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کمتر از 10 روز تا مرتب سازی صف یارانه بگیران نقدی باقی مانده است

4 چالش غربالگری 
یارانه بگیران

اواســط شهریورماه بود که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت از 
آغاز غربالگری یارانه بگیران از ابتدای مهرماه خبر داد و از حذف ســه دهک باالی درآمدی ســخن گفت، اما با اینکه 
تنها هشت روز تا اجرای طرح دولت برای غربالگری یارانه بگیران باقی مانده است، دولتمردان هنوز سازوکار و جزییات 
اجرای این طرح را که اثر مســتقیم بر زندگی مردم دارد، اعالم نکرده اند. به گزارش مهر، اگرچه قرار بود یارانه نقدی 
پنج ســال مهمان اقتصاد ایران باشد، اما حاال نزدیک به ۹ سال از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با هدف 
بسط عدالت اجتماعی، تقویت تولید و کاهش مصرف انرژی از طریق افزایش نرخ می گذرد و در این مدت سه دولت... شاخص بورس برای نخستین بار 300 هزار واحدی شد

رکورد تاریخی جدید در بازار سرمایه ایران
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چرخش ایران به سمت راه اندازی شبه سوئیفت با روسیه

بانک های ایرانی به سوئیفت روسی می پیوندند

فعالیت ۵0 استارت آپ در حوزه هوش مصنوعی

۵ نشانه ایده های کسب و کار ضعیف

بازاریابی موفق در اینستاگرام با 17 اپ کاربردی

نکات طالیی بازاریابی برای نسل جوان

برندسازی بر پایه سلیقه مشتریان

چه چیزی در دنیای تبلیغات تغییر کرده است؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

گوگل یک میلیارد یورو جریمه و 
مالیات به فرانسه پرداخت می کند

3
شــرایط کنونی بازار مسکن نشــان می دهد رکود تورمی که از 

آذرماه ۱۳۹۶ آغاز و تا تیرماه ۱۳۹۸ ادامه داشــته، جای 
خود را به رکود غیرتورمی داده است. در همین حال...

آیا با 300 میلیون تومان می توان در تهران خانه  خرید؟

 بورس آپارتمان های
ارزان قیمت پایتخت

یادداشت
الیحه قانون تجارت را 
شتاب زده بررسی نکنیم

ایــران مهم ترین  قانون تجارت 
مجموعه مــدون از قوانین مربوط 
به امور بازرگانی اســت که اساس 
را تشکیل  حقوق تجارت کشــور 
می دهــد. ایــن قانــون برمبنای 
قانــون تجارت ۱۸۰۷ فرانســه و 
در ســیزدهم اردیبهشت ماه سال 
۱۳۱۱ در۶۰۰  ماده تصویب شده 
است و به جز در مورد شرکت های 
سهامی و برخی مقررات مربوط به 
داللی و ورشکستگی بقیه مقررات 
این قانون به قوت خود باقی است.
مدتی اســت فرآینــد تصویب 
الیحــه اصالح قانــون تجارت در 
مجلس شورای اسالمی در جریان 
اســت و موادی از ایــن قانون به 
از  یکی  اســت.  رســیده  تصویب 
مــوادی که به تازگــی به تصویب 
رســید ماده )5( این قانون است 
که بایــد پیامدهــای حقوقی آن 
را به دقت بررســی کرد. اما ماده 
قانــون تجارت چه  )5( اصالحیه 
می گویــد؟ براســاس ایــن ماده 
»انعقاد قرارداد، ابــراز اراده یا هر 
عمل دیگــر مرتبط با قــرارداد و 
نیازمند هیچ تشریفات  آنها  اثبات 
خاصی نیســت و ایــن امور به هر 
وســیله از جمله شــهادت شهود 
قابــل اثبات اســت.« زمانی که از 

هیچ  »نیازمند  عبــارت 
2تشریفات خاصی...
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معاون اول رئیس جمهور با تاکید بــر اینکه هر نوع هزینه برای ارتقای آموزش و 
پرورش و توسعه تعلیم و تربیت، سرمایه گذاری محسوب می شود، گفت: مهمترین 
مسئولیت و ماموریت آموزش و پرورش، توسعه سرمایه انسانی و توسعه علمی کشور 

است که باید در این بخش به طور ویژه سرمایه گذاری صورت پذیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه 
وزیر آموزش و پرورش، با تســلیت ایام سوگواری امام حســین )ع(  به موضوع روز 
مبارزه با فســاد اشاره کرد و گفت: بســیاری از صداها که امروز برای مبارزه با فساد 
بلند می شود گاهی برای رد گم کردن اصل موضوع است که در آینده نزدیک به این 
موضوعات خواهم پرداخت و درباره اینکه شفافیت چیست و چه باید کرد؟  دولت چه 
کرده و دیگران چه باید بکنند؟ مبارزه با فساد و مفسد چیست؟ سخن خواهم گفت.

جهانگیری سپس به جایگاه رفیع آموزش و پرورش و وجود اسناد متعدد باالدستی 
اشاره و تصریح کرد: هر سند مهمی که برای آموزش و پرورش نیاز بوده تدوین شده 

و اقدامات الزم در این خصوص انجام شده است.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشــاره به تأکید رهبر معظم انقالب، رئیس 
جمهور و وزرای آموزش و پرورش طی ســنوات گذشــته بر اجرای اسناد باالدستی 
گفت: معموال برنامه های وزرای آموزش و پرورش برنامه هایی جامع است تا براساس 
آن بتواننــد از تنگناها عبور کرده و در جهت چشــم اندازهای نظام تعلیم و تربیت 
حرکت کند. وی با اشــاره به شرایط پیچیده و ویژه کشــور افزود: پس از انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۹۲، دولت تدبیر و امید اولویت های مهم پیش روی کشور را 
شناســایی کرد تا براساس این اولویت ها بتواند به حل و فصل مسائل کشور بپردازد. 
یکی از مهمترین اولویت ها حل مسائل بین المللی بود که در این زمینه توافقی جامع 
با شش کشور به انجام رسید اما با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا، این 
کشور در اردیبهشت سال ۹۷ از توافق برجام خارج شد. معاون اول رئیس جمهور با 
اشاره به اعالم صریح و بدون پرده پوشی آمریکا مبنی بر راهبرد فشار حداکثری علیه 
ایران گفت: آمریکا راهبرد فشــار حداکثری علیه ایران را به عنوان دستور کار اصلی 
خود قرار داده و هدف نخست آنها فروپاشی نظام و در مرحله بعد فروپاشی ایران بود 

و اهداف حداقلی آنها نیز این بود که اقتصاد ایران با فروپاشی مواجه شود.
وی با تاکید بر اینکه آمریکا جنگ اقتصادی ظالمانه و نابرابری علیه ملت ایران آغاز 
کرده است، تصریح کرد: عده ای این موضوع را ساده می گیرند و تصور می کنند که در 
این جنگ نابرابر اقتصادی می توان با تصمیمات اقتصادی در برابر آمریکا مقابله کرد. 
در تصمیم گیری ها در شرایط جنگ، جنبه امنیتی مهمترین مسئله است تا بتوانیم با 
تصمیمات و سیاست گذاری  های به موقع، سیاست طرف مقابل را به شکست بکشانیم.

جهانگیــری اضافه کرد: آمریکا روز به روز از اهداف خود در مقابل ایران مأیوس تر 
می شود آنها پس از آنکه نتوانستند فروپاشی نظام و فروپاشی اقتصادی ایران را محقق 
ســازند، حاال می گویند که به دنبال تغییر نظام در ایران نیستند بلکه می خواهند از 
طریق این فشــارها جمهوری اسالمی ایران را پای میز مذاکره بیاورند. در این راستا 
برخی کشورهای دوســت و قدرت های بزرگ که باور نمی کردیم تسلیم فشارهای 
آمریکا شوند نیز در زمینه خرید نفت از ایران همراهی قابل قبولی انجام نداده اند و این 
مسائل باعث شد که فشار زیادی به منابع درآمدی کشور وارد شود چراکه پیش بینی 
شده یک سوم بودجه سال ۹۸ از طریق فروش نفت تامین شود و هرچه میزان فروش 

نفت کم شود با کمبود بودجه مواجه خواهیم شد.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در برابر راهبرد فشار حداکثری آمریکا برای 
فروپاشی اقتصاد ایران، راهبرد اعالم شده از سوی مقام معظم رهبری مقاومت فعال 
برای به شکست کشاندن سیاست های آمریکا است که دولت نیز با تمام توان به دنبال 

اجرای منویات ایشان در این زمینه است.
جهانگیری با بیان اینکه امروز پس از گذشت یک سال از اعمال فشارهای جدید 
آمریکا،  روند شاخص های اقتصادی رو به بهبود است البته اینکه چقدر این موضوع در 

زندگی مردم قابل لمس باشد مسئله دیگری است. بسیاری از افراد مکرر می گفتند که 
اقتصاد ایران مانند اقتصاد ونزوئال خواهد شد و تورم چند صد درصدی و اعداد نجومی 
برای نرخ ارز پیش بینی می کردند اما خوشبختانه به فضل الهی امروز اقتصاد کشور با 
ثبات نسبی مواجه شده که بخش زیادی از این ثبات مرهون تحمل و مقاومت مردم 
اســت چراکه مردم ایران در این برهه حساس یک بار دیگر یکپارچگی و ملت بودن 
خود را به نمایش گذاشتند. وی با طرح این پرسش که آیا در شرایط اقتصادی فعلی 
کشــور، روند توسعه متوقف خواهد شد، گفت: در مقطع فعلی اولویت توسعه ایران 
توسعه علمی و توسعه نیروی انسانی است. برخی کشورهای شرق آسیا که امروز به 
قطب های صنعتی بزرگی تبدیل شده اند پس از بیرون آمدن از زیر آوار جنگ، پیش 
از توجه به توســعه فیزیکی، توجه به توســعه علمی و آموزش و پرورش را سرلوحه 
کار خود قرار دادند. جهانگیری همچنین با اشاره به دوران قحطی در سال های قبل 
از شــروع قرن جدید در ایران خاطرنشــان کرد: در آن زمان مسئولین وقت کشور 
پس از رهایی از دوران قحطی اولین تصمیمی که اتخاذ کردند تاســیس و راه اندازی 
دارالمعلمین بود که این به معنای اهمیت توجه به توسعه علمی و نیروی انسانی است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: اگر به دنبال ایجاد ارزش افزوده هســتیم باید 
بدانیم که ارزش افزوده از آموزش و پرورش خالق ناشی می شود و الزمه تبدیل هوش 
و اســتعداد به ارزش افزوده این است که در وهله نخست استعدادها کشف و سپس 

پرورش یابند تا افرادی با قابلیت خلق ارزش افزوده تربیت شوند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون در عصر دانایی به سر می بریم و تغییر و تحوالت به 
ســرعت اتفاق می افتد،  خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش باید جهان متغیر امروز را 
بشناســد زیرا با مدرسه ثابت نمی توان همپای جهان در حال تغییر و تحول حرکت 
کرد و کودکان و نوجوانان ما باید به جای توصیه به سکوت و انفعال، به هوشیارسازی 

و انطباق با شرایط جدید دنیا توصیه شوند.
بــه گفته جهانگیری، آموزش و پرورش باید کانون آموزش گفت وگو، اســتدالل، 

منطق و دستیابی به ارزش های دینی و معیارهای معنوی و اخالقی باشد.
معاون اول رئیس جمهور مشــارکت جویی را یکی از پیش نیازهای اصلی توسعه 
برشمرد و گفت: آموزش و پرورش ما باید قادر باشد انسان هایی پرسشگر، متفکر، نقاد 
و مشــارکت جو تحویل جامعه دهد. البته آموزش و پرورش با تنگناهایی نیز روبه رو 
اســت و دولت تالش کرده است علی رغم آنکه ۴.5 سال از شش سال فعالیت خود 
را تحت تحریم ها بوده اســت، با این وجود تالش کرده است تخصیص سهم بودجه 

آموزش و پرورش نسبت به سایر دستگاه های اجرایی باالتر باشد.
وی با اشــاره به شرایط سخت زندگی و معیشــتی معلمان تصریح کرد: معلمان 
نیازمند زندگی شــرافتمندانه هستند تا ذهن و فکر آنها از سایر مسائل فارغ باشد و 

بتوانند بر موضوع آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان کشور تمرکز کنند.
جهانگیری اضافه کرد: امروز در همه نظرســنجی ها، معلمین کشور مهمترین و 
باالترین گروه های مرجع جامعه هستند و مردم و جامعه به معلم به دیده حرمت و 
تاثیرگذاری نگاه می کنند که البته نظام و دولت نیز باید به همین نگرش برای بهبود 

وضعیت معلمان تالش کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر اهمیت تجهیز مدارس کشور گفت: 
امروز دیگر می توان گفت که تقریباً مدارس کپری در کشــور وجود ندارد و یا تعداد 
آنها بسیار اندک است. البته فاصله مدارس کپری کشور و مدارس در مناطق محروم 
با برخی از مدارس هوشمند که در کشور وجود دارند بسیار زیاد است که باید تالش 
کنیم با تجهیز مدارس سراسر کشور به ابزار مدرن آموزشی این فاصله را به سرعت 

کاهش دهیم.
جهانگیری ســپس از زحمــات و تالش بطحایی، وزیر ســابق آموزش و پرورش 
قدردانی کرد و گفت: ایشــان در طول دوره تصدی این وزارتخانه با تالش و جدیت 

اقدامات خوبی را به انجام رساند.

معاون اول رئیس جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورش:

باید زمینه رنج جوانان را از بین ببریم

سجاد طاهری
 کارشناس حقوقی



اواسط شــهریورماه بود که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در حاشــیه جلسه هیات دولت از آغاز غربالگری یارانه بگیران از 
ابتدای مهرماه خبر داد و از حذف ســه دهک باالی درآمدی سخن گفت، 
اما با اینکه تنها هشت روز تا اجرای طرح دولت برای غربالگری یارانه بگیران 
باقی مانده اســت، دولتمردان هنوز سازوکار و جزییات اجرای این طرح را 

که اثر مستقیم بر زندگی مردم دارد، اعالم نکرده اند.
به گزارش مهر، اگرچه قرار بود یارانه نقدی پنج سال مهمان اقتصاد ایران 
باشد، اما حاال نزدیک به ۹ سال از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها 
با هدف بســط عدالت اجتماعی، تقویت تولیــد و کاهش مصرف انرژی از 
طریق افزایش نــرخ می گذرد و در این مدت ســه دولت دهم، یازدهم و 
دوازدهم با دیدگاه های مختلف اقتصادی، متولی اجرای این قانون بوده اند. 
این در حالی اســت که در این سال ها، نحوه اجرای قانون هدفمندسازی 
یارانه ها به دلیل عدم تحقق اهداف مدنظر در بهبود فاصله طبقاتی، رقابتی 
شدن اقتصاد، توجه به بخش تولید و ساماندهی یارانه پنهان، مورد انتقاد 

اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و حتی دولتمردان قرار گرفته است.
مصیبت عظمایی که ماندگار شد

از ســال ۹۳ که دولت یازدهم به صورت رسمی، سکان امور را به دست 
گرفت، از تریبون های مختلف بر لزوم هدفمندسازی واقعی یارانه ها به ویژه 
در بخــش یارانه نقدی و حذف افراد پردرآمد از صف دریافت یارانه بگیران 
تاکید کرد؛ تا جایی که علی طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد در تابســتان سال 
۹۴ با »مصیبت عظما« خواندن یارانه نقدی، از نحوه ریل گذاری و شــیوه 
اجرای قانون مذکور انتقاد کرد و بیژن زنگنه وزیر نفت نیز با »عذاب الیم« 
توصیف کردن یارانه نقدی تاکید کرده بود که »بسیاری از شب ها از نگرانی 

اینکه چطور باید پول هدفمندی یارانه ها را تامین کنیم، خوابم نمی برد.«
با این حال طی چهار سال اول دولت تدبیر و امید اتفاق تاثیرگذاری که 
بتواند در ادبیات یارانه ای کشــور تغییری ایجاد کند، رخ نداد و به جز یک 
مرحله ثبت نام مجدد از یارانه بگیران برای راستی آزمایی اطالعات افراد و 
حذف تعداد محدودی به موجب تاکید مجلس، شــاهد هدفمندی واقعی 

یارانه آنطور که تیم اقتصادی دولت یازدهم بر آن تاکید می کرد، نبودیم.
با آغاز دولت دوازدهم و دوره دوم تیم تدبیر و امید، مطابق با وعده هایی 
که داده می شد امید زیادی به حل بحران ایجادشده به دلیل عدم سازگاری 
وضعیت اقتصاد و درآمدهای کشور با هزینه ها در بخش هدفمندی، وجود 
داشت؛ این امید همچنین بخش نادیده گرفته شده تولید و صنعت کشور 
و عقیم ماندن سهم ۳۰درصدی این بخش از هدفمندی را دربر می گرفت 
و کارشناســان تاکید می کردند که دولت و مجلس پــس از گذار از یک 
دوره آزمــون و خطا، دیگر باید در این دوره ضمن شناســایی حفره های 
هدفمندی، هم بخش تولید را از یارانه بهره مند ســازند و هم یارانه نقدی 
را فقط به قشــری که برای گذران بخشی از هزینه های زندگی به آن نیاز 

دارند بپردازند.
در ســال اول آغاز به کار دولت دوازدهم و البته ایجاد تغییرات چند باره 
در تیم اقتصادی تدبیر و امید، علی رغم وعده های فراوان و عجز از کمبود 
درآمد، اهداف مدنظر در اجرای صحیح قانون هدفمندی در اولویت کار قرار 
نگرفت و همچون سال های قبل روال پرداخت یارانه به بیش از ۷۸ میلیون 
ایرانی به مبلغ ماهانه حدود ۳ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان ادامه یافت؛ این 
در حالی بود که تورم به صورت فزاینده در حرکت بود اما نرخ یارانه نقدی 

همان ۴5 هزار و 5۰۰ تومان برمبنای محاسبات سال ۸۹، ثابت ماند.
الزام چند باره قانون بودجه به مرتب سازی صف یارانه بگیران

با شروع سال ۹۸ و رسیدن عمر دولت دوازدهم به نیمه دوم خود، تشدید 
تحریم های ظالمانه و خصمانه آمریکا که درآمدهای کشور را دچار تزلزل 
کرد و حرکت افسارگسیخته تورم که خط فقر را تا جایی باال برد که گفته 
می شود ۴۰درصد مردم پایین تر از این خط قرار گرفته اند، دیگر راه چاره ای 
جز ساماندهی وضعیت نامطلوب یارانه پیش روی دولتمردان قرار نگرفت 
و در بودجه ســال ۹۸ بر لزوم مرتب کردن صف یارانه بگیران تاکید شد و 
اگرچه دولت در ابتدا در نظر داشت که از طریق استانداری ها این موضوع را 
پیاده سازی کند اما در نهایت این موضوع مورد موافقت نمایندگان مجلس 
قرار نگرفت و همچون سال های قبل تکلیفی در قانون بودجه نگاشته شد 

که بر حذف سه دهک باالی درآمدی از سوی دولت تاکید داشت.
در این راستا در اجرای تکلیف قانون بودجه ۱۳۹۸ آیین نامه مربوطه بعد 
از حدود چهار ماه در هیات دولت تصویب و مقرر شد بعد از اعالم نظرنهایی 
وزارتخانه هــای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطالعات و 
همچنین سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئوالن شناسایی دهک های 

باال، غربالگری از پایان شهریورماه آغاز شود.
محمد شــریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه 
۱۳ شــهریورماه در حاشیه جلســه هیات دولت به خبرنگاران اعالم کرد 
که »ســقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن 
در ســه دهک باال میزان مصرف خانوارها خواهد بود؛ در واقع آن دسته از 
خانواده ها که میزان مصرف شــان از حد معین باالتر است مشمول حذف 

یارانه می شوند.«
همچنین در تاریخ ۲۰ شــهریورماه نیز شریعتمداری در حاشیه جلسه 
هیــات دولت این بار خبر از آغاز غربالگــری یارانه بگیران از مهرماه داد و 
اعــالم کرد کــه »اگرچه از مهلت مقــرر دســتگاه های ذی ربط در تهیه 
دســتورالعمل های کامل برای ساماندهی یارانه نقدی گذشته و هنوز این 
دستورالعمل تهیه نشده است اما امیدواریم که این اقدام به گونه ای اتفاق 
بیفتد که در مهرماه بتوانیم بخشــی از افــراد برخوردار را با میزان خطای 

