشور 
در می یابیم ک��ه موانع و چالش های 
متعددی را ب��رای تحقق این راهبرد 
در پی��ش رو داریم و ب��ه طور قطع 
نیازمند به یک عزم و تصمیم بزرگ، 
عالمانه، قاطعانه و ش��جاعانه هستیم 
که بدون شک در این کارزار سخت، 
پیچیده و ترکیبی، راهبری راهبردی 
مردان و زنان س��رآمد و نخبه، بسان 
هادیان اصلی این اَبرموضوع، بیش از 

همه جلوه می نماید.
خطای راهبردی مدیریتی کش��ور 
در بحث راهبری تولید، سخت افزاری 
نگریس��تن ص��رف به ای��ن موضوع 
چندوجه��ی و پیچی��ده اس��ت؛ در 
حالی که مدیریت و راهبری این امر 
شامل سه گانه سخت افزار، نرم افزار و 
مغزافزار،  به ص��ورت درهم تنیده و 
توامان، است. در هر یک از این ابعاد 
سه گانه می توان راهکارهایی را برای 
تف��وق بر موانع متعدد و متنوع رونق 
تولید برش��مرد. از بُعد سخت افزاری، 

مهمترین عامل رونق تولید را در کنار سایر عوامل مطرحی مانند حمل 
و نقل، نگهداری )انبارداری( و توزیع، تامین مالی و سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی می دانند که نقش بازار پول )بانک ها(، بازارس��رمایه 
)بورس ه��ای اوراق به��ادار( و بازار بیمه )صنعت بیم��ه( در این میان، 

نقشی حیاتی و غیرقابل انکارند.
از بُع��د نرم افزاری می  توان به عواملی مانند ارتقای مس��تمر و پایدار 
فرهن��گ عمومی در زمینه تقدس مقوله کار، تولید مولد و کارآفرینی، 

نظارت هوش��مند، پیشگیرانه و شفاف، مبارزه جدی، علمی و تخصصی 
با زمینه  های بروز فس��اد فردی و نظام یافته، ثبات در قوانین و مقررات 
و جلوگی��ری از تصمیم  های خلق الس��اعه، عجوالن��ه، بی برنامه و فاقد 

آینده نگری جامع اشاره کرد.
بُع��د مهم دیگ��ر، بُعد مغزافزار اس��ت. عاملی بنیادی��ن، ارتقابخش، 
رونق آفرین و نوآور که نقش��ی بی بدیل و مزیت ساز در فرآیند زنجیروار 
تحقیق و توس��عه، تامین، تولید، بازاریابی و فروش محصول اعم از کاال 

و خدمات ایفا می کند.
بعد مغزافزار اش��اره مس��تقیم به س��رمایه های انس��انی متخصص و 
مسئولیت پذیر دارد و به همین دلیل رهبری چند سطحی سرمایه های 
انس��انیِ ارز آفری��ن در قالب اتخاذ 
گوناگون  اقتضای��ی  راهبرده��ای 
در فرآین��د طوالن��ی مدیری��ت و 
راهبری اس��تعدادهای برتر شامل 
اس��تعدادیابی،  اس��تعدادخواهی، 
و  اس��تعدادداری  استعدادپروری، 
اس��تعدادافزایی از اهمیت بس��یار 
باالیی برخوردار است؛ به گونه ای 
که با اس��تمرار در ای��ن امر مهم، 
انتظ��ار طلوع، درخش��ش، رونق، 
جه��ش وار  اثرگ��ذاری  و  ارتق��ا 
س��رآمدان و نخب��گان در موضوع 
تولی��د را انتظار داری��م. به بیانی 
دیگ��ر، راه اساس��ی و پراطمینان 
رونق تولید داخ��ل، اتکای عملی 
و حقیق��ی حداکث��ری به ظرفیت 
ب��االی س��رآمدان و نخب��گان در 
تحول واحدهای تحقیق و توسعه 
واحدهای تولیدی ب��ه مثابه قلب 

رونق تولید است.
در این میان نقش دانشگاه های 
پژوهش��ی و کارآفرین ب��ه عنوان 
دانش��گاه های نس��ل دوم و سوم 
سیاس��تگذار،  نهاده��ای  نی��ز  و 
برنامه ری��ز و خ��ط مش��ی گذاری 
چ��ون بنی��اد مل��ی نخب��گان در 
شناس��ایی دقیق، ظرفیت سنجی، 
ایجاد  هدای��ت و توانمندس��ازی، 
و  تخصص��ی  اطالعات��ی  بان��ک 
هدفمند از مستعدین، سرآمدان و 
نخبگان و ایجاد پیوند حقیقی بین صنعت و دانش��گاه از طریق معرفی 
مس��تمر و با برنامه نخبگان تخصصی فناوری های سخت و نرم به بدنه 
تولیدی کش��ور برکسی پوشیده نیست. نتیجه آنکه، راهبری راهبردی 
س��رآمدان و نخبگان حقیقی در گلوگاه های فرآیند پرپیچ و خم تولید 
کشور، در همه زمان ها و به ویژه در شرایط سخت تحریم های پیچیده، 
چندالیه، مس��تمر و پایدار، افقی روش��ن و امیدبخ��ش را برای اقتصاد 

کشور رقم خواهد زد.    

راهبری راهبردی نخبگان در رونق تولید

دریچــه

معاون اس��تاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه با اشاره به قول مساعد وزیر صمت 
در حمایت از توس��عه صنعتی و اقتصادی منطقه گفت در این راستا، روند ایجاد منطقه 

ویژه اقتصادی مراغه تسریع و تسهیل می شود. 
به گزارش ایرنا، حمید ش��کری با اش��اره به دیدار اخیر خود ب��ا وزیر صمت افزود: با 
توجه به تصویب منطقه ویژه اقتصادی مراغه در هیات دولت، با رایزنی های انجام ش��ده 
با وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقدمات توس��عه و ایجاد زیرساخت های الزم برای این 

منظور فراهم خواهد شد.
وی ادام��ه داد: بهره گی��ری از توانمندی ه��ای منطقه در راس��تای گس��ترش صنایع 
دانش بنیان از مهم ترین رویکردها در توسعه و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مراغه خواهد 

بود.

روند ایجاد منطقه ویژه اقتصادی 
مراغه تسریع می شود

مهدی حمزه پور
دبیر شورای فرهنگی سازی بنیاد ملی نخبگان

سه  شنبه
22 مرداد 1398

شماره 1371
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کارآفرین برتر کش��ور با بیان اینکه نبود خالقیت از مشکالت اصلی 
راه اندازی کس��ب و کارهای جدید است، گفت »تریز« روشی نوین در 

مدیریت و کسب و کار محسوب می شود و باید مورد توجه باشد.
 ب��ه گزارش مهر روزبه پرچمی، با اش��اره 
به اینکه یکی از مش��کالت راه اندازی کسب 
و کار نب��ود ب��ه کارگیری خالقیت اس��ت، 
اظهار داش��ت: در هر سازمان اقتصادی باید 
س��ه موضوع، محتوا، نوع خدمت رس��انی و 
محص��ول را در اولویت ق��رار داد چراکه هر 
س��ازمان اقتصادی ی��ک  ارگانیس��م زنده 
محسوب می شود. وی با بیان اینکه »تریز« 
مهندس��ی و مدیریت خالقیت در راه اندازی 
سیس��تم های فنی قابل لمس اس��ت که به 
کس��ب و کارهای نوین مربوط نیست، ادامه 
داد: »تریز« سیس��تمی است که در روسیه 
ابداع شد و یکی از ده ها مکانیزمی است که 

می تواند بحران های مهندسی در کشورها را کاهش دهد.
 کارآفرین برتر کشور با بیان اینکه نخستین اصل »تریز« با تفکیک 
کردن و جداس��ازی اجزای سیستم شروع می شود، بیان داشت: در هر 

کس��ب و کاری بای��د بخش های مختلف از هم تفکیک ش��ود؛ به طور 
مثال زمانی که شرکت تویوتا اعالم کرد که می خواهد در تولید خودرو 
رتبه نخس��ت را به دس��ت آورد مورد اس��تهزا واقع شد چراکه صنعت 
خودرو در دس��ت آمریکا بود، اما ش��رکت 
تویوتا توانست با رعایت اولین اصل »تریز« 

چابک شده و  به هدفش برسد.
وی  تصری��ح ک��رد: ب��ا فراگیر ش��دن 
آموزش ه��ای مجازی این فرص��ت فراهم 
ش��د تا به نیازها و تقاضای واقعی مخاطب 
پاسخ داده ش��ود، این اصل را می توان در 
فلسفه ذهن هم جس��ت و جو کرد، اینکه 
ه��ر چیزی در زندگی یا به کار می آید و یا 
به درد نمی خورد و باید دور ریخته ش��ود 
که اگر این نگاه که بر نیاز واقعی اس��توار 
است در کسب و کار رعایت شود می تواند 

باعث رونق شود.
پرچمی افزود: ارتقای کیفیت موضعی در مبحث »تریز« می تواند در 
کسب و کار موثر واقع شود به این معنا که اگر تولید نیاز به بسته بندی 

شیک داشت باید به آن دقت و توجه کرد.

فراخوان چالش نوآوری ارتقای کیفی آب آش��امیدنی با هدف رونق ایده های 
فناورانه در حوزه تأمین و تصفیه آب برگزار می شود.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، آب س��الم و قابل دس��ترس یکی از 
نیازهای مهم س��المتی جامعه اس��ت. آب مورد 
اس��تفاده برای مص��ارف عمومی مثل نوش��یدن، 
تهیه غذا، باید دارای اس��تانداردهای مش��خصی 
باش��د. یکی از مس��ائلی که کش��ورهای جهان با 
آن روبه رو هس��تند تامین آب سالم برای مصارف 

روزانه مردم است.
توس��عه صنای��ع باع��ث ش��ده تا س��طح 
مناب��ع  در  زیس��ت محیطی  آالینده ه��ای 
آب ش��رب افزای��ش پیدا کن��د. تأمین آب 
آشامیدنی سالم، حیاتی تر شود. آلودگی آب 
آش��امیدنی می تواند باعث بروز بیماری های 

مختلفی در انسان شود.
ش��تابدهنده واتک با هم��کاری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
مرکز همکاری های تحول و پیش��رفت و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
قصد دارد با برگزاری یک فراخوان چالش نوآوری طرح و ایده، راهکارهای نوین 

رفع مش��کالت آب آشامیدنی را شناسایی کرده و با حمایت از آنها، مسیر ورود 
به صنعت را هموار کند.

ش��تابدهنده ها در قال��ب حمایت ه��ای معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، زمینه رون��ق ایده ه��ای نوآورانه و 
فناورانه برای رس��یدن به مرحله ثبت محصول 

و تجاری سازی را دنبال می کنند.
ای��ن روی��داد در قال��ب اجرای ی��ک برنامه 
شتاب دهی، با شناس��ایی و معرفی فناوری های 
حوزه تصفیه آب، برای توس��عه و تجاری سازی 

فناوری های این حوزه گام بر می دارد.
آم��وزش تیم ه��ای فن��اور، ایج��اد و رش��د 
فناوری ه��ا و ش��رکت های دانش بنیان در حوزه 
توس��عه فناوری ه��ای آب از اه��داف اصلی این 

برنامه است.
تیم های برگزیده عالوه بر دریافت جایزه ۱۵ 
میلی��ون تومان��ی از خدمات متنوع��ی از جمله 
فضای کاری و آزمایش��گاهی، تامین س��رمایه اولیه، آموزش های کس��ب و کار 
و اس��تفاده از ش��بکه  واتک و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت برای توسعه 

کسب و کار خود بهره می برند. 

»ایده های خالقانه و فناورانه« به کمک تأمین آب آشامیدنی می آیدنبود خالقیت از مشکالت اصلی راه اندازی کسب و کارهای جدید است

رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با بیان اینکه باید در هر اس��تان یک مرکز نوآوری 
ایجاد ش��ود، بر اس��تفاده از ظرفیت دانش��گاه پیام نور ب��ه عنوان یک 

دانشگاه کارآفرین تاکید کرد.
 ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، اسماعیل قادری فر رئیس مرکز توسعه فناوری های 
راهبردی معاونت علمی و فناوری در مراس��م امضای تفاهم نامه ایجاد 
مرکز نوآوری صنایع خالق دانش��گاه پیام نور با اش��اره به اینکه در بعد 
رسانه ای و اطالع رسانی فعالیت هایی که صورت گرفته عرصه نوآوری و 
کارآفرینی، کافی نیست، تصریح کرد: دانشگاه پیام نور یکی از بهترین 
ظرفیت های کارآفرینی در کش��ور است و باید از این ظرفیت ها به نحو 

مناسبی استفاده کنیم.
وی اف��زود: تاکنون ۱۰ مرک��ز نوآوری با 
همکاری دانش��گاه پیام نور در کشور ایجاد 
ش��ده اس��ت که باید تع��داد ای��ن مراکز را 
حداق��ل دو برابر کنیم و در هر اس��تان یک 
مرکز نوآوری ایجاد شود. این مراکز نوآوری 
می توانند مکمل فعالیت های پارک های علم 

و فناوری باشند.
به گفته قادری فر، یکی از نیازهای اساسی 
در حوزه کارآفرینی ایجاد اشتغال در حوزه 
»مدیوم تک« است. در سال های اخیر همه 
ت��الش ما معط��وف به حوزه »ه��ای تک« 
ب��ود، ام��ا در حوزه های دیگر نی��ز راه برای 
اش��تغال زایی باز اس��ت که این کار با کمک 
فارغ التحصیالن حوزه علوم انس��انی میس��ر 
می ش��ود و برنام��ه خالق به دنب��ال همین 

هدف است.
وی همچنین تصریح کرد: بازار مدیوم تک بزرگ تر و بکرتر اس��ت و 
نیروی انسانی خوبی نیز در این زمینه داریم. اگر یک صندوق مشترک 
برای تامین این بازار جدید ایجاد کنیم عواید آن نصیب جامعه، جوانان 

و کشور می شود.
رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری در ادامه عنوان کرد: پارک ه��ای علم و فناوری در 
برخی اس��تان ها اشباع ش��ده اند و باید به فکر ایجاد مراکز نوآوری در 

استان ها باشیم.
وی ادامه داد: ایجاد شتاب دهنده های تخصصی در حوزه علوم انسانی 
نیز ضروری اس��ت و معاونت علمی از ش��کل گیری این شتاب دهنده ها 

حمایت مادی و معنوی می کند.
 توسعه ظرفیت های صنایع خالق به کمک دانشگاه پیام نور

محمدحس��ین سجادی نیری، دبیر ستاد توس��عه فناوری های نرم و 
هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این مراسم 
با اش��اره به برنامه توسعه زیس��ت بوم شرکت های خالق معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، گفت: این برنامه پایان سال ۹۶ و ابتدای 
س��ال ۹7 در معاون��ت علمی آغاز ش��د. در واقع این برنام��ه به دنبال 
حمایت از بازیگران زیست بوم نوآوری است که کمتر دیده می شوند اما 

نقشی پررنگ در توسعه این زیست بوم دارند.
وی اف��زود: در برخ��ی مجموعه ه��ای دانش بنی��ان، اثب��ات وج��ود 

فناوری ه��ای »ه��ای ت��ک« کمی مش��کل اس��ت در حالی ک��ه این 
مجموعه ها تاثیر قابل توجهی در توسعه نوآوری و کارآفرینی اجتماعی 
کشور دارند. به همین دلیل برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق 

برای حمایت از این نوع مجموعه ها ایجاد شد.
نیری با اش��اره به دو مخاطب اصلی ای��ن برنامه، عنوان کرد: صنایع 
فرهنگی و استارت آپ ها به صورت مشخص مخاطبان اصلی این برنامه 
هس��تند و ما می توانیم به کمک این برنامه ظرفیت های دانش��گاه پیام 

نور را برای توسعه کارآفرینی به میدان بیاوریم.
وی معتق��د اس��ت که توس��عه ظرفیت های صنایع خ��الق می تواند 

برآمده از ظرفیت هایی باشد که از دانشگاه پیام نور بیرون می آیند. 
دبیر س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری همچنین بیان کرد: در کنار مراکز نوآوری، 
مراکز نوآوری صنایع خالق نیز باید ایجاد 
ش��ود تا با سرعت بیش��تری این حوزه را 

توسعه دهیم.
تفاهم نام��ه ایج��اد و راه ان��دازی مرک��ز 
ن��وآوری صنایع خ��الق دانش��گاه پیام نور 
ب��ه منظور ایج��اد بس��تر مناس��ب برای 
گفتمان سازی، تش��ویق و آموزش جوانان 
ب��رای کارآفرین��ی، حمای��ت از توس��عه 
محصول و ورود به بازار برای ش��رکت های 
نوپ��ای صنایع خ��الق و کمک به صادرات 
محصوالت صنایع خالق به خارج از کشور، 
بی��ن دانش��گاه پیام نور، معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری و ستاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری منعقد شد.
حمای��ت بلندم��دت به منظ��ور رونق و 
توس��عه مرکز نوآوری صنایع خالق و ش��عب آن در مراکز و واحدهای 
دانشگاه، حضور و همکاری مستمر در فعالیت های مرکز نوآوری صنایع 
خ��الق از طری��ق دفتر نظارت و کارشناس��ی دبیرخانه برنامه توس��عه 
زیس��ت بوم خالق، کمک به استقرار تیم ها و شرکت ها در مرحله شروع 
اس��تقرار، تسهیل در معرفی دانش��گاه و مرکز نوآوری صنایع خالق به 
عن��وان همکار، مبادی و کارگزار ارائه خدمات در س��امانه زیس��ت بوم 
خالق، تس��ریع حمایت از دانشگاه و ش��رکت های معرفی شده از مسیر 
مبادی به منظور برخورداری از تسهیالت در زیست بوم خالق و حمایت 
از مرکز نوآوری صنایع خالق برای بهره برداری از دس��تاوردهای طرح 
به صورت ارائه دوره های آموزش��ی در سایر مبادی زیست بوم خالق از 
جمله وظایف ستاد توسعه  فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری در این تفاهم نامه است.
 همچنی��ن اختصاص محل اج��رای تفاهم نامه مطاب��ق با مفاد ماده 
۱ صرف��اً به موضوع تفاهم نامه به مدت ۱۰س��ال، در اختیار قرار دادن 
فض��ای الزم به منظور راه اندازی دفتر نظارت و کارشناس��ی دبیرخانه 
برنامه توس��عه زیس��ت بوم خالق در مرکز نوآوری ب��ه کارفرما، تجهیز 
مرک��ز نوآوری صنایع خالق براس��اس امکانات قاب��ل انتقال از مراکز و 
واحدهای دانشگاهی طبق قوانین دانشگاه و استقرار تیم ها و شرکت ها 
در مراک��ز نوآوری خالق با کمک و همراهی معاونت و س��تاد از جمله 

تعهدات دانشگاه پیام نور است.

اپل از تمام هکرها دعوت کرده اسـت با کشف باگ آیفون و هک کردن آن، جایزه  یک میلیون  دالری را از آن 
خود کنند.

بـه گـزارش زومیت، اپـل برای هک کـردن آیفون هـای خود بـه هکرها یک میلیـون دالر پـاداش می دهد؛ 
در صورتی که به شـرکت بگویند چگونه این کار را انجام داده اند. روز پنجشـنبه، دسـت اندرکاران اپل جزییات 
این جایزه تشویقی را در همایش ساالنه   کنفرانس امنیتی بلک هت )Black Hat( در الس وگاس اعالم کردند. 