حداقلی انتخاب و از لیست یارانه بگیران حذف کنیم.«
۴ ابهام غیر قابل قبول در غربالگری یارانه بگیران

در این میان، اگرچه مرتب ســازی صف یارانه بگیران و ساماندهی اوضاع 
مورد اســتقبال کارشناسان قرار گرفته است، اما نکات مبهمی در پیشبرد 
اهداف مدنظر وجود دارد که الزم است دولتمردان به ویژه وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی تا پیش از آغاز فرآیند غربالگری به آن پاسخ مشخصی دهند.
مساله اول مربوط به معیار دولت در تعیین سقف مصرف خانوارها است؛ 
شــریعتمداری تنها به این نکته که نمی توان سقف درآمدی معینی را در 
نظــر گرفت و میزان مصرف باالی خانوارها مدنظر اســت اکتفا کرده؛ در 
حالی که مهمترین ماموریت این وزارتخانه اطالع رسانی دقیق به خانوارها و 
اعالم سقف مصرف است؛ متولیان این وزارتخانه باید اعالم کنند که سقف 
مدنظرشــان برای قرار گرفتن خانوارها در صف »پرمصرف ها« چیست و 

سازوکار اجرای این تصمیم به چه صورتی است.
مساله دوم که بسیار ضروری به نظر می رسید، شفاف سازی درخصوص 
نوع مصرف خانوارها است؛ شــریعتمداری در حالی تنها بر لفظ »مصرف 
باال« تاکید کرده که مشــخص نیست منظور دقیق او از مصرف باال بر چه 
کاال و خدماتی صدق می کند؛ در واقع به صورت شــفاف مشخص نیست 
که وزارت تعاون مصرف باالی حامل های انرژی و سوخت و یا اینکه خرید 
ماهانه و مواردی از این قســم را مدنظر قــرار دارد. البته با توجه به کامل 
و جامــع نبودن بانک های اطالعاتی از میــزان درآمد و مصرف خانوار، به 
احتمال زیاد منظور شریعتمداری از مصرف باال مربوط به حوزه حامل های 

انرژی و سوخت می شود.
مساله سوم، عدم اعالم ســامانه و یا شماره تلفن مختص برای شکایت 
خانوارها است، چراکه مطابق با آنچه که طی سال های گذشته شاهد بودیم 
همواره ســودجویانی بودند که با سوءاســتفاده از شرایط موجود و واهمه 
مردم از قطع یارانه نقدی شان، با اعالم سایت ها و شماره های تقلبی اقدام 
به کالهبرداری از اطالعات خانوارها کرده اند. اگرچه شاید دولت برنامه ای 
برای این موضوع داشــته باشد اما با توجه به اینکه کمتر از ۱۰ روز تا آغاز 
مهر ماه باقی مانده ضروری اســت که دولت هرچه سریع تر سیاست های 

خود را در این زمینه اعالم کند.
مســاله چهارم، عدم اطالع رســانی به موقع دولــت درخصوص زمان 
اجرای مصوبه مذکور اســت؛ اینکه دولت باید از حداقل چهار ماه پیش به 
صورت عمومی و شفاف اعالم می کرد که در پی غربالگری یارانه بگیران از 
مهرماه است امری غیرقابل انکار است. عدم شفاف سازی دولت از جزییات 
تصمیمات خود که تاثیر مســتقیم بر زندگی مــردم دارد با هیچ ادله ای 

توجیه نمی شود.
به هر حال، حرکت دولت در مسیر ساماندهی یارانه بگیران امری مطلوب 
برای اقتصاد کشور محسوب می شود، اما الزم است دولتمردان برای به ثمر 
نشستن اهداف شان، اطالع رسانی دقیق، به موقع و شفافی از سیاست های 

خود داشته باشند.

کمتر از 10 روز تا مرتب سازی صف یارانه بگیران نقدی باقی مانده است

4 چالش غربالگری یارانه بگیران

عضو کانون عالی شــوراهای اسالمی کار، پیگیری آیین نامه تبصره یک 
ماده ۷ قانون کار که به موضوع سقف قراردادهای کار می پردازد را از وزیر 

کار خواستار شد.
علی اصالنی در گفت وگو با ایسنا، با انتقاد از بالتکلیفی آیین نامه تبصره 
یــک ماده ۷ قانون کار، گفت: یکی از دغدغه هــای اصلی کارگران بعد از 
موضوع معیشــت، بحث قراردادهای کار اســت که آینده و امنیت شغلی 
آنها را تضمین می کند، ولی متاســفانه درصد باالیی قراردادهای کارگران 

درخصوص کارهایی موقتی است که ماهیت دائم و مستمر دارند.
او بــا بیان اینکــه آیین نامه اجرایی تبصره یک مــاده ۷ قانون کار، نوع 
و سقف قراردادهای موقت را مشــخص می کند، افزود: برای تصویب این 
آیین نامه چندین جلســه در شــورای عالی کار برگزار شد و پس از آن به 
هیــات دولت رفت. قــرار بود آیین نامه به هیات وزیران ارســال و از آنجا 
برای تبدیل شــدن به قانون راهی مجلس شود. پیشنهاد این بود که پس 

از چکش کاری در هیات وزیران به عنوان یک الیحه به مجلس ارســال و 
تصویب شود و بعد از آنکه قانون مورد اصالح قرار گرفت، تدوین آیین نامه 
از طریــق وزیر کار صورت گرفته و مجــدد به دولت برگردد تا بعد از طی 

مراحل نهایی برای اجرا به وزارت کار ابالغ شود.
عضو کانون عالی شــوراهای اســالمی کار خاطرنشان کرد: از زمانی که 
مصوبه به هیات دولت رفته در کمیسیون اقتصادی مانده و نمی دانیم آیا به 
مجلس رفته است یا نه؟ انتظار جامعه کارگری این است که هرچه سریع تر 
تکلیف این آیین نامه مشخص شــود. این آیین نامه به شکل سه جانبه در 
شــورای عالی کار بررسی و تدوین شد و از طریق وزیر کار به هیات دولت 
رفت ولی متاسفانه در میانه راه مانده و از وزیر کار می خواهیم که پیگیری 

مصوبه را در دستور کار قرار دهد.
اصالنی بــا بیان اینکه قراردادهای یک ماهه و دو ماهه امنیت شــغلی 
کارگران را زیر ســوال برده است، درباره ســامانه جامع روابط کار گفت: 

راه اندازی این سامانه تا حد زیادی از انعقاد قراردادهای سفید و کوتاه مدت 
جلوگیری و کارفرمایان متخلف را شناسایی می کند. امیدواریم از طریق این 
سامانه و ثبت یک نسخه از قراردادهای کارگران بتوانیم معضل قراردادهای 
موقت را که سال ها اســت به دغدغه بزرگی برای جامعه کارگری تبدیل 

شده برطرف کنیم.
گفتنی است ســامانه جامع روابط کار از چند زیرمجموعه شامل ثبت 
دادخواســت ها،   بررسی مشاغل سخت و زیان آور، حفاظت فنی و ایمنی، 
آمــوزش ایمنی نیروهای کار، بیمه بیکاری،  بازرســی کار، ثبت و تایید و 
پیگیری قراردادهای کار، بیمه کارگران ســاختمانی و طبقه بندی مشاغل 
تشکیل شده است. با رونمایی از سامانه، امکان ثبت هرگونه شکایت و طرح 
دادخواست توسط کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختالف 
امکان پذیر و تمام کارفرمایــان موظف به ثبت قراردادهای کار با کارگران 

خود از طریق این سامانه خواهند بود.

آمارهای اقتصادی درخصوص وضعیت تولید دیگر همانند گذشته دقیق 
و منظم منتشر نمی شود و گاه  به  گاهی سازمان های مختلف، آماری ارائه 
می دهند تا مشخص  شــود وضعیت تولید چگونه است. در همین راستا، 
معاونت اقتصادی اتاق تهران در گزارشــی روند تولید محصوالت منتخب 
صنعتی، معدنی و پتروشیمی در چهار ماه ابتدای سال را منتشر کرده است.

این گزارش نشــان می دهد تولید انواع ســواری که در فروردین ۱۳۹۸ 
به کمترین مقدار خود طی یک ســال اخیر رسیده بود، در اردیبهشت ماه 
افزایش و ســپس در خرداد ۱۳۹۸ مجدداً کاهش یافت، اما رقم ۶۳ هزار 
دســتگاه تولید انواع ســواری در خرداد ۱۳۹۸ همچنــان از میزان تولید 
ماه نخست ۱۳۹۸ باالتر اســت، هرچند نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۷ 

بیش از ۳5درصد کاهش  یافته اســت. در تیرماه ۱۳۹۸ میزان تولید این 
محصول نسبت به خرداد تغییر چندانی نداشته و در سطح ۶۲ هزار دستگاه 
باقی مانده اســت. درباره وضعیت تولید داروی انسانی هم به نظر می رسد 
مشــکل وجود دارد. پــس  از آنکه میزان داروی انســانی در بهمن ۹۷ به 
بیشــترین مقدار خود طی یک سال گذشته رسید، روند نزولی تولید این 
کاال آغاز و تا فروردین ۹۸ ادامه یافت و به ۱.۹ میلیارد عدد رســید. این 
در حالی است که پس آن میزان تولید این کاال در اردیبهشت ۹۸ مجدداً 
به ۳.۸میلیارد عدد )مقدار مشــابه بهمن ۹۷( افزایش  یافته و در ادامه در 
خردادماه به ۳.۷ میلیارد عدد کاهش پیدا کرده است. روند کاهشی تولید 
دارو در تیرماه ۹۸ نیز ادامه یافته به طوری که با کاهش ۳.۶درصدی نسبت 

به خردادماه ۹۸ به حدود ۳.5 میلیارد عدد رسیده است.
همچنین تولید پتروشــیمی در این مدت رشد کرده است. میزان تولید 
پتروشیمی در فصل نخست سال ۹۸ برابر با ۱۳.۹ میلیون تن است که در 
مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 5درصد رشد داشته است. تولید این 
کاال از ابتدای سال ۹۸ با روندی نزولی همراه بوده و در خردادماه ۹۸ برابر 
با ۴.5 میلیون تن شده که برابر با میزان تولید این کاال در خرداد ۹۷ بوده 
اســت. در آذر ۹۷ تولید این کاال در پایین ترین مقدار خود طی یک سال 
گذشته قرار داشته است. روند نزولی تولید محصوالت پتروشیمی در تیرماه 
۹۸ هم ادامه یافته و با کاهش ۲.۲درصدی نسبت به خرداد ۹۸ به حدود 

۴.۴ میلیون تن رسیده است.

آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار به کجا رسید؟

تعیین سقف قراردادهای کارگران، شاید وقتی دیگر

روند تولید محصوالت صنعتی، معدنی و پتروشیمی در 4ماه ابتدای سال 

چقدر تولید کرده ایم؟

یادداشت

الیحه قانون تجارت را شتاب زده بررسی نکنیم

قانون تجارت ایران مهم ترین مجموعــه مدون از قوانین مربوط به امور 
بازرگانی اســت که اســاس حقوق تجارت کشور را تشــکیل می دهد. این 
قانون برمبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانســه و در سیزدهم اردیبهشت ماه 
ســال ۱۳۱۱ در۶۰۰  ماده تصویب شده است و به جز در مورد شرکت های 
ســهامی و برخی مقررات مربوط به داللی و ورشکستگی بقیه مقررات این 

قانون به قوت خود باقی است.
مدتی است فرآیند تصویب الیحه اصالح قانون تجارت در مجلس شورای 
اســالمی در جریان اســت و موادی از این قانون به تصویب رسیده است. 
یکی از موادی که به تازگی به تصویب رســید ماده )5( این قانون است که 
باید پیامدهای حقوقی آن را به دقت بررســی کرد. اما ماده )5( اصالحیه 
قانون تجارت چه می گوید؟ براســاس این ماده »انعقاد قرارداد، ابراز اراده 
یــا هر عمل دیگر مرتبــط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشــریفات 
خاصی نیســت و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات 
است.« زمانی که از عبارت »نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست« استفاده 
می شود، یعنی حذف نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری 
و پیامــد آن عــالوه بر از بین بــردن امکان شــفافیت و نظارت پذیری در 
قراردادها، بی اعتباری بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت است 

که روابط حقوقی بین اشخاص مشخص می کند.
برای مثال ماده  ۴۰  الیحه   قانونی اصالح  قسمتی از قانون تجارت مصوب 
۱۳۴۷ مقرر می کند: »انتقال ســهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت 
به  ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در  
دفتر مزبور امضا کند  ... هـــر انـتقالی که بـدون رعـایت شـرایط فـوق به 

عمل آید از نظر  شرکت  و اشخاص  ثالث فاقد اعتبار است.«
ایــن ماده و مواد متعددی از قانون تجارت که حکمی مشــابه این ماده 
دارند همگی در قسمتی که قرارداد عادی اشخاص را در برابر اشخاص ثالث 

غیرقابل استناد می داند تخصیص خورده و ماهیتا باطل می شوند.
وجود عبارت »به هر وســیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است« 
می تواند زمینه کالهبرداری را در کشــور تسهیل کند چراکه شهادت برای 
اثبات دعاوی مفسده انگیز است. پیامد اصلی این نوع قاعده گذاری ها، رونق 
شهادت فروشــی در محاکم خواهد بود. پیش بینی پذیری اجرای قراردادها 
کاهش پیدا می کند و ریســک تعامالت اقتصادی بیشــتر می شود. تزلزل 

حقوق مالکیت در کشور به معنای نابودی اقتصاد کشور است.
بهتر اســت به جای شــتابزدگی و تصویب یک قانون پر از اشــکال که 
می تواند زمینه بروز  مشــکالت متعدد اقتصادی برای کشور فراهم کند، با 
توجه به اهمیت زایدالوصف موضوع، تصویب قانون را متوقف کرده و آن را 
به کمیســیون های تخصصی مربوطه برگردانند. این قانون به دلیل اهمیت 
و تخصصــی بودن مواد آن، باید به دور از هر نوع شــتابزدگی و با دریافت 
نظرات کارشناسان اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی بررسی شود. نکته مهم 
دیگر اینکه الیحه تجارت باید متناسب با نیازهای روز کشور بازبینی شود.

الیحه جدید تجارت با بدیهیات اقتصادی در تضاد است
ارزیابی شتاب زده

نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب الیحه ای مهم به نام »الیحه 
تجارت« هســتند که به عنوان یک قانون مادر در اقتصاد شــناخته شده 
اســت. در صورت تصویب این الیحه که بســیاری از مواد قانون قبلی آن 
تغییر داده شــده باید منتظر تغییراتی اساسی در مسائل حقوقی مربوط به 
مبادالت و ســازوکارهای اقتصادی از جمله قوانین کار و قراردادها باشیم. 
درواقع، قانون تجارت شــامل بیش از ۱۳۰۰ ماده قانونی می شود که تغییر 
در هر کــدام از آنها می تواند قاعده تبادالت اقتصادی را از اســاس تغییر 
دهــد. نگرانی عمده در تصویب مواد الیحه جدید، ســرعت آن اســت؛ به 
طــوری که در کمتر از چند روز بیش از ۳۰۰ مــاده قانونی مورد تصویب 

قرار گرفته است. 
در این باره یک اقتصاددان معتقد است که این تغییرات می تواند تبعات 
بنیادبرافکنی برای نظام اقتصادی کشــور داشته باشد، چراکه الیحه جدید 

تجارت با مبانی و بدیهیات علم اقتصاد در تضاد است.
علی مروی، عضو هیات علمی دانشــگاه عالمــه طباطبائی در گفت وگو 
با ایســنا، با اشــاره به تصویب بیش از ۳۰۰ مــاده از الیحه تجارت گفت: 
ســرعت تصویب این ۳۰۰ ماده به قدری باال بوده که فقط ظرف چند روز 
مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته اســت، با این حال کسی نمی تواند به 
روال قانونی تصویب این مواد ایراد بگیرد؛ چراکه روند شــکلی و قانونی آن 

رعایت شده است.
این اقتصــاددان با بیان اینکه اغلب فعاالن اقتصــادی از تصویب فوری 
این الیحه متعجب هســتند، ادامه داد: به قدری مواد تصویب شده الیحه 
جدید تجارت با مبانی و بدیهیات علم اقتصاد در تضاد اســت که توســط 
اقتصاددانــان قابل هضم نیســت چراکــه تبعات بنیادبرافکنــی در نظام 

اقتصادی کشور خواهد داشت.
او با بیان اینکه در فرآینــد نگارش و اصالح الیحه تجارت هیچ کدام از 
اقتصاددانان معتبر مشــارکت نداشته اند، گفت: نه تنها متن تصویب شده از 
یافته هــای روز دنیا در حوزه طراحی قراردادها و ســازوکارهای اقتصادی 
بی بهره اســت، بلکه برخی از اصول بدیهی علــم اقتصاد نیز در آن رعایت 

نشده است.
مروی قانون تجارت را مهم تریــن قانون در حوزه تجارت ارزیابی کرد و 
گفت: سایر قوانین مادر مانند قوانین مالیاتی یا قوانین پولی و بانکی همگی 
متاثر از قانون تجارت هســتند و نحوه تصویب آن بسیار مهم است. نزدیک 
به هشت دهه اســت که قانون فعلی تجارت مورد اســتفاده قرار گرفته و 
بســیاری از ســازوکارهای اجرایی نهادهای رسمی نیز بر این اساس شکل 
گرفته است و تغییر این قانون به صورت یک شبه اصال امکان پذیر نیست.