درحقیقت، جایزه تشویقی امسال در مقایسه با سال های گذشته پنج  برابر شده است.
در گذشـته، اپل برنامه تشـویقی یافتن باگ محصوالت خود را به فهرستی از هکرهای آشنا محدود می کرد، 
امـا اکنـون فرصت برخورداری از این پاداش برای همه امکان پذیر شـده اسـت. جایزه برتـر، تنها به برترین و 
خاص تریـن هـک تعلق خواهد گرفت. هکرها باید توانایی خود را نشـان دهند که می توانند بدون نیاز به هدف 

و از راه دور به هسته  اصلی نرم افزار iOS اپل و کاربر گوشی برای انجام هرگونه اقدامی دسترسی پیدا کنند.
در سـال های اخیر، برنامه های تشـویقی یافتن باگ که در آن شـرکت ها هکرها را برای یافتن آسیب پذیری 
در سیسـتم های خود دعوت می کنند، محبوبیت بیشتری پیدا کرده است؛ چراکه روشی به منظور جلوگیری از 

مجرمان برای یافتن و بهره برداری از این نقص ها است.
یافتـن چنیـن آسـیب پذیری هایی در محبوب ترین گوشـی هوشـمند جهـان در بازار بسـیار ارزشـمند و 
تحسین کردنی است و پاداش یک میلیون  دالری اپل به هکرها برای پرده برداشتن از چنین باگی ارزش پرداخت 
دارد. شـرکت های خصوصی مانند شرکت امنیت سایبری مخفی فلسطین اشغالی NSO Group و آژانس های 

دولتی برای ابزاری که بتواند از راه دور به آیفون دسترسی پیدا کند، 2میلیون دالر جایزه پرداخت کرده اند.
دولت هـای سـرکوبگر به طـور فزاینده ای مشـتاق یافتن راه هایـی بر نظـارت زندگی دیجیتالـی مخالفان و 
روزنامه نـگاران و مخالفـان سیاسـی هسـتند. در سـال های اخیر، بازارهای سـیاه سـودآوری که زیر سـلطه  
شـرکت های مبهمی بودند، ابزارهایی بـرای به مخاطره انداختن امنیت دیجیتالی در اختیـار افراد خواهان این 
ابزارهـا قرار می دادند. بااین حال، هم اکنـون جایزه  جدید یک میلیون  دالری اپل از این اتفاق جلوگیری می کند 

که چنین ابزارهایی به دست نااهالن بیفتد.
طبق گزارش ها، مخالفان سـعودی مسـتقر در خارج از کشور، ازجمله غانم الدوسـاری، طنزنویس و کمدین 
مشـهور یوتیوب، با ابزار جاسوسـی آیفون که NSO Group ایجاد کرده بود، قبل از شکنجه وحشیانه و قتل 

جمال خاشقجِی روزنامه نگار را هدف گرفته بودند.
به تازگـی، گروهی از هکرها که برای پروژه  صفر گوگل فعالیت می کنند، حافظه  کش نقص های نرم افزاری اپل 
را کشـف کردند که به هکرها این امکان را می دهد به سـادگی ارسـال یک پیام، به گوشی کاربر دسترسی پیدا 
کنند. گفتنی است هکرهای گوگل به طور کامل و بی سروصدا جزییات کشف شده را با اپل به اشتراک گذاشتند 

که قبل از عمومی  شدن و سوء استفاده هکرها از آنها، در صدد رفع این نقص ها برآیند.

رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

ایجاد مراکز نوآوری در استان های کشور ضروری است

 جایزه یک  میلیون دالری اپل
برای هک کردن آیفون

یادداشـت

یکی از اهداف س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
حفظ محیط زیس��ت و توس��عه پایدار آن در کش��ور اس��ت. ذیل برنامه های ستاد برای 
حفاظت از محیط زیس��ت، کارگروه زیس��ت فناوری دریا ش��کل گرفته اس��ت تا در این 
کارگروه از ظرفیت های منابع دریایی کش��ور به نحو مناسبی استفاده شود.  به گزارش 
مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی و فناوری با هدف ارتقای دانش و فناوري هاي زیستي برای 
کس��ب ثروت و رفاه عمومي، سیاس��ت گذاري و برنامه ریزي ملي، هماهنگي و هم افزایي 
منابع و امکانات کش��ور و نظارت بر پیش��رفت زیس��ت فناوري ش��کل گرفته است. این 
ستاد برای اجرایی سازی برنامه های خود، کارگروه های مختلفی تشکیل داده است تا به 

صورت تخصصی هر یک از حوزه های مرتبط با این حوزه  را پیگیری کند.

توسعه پایدار منابع دریایی محقق 
می شود



داستان سرایی یکی از المان های مهم توسعه کسب و کار محسوب می شود. امروزه 
همه برندها در تالش برای خلق داس��تان هایی جذاب برای خود هستند. این امر به 
دلیل عالقه طبیعی همه ما به شنیدن داستان های جذاب است. بدون تردید سابقه 
طوالنی و درخش��ان در حوزه کسب و کار مزیتی انکارناپذیر برای برندها در زمینه 
داستان س��رایی محسوب می شود. مجموعه هتل های زنجیره ای هیلتون با یک قرن 
س��ابقه در زمینه کسب و کار نمونه مناس��بی در این زمینه محسوب می شود. این 
برند امس��ال به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس اش اقدام به تولید محتوا پیرامون 
دو عامل اصلی موفقیت اش کرده است. این دو عامل کارمندان و مشتریان هستند. 
ب��دون ش��ک امروزه تقریبا همه م��ردم به خوبی نام برن��د هیلتون را 
می شناس��ند. ش��عبه های متعدد این برند در سراسر دنیا موجب شهرت 
روزافزونش ش��ده اس��ت، با این حال هیلتون از همان نخست یک برند 
بزرگ نبود. مش��اهده روند رشد این برند از یک هتل کوچک تا رسیدن 
به ۵7۰۰ ش��عبه در ۱77 کش��ور جهان به عالوه ۱7 برند زیرمجموعه 
حیرت انگیز است. شاید در نگاه نخست بررسی چنین آمارهایی مخاطب 
عالقه من��د به کش��ف نکته های طالیی موفقیت برند هیلتون را دلس��رد 
کند. خوش��بختانه گزارش جامع و تولید محتوای هیلتون فقط معطوف 
به اعداد و ارقام نیس��ت. در این مقاله هدف اصلی من بررس��ی ش��یوه 
منحصر به فرد داستان سرایی برند هیلتون با استفاده از محتوای تولیدی 

تیم فنی آن به مناسبت ۱۰۰ سالگی اش است. 
به بیان لو دوبیوز، مسئول تولید محتوا در بخش روابط جهانی برند هیلتون، این برند 
امکان برگزاری جشن یا همایش برای سالگرد تاسیس خود را داشت، با این حال آنها 
به دنبال کاری جسورانه تر و تاثیرگذار بودند: »در نتیجه ما به سراغ برخی از بهترین 
نویسندگان و تحلیلگرهای حوزه کسب و کار رفتیم. چیپ هیث و کرال استار در این 
مس��یر ما را همراهی کردند. هدف اصلی ما تولید محتوا در مورد نحوه موفقیت برند 
هیلتون و تالش های تیم این ش��رکت به منظور حفظ جایگاه شان نزد مشتری بود.« 
حاصل نهایی همکاری برند هیلتون با چیپ و کرال نگارش مجموعا ۶۵ صفحه مقاله و 
محتوای گوناگون بود. در ادامه به بررسی چهار نکته مهم در زمینه داستان سرایی برند 

هیلتون با توجه به تجربه آنها و مقاالت متعدد اخیرشان خواهیم پرداخت. 
1. همه چیز باید معطوف به شرکت و صدای برند باشد

به بیان دوبیوز: »ما در برند هیلتون قصد تولید داستان هایی به شیوه خاص داریم. 
تمام این داس��تان ها به خوبی برندمان را بازنمایی می کند. اگر ش��ما به تلویزیون، 
روزنام��ه ی��ا فضای اینترنتی عالقه داری��د، به احتمال زیاد تا ب��ه حال یک یا چند 
تبلیغ داس��تان محور برند ما را مشاهده کرده اید. نکته مهم در مورد داستان های ما 
ناتوانی مخاطب در زمینه جداسازی نقش شرکت هیلتون از آنهاست. به این ترتیب 
اگر داس��تانی با ویژگی هایی غیر از این مش��اهده کردید، بدون شک متعلق به برند 

هیلتون نیست.«
به منظور خلق داستانی جذاب باید نگاهی دقیق به برندمان داشته باشیم. نکته 
مهم در اینجا تصور تمام برندمان از ابتدای فعالیت تا به حال است. در صورت تمرکز 
ب��ر روی بخش وی��ژه ای از تاریخ برند امکان همراه س��ازی مخاطب به خوبی فراهم 
نمی ش��ود. وقتی ما تمام تاریخچه و دستاوردهای برندمان را مدنظر قرار می دهیم، 
امکان تولید داستان هایی جذاب فراهم می شود. چنین داستان هایی به بهترین وجه 
صدای برند ما را توسعه می دهد. صدای برند به مجموعه ارزش ها و نکاتی که قصد 
انتقال شان به مخاطب هدف را داریم، گفته می شود. اظهارنظر دوبیوز در این میان 
بسیار جالب است: »کنراد هیلتون، موسس برند هیلتون، هدف اصلی فعالیت تجاری 
خود را توسعه روح مهمان نوازی عنوان کرده بود. به این ترتیب امکان ایجاد دنیایی 
بهتر پدیدار می ش��ود. از آن زمان تا به حال هنوز هم هدف اصلی شرکت به همین 

صورت باقی مانده است.« 
به موازات توس��عه ش��رکت مان باید به گذشته نگاه کنیم. هدف اصلی از این کار 
توجه به ارزش ها و تعهدات اعالم شده و تالش برای دستیابی به آنهاست. نکته مهم 
در این میان ضرورت به روز رسانی تعهدات مان است. به این ترتیب همیشه در ذهن 
مخاطب دارای احترام خاصی خواهیم بود. خلق داس��تان های جذاب با اس��تفاده از 
ارزش ها و تعهدات قدیمی برندمان بهترین ش��یوه برای نمایش پایداری و ثبات مان 

خواهد بود. به هر حال امروزه مشتریان بیش از هر چیزی ثبات و پایداری برندها در 
زمینه ارزش های شان را می پسندند. 

بس��یاری از برندها در زمینه طراحی مسیر آینده شان دچار مشکل هستند. نکته 
مهم در این زمینه ناتوانی ما در شناخت مسیر آینده برندمان بدون توجه به گذشته 
و تاریخچه مان است. وقتی داستان های برند ما معطوف به گذشته و سابقه برندمان 
باش��د، به خوبی امکان ترس��یم ارتباط میان اهداف گذش��ته و مسیر آینده پدیدار 
می شود. به این ترتیب دیگر برندمان دچار بحران هویتی در مسیر توسعه اش نخواهد 

شد. 
2. ضرورت توجه به کارمندان شرکت

کارمندان ما نیروی محرکه ش��رکت هس��تند. آنها اغلب در پشت صحنه حضور 
دارند. به همین خاطر نیز بیشتر اوقات آنطور که باید مورد ستایش و قدردانی قرار 
نمی گیرند. با توجه به اهمیت کارمندان در موفقیت هر برندی حضور آنها در مرکز 
فرآیند داستان سرایی جای تعجب ندارد. به گفته دوبیوز: »بدون کارمندان هتل های 

ما فقط یک ساختمان بی روح خواهد بود.« 
اگر ش��ما به دنبال ساخت داستان هایی با توانایی باال در زمینه انتقال احساسات 
هس��تید، توجه ویژه ای به کارمندان تان کنید. در بسیاری از مواقع حضور مستقیم 
کارمندان در فرآیند خلق داستان ها به واقعیت هرچه بیشتر آن می افزاید. نکته مهم 
در این میان ضرورت توجه به کارمندان در تمام مدت فعالیت برندمان است. اینکه 
فقط در زمان تبلیغات و خلق داس��تان های جذاب به سرغ آنها برویم، به هیچ وجه 
تاثیر مناسبی نخواهد داشت. دوبیوز در تبیین استراتژی برند هیلتون در این مورد 
به نمونه های جالبی اشاره می کند: »ما به طور معمول جشن ها و مهمانی های ویژه ای 
برای کارمندان مان برپا می کنیم. در این جشن ها تمام اعضای شرکت، کارمندان و 
مدی��ران، در کنار هم حضور دارند. ب��ه این ترتیب عالوه بر قدردانی از زحمات آنها 
امکان تعامل دوس��تانه و نزدیک ترش��ان نیز فراهم می شود.« یکی از نکات مهم در 
زمینه کسب و کار انتقال تجربه است. به این ترتیب در صورت ناتوانی یک شرکت 
در ایجاد ساز و کارهای انتقال تجربه میان کارمندان و مدیران به زودی چالش های 

متعددی سر بر می آورد. 
در برن��د هیلتون اس��تراتژی اصلی بخ��ش تولید محتوا مش��ارکت حداکثری با 
کارمندان به منش��ور ایده پردازی برای داستان هاست. به این ترتیب همه کارمندان 
امکان دسترسی ساده به مدیران بخش را دارند. این امر موجب هم اندیشی و نزدیکی 
هرچه بیشتر میان اعضای شرک می شود. درست به همین خاطر داستان های برند 
هیلتون دارای جذابیت بس��یار باالیی است. وقتی داستان یک برند از دل فعالیت و 

چشم انداز کارمندان برخیزد، جذابیت بسیار زیادی برای مخاطب خواهد داشت. 
بدون تردید ش��روع فرآیند هم اندیش��ی و دعوت از کارمندان برای مشارکت در 
زمینه خلق داستان برندمان دشوار است. به همین دلیل دوبیوز توصیه های جالبی 
در ای��ن زمین��ه برای برندهای نوپا دارد: »به نظر م��ن حضور فعال در محیط کار و 
تالش برای گفت وگو با کارمندان نقش موثری در این زمینه دارد. همیش��ه نیاز به 
بیان مستقیم استقبال مان از ایده های کارمندان نیست. بهترین اقدام در این راستا 
نمایش عینی هدف مان اس��ت. به این ترتیب کارمندان تمایل بس��یار بیشتری به 
هم اندیشی و گفت وگو با ما پیدا خواهند کرد.«  دوبیوز در طول سال گذشته به بیش 
از 4۰ شعبه مختلف هتل های هیلتون سر زده است. البته این امر در قالب سرکشی  
به منظور برخورد با کارمندان متخلف نبوده است. برعکس، دوبیوز به دنبال تعامل 
هرچه نزدیک تر با کارمندان بود. به این ترتیب اکنون برخی از کارمندان شعبه های 
مختلف با استفاده از ایمیل ایده های خود را برای او ارسال می کنند. بی شک این امر 
از طریق یک بار بازدید پدید نمی آید. در مورد دوبیوز نیز باید به حضور فعال وی در 

شعبه های مختلف هتل هیلتون اشاره کرد. 
3. اهمیت داستان های بصری

امروزه مردم به داس��تان های متنی توجه چندانی ندارند. این امر به دلیل توسعه 
حیرت آور فرمت ویدئو صورت گرفته اس��ت. اس��تقبال مردم از فیلم های سینمایی 
مختلف و درآمد سرش��ار شرکت های فیلم سازی بسیار حیرت انگیز است. به همین 
دلیل بس��یاری از برندهای تجاری در دنیا  به س��وی داستان س��رایی با استفاده از 
فرمت های بصری تمایل پیدا کرده اند. در این میان فقط ویدئو دارای شهرت باالیی 
نیست. اس��تفاده از کاریکاتور و پوسترهای گرافیکی نیز در میان برندها محبوبیت 

فراوانی دارد. 
ب��ه عقیده دوبیوز مهم ترین دلیل اس��تفاده از ویدئو کمک به انتقال احساس��ات 

مختلف اس��ت: »اوج هر داس��تانی بخش احساسی اش است. به نظر من فرمت های 
بص��ری ب��ه بهترین ش��کل توانایی انتق��ال احساس��ات را دارند. این ام��ر در مورد 
داستان های متنی یا حتی بیان رو در روی داستان ها کمتر اتفاق می افتد.« استفاده 
از محتوای ویدئویی گزینه ای کامال مطلوب برای برندها در زمینه بازاریابی محتوایی 

محسوب می شود. 
به عنوان مثالی کاربردی در زمینه استفاده از ویدئو به منظور داستان سرایی موفق 
و انتقال احساس��ات کلیپ »قهرمان« برند هیلت��ون را در نظر بگیرید. این ویدئو با 
استفاده از آرشیو ۱7 شعبه مختلف این برند در نقاط مختلف جهان تولید شده است. 
هدف اصلی در این کمپین نمایش تحقق اهداف و تعهدات هیلتون در کش��ورهای 
مختلف اس��ت. وقتی نوبت به بیان نحوه تحقق اهداف و پروژه های مختلف هیلتون 

می رسد، استفاده مناسب از آرشیو ویدئویی به خوبی تاثیرش را نشان می دهد. 
کلید موفقیت برند هیلتون در زمینه داستان سرایی به تصویر کشیدن محتواست. 
متاسفانه بسیاری از برندها در این زمینه مشکل دارند. به این ترتیب در عمل توانایی 
کافی برای به تصویر کش��یدن داستان وجود ندارد. تمرین برای ارتقای توانایی های 
برندمان در زمینه تولید مناسب محتوا و داستان سرایی اهمیت بسیار باالیی دارد، با 
این حال اگر این مهارت به خوبی با استفاده از فرمت ویدئو سازگار نشود، در نهایت 

نتیجه دلخواه پدید نخواهد آمد. 
4. ترکیب ایده پردازی جهانی و توجه به بعد محلی

ب��ه بیان دوبیوز، داستان س��رایی در مورد یک هتل زنجی��ره ای در نقاط مختلف 
جه��ان به طور طبیعی منجر به گس��ترش دامنه مخاطب ها خواهد ش��د. در طول 
سال های اخیر بسیاری از داستان های برند هیلتون در عمل تاثیر بسیار بیشتری از 
آنچه تیم تولید محتوا انتشار داشت، یافته است. به این ترتیب کمپین های بازاریای 
و تبلیغاتی برند هیلتون اکنون نه تنها برای مخاطب ها، بلکه رسانه های مختلف نیز 

دارای جذابیت است. 
اخیرا کمپین تاثیر هیلتون )The Hilton Effect( به مناس��بت ۱۰۰سالگی 
ش��رکت برگزار ش��د. این کمپین به ۱۰ زبان مختلف دنیا ترجمه گردید. همکاری 
ش��رکت با مجله مش��هور فورچون فرصت مناس��بی در اختیار آنها به منظور جلب 
نظر هرچه بیشتر مخاطب هدف شان قرار داد. اغلب کلیپ های برند هیلتون به زبان 
انگلیسی تهیه شده اند، با این حال به سرعت به زبان های دیگر ترجمه شدند. این امر 
امکان مدیریت همزمان کمپین در نقاط مختلف جهان را به مدیران هیلتون داد. به 