او بــا تاکید بر اینکه الیحه فعلی تجارت قانون موجود تجارت را به طور 
کامل کنار گذاشــته اســت، ادامه داد: این الیحه مفاهیم ابتدایی بسیاری 
ماننــد قراردادها یا امکان ورود به قراردادهــا یا امکان ادعای طرفین روی 
قراردادهــا را متحول کرده که این قضیه باعث تغییر اساســی فرآیندهای 
فعلی می شود. این مســاله در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و حتی فعاالن 
حقوقی و قضایی نیز که به قانون قبلی عادت کرده اند را هم تحت تاثیر قرار 
خواهد داد. این اقتصاددان، فرار سرمایه ها به دلیل ایجاد فضای نااطمینانی 
ناشی از تصویب الیحه جدید تجارت را دور از ذهن ندانست و گفت: بخش 
عمده ای از ذی نفعان شــامل نمایندگان اتــاق بازرگانی و اقتصاددان ها در 
تدوین الیحه تجارت حضور نداشته اند که این می تواند برای اقتصاد کشور 

خطرآفرین باشد.
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شرایط کنونی بازار مسکن نشــان می دهد رکود تورمی که از آذرماه 
۱۳۹۶ آغــاز و تــا تیرماه ۱۳۹۸ ادامه داشــته، جای خــود را به رکود 
غیرتورمی داده اســت. در همین حال، در شرایطی که پس از نوسانات 
۲۰ ماهه، بازار مســکن از مردادماه امسال در مسیر کاهش قیمت قرار 
گرفتــه هم اکنون می توان در مناطق جنوبــی تهران با نقدینگی حدود 

۳۰۰ میلیون تومان صاحب خانه شد.
به گزارش ایســنا، در ۱5 منطقه از مناطق بیســت ودوگانه پایتخت، 
قیمت ها پایین تر از متوسط شهر )متری ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان( 
اســت. بررسی ها نشــان می دهد هم اکنون با بودجه های کمتر از ۳۰۰ 
میلیون تومان می تــوان در مناطق ۱۷ تا ۲۰ آپارتمان خریداری  کرد. 
در ســایر مناطق جنوبی نیز امکان خرید خانه با نقدینگی ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
میلیــون تومان وجود دارد. هرچند تعــداد فایل های زیر قیمت در این 
مناطق به شدت محدود است و با توجه به فشار تقاضا، آپارتمان ها پس 

از عرضه در بازار، معموال خیلی زود فروخته می شوند.
با 270 میلیون هم می توان خانه خرید

در محله بریانک، واحد ۴۲ متری ۲۰ ســال ساخت بازسازی شده در 
طبقه چهارم، بدون آسانســور و پارکینگ به مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان 
به فروش می رسد. در شهرک ولیعصر )عج( یک آپارتمان ۶۰ متری ۱۶ 
سال ســاخت در طبقه چهارم بدون آسانسور و پارکینگ به مبلغ ۳۰۰ 
میلیون تومان، البته با تخفیف به مشــتری واقعی قیمت گذاری شــده 
اســت. در بریانک یک واحد ۴5 متری ۱۳ ساله بازسازی شده در طبقه 
ســوم بدون آسانسور و پارکینگ با قیمت ۳۰5 میلیون تومان به فروش 
می رســد. در علی آباد جنوبی یک آپارتمان ۷۳ متری ۲۰ سال ساخت 
۳۶۰ میلیون تومان قیمت گذاری شــده اســت. در محله خانی آباد یک 
آپارتمان ۴۳ متری ۱۶ سال ساخت بازسازی شده در طبقه اول به مبلغ 

۳5۷ میلیون تومان برای فروش، آگهی شده است.
محدوده قیمت در مناطق میانی 300 تا 600 میلیون تومان

کمــی که بودجه خود را افزایش دهیــد می توانید در مناطق مرکزی 
شــهر تهران صاحب خانه شــوید. یک آپارتمان 5۸ متری ۱۹ ساله در 

تهرانپارس، در طبقه چهارم، بدون آسانســور، دارای پارکینگ و انباری 
بــه مبلــغ ۴۹5 میلیون تومــان فروخته می شــود. در نارمک، منطقه 
باختر، آپارتمان ۴۴ متری ۴ ســال ســاخت در طبقــه چهارم، بدون 
آسانســور، دارای پارکینگ و  انباری ۴۸۰ میلیون تومان آگهی شــده 
است. آپارتمان۴۲ متری نوساز در پاسدار گمنام محدوده آهنگ دارای 

آسانسور و بالکن به مبلغ ۴۱۰ میلیون تومان به فروش می رسد.
قیمت مسکن در 16 منطقه تهران پایین تر از میانگین کل

مطابق گزارش بانــک مرکزی در مردادماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت هر 
متر مربع مســکن شــهر تهران ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان است اما 
۱۶ منطقــه تهران کــه در مجموع 5۸درصد کل معامــالت را به خود 
اختصــاص داده اند قیمت ها پایین تر از متوســط پایتخت بوده اســت. 
محدوده زیرقیمت میانگین شــامل مناطق ۴، ۷، ۹ تا ۲۲ می شــود. در 
این بین ارزان ترین قیمت ها در منطقه ۱۸ با میانگین 5 میلیون و ۹۷۹ 
هزار تومان  به ثبت رسیده و باالترین متوسط قیمت از آن منطقه ۴ با 

۱۳ میلیون و ۲۲ هزار تومان بوده است.
بیشترین تقاضا برای خانه های ۵0 تا 60 متر

خانه هــای 5۰ تا ۶۰ متر مربع بیشــترین تقاضــا را در تهران دارد. 
رتبه های بعدی به ترتیب از آن واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر، ۷۰ تا ۸۰ متر 
و ۴۰ تا 5۰ متر است. خانه های کمتر از ۴۰متر نیز با وجود محدودیت 
قوانین و مقررات برای احداث آنها ۳.۸درصد نیاز بازار را شامل می شود.

انحراف برداشــت از عدم تناســب قیمــت هر متر مربــع خانه های 
کوچــک با بزرگ متراژها و همچنین انتظار از خانه آرمانی باعث شــده 
تا سیاســت گذاران شــهری در قوانین خود مانع از تولید آپارتمان های 
کمتر از ۴۰ متر مربع شوند. معموال قیمت هر متر مربع مسکن کوچک 
متراژ، بیشــتر از قیمت واحدهای بزرگ است. علت این موضوع به فشار 
تقاضا در شــرایط کمبود عرضه مربوط می شود. از سوی دیگر باال نگه 
داشــتن ســطح کیفی انتظارات به مقاومت در برابر یک واقعیت منجر 
شده است. بعد خانوار در کالنشهرها کاهش یافته و به ۳.۳ رسیده است؛ 

کارشناسان معتقدند باید این واقعیت پذیرفته شود.

خانه های میلیاردی باد می خورند
یــک اشــتباه محاســباتی در زمــان رونق ســاخت و ســاز بازار 
آپارتمان هــای بــزرگ متراژ، لوکــس و نیمه لوکــس را دچار رکود 
کرد. حجم ســنگین ســرمایه گذاری بر روی این نوع واحدها که بین 
ســال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ صورت گرفته به کســادی پنج ساله بازار 
فروش واحدهای لوکس در بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ منجر شد، 
بــا این حال این نوع آپارتمان ها از رونق نصفه و نیمه واحدهای میان 
متراژ و ارزان قیمت در سال ۱۳۹۷ بی نصیب بودند. با اینکه خانه های 
میلیاردی، آگهی های فروش ملک را قبضه کرده اند واحدهای کمتر از 
۱.۲ میلیارد تومان ســهم ۶5درصدی از معامالت مسکن شهر تهران 

در مردادماه ۱۳۹۸ داشتند.
همچنین در مردادماه ۱۳۹۸ بیشترین قراردادهای خرید و فروش در 
واحدهای ۳۰۰ تا ۴5۰ میلیون تومان منعقد شــد که سهم ۱5درصدی 
از معامــالت را به خود اختصاص دادند. رتبه دوم به آپارتمان های ۴5۰ 
تــا ۶۰۰ میلیون تومان با ۱۲.۳درصد مربوط شــد و خانه های ۶۰۰ تا 
۷5۰ میلیون تومان با ۹.۴درصد از کل معامالت شــهر تهران رتبه سوم 

را به دست آوردند.
تحلیل یک کارشناس از آینده بازار مسکن

در همین زمینه، مهدی روانشــادنیا، کارشــناس بازار مسکن با بیان 
اینکه تقاضا برای مســکن به صورت الیه زیرین رکود وجود دارد، گفت: 
تصور نمی کنم که تا دو سه سال آینده قیمت مسکن دچار جهش شود 
و این فرصت را به سیاست گذار می دهد تا برنامه های خود را برای تولید 

مسکن در استطاعت اجرا کند.
وی افزود: با توجه به تعداد واحدهای مسکونی موجود در شهر تهران 
اگــر فرض کنیم هر واحد یک بار خرید و فروش شــود با تعداد ۳۳۰۰  
قرارداد خرید و فروش که در مردادماه داشــتیم حداقل هزار ماه زمان 
می برد که یک معامله برای هر واحد انجام شود. این مساله این موضوع 
را بــه ذهن متبــادر می کند که انجماد دارایی ها به بخش مســکن هم 

رسیده است.

آیا با 300 میلیون تومان می توان در تهران خانه  خرید؟

بورس آپارتمان های ارزان قیمت پایتخت
انرژی

با حضور وزیر نفت
قرارداد 440 میلیون دالری توسعه میدان 

گازی »بالل« امضا شد
قرارداد توســعه میدان گازی »بالل« بین شرکت نفت و گاز پارس به 
عنوان کارفرما و شرکت پتروپارس به عنوان پیمانکار عمومی به منظور 
تولید روزانه 5۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش و ۱5 هزار بشکه میعانات 

گازی در سقف هزینه سرمایه ای ۴۴۰ میلیون دالر امضا شد.
به گزارش شــانا، میدان نفتی بالل به دلیل دارا بودن الیه های گازی، 
قابلیت اســتحصال گاز را عالوه بر نفت دارد. این میدان نفتی در استان 
هرمزگان و در منطقه الوان قرار دارد و در محدوده خلیج فارس مستقر 
اســت. همچنین میدان نفتی بالل در نزدیکی آب های قطر واقع شده و 

شامل دو مخزن شناخته شده »عرب« و »خاتیا« است.
طرح توسعه میدان نفتی بالل که به صورت بیع متقابل با شرکت های 
خارجی بسته شده بود، از سال ۱۳۷۸ شروع و در دی ماه سال ۱۳۸۱ به 
بهره برداری رسید. پس از عملیات اجرایی طرح توسعه این میدان نفتی، 

بهره برداری از این میدان با تولید روزانه ۲۰ هزار بشکه نفت شروع شد.
نفت برداشــت شده از این میدان با استفاده از یک خط لوله ۱۴ اینچ 
به طول ۱۰۰ کیلومتر به جزیره الوان فرستاده می شود تا پس از مخلوط 
شدن با نفت میدان سلمان و فرآورش آن آماده صادرات شود. همچنین 
قرارداد طرح توسعه میدان بالل در سال ۱۳۷۸ در قالب بیع متقابل میان 

شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت بین المللی منعقد شده بود.
 مطابق این قرارداد، پیمانکار موظف اســت حفاری هشت حلقه چاه، 
احداث و نصب یک جکت سرچاهی چهارپایه، ساخت و نصب یک عرشه 
با ظرفیت تولید روزانه 5۰۰ میلیون فوت مکعب گاز غنی و احداث یک 

رشته خط لوله زیردریایی به طول تقریبی ۲۰ کیلومتر را انجام دهد.
 همچنیــن شــرکت پتروپــارس مســئولیت راهبــری، مدیریت و 
یکپارچه ســازی قرارداد، انجام مطالعات مخزنی، طراحی حفاری و تهیه 
اســناد مناقصات فرعی را برعهده خواهد داشــت که با هدف استفاده 
حداکثــری از ظرفیت ها و توانمندی  شــرکت های داخلــی در اجرای 
پروژه های مشابه، نسبت به برگزاری مناقصات فرعی با رعایت آیین نامه 
معامالت شــرکت ملی نفت ایران و تحت نظارت و تأیید کامل کارفرما 

اقدام خواهد کرد.
با اجرای کامل این طرح، افزون بر افزایش ظرفیت تولید گاز کشــور، 
زمینه های اشتغال گسترده به ویژه در استان هرمزگان ایجاد می شود و 
بازار کار مناسبی برای پیمانکاران و سازندگان تجهیزات داخلی به وجود 
خواهد آمد. این طرح به تایید شــورای اقتصاد رسیده و از محل سرمایه 

صندوق توسعه ملی تامین شود.

زنگنه در مراسم امضای قرارداد توسعه میدان گازی »بالل«:
صنعت نفت ایران متوقف شدنی نیست

وزیر نفت گفت صنعت نفت ایران متوقف شــدنی نیســت و قدرت و 
خالقیت خودمان را به کار خواهیم گرفت تا با روش های جدید راه خود 

را پیدا کنیم.
به گزارش ایرنا، بیژن زنگنه دیروز در مراســم امضای قرارداد توسعه 
میدان گازی بالل با تشــکر از همه پیمانکارانی کــه در پارس جنوبی 
فعالیت کرده اند، افزود: همه ســکوهای این میدان تا پایان ســال نصب 
می شود و به جز پاالیشگاه فاز ۱۴ همه پاالیشگاه ها به بهره برداری خواهد 
رسید. او با تشریح جزییات قراردادی که به امضا رسید، اضافه کرد: در این 

قرارداد، بخش شرقی پارس جنوبی توسعه پیدا می کند.
وزیر نفت با بیان اینکه پتروپــارس در همه قراردادهای خود رعایت 
زمان و قیمت را کرده، ادامه داد: این قرارداد، نوع جدیدی از قرارداد است 
که قیمت نهایی نیست و مانند قراردادهای باز به مناقصه رفته و قیمت 

استخراج می شود.
وی با اشاره به اینکه تامین مالی از صندوق توسعه ملی انجام خواهد 
شد، گفت: قرارداد توسعه میدان بالل ۳۴ ماهه و به ارزش ۴۴۰ میلیون 

دالر خواهد بود.
زنگنه تاکید کرد: من تعهد کرده بودم تا پایان دولت دوازدهم، تکلیف 

همه میادین مشترک روشن خواهد شد.
وی افزود: پــس از این میدان، فرزاد بی و فاز ۱۱ پارس جنوبی فعال 
خواهد شــد. همچنین میادین غرب کارون، آبان و پایدار غرب و سایر 

میادین مشترک نیز تعیین تکلیف خواهند شد.
زنگنه با بیــان اینکه در این دولت کار توســعه پارس جنوبی به جز 
فاز ۱۱ به پایان می رســد، گفت: در تالشــیم بخش اول فاز ۱۱ تا نیمه 
سال ۱۴۰۰بهره برداری برسد. از این پس هر دو هفته یک قرارداد افتتاح 

خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه تحریم ها صنعت نفت را متوقف نکرده اســت، ادامه 
داد: اگر صنعت نفت حرکت کند، پیمانکاران و ســازندگان ایرانی فعال 

می شوند.
 وی با اشاره به اینکه در پارس جنوبی و غرب کارون در تولید روزانه از 
همسایگان عقب نیستیم، افزود: عملکرد وزارت نفت نشان دهنده اقتصاد 
مقاومتی است و در سال رونق تولید تالش کرده ایم تا پیمانکاران فعال تر 

از گذشته عمل کنند.
به گفته وزیر نفت، اکنون ۹۴درصد جمعیت کشور تحت پوشش گاز 

است و در پاالیش نیز به توفیقاتی رسیده ایم.
وی با اشــاره به اینکه در صادرات نفت نشان دادیم آمریکا نمی تواند 
صــادرات را صفر کند، گفت: در موضوع صــادرات اقدامات خود را بیان 

نمی کنیم زیرا باعث می شود دشمن هوشیارتر عمل کند.
زنگنه همچنین به برگزاری نمایشــگاه ایران پالست در هفته آینده 
اشــاره کرد و افزود: در اواخر جهش دوم تولید پتروشــیمی هستیم که 
تولید را به باالی ۱۰۰میلیون تن می رساند  و تولید پتروشیمی در جهش 

سوم به باالی ۱۴۰ میلیون تن خواهد رسید.
به گفته زنگنه، در ایران پالســت خواهیم گفت که چقدر برای دوری 
از خام فروشی تالش کردیم و چه برنامه هایی برای آینده داریم. هر قدر 

تعامل با دنیا بیشتر شود این برنامه ها سریع تر انجام خواهد شد.
وزیر نفت با اشاره به اینکه البته اکنون نیز صنعت نفت متوقف نشده 
اســت، ادامه داد: طرح هایی که اجرا می شود ابتکاری است و با سرعت 

خوب جلو می رود.
وی با بیــان اینکه یکی از اهداف قرارداد بــا توتال جلوگیری از افت 
فشار با استفاده از سکوهای تقویت فشار بود، افزود: اکنون که تحریم ها 
اجازه انتقال تکنولوزی را نمی دهد می خواهم تا طراحی سکوها آغاز شود 
زیرا در گذشته هم گفته ام که پارس جنوبی را دالر نساخت بلکه عشق 

مدیران و کارکنان ساخت.
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سال گذشته بود که دالالن چهارراه استانبول در حالی که مهار نرخ ارز 
از دست مسئوالن در رفته بود، انتظار دالر ۳۰ هزار تومانی را می کشیدند. 
حاال یک ســال گذشته و امروز دالر در کانال ۱۱ هزار تومان است و وزیر 
اقتصاد می گوید اگر روند چند ماه گذشته در بخش اقتصاد و سیاست ادامه 

پیدا کند،  ریزش نرخ دالر هم ادامه دار خواهد بود.
به گزارش ایرنا، هرچند یکــی از مهمترین عوامل اثرگذار در کاهش یا 
افزایش نرخ ارز، شرایط سیاسی کشور است، اما بازارگردانی صحیح بانک 
مرکزی، کنترل تقاضا در بازار، ممنوعیت های وارداتی و الزام به بازگشــت 
ارز صادراتی از جمله سیاست های موثر دولت برای کنترل نرخ ارز در بازار 

بوده است.
گرچه در شرایط تنش ارزی با تغییر لحظه ای قیمت ها مواجه بوده ایم، اما 
می توان گفت اکنون در بازار به ثبات نسبی در قیمت گذاری ها رسیده ایم. 
حال ســوال پرتکرار این روزهای مردم این است که چرا با کاهش قیمت 

دالر قیمت انواع کاال متناسب با آن و همپای آن کاهش نیافت؟
موضــوع مهم این اســت که اقتصاد کشــورمان در برابر دالر بســیار 
واکنش پذیر است و تغییر آنی نرخ دالر تاثیر آتی و بلندمدت روی قیمت 
انواع کاال می گذارد به این معنا که رشــد قیمــت دالر اثر آنی در افزایش 
قیمت انواع کاال و اقالم اساســی و غیراساسی می گذارد، اما ریزش قیمت 
آن نمی تواند در کوتاه مدت باعث کاهش قیمت در بازارها شود. همچنین 
به غیر از نوسانات نرخ ارز، مباحثی مانند کشش قیمت، چسبندگی قیمت، 
اثر تحریــم و احتکار و از همه مهم تر انتظارات تورمی در تعیین قیمت ها 

بسیار موثرند.
دالر تنها عامل گرانی نیست

افــکار عمومی امروز انتظار کاهش قیمت ها به دلیل کاهش قیمت دالر 
را دارد چرا که هیچ مقام مسئولی این موضوع را متذکر نشد که دالر تنها 

یکی از متهمان ردیف اول گرانی های اخیر است و نقش محتکران،  دالالن 
و کســانی که قوانین نادرســتی را در این حین به اجرا رساندند،  کمتر از 

دالر نیست.
در این آتشی که بر پا شده هرچند دالر اولین جرقه را زد اما بعد از آن 
نبود یا کمبود بســترهای الزم برای محافظت از بازارها، نفت بر آتش بود. 
یکــی از اقدامات دولت برای کاهش تقاضــای ارز در بازار اعمال برخی از 
ممنوعیت های وارداتی بود فارغ از اینکه این اقدام توانســت قدرت عرضه 
دولت در بازار ارز را افزایش دهد اما بازار را با کمبود برخی از کاالها مواجه 

ساخت.
عده ای هم از این آب گل آلود ماهی خود را گرفتند و دســت به احتکار 
برخی از کاالها زدند، بنابراین هرچند قیمت ارز روند نزولی را طی می کرد 
اما مازاد تقاضا به دلیل کمبود عرضه باعث شــد تا همچنان روند افزایش 
قیمت برخی از اقالم صعودی بماند که این همان کشــش قیمت در بازار 
است، بنابراین اساسا ممنوعیت های وارداتی خود عامل اثرگذار در تعیین 
قیمت ها است. البته کارشناسان اقتصادی در این باره با احتیاط اظهارنظر 
می کنند چراکه باز شدن درهای گمرکی به روی انواع تقاضای وارداتی خود 
عامل افزایش مصرف ارز و در نهایت محدودیت عرضه می شود.                      

از سوی دیگر براســاس تصمیمات دولت ۲5 قلم کاالی اساسی شامل 
دریافــت ارز ۴۲۰۰تومانی شــدند و از ابتدای تحوالت اقتصادی اخیر هم 
ارز دولتی دریافت کردند، بنابراین حاال که قیمت ارز رو به ثبات و کاهش 
اســت نمی توان انتظار داشت قیمت این کاالها کاهش یابد چراکه اساسا 
این کاالها با ارز ارزان وارد بازار شده اند البته بگذریم از آنکه به دلیل نبود 
نظارت کافی برخی از این اقالم با ارز ارزان وارد کشور شدند اما با نرخ ارز 

آزاد سر از بازار درآوردند.
موضوع دیگر که مانع از ریزش قیمت ها می شود،  بحث چسبندگی قیمت 

اســت به این معنا که بازار در برابر کاهش قیمت ها مقاومت می کند. برای 
مثــال تولیدکننده ای کــه مواد اولیه مورد نیاز را بــا دالر ۱5 هزار تومان 
خریداری کرده امروز برای فروش محصول نهایی با دالر در حال چرخش 

در کانال ۱۱ هزار تومان مقاومت می کند.
از ســوی دیگر واقعیت این اســت که هزینه های تولید متاثر از افزایش 
دســتمزدها،  هزینه های انرژی و ... افزایش یافته است و نمی توان انتظار 
داشــت که در کوتاه مدت یک تولیدکننــده بتواند به آینده بازار اعتماد و 
قیمــت محصول خود را باتوجه به تمام این موضوعات کاهش دهد. عامل 
تاثیرگذار در مقاومت قیمت ها بحث اثر تحریم اســت. دور زدن تحریم ها 
هزینه بر است که این هزینه دقیقا بر قیمت محصول نهایی اضافه می شود 

و در نهایت مصرف کننده باید آن را بپردازد.
ثبات اقتصادی اثرگذارتر از ریزش قیمت هاست

 کاهش قیمت ها به ویژه قیمت ارز که انواع بازارها و کاالها تاثیرپذیری  
باالیی از آن دارند مادامی که همراه با نوسان باشد تاثیری در بهبود شرایط 
اقتصادی و پایداری روند نزولی قیمت هــا نمی گذارد چراکه تولیدکننده 
و مصرف کننــده و واردکننده همواره تهدیــدی را پیش رو می بیند و به 

قیمت های فعلی هرچند که روند کاهشی داشته باشد، اعتماد نمی کند.
بنابرایــن مهم تــر از ریزش مقطعــی قیمت دالر موضــوع پیش بینی 
پذیری بازار اســت؛ اینکه فعاالن بازار و ســرمایه گذاران و در طرف تقاضا 
مصرف کنندگان تصور روشنی از آینده حداقل کوتاه مدت فضای اقتصادی 
داشــته باشند و در فضای بدون ریسک نســبت به قیمت گذاری ها اقدام 
کنند، چراکه در شرایط متالطم فعاالن حداکثر قیمت را انتخاب می کنند 
تا ریسک کمتری متوجه سرمایه آنها شود. از سوی دیگر در فضای روشن 
اقتصادی مصرف کنندگان هم دلیلی برای احتکار نمی بینند و بازار با مازاد 

تقاضا و کمبود عرضه مواجه نمی شود.