همین خاطر نیز موفقیت کمپین اخیر آنها بسیار فراتر از انتظار بود. 
یک��ی از عالقه مندی های دوبیوز ب��ه عنوان یکی از مدیران ارش��د برند هیلتون 
مشاهده کلیپ های تبلیغاتی ش��رکت در شعبه های مختلف است: »این امر به من 
اطمینان خاطر در زمینه اجرای درس��ت و هماهن��گ کمپین ها را می دهد. به این 
ترتیب داس��تان برند ما به طور همزمان در اختیار تمام مخاطب ها قرار می گیرد.« 
یکی از نکات مهم در این میان ترجمه کمپین های برند هیلتون به زبان های گوناگون 
است. به این ترتیب مخاطب هایی که این برند حتی در کشور آنها شعبه نیز ندارد، 
امکان مشاهده ویدئوها به زبان خود را خواهند داشت. این امر با هدف سرمایه گذاری 
بر روی بازارهای هدف و فراهم س��ازی مقدمات تاس��یس شعبه تازه در آن کشورها 
صورت می گیرد.  به عقیده دوبیوز، وقتی ما مخاطب های س��طح جهانی داریم باید 
به فکر ایده های جهانی نیز باش��یم. تمرکز بر روی یک فرهنگ خاص هرگز نتیجه 
مناس��بی در مقیاس جهانی به بار نخواهد آورد. ویژگی های یک ایده جهانی امکان 
برقراری ارتباط با مردم مختلف در سراسر جهان است. به این ترتیب پیام برندمان 

به صورت یکسان در سراسر جهان دریافت خواهد شد. 
اگرچه تاکید بر روی ایده های جهانی بس��یار مطلوب اس��ت، با این حال 
نادیده انگاری بعد محلی نیز خالی از ایراد نیس��ت. بدون ش��ک تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب بدون استفاده از المان های مربوط به فرهنگ 
محلی آنها غیرممکن خواهد بود. درست به همین خاطر اغلب برندها پس 
از انتشار کمپین اصلی شان اقدام به تولید نمونه های فرعی مطابق با فرهنگ 
بومی هر منطقه می کنند. این امر ارتباط بهتر میان برندها و مش��تریان را 
تضمین خواهد کرد. به هر حال مردم آمریکای جنوبی دارای فرهنگ بسیار 
متفاوتی نس��بت به آسیا هس��تند. جالب اینکه هر کدام از این بخش های 
وسیع به کشورها و فرهنگ های متعددی تقسیم می شوند، بنابراین تمرکز 

بر روی بعد محلی در کنار ایده پردازی جهانی ضروری به نظر می رسد.
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برندینگ و 125 نکته طالیی)13( 

در مطالب گذشته به ۱۱4 نکته طالیی برندینگ و تبلیغات اشاره 
کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

115-مرحله به مرحله پیش بروید 
برندینگ اب��دا یک اقدام زودهن��گام نب��وده و نمی-توان تمامی 
اقدامات الزم در این رابطه را به یک باره انجام داد. به همین خاطر 
نی��ز الزم اس��ت تا اقدامات را در مراحل مختل��ف قرار داده و با این 

اقدام، تجربه ای حرفه ای را رقم بزنید. 
116-به دو زبان فعالیت کنید 

ای��ن امر که در کنار زبان محلی خود، به زبان بین الملل نیز توجه 
داشته باشید، باعث خواهد شد تا برند شما، یکی از موارد الزم برای 
جهانی ش��دن را پیدا کند. به همین خاطر نباید فرصت های موجود 

برای هرگونه پیشرفتی را از خود دریغ کرد. 
117-برای گسترش محدوده فعالیت های خود تنها به فکر 

ایجاد برند مادر باشید 
همواره مش��اهده می ش��ود که افراد پس از کس��ب ش��هرت برند 
خود، اقدام به راه اندازی برندهای جدید می کنند. اگرچه گس��ترش 
محدوده عملکردی امری ضروری محس��وب می ش��ود، با این حال 
در اختیار داش��تن چند برند جداگانه، بهترین اقدام ممکن نخواهد 
بود. به همین خاطر نیز توصیه می ش��ود تا برند اصلی خود را که به 
شهرت الزم دست پیدا کرده است، به عنوان برند مادر معرفی کرده 
و سایر محصوالت را تحت عنوان برندهای فرعی خود معرفی کنید، 
مثال بارز این امر را می توان شرکت اپل دانست که زیرمجموعه های 
آن نظیر آیپاد، مک بوک، مک ایر و... همگی زیر س��ایه برند اصلی 
هس��تند. این امر کمک خواهد کرد تا ی��ک برند کامال قدرتمند در 

ازای چند برند معمولی داشته باشید. 
118-از هدف قرار دادن چند جامعه به طور همزمان 

خودداری کنید 
حت��ی بهترین طرح ها نیز در صورتی ک��ه محدوده عملکردی آن 
بیش از حد گس��ترده باشد، با خطاهای متعددی مواجه خواهد شد. 
همچنین توجه داشته باشید که افراد هر منطقه، خصوصیات خاص 
خود را خواهند داشت. به همین خاطر نیز انجام یک روش یکسان، 
نمی تواند تصمیم درس��تی باش��د. در این راس��تا الزم است تا برای 
ش��ناخته تر ش��دن برند خود، هر بار تنها یک منطقه را مورد توجه 
ق��رار داده و به ص��ورت کامل بر روی آن تمرکز کنی��د. این امر به 
سرعت بخش��ی در رسیدن به موفقیت مدنظر شما نیز منجر خواهد 

شد. 
 119-سفیرانی برای خود داشته باشید 

بنا به هر دلیل ممکن اس��ت ش��رایط برای ایج��اد نمایندگی در 
کش��ورهای دیگر فراهم نباش��د. به همین خاطر نیز توصیه می شود 
تا س��فیرانی برای آموزش و تحت تاثیر قرار دادن جامعه هدف خود 
داش��ته باش��ید. این افراد به خوبی برند ش��ما را در نواحی مختلف 

معرفی خواهند کرد. 
120-هرگز بیش از حد از خود تعریف نکنید 

تعریف بیش از حد به این معناس��ت که شما از سطح فعلی خود 
کامال راضی هس��تید. این امر به س��ادگی باعث خواهد شد تا افراد 
ش��ما را به غ��رور و یا برنامه نداش��تن برای آینده مته��م کنند. به 
همین خاطر نیز الزم اس��ت تا هیچ گاه خود را به اندازه کافی خوب 

معرفی نکنید. 
121-با مخاطبان خود ارتباط عاطفی برقرار کنید 

 این امر که برند ش��ما یادآور یک لحظه خوب و یا حس��ی جذاب 
باش��د، باعث می ش��ود تا مخاطب دالیلی فراتر از یک خرید را برای 
دنبال کردن برند شما داشته باشد. برای مثال امروزه همه افراد برند 
استون مارتین را با سری فیلم  های جیمز باند به یاد می آورند. آمارها 
نیز در این رابطه حاکی از آن است که نرخ باالیی از خریدهای این 

برند نیز به این خاطر است.
122-در بین جامعه حضور داشته باشید 

به عنوان مدیر یک ش��رکت الزم است تا در جامعه حضور داشته 
و فردی کامال ش��ناخته شده باشید. به همین خاطر هیچ فرصتی را 
برای حضور در رس��انه ها و یا بازدید از مراکز فروش برای صحبت با 

مشتریان خود، از دست ندهید. 
123-ظرفیت رشد را برای برند خود ایجاد کنید 

برای اینکه برند شما پیشرفت کند، الزم است تا از ظرفیت کافی 
برای این امر برخوردار باش��د. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا 

همواره ظرفیت های رشد برند خود را افزایش دهید. 
124-یک نماد برای برند خود داشته باشید 

بدون شک ارتباط برقرار کردن با یک نام و طراحی هنری، بسیار 
سخت خواهد بود. به همین خاطر نیز شما به یک موجود زنده تحت 
عنوان نماد، برای بیش��ترین میزان تاثیر، احتیاج خواهید داشت. به 
همی��ن خاطر نیز الزم اس��ت تا یک فرد و یا موج��ود جانداری که 
که همس��و با آرمان ها و شعار برند شما اس��ت، به عنوان نماد خود 

انتخاب کنید. 
125-برند خود را در تمامی بخش ها وارد کنید 

در همه چیز ش��رکت، برند شما باید به چش��م بخورد، از وسایل 
نقلیه تا یونیفرم و حتی موارد کوچکی نظیر یک خودکار نیز به درج 
برند شما نیاز خواهند داشت. به همین خاطر الزم است تا از وجود 

آن اطمینان حاصل کنید. 
پایان
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به گزارش موسسه Statista بازاریابی ایمیل محور به دلیل اختصاص حداقل یک 
هفته از وقت 2۳.8درصد از بازاریاب ها به خود یکی از ش��یوه های بس��یار تاثیرگذار 
بازاریابی محس��وب می ش��ود. تقریبا هر برندی در دنیای کسب و کار توجه ویژه ای 
به این امر دارد. در س��ایت های بازاریابی و تبلیغاتی نیز همیش��ه از سرویس ایمیل 
به عنوان یکی از راهکارهای ارزان قیمت و س��اده نام برده می ش��ود، با این حساب 
س��رمایه گذاری ب��ر روی حوزه بازاریاب��ی ایمیل محور ض��رورت دارد. از نقطه نظر 
مدیریت کس��ب و کار نیز فعالیت با اس��تفاده از ایمیل ها امکان توس��عه مناسب و 

طوالنی مدت برندها را فراهم می کند. 
در این مقاله هدف اصلی من بررسی چهار راهکار ساده و تاثیرگذار برای توسعه 
فرآیند بازاریابی ایمیلی است. اجازه دهید به سراغ بررسی هر کدام از شیوه ها برویم.

1. اهمیت برنامه ریزی قبلی
برنامه ریزی کلید موفقیت هر کمپین بازاریابی محس��وب می شود. به یاد داشته 
باش��ید همیش��ه یک گام جلوتر از برنامه رایج بازاریابی بودن، اهمیت دارد. اشتباه 
بس��یاری از برندها تالش برای پیش��برد کارهای ش��ان براس��اس روال عادی است. 
اگر ش��یوه های رایج برای بس��یاری از کس��ب و کارها کارآمد بود، تعداد برندهای 
شکس��ت خورده اینقدر زیاد نمی شد. توصیه من در اینجا تالش برای تدوین برنامه 
بازاریابی برندمان همراه با مشارکت کارمندان است. اختصاص جلسه های ویژه برای 
این امر و نظرخواهی از کارمندان و اعضای تیم بازاریابی کمک موثری خواهد کرد. 
به عالوه در صورت مش��اهده هرگونه کاس��تی باید پیش از اجرای برنامه آن را رفع 
کرد. کمپین های بازاریابی موفق همیش��ه از دل بحث  و گفت وگوی فراوان حاصل 
می ش��ود. در زمینه ایده پردازی یک فرد یا گروه محدود توانایی دسترس��ی به تمام 
ایده های ممکن را ندارند. به این ترتیب تالش برای وارد ساختن تمام افراد شرکت 
در فرآیند بازاریابی ایمیلی منطقی به نظر می رسد. این امر به معنای کاهش ارزش 
کار تیم بازاریابی نیس��ت. برعکس، چنین کاری موجب تقویت تاثیرگذاری کار آنها 

در کنار سهولت تدوین برنامه بازاریابی می شود.
ایحاد فضایی مناس��ب برای ایده پ��ردازی کارمندان و بی��ان آن اهمیت فراوانی 
دارد. اگر فضای ش��رکت برای بیان ایده کارمندان مناس��ب نباشد، کمتر کارمندی 
زحم��ت تام��ل و پردازش ایده های تازه را به خود خواه��د داد. یکی از دالیل اصلی 
عدم تمایل کارمندان به ایده پردازی عدم توجه مدیران به آنهاس��ت. به این ترتیب 
کارمندان نظرات ش��ان در شرکت  را ارزشمند تلقی نمی کنند. ایجاد برنامه ای دقیق 
ب��رای گردهمایی کارمندان و مدیران به منظور بحث و گفت وگوی س��ازنده کمک 
فراوان��ی به بهبود وضعیت ش��رکت خواهد کرد. به این ترتی��ب پیام واضحی برای 
کارمندان مخابره خواهد شد: شرکت به نظرات آنها بها می دهد. در چنین موقعیتی 
اغلب کارمندان تمایل بیشتری به ایده پردازی و بیان نظرات شان خواهند داشت. به 
عنوان مدیر یک شرکت، تقدیر از ایده های برتر جزو جدایی ناپذیر وظیفه مان است. 
بی تفاوتی نس��بت به کارمندان خالق ایده های جذاب موجب دلسردی آنها خواهد 
ش��د. به همین دلیل عالوه بر تالش برای ایجاد فضایی مناس��ب در شرکت باید به 
دنبال تدوین س��از و کاری برای تقدی��ر از ایده پردازهای برتر نیز بود. در نهایت نیز 

ایجاد تقویمی برای ارزیابی موفقیت ایمیل های ارسالی در پایان ماه ضروری خواهد 
بود. به این ترتیب ما فرصت بررسی دقیق وضعیت بازاریابی ایمیلی برندمان در پایان 

هر ماه را خواهیم داشت. 
2. شروع کار با چکیده پروژه

بررس��ی چکیده پروژه پیش از هرگونه اقدامی موجب آش��نایی بهتر اعضای تیم 
بازاریابی با اهداف و امکانات موردنیاز برای دستیابی به آنها می شود. دلیل شکست 
کمپین های بازاریابی بسیاری از برندها عدم توجه به این نکته است. به این ترتیب در 
عمل آنها هنگام اجرای پروژه با غافلگیری های متعدد مواجه می شوند. بدون تردید 
ش��روع هر کاری باید با تعریف دقیق اه��داف صورت گیرد. به همین دلیل چکیده 
پروژه نیز باید اهداف موردنظر ش��رکت را به ش��یوه ای واضح ترسیم کند. همچنین 

تعیین سرویس های مورد استفاده در فرآیند بازاریابی ایمیلی نیز ضرورت دارد. 
یکی از نکات مهم به هنگم کار بر روی پروژه بازاریابی ایمیلی تعیین قالب اصلی 
پیام های مان اس��ت. خوش��بختانه امروزه در س��ایت های مختلف قالب های رایگان 
متنوعی وجود دارد، با این حال برای یک برند معتبر اس��تفاده از قالب های رایگان 
چندان جالب به نظر نمی رس��د. به همین خاطر طراحی قالب کمپین بازاریابی مان 
نیز باید در دستور کار قرار گیرد. این امر اعتبار و اصالت خاصی به کمپین ما خواهد 
داد. اگر به دنبال طراحی قالب ایمیل های کمپین تان هستید، نکات ذیل را مدنظر 

داشته باشید:
• تعیین جایگاه مشخص برای درج زمان ارسال ایمیل در قالب 

• استفاد از فونت متفاوت برای نگارش نکات مهم و کلیدی ایمیل ها
• استفاده از طیف رنگی هماهنگ با لوگوی برندمان

• طراحی قالب به صورت سبک به منظر سهولت کاربران به هنگام مطالعه آن
• تهیه نسخه پشتیبان از قالب موردنظر

• نظرخواهی از افراد حرفه ای در این زمینه به منظور اطمینان از کیفیت مناسب 
قالب

با توجه به نکات فوق تقریبا قالب کمپین ایمیلی ش��ما آماده خواهد بود. به این 
ترتیب در مرحله بررس��ی چکیده پروژه عالوه بر تعیین اهداف اساس��ی بخشی از 

فرآیند شروع کمپین را نیز رقم زده اید. 
3. ایجاد فرآیند رسمی برای رونمایی و اجرای پروژه بازاریابی 

ایمیلی
استفاده از یک فرآیند کنترل و نظارت بر ایمیل ها بهترین شیوه برای 
مدیریت بهینه کمپین های بازاریابی است. این امر جای هیچ تردید ندارد. 
برخی از برندها به منظور صرفه جویی در هزینه ها از خرید یا استفاده از 
پلتفرم ه��ای مدیریت ایمیل اجتناب می کنند. به این ترتیب در عمل بار 
سنگینی را به دوش خواهند کشید. مزیت اصلی استفاده از سیستم های 
هوشمند مدیریت ایمیل کاهش سنگینی مسئولیت مان است. به عالوه، 
احتمال بروز خطا در فرآیند فعالیت پلتفرم های هوشمند بسیار کمتر از 
عملکرد نیروی انسانی اس��ت. خوشبختانه با پیشرفت تکنولوژی اکنون 
امکان تعریف وظایف و بررس��ی میزان پیش��رفت پروژه های هر کدام از 
تیم های ش��رکت با اس��تفاده از پلتفرم های مدیریتی وج��ود دارد. این 
امر نیاز به تش��کیل جلس��ات متعدد برای بیان وظایف و مسئولیت های 

کارمندان را کاهش می دهد. البته در این میان نباید از اهمیت برگزاری 
جلسات غافل شد. استفاده از پلتفرم های مدیریتی فقط نیاز به برگزاری 
جلس��ات غیرضروری را کاهش می دهد. بدون شک دیدار و گفت وگوی 
منظ��م با کارمندان امری اجتناب ناپذیر اس��ت. در صورت بی توجهی به 
این امر امکان توسعه برندمان در بلندمدت از بین خواهد رفت. بسیاری 
از مس��ائل از پشت رایانه و در قالب پیام های متنی قابل بیان نیست. به 
این ترتیب با صرف نظر از جلس��ات منظم یکی از مهم ترین فرصت های 
هم اندیشی با کارمندان و سایر مدیران شرکت را از دست خواهیم داد. 
نکته مهم بعدی تالش برای ایجاد روالی رس��می برای رونمایی از پروژه بازاریابی 

ایمیلی است. در این مورد نکات ذیل را مدنظر داشته باشید:
• اطالع رسانی به اعضای شرکت در مورد پروژه بازاریابی و استقبال از نظرات آنها

• تعامل پیوسته با تیم بازاریابی و اطالع از نیازهای آنها در زمینه پیشبرد مناسب 
پروژه

• ت��الش برای افزایش اطالعات و مهارت های کارب��ردی اعضای تیم بازاریابی به 
منظور دستیابی به نتایج بهتر

• تهیه بروشورهای راهنما برای بازاریاب ها و طراح های تبلیغات شرکت به منظور 
اطالع رسانی به موقع به آنها در مورد تغییرات پروژه های بازاریابی و تبلیغاتی.

بدون شک توجه به نکات فوق در زمینه پیشبرد اهداف برندمان تاثیر انکارناپذیری 
دارد. با این حال یک نکته دیگر را نیز باید مدنظر داش��ت. تالش برای ایجاد روال 
رس��می برای رونمایی از پروژه و پیش��برد آن باید همیشه رعایت شود. در غیر این 
صورت هیچ گاه نتیجه بخشی مورد انتظار را به بار نمی آورد و مسئول مستقیم رعایت 

چنین امری نیز مدیران شرکت هستند. 
4. ضرورت ارزیابی مداوم

توس��عه مداوم تاثیرگذاری کمپین بازاریابی ایمیلی بدون ارزیابی مس��تمر نتایج 
آن غیرممکن اس��ت. بی شک یک اس��تراتژی بازاریابی برای همه شرکت ها مناسب 
نیس��ت بنابراین برند ما باید در تالش برای یافتن ایده مناس��ب برای خود باش��د. 
این امر فقط از طریق ارزیابی مداوم نتایج حاصل از کمپین های مختلف امکانپذیر 
خواهد بود. نکته مهم در این میان ارزیابی کمپین ها با استفاده از راهنمایی و مشاوره 
بازاریاب های حرفه ای است. به عنوان مدیر یک برند احتمال آگاهی باالی ما از حوزه 
بازاریابی و تبلیغات بس��یار پایین است. به همین دلیل تالش برای تحلیل وضعیت 
کمپین ها و نتایج حاصل از آنها بدون استفاده از کمک دیگران بی نتیجه خواهد بود. 
بسیاری از برندها از سیستم های هوش��مند برای مدیریت کمپین های بازاریابی 
اس��تفاده می کنند. یکی از امکانات چنین سیس��تم هایی ارزیابی خودکار وضعیت 
کمپین هاس��ت. به ای��ن ترتیب کار ما برای ارزیابی تاثیرگذاری کمپین مان بس��یار 

راحت خواهد شد. 
راهکارهای ارائه ش��ده در این مقاله بس��یاری از مش��کالت شما در زمینه توسعه 
کمپین بازاریابی ایمیلی را حل خواهد کرد. به عنوان س��خن پایانی باید دوباره به 
اهمی��ت تفکر جمعی بر روی اه��داف و گفت وگوی مداوم برای رفع کاس��تی های 
برنامه مان تاکید کنم. با توجه به این نکات کس��ب موفقیت طوالنی مدت در حوزه 

بازاریابی ایمیلی میسر خواهد بود. 
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چگونه بازاریابی یک محصول را آغاز کنیم؟
زمانی که ش��روع ب��ه بازاریابی می کنید به این فک��ر نکنید که از 
همان لحظه اول باید از همه مس��ائل بازار و بازاریابی سر در بیاورید 

و در مسیر موفقیت و درک بازار بیفتید.
در آغاز کار فقط کافی است سیستم بازاریابی خود را درک کنید. 