چرا قیمت کاالها همپای نرخ دالر کاهش نیافت؟

مصائب دالر 11 هزار تومانی

یکشنبه
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مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم 180 ثانیه ای بانک  
پاسارگاد به پایان رسید

نمونه موفق مسئولیت اجتماعی

شمارش معکوس برای برگزاری سومین جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای 
بانک  پاسارگاد آغاز شده است و در حال حاضر، مهلت ارسال فیلم و ایده 
به دبیرخانه جشنواره به پایان رسیده و آثار ارسالی در مرحله  انتخاب 
برای ورود به بخش داوری به سر می برند. این سومین دوره ای است که 
جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای  پاسارگاد به همت این بانک برگزار می شود 
و این امر، نشــان از رسالت فرهنگی و ایفای مسئولیت های اجتماعی 
دارد؛ کما  اینکه بانک پاسارگاد تنها بانکی است که در سال های اخیر، 
گزارش مســئولیت های اجتماعی خود را به صورت مستمر در قالب 
کتاب منتشر کرده اســت. همچنین حمایت از فیلم »جدایی نادر از 
سیمین« به عنوان تنها فیلم ایرانی برنده جایزه اسکار، نمونه ای دیگر از 

بحث مسئولیت اجتماعی در نزد مدیران بانک پاسارگاد است.
ابتدای امســال بود که دبیرخانه جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای بانک 
پاسارگاد، با هدف شناسایی استعدادها در میان جوانان و عالقه مندان 
و همچنین جلب افکار عمومی به موضوعات و محورهای تعیین شده 
طی فراخوانی از کلیه مخاطبان دعوت کرد با ارســال آثار در سومین 
دوره از جشنواره شرکت کنند. پیش از این، دو دوره از جشنواره فیلم 
۱۸۰ ثانیه ای بانک  پاسارگاد در سال های قبل برگزار شده و با استقبال 
خوب عالقه مندان و دوســتداران هنــر، به گنجینه تصویری فرهنگ 
و هنر ایران افزوده بود. ماحصل این دو جشــنواره، عالوه بر کشــف 
استعدادهای نهفته جوانان، مجموعه ای فاخر از فیلم های کوتاهی است 

که دغدغه های روز جامعه ایران را به زیبایی به تصویر کشیده است.
نگاهی به دو دوره پیشــین جشنواره نشان می دهد که در هر دوره 
از برگزاری جشــنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای بانک پاسارگاد، محوری به 
محورهای جشــنواره اضافه شده و در واقع، جشــنواره در هر دوره از 
برگزاری خود تکامل یافته اســت؛ چنانچه در دومین دوره جشنواره، 
محور »اهدای عضو« به موضوعات جشــنواره اضافه شــد و حال در 
سومین دوره جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای بانک پاسارگاد، »همبستگی 
ملی در مواجهه با بالیای طبیعی« در ویترین موضوعی این جشنواره 
گنجانده شده است. بر این اساس، سومین جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای 
بانک پاسارگاد در دو محور »مسئولیت های اجتماعی« در زمینه های 
تکریم خانواده، حفظ محیط زیست، اهدای عضو و همبستگی ملی در 
مواجهه با بالیای طبیعی و همچنین »حمایت از تولید ملی در بستر 
اقتصاد مقاومتی« در آینده ای نزدیک برگزار می شود. در این جشنواره 
همچنین یک بخش جنبی با محوریت ایده هایی که در هر بخش به هر 

دلیل امکان ساخت نیافته اند، در نظر گرفته  شده  است.
با توجه به سیاســت های بانک  پاســارگاد در ایفای مسئولیت های 
اجتماعی و با وجود اختصاص بودجه تبلیغاتی و اطالع رســانی به امر 
مشارکت در ساخت مدارس در مناطق سیل زده، استقبال بسیار خوبی 
از جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای بانک  پاسارگاد به عمل آمده و براساس 
آنچه دبیرخانه جشنواره اعالم کرده، در مجموع ۶5۰ فیلم و ۲۷۰ ایده  
به ســومین جشــنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای بانک پاسارگاد ارسال شده 
است. این آثار هم اکنون در مرحله  انتخاب برای ورود به بخش داوری 
قرار دارند و در گام بعدی توســط هیأت  داوران، بررسی و برگزیدگان 

سپس معرفی خواهند شد.
گفتنــی اســت هنرمندانی کــه در هــر دو بخش فیلــم و ایده، 
آثــار خــود را به جشــنواره فیلــم ۱۸۰ ثانیــه ای بانک  پاســارگاد 
 ارســال کرده اند باید ضمن مراجعه به ســایت جشــنواره به نشانی

 www.pasargadfilmfest.ir نســبت به تکمیل فرم ثبت نام 
اقدام کنند. اخبار مربوط به این جشنواره نیز از طریق سایت جشنواره، 
سایت بانک  پاسارگاد به نشانی www.bpi.ir و شبکه های اجتماعی 

مربوطه اطالع رسانی خواهد شد.

بانکنامه

فرصت امروز: ســامانه پیام رســانی الکترونیکی مالی ایران قرار است 
بــا هدف مقابله با تحریم های بانکی و محدودیت ســوئیفت به شــبکه 
پیام رســان مالی روسیه )سوئیفت روســی( متصل شود که در صورت 
تحقق آن، در گام بعدی می توان شبکه شتاب ایران را نیز به شبکه میر 

روسیه متصل کرد.
اگرچــه آمریکا با هــدف تشــدید تحریم ها علیه ایران، دسترســی 
بانک های ایرانی به سیســتم پیام رســان مالی سوئیفت را محدود کرده 
است، اما ایران در نظر دارد از راه های جایگزین، تعامل بانک های ایرانی 
بــا نظام مالی جهانــی را برقرار کند. یکی از راه هــای افزایش مراودات 
بین المللی بانک های ایرانی، گســترش همکاری با بانک های کشورهایی 
اســت که در زمان تحریم ها، تعامالت با آنها در حال افزایش بوده است 
که روسیه یکی از این کشورها به شمار می رود. بر این اساس قرار است 
نظام بانکی ایرانی به شبکه پیام رسان مالی روسیه که به سوئیفت روسی 

معروف است، متصل شود.
روســیه عالوه بر اینکه یکی از شرکای اقتصادی و سیاسی مهم ایران 
به شــمار می رود، ارزش قابل توجهی از تجــارت خارجی با ایران را به 
خود اختصاص داده اســت. بر همین اساس با توجه به محدودیت های 
اعمال شده بر اثر تحریم های آمریکا توافقاتی میان دو طرف انجام شده تا 
سیستمی به عنوان جایگزین سوئیفت تهیه شود که در همین خصوص 
یوری اوشاکوف، دســتیار والدیمیر پوتین توضیحاتی جدید ارائه کرده 

است.
سامانه سپام به شبکه پیام رسان مالی روسیه متصل می شود

دستیار رئیس جمهور روســیه از اتصال سامانه سپام به عنوان سامانه 
پیام رسانی الکترونیکی مالی ایران به شبکه پیام رسان مالی روسیه برای 
از بین بردن اثرات تحریم در مبادالت بین دو کشــور و همکاری بانکی 
خبر داد و گفت: ایران و روسیه به دنبال ایجاد سیستم انتقال پیام های 

مالی برای جایگزینی سوئیفت هستند.
یوری اوشــاکوف در گفت وگــو با خبرنگاران با بیــان اینکه ایران و 
روسیه تدابیری را برای گسترش پرداخت های مالی به صورت مستقیم 
و اســتفاده از ارزهای مالی اتخاذ خواهند کرد، افزود: دو کشور به دنبال 
همکاری سیســتم انتقال پیام های مالی روســی و سیستم مالی ایرانی 

سپام به عنوان جایگزین سوئیفت هستند.
به گفته اوشــاکوف، در سال ۲۰۱۸ حجم مبادالت بازرگانی دو کشور 
با ۲درصد رشــد به ۱.۷ میلیارد دالر رسید و در شش ماه نخست سال 

جاری با افزایش ۱۷درصدی به ۱.۱میلیارد دالر رسیده است.
راه اندازی سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بومی

طبــق آنچه بانک مرکزی در معرفی ســپام آورده اســت، ســپام ) 
SEPAM( ســامانه پیام رســانی الکترونیکی مالی است که کارکردی 
شــبیه به سوئیفت دارد و به ســفارش بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران از سوی شرکت خدمات انفورماتیک به منظور استفاده در شرایط 
تحریم ایران از ســوی سوئیفت تهیه شــده تا جایگزین سوئیفت برای 
ادامه روابط بانکی شــود. این سیستم به عنوان پیام رسانی بانکی و یک 
زیرساخت حیاتی تبادالت ارزی کشور و همین طور تبادالت بین بانکی 

را مدیریت می کند و با پروتکل سوئیفت تطابق کامل دارد.
همچنین با اســتفاده از ســپام نه تنها برای اولین بار یک زیرساخت 
پیام رســانی واحد مالی ملی در کشــور برای تمام مراودات مالی عمده 
بانک ها از قبیل اعتبارات اســنادی ارزی و ریالی، ضمانت نامه های ارزی 
و ریالی، حوالجات ارزی، مکاتبات، اســتعالم ها و مذاکرات از طریق یک 
شبکه واحد پیام رسانی قابل انجام بوده، بلکه امکان اتصال به بانک های 
خارجی در خارج از کشــور را می توان بــه گونه ای برقرار کرد که بدون 
به کارگیری امکانات مؤسســه ســوئیفت و نگرانی های مربوط به آن، با 
زبانی مشــترک و آشــنا تعامالت مالی با آخریــن فناوری های موجود 

صورت گیرد.

سکوت بانک مرکزی در مقابل پیشنهاد روس ها
اما درحالی دستیار رئیس جمهور روسیه از راه اندازی شبکه پیام رسان 
شبه ســوئیفت با ایران خبر داده که هنوز گام جدی و عملیاتی از سوی 
بانک مرکزی کشورمان برای فعال سازی پیمان های پولی برداشته نشده 
اســت؛ اینکه در این مرحله، اتصال ســپام به سیســتم داده های مالی 
روسیه، چقدر بتواند کمک رسان مراودات باشد، موضوعی است که بانک 

مرکزی هنوز در مورد آن، اعالم نظر نکرده است.
در ایــن میان، کارشناســان معتقدند در شــرایط فعلی کشــور که 

بانک هــای بزرگ جهــان حاضر به نقل و انتقال منابــع مالی حاصل از 
فروش نفت ایران نیســتند و عمدتا از جریمه هــا و تحریم های آمریکا 
واهمه دارند، هیچ نشانه ای از بهبود روابط بانکی ایران با خارج از کشور 
دیده نمی شــود و تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا و اروپا 
باقی بماند، نه تنها فشــارهای باقی خواهند ماند؛ بلکه افزایش خواهند 
یافت، این در حالی اســت که تاکنون ایران طرحی عملیاتی و جدی در 

راستای بی اثر کردن تحریم های مالی آمریکا تدارک ندیده است.
سرنوشت نامعلوم طرح پیمان های پولی در مجلس

مجلس ســال گذشته طرحی را در دســتور کار قرار داد که برمبنای 
آن، دولت مکلف می شــد پیمان های پولی با شــرکای اصلی تجاری را 
در دســتور کار قرار دهد. براساس این طرح مجلس، استفاده از ارزهای 

واسط و یا فلزات گرانبها و یا سایر کاالها و انرژی صرفا برای حسابداری 
و استفاده از این روش در قراردادهای چندجانبه بالمانع است. همچنین 
استفاده از تک ارز کشورهای طرف مقابل و خارج از نظام بانکی رسمی 
ایــران به منزله پیمان پولی تلقی نمی شــود؛ ضمن اینکه بانک مرکزی 
موظف شــده بود تا به منظور کاهش هزینه ها و ریسک های مبادالتی، 
بی اثــر شــدن تحریم ها، تهدیــدات و سوء اســتفاده های اطالعاتی، در 
مبــادالت مالی و بانکی داخلی و بین المللی با بهره  گیری از ظرفیت های 
کشور، حداکثر ظرف مدت ســه ماه از تصویب این قانون اقدامات الزم 

را انجام دهد.
بانک مرکزی در پیمان های پولی چه وظایفی خواهد داشت؟

بانک مرکــزی همچنین مکلف شــده بود که راه اندازی و اســتفاده 
از پیام رســان های مالی اختصاصی در همــکاری دوجانبه و چندجانبه 
با ســایر کشــورها یا اتحادیه ها با بهر ه گیری از آخرین فناوری های روز 
دنیا با به کارگیری معماری توزیع شــده مانند فناوری زنجیره بلوکی و 
ســایر فناوری های مرتبط را در دســتور کار قرار داده و از ظرفیت های 
ســامانه های بومی از قبیل ســپام در تبادالت داخلــی و بین المللی و 
ایجاد دسترســی برای بانک ها و موسسات مالی خارجی طرف قرارداد با 
بانک های ایرانی که متقاضی استفاده از پیام رسان های مالی کشور ایران 

هستند را نیز در دستور کار قرار دهد.
همچنیــن این طرح، بانک مرکزی را موظف کرده بود که پیمان های 
پولی دو و چندجانبه به منظور اســتفاده از ارزهای ملی در دریافت ها و 
پرداخت های تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴ کشــور چین، روسیه، 
هند، پاکســتان، ترکیه، برزیل، عراق، ژاپن، کــره جنوبی، آذربایجان، 
افغانســتان، ترکمنستان، ارمنســتان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، 
تایلند، اندونزی، بالروس، ســریالنکا، لبنان، ســوریه و مالزی منعقد و 
اجرایی کرده و زمینه اتصال کارت های بانکی ایران به نظام های پرداخت 
بانکی کشــورهای فوق و سایر کشورها را جهت استفاده از ارزهای ملی 

در داخل این کشورها و ایران به صورت متقابل فراهم کند.
از ســوی دیگر، به منظور تنوع بخشی و تســهیل ابزارها و روش های 
پرداختی کشــور، بانک مرکزی موظف اســت زمینه هــای الزم جهت 
راه اندازی و انتشار انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی و غیردولتی 
را فراهــم و هر دو ماه یکبار نیز گزارش اجرایی آخرین پیمان های پولی 
دو و چندجانبه و وضعیت پیاده سازی و استفاده از پیام رسان ها از لحاظ 
تعداد پیام های ارسالی، حجم تبادالت، تعداد بانک ها و نهادهای عضو را 

به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائ ه کند.
اما در صــورت تصویب این طــرح، وزارت امور خارجــه نیز موظف 
خواهد بود که بــا بهره گیری از ظرفیت دیپلماســی اقتصادی، تمامی 

همکاری های الزم با بانک مرکزی را داشته باشد.
تمام اینها در شــرایطی است که هنوز مجلس طرح انعقاد پیمان های 
پولی را مصوب نکرده و بانک مرکزی نیز گزارشــی از روند پیشرفت کار 
در این حوزه از سیاست گذاری های پولی و ارزی را رسانه ای نکرده است؛ 
ضمن اینکه مشــخص نیست که سیســتم مالی با روسیه، چقدر مورد 

استقبال طرف ایرانی قرار گیرد.

چرخش ایران به سمت راه اندازی شبه سوئیفت با روسیه

بانک های ایرانی به سوئیفت روسی می پیوندند

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

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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رشد 1009درصدی در میزان گشایش اعتبار 
اسنادی داخلی بانک پاسارگاد

 بانک  پاســارگاد با هدف اعتمادســازی و فراهم آوردن شرایط الزم برای 
انجــام معامله بدون ریســک برای طرفین قرارداد، از ابتدای ســال ۱۳۹۸ 
تاکنون، با رشــدی معادل ۱۰۰۹درصد، اقدام به گشایش بیش از ۲۴ هزار 
میلیارد ریال اعتبار اســنادی داخلی کرد و موفق شــد ســهم اول بازار در 
میــان بانک های خصوصی را از آن خود کند. به گزارش روابط عمومی بانک 
 پاســارگاد، این بانک با ارائه خدمات گشــایش اعتبار اســنادی داخلی در 
قالب بســته حمایتی، زمینه  ایجاد فضایی قابل اعتماد و بدون ریسک را در 
معامالت تجاری فراهم کرد ه  که مورد استقبال تجار و فعاالن اقتصادی قرار 
گرفته  است؛ به طوری که با توسعه خدمات رسانی و گشایش بیش از ۲۴ هزار 
میلیارد ریال اعتبار اسنادی داخلی، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
شاهد رشــد ۱۰۰۹درصدی در ارائه این خدمت در بانک  پاسارگاد هستیم. 
همچنین در پی اســتقبال بسیار خوب مشتریان، رشدی معادل ۲۴۰درصد 
در تعداد پرونده ها و مشــتریان اســتفاده کننده از این خدمات حاصل شده 
 اســت. براســاس این خبر، در این طرح، خریداران با بهره مندی از خدمات 
گشــایش اعتبار اســنادی داخلی می توانند از مزایایــی نظیر تأمین کاال یا 
مواد اولیه با حداقل نقدینگی، دریافت اعتبار با کارمزد کمتر از تســهیالت 
و پرداخت وجه به فروشــنده بعد از اجرای کامل تعهدات توســط ایشان و 
اطمینان از کیفیت کاالی مورد معامله برخوردار شــوند. فروشــندگان نیز 
ضمن اعتماد به خریــدار از دریافت کامل مبلغ قــرارداد فروش، اطمینان 
حاصل می کنند. تســهیل مبادالت تجاری و انعطاف پذیری متناسب با نیاز 

مشتری از دیگر ویژگی های اعتبار اسنادی داخلی بانک  پاسارگاد هستند.
اعطای تســهیالت ارزان قیمت و صدور انــواع ضمانت نامه بانکی از دیگر 
خدمات بســته حمایتی بانک  پاســارگاد هســتند که از دو ســال پیش و 
به منظور کمک به افزایش تولید و اشتغال آفرینی به مشتریان ارائه می شوند. 
گفتنی اســت مشتریان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به شعبه های 
بانک  پاســارگاد در سراسر کشــور مراجعه کنند. همچنین مرکز مشاوره و 
اطالع رســانی بانک  پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ و سیستم دریافت نظرها در 

سایت، آماده ارائه مشاوره و پاسخگویی به مشتریان است.

اختیارات بانک مرکزی درخصوص مدیریت 
بازار ارز تمدید شد

در ســی و نهمین جلســه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات 
بانک مرکزی درخصــوص مدیریت بازار ارز تمدید شــد. به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی دولت، سه دســتور اصلی این جلسه که روز شنبه و با حضور 
سران قوا و به ریاســت رئیس جمهور برگزار شد؛ ادامه روند آرامش در بازار 
ارز، کاال و خدمات، پیشــگیری از رفتارهای سودجویانه در جهت حمایت از 
مصرف کنندگان و نیز هماهنگی بین ســه قوه درخصوص مدیریت مناسب 
در شــرایط تحریم بود. بر این اســاس مقرر شد با توجه به ثبات قابل قبول 

در بازار ارز و موثر بودن این روند اختیارات مصوبات گذشته تمدید شود.