برای این کار بهتر است از مراحل زیر شروع کنید.
1- کسب اطالعات از طریق مشتریان

س��عی کنید اولین اطالعات خود را از طریق مش��تریان به دست 
آورید. جامعه هدف ش��ما بهترین منبع برای کس��ب اطالعات مفید 
برای شروع بازاریابی و فرآیندهای مربوط به آن است. می توانید یک 
سامانه نظرسنجی برای مش��تریان راه اندازی کنید تا آنها به راحتی 
نظ��رات خود را راجع به نیازهای ش��ان و محصوالت موجود بازار که 
آیا توانایی برطرف کردن نیازهای آنها را دارند یا تحت چه شرایطی 
می توانند به بهترین وجه نیازهای آنها را برآورده کنند کسب کنید. 
اگر به سیستم بازاریابی کمپانی های بزرگ دقت کرده باشید آنها به 

طور منظم به نظرسنجی مشتریان خود می پردازند.
از نظ��ر مش��اوره بازاریابی  متن نظرس��نجی خ��ود را باید طوری 
طراحی کنید که تمامی جوانب مربوط به محصول، بازار و ش��رایط 

آن را در بر بگیرد تا بتوانید اطالعات جامعی به دست آورید.
2- اطالعات مربوط به رضایت و عدم رضایت مشتریان

بهترین و ارزش��مندترین اطالعاتی که می تواند به بازاریابی ش��ما 
کم��ک کن��د اطالعاتی اس��ت که درب��اره رضایت یا ع��دم رضایت 
مش��تریان جمع آوری می کنید. می توانید ای��ن اطالعات را در قالب 
انتقادات و پیشنهادات از مشتریان دریافت کنید. جنبه هایی که آنها 
نس��بت به آن انتقاد دارند در واقع نشاندهنده عدم رضایت آنهاست 
و باید برای اصالح آنها کوش��ید. موارد پیش��نهادی آنها نیز بهترین 
راهنما برای ارتقای س��طح کیفی یا کمی محصول و خدمات است. 
متأس��فانه در ایران به ویژه در بخش های دولتی ش��اهد این هستیم 
که انتقادات و پیشنهادات مشتریان یا مخاطبان بیشتر حالت صوری 
دارد و چندان در اصالح س��ازمان یا شرکت اس��تفاده نمی شود. در 
حالی که بهترین راهنمای هر ش��رکت یا سازمانی، موارد انتقادی و 

پیشنهادی مخاطبان یا مشتریان آنهاست.
3- کسب اطالعات درخصوص موقعیت شرکت

باید س��عی کنید اطالعاتی را درخصوص اینک��ه موقعیت کنونی 
ش��ما در بازار کجاس��ت به دست آورید. با کس��ب اطالعات در این 
زمینه می توانید به خوبی به مواردی که موجب موقعیت کنونی شما 
در بازار ش��ده اس��ت پی ببرید. اگر موقعیت خوب و مناسبی دارید 
عوامل دخیل در آن را به خوبی می توانید درک کنید و اگر موقعیت 
و جایگاه مناس��بی ندارید باز هم می توانید به راحتی به عواملی که 

شما را در این موقعیت قرار داده است پی ببرید.
4- خود را به مشتریان معرفی کنید

پس از اینکه ش��ناخت خوبی از مش��تریان به دس��ت آوردید و به 
نظرات و پیشنهادات و انتقادات آنها توجه کردید و آنها را در مسیر 
فعالیت های خود ترتیب اثر دادید می توانید خودتان را به عنوان یک 
شرکت مسئول و مشتری مدار به آنها معرفی کنید. این معرفی یکی 

از مهمترین گام های شما برای ساختن برند است.
5- اطالعات به دست آمده از بخش تحقیق و توسعه

بخش R & D یا تحقیق و توسعه هر شرکتی از جمله مهمترین 
منابع اطالعاتی برای شرکت هاس��ت. این بخش ها سعی می کنند با 
اطالعات و داده هایی که به دس��ت می آورند در بازاریابی ش��رکت ها 
نقش موثری داش��ته باش��ند و محصول یا خدمات خود را توس��عه 
دهند. پس اگر ش��رکت ش��ما مجهز به این بخش است حتماً تعامل 

مناسب و قوی با این بخش داشته باشید.
6- شناخت رقبا )تحقیقات بازاریابی(

اطالعات��ی که راجع به رقب��ای خود در بازار به دس��ت می آورید 
بس��یار مهم هستند. الزم است اطالعات منس��جم، به روز و کاملی 
از فعالیت های رقبای خود به دس��ت آورید. هر شرکتی که تأسیس 
کرده ای��د یا به فکر تأس��یس آن هس��تید و قصد داری��د در زمینه 
بازاریابی آن اطالعات جامعی به دس��ت آورید رقبا یکی از مهم ترین 
قس��مت های ای��ن اطالعات هس��تند که کمک بس��یار زیادی برای 

شناخت بازار و بازاریابی شما می کنند.
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نظرسنجی جدید: کارمندان عادی عالقه ای به 
نوآوری در محیط کار ندارند

نظرس��نجی جدید نش��ان می دهد اکثر کارمندان کار کردن برای 
ش��رکت هایی که به نوآوری اهمیت می دهن��د را ترجیح می دهند، 
ولی به همان ان��دازه رغبتی در بروز خالقیت در محیط کار از خود 

نشان نمی دهند.
این پژوهش توسط سایت SurveyMonkey روی ۳۰8۹ نفر از 
کارمندان گوناگون انجام گرفته است. این نظرسنجی نشان می دهد 
7۱درص��د از کارمن��دان بلندپایه ش��رکت ها فرصت بی��ان تفکرات 
نوآوران��ه و جدید را دارند؛ این در حالی اس��ت ک��ه فقط 22درصد 
از کارمن��دان معمولی چنین حس��ی دارند، بنابراین رتبه ش��غلی و 
درآمد فرد رابطه ای مس��تقیم ب��ا تمایل به ابراز ایده های نوآورانه در 

محیط کار دارند.
از دیگ��ر نتایج این تحقی��ق که بین 2۰ تا 2۶ م��ه انجام گرفته، 
می توان به تفاوت عقیده میان مدیران بلندپایه و کارمندان معمولی 
در زمین��ه خالقیت در محیط کار اش��اره کرد؛ 48درصد از مدیرانی 
که در این نظرس��نجی ش��رکت ک��رده بودند معتقدن��د محیط کار 
فرصت ب��روز تفکرات نوآورانه را به آنها می دهد، ولی تنها ۳۰درصد 

از کارمندان معمولی چنین عقیده ای دارند.
یکی از نتایج جالب این نظرس��نجی، تمایل بیش��تر کارمندان به 
دریاف��ت دس��تمزد باالتر در مقاب��ل نوآوری در محی��ط کار بود. از 
شرکت کنندگان پرسیده شده بود بین شرکتی که 2۰درصد حقوق 
بیشتری می دهد و شرکتی که 2۰درصد از زمان کار را به پروژه های 
نوآوران��ه اختص��اص می دهد، ک��دام را انتخاب می کنید. در پاس��خ 
۶8درص��د از ش��رکت کنندگان کار کردن برای ش��رکتی که حقوق 
بیش��تری می دهد را انتخاب ک��رده و تنها ۳۰درصد از آنها خالقیت 
را ب��ه حقوق باالتر ترجی��ح داده بودند. در این کار پژوهش��ی فقط 
به نوآوری در محیط کار و دس��تمزد بس��نده نش��د و میزان عالقه 
کارمن��دان به فناوری های روز هم س��نجیده ش��د. کارمندان جوان 
معتقدن��د ن��ه تنها در محی��ط کار همگام ب��ا تکنولوژی های جدید 
و نوآوری ه��ا حرک��ت می کنن��د، بلکه در م��واردی از آن جلوتر هم 
هس��تند. 4 نفر از هر ۱۰ کارمند بین ۱8 تا 24 س��ال، دانش بسیار 
خوبی از فناوری های جدید داش��تند. ۵7درص��د نیز دانش خود از 
تکنولوژی روز را متوس��ط ارزیابی کردند. تنها 4درصد از کارمندان 
اطالعات ش��ان از فناوری ه��ا به روز نبود. برای دیدن ۱۰ س��ؤال این 
نظرس��نجی و آگاهی از نتایج مفصل این کار پژوهشی، می توانید به 

وب سایت SurveyMonkey مراجعه کنید.
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ارائه ایده برای محصوالت و خدمات جدید
ش��رکت ها در اکثر کس��ب وکارها، ب��رای ارائه محص��والت جدید یا 
محصوالت ارتقایافته تحت فشار هستند، اما عرضه محصوالت جدید به 
میزان حیرت آوری با شکس��ت مواجه می شوند. در حقیقت، 8۰درصد 
محصوالتی که اخیراً عرضه ش��ده اس��ت، دیگر موجود نیستند؛ یعنی 
عرضه محصوالت و خدمات جدید بنا به دالیل بس��یاری با شکس��ت 
مواجه می ش��وند. به طور مثال؛ ممکن است هزینه های ساخت و تولید 
محصول بیش از انتظار یک شرکت باشد یا اینکه رقبا با شدت بیشتری 
رقابت کنند. بهترین راه برای اینکه بتوانید محصول جدید یا ارتقایافته 
خ��ود را تا حد امکان به موفقیت برس��انید چیس��ت؟ مزیت های ارائه 
محص��والت جدید را بدانید. ایده های خ��وب را آزمایش و تولید کنید. 
سپس برای اینکه ایده های تان هرچه امیدبخش تر شود، برنامه های مؤثر 

بازاریابی ارائه دهید.
مش��تریان مایلند انتخاب های تازه ای در اختیار داش��ته باش��ند. 
ش��رکت های موفق همیش��ه تحقیق می کنند و برای برطرف کردن 
این تمایالت و برای افزایش فروش، محصوالت تازه تولید می کنند، 
اما دالیل دیگری وجود دارد که براس��اس آنها محصوالت یا خدمات 
جدید همیشه عرضه می شوند. نمونه هایی از این دالیل عبارتند از:

• مش��تریان اغلب موجودات متغیری هس��تند؛ نگرش آنها نسبت 
به محص��والت و خدم��ات موجود می تواند به س��رعت و به ش��کل 

غیرمنتظره ای تغییر کند.
• بیش��تر محصوالت و خدمات، یک چرخه حیات طبیعی دارند و 

درنهایت از رده خارج می شوند.
• رقیبان ش��ما همچنان به دنبال راه هایی هس��تند تا قراردادهای 

بزرگ تر و بهتری به مشتریان ارائه دهند.
از طریق پرسیدن سؤاالتی از مشتریان، شروع کنید به اینکه درباره 
محصوالت جدید ایده ارائه دهید: به چه نیاز دارید یا می خواهند و یا 
از چه چیز ناراضی هستند؟ برای مثال، یک شرکت لوازم آشپزخانه 
متوجه ش��د که مش��تریان از این ناراضی هس��تند که پدها وسایل 
آش��پزی گران قیمت آنها را خراش می دهد. ش��رکت با اس��تفاده از 
این اطالعات جدی��د یک پد صابونی ارائه داد تا خراش ایجاد نکند. 
ایده های خوب همیش��ه از سوی مشتریان مطرح نمی شوند. ممکن 
اس��ت مصرف کنندگان از امکانات محصوالت و خدمات موجود آگاه 
نباش��ند یا ممکن اس��ت ندانند که چطور نیازها یا نگرانی های شان 
را بی��ان کنند، اما هرگونه ایده ب��رای محصوالت یا خدمات تنها در 
صورتی موفق می شود که بتواند درنهایت یکی از مشکالت مشتریان 
را برطرف کند، یک نیاز را برآورده سازد و تأییدی از سوی مشتریان 

به دست آورد.
منابع دیگر ایده های جدید عبارتند از:

• رقیبان شما
• کارکنان شرکت تان

• مشاوران و ناشران صنعتی
• شرکت های تحقیق در بازار

به منظ��ور اینکه ایده های تازه ارائه دهید ت��ا حد امکان، عالوه بر 
بازخوردهای رس��یده از سوی مش��تریان، استفاده از تمام این منابع 
را موردتوج��ه قرار دهید. زمانی که ایده هایی برای محصوالت جدید 
ترسیم کردید مشخص کنید که آیا این ایده ها با منابع و راهبردهای 
کلی شرکت سازگار هستند؟ هر یک از ایده هایی را که با این معیار 
سازگار نیستند، کنار بگذارید. برای مثال، اگر شرکت شما در تولید 
و عرضه مبلمان اداری گران قیمت تخصص دارد، بپرسید که حمایت 
از ی��ک ایده برای ی��ک صندلی جدید چقدر با ای��ن راهبرد ممکن 
است هماهنگ باشد و سپس تصمیم بگیرید که آیا شرکت می تواند 

چنین محصولی را تولید و عرضه کند.
hormond :منبع
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امروزه مردم سراس��ر جهان به خوبی با برند آمازون آشنایی دارند. این برند در 
زمینه روش آنالین محصوالت مختلف فعالیت دارد. بس��یاری از کارش��ناس های 
حوزه کسب و کار آمازون را برند »همه چیز فروش« تلقی می کنند. هر محصول 
ی��ا سرویس��ی را که بخواهیم، آم��ازون در زمینه ارائه آن آمادگ��ی الزم را دارد. 
ح��ذف فروش فیزیکی ایده جالبی برای موفقیت اس��تارت آپ آمازون محس��وب 
می ش��ود. با ای��ن حال نباید تم��ام موفقیت این برند بزرگ را براس��اس ایده اش 
تحلیل کرد. شیوه مدیریت کسب و کار و فعالیت جف بزوس به عنوان مدیرعامل 
و موس��س این برند اهمیت بس��یار باالیی دارد. وقتی مدیر یک برند دارای برند 
شخصی قدرتمندی نیز باشد، به خوبی امکان اطمینان از موفقیت وی در زمینه 
مدیریت بهینه شرکتش وجود دارد. وقتی در سایت آمازون مشغول جست وجوی 
محصوالت می شویم، به نکته جالبی برخواهیم خورد. در این خرده فروشی آنالین 
از هر محصولی حداقل ۱۰ نمونه از برندهای مختلف وجود دارد، با این حس��اب 

دست مشتریان برای خرید محصوالت بسیار باز است. 
حکمران��ی آمازون بر حوزه خرده فروش��ی در طول س��ال های اخیر با فعالیت 
جاه طلبانه و همراه با خالقیت برند کاس��تکو دس��تخوش تغییراتی ش��ده است. 
کاس��تکو نیز مانند آمازون یک خرده فروش��ی اس��ت، با این ح��ال آنها برخالف 
رقیب ش��ان دارای ش��عبه های فراوان در سراسر دنیا هس��تند. نکته جالب اینکه 
کاس��تکو در زمینه عرضه محصوالت استراتژی کامال متفاوتی در مقایسه با سایر 
فروش��گاه های مشابه دارد. در فروشگاه های این خرده فروشی از هر محصول فقط 
دو یا سه نمونه از برندهای مختلف وجود دارد. به این ترتیب کاستکو از نظر تنوع 

برندهای تولیدکننده محصوالت در میان رقبای دیگر در رتبه دهم قرار دارد. 
برند آمازون به هر تولیدکننده، برند و ش��رکتی اجازه فروش محصوالت  ش��ان را 
می دهد. فقط باید لیستی جامع از محصوالت موردنظرمان را در اختیار آمازون قرار 
دهیم. پس از آن محصوالت مان با توضیحات اختصاصی کارش��ناس های آمازون بر 
روی سایت قرار می گیرد. جالب اینکه کاستکو در این زمینه سیاست کامال بر عکسی 
را در پی��ش دارد. به این ترتیب آنها در انتخاب برندها برای فروش محصوالت ش��ان 
سختگیرتر هستند.  شاید با توضیحات ارائه شده پیرامون نحوه فعالیت خرده فروشی 
کاستکو بسیاری از مخاطب ها این شرکت را یک خرده فروشی محلی یا بسیار محدود 
فرض کنند. کاس��تکو در عین ناباوری با سیاس��ت های عجیبش یکی از بزرگترین 
خرده فروشی های سراسر جهان محسوب می شود. این برند 77۰ شعبه و نزدیک به 
2۵۰ هزار کارمند در سراس��ر جهان دارد. س��هم این برند از بازار خرده فروشی ۱4۰ 
میلیارد دالر ارزیابی می شود، با این حساب هرگز نباید کاستکو را یک برند کوچک 
یا مبتدی تلقی کرد. آنها با همین شیوه تا حدی عجیب شان موفق به رقابت نزدیک 
با آمازون شده اند. به راستی آنها چگونه موفقیتی به این بزرگی را رقم زده اند؟ مسئله 
اساسی مقاله حاضر بررسی شیوه رقابت کاستکو با سایر غول های حوزه خرده فروشی، 
ب��ه ویژه آمازون اس��ت. در ادام��ه در قالب پنج بخش مجزا به بررس��ی این موضوع 

خواهیم پرداخت. 
1. مزیت های دامنه سود اندک

بدون تردید هدف از هر فعالیت تجاری کس��ب  س��ود هرچه بیش��تر است، با 
این حال تاریخچه کاس��تکو با این امر بیگانه اس��ت. از هم��ان ابتدا هدف اصلی 
این برند کس��ب س��ود فراوان نبود. می��زان افزایش نرخ اجناس همیش��ه منبع 
س��ود اصلی خرده فروشی ها محسوب می ش��ود. به این ترتیب شرکت ها با عرضه 
محصوالت ش��ان در سطح قیمت پایین تر به خرده فروشی ها امکان سودآوری آنها 
و همکاری تجاری موفق را رقم می زنند. اغلب خرده فروش��ی های بزرگ بین 2۵ 

تا ۵۰درصد از قیمت فروش را به عنوان س��ود خ��ود تلقی می کنند، با این حال 
کاستکو در این زمینه اس��تراتژی کامال متفاوتی دارد. آنها میزان سودشان برای 
محص��والت داخلی را ۱۵درص��د قرار می دهند. در م��ورد محصوالت خارجی به 
دلیل پرداخت عوارض گمرک از س��وی ش��رکت تولیدکننده دامنه سود کاستکو 
۱4درصد تعیین ش��ده اس��ت. این امر با ه��دف حمای��ت از واردات محصوالت 