بانکنامه

یک کارشناس بازار سرمایه به حمایت دولت از بازار سرمایه اشاره کرد 
و گفت این حمایت نشــان می دهد دولت نیز بازار ســرمایه را به عنوان 
بهترین مکان برای پول های راکد در اختیار مردم شــناخته اســت که 

امیدواریم این حمایت، ادامه دار باشد.
علیرضا تاج بر در گفت وگو با ایرنا، به رشــد چشمگیر شاخص بورس 
در چند روز اخیر اشــاره و بیان کــرد: ورود نقدینگی جدید به بورس، 
اخبار منتشرشده در رابطه با انتشار مثبت گزارش شش ماهه شرکت ها 
و همچنین وضعیت مناســب تولید و فروش آنها زمینه رشــد شاخص 

بورس در بازار را فراهم کرد.
وی ادامه داد: اخبار مبنی بر افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی 
دارایی شرکت ها از دیگر عواملی بود که باعث شد تا بازار زودتر از آنچه 
که فعاالن بازار تصور می کردند صعودی شود و شاخص کانال ۳۰۰ هزار 

واحد را فتح کند.
به گفته تاج بر، بازار ســرمایه اخیرا شــرایط مناسبی را از نظر حجم 

معامالت و صعود شاخص بورس پشت سر گذاشته است.
این کارشــناس بازار ســرمایه خاطرنشــان کرد: در انتظار هستیم تا 
با انتشــار گزارش شــش ماه شــرکت ها، اخبار موجود در بازار و ورود 
نقدینگی به بورس، رشد بازار ادامه یابد و تا شش ماه آینده شاهد تداوم 

روند صعودی شاخص بورس با شیب مالیم باشیم.
وی به هدف بعدی شــاخص بورس اشاره کرد و گفت: در این زمینه 
نمی توان عــدد دقیقی را مطرح کــرد بلکه باید شــرایط تاثیرگذار بر 

شاخص بورس را مورد بررسی قرار داد.
 تاج بر اظهار داشت: بخش عمده ای از شرکت های حاضر در بورس که 
بر روند شــاخص بورس تاثیرگذارند فروشنده کاالی اساسی هستند که 

عملکرد آنها وابسته به قیمت دالر و نرخ های جهانی است.
این کارشــناس بازار ســرمایه خاطرنشــان کرد: در دو هفته گذشته 
قیمت های جهانی به دلیل وجود جنگ تجاری بین چین و آمریکا افتی 

را تجربه کرد که زمینه ســاز نگرانی در بازار و ایجاد نوسان در معامالت 
بازار سرمایه بود.

وی با بیان اینکه اتفاقات رخ داده زمینه رشد قیمت ها در بازار جهانی 
را فراهم کرد، گفت: حجم معامالت باال در بازار ســرمایه نشــان دهنده 
جابه جایی سهام بین ســهامداران است که این موضوع حاکی از وجود 

اتفاقات خوب در بورس است.
تاج بر به حمایت دولت از بورس در بهترین شرایط تاکید و بیان کرد: 
تاکنون چنین حمایتی کم نظیر بوده اســت، این حمایت نشان می دهد 
دولت هم بازار ســرمایه را به عنــوان بهترین مکان برای پول های راکد 
در اختیار مردم شناخته است که امیدواریم این حمایت ادامه دار باشد.

این کارشــناس بازار سرمایه معتقد است، این مسائل در کنار یکدیگر 
از جمله عواملی هســتند که رشد شــاخص بورس تا شش ماه آینده را 

امکان پذیر می کند.
وی به اقبال گروه خودرویی ها در بورس اشــاره کرد و گفت: مصاحبه 
وزیر صنعت در مورد افزایش ســرمایه از محــل تجدید ارزیابی دارایی 

خودرویی ها زمینه رشد این گروه در بازار را فراهم کرد.
تاج بــر با بیان اینکه گــروه خودرویی ها از نظــر عملیاتی با موقعیت 
مناســبی همراه نیستند، افزود: از نظر بنیادی اتفاق جدیدی در صنعت 
خــودرو رخ نداده و شــرایط در این گروه مثل ســابق چندان مطلوب 
نیســت. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشــت: اکنون در موقعیت 
تحریــم قرار داریم و با توجه به اینکه گروه خودرویی ها واردکننده مواد 
اولیه محســوب می شوند بنابراین افزایش نرخ دالر تاثیر بدی را بر روی 

آنها خواهد گذاشت.
وی در پایــان افزود: اکثــر خودرویی های حاضر در بازار ســرمایه از 
دارایی های بســیار زیــادی برخوردارند که در صــورت اجرای تجدید 
ارزیابی بر دارایی در این گروه، شــاهد اثر چشــمگیر این اتفاق در بازار 

خواهیم بود.

چه عواملی به رشد خیره کننده شاخص بورس انجامید؟

کوچ  سرمایه های سرگردان به بازار سرمایه

فرصت امروز: شاخص بورس تهران در یک رکوردشکنی تاریخی مرز 
۳۰۰ هزار واحد را در نخســتین روز هفته پشــت سر گذاشت و به رقم 
۳۰۴ هزار و ۴۶۰ واحد رسید. این رکوردشکنی در شرایطی رخ می دهد 
که روند کلی بازار سرمایه ایران در یک سال گذشته همیشه رو به رشد 
بوده اســت. این در حالی است که یک سال و نیم قبل، شاخص بورس 
تهران سال ۱۳۹۷ را در شرایطی آغاز کرد که شاخص کل در مرز ۱۰۰ 
هزار واحد بود و برای نخســتین بار در تاریخ بورس ایران، شاخص کل 
در ۲5 خردادماه ســال ۱۳۹۷ به عدد ۱۰۰ هزار واحد رسید و حاال در 
کمتر از یک سال و ســه ماه از آن روز، شاخص سه برابر شده و رکورد 

جدیدی از خود به جای گذاشته است.
رشــد بورس و بازار سرمایه تهران در یک سال و نیم گذشته غیرقابل 
تصور بوده و عمال بیش از ســه برابر شــده اســت. البته بســیاری از 
کارشناسان اقتصادی یکی از مهم ترین دالیل این رشد را سه برابر شدن 
قیمت ارز به خصوص دالر و رشــد ارزش شــرکت ها می دانند. در این 
بین، تحلیلگران معتقدند ورود پول های جدید به بورس همچنان ادامه 
خواهد داشــت و در حالی که بســیاری از بازارها از جمله مسکن دچار 
رکود شــدید شده، اما بازار سرمایه با رشد رو به رو خواهد بود و صعود 
شــاخص ها ادامه خواهند داشــت. در یک کالم، کارشناسان پیش بینی 
می کنند روزهای خوش بازار ســهام تهران تا پایان سال همچنان ادامه 

داشته باشد.
بــه گزارش اتــاق بازرگانی تهــران، در روزهای گذشــته ارزش کل 
معامالت ســهام ۲۰۰درصد رشد داشته و روزانه بین ۲تا ۳هزار میلیارد 
تومان اوراق بهادار در بازار ســرمایه خرید و فروش می شود. در همین 
حــال، با تغییر مقررات بازار پایه فرابورس بخش زیادی از این نقدینگی 

به سمت بازارهای اصلی سهام روانه شده است. 
به گفته فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد، در یک  ســال گذشــته بر ورود 
نقدینگی به بورس تمرکز شــده اســت. البته کاهش تنش های سیاسی 
بین ایران و آمریکا و برکناری جان بولتن که به عنوان جنگ افروز مشهور 
آمریکایی، اثر بســیار مهمی بر بورس داشــته و افراد را به سرمایه گذاری 
امیدوار کرده است. عالوه بر این باید در نظر داشت که بازار های موازی از 
قبیل طال، ارز و مسکن هم در رکود هستند و در نتیجه بهترین محل برای 

سرمایه گذاری، فعال بازار سرمایه است.

شاخص بورس و فتح قله 300 هزار واحدی
اما دیروز و در نخستین روز هفته، خودرویی ها، فلزات اساسی و بانکی ها 
از جمله گروه های بورســی بودند که رشــد قیمت را تجربه کردند و رشد 
تقاضا نســبت به عرضه در گروه های شاخص ساز سبب شد نماگر اصلی 

بازار برای اولین بار بتواند کانال ۳۰۰ هزار واحدی را پشت سر بگذارد.
به گزارش ایسنا، با باز شدن معامالت بورس تهران شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی ۴5۲۹ واحد رشد کرد و توانست برای اولین بار در تاریخ 
بازار ســرمایه کانال ۳۰۰ هزار واحدی را بشــکند و حتی تا نیمه کانال 
۳۰۴ هزار واحدی پیشــروی کنند. در عین حال شاخص کل هم وزن 
نیز با ۱۷۰۶ واحد افزایش رقم ۸5 هزار و ۲۰۶ را تجربه کرد. شــاخص 
آزاد شــناور نیز با 5۹۸۱ واحد افزایش رقم ۳۴۸ هزار و ۱۹۲ را تجربه 
کرد و شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب ۳۹۴۰ و ۶۲۹۹ واحد 

رشد کردند.
پتروشیمی خارک، ملی صنایع مس ایران و فوالد مبارکه اصفهان هر 
کدام به ترتیب ۷۶۴، ۳۱۸ و ۲۹۱ واحد به رشد شاخص های بازار کمک 
کردنــد، اما در طرف مقابل پاالیش نفت تهران، پاالیش نفت اصفهان و 
پاالیش بندرعباس بــه ترتیب با ۲۸۷، ۱۴۲ و ۱۱۷ واحد تاثیر کاهنده 

شاخص های بازار را با افت مواجه کردند.
بانکی ها پس از مدت ها دیروز توانســتند با حجم معامالت ۳.۷ میلیارد 
سهم و اوراق مالی بیشــترین ارزش معامالت را معادل با ۲5۳ میلیارد و 
5۰۰ میلیون تومان به ثبت برســانند. پس از بانکی ها گروه خودرو، فلزات 
اساسی و شیمیایی ها بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند.

بانکی هایی که جزو تاثیرگذاران روی شاخص های بازار سرمایه بودند 
اکثرا با رشــد قیمت نیز مواجه شدند و در بخشی از نمادهای این گروه 
با صف های خریــد رو به رو بودیم. در گروه خودرو و ســاخت قطعات 
نیز اکثر ســهم ها با رشد قیمت رو به رو شــدند به طوری که بسیاری 
نزدیــک بــه 5درصد در قیمت پایانــی افزایش را تجربــه کرده اند، اما 
همانطور که اشــاره شد پاالیشی ها روی شاخص های بازار تاثیر کاهنده 
داشتند و عمدتا با افت قیمت رو به رو شدند. به طوری که تابلوی گروه 

فرآورده های نفتی به جز در یک نماد با کاهش قیمت رو به رو بودند.
ارزش کل معامالت بورس تهران به رقم ۲۱۴۶ میلیارد تومان رســید و 
حجم معامالت رقم ۷.5 میلیارد ســهم و اوراق مالی را پشت سر گذاشت. 

تعداد معامالت این بازار به عدد ۶۹۸هزار و 5۸۷ رسید.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

اما در حالی در بورس تهران ۲۴۲ سهم با رشد قیمت و ۱۰۲ سهم با افت 
قیمت رو به رو بودند که در فرابورس ایران نیز ۱۳۱ ســهم افزایش قیمت 
را تجربه کردند و ۷۳ سهم با افت قیمت رو به رو بودند. شاخص فرابورس 
در نخستین روز هفته ۳۳ واحد رشد داشت و بر روی کانال ۳هزار و ۹۱۸ 
واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۸5هزار برگه سهم به 

ارزش بیش از ۹ هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بین تمامی نمادها، ســهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، شرکت آهن 
و فوالد ارفع )ارفــع(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، بانک دی )دی(، 
تولید برق عسلویه مپنا )بمپنا( و توسعه و عمران استان کرمان بیشترین 
تأثیر مثبت را بر شــاخص این بازار داشتند. در مقابل پاالیش نفت شیراز 
)شراز(، قاسم ایران )قاسم(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس( و مدیریت انرژی 

تابان هور )وهور( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

شاخص بورس برای نخستین بار 300 هزار واحدی شد

رکورد تاریخی جدید در بازار سرمایه ایران
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صادرات صنایع کوچک 40درصد افزایش یافت
معاون ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت مطابق 
آمارهای ســازمان توســعه تجارت و گمرک جمهوری اسالمی ایران در پنج 
ماه نخســت امسال بیش از یک میلیارد و ۳۰ میلیون دالر صادرات غیرنفتی 
توسط واحدهای کوچک و متوسط )SME( انجام شده است که در مقایسه 

با مدت مشابه پارسال بیش از ۴۰درصد رشد داشته است.
به گزارش ایســنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصغر مصاحب 
افزود: یکی از هفت برنامه امســال وزارت صنعت، معدن و تجارت، توســعه 
صادرات غیرنفتی است و صدور بیش از یک میلیارد و ۳۰ میلیون دالر امسال 
توســط بیش از ۱۱۰۰ واحد صادراتی در رشــته صنعت های مختلف انجام 
شــده است. به گفته وی، توســعه و رونق فعالیت کنسرسیوم های صادراتی 
و شــرکت های مدیریت صادرات کــه تا امروز تعداد آنها بــه بیش از ۱۳۰ 
شــرکت رسیده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
دنبال می شــود. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران تصریح  کرد:  برای تحقق این مهم، در وهله نخست باید مراجع 
قانونی و ســازمان ها و نهادهای دولتی مرتبط با مقولــه صادرات، آنها را به 
رسمیت بشناسند. مصاحب یادآوری کرد:  این دو مدل به عنوان راهبرد نفوذ 
در بازارهای هدف در ســطح جهان مورد توجه قرار گرفته اند و این سازمان 
نیــز الیحه ای را تدوین کرد تا با همــکاری اتاق بازرگانی و بخش خصوصی 
و اســتفاده از نظرات کارشناســی آنها و در نهایت ارجاع موضوع به شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، حمایت از کنسرســیوم های صادراتی 
و شــرکت های مدیریت صادرات اتفاق بیفتد. او افزود:  پس از به رســمیت 
شناخته شدن آنها از سوی مراجع قانونی و دولتی یادشده، واحدهای کوچک 
و متوســط نیز می توانند به آنها اعتماد کرده و از ظرفیت های شان از جمله 

واحدهای تحقیق و توسعه استفاده کنند.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
با اشاره به توسعه خوشه های کسب وکار در این سازمان، خاطرنشان کرد:  در 
این خوشه ها نیز می توان پس از اتمام پروژه توسعه، به ایجاد کنسرسیوم های 

صادراتی برای حضور در بازارها اندیشید و برنامه ریزی کرد.
مصاحب گفت: رقابت پذیری و توســعه بازار و بین المللی سازی، دو هدف 
مهمی است که فارغ از شرایط سیاسی و ارتباطات بین الملل در سطح صنایع 
کوچک و متوســط دنبال می شــود و ســعی داریم بر این اساس واحدها را 
استانداردســازی کنیم. او برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه 
صادرات به ۱5 کشــور همســایه را یادآور شــد و افزود: کشورهای یادشده 
ســالیانه افزون بر ۱۳ هزار میلیــارد دالر واردات انجام می دهند که ظرفیت 
بزرگی برای صنایع بزرگ، کوچک و متوســط و صنایع کشاورزی کشورمان 
محسوب می شود. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتــی ایران اضافه کرد:  عالوه بر آنها، توســعه صــادرات به چین، هند و 
کشــورهای آفریقایی نیز در دستور کار اســت. مصاحب در پایان بیان کرد:  
بیش از ۷۷ هزار واحد کوچک و متوســط )SME( در کشــور وجود دارد 
که ۴۳ هزار واحد آنها در شــهرک های صنعتی مجوز فعالیت داشته و از این 

تعداد، ۳۴ هزار واحد فعالند.

ارزبری 130 میلیون دالری چادر مشکی در کشور 
عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس  گفت واردات چادر مشــکی 
موردنیــاز بانوان حدود ۱۳۰ میلیــون دالر ارزبــری دارد در صورتی که با 

گسترش زیرساخت تولید آن می توان از خروج این رقم ارز جلوگیری کرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، به نقل از خانــه ملت، رمضانعلی 
سبحانی فر با انتقاد از گرانی چادر مشکی، گفت: ایران کشور مسلمانی است 
که اعتقادات دینی و مذهبی پررنگی دارد و استفاده از چادر با قیمت مناسب 
یکی از دغدغه های خانم ها است اما این روزها گرانی این محصول خانواده ها 

را در تامین آن به سختی انداخته است.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسالمی 
افزود: واردات چادر مشــکی موردنیاز بانوان حدود ۱۳۰ میلیون دالر ارزبری 
دارد، بنابراین باید با تامین مواد اولیه، به روزرســانی ماشین آالت، استفاده از 
تکنولوژی روز دنیا و متخصصان این حوزه زمینه تولید چادر مشــکی را در 
داخل کشــور فراهم کرد. وی با بیان اینکه ایــران بزرگ ترین مصرف کننده 
پارچه چادر مشــکی در جهان اســت اما به جای آنکه صادرکننده باشد، آن 
را وارد می کند، اظهار داشــت: باید به جای واردات چادر، زمینه تولید چادر 
باکیفیت در داخل فراهم شود چراکه در گذشته ایران یکی از کشورهایی بود 
که می توانست با تولید پارچه باکیفیت چادر نه تنها نیاز داخل را تامین کند 
بلکه به سایر کشــور نیز صادرات داشته باشد. این نماینده مردم در مجلس 
دهم گفت:  کشــورهای دیگر بهتر از ما نیازمان را تشــخیص می دهند، در 
حال حاضر چادر مشــکی از کشــورهای جنوب شرقی آسیا همچون چین، 
اندونزی، تایلند، کره و ژاپن به کشــور وارد می شود. عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شــورای اسالمی اضافه کرد: تکنولوژی موردنیاز برای تولید 
چادر مشــکی در کشور موجود است و باید با فعال کردن ظرفیت واحدهای 
تولیدی غیرفعال و رونق صنعت نســاجی نه تنها از واردات پارچه به کشــور 

جلوگیری کرد بلکه زمینه صادرات را نیز فراهم کرد.

ایجاد زیرساخت های تولید، اساس ارتقای صادرات 
است

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت ایجاد زیرساخت های تولید، پایه و 
اساس ارتقای صادرات و رشد اقتصادی است.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، حمید زادبوم، در برنامه گفت وگوی 
۱۸:۳۰ شــبکه خبر با بیان اینکه الزمه رشــد و توسعه اقتصادی، تحول در 
تولید و صادرات است، اظهار داشت: ایجاد زیرساخت های تولید، پایه و اساس 
ارتقای صادرات و ارزآوری اســت. زادبوم افزود: توســعه صادرات برای همه 
کشور ها مهم است، اما برای کشور ما که وابسته به صادرات نفت خام هستیم، 
این موضوع دارای اهمیت ویژه است. سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: 
توســعه صادرات غیرنفتی نیاز انکارناپذیر کشــور برای رشد اقتصادی است. 
تالش هایی در این زمینه صورت گرفته که نشان دهنده توجه نظام به توسعه 
صادرات غیرنفتی است. زادبوم گفت: در شرایط جنگ اقتصادی فعلی، ما به 
نــگاه و فکر جدیدی در زمینه صادرات غیرنفتی نیاز داریم. وی تصریح کرد: 
تحریم ها مشکالتی برای اقتصاد ما ایجاد کرده، اما معنای آن این نیست که 
همه مشــکالت ما ناشی از تحریم است. زادبوم افزود: بخشی از مشکالت ما 
ساختاری است و همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده اند منسوب کردن 
همه مشکالت به تحریم کار درستی نیست. سرپرست سازمان توسعه تجارت 
گفت: با توجه به شرایط موجود هنر ما این است که برنامه هایی طراحی کنیم 

که راه های جدید و بازار های جدید و ویژه ای بیابیم.

اخبـــار

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت گفت ثبت سفارش و واردات برنج 
تا پایان فصل برداشت محصول داخلی در کشور ممنوع شده است.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، عباس قبادی از ممنوعیت ثبت 
ســفارش و واردات برنج تا پایان فصل برداشت محصول داخلی در کشور 
خبــر داد و افزود: این اعمال ممنوعیت در جهت کمک به تولید داخل و 

حمایت از شالیکاران در شمال کشور است.
وی گفــت: هیچ ابهامی در حال حاضر بــرای گمرکات ایران به لحاظ 
واردات برنــج وجود ندارد، چون در فصل برداشــت برنج هیچ گونه ثبت 
ســفارش و واردات نخواهیم داشت و همینطور برنجی که تا قبل از زمان 
برداشت برنج ایرانی وارد گمرکات کشور شده این محموله ها طبق قوانین 

و مقررات از گمرکات خارج و در انبار ها نگهداری می شود.
معــاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر ســتاد 
تنظیم بازار کشور گفت: این وزارتخانه نیز اجازه توزیع برنج وارداتی را تا 

پایان برداشت برنج داخلی نخواهد داد. برنج های وارداتی پس از برداشت 
و عرضه برنج داخلی در سطح کشور توزیع می شود.

قبادی بیان کرد: اگر بازار شرایط مناسبی داشته باشد شاید توزیع برنج 
خارجی با تاخیر زمانی مواجه شود.

وی گفت: مصرف ساالنه برنج کشور سه تا سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن 
است که از این میزان بیش از ۲میلیون تن در داخل تولید و بقیه از محل 

واردات تامین می شود.
معــاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر ســتاد 
تنظیم بازار درخصوص بالتکلیفی 5هزار تن برنج دارای پروانه در گمرک 
چابهار نیز افزود: بالتکلیفی برنج هــای وارداتی در گمرکات به هیچ وجه 

صحت ندارد.
وی تشــریح کــرد: محموله های مزبور شــاید با مشــکالت دیگری 
همچون بوروکراســی اداری، گمرکی، پرداخت ارز به فروشــنده خارجی 

و ... مواجه باشــند. قبادی گفت: هیچ بخشی از این مشکالت مربوط به 
تصمیم گیری های کالن درخصوص لغو ممنوعیت واردات برنج و مواردی 
از این دست نیست. وی افزود: دولت یک تعهدی به شالیکاران در شمال 
کشــور دارد، آن هم اینکه در فصل برداشــت محصول داخلی هیچ گونه 

برنجی خارجی را در کشور وارد و توزیع نکند.
معــاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر ســتاد 
تنظیم بازار ضمن اشــاره به اینکه اراضی شــالیکاری اکثر شالیکاران در 
شــمال کشــور کوچک مقیاس اســت، بیان کرد: برای اینکه کشاورزان 
محصول خود را با قیمت های مناســب بفروشــند و مصرف کنندگان نیز 
با قیمت های مناســب کاالی موردنیاز خود را بخرند در فصل برداشــت 

هیچ گونه واردات برنج خارجی به مملکت نخواهیم داشت.
وی بیان کرد: این سیاست از سال های قبل در کشور اعمال می شود و 

امسال نیز به تبع سنوات گذشته رفتار شده است.

آغاز ممنوعیت توزیع برنج وارداتی تا پایان فصل برداشت

وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفــت در صددیم با تحقق اهداف 
برنامه تعمیق ساخت داخل و داخلی سازی نیازهای صنعتی کشور به 
 میزان ۱۰میلیارد دالر واردات انواع کاالهای صنعتی به کشــور را تا 

پایان سال ۱۴۰۰ محدود کنیم و کاهش دهیم.
به گزارش تسنیم به نقل از شاتا، رضا رحمانی در جلسه تبادل نظر 
با کارآفرینان جوان کشور که با حضور علی آقا محمدی رئیس گروه 
اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام برگزار شــد، اظهار داشت: خوشــبختانه جلسات مستمری با 
حضور صنعتگــران و تولیدکنندگان مختلف کشــور برای اطالع از 
نظرات کارشناســی و پیشــنهادات موثر آنها در حال برگزاری است 
و در همین راستا تشکیل جلســه با کارآفرینان و صنعتگران جوان 
کشــور برای اولین بار و دریافت نقطه نظــرات آنها می تواند ثمرات 

بسیار خوبی برای عرصه تولید کشور داشته باشد.
وی افــزود: امســال با توجه بــه نامگذاری انجام گرفته از ســوی 
مقام معظم رهبری تحت عنوان ســال رونــق تولید، علی رغم همه 
محدودیت ها یک فرصت مغتنم و به عبارتی یک فرصت اســتثنایی 

برای تولید کشور به وجود آمده است.
رحمانــی تصریح کرد: وزارت صنعت، معــدن و تجارت از ابتدای 
امســال و در چارچــوب محورهای هفتگانــه فعالیت های خود، ۳۴ 
برنامه اساســی را در دستور کار همزمان قرار داده و در تالش است 
تــا با ایجاد یــک اراده عمومی چه در حوزه ارائه خدمات از ســوی 

وزارتخانه و چه در همراه کردن ســایر بخش ها با حوزه تولید کشور، 
بهترین نتایج ممکن را به دست آورد.

وی اضافه کرد: یکی از دغدغه های ما در بخش صنعت طی سالیان 
اخیر نبود آمار و برآورد دقیقی از واحدهای فعال، نیمه فعال یا حتی 
راکد در کشــور بود که در ســال ۹۷ و در قالــب طرحی جامع این 
اطالعات جمع آوری و مبنای برنامه ریزی وزارتخانه در ســال جاری 

است.
راه اندازی 2000 واحد صنعتی راکد در دستور کار امسال

رحمانی گفت: سال گذشته خوشــبختانه شاهد بازگشت بیش از 
۱۸5۰ واحد صنعتی به عرصه تولید در سطح کشور بودیم که برای 
ســال ۹۸، در حدود ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد دیگر برای راه اندازی 
مجدد در دستور کار قرار گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خاطرنشــان کرد: ســرمایه گذاری و برنامه ریزی روی واحدهایی که 
امکان و ظرفیت توسعه دارند نیز در حال پیگیری مجدانه است و با 
توجه به تعداد باالی این نوع از واحدهای صنعتی در ســطح کشور 
که در جهت خالف منویات دشــمنان هــم در عرصه فناوری و هم 
در ایجاد بازارهای جدید صادراتی توفیقات بســیار خوبی داشته اند، 
می توان شــاخص مهم عملکردی آنها را حضور مدیران و کارآفرینان 

جوان در رأس کار عنوان کرد.
رحمانی ادامه داد: در بخش واردات نیز متناسب با تولیدات کشور 
و میزان تعمیق ســاخت داخلی، کاالهای مشابه خارجی در مراحل 

مختلف ورود به کشور با ممنوعیت و محدودیت های تعرفه ای مواجه 
هســتند و قطعا امســال با وجود تامین مناسب نیاز کشور به برخی 
اقالم کاالیی ضروری در زنجیــره تولید، اصل خودکفایی و تکیه بر 
تــوان و تولیدات داخلی در اولویــت قرار دارد و مورد حمایت جدی 

وزارت صمت است.
به دنبال بومی سازی حداکثری همه نیازهای صنعتی کشور 

هستیم
وزیــر صمت اضافه کرد: تمامــی برنامه های وزارت صنعت، معدن 
و تجارت متناســب بــا توان داخلی پیش بینی شــده و با عنایت به 
برگزاری اولین نمایشــگاه فرصت های ســاخت داخل، خوشبختانه 
اطالعات بسیار خوبی نیز از نیازهای صنعتی کشور به دست آمده و 

به دنبال بومی سازی حداکثری همه این نیازها هستیم.
رحمانی تصریح کرد: در بخش صادرات و یا بخش معادن که جزو 
برنامه هــای محوری فعالیت های وزارت صمت هســتند فرصت های 
بسیاری شناسایی و در حال فعالســازی ظرفیت های بالقوه موجود 
هستیم که قطعا در ایجاد تحرک در بخش های مختلف تولید کشور 

کامال اثرگذار خواهد بود.
وی افزود: در حوزه بازار ظرفیت های بســیاری در راستای فعالیت 
استارت آپ ها به وجود آمده که قطعا در همین چارچوب از ایده های 
نوین و خالقانه همه جوانان و افراد خوشــفکر استقبال و حمایت نیز 

می کنیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از امضای تفاهم نامه برای 
خرید اعتباری کاالهای ایرانی توســط خریداران اقلیم کردســتان با 

تضمین این صندوق در بازه زمانی یک تا سه ماهه خبر داد.
افروز بهرامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، 
با اشــاره به راه اندازی دفتر صندوق ضمانت صــادرات ایران در عراق 
اظهار داشــت: بــا توجه به مشــکل صندوق ضمانت صــادرات ایران 
برای اعتبارســنجی شــرکت ها و فعاالن اقتصادی در عراق و بررسی 
ترازنامه های مالی آنها، این صندوق به زودی شعبه خود در عراق را که 
آماده افتتاح اســت، به صورت رسمی، افتتاح و بازگشایی می کند تا از 

نزدیک در بازار هدف خود در عراق حضور داشته باشیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اعالم خبر فراهم شــدن 
امکان فروش اعتباری محصوالت ایرانی در اقلیم کردســتان برای بازه 
زمانی خاصی گفت: در حال حاضر با پشتوانه صندوق ضمانت صادرات 
ایران، امکان فروش اعتباری محصوالت ایرانی در بازار اقلیم کردستان 

عراق فراهم شده است.
وی در تشریح جزییات این خبر گفت: بر این اساس صادرکنندگان 
ایرانی می توانند کاالهای خود را به صورت اعتباری در بازه زمانی یک 
ماهه تا ســه ماهه به صورت اعتباری و نســیه به خریداران عراقی در 

بازار اقلیم کردستان بفروشند و صندوق ضمانت صادرات این معامله را 
تضمین می کند. بهرامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تفاهم نامه های 
مرتبط با این موضوع امضا شــده و قرار است ظرف مدت یک ماه این 

تفاهم نامه تبدیل به یک قرارداد شود.
وی گفت: مدت زمان در نظر گرفته  شده برای خرید اعتباری در این 
تفاهم نامه متناسب با نوع کاالهای صادراتی است به گونه ای که مدت 
اعتبار در نظر گرفته شده برای کاالهایی از جمله محصوالت کشاورزی 
یک ماهه بوده و برای کاالهای واســطه ای، این زمان تا سه ماه تعیین 

خواهد شد.
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اخبار

 خبر جدید پست
درباره دریافت کارت سوخت

به گفته معاون فناوری اطالعات شــرکت ملی پست متقاضیانی که 
کارت سوخت آنها در باجه های معطله است از هم اکنون می توانند بدون 

مراجعه به دفاتر پستی کارت خود را دریافت کنند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از خبرآنالین، حسینی 
لر در راستای ارتقای مشــتری مداری و صرفه جویی در زمان مشتریان 

متذکر شد:
گزینه ای در بخش رهگیری کارت سوخت در سایت پست ایجاد شده 
است تا متقاضیان در صورت تمایل به دریافت کارت در محل موردنظر؛ 
با ورود اطالعات الزم و پرداخت هزینه ارسال پیشتاز براساس نرخنامه 

پستی؛ کارت سوخت خود را در آدرس اعالم شده دریافت کنند.
معاون فناوری اطالعات شرکت ملی پست با اشاره به اینکه کارت های 
ســوخت صرفاً یکبار جهت تحویل به درب منزل فرد متقاضی خواهد 
رفت و در صورت نبودن گیرنده، آدرس اشتباه و یا تغییر محل سکونت 

به باجه های معطله برگشت داده می شود، بیان کرد:
پیــش از این فــرد متقاضی کارت ســوخت؛ با مراجعه به ســایت 
epolice و دریافــت کد رهگیری ۲۴ رقمی، بــه بخش رهگیری در 
ســایت شرکت ملی پســت مراجعه و پس از آگاهی از محل نگهداری 
کارت خــود در باجه های معطله پســت اقدام بــه مراجعه حضوری و 

دریافت کارت خود می نمود.
وی عنــوان کرد: این روند از ســویی باعث ایجاد صف های طوالنی و 
هدررفت زمان مشــتریان شده بود و از سوی دیگر اعتراض بسیاری از 

کاربران را جهت اصالح فرآیند موجود در پی داشت.
حسینی لر در پایان خاطرنشان کرد: کاربران می توانند از روش جدید 
برای دریافت کارت خود اقدام و در غیر این صورت با مراجعه حضوری 

و روش پیشین کارت خود را دریافت کنند.

واردات قطعات خودرو در اختیار افراد 
محدودی است

با توجه به گفته های یکی از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس، واردات قطعات خودرو در اختیار افراد محدودی بوده و 

همین موضوع انحصارطلبی را به دنبال داشته است.
به گزارش خانه ملت، ســید جواد حسینی کیا در این خصوص عنوان 
کرد: صنعت خودروســازی کشــورمان در انحصار کامل به سر برده و 
گرانی خودرو نیز یکی از پیامدهای آن اســت. وی توضیح داد که مردم 
ناچار تنها از دو خودروساز داخلی خودرو خریداری کنند و این موضوع 
سبب افزایش انحصار و قیمت خودرو می شود. حسینی کیا افزایش نرخ 
دالر را یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت خودروها دانســته و توضیح 
داد که با افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت تمام شــده محصوالت نهایی 
نیز افزایش پیدا خواهد کرد. نماینده مردم ســنقر در مجلس شــورای 
اســالمی افزود: باید از ظرفیت شــورای رقابت بــرای کنترل قیمت ها 
اســتفاده کرده و از حذف این شــورا جلوگیری کــرد چراکه با حذف 

شورای رقابت، قیمت چهار چرخ ها بی ضابطه افزایش خواهد یافت.
وی در انتها یادآوری کرد که بومی ســازی قطعات خودرو می تواند تا 
حدودی به تولید خودروی ارزان قیمت، باکیفیت و صادرات محور کمک 

کند که در حال حاضر گام هایی در این زمینه برداشته شده است.

خبرنگاران برای خرید دوچرخه تسهیالت 
می گیرند

مدیرعامل ســازمان حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران از ارائه 
تسهیالت به خبرنگاران جهت خرید دوچرخه خبر داد.

بــه گزارش پایــگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، یوســف 
حجت، مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، درباره 
برنامه های این ســازمان جهت اشاعه فرهنگ دوچرخه سواری و کاهش 
اســتفاده از خودروهای شخصی اظهار داشت:  استفاده از دوچرخه های 
اشتراکی )بیدود( از جمله اقدامات مؤثری بوده که در این راستا اجرایی 
شــده اســت و ما تالش می کنیم با حمایت از ایــن بخش خصوصی 

استفاده از دوچرخه را در پایتخت گسترش دهیم.
وی افزود: مکانیزم هایی در حال بررســی است تا خبرنگاران بتوانند 
هرچه بیشــتر از دوچرخه های اشتراکی استفاده کنند و بدون پرداخت 

ودیعه این دوچرخه ها برای تردد به آنها ارائه شود.
مدیرعامل ســازمان حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران از ارائه 
تســهیالت به خبرنــگاران جهت خریــد دوچرخه خبــر داد و گفت: 
پیش نویس هایی در این زمینه در معاونت حمل ونقل تهیه شــده و پس 

از بررسی های انجام گرفته جزییات آن اعالم خواهد شد.
حجت خاطرنشــان کــرد: در تــالش هســتیم که موضــوع ارائه 
دوچرخه های اشــتراکی بدون پرداخت ودیعه همچنین ارائه تسهیالت 

برای خرید دوچرخه در پاییز برای اهالی رسانه محقق شود.

خودروهای پرتیراژ چقدر ارزان شدند؟
ارزیابی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نشــان می دهد که سریال 
کاهش قیمت ها در بازار همچنان ادامه  دارد. بررســی ها حکایت از آن 
دارد که قیمــت خودروهای پرطرفدار در بازار ایران، نســبت به هفته 

گذشته چهار تا پنج میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است.
بــه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« بــه نقل از ایرنا، طی هفته 
گذشته در بازار خودرو شاهد کاهش قیمت برخی از خودروهای پرتیراژ 
ســاخت داخل بودیم، اما این افت از کجا نشأت می گیرد؟ فعاالن بازار 
خــودرو معتقدند در کنــار »ثبات بازار ارز« و »بهبــود عرضه«، اتفاق 
دیگری که تاثیر مثبتی روی قیمت ها در بازار داشــته و توانســته روند 
قیمت ها را کاهشــی کند، »توقف عرضه عمده محصوالت شرکت های 
خودروساز به چند نمایندگی خاص« بوده است. اشاره فعاالن به شیوه 
عرضه محصوالت خودروســازان اســت که در اصطالح به آن »فروش 
ســبدی« می گویند. پیش تر خودروســازان محصوالت تولیدی خود را 
به چند نمایندگی مشــخص تحویل می دادند و خودروها توسط آنها به 
بازار تزریق می شد. به طور مثال خودروسازان تعداد ۲هزار خودرو را در 
اختیار یک نمایندگی قــرار می دادند و آن نمایندگی محصوالت را در 
بازار توزیع می کرد، اما این شــیوه توزیع در حال حاضر متوقف شده و 

خودروسازان به صورت مستقیم خودرو را توزیع می کنند.

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ضمن تشریح 
موانع تحقق خصوصی ســازی صنعت خودرو اعالم می کند که راه نجات 

صنعت خودروسازی در کشور ما، بالندگی و خصوصی سازی است.
رامین نورقلی پور درخصوص موانع تحقق خصوصی سازی صنعت خودرو 
اظهار داشــت: تولد خودروسازی در کشــور ما از جمله در شرکت ایران 
ناســیونال به صورت خصوصی بود اما با تحوالت و تغییرات دهه های بعد، 
این خودروسازی ها توســط نهادهای دولتی گرفته شدند و به مرور زمان 
چالش هایی ایجاد شد. نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان 
در مجلس شورای اســالمی افزود: از آنجا که در چهار دهه گذشته بنای 
خودروسازی ها برمبنای مالکیت خصوصی نبوده بنابراین ساز و کارهای آن 

نیز برمبنای مدیریت دولتی گذاشته شده است.
وی گفت: یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه خصوصی سازی خودروسازان 
عمده کشور، بحث نیروی مازاد این شرکت  ها است؛ هر یک از دو خودروساز 
بزرگ کشور بیش از ۱۱ هزار نیروی مازاد دارند و این چالش بزرگی است 
که هزینه های سربار تولید و قیمت تمام شده تولید را بسیار افزایش می دهد 
و مدیریت را با مشکل مواجه می کند؛ البته مساله ایجاد نیروی مازاد یکی از 

بناهایی است که توسط مدیریت غیرخصوصی به وجود آمده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی افزود: کم بودن 
بهره وری یکی از مســائل اصلی اســت که در این حوزه وجــود دارد و از 
طرف دیگر یکی از مســائل عمده در این خصوص، فقدان یک سیاســت 
توســعه درازمدت است، چراکه برنامه هایی که در این حوزه در چند دهه 
اخیر وجود داشته معموال برنامه های روزمره ای بوده که سیاست گذاری های 
کالن برای توســعه درازمدت در آن دیده نشــده که این مساله تابعی از 
سیاست های وزارت صمت بوده و با تغییرات مکرر مدیریتی، شاهد تغییرات 

مکرر مدیریتی در صنعت خودروسازی نیز بوده ایم.
نورقلی پور افزود: اینها مسائل عمده ای است که در این حوزه وجود دارد. 
از طرف دیگر بحث کمبود نقدینگی خودروســازان یک بحث عمده است 
که همواره موجب چالش شده است. یک مساله اساسی دیگر ایجاد انحصار 
در بازار خودروی کشور است که این جفای بزرگ به بهانه حمایت از تولید 
ملی به بدنه خودروسازی کشور وارد شده و یکی از موانع اصلی عدم تحقق 

خصوصی سازی در کشور است.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان در مجلس شورای 

اســالمی درخصوص تاثیرات مثبت خصوصی ســازی بر صنعت خودروی 
کشور گفت: قطعا صنعتی می تواند کار تولید و تولید سرمایه را به درستی 
پیش برد که از ابتدای تولد، خصوصی باشــد. در مقطعی که خودروسازی 
در کشور ما به یک بخش غیرخصوصی و دولتی و پس از آن به نیمه دولتی 
تبدیل شــد این حوزه با ایراد مواجه شد و نتوانست به مسیر واقعی خود 
ادامه دهد.  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی افزود: 
اگر فرض کنیم که شرایط خصوصی سازی برای صنعت خودرو وجود دارد 
و بتوانیم در این مســیر پیش رویم قطعا این امکان وجود دارد که تولید 
تا حد زیادی دینامیک شود. همچنین خصوصی سازی در بهره وری نیروی 
انســانی و تعدیل و افزایش راندمان نیروی کار موجود، مدیریت هزینه ها، 
تنوع بخشــی به محصوالت و افزایش کیفیــت و خدمات پس از فروش و 

همچنین ایجاد تعادل در بازار بسیار موثر خواهد بود.
نورقلی پــور افزود: در صــورت خصوصی ســازی، مدیریت ها می توانند 
مدیریت های ثابتی باشند. همچنین بخش خصوصی می تواند براساس ساز 
و کار بازار تصمیم گیری کند و بحث هایی که در حوزه مدیریت نیمه دولتی 

و ایجاد رانت و سوء استفاده ها وجود دارد بسیار کمتر و کمتر خواهد شد.