باکیفیت و امکان فروش آنها در خرده فروشی های کاستکو صورت می گیرد. 
ش��اید عجیب باش��د، اما در بسیاری از موارد میزان س��ود کاستکو بر روی هر 
محصول حتی از ۱۵درصد نیز پایین تر اس��ت. براس��اس آمارهای رسمی شرکت 
کاستکو میانگین سود آنها در ازای فروش هر محصول ۱۱درصد برآورد می شود. 
ب��ه این ترتی��ب اگر یک پرینتر ۵۰دالری در اختیار کاس��تکو قرار بگیرد، قیمت 
فروش آن در ش��عبه های مختلف این خرده فروشی ۵۵ دالر خواهد بود. این رقم 
برای افراد آشنا به روال عادی فعالیت در عرصه خرده فروشی بسیار عجیب است، 
با این حال کاس��تکو برنامه بلندمدت خود را از س��ال ها قبل بر روی کسب سود 

فراوان در بازه زمانی طوالنی قرار داده است. 
بدون تردید س��ود اندک امکان توس��عه سریع شعبه ها را به کاستکو نمی دهد، 
با این حال توانایی جلب اعتماد مش��تریان و تبدیل ساده آنها به مشتریان وفادار 

مزیت رقابتی آنها محسوب می شود. 
2. کسب سود سرشار با عضویت مشتریان در باشگاه فروشگاه

بدون ش��ک ارائه محصوالت با س��طح قیمت پایین موجب عالقه بس��یاری از 
خریدارها به برند کاس��تکو می ش��ود. در اینجا نوبت به ارائه فرم های عضویت در 

باشگاه خریداران کاستکو فرا می رسد. 
در س��ال 2۰۱8 بیش از ۵۱ میلیون نفر هزینه  عضویت در باش��گاه مشتریان 
کاس��تکو را پرداخ��ت کرده اند. هزین��ه عضویت ع��ادی ۶۰ دالر و عضویت ویژه 
۱2۰ دالر اس��ت. در عضویت ویژه امکان بهره مندی از تخفیف های بس��یار زیاد 
در کنار خدمات اضافی فروش��گاه وجود دارد. نکته جالب توانایی باالی کاس��تکو 
در زمینه ترغیب مش��تریان به عضویت در باش��گاهش است. به این ترتیب سود 
بس��یار زیادی نصیب کاس��تکو می ش��ود. اهالی دنیای کس��ب و کار به خوبی از 
دش��واری های ترغیب مشتریان به عضویت در خبرنامه یا باشگاه شرکت ها واقف 
هس��تند. اهمیت کار کاس��تکو با فهم یک نکته جالب بیش��تر هم می ش��ود. در 
حقیقت اعضای باش��گاه در ازای عضویت پول هم پرداخت می کنند. جالب اینکه 
بس��یاری از آنها تمایل به پرداخت سطح هزینه های باالتری را نیز دارند. دریافت 
هزینه عضویت به تنهایی درآمدی معادل ۳.۱ میلیارد دالر در سال برای کاستکو 
به ارمغان می آورد.  شباهت هزینه عضویت در باشگاه خریداران کاستکو به نمونه 
آمازون جالب توجه اس��ت. به این ترتیب برای عضویت در هر دو باشگاه باید ۶۰ 
دالر پرداخت کرد، با این حال میزان درآمد کاس��تکو از این بخش بس��یار بیشتر 
از رقیبش است. وقتی ما در باشگاه یک خرده فروشی عضو باشیم، پیش از ترک 
فروشگاه حتما اقدام به خرید می کنیم. این امر در مورد فروشگاه های معمولی به 
هیچ وجه صادق نیس��ت. چه بسا مشتریان عادی پس از مشاهده محصوالت یک 
فروش��گاه از خرید صرف نظر کنند. اهمیت تخفیف ها در اینجا مشخص می شود. 
وقی ما امکان استفاده از تخفیف را داشته باشیم، دیگر نگرانی بابت امکان یافتن 
نمونه مشابه و ارزان تر نخواهیم داشت. به ویژه اینکه برند کاستکو در زمینه ارائه 

محصوالت به صورت دقیق و با وسواس عمل می کند. 
3. ضرورت خرید عمده و تمایل مشتریان به آن

یکی از اس��تراتژی های جالب خرده فروش��ی کاس��تکو ارائه آیتم های کمتر در 
مورد هر محصول و تالش برای ارائه بسته بندی بزرگتر محصوالت هر برند است. 
به این ترتیب مش��تریان به س��وی خرید عمده ترغیب می ش��وند. به این ترتیب 
کاس��تکو عملکردش در زمینه انتخاب برندهای ان��دک برای ارائه محصوالت در 

یک دامنه را توجیه می کند. اگر نگاهی به فروشگاه های این برند بیندازیم، اغلب 
قفسه های آن در عرض کمتر از نیم روز خالی می شود. دامنه سود اندک در کنار 
این اس��تراتژی موجب خرید هرچه بیشتر مشتریان می شود. به این ترتیب سود 

اندک این برند در مقیاس فروش وسیع به خوبی جبران می گردد. 
نکت��ه مهم درخصوص ارائه بس��ته بندی های بزرگتر محصوالت مربوط به یک 
اصل روانش��ناختی مش��تریان نیز هست. به عنوان یک مش��تری تمایل ما برای 
مراجعه حضوری به یک فروش��گاه بیش��تر از دو بار در ماه نیست. به این ترتیب 
محصوالت ارائه ش��ده در فروشگاه کاستکو، به ویژه نمونه های خوراکی و مصرفی، 
باید حداقل دو هفته دوام بیاورد. به همین دلیل این خرده فروشی به جای عرضه 
دس��تمال های کاغذی در بس��ته های ۱۰۰ عددی از نمونه 2۰۰ تا ۵۰۰ عددی 
اس��تفاده می کند. این امر میزان رضایت مشتریان را افزایش می دهد. به هر حال 
همه ما عالقه مند به خرید یکجا و عدم نیاز به بازگش��ت س��ریع به فروش��گاه ها 
هس��تیم. البت��ه این امر در مورد محص��والت ارزان و میان قیمت صادق اس��ت. 
اس��تراتژی کاس��تکو نیز حاکی از همین امر در زمینه عرض��ه محصوالت عمده 
اس��ت. به این ترتیب مش��تریان به خرید عمده دیگر نیازمند مراجعه مستمر به 

فروشگاه های این برند نیستند. 
4. کارمندان شادتر، برندی زیباتر

میزان پرداخت حقوق ب��ه کارمندان همه چیز را معین نمی کند. در حالی که 
کارمندان خرده فروش��ی ها به طور معمول بین ۱۰ تا ۱2 دالر در س��اعت حقوق 
می گیرند، کارمندان کاس��تکو بیش از 2۰ دالر در ساعت حقوق دارند. همچنین 
۹۰درص��د از آنها نیز بیمه خدمات درمانی و حوزه س��المت ش��رکت را دریافت 
می کنند. به این ترتیب کارمندان کاستکو در وضعیت بسیار بهتری از نقطه نظر 

مالی و حمایتی نسبت به سایر خرده فروشی ها قرار دارند. 
وقت��ی برند ما حقوق و مزایای بهتری را ارائ��ه می کند، جلب توجه کارمندان 
حرفه ای و باس��ابقه ام��ری طبیعی خواهد بود. همچنی��ن کارمندان برندمان نیز 
تمایل بیشتری به ادامه طوالنی مدت همکاری با ما خواهند داشت. از آنجایی که 
کارمندان جلوه ظاهری هر برندی هس��تند، این اقدام به برندمان فرصت بهتری 
ب��رای نمایش تصویری جذاب از خود در برابر مش��تریان می دهد. این نکته ما را 

به سوی آخرین درس از نحوه مدیریت خرده فروشی کاستکو هدایت می کند.
5. مشتریان وفادار

نرخ از دست رفتن مشتریان برای برند کاستکو بسیار پایین است. براساس گزارش 
رسمی این خرده فروشی تقریبا ۹۰درصد مشتریان شان برای چند سال پیاپی از آنها 
خرید می کنند. این امر موفقیت کاس��تکو در زمینه تبدیل خریدارهای معمولی به 
مشتریان وفادار را نش��ان می دهد. وقتی یک خرده فروشی شمار باالیی از مشتریان 
وفادار را دارد، این امر بیانگر موفقیت آن در زمینه جلب رضایت مشتریان است. به هر 
حال مشتریان در صورت یافتن محصوالت موردنیازشان هیچ گاه اقدام به ترک یک 
خرده فروشی نخواهند کرد. این امر به دلیل هماهنگی اهداف، ارزش ها، نحوه فعالیت 

و استراتژی منسجم کاستکو روی داده است. 
مش��تریان وفادار همیش��ه به برندمان برمی گردند. مزیت اصلی آنها عدم نیاز 
ب��ه پرداخت هزینه برای مراجعه مجددش��ان به برندمان اس��ت. ب��ه این ترتیب 
هزینه ه��ای تبلیغات��ی و بازاریابی ما به ش��دت کاهش خواهد یاف��ت. به عالوه، 

مشتریان وفادار همیشه سود بیشتری برای برندها به ارمغان می آورند. 
بدون تردید خرده فروشی کاستکو مشتریان و کارمندانش را در اولویت نخست 
کس��ب و کار قرار داده اس��ت. به همین دلیل نیز از مزیت های فراوان مش��تریان 
وفادار بهره مند اس��ت. هر برند جویای موفقیتی نیز باید مانند آنها مش��تریان و 

کارمندان را همیشه مدنظر داشته باشد. 
inc :منبع
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افتتاح همزمان سه پروژه برق منطقه ای خوزستان در شوش
اهواز – شبنم قجاوند: به صورت همزمان سه پروژه ی برقی فاز اول پست ۱۳۲.۳۳ کیلو ولت دانیال، فاز اول 
پست ۱۳۲.۳۳ کیلو ولت حسن درویشی و ورود و خروج خط ۱۳۲ کیلو ولت چغازنبیل – دانیال در پست درویشی 
در شهرستان شوش افتتاح شد. مدیرعامل این شرکت در این آیین که با حضور استاندار خوزستان، نماینده مردم 
شوش در مجلس و مسئولین محلی این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: در مجموع در این سه پروژه ۲۲۵ میلیارد 
ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است. محمود دشت بزرگ گفت: ظرفیت فاز اول پست دانیال ۵۰ مگا ولت آمپر 
و ظرفیت فاز اول پست درویشی ۳۰ مگا ولت آمپر است و در مجموع ۸۰ مگا ولت آمپر امروز برق شهرستان شوش 
افزایش ظرفیت پیدا کرده است. وی با بیان اینکه ظرفیت پست های دانیال و درویشی به ۱۰۰ مگا ولت آمپر افزایش ظرفیت پیدا می کند، تصریح 
کرد: قرار دادهای توسعه این دو پست منعقد شده و عملیات اجرایی آنها آغاز شده تا در فازهای بعدی ظرفیت هر پست به ۱۰۰ مگا ولت آمپر افزایش 
پیدا کند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: طول خط انتقال ۱۳۲ کیلو ولت دو مداره چغازنبیل- دانیال در پست درویشی ۱۷ 
کیلومتر مدار است و برای اینکه رینگ شبکه برق شوش تکمیل شود یک خط ۵۶ کیلومتری از پست درویشی به پست پیام دزفول با ارزش سرمایه 
گذاری پنج هزار و ششصد میلیارد ریال اجرا می شود. دشت بزرگ با بیان اینکه در سه سال گذشته پنج ترانسفورماتور جدید در پست های برق 
شهرستان شوش نصب شده است، افزود: با افتتاح این دو پست بارگیری از تاسیسات برق این شهرستان که ۷۶ درصد بوده به ۶۰ درصد می رسد 
و با توسعه های آتی بارگیری به زیر ۵۰ درصد کاهش پیدا می کند و پایداری شبکه برق شهرستان شوش برای چند سال آینده تضمین می شود. 
استاندار خوزستان نیز در این آیین با تشکر از اقدامات انجام شده در صنعت برق استان، گفت: یکی از دغدغه های همیشگی سرمایه گذاران تامین 
برق مورد نیاز آنها بوده است که با اقدامات انجام شده در صنعت برق خوزستان و توسعه شبکه این مشکل به حداقل رسیده است. غالمرضا شریعتی 
با بیان اینکه بعد از مشکالت ریزگردها و خاموشی ها به وجود آمده ۲۰ هزار میلیارد ریال در صنعت برق خوزستان سرمایه گذاری صورت گرفته یا 
در حال انجام است، تصریح کرد: با مدیریت علمی مدیران برق استان هر روز یک پروژه افتتاح می شود یا پایداری برق منطقه ای افزایش پیدا می 
کند. وی تاکید کرد: اگر با همین روند و جدیت ادامه دهیم برای چند سال آینده مشکل پایداری شبکه برق استان برطرف و تامین برق برای سرمایه 

گذاری و مشترکین خانگی تضمین خواهد شد.

دیدار مدیرعامل با مأمورین قرائت و توزیع شرکت گاز استان قم
قم -مدیر عامل شرکت گاز استان قم در جلسه ای با مأمورین کنتورخوان برگزار گردید، ضمن خدا قوت به 
همکاران گرامی گفت: خداوند، کشور اسالمی ما را از لحاظ ذخایر غنی نفت و گاز جزء کشورهای بی همتا قرار 
داده و کشور ایران در زمینه مخازن هیدروکربنیک جزء دومین کشورهای دنیاست و ما باید با ارائه خدمات بهتر به 
مشترکین و کنتورخوانی صحیح شکرگزار هر چه بیشتر این نعمت باشیم. وی افزود: شما مأمورین قرائت کنتور، 
ویترین شرکت گاز هستید. بدین معنا که مردم، شرکت گاز را در شما می بینند و در واقع اعمال و رفتار مثبت یا 
منفی شما بیانگر عملکرد مثبت یا منفی شرکت گاز می باشد. نصیری اظهار کرد: به همت و تالش شما عزیزان، 
امروز شرکت گاز استان قم مثل نگین انگشتری بین شرکت های گاز استانی می درخشد و جزء شرکت های گاز برتر کشور شده است. وی ادامه داد: 
بخش عظیمی از این موفقیت نتیجه فرایند صحیح کنتورخوانی است که منجر به تولید صورتحساب های صحیح و کاهش تعدیالت )کمتر از ۰۵/ ۰ 
درصد( گردیده است. مدیر عامل شرکت گاز استان قم ضمن بیان این نکته که در سال ۹۷ به عنوان یکی از شرکت های موفق مورد تشویق مدیریت 
ارشد وزارت نفت قرار گرفتیم خاطرنشان کرد: کسب رتبه ممتاز در رضایتمندی مردم، دریافت اولین لوح تقدیر خدمت از استاندار، اجرای طرح طبقه 
بندی مشاغل، راه اندازی سامانه سامگ، کسب رتبه سوم کشوری در نرم افزار GIS، حذف کارت های کنتور خوانی، حذف میز خدمت و مکانیزه شدن 
خدمات شرکت گاز و … از جمله فعالیت های این شرکت می باشد. ایشان تصریح کرد: اواخر سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ اولین استان سبز کشور خواهیم 
بود، به این معنا که تمام بخش های شهری و روستایی، گازرسانی خواهند شد. نصیری در پایان ضمن تقدیر و تشکر از همه عزیزانی که وظیفه خود را 
به نحو احسن انجام می دهند گفت: در راستای ارائه خدمات بهتر، پوشیدن لباس کار برای مأمورین قرائت کنتور الزامی است و اگر گزارش مأمور و یا 

گزارشاتی که از مشترکین دریافت می گردد در حد مطلوب نباشد از ادامه همکاری با آن مأمور خودداری خواهیم نمود.

به مناسبت روز خبرنگار صورت گرفت:
تجلیل از خبرنگار حوزه روابط عمومی پاالیشگاه 

ایالم - هدی منصوری: به مناسبت ۱۷ مرداد،از خبرنگار حوزه روابط عمومی شرکت پاالیش 
گاز ایالم به نمایندگی از اصحاب رسانه استان تجلیل شد. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم در 
این آئین گفت: خبرنگاری، حرفه ایی اســت که عشق و عالقه الزمه موفقیت برای انجام آن است. 
مهندس "شهریار داری پور" با اشاره به اینکه خبرنگاران استان ایالم در زمینه های مختلف همگام و 
همدل با مردم و مسئوالن بوده اند، افزود: دستیابی به قله های پیشرفت، سربلندی و سعادت ملت و 
مراقبت از آرمان های ارزشمند انقالب اسالمی و منافع ملی با روشن گری و حقیقت جویی در عرصه 
آگاهی ممکن می شود. وی با بیان اینکه خبرنگاران استان ایالم نقش مهمی در زمینه هموار کردن بستر توسعه این دیار دارند،اظهار داشت: روز خبرنگار 
فرصتی ارزشمند و گرانبها در پاسداشت مقام شامخ انسان های فرهیخته ای است که در راه روشنگری، حقیقت جویی و آگاه سازی به جامعه نقشی 
بی بدیل بر عهده دارند.  وی تصریح کرد: خبرنگاران استان با نگارش قلم خود، تجسم امانت داری و تعهد را بدون هیچ گونه چشم داشتی وظیفه خویش 
دانسته که امروزه می بایست به پاس زحمات آنان مورد تجلیل قرار گیرند. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه به ویژه 
خبرنگاران استان در زمینه پوشش خبری این پاالیشگاه همکاری صمیمانه ای با روابط عمومی این شرکت داشته اند که از آنان تشکر و قدردانی می شود.

شهردار گرگان:
 مخالفت سازمان هواپیمایی با پرواز بالن ساخت داخل

گرگان - عبدالرضا دادبود در جلسه علنی شورای اسالمی این شهر درباره وضعیت اجرای طرح های گردشگری از جمله ایجاد سایت بالن سواری 
در گرگان اظهارداشت: به رغم اینکه سرمایه گذار بالن را تهیه و برخی مجوزهای اولیه را هم دریافت کرد اما سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل 
اینکه این بالن ساخت داخل بود با پرواز آن مخالفت کرده است و اعالم کرد باید یک دوره زمانی طوالنی برای آزمایش این بالن گذرانده شود.

وی افزود: مخالفت سازمان هواپیمایی سبب شد تا کار در فرآیندی که قرار بود اتفاق بیفتد متوقف شود. هرچند سرمایه گذار هم مذاکرات و 
پیگیری هایی داشت و طبق آخرین اعالم بالن دیگری را خریداری کرده است.شهردار گرگان ادامه داد: بالن جدید هفته قبل در تهران آزمایش 
شد و تست و نهایی آن در هفته آینده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری انجام خواهدشد.وی گفت: پس از تأیید سازمان هواپیمایی بالن به 
گرگان منتقل می شود و امیدواریم بتوانیم در دهه والیت و امامت این طرح را افتتاح کنیم.دادبود درباره وضعیت شهربازی گرگان بیان داشت: 
این پروژه تا االن پیشرفت های خوبی داشته است. مجوزهای اولیه دریافت شده و سرمایه گذار پروژه انتخاب شده است. طرح اولیه نیز در اختیار 
سرمایه گذار قرار گرفت و مهلتی برای ارائه طرح نهایی داده شد.وی گفت: براساس پیگیری های شهرداری، سرمایه گذار در این مدت مذاکراتی 
را با طرف های خارجی برای خرید دستگاه ها و تجهیزات شهربازی انجام داده است اما به علت تحریم ها، شرکت های تولیدکننده تجهیزات با 
استانداردهای جهانی، با فروش این دستگاه ها به سرمایه گذار این پروژه موافقت نکرده اند. با اینحال سرمایه گذار همچنان در حال پیگیری خرید 
این تجهیزات و دستگاه ها است.وی درباره ساخت بازارموزه گرگان اظهارداشت: این پروژه نهایی شده و مشکلی در کلنگ زنی آن وجود ندارد. 
قرار اســت بازار موزه گرگان با حضور یکی از مسئوالن کشوری کلنگ زنی شود.شهردار گرگان با اشاره به ایرادات شورای عالی جنگل از طرح 
گردشگری ناهارخوران که پروژه تله کابین در دل آن تعریف شده است، گفت: تله کابین بخشی از طرح ۶۰۲ هکتاری ناهارخوران است که ایراداتی 
را شورای عالی جنگل ها به آن گرفت. مشاور طرح در حال رفع اشکاالت است و در صورت تأیید این شورا زمینه اجرای طرح های مختلف از 

جمله تله کابین در ناهارخوران فراهم خواهدشد.