بالندگی و خصوصی سازی، راه نجات صنعت خودرو است

تحقق درست خصوصی سازی صنعت خودرو در کاهش رانت و فساد موثر است

براساس نظرسنجی مرکز افکارســنجی دانشجویان، طرح کاهش و 
کنترل معاینه فنی خودروها بر کاهش آلودگی هوا مؤثر بوده اســت و 

۶۰درصد مردم خواهان کاهش سن معاینه فنی هستند.
 به گــزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، براســاس نظرســنجی 
مرکز افکارســنجی دانشجویان ایران)ایسپا( درباره »نگرش مردم شهر 
تهران پیرامون معاینه فنی خودرو« بیش از ۶۰درصد پاســخگویان با 
برخورد شــدید پلیس با خودروهای فاقد معاینه فنی، افزایش جریمه 
و همچنین اِعمال شــرایط سخت نسبت به ضوابط معاینه فنی موافق  
هســتند. ۶۰.۴درصد از پاسخگویان نیز خواستار تغییر قانون معافیت 
چهار ســاله خودروهای صفرکیلومتر از معاینه فنی و کارشناســی آن 

براساس واقعیت های روز و کاهش سن معاینه فنی هستند.
گزارش اجمالی این نظرسنجی به شرح زیر است:

۲۰۳۱ نفــر در این نظرســنجی شــرکت کرده و شــیوه گردآوری 
اطالعــات به صورت تلفنی و جامعه آماری طرح شــامل همه مردان و 
زنان ۲5 سال به باالی شهر تهران بود. از کل پاسخگویان 5۰.۳درصد 

مرد و ۴۹.۷درصد زن بوده اند.
بخشی از پرسش های این نظرســنجی درباره طرح کاهش آلودگی 
هوا اســت. فاز نخســت این طرح از شــهریور ۹5 و فاز دوم آن از آذر 
۹۷ آغاز شــد و براساس فاز دوم، معاینه فنی همه خودروها در سراسر 
شــهر تهران در همه روزهای سال و در همه ساعات شبانه روز توسط 

دوربین ها کنترل می شود و خودروهایی که معاینه فنی ندارند هر روز 
5۰ هزار تومان جریمه می شوند.

نتایج نظرسنجی نشــان داد ۷5.۶درصد از کل پاسخگویان از طرح 
کاهش آلودگی هوا اطالع داشتند اما ۱5.۷درصد از افرادی که خودرو 

دارند از این طرح اطالعی ندارند.
طبق یافته های نظرســنجی حاضر، اجرای طــرح کاهش و کنترل 
مکانیزه معاینه فنی خودرو توســط دوربین هــا، از نظر 5۰.۸درصد از 
پاســخگویان به میزان زیاد در کاهش آلودگی هوای شهر تهران موثر 
است. ۶۲.۶درصد از پاسخگویان با برخورد شدید پلیس با خودروهای 
فاقد معاینه فنی و افزایش جریمه نسبت به این گونه خودروها موافقند.

همچنین 5۶.۱درصد از کل پاســخگویان و ۶۰.۱درصد از کســانی 
که خودرو دارند با اِعمال شــرایط سخت نسبت به ضوابط معاینه فنی 
وســایل نقلیه و حدود مجاز آالیندگی در مراکــز معاینه فنی موافق  

هستند.
نظرسنجی از شــهروندان تهرانی درباره »هدف استفاده از خودرو« 
نشان داد 5۴.۲درصد از پاسخگویان در مواقع ضروری، ۳۶.۴درصد از 
پاسخگویان برای تردد روزانه در شهر تهران و ۹.5درصد از پاسخگویان 
برای کسب درآمد از خودرو اســتفاده می کنند. مردان بیشتر از زنان 
برای کسب درآمد و تردد روزانه در سطح شهر و زنان بیشتر از مردان 

در مواقع ضروری از خودروی خود استفاده می کنند.

ارزیابی دیدگاه پاســخگویان درخصوص »تغییر قانون معافیت چهار 
ســاله خودروهای صفرکیلومتر از معاینه فنی براســاس واقعیت های 
روز« نشان داد ۶۰.۴درصد از پاسخگویان با تغییر قانون معافیت چهار 
ساله خودروهای صفرکیلومتر از معاینه فنی و کارشناسی آن براساس 

واقعیت های روز و کاهش سن معاینه فنی موافقند.
توزیع پاســخگویان برحسب »اطالع و اســتفاده از سامانه پیامکی 
۲۰۰۰۱۱۲« نشــان داد از بیــن کســانی که بــرای گرفتن گواهی 
معاینــه فنی به مراکز معاینه فنی خــودرو مراجعه کرده اند ۷۹درصد 
بیان کرده اند از ســامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۱۲ کــه طول صف و مدت 
انتظــار در مراکــز معاینه فنی را اعالم می کنــد اطالعی ندارند. فقط 
۲۱درصد از پاســخگویان از این سامانه پیامکی اطالع دارند. 5۲درصد 
از پاسخگویاِن مطلع از سامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۱۲ بیان کرده اند از این 

سامانه استفاده نمی کنند.
توزیع پاســخگویان برحسب »میزان اطالع و اســتفاده از سیستم 
نوبت دهی آنالین از طریق ســایت ســتاد معاینه فنی خودرو« نشان 
داد ۷۷.۹درصد از پاســخگویان گفته اند از سیستم نوبت دهی آنالین 
اطالعی ندارند و فقط ۲۲.۱درصد گفته اند از این سیستم اطالع دارند. 
5۴.۳درصد از پاســخگویاِن مطلع از سیســتم آنالین نوبت دهی بیان 
کرده اند تاکنون از این سیســتم جهت تعیین وقت قبلی برای مراجعه 

به مراکز معاینه فنی استفاده نکرده اند.

وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت اظهار داشــت ما سبک ســازی 
خودروسازان را شــروع کردیم و در نهایت خود آنها را واگذار خواهیم 
کرد. مجوزهــای قانونی آن را نیز از وزارت اقتصــاد گرفته ایم اما اگر 
االن با این وضعیت واگذار شوند به سرنوشت واگذاری های قبلی دچار 

خواهند شد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، رضا رحمانی  در مورد نحوه 
واگذاری خودروســازان و مسائل مطرح شــده در خصوصی سازی های 
انجام شــده در ماه های اخیر، گفــت: در بحث نحوه واگــذاری ما به 
دنبال این هســتیم که ابتدا کوچک سازی و سپس واگذار کنیم، اینکه 
خصوصی ســازی های قبلی به چه نتایجی منجر شده بحث جداگانه ای 
اســت. اینکه مشکل دارند و هیچ کس از آن راضی نیست شکی در آن 

نیست، دولت عالقه ای به بنگاهداری ندارد.
خودروسازان نباید اموال و امالک غیرتولیدی داشته باشند

وی ادامه داد: خودرو و قطعه ســازی یک مجموعه به هم پیوسته است 
پس نباید گفت فقط سایپا و ایران خودرو را شامل می شود. ما ابتدا اعالم 
کردیم که این شــرکت ها نباید اموال و امالک غیرتولیدی داشته باشند، 
دلیل ندارد این شرکت ها یا زیرمجموعه آنها ملک بخرند، درحالی که این 
شرکت ها مشکل ســرمایه در گردش دارند، لزومی ندارد شرکت دیگری 
تاسیس کنند. وقتی بخش خصوصی قطعه سازی دارد دیگر لزومی ندارد 

آنها دوباره چنین واحدی را ایجاد کنند این دو شرکت آنقدر بزرگ شدند 
که اکنون مشکالت زیادی را به وجود آورده اند.

مجوزات قانونی واگذاری را از وزارت اقتصاد گرفته ایم
رحمانی افزود: از همین روی ما سبک ســازی آنها را شــروع کردیم 
و در نهایت خود آنها را واگــذار خواهیم کرد. مجوزهای قانونی آن را 
از وزارت اقتصاد گرفته ایم اما اگر االن با این وضعیت واگذار شــوند به 
سرنوشت واگذاری های قبلی دچار خواهند شد. نکته دیگر این است که 
واگذاری باید به اهل صورت بگیرد. چون در برخی خصوصی ســازی ها 
مالکیت به فردی واگذار شــده که فقط مبلغ تعیین شــده را پرداخت 
کرده که این درست نیست، باید تخصص و عالقه وجود داشته باشد.

ایران خودرو و سایپا چند قطب شوند
وزیر صمت با بیان اینکه درخصوص واگذاری ایران خودرو و ســایپا 
ســعی خواهیم کرد، نگذاریم به این وضعیت دچار شــوند، گفت: در 
آینــده این دو مجموعه مجبور هســتند که چند قطب شــوند و باید 
شــرایطی را به وجود آوریم که اینها بدون دخالت دولت با هم رقابت 
کنند. مثال موفق این سیاست مواد غذایی است، با وجود این گرانی ها 
افزایش قیمت بیســکویت کمتر از بخش های دیگر بود چون رقابت در 
بازار وجود دارد، می شود این کار را در خودرو کرد. ما بازار خوبی داریم 
و اگر چند خودروساز وجود داشته باشد آنگاه مجبور هستند با یکدیگر 

رقابت کنند و از این حالت شبه انحصار هم خارج می شوند.
نگاه برد-برد شرط ارتباط با شرکت های پیشرو

رنو و پژو دیگر جایی در ایران ندارند
رحمانی در مورد ارتباط خودروسازان داخلی با غول های این صنعت 
گفت: در حوزه خودرو یکســری مباحث تکنولوژی نیز مطرح است ما 
باید با برخی شــرکت های پیشرو در این صنعت ارتباط داشته باشیم، 
اما بــا نگاه برد - برد. به طور مثال رنو با هر دو خودروســاز اصلی ما 
شــریک بود، مشخص است که برای این شــرکت هیچ رقابتی ایجاد 
نمی شــود. من به آقایان گفتم هر شــرکت از یک کشور همکار پیدا 
کنند اینطور یک رقابت ســالم ایجاد می شــود. من حتی این موضوع 
را به ســفیران کشــورمان در کشــورهای هدف اعالم کردم، البته ما 
مالحظات دیگری هم داریم. نباید فراموش کرد شرکت های رنو و پژو 
خیلی بد با ما رفتار کردند، خالف تعهدات و هرگونه اصول همکاری و 
بازرگانی، در واقع هیچ شریکی با شریکش اینگونه رفتار نمی کرد. آنها 
فکر می کنند که وضعیت همیشه اینگونه خواهد ماند، ما به آنها گفتیم 
که بروند و دیگر هم برنگردند یعنی اگر تحریم هم برداشته شود اینها 
جایی ندارند. در دوره قبل با وجود قرارداد ۱۰ ساله با امضای دو رئیس 
جمهور، ترک قرارداد کردند و با اصالح ســاختارها در آینده  شــریک 

خارجی بهتری خواهیم داشت.

نظر تهرانی ها در مورد طرح جدید ترافیک

خودروسازی ها ابتدا کوچک سازی و سپس واگذار می شوند

خودروهای جدید صادراتی به بازار می آیند
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مدیر شبکه آزمایشــگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری از ارائه توانمندی ها و امکانات آزمایشگاه چاپ سه بعدی 
به پژوهشگران خبر داد و گفت: دانشجویان و اعضای هیات علمی می توانند 

از ایــن خدمات بهره ببرند.  بــه گزارش مرکز 
ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، رضا اســدی فرد با اشاره به 
پیوســتن آزمایشگاه چاپ زیســتی سه بعدی 
امیدآفرینان مهندســی آینده به اعضای شبکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، بیان کرد: با 
پیوستن این آزمایشگاه، به شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری، 
ایــن امکان برای دانشــجویان و اعضای هیات 
علمی فراهم شــده اســت که از تســهیالت و 
تخفیفات ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، بــرای انجام پژوهش در زمینه چاپ 
سه بعدی زیستی این آزمایشگاه استفاده کنند. 

وی افزود: با پیوستن این آزمایشگاه به شبکه، امکان بهره مندی پژوهشگران 
از خدماتی همچون انــواع تکنولوژی های چاپ مکانیکی و نیوماتیک، چاپ 
مواد ترموپالســتیک با دمای باال، امکان کراســلینک نــوری و طول موج 

فرابنفش، امکان استفاده زیر هود و اختصاصی سازی دستگاه ها و . . . فراهم 
می شود. به گفته اسدی فرد، توانمندی ها و امکانات آزمایشگاه چاپ سه بعدی 
زیستی امیدآفرینان مهندسی آینده در پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی در دسترس پژوهشگران 
و صنایع قــرار گرفته اســت. وی همچنین 
تصریح کــرد: با توجه به افزایــش روزافزون 
تعداد افراد حاضر در لیست انتظار عمل پیوند 
عضو و تعداد بسیار کم افراد اهداکننده عضو 
در دنیــا، تولید بافت های زنــده و قابل پیوند 
در محیط آزمایشــگاهی از چالش های پیش 
روی دانشمندان به شمار می رود. مدیر شبکه 
آزمایشــگاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فنــاوری ادامه داد: هرچند روش های 
مهندســی بافت توانســته اند تا حدودی به 
موفقیت هایی در این مسیر دست پیدا کنند، 
اما تالش برای ساخت بافت هایی با هندسه و 
سلول هایی مشابه بافت بدن همچنان ادامه دارد. روش چاپ سه بعدی زیستی 
از جمله راه حل های نوین در این زمینه اســت که امکان قرارگیری سلول و 

مواد مختلف را در هندسه ای مشابه بافت های بدن را فراهم می کند.

با وجــود فراگیر شــدن روزافزون فنــاوری واقعیت افــزوده حال 
استارت آپ هایی که در این حوزه فعالیت دارند چندان خوب نیست و 
یک شرکت دیگر تولید هدست واقعیت افزوده به فعالیت خود خاتمه 

داد. 
به گزارش ایســنا و بــه نقل از انگجت، 
این روزها فیلترهــای واقعیت افزوده، در 
همه جا دیده می شــوند. از کاربرد آن در 
اسنپ چت گرفته تا یوتیوب. اما برعکس، 
به نظر می رسد که استفاده از هدست های 
واقعیت افزوده کمی با چالش مواجه شده 

است.
در ایــن راســتا شــرکت »داکــری« 
)daqri( اســتارت آپ آمریکایــی کــه 
هدست های واقعیت افزوده تولید می کند، 

در حال تعطیلی است.
مرکزی  دفتر   »Daqri« اســتارت آپ 

خود را بســته و کارمندان خود را اخراج کرده و قصد دارد دارایی های 
خود را بفروشد.

 ۲۷5 »Daqri« وال اســتریت ژورنال گزارش داده که اســتارت آپ

میلیون دالر بودجه جمع آوری کرده است.
امــا بنا بر گزارش های  تک کرانچ، ســرمایه گذاران این شــرکت در 
تولید هدســت های واقعیت افزوده دچار مشــکالت فنی شــده اند و 
به ســرمایه گذاری در اســتارت آپ های 
افــزوده عالقه کمتری نشــان  واقعیت 

داده اند.
در اوایل سال جاری بود که استارت آپ 
هدســت واقعیت افزوده »متا« هم که از 
سرمایه گذاران بودجه ۷۳ میلیون دالری 
دریافت کرده بود، دارایی های خود را به 
یک خریدار ناشــناس فروخت و به کار 

خود خاتمه بخشید.
در آخرین اخبار منتشرشــده از یک 
 Osterhout« نــام  به  اســتارت آپ 
Design Group« هم شنیده شده 
که حق ثبت اختراع های خود را فروخته 

است.
با این اوصاف به نظر می رســد که شرایط اســتارت آپ هایی که در 
حوزه فناوری واقعیت افزوده فعالیت می کنند، چندان مساعد نیست.

اوضاع نابسامان استارت آپ های حوزه واقعیت  افزودهامکانات آزمایشگاه چاپ سه بعدی در اختیار پژوهشگران قرار گرفت

بســیاری از شرکت ها برخالف میل شــان حتی اگر پهنای 
باند هم نداشته باشــند مجبورند از بازاریابی محتوا استفاده 
کنند. ۷۲درصد از بازاریاب های محتوا در B۲C، نســبت به 
ســال قبل محتوای بیشــتری تولید می کنند و این روند به 
طور مداوم در حال افزایش اســت. حتــی اگر مدیران عامل 
با روش هایی مثل سئو، رســانه اجتماعی و جذب مشتریان 
جدیــد، بازاریابی محتــوا را در اولویت قــرار دهند، باز هم 
5۶درصد کســب و کارها هیچ اســتراتژی ای برای بازاریابی 
 B۲C و B۲B محتوا ندارند. ســازمان ها و استارت آپ های
، هــر دو از اهمیت ایجاد محتوای اصلــی و غنی با کلمات 

کلیدی بهینه، خبر دارند.
ولی از نظر مالک یک کسب و کار کوچک، بازاریابی محتوا 

چه معنایی می تواند داشته باشد؟
در کســب و کار کوچک، چه کسی رهبری بازاریابی محتوا 

را برعهده دارد؟
اســتارت آپی کوچک برای اینکه بتواند محتوای کارآمدی 
داشته باشــد و حداقل هزینه  ممکن را برای آن بپردازد چه 

کار می تواند بکند؟
محتوا همیشه مهم است

هرچه یک شرکت تاکید بیشــتری بر ایجاد محتوا داشته 
باشــد، از جذابیت و غنای محتوا کاســته خواهد شد. وقتی 
یک کســب و کار کوچک مدام محتوای بــد تولید می کند، 
هیچ مخاطبی نخواهد داشت و فقط باعث اتالف زمان و پول 

افراد می شود.
این کار باعث می شــود در کشورهای جهان سوم مقاالتی 
با کیفیت پایین چاپ شوند که اغلب بدون هیچ تخصصی از 
آثار دیگران کپی شده اند. به منظور طراحی محتوای مناسب 
جهــت جذب و حفظ یک مخاطب، باید از روش های بهتری 

استفاده کنیم.
بهترین محتوا برای شــرکت این اســت که در مورد آنچه 
که شــما می دانید نوشته شود و مخاطبین عمودی ای را که 
دوســت دارند محصول شــما را بخرند هدف قرار دهد. من 
اخیرا به یکی از دوســتانم که یک وب سایت فروش با تامین 
منابع انبــوه دارد توصیه کردم که مخاطبین کلیدی خود را 
به طور قابل اعتماد و واقع بینانه معرفی کند و مقاالت سفیدی 
بنویســد که در آنها بر نیروهای فروش خاصی که مخاطبین 
عمودی هدف را پوشش می دهند تمرکز شود. سپس به جای 
ایجاد محتوایی که همــه جا وجود دارد، می تواند مخاطبین 
مناســبی را جذب کند که با اطالعــات موثق و منبع دار، در 

بستر این وب سایت به همدیگر کمک کنند.
هرگز در این مقاالت ســفید، بر نحوه  استفاده از محصول 
خــود تمرکز نکنید. مخاطبین همیشــه بــه دنبال بهترین 
شیوه ها و اسراری هستند که به پیشرفت آنها کمک کند و به 
یک دانش صنعتی مهم که جذاب و متفاوت باشد نیز عالقه 
دارند. مقاالت ســفید، وبینارها و مطالعات موردی، ابزارهای 

بسیار مهمی برای بازاریابی محتوا هستند.