مخابرات منطقه گلستان ، موفق به کسب رتبه دوم در ارزیابی عملکرد 
سال 97 شد

گرگان- مدیر مخابرات منطقه گلستان  از کسب رتبه دوم در ارزیابی عملکرد سال ۹۷ مناطق مخابراتی در سطح کشور خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی مخابرات منطقه گلستان، مهندس غالمعلی شهمرادی ضمن اعالم این خبر گفت : در راستای برگزاری ارزیابی ۱۲ ماهه سال ۹۷ شرکت 
مخابرات ایران ، مخابرات منطقه گلستان موفق شد در حوزه های فنی ،تجاری ،مالی و ....  در میان ۳۱ منطقه مخابراتی با امتیاز ۹۶/۷۷  رتبه دوم 
کشوری را از آن خود کند .وی با تبریک این افتخار به کارکنان مخابرات منطقه گلستان خاطرنشان کرد: کسب رتبه دوم حاصل همت مضاعف و تعهد 

حرفه ای همدلی و همکاری در محیط کاری است .

شهردار رشت در آیین تجلیل از خبرنگاران بر ساخت و نصب المان 
خیرالکالم تاکید کرد 

رشت- مهناز نوبری- در این آیین که با حضور رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر رشت صبح روز شنبه ۱۹ مرداد برگزار شد، دکتر 
ناصر حاج محمدی با بیان تالشهای خبرنگاران آنان را تاریخ زنده کشور دانست. وی در ادامه گفت: طرح ساخت و نصب المان نخستین روزنامه 
گیالن با تصویب شــورای شــهر، در یکی از خیابان ها اجرایی خواهد شد.حاج محمدی گفت: رشت شهر نخستین ها است و باید بهترین و 
سالمترین اطالع رسانی ها و فعالیت رسانه ای را نیز در این شهر مشاهده کنیم.شهردار رشت ادامه داد: روز خبرنگار احترام به حقوق ملت در 
جهت دسترسی به اطالعات صحیح و به هنگام است از اینرو باید به طور ویژه به خبرنگاران و مشکالت آنان پرداخته شود. دکتر سیدامیرحسین 
علوی رئیس، فاطمه شیرزاد سخنگو و محمدحسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسالمی شهر رشت 
نیز در این برنامه دقایقی برای حاضران سخن گفتند. شایان گفتن اینکه در این برنامه محمدتقی پوراحمد جکتاجی یکی از پیشکسوتان جامعه 
مطبوعاتی استان گیالن هم در سخنانی به بیان تاریخچه فعالیت مطبوعاتی در گیالن، معرفی چند کتاب ویژه در زمینه تاریخ مطبوعات استان 
از شادروان فریدون نوزاد، محمدجواد سهیل نقشی و رضا نوزاد پرداخت و خواستار تولید محتوای بیشتر در مطبوعات گیالن شد.گفتنی است 
برگزاری استندآپ کمدی، اجرای موسیقی زنده و پخش چندین کلیپ در باره روز خبرنگار از دیگر برنامه های این آیین بود.در این مراسم از 
خانواده های معظم شهیدان رسانه سیرت نیا و اسحاقی تقدیر به عمل آمد.هم چنین از همه ی خبرنگاران شرکت کننده در این برنامه و چندین 

پیشکسوت جامعه مطبوعاتی قدردانی و تجلیل شد.
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اخبار

تبریز - فالح: استاندار آذربایجان شرقی از آمادگی دانشگاه های استان برای 
تدوین استانداردهای ضروری خبر داد و گفت: بخش خصوصی ما هیچ ابایی از 
اعمال استاندارد ندارد. دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای استاندارد 
استان با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد، گفت: آذربایجان شرقی از جمله 
استان های مهم کشــور در حوزه اقتصادی است و در تولید برخی محصوالت 
مانند شیرینی و شکالت و قطعات خودرو جزو قطب های صنعتی کشور به شمار 
می رود. وی با بیان اینکه تبریز و آذربایجان مهد مکتب های فرهنگی، اقتصادی و 
تجاری هستند، افزود: این پیشتازی در عرصه صنعت و صادرات، نیازمند حمایت 
و توجه بیشتر است که سازمان استاندارد یکی از مهم ترین مراجع موثر در این 
زمینه اســت. وی، نظارت و اعمال استاندارد را یک بحث حاکمیتی دانست و 
ادامه داد: با توجه به این موضوع، برون سپاری کامل نظارت بر استانداردسازی به 
بخش خصوصی مقدور نیست و بر این باور هستیم که همکاری بخش خصوصی 
و بخش دولتی در این مسیر راهگشا خواهد بود. پورمحمدی با تأکید بر ارزیابی 
و اعمال استاندارد در استان، ابراز کرد: احداث چند آزمایشگاه مرجع در مراکز 
علمی و پارک علم و فناوری اســتان، ضروری اســت و باید توان و امکانات و 
استانداردها به روزرسانی شوند. وی با اشاره به اینکه صنایع ما ابایی از استاندارد 
ندارند و استقبال می کنند، ادامه داد: ضمن اینکه وضعیت استاندارد در استان 
مطلوب است ولی باید مجموعه هایی که تولیداتشان کم کیفیت هستند مواخذه 

شوند. وی خاطرنشان کرد: دانشگاه های استان در عرصه هایی که نیاز به تدوین 
استاندارد و یا نیاز به به روزرسانی و بومی سازی استانداردها دارند، آماده همکاری 
هستند که باید از ظرفیت آنها استفاده شود. رئیس سازمان ملی استاندارد هم در 
این جلسه با بیان اینکه گام های مثبتی در حل بسیاری از مشکالت صنعتگران 
برداشته شده است اظهار داشت: در قانون جدید سازمان استاندارد که در پایان 
۹۶ ابالغ شد، هم نگاه درونی و هم نگاه بیرونی داریم تا محصول با کیفیت از 
تولیدکنندگان ایرانی در داخل کشور و دنیا عرضه شود. نیره پیروزبخت با اشاره 
به اینکه با تاکید بر اینکه این قانون مربوط به یک سازمان نیست و همه نهادهای 
دولتی و خصوصی باید همکار سازمان استاندارد باشند افزود: ما تمایل داریم 

بخش خصوصی به کمک سازمان استاندارد بیاید و همکاری بیشتری داشته 
باشیم. رئیس سازمان ملی استاندارد با انتقاد از اینکه با دستگاه های حاکمیتی 
در حوزه استاندارد، تولید، واردات و صادرات هماهنگی الزم را انجام می دهیم 
ولی در اجرا، زیرمجموعه این نهادها به تفاهم ها عمل نکرده و بخشــی نگری 
می کنند، ابراز داشت: بخشی نگری و تعصب به سازماِن خود، در دستگاه ها زیاد 
است و به سختی هماهنگی با سایر دستگاه ها اجرایی می شود. وی با بیان اینکه 
با همه دستگاه های حوزه تجارت، جلسه هماهنگی تشکیل دادیم تا در حداقل 
زمان رسیدگی به فعالیت های مرتبط با واحدهای تولیدی در جهت صادرات و 
واردات صورت گیرد، خاطر نشان کرد: با وزارت جهاد، وزارت بهداشت و سازمان 
ملی استاندارد هماهنگ شــدیم که فرآیند یکساِن نمونه برداری و آزمایشات 
اجرایی شود و خروجی یکسانی داشته باشیم تا قانون بهتر اجرا شود.پیروزبخت 
با اشاره به اینکه هنوز در ادارات این امر جا نیافتاده و هم سامانه ها به هم وصل 
نیســتند، گفت: رئیس جمهور در یکی از جلسات هیئت دولت تاکید کردند 
که سامانه دستگاه ها به هم وصل شوند تا مشکالت صنعتگران و تجار در این 
زمینه حل شود که تا پایان سال اتفاق خوشایندی در کشور در این زمینه رخ 
می دهد. در این جلسه تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی و فعاالن بخش 
خصوصی استان نیز دیدگاه های خود را در خصوص مسائل مختلف مربوط به 

حوزه استاندارد بیان کردند.

ساری - دهقان : مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران در جلسه کمیته 
پدافند غیر عامل که با حضور مدیر کل پدافند غیرعامل اســتان مازندران ، 
معاونین و مدیران شــرکت در ساری برگزار شــد به نقش و اهمیت پدافند 
غیر عامل پرداخت و گفت : پدافند غیر عامل بهترین و مناســب ترین شیوه 
کاهش آســیب پذیری است . مهندس رضا غفاری با بیان اینکه پدافند غیر 
عامل عنصری اســت پویا و متحرک ، افزود: بر همین اساس باید در اولویت 
تالشهای علمی و پژوهشی قرار گیرد. وی خاطر نشان کرد: باید آموزش های 
الزم پدافند غیر عامل در کلیه سطوح مدیریتی ، مهندسی و فنی دیده شود و 
توسعه یابد. مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران تهدیدات فرا روی صنعت 
برق را تشــریح و یادآور شد: تهدیدات طبیعی همچون سیل ، طوفان ، زلزله 
، بارش ســنگین برف ، رانش زمین ، آلودگی هوا و .... تهدیدات غیر طبیعی 
همچون جنگ و تهدیدات انسان ساخت ،اقدامات خصمانه که موجب ایجاد 
نارضایتی عمومی می گردد، حمالت تروریستی و .... تهدیدات تصادفی شامل : 
خرابی تجهیزات از جمله بریکرها ،خرابی  مقره ها ، اضافه بار یک ترانسفورماتور، 
خطاهای عملیاتی ، تهدیدات سایبری با توجه به اینکه در دنیای امروز یکی از 
مهمترین تهدید ، سایبری می باشد زیرا  اکثر دارایی های اساسی کشور در 
فضای سایبری نگهداری شده و مصون سازی آن از اهمیت ویژهای برخوردار 
اســت از جمله تهدیدات فرا روی صنعت برق است .  غفاری تهدیدات شبکه 
های توزیع نیروی برق مازندران را عبور شبکه توزیع از مناطق صعب العبور ، 
افزایش آلودگی های صنعتی ، حمالت مستقیم به تاسیسات توزیع ، حمالت 
سایبری به سیستم IT  و اطالعات و نرم افزارهای مدیریت شبکه ، مشترکین 

، بهره برداری و مخابراتی ، فولباری پســتها و فیدرهای حساس و مهم ناشی 
از رشدبار، استفاده از لوازم پر مصرف مشترکین به صورت همزمان به شبکه 
)بار سرمایشــی ( ، وجود انشعاب های غیر مجاز و سرقت انرژی ، تحمیل بار 
مصرف کننده های جدید  به شبکه مانند استخراج کننده های ارز دیجیتال 
، وجود شبکه های فرسوده و قدیمی با طراحی نامناسب که به منظور ارتقای 
تاب آوری آنها نیاز به مقاوم ســازی شــبکه می باشد . عدم تخصیص منابع 
مالی کافی جهت انجام تســت و تعمیر و نگهداری دوره ای )پیشــگیرانه و 
پیش بینانه( شبکه و به ویژه برای بارهای حساس مهم به منظور پیشگیری 
از فرسودگی و کاهش آسیب پذیری شبکه با  رویکرد پدافند غیر عامل ، عبور 
شبکه توزیع از مناطق صعب العبور ، عدم دسترسی به شبکه به خصوص در 
زمان بحران به علت محصور بودن شبکه ، زمان رفع عیب را طوالنی تر خواهد 
کرد ،عبور شبکه از میان زمین ها ی کشاورزی و شالیزارها بدلیل رطوبت باال 

فرســودگی شبکه را تسریع می کند، خطرات رانش ، سیالب برشمرد. وی با 
بیان اینکه اقدامات خوبی در شرکت توزیع برق مازندران برای مدیریت بحران 
صورت گرفته ، گفت :برگــزاری مانور تعمیراتی با رویکرد پدافند غیر عامل 
جهت افزایش پایداری خطوط و مقاوم ســازی شبکه که در سال ۹۷ تعداد 
۷ مانور اســتانی ۳۳ مانور امور معین )همجــواری ( و ۶۱ مانور داخلی برای 
کسب آمادگی و تسهیل در مدیریت بحران با در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتی 
و کاهش هزینه ها در مجموع  ۱۰۱ مانور جهادی با همکاری امورهای معین 
هر شهرستان با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار و ۳۶۵ کیلومتر 
شبکه ۲۰ کیلوولت اصالح و بهسازی شد و مولدهای اضطراری مراکز حساس 
و مهم نظیر مراکز درمانی ) بیمارستانها ( ، ایستگاههای پمپاژ آب شرب و ... 
در حوزه عملکرد شرکت با همکاری رابطین مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 
شرکت مورد تست و بازرسی قرار گرفتند و برای جلوگیری از مصرف بی رویه 
و فروپاشی شبکه و ایجاد نارضایتی مردمی موضوع فرهنگ سازی و مدیریت 
مصرف در پیک بار به مرحله اجراء درآمد و در حوزه IT نیز استفاده از فایروال 
در شبکه ، ناحیه بندی کل شبکه در فایروال بمنظور امنیت در شبکه ، استفاده 
از آنتی ویروس بروز و بروز رســانی سرور ها به صورت خودکار و ... انجام شد. 
مدیر کل پدافند غیر عامل استان مازندران نیز در این نشست فعالیتها ی شبانه 
روزی شرکت توزیع برق مازندران در بحرانهای مختلف را ستود و صنعت برق 
را از صنایع بســیار با اهمیت برای مردم و جامعه دانست و از تالش بی دریغ 
مجموعه شرکت توزیع برق مازندران در زمینه پدافند غیر عامل در سازمانهای 

عضو کارگروه تشکر و قدردانی کرد.

تبریز - خبرنگار فرصت امروز: مدیران منطقه آزاد ارس در حالی که 
این منطقه در رکود تاریخی در تمام بخش ها بسر می برد اخبار موفقیت های 
اقتصادی ایــن منطقه را منتشــر می کنند بدون آنکه تحلیل درســتی از 
واقعیت هــای این منطقه ارائه کنند. منطقه ای که طی ســال های ۹۱ تا ۹۷ 
واردات قطعی ساالنه  بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دالر در سال را بدون احتساب 
واردات انجام شــده به داخل منطقه به صورت مسافری و .... تجربه می کند، 
امروز به صادرات قطعی حدود ۶۰ تا ۸۰ میلیون دالر در ســال در همان بازه 
زمانی می بالد و این در حالی است که صادرات قطعی این منطقه در سال ۹۱ 
حدود ۹۲ میلیون دالر بوده که در سال ۹۶ به ۶۳ میلیون دالر کاهش یافته و 
حکایت از نسبت نامتناسب واردات به صادرات و مهمتر از آن روند رو به رشد 
واردات و روند نسبتا ثابت و البته بعضاً کاهشی صادرات قطعی حاصل از تولید 
دارد. بویژه که در همین مدت درآمد حاصل از واردات در منطقه که بنا به گفته 
مسووالن ارشد مناطق آزاد یکی از مهمترین منابع تامین درآمد سازمان های 
مناطق آزاد برای تامین زیرســاخت ها و هزینه های هر منطقه است، صرف 
توسعه زیرســاخت ها در منطقه ارس شده و موجبات حضور سرمایه گذاران 
متعددی در این منطقه شده است که امروز باید نتیجه آن در تولید و صادرات 
کاال در این منطقه مشهود باشد. در عین حال معاونت اقتصادی منطقه آزاد 
ارس طی روزهای گذشته میزان صادرات قطعی این منطقه را در سه ماهه اول 
سال جاری ۲۱ میلیون دالر اعالم کرده و تاکید کرده  که این میزان صادرات 
نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است! به عبارتی در سه ماهه اول 
سال ۹۷ صرفا ۱۰ میلیون دالر صادرات از این منطقه انجام شده است و این در 
حالی است که بنا براخبار منتشره در سال ۹۱ این عدد حدود ۲۰ میلیون دالر 
و سال ۹۲ حدود ۱۲ میلیون دالر و سال ۹۶ باالی ۱۹ میلیون دالر در همان 

مدت مشابه بوده است.  به عبارتی آنچه که امروز مدیران منطقه آزاد ارس به 
آن می بالند عقبگرد به ۸ سال قبل یعنی میزان صادرات در سال ۹۱ است و 
چــه افتخاری باالتر از این!! جالب توجه خواهد بود اگر بدانیم در این مدت ۸ 
سال زیرســاخت های منطقه ارس چندین برابر شده  و دهها  واحد تولیدی 
جدید در این منطقه ایجاد شده اند و لقب صنعتی ترین منطقه آزاد کشور را 
به ارس داده اند و مهم تر از همه بزرگ ترین مجموعه گلخانه ای کشور که تمام 
تولیدات خود را صادر می کند طی سال های اخیر به بهره برداری رسیده است.

با نگاهی به آمار اعالمی مدیران این منطقه در حوزه واردات که محل افتخار 
دیگری برای آنان اســت، شاهد کاهش واردات به منطقه هستیم. موضوعی 
که نه براســاس تدبیر مدیران منطقه بلکه از سر اجبار و ناشی از ممنوعیت 
واردات کاال به این مناطق و ثبت سفارش کاال به منطقه تحمیل شده است. 
هرچند مدیران این منطقه سعی در استفاده عملکردی از این امر می باشند 
تا بدینوســیله منطقه ارس را صادرات گرا و کارنامه خود را موفق جلوه دهند 
اما به اذعان ســرمایه گذاران منطقه همین امر که بزرگ ترین منبع درآمدی 
سازمان منطقه آزاد در تامین بودجه و اعتبارات مورد نیاز است، سازمان را در 

تامین اعتبار پروژه های عمرانی و حتی حقوق کارکنان سازمان با مشکل مواجه 
ســاخته و رکود شدیدی را به منطقه تحمیل کرده است. در بخش ترانزیت 
بویژه از نوع خارجی آن نیز که می تواند مورد بحث بوده و نشــاندهنده میزان 
موفقیت منطقه آزاد ارس در جلب و جذب کاالی ترانزیتی به منطقه ارس و 
بهره برداری از موقعیت ممتاز آن باشد، متاسفانه آمار کامل و دقیقی منتشر 
نشده است اما اظهارات شرکت های حمل و نقلی و انبارهای کاال در این منطقه 
از روند نزولی این بخش در ســال های اخیر فعالیت این منطقه آزاد و ناتوانی 
مدیران در مدیریت این بخش و بکارگیری امکانات این منطقه مرزی از جمله 
گمرک و انبارهای عمومی و راه آهن و ... در این حوزه است. مطالعه و تحلیل 
سایر بخش های آماری این منطقه که توسط سازمان مربوط و دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد منتشر شده است نیز وضعیتی مشابه را تداعی می کند. در 
حالی که اخیرا خبری با مضمون الگو بودن منطقه ارس در بین مناطق آزاد 
نســل دوم! )یادآور می شود نسل دوم مناطق آزاد کال سه مورد یعنی ارس، 
انزلی و اروند می باشند( منتشر شده و منطقه آزاد ارس را منطقه پیشرو در 
توسعه بعد از کیش عنوان کرده است اما نکته اینجاست که آیا میزان و رشد 
واردات، صــادرات و ترانزیت کاال در این منطقه که نتیجه آن کاهش تولید، 
اشتغال و البته درآمد منطقه و به تبع آن توقف عمران و آبادی است با امکاناتی 
که در دهه گذشته در این منطقه ایجاد شده  و زیرساخت هایی که سابقا در 
آن وجود داشته و همچنین ظرفیت های خدادادی آن متناسب است؟ و آخر 
اینکه مدیران این منطقه باید با قبول شرایط سخت مدیریت در مناطق آزاد 
با توجه به شرایط حاکم بر کشور تدابیر الزم را اتخاذ کنند و از خودشیفتگی 
ناشی از تحلیل های ناقص و برش خورده آمار اقتصادی که اعتماد مخاطب را 

هدف قرار می دهد پرهیز کنند.

 یاسوج - مینو آریانفر: در این بازدید که با هدف تسهیل خدمات رسانی 
و مطالبات مشــترکین و کارکنان شــرکت در سطح استان صورت گرفت از 
ســتاد، میز خدمت، عملکرد واحد های مختلف گاز استان بازدید و آن ها را 
مورد بررسی قرار داد.  مهندس سعید مؤمنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز 
ایران بهمراه مهندس حسینی مدیرعامل شرکت گاز استان فارس در نشست 
اختصاصی با مدیرعامل، معاونین و رؤســای نواحی و واحدهای شرکت گاز 
استان شرکت کرد.  قابل ذکر است با دعوت و پیگیری های مستمر مدیرعامل 
شرکت گاز استان، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران جهت بررسی وضعیت 
جریان گازرسانی و عملکرد شرکت گاز به استان سفر کرد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز کهگیلویه و بویر احمد، رحمن خادم مدیرعامل شرکت گاز 
کهگیلویه و بویراحمد در این  نشست با ارائه گزارشی از وضعیت استان گفت: 
کهگیلویه و بویراحمد دارای ۱۷ شهر و ۱۸۴۰ روستا می باشد که همه ی ۱۷ 
شــهر از نعمت گاز برخوردار هستند. مهندس خادم افزود: از مجموع ۱۸۴۰ 
روستا، ۸۹۵ روستا باالی ۲۰ خانوار هستند که از این تعداد،۵۲۵ روستا بهره 
مند هستند و ۱۱۱۵ روستا نیز واجد شرایط گازرسانی هستند که از این تعداد 
۷۰۸ خانوار از نعمت گاز برخوردار و گازرسانی در ۲۳۳ روستا در دست اقدام 
اســت که در هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید، با این شرایط ۱۰۰ 
درصد خانوار های شــهری و ۸۴ درصد خانوار روستایی از نعمت گاز برخودار 
هستد. مدیرعامل شرکت گاز استان در خصوص آخرین وضعیت بروزرسانی 

اســتاندارد های نظام مدیریتی گفت: شرکت گاز اســتان از استاندارد های 
 ،IMS، OHSAS۱۸۰۰۱ ،ISO۱۰۰۰۲ ،۱۰۰۰۴ ISO ،ISO۵۰۰۰۱
ISO۹۰۰۱ ،ISO۱۴۰۰۰۱ برخوردار اســت.  این مسئول در بحث تعالی 
ســازمانی اظهار داشت: در حوزه آموزش از سال ۹۵ با ۲۸۰ ساعت و تا سال 
۹۷ هر سال ۲۰۰ درصد افزایش داشتیم ایم و در بخش تجهیزات با راه اندازی 
سالن آموزشی مجهر به تجهیزات پیشرفته در سطح عالی قرار داریم. همچنین 
در بخش میز خدمت موفق به کســب رتبه برتر در بین همه ی دستگاه ها 
اســتان شــده ایم.  خادم گریزی به حوزه مشترکین زد و گفت: در ۲ حوزی 

شهری و روستایی ۱۹۰۱۲۷ مشترک گازی داریم. وی اشاره به ضریب نفوذ 
گازی در سطح استان داشت و اظهار کرد: ۸۵ درصد نفوذ تا پایان سال  نود و 
هفت ، ۹۱ درصد نفوذ تا پایان سال نود و هشت، ۹۷ درصد نفوذ تا پایان سال 
نود ونه  و تا پایان سال ۱۴۰۰ صد درصد خواهد شد. این مسئول اشاره ای به 
وصول مطالبات شرکت گاز در سطح استان داشت و افزود: از سال ۹۵ تا پایان 
تیر ۹۸  مجموعا ۲۵۵۷ هزار میلیارد دریافت شد.   این مسئول به فعالیت های 
واحد HSE  پرداخت و اظهار داشــت: خرید ۱۳ دستگاه گاز سنج در سال 
های ۹۶ و۹۷ ،چهار دستگاه بوسنج، کانکس بحران و تجهیزات الزم در سال 
۹۷، چهار دستگاه بلومن و میزبانی همایش و کارگاه آموزشی و نصب سیستم 
اعالن حریق کلیه ســاختمان ها را در این حوزه انجام دادیم.  رحمن خادم 
مدیرعامل شــرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد در پایان اشاره ای به افتخارات 
شــرکت گاز استان کرد و گفت: در بحث سالمت اداری از رتبه ۲۷ به رتبه ۴ 
کشوری در سال ۹۷، کسب رتبه برتر در زمینه پروژه های اقتصاد مقاومتی در 
سال ۹۵و ۹۶ در سطح استات، کسب رتبه برتر ارزیابی مدیران در سال ۹۵و 
۹۶  توسط استانداری و مطلوب بودن گزارش صورت های مالی در سال های 
۹۶ و ۹۷  از بدو تاسیس گاز استان تا کنون را کسب کرده ایم. سعید مؤمنی در 
این نشست با اشاره به مشکالت جغرافیایی استان و صعب العبور بودن مناطق 
افزود:خدمت رسانی به نقاط مختلف استان با توجه به شرایطی سخت اقلیمی 

کاری دشوار، طاقت فرسا و ستودنی است.  

استاندار آذربایجان شرقی:

تبریز و آذربایجان مهد مکتب های فرهنگی، اقتصادی و تجاری هستند

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران:

پدافند غیر عامل ، بهترین و مناسب ترین شیوه کاهش آسیب پذیری است

منطقه آزاد ارس از آمار تا واقعیت؛

خودشیفتگی مدیران ارس و تحلیل ناقص شاخص های اقتصادی

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد بازدید کرد
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در نخس��تین مجمع پیشگامان اقتصاد 
دانش بنیان س��المت گفت بیش از ۳۶۰ شرکت دانش بنیان، بخش قابل توجهی 
از خلق ارزش افزوده و اشتغال را به خود اختصاص داده اند که امسال حمایت از 
این کس��ب و کارها را که موتور محرک اقتصاد کشور به شمار می روند با جدیت 

بیشتری دنبال می کنیم.
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی نخب��گان، اغلب ش��رکت های 
دانش بنیان کش��ور در حوزه سالمت، امروز به بهانه »نخستین مجمع پیشگامان 
اقتصاد دانش بنیان حوزه س��المت« جمع ش��دند تا ضمن مط��رح کردن نیازها 
و دغدغه های ش��ان با مس��ئوالن و سیاست گذاران کش��ور، راه را برای همدلی و 

همفکری هموار کنند.
سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، در نخستین 
مجمع پیش��گامان اقتصاد دانش بنیان حوزه سالمت، از عزم جدی برای 
حمایت از برترین ش��رکت های دانش بنیان این حوزه گفت و ادامه داد: 
یک��ی از برنامه های جدی ما حمایت از ش��رکت های پیش��گام در حوزه 
اقتصاد دانش بنیان اس��ت. بیش از ۳۶۰ ش��رکت را در برنامه حمایت از 
شرکت های پیشگام با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دادیم.
عزم جدی برای حمایت از تحول آفرینان پیشگام اقتصاد کشور

ستاری، پیشگامان دانش بنیان را بازوی توانمند بخش اقتصاد و توسعه 
پایدار کشور دانست و گفت: این شرکت ها نیروی محرکه اقتصاد هستند 
و می توانند ضمن ارزش افزوده ای که خلق می کنند زمینه س��از اشتغال 

بخش قابل توجهی از فعاالن خالق و دانش آموخته دانشگاهی باشند.
وی، نخس��تین مجمع پیش��گامان اقتص��اد دانش بنیان حوزه س��المت را یک 
گام در راس��تای تعامل و همدلی فعاالن برتر حوزه دانش بنیان دانس��ت و گفت: 
مجمع امروز یک گام در راس��تای تحقق برنامه حمایت از ش��رکت های پیشگام 
برداش��ته اس��ت و برترین ها در حوزه دارویی، تجهیزات پزشکی، گیاهان دارویی 
و س��لول های بنیادین برای تعامل و همکاری و ایجاد فرصتی برای همدلی پیدا 

کردند.
به گفته رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان، شرکت  های دانش بنیان 
پیش��گام، با توانمندی باالی خود می توانند صدها اس��تارت آپ را به مسیر تولید 
محصول دانش بنیان برسانند. این شرکت ها با توانمندی در بازار، دریافت مجوزها 

و فروش در بازارهای داخلی و خارجی حائز اهمیت هستند.
وی ب��ا تأکید بر اینکه می بایس��ت برای این ش��رکت ها برنامه حمایتی خاصی 
داش��ته باش��یم و با تکیه بر بازار صادرات، تولید این شرکت ها را رونق ببخشیم، 
عن��وان کرد: این برنامه به صورت جدی توس��ط معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمه��وری با همکاری وزارت بهداش��ت و صندوق نوآوری و ش��کوفایی در حال 

پیگیری است و امیدوارم نتایج خوبی به دنبال داشته باشد.
ایستادن مقابل فرهنگ واردات محور

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، مهم ترین الزمه رونق کسب و کارهای 
دانش بنیان را وجود زیست بومی دانست که فرهنگ واردات محور را به کنار بزند 
و نگاهی نو به توانمندی کس��ب و کارهای دانش بنیان داش��ته باش��د و در ادامه 
تأکید کرد: به دلیل س��ایه گستردن اقتصاد نفتی، فرهنگ عمومی کشور مبتنی 
بر واردات است و درآمدهای نفتی، واردات بدون تالش برای بومی سازی را ترویج 
و از آن حمای��ت کرده اس��ت؛ باید این فرهنگ اصالح ش��ود. امیدوارم با تحولی 

که کس��ب و کارهای دانش بنیان به ارمغان می آورند تمام بخش های کشور برای 
فاصله از واردات همدل و هم راستا شوند.

ستاری، از امید برای تمرکز توجه ها بر تولیدکننده دانش بنیان داخلی گفت و 
ادامه داد: امیدمان این است که با همدلی که میان دستگاه های اثرگذار و نگرشی 
که   به محصول ایران س��اخت وجود دارد وقتی این محصول به بازار آمد، محلی 
وجود داش��ته باش��د که این فناوری را ارزیابی و در صورت کارآمدی، جایگزین 
نمونه وارداتی کند؛ جایی که بتوان تس��ت ها را انجام داد و محصول را در چرخه 
تولید و حمایت قرار داد. در چنین نگرش��ی وزارت بهداش��ت پیشرو بوده است و 

سازمان غذا و دارو باید به عنوان الگوی دیگر بخش ها قرار بگیرد.
وی اف��زود: اگرچه درباره حمایت از محصول دانش بنیان داخلی س��خن گفته 
می ش��ود، اما در برخی دس��تگاه ها عزم جدی برای خری��د محصول دانش بنیان 
داخل��ی قوام نیافته اس��ت. تا چند س��ال پیش یکی از مش��کالت عمده گمرک 
دس��تگاه اشعه ایکس ری مطرح می ش��د، با وجود اینکه این دستگاه با کیفیتی 
بس��یار باال ایران ساخت ش��د، اما هیچ سفارشی وجود ندارد. باید توجه و نیاز به 

محصول ایران ساخت به طور عملی شکل بگیرد.
تحوالت بزرگی با کمک شرکت های دانش بنیان

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، از عزم و همدلی همه بخش ها به مثابه 
مهم تری��ن ضرورت برای رونق یافتن تولید داخلی و جاری ش��دن خونی تازه در 
رگ های اقتصاد یاد کرد و افزود: با وجود تمام ضوابط دست و پاگیر و نگرش های 
واردات��ی و قوانینی که عمدتا حامی تولیدکننده داخلی نیس��ت، تحوالت بزرگی 
در حوزه س��المت به کمک شرکت های دانش بنیان افتاده است. همین همدلی و 
همفکری که با محوریت کسب و کارهای دانش بنیان و استارت آپی رخ داده است 

مقدمه ای است بر ایجاد دژی مستحکم که با فرهنگ وارداتی مقابله می کند.
س��تاری همچنین از همراهی فعاالن زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری از جمله 
ش��رکت های دانش بنیان گفت و ادامه داد: این فرهنگ و همفکری چیزی نیست 
که با حمایت دولتی محقق شود و باید عزم جدی همه بخش ها بر ایجاد تحول با 
تکیه زدن بر توانمندی کسب و کارهای دانش بنیان باشد. موارد زیادی بوده است 
وقتی یک دارو به نتیجه می رس��د تولیدکنن��ده خارجی قیمت را پایین می آورد 
و این پیش��نهاد را به بیمه می دهد. آنقدر پافش��اری می کند تا آن داروی داخلی 

شکست بخورد و دوباره فرآیند معیوب واردات رقم بخورد.
حمایت از دانش بنیان ها با به کارگیری سازوکارهای جدید

در ادام��ه این مجمع، دکتر علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی، 
این نشس��ت را زمینه ساز توسعه اقتصاد کش��ور به مدد کسب وکارهای پیشگام 
دانش بنیان دانس��ت و گفت: صن��دوق نوآوری، اولویت خ��ود را بر رفع نیازهای 
ش��رکت های توانمند در این حوزه قرار داده اس��ت و ت��الش می کند با رفع این 

نیازها، در مسیر پیشرفت کشور گام بردارد.
وی افزود: ایجاد زیس��ت بوم نوآوری و فناوری در دستور کار این صندوق است 
و در این راس��تا، برنامه هایی را برای توسعه حمایت از شرکت های دانش بنیان به 

ویژه شرکت های پیشگام در دستور کار قرار داده ایم.
وحدت، از تحقق س��قف حمایت های مالی برای شرکت های دانش بنیان گفت 
و افزود: با توجه به ظرفیت های ایجادش��ده در این صندوق سعی شده است تا با 
همکاری س��ایر نهادها برای رفع نیازها و پای کار آوردن تمام حلقه های زنجیره 
نوآوری و فناوری گامی اثرمند برداشته شود. ساز وکارهای مالی و حمایتی جدید 

برای حمایت از شرکت ها را در دستور کار قرار داده ایم و امیدواریم اثرمندی خود 
را در توسعه کسب و کارهای دانش بنیان نمایان کند.

دست یاری به سوی دانش بنیان ها
در بخش دیگری از این نشس��ت، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی در نخستین مجمع پیشگامان حوزه س��المت با اشاره به نقش کلیدی 
ش��رکت های دانش بنیان در ارتقای نظام سالمت کشور گفت: امروز نیازی نیست 
که به دس��ت کسب و کارهای دانش بنیان قابل تأمین نباشد و مشکلی در حوزه 
بهداش��ت و س��المت نیست که به مدد این ش��رکت ها حل  نشدنی باشد. بستری 
مهیا ش��ده است تا کسب و کارهای دانش بنیان با حمایت های ارزشمند معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، بتوانند افقی تازه فراروی نظام سالمت کشور 

باز کنند.
وی ب��ا بیان اینکه امروز حرکت چرخ های تولید دارو و تأمین نیازهای 
س��المت کشور با توانمندی داخلی ممکن ش��ده است، ادامه داد: پیش 
از انقالب، ش��رکت های چند ملیتی داشتیم که صنعت دارویی کشور را 
اداره می کردن��د، ام��ا امروز با خردورزی کس��ب و کارهای دانش بنیان 
ایرانی، نظام سالمت کشور با ایستادگی روی پای خود بیش از ۹7درصد 

نیاز دارویی کشور را تامین می کنند.
نمکی، با بیان اینکه باید گامی جدی به کمک شرکت های دانش بنیان 
برای بومی س��ازی داروهای وارداتی انجام شود، گفت: ۱.۳ میلیارد دالر 
ارزبری کش��ور مختص ۳درصد دارو،داخلی س��ازی نش��ده است و ۵۵۰ 
میلی��ون دالر متعلق ب��ه ۹7 درصد داروی بومی اس��ت.۳درصد داروی 
واردات��ی، جزو تولیدات پیش��رفته و های تک به ش��مار می روند و زنگ 
خطری است که ما را بیش از پیش به سوی حمایت از کسب و کارهای 
دانش بنیان برای کمک به توس��عه س��المت کشور س��وق می دهد. باید 

دست خود را به سوی کسب و کارهای دانش بنیان دراز کنیم .
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی، از حمایت تولید داخلی و 
تأکید بر اولویت اس��تفاده از تولید داخلی در نظام س��المت کشور گفت 
و ادام��ه داد: عالوه بر بحث تولید دارو و اقالم س��المت، در ش��یوه های 
ارائه خدمت رویکردهای جدید نیازمند روش هایی نوین مانند س��المت 
الکترونیک هس��تیم که ارتباط و تعامل ما را بهبود ببخش��د. امیدواریم 
شرکت های دانش بنیان به کمک ما بیایند که نظارت سالمت را ارزان تر، 

گسترده تر و منطقی تر اداره کنیم.
تمرکز بر حمایت از پیشگامان اقتصاد دانش بنیان در تمامی 

حوزه ها
مهدی الیاسی، معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمهوری، در نخس��تین مجمع پیش��گامان دانش بنیان، ظرفیت ویژه کس��ب و 
کارهای دانش بنیان حوزه س��المت را فرصتی برای برگ��زاری این مجمع عنوان 
ک��رد و گف��ت: با توجه به ظرفیت باالی بخش س��المت، اولی��ن مجمع را با این 
ح��وزه آغاز کردیم. این حرکت بزرگ اس��ت که اقتصاد ای��ران بتواند به یکی از 

نقش آفرینان بین المللی تبدیل شود.
الیاس��ی با بیان اینکه ش��رکت های دانش بنیان با حمایت های خوب سال های 
اخیر معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، صندوق نوآوری و ش��کوفایی و 
دیگر سیاس��ت گذاران کشور از کس��ب و کارهای دانش بنیان و استارت آپی، ایران 

اکنون در مس��یر توس��عه یک اقتص��اد جدید با هدف نقش آفرینی در مس��یری 
بین المللی قرار دارد. تالش می کنیم این هدف با ش��تاب بیش��تری و با تمرکز بر 

کسب و کارهای دانش بنیان اثرمند این حوزه دنبال شود.
وی مهم ترین هدف از مجمع پیش��گامان اقتصاد دانش بنیان حوزه س��المت را 
حمایت از فعاالن کلیدی این عرصه دانست و گفت: این مجمع دو هدف مهم را 
دنبال می کند. نخس��ت حمایت و توسعه شرکت های پیشگام را دنبال می کنیم. 
معتقدیم برنامه های اقتصاد دانش بنیان با اینکه پوشش کافی دارد، فراگیر عرضه 
می شود و بنابراین، نیاز داریم که حمایت، همکاری توجه ویژه به پیشگامان این 

حوزه صورت بگیرد.
الیاس��ی، دومین هدف این مجمع را شبکه سازی و توسعه همکاری های درون 
حوزه دانش بنیان س��المت عنوان کرد و افزود: اصلی ترین هدف این نشس��ت باز 
ش��دن باب تعامل و گفت وگوها و مطرح کردن دیدگاه ها با س��ه نهاد متولی این 
برنامه اس��ت. معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری مس��یر ویژه ای را برای 
این شرکت ها پیش بینی کرده اند که به حمایت ویژه شرکت های پیشگام در این 

حوزه برای رفع چالش ها با حمایت های ویژه طراحی شده است.
به گفته معاون سیاس��ت گذاری و توس��عه، حداقل ۳۶۰ شرکت از میان حدود 
44۰۰ ش��رکت دانش بنیان در مقیاس بزرگ فعالیت می کنند و در اقتصاد کشور 

نقش آفرینی می کنند.
الیاس��ی ادامه داد: س��ه بازیگر اصل��ی یعنی معاونت علم��ی، صندوق نوآوری 
و وزارت بهداش��ت ب��ا حضور نمایندگان این س��ه حوزه به پرس��ش های فعاالن 

دانش بنیان پاسخ می دهند.
وی اظه��ار کرد در این مجمع، پیش��گامان حاضر مبتن��ی بر معیارهایی چون 

فروش، صادرات و فناوری های آینده  ساز انتخاب شدند.
به گفته الیاس��ی، امروز ۵8 شرکت از شرکت های دانش بنیان از منظر مالی و 
اقتصادی به ش��مار می روند و ۱4 شرکت برتر از منظر فناوری های آینده در این 

مجمع حضور دارند.
وی اف��زود: در این جمع ش��تابدهنده های تخصصی، نهاده��ای مالی، بانک ها، 
مراک��ز مال��ی و پارک  ه��ای عامل صن��دوق و صندوق های جس��ورانه بورس��ی، 
انجمن های س��المت و ش��رکت های خدمات تجاری س��ازی و مراکز رشد و... نیز 

حضور دارند.
بازدید و گفت وگو

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری پس از این نشس��ت، با همراهی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، از غرفه 
شرکت های دانش بنیان پیشگام که در نمایشگاه حضور داشتند بازدید کرد و پای 

دغدغه ها و نقطه نظرات شان نشست.
براس��اس ای��ن گ��زارش »نخس��تین مجم��ع پیش��گامان دانش بنی��ان حوزه 
س��المت« ب��ه همت معاونت علم��ی و فناوری و صندوق نوآوری و ش��کوفایی با 
حضور و مش��ارکت وزیر بهداش��ت و ش��رکت های دانش بنیان و نقش آفرینان و 
سیاست گذاران این حوزه برگزار شد. فضای نمایشگاهی این مجمع شامل فعاالن 
اکوسیس��تم دانش بنیان س��المت این ح��وزه تا یکش��نبه 2۰ مردادماه در محل 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی برقرار اس��ت. همچنین فرصتی برای شبکه س��ازی 
و تعام��ل میان بخش های سیاس��تی و فعاالن دانش بنیان و س��رمایه گذاران این 

حوزه فراهم شده است.

ستاری در نخستین مجمع پیشگامان اقتصاد دانش بنیان حوزه سالمت:

حمایت از شرکت های دانش بنیان پیشگام را باجدیت دنبال می کنیم
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بررسی اصول برگزاری جلسات در شرکت تسال
برگزاری جلسات کاری موفق به شیوه ایالن ماسک

ترجمه: علی آل علی : تقریبا ۱۰ سال پیش ایالن ماسک به عنوان مدیرعامل برند تسال کار خود را شروع کرد. از 
آن زمان تا به حال به لطف ش��یوه مدیریتی خالقانه و عالی وی برند تس��ال پله های ترقی را به سرعت طی کرده است. 
وقتی ایالن ماس��ک ش��روع به کار در تسال کرد، این برند تقریبا هیچ شهرت خاصی نداشت، با این حال اکنون یکی از 
مش��هورترین برندها در سراس��ر دنیا محسوب می ش��ود. تقریبا تمام خبرگزاری ها به طور مداوم در تالش برای مخابره 
اخبار مربوط به تسال هستند. جالب اینکه ایالن ماسک با داشتن برند شخصی اش حجم باالیی از توجه را به خود جلب 
کرده اس��ت. امروزه وقتی صحبت از حوزه خودروسازی می شود، همیشه نام برند تسال به عنوان یکی از تولیدکنندگان 
خالق و نوآور به ذهن می آید.  برند تس��ال هنگام ش��روع به کار خود رقبای بسیار بزرگی را پیش روی داشت. بسیاری 
از رقبای این برند از مدت ها قبل در بازارهای جهانی حضور داش��تند. به این ترتیب میزان درآمد و س��ود آنها به مراتب 
بیشتر از تسال بود. به عالوه، شهرت آنها نزد مشتریان نیز در وضعیت مطلوبی قرار داشت. ایالن ماسک به عنوان راهکار 
تس��ال برای رقابت با دیگر برندها بر ضرورت کار بیش��تر و متفاوت از دیگر برندها تاکید داشت. این استراتژی هنوز هم 
از س��وی تسال پیگیری می شود.  سال گذشته ایالن ماس��ک در یک ایمیل تبلیغاتی و بازاریابی جالب اقدام به توضیح 
یکی از دالیل اصلی موفقیت برند تسال کرد. او در پیامی تفصیلی اقدام به کند و کاو در شیوه برگزاری جلسات کاری 
از س��وی مدیران تس��ال نمود. بدون تردید برگزاری مناسب جلسات در محیط کار اهمیت بسیار زیادی دارد. سرنوشت 
بس��یاری از برندها بس��تگی به شیوه تعامل شان به کارمندان و دیگر برندها در مالقات های رو در رو دارد. بی توجهی به 
این زمینه موجب ناتوانی برندها در واکنش مناسب نسبت به تقاضا و انتظارات کارمندان، شرکا و مشتریان خواهد شد. 
نکته جالب در مورد شیوه برگزاری جلسات در برند تسال تفاوت عمده آن با شیوه مرسوم است. پیش از هرگونه بحث 

بیشتر اجازه دهید نگاهی به سه قانون اصلی ایالن ماسک در زمینه برگزاری جلسات کاری بیندازیم:
۱. مالقات های بزرگ با دامنه شرکت کنندگان وسیع ممنوع.

2. اگر توانایی افزودن ارزش به مالقات را ندارید، آن را ترک کنید.
۳. مالقات های مکرر ممنوع.

بدون تردید ش��یوه های مدنظر ایالن ماس��ک برای برگزاری جلسه تفاوت آشکاری با شیوه های دلخواه سایر مدیران 
دارد. در ادامه به منظور فهم بهتر این اصول به بررسی تفصیلی هر کدام خواهیم پرداخت.
مالقات بزرگ با دامنه شرکت کنندگان وسیع ممنوع

در ایمیل مورد اشاره ایالن ماسک، وی اینگونه اصل نخست را توضیح می دهد: »لطفا از شر تمام مالقات های بزرگ 
خالص ش��وید. مگر اینکه از ارزش آفرینی آنها برای برندتان مطمئن هس��تید. در غیر این صورت هیچ دلیل و فایده ای 
برای برگزاری چنین جلس��اتی وجود ندارد.« در یکی از مصاحبه های آنالین با خبرگزاری فوربس، ایالن ماس��ک تعداد 
اعضای هر کدام از جلسات شرکت تسال را بین ۵ تا ۶ نفر اعالم کرده است. به این ترتیب در این برند خبری از جلسات 
عظیم با ش��رکت کنندگان بسیار نیس��ت. این امر تقریبا طبیعی به نظر می رسد. به هر حال هرچه تعداد اعضای جلسه 
بیش��تر باش��د، مدیریت آن دشوارتر خواهد بود. این امر به ویژه در زمینه اظهارنظر و تمرکز بر روی یک موضوع خاص 
چالش آفرین خواهد بود. وقتی اعضای جلس��ه کم باش��د، امکان گفت وگوی بیشتر، دستیابی به نقطه نظر یکسان و در 

نهایت جمع بندی سریع تر نتایج وجود دارد. بدون تردید چنین امکانی در یک جلسه بزرگ وجود نخواهد داشت. 
بسیاری از کارشناس های حوزه مدیریت با نظر ایالن ماسک در مورد برگزاری جلسات کاری موافق هستند. به عنوان 
مثال، نیل هارتمن، استاد دانشکده مدیریت در دانشگاه MIT، در مصاحبه  اخیرش با شبکه CNN نظری مشابه ایالن 
ماسک را بیان داشته است: »به طور معمول افراد بسیار زیادی به جلسات کاری دعوت می شوند. در بسیاری از مواقع به 
دلیل حضور افراد بسیار زیاد با دامنه تخصص متفاوت موضوع اصلی جلسه به نظر شمار قالب توجهی از آنها بی ارتباط 
با مهارت ش��ان می رس��د. به این ترتیب این دسته از افراد در طول برگزاری جلسه به طور مداوم مشغول تفکر پیرامون 
کارهای دیگرشان خواهند بود.« بدون شک حضور افرادی که تخصص متفاوتی با موضوع جلسه دارند، فقط وقت آنها 
را تلف خواهد کرد.  توصیه من در این بخش تفکر پیرامون اصل ایالن ماسک پیش از دعوت از کارمندان یا سایر افراد 
موردنظرمان برای برگزاری جلسه است. آیا افراد مدنظر ما به راستی باید در جلسه حضور داشته باشند؟ اگر در پاسخ 
به این پرسش تردید دارید، باید به فکر بازنگری در برنامه تان باشید. در یک جلسه همه افراد باید توانایی ارائه محتوای 

کاربردی و استفاده از بحث را داشته باشند. در غیر این صورت فقط وقت آنها تلف شده است. 
اگر توانایی افزودن ارزش به مالقات را ندارید، آن را ترک کنید

دعوت به جلسات مختلف به عنوان کارمند یا مدیر یک شرکت امری طبیعی است. با این حال اگر از عدم فایده حضورمان 
در جلسات مطلع باشیم، چه؟ در چنین وضعیتی چه اقدامی باید از سوی ما صورت گیرد؟ بنا بر توصیه ایالن ماسک در چنین 
شرایطی باید کامال صریح رفتار کنیم: »به محض اینکه از عدم تناسب ماهیت جلسه با مهارت تان مطلع شدید، جلسه را به 
صورت کامال مودبانه ترک کنید.« این امر بیانگر اهمیت شما برای وقت خود و اعضای حاضر در جلسه است.  بدون تردید 
بسیاری از شرکت ها این اصل ایالن ماسک را عجیب خواهند یافت، با این حال تاثیرگذاری آن محل شک و تردید نیست. 
نکته مهم در این میان تبدیل این اصل به یکی از فرهنگ های ش��رکت مان در زمینه برگزاری جلس��ات است. بدون این کار 
ترک جلسه از سوی هر کدام از اعضا به عنوان نوعی بی احترامی شناخته خواهد شد.  وقتی در شرکت تسال یکی از کارمندان 
یا اعضای مدیریتی قصد ترک جلسه را دارد، واکنش ایالن ماسک یا هر فرد مسئول برگزاری جلسه کامال طبیعی است. به 
طور معمول ایالن ماسک از این اقدام افراد تشکر نیز می کند. این امر بیانگر فرهنگ سازی مناسب در شرکت تسالست. به 
این ترتیب هیچ کس از ترک جلسه از سوی دیگران ناراحت نمی شود. به بیان ماسک: »ترک جلسه نوعی بی احترامی نیست. 
برعکس، حضور در جلسه ای که برای شما یا اعضا فایده ای ندارد، توهین محسوب می شود.« اگر جلسات شرکت شما نیز پر 
از افراد مشغول با گوشی های همراه شان است، باید نسبت به فایده آن برای آنها دچار تردید شوید. در این صورت استفاده از 

الگوی تعامل ایالن ماسک ضروری خواهد بود. 
مالقات های مکرر ممنوع

توصیه نهایی ایالن ماس��ک به کارآفرینان و مدیران ش��رکت ها رهایی از دست جلس��ات مکرر است. به عقیده مدیر 
تسال برگزاری جلسات متعدد و مکرر هیچ دلیل قانع کننده ای ندارد. در اغلب موارد چنین کاری موجب کاهش اهمیت 
جلس��ات در نگاه افراد نیز می ش��ود. مالقات  کاری فقط باید در زمان بروز مش��کل صورت گیرد. در سایر مواقع تالش 
برای برگزاری چنین جلس��اتی فقط اتالف زمان و بودجه ش��رکت خواهد بود.  بدون ش��ک هر فردی که تجربه کار در 
ش��رکت های بزرگ را دارد، به خوبی اهمیت این اصل را درک خواهد کرد. به طور معمول قرارهای مالقات به منظور 
یافتن راهکار مس��ائل پیچیده و دش��وار تنظیم می شود، با این حال در بس��یاری از موارد حتی پس از رفع مشکل نیز 
سلسله جلسات پیرامون آن ادامه پیدا می کند. حتی اگر این جلسات فقط یک یا دوبار بیش از حد نیاز صورت می گیرد، 
باید نس��بت به حذف آنها اقدام کرد. در دنیای کس��ب و کار هیچ جایی برای اتالف زمان وجود ندارد، بنابراین باید به 
دنبال راهکارهایی برای رفع این مشکل بود. به عقیده ایالن ماسک تالش برای حذف چنین قرارهای مالقاتی بهترین 
ایده ممکن است. در این زمینه ارائه توضیحات کافی به اعضای شرکت مطلوب خواهد بود.  فرآیند شناسایی جلسات 
غیرضروری یکی از مهم ترین اقدامات هر مدیری اس��ت. در این زمینه توصیه ایالن ماس��ک پاسخگویی به یک پرسش 
ساده است: آیا جلسه پیش رو برای شرکت و اعضای آن فایده ای دارد؟ تامل پیرامون ضرورت برگزاری چنین جلساتی 
نیز مناس��ب خواهد بود. نتیجه این امر حذف بس��یاری از جلس��ات غیرضروری و صرفه جویی در زمان و بودجه شرکت 
اس��ت.  بدون تردید اس��تفاده از اصول مدیریت جلسات از سوی ایالن ماس��ک اهمیت بسیار باالیی دارد. در این میان 

وظیفه اجرای این توصیه ها بر روی دوش مدیران شرکت است بنابراین از همین امروز دست به کار شوید. 
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2-از بولت ژورنال برای مدیریت زمان استفاده نمایید
)دکتر استیسی پیرس محقق و موسس سایت 

)Lifecoach2women.com مشاوره
مدیری��ت زم��ان از جمله اقدامات بس��یار مهم ب��رای موفقیت 
محس��وب می ش��ود. درواقع مهم ترین دارایی هر فرد، زمانی است 
ک��ه در اختیار او قرار داش��ته و در این رابط��ه هیچ گونه تبعیضی 
وج��ود ندارد. درواقع همه افراد در سرتاس��ر جهان از 24 س��اعت 
در ش��بانه روز برخوردار می باش��ند. به همین خاطر نحوه درست 
اس��تفاده از آن بسیار مهم اس��ت. اگرچه در این رابطه روش های 
مختلفی معرفی ش��ده اس��ت، با این حال بهتری��ن گزینه موجود 
برنامه ریزی روزانه می باشد. برای این امر امروزه ابزارهای مختلفی 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد که کار را برای افراد بس��یار س��اده و 
حتی لذت بخش کرده اس��ت. در این رابطه بولت ژورنال، از جمله 
این موارد محس��وب می ش��ود. در روش های معمول برنامه ریزی 
روزان��ه، اف��راد برای هر روز ی��ک برنامه جداگان��ه را طرح کرده و 
اقدالمات الزامی ان را یادداش��ت نموده و محدوده زمانی مشخص 
می نمایند. این امر اگرچه کامال س��ودمند اس��ت، ب��ا این حال در 
صورت��ی که در این موارد با هم ارتباط الزم را نداش��ته و صرفا به 

نگاهی کوتاه مدت بسنده نمایید، بدون شک به باالترین حد نتایج 
دس��ت پیدا نخواهید کرد. به همین خاطر نیز برنامه ریزی روزانه 
شما باید در راستای زمانی مشخص و طوالنی باشد. در این رابطه 
بول��ت ژورنال ها به خوبی این نوع برنامه ریزی را در اختیار ش��ما 
قرار می-دهند. درواق��ع این دفترچه ها را باید اقدامی هنری برای 
برنامه ریزی بهتر دانس��ت که باعث می شود تا به علت وجود طرح 
و رنگ های چش��م نواز، برنامه ریزی به یک اقدام جذاب و آرامش 
بخش برای افراد تبدیل ش��ود. درواق��ع این ابزار را نباید به مکانی 
برای درج اقدامات روزانه تلقی نمود. در این دفترچه ها بخش های 
متنوعی وجود دارد که کمک می کند تا افراد نس��بت به درس��تی 
برنامه های خود، اطمینان الزم را به دست آورد. در نهایت فراموش 
نکنی��د که ب��ا توجه به این امر که این دفترچه ه��ا باید همواره در 
کنار ش��ما باشند، به همین خاطر نیز تصویه می شود تا دفترچه ای 
مش��ابه آن را نیز داشته باشید تا در صورت گم کردن، تمام برنامه 

ریزی های شما نابود نشود. 
3-اولویت اصلی را تقویت ذهن خود تصور نکنید 

)Paw Pods  جمیز پارلی مدیر ارشد برند(
در موارد متعددی مش��اهده می ش��ود که افراد تمامی اقدامات 
الزم برای تقویت ذهن خود را انجام داده ولی هنوز هم نمی توانند 
به س��طح مورد نظر خود دس��ت پیدا کنند. علت اصلی این امر به 
این خاطر اس��ت که افراد به بعد دیگر خود که ارتباط مس��تقیمی 

را با ذهن آن ها دارد، کامال بی توجه هس��تند. درواقع اقدامات شما 
باید بهطور همزمان برای تقویت ذهن و جس��م باش��د. با این حال 
این امر به معنای حضور در باش��گاه های بدنس��ازی و یا انجام یک 
ورزش به صورت حرفه ای نبوده و باید توجه داش��ته باشید که این 
ام��ر می تواند بیش از حد زمان بر باش��د. درواقع ش��ما می توانید با 
ورزش ه��ای کم هزین��ه که به امکانات خاصی نی��ز نیاز ندارند، به 
این هدف دس��ت پیدا کنید. برای مثال دویدن صبحگاهی همراه 
ب��ا انجام ورزش هایی نظیر ی��وگا، از جمله بهترین اقدامات در این 
زمینه محسوب می شود. علت این امر به این خاطر است که کسب 
انرژی و سرحال بودن در ابتدای صبح، کل روز شما را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. همچنین با افزایش س��وخت و س��از بدن خود در 
س��اعت های اولیه صبح، به تمایل بیش ت��ر برای صرف صبحانه ای 
کام��ل کمک خواهی��د نمود که به عنوان مهم تری��ن وعده غذایی 
به حس��اب می آید. در نهایت توجه داشته باشید که برای سالمت 
کامل جسم خود، تنها ورزش کردن کافی نبوده و الزم است تا در 
کنار آن، برنامه غذایی مفید و س��المی نیز داشته باشید. مثال بارز 
در این رابطه کارآفرین های��ی مانند مارک زاکربرگ و جف بزوس 
می باش��ند که دویدن و دوچرخه س��واری همراه با ایجاد یکسری 

ممنوعیات غذایی، به عادت روزانه آن ها تبدیل شده است.
ادامه دارد ...
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