مخاطب خود را بشناسید
مخاطب شما سلیقه خاصی در انتخاب مطالب دارد و فقط 
مطلبی را دوســت دارد که نحوه  استفاده از محصول شما را 
بیان کند. بعضی از مخاطبیــن یک مطالعه  عمیق به همراه 
نقل قول هایی از کارشناسان صنعتی را ترجیح می دهند، ولی 
برخی دیگر هم فقط به دنبال مقاله ای هســتند که سریع در 
عرض سه دقیقه آن را بخوانند و تمام کنند. برخی مخاطبین 
اصطالحــات تخصصــی صنعتی را می فهمنــد،  درحالی که 
برخی دیگر به مطالب عمومی تر و توضیحی نیاز دارند. اصال 
این طور فکر نکنید که مخاطب شما معنای هر کلمه  مخففی 
را می داند، مگر اینکه مطمئن باشید مشتریان شما متخصص 

هستند.
سه راه کم هزینه برای محتواسازی وب سایت

ویدئوها و تصاویر، فراموش نمی شوند
از آنجایــی  که افراد زیادی در شــبکه های اجتماعی مثل 
یوتیوب حضور دارند و با توجه به اینکه تعامل نســل جدید 
با انســان ها رفته رفته کمتر می شــود، اهمیت اســتفاده از 
فیلم های آموزشی در بازاریابی محتوا بیشتر معلوم می شود. 
براساس گزارش هایی که اعالم شده، این فیلم ها درک خریدار 
از ســرویس یا محصول شما را ۷۴درصد افزایش می دهند و 
۸۰درصد از کاربران نیــز تبلیغات را به یاد می آورند. همین 
امر موجب می شود که فیلم های آموزشی،  یکی از دارایی های 

باارزش هر استارت آپ محسوب شود.
در آینــده، ویدئــو قطعــا در آمیختــه  بازاریابــی همــه  
استارت آپ ها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. کاربران 
با استفاده کارآمد از ویدئو )به صورت ویدئوی آموزشی برای 
یک نرم افــزار، تبلیغات یوتیوب یا تبلیغــات موبایل( انگیزه 
پیــدا می کنند که از ویدئوهای موجود در موبایل اســتفاده 
کرده و پلتفرم های ســنتی )یعنی تلویزیون( را کنار بگذارند. 
اســتارت آپ ها با استفاده از ویدئو، محتوای آنالین مفیدی را 
برای مخاطبین خود فراهم کرده و از آن برای آگاهی تجاری 

و اطالعاتی استفاده  می کنند.
اینفوگرافیک هم بســیار مفید است و به مخاطبین کمک 
می کند مفاهیم را طبقه بندی کرده و درک کنند و مراحل را 

به طور خالصه و ساده نشان می دهد.
بازاریابی محتوا در آینده

کاری که استارت آپ ها در آینده باید برای بازاریابی محتوا 
انجام دهند این است که به عنوان بخشی از آمیخته بازاریابی 
کلی خود، یک استراتژی بازاریابی محتوا ایجاد کنند و برای 
درک بهتــر مخاطبین خــود از ابزارهای تحلیل اســتفاده 
کنند تــا بتوانند محتوای جذاب تری تهیــه کرده و موجب 
وفاداری مشــتری و فروش بیشــتر بشــوند. یکی از دالیلی 
که من پلتفرم های تعاملــی ویدئویی و پلتفرم های محتوا را 
برای مقاالت شما پیشــنهاد کردم این است که بتوانید نگاه 

مخاطبین را در شبکه های اجتماعی به خود جلب کنید.
forbes/modirinfo  :منبع

پس از چهار ســال تحقیقات باالخره گوگل موافقت کرده حدود یک میلیارد یورو به فرانســه بپردازد. دلیل پرداخت این است که گوگل 
فعالیت های مالیاتی خود را به طور کامل به سازمان های این کشور گزارش نکرده. براساس گزارش رویترز 5۰۰ میلیون یورو از این مبلغ، 

جریمه ای است که شامل حال این شرکت شده و ۴۶5 میلیون یوروی دیگر هم مالیات است.
به گزارش دیجیاتو، وضعیت مالیات گوگل در اتحادیه اروپا از مدت ها پیش بحث برانگیز بوده. این شــرکت در بیشــتر کشورهای اروپایی 
مالیات اندکی می پردازد و این در حالی است که کسب و کار خود را در این قاره ادامه می دهد. درواقع گوگل با استفاده از خألهای قانونی، 
مقر خود در این قاره را در ایرلند بنا کرده و به این ترتیب حجم مالیات های خود را کاهش داده است. البته این خأل قانونی موضوع چندان 

ناشناخته ای هم نیست و یکی از بزرگترین ابزارهای کاهش مالیات به حساب می آید.
گوگل در بیانیه خود در این ارتباط اعالم کرده که اختالفات چندین ساله مرتبط با مالیات و دیگر موارد مربوط به آن را با فرانسه حل 
و فصل کرده و تسویه حساب شامل پرداخت 5۰۰ میلیون یورو است که توسط دادگاه فرانسه دستور آن صادر شده است. عالوه بر این به 

توافق پرداخت ۴۶5 میلیون یورو اشاره شده است. گوگل همچنین اعالم کرده:
»ما همچنان اعتقاد داریم که بهترین راه برای فراهم کردن یک چارچوب مشــخص برای شــرکت های فعال در سراسر جهان، اصالحات 

هماهنگ سیستم مالیاتی بین المللی است.«
مقامات فرانسه در ابتدا امیدوار بودند مبلغ ۱.۶ میلیارد یورو را از گوگل طلب کنند. البته این مبلغ بسیار بیشتر از حدود ۱۳۰ میلیون 

پوندی بود که بریتانیا برای مشکل مشابه از این شرکت طلب کرده بود.
در سال ۲۰۱۶ مقامات فرانسوی، به دنبال تحقیقات در مورد گوگل به مقر این شرکت در پاریس هجوم بردند، اما در نهایت یک دادگاه 
این کشور به نفع گوگل رأی داد و اعالم کرد که شرکت مجبور به پرداخت جریمه نیست. حاال اما شرایط به گونه دیگری رقم خورده است.

با این حال به نظر می رسد این پایان ماجرا نباشد. آلمان هم در کنار فرانسه تالش می کند مقررات مالیاتی سخت گیرانه تری را در قبال 
شرکت های بزرگ از جمله اپل، گوگل، فیس بوک و آمازون در پیش بگیرد. انتظار می رود به زودی شرکت های مطرح دیگر هم در فرانسه 

و شاید دیگر نقاط قاره سبز مجبور به پرداخت مالیات بیشتر یا جریمه های مرتبط با آن شوند.

 چرا بازاریابی محتوا
نقش مهمی در کسب و کارهای نوپا دارد؟

گوگل یک میلیارد یورو جریمه و مالیات به 
فرانسه پرداخت می کند

دریچــه

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه عمده 
تامین مالی بنگاه ها از طریق بانک ها انجام می شــود، تاکید کرد که شاه کلید 

فعالیت های دولت باید تمرکز بر تامین مالی SMEها باشد.
فریال مســتوفی درباره تمرکز کمیسیون بازار پول و ســرمایه اتاق تهران 
گفت: در حال حاضر بیشترین تمرکز و انرژی را بر روی تامین مالی بنگاه های 

کوچک و متوسط قرار داده ایم.
وی ادامــه داد: برای حل مشــکل تامین مالی در کشــور باید راه حل های 
مختلفــی را پیدا کنیم یا تشــکیالت منظمی در این خصوص ایجاد شــده و 

اصالحاتی انجام شود.

تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 
در مرکز توجه دولت
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الگوی جدید کسب و کارهای خانگی که از سال گذشته در ۹ استان 
کشور اجرایی شد، با ایجاد ۳۲برند منجر به اشتغال 5 هزار و ۸۰۰نفر 
در حوزه مشــاغل خانگــی و اتصال محصوالت ۱۰ هــزار متقاضی به 

بازارها شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، امروزه کســب و کارهای خانگی به عنوان 
راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در جهان محسوب می شوند. 
قابلیــت انجــام این نوع کســب و کار در منزل ســبب ایجاد مزایای 
بسیاری برای شاغلین آنها می شــود. از جمله می توان به ایجاد توازن 
بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه های مربوط 

به خرید، رهن اجاره کارگاه و رفت و آمد اشاره کرد.
برای ایجاد و توســعه مشاغل خانگی متناسب با هر استان و منطقه 
ضرورت دارد که در بررســی و شناسایی فعالیت های مشاغل خانگی، 
اولویت بندی مزیت های اســتانی در نظر گرفته شود. در همین راستا 
از ســال گذشته الگوی جدید توسعه مشــاغل خانگی از سال گذشته 

پیاده ســازی و در ۹ استان کشور به 
صورت آزمایشی اجرایی شد.

الگــوی جدید توســعه کســب و 
کارهای خانگی به طور کلی در ســه 
فاز طراحی شــد. در مرحله نخســت 
بررســی، شناســایی، اولویت بنــدی 
مزیت هــا متناســب با نیــاز محلی، 
ملــی و منطقــه ای، در مرحلــه دوم 
قالب  توانمندســازی متقاضیــان در 
استعدادســنجی و اجــرای دوره های 
آموزشــی و در مرحله سوم نیز اتصال 

این مشاغل به بازار پیش بینی شد.
در فــاز نخســت یعنی شناســایی 
اولویت هــا و مزیت ها در اســتان های 
پایلــوت ۲۶۱ مــورد مزیت  نســبی 
شناسایی شــد. همچنین ۱5۰ بنگاه، 
تعاونی و خوشه های کسب وکار برای 

مشارکت به کار گرفته شدند.
از  بعــد  توانمندســازی،  فــاز  در 
استعدادســنجی متقاضیان به حدود 
۲۶ هزار متقاضی مشاوره شغلی داده 
شد و حدود ۱۷ هزار و 5۰۰ متقاضی 

نیز در دوره های آموزشی متناسب با نوع استعداد خود شرکت کردند.
عــدم توانایی اتصال به بازار که یکی از محدودیت های بســیاری از 
کسب و کارهای خرد و متوسط است، در الگوی جدید مشاغل خانگی 
در دســتور کار قرار گرفت کــه در این فرآیند، به ترتیب شناســایی 
برندهای ملی و اســتانی، شــرکت ها و کارآفرینــان، هدایت صاحبان 
مشاغل خانگی به ارتقای کیفیت محصوالت و بسته بندی، برندسازی و 
استانداردسازی، ظرفیت سازی بازارهای فیزیکی و الکترونیکی و اتصال 

به بازار و بنگاه های باالدستی در یک قالب مشخص معرفی شد.
در فاز فرآیند اتصال به بــازار، محصوالت ۱۰ هزار و ۶۰۰ متقاضی 
به بازارهای مربوطه معرفی شــدند؛ همچنین ۳۲ برند در ۹ اســتان 
پایلوت اجرای الگوی جدید مشــاغل خانگی ایجاد شــده است که در 
نهایت پیاده ســازی الگوی جدید توسعه کسب و کارهای خانگی در ۹ 
استان آذربایجان غربی، ایالم، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، 

خراسان شــمالی، کردستان، خراســان رضوی، کرمانشاه و لرستان با 
ایجاد برندها و شــبکه های جدید منجر به ایجاد 5 هزار و ۸۰۰ شغل 

خانگی شد.
در اســتان آذربایجان غربی یک برند در حوزه پوشــاک، در استان 
ایالم ســه برند در بخش های عسل، انیمیشــن و فناوری حوزه فرش، 
در اســتان چهارمحــال و بختیاری دو برنــد در حوزه های نمدبافی و 
زعفران، در اســتان خراســان جنوبی ســه برنــد در حوزه های تولید 
عســل، حوله بافی، تراش ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، در استان 
خراسان شمالی یک برند، در استان کردستان چهار برند در حوزه های 
کالش بافی، گلیم بافی، عســل و پوشاک، در اســتان خراسان رضوی 
هفت برند در حوزه های دست بافته های داری، سفره کردی، فرت بافی، 
دست بافته های ابریشمی، گیوه بافی و دست دوزهای چرمی، در استان 
کرمانشاه شش برند در حوزه های مرغ بومی، پوشاک، عسل، گیوه بافی 
و در اســتان لرســتان پنج برند در بخش های مندیش ســبز، تولید 
لباس محلی، فرآوری ســبزیجات و 
دســت دوزهای چرمی ایجاد شــده 
اســت. عالوه بر این در این استان ها 
۲۰ برنــد دیگر در مرحله ایجاد قرار 

دارند.
آخریــن آمار از عملکرد مشــاغل 
خانگی در سراســر کشور حاکی از 
آن است که در سال گذشته حدود 
۱۰5 هزار مجــوز برای فعالیت های 
مشاغل خانگی صادر شده است که 
۶۶هزار نفر آنها تســهیالت دریافت 

کردند.
محدودیت ها و چالش های 

مشاغل خانگی
در عین حال که کسب و کارهای 
برای  مغتنمــی  فرصــت  خانگــی 
اشتغال زایی هســتند اما متقاضیان 
باید پیش از ورود به این نوع کسب 
و کارها به توانایی ها و از همه مهمتر 
فــروش محصــوالت خود در  بازار 
جغرافیــای محلی، ملی و منطقه ای 
توجــه کنند. در این بین عدم توجه 
کافی به » بازار« و آمادگی نداشتن اغلب متقاضیان برای حضور در بازار 

یکی از محدودیت های پیش رو است.
همچنین در حوزه سیاست گذاری نیز عدم حمایت های مناسب مالی 
و غیرمالی از متقاضیان مشــاغل خانگی به ویژه اشــخاص پشتیبان، 
عدم شناسایی رشــته های جدید مشاغل خانگی در حوزه های صنایع، 
تولید بدون کارخانه و فناوری اطالعات، سلیقه ای عمل کردن بانک ها 
در پرداخت تســهیالت و وجود مغایرت های متعدد قانونی به ویژه در 
نظارت، بیمه و کاهش تعرفه های ســوخت در مشاغل خانگی و فقدان 
برنامه ریزی آموزشی مناســب برای توانمندسازی متقاضیان از جمله 

محدودیت هایی است که وجود دارد.
براســاس این گزارش، قرار اســت پس از شناســایی نقاط ضعف و 
نتایج اجرای الگوی جدید توسعه کسب و کارهای خانگی در ۹ استان 

مذکور، این طرح به تدریج در سایر استان های کشور اجرایی شود.
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امیرحســین اســدی داور برنامه »میــدون« از جزییــات ثبت نام 
در ایــن مســابقه و همچنین ســرمایه گذاری بــرای برگزیدگان این 
مســابقه تلویزیونی سخن گفت. امیرحســین اسدی از داوران مسابقه 

استعدادیابی شغلی »میدون« در گفت وگو 
بــا خبرنگار مهــر، درخصوص ایــن رقابت 
تلویزیونی گفت: در تمــام دنیا برنامه هایی 
وجود دارد تا کســانی که دارای محصول، 
ایده و تیم هســتند طرح خودشان را ارائه 
کنند و با جذب ســرمایه، کسب و کار خود 
را راه انــدازی کنند. وی ادامــه داد: چنین 
برنامه هایی در بســیاری از کشــورها حتی 
افغانســتان پیاده می شــود. برنامه ای مثل 
»میــدون« می تواند فضای کســب و کار و 
اشــتغال کشــور را تغییر بدهد و می تواند 
طالیه دار هدایت جوانان کشــور به ســمت 
کارآفرینی  و  کار، خوداشــتغالی  راه اندازی 

باشــد. از طرفی این موضوع ارزشمندی اســت که به کشور ما کمک 
می کند تا مسیر توسعه، کسب و کار و اشتغال خود را طی کند و ادامه 
بدهد. اسدی پیرامون ســاز و کار شرکت در این برنامه عنوان کرد: با 

توجه به فراخوانی که از تلویزیون پخش شد یک طرح کسب و کار در 
برنامه »میدون« تهیه شده اســت، جوانان و تیم هایی که دارای ایده 
و محصول هســتند، ثبت نام کرده و طرح خود را بارگذاری می کنند 
و کمیتــه پذیرش اولیه، طرح کســب و 
بررسی می کند.  را  کار شــرکت کنندگان 
چنانچه از اســتانداردهای اولیه برخوردار 
تماس حاصل  با شــرکت کنندگان  باشد، 
می شــود و در یک برنامــه اجرایی نمونه 
اولیــه کار خود را ارائه می کنند. نهایتا اگر 
تایید شود، یک کارشناس همراه تیم قرار 

می گیرد و راهنمای شروع کار می شود.
این  تمایزات  این کارشناس درخصوص 
استعدادیابی   با مســابقه  برنامه تخصصی 
نظیر »عصر جدید« توضیح داد: استقبال 
از مبحث کارآفرینی در مقایســه با »عصر 
جدید« قطعا کمتر خواهد بود و از طرفی 
»عصــر جدید« یک برنامه عمومی و ســرگرمی بود و هدف آن برنامه 
مشخصا استعدادیابی نبود، بلکه شــاید نشان دادن استعدادها، ایجاد 

موج، شعف اجتماعی و بروز استعداد و توانایی بود.

پلتفرم »ســروا« یک درگاه ارتباط بخش غیردولتی به بخش دولتی 
اســت که به کمک آن، امکان استفاده  کسب وکارها از داده های دولتی 
از طریق این درگاه امکان پذیر می شــود و گزارش ســه ماهه نخست 

بهره بــرداری این ســامانه نشــان می دهد 
با تقاضای ۸۶ کســب وکار بــرای اتصال و 
دریافت ســرویس موافقت شده و در حال 
حاضــر ۳۴ کســب وکار در حــال دریافت 
خدمات دولتی هســتند. به گزارش ایسنا، 
پروژه ســروا مرکز تبــادل اطالعات دولت 
با بخــش خصوصــی و عمومی بــا هدف 
برای  اطالعــات دولتی  به اشــتراک گذاری 
اســتارت آپ ها اســت و بسترســاز تعامل 
یکپارچه و ارائه سرویس به کسب وکارهای 
مورد تأیید روی یک زیرســاخت یکپارچه 
و مطمئن اســت. از مزایای این ســرویس 
می توان به ارتباط با یک نهاد مشــخص در 

دولت و عدم ایجاد ســردرگمی، بهبود ارائه خدمات دولت الکترونیک، 
یکپارچه سازی ســامانه های نرم افزارهای دولتی بدون اتصال مستقیم 
به دســتگاه ها، کاهش هزینه های دولت، حمایت از سامانه های داخلی 

اشــاره کرد.  محمدجــواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات- درباره این طرح، با بیان اینکه دولت باید به کسب وکارهای 
نوپا خدمات ارائه دهد، گفته بود: وقتی یک کســب وکار نوپا ســایتی 
را راه انداختــه که از طریق آن ســایرین 
تبلیغات خود را ارائه کنند، ممکن اســت 
یک عده ســودجو در این فضا با قیمت ها 
بازی کنند و امنیت روانی جامعه را بر هم 
بزنند. در پروژه »سروا« خدمات دولت به 
این کســب وکارهای نوپا تسهیل می شود 
و این شــرکت ها می تواننــد کاربرانی که 
به آنها مراجعــه می کنند را با اســتفاده 
از داده هــای موجود در بانــک اطالعاتی 

اپراتورها تصدیق هویت کنند.
بهره برداری  گزارش سه ماهه نخســت 
این سامانه که از ســوی سازمان فناوری 
اطالعات ایران منتشر شده نشان می دهد 
در ســه ماه گذشته با تقاضای ۸۶ کســب وکار برای اتصال و دریافت 
سرویس موافقت شــده است و در حال حاضر ۳۴ کسب وکار در حال 

دریافت خدمات دولتی هستند.
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پس از چهار ســال تحقیقات باالخره گوگل موافقت کرده حدود یک میلیارد یورو به فرانســه بپردازد. دلیل پرداخت این است که گوگل 
فعالیت های مالیاتی خود را به طور کامل به سازمان های این کشور گزارش نکرده. براساس گزارش رویترز 5۰۰ میلیون یورو از این مبلغ، 

جریمه ای است که شامل حال این شرکت شده و ۴۶5 میلیون یوروی دیگر هم مالیات است.
به گزارش دیجیاتو، وضعیت مالیات گوگل در اتحادیه اروپا از مدت ها پیش بحث برانگیز بوده. این شــرکت در بیشــتر کشورهای اروپایی 
مالیات اندکی می پردازد و این در حالی است که کسب و کار خود را در این قاره ادامه می دهد. درواقع گوگل با استفاده از خألهای قانونی، 
مقر خود در این قاره را در ایرلند بنا کرده و به این ترتیب حجم مالیات های خود را کاهش داده است. البته این خأل قانونی موضوع چندان 

ناشناخته ای هم نیست و یکی از بزرگترین ابزارهای کاهش مالیات به حساب می آید.
گوگل در بیانیه خود در این ارتباط اعالم کرده که اختالفات چندین ساله مرتبط با مالیات و دیگر موارد مربوط به آن را با فرانسه حل 
و فصل کرده و تسویه حساب شامل پرداخت 5۰۰ میلیون یورو است که توسط دادگاه فرانسه دستور آن صادر شده است. عالوه بر این به 

توافق پرداخت ۴۶5 میلیون یورو اشاره شده است. گوگل همچنین اعالم کرده:
»ما همچنان اعتقاد داریم که بهترین راه برای فراهم کردن یک چارچوب مشــخص برای شــرکت های فعال در سراسر جهان، اصالحات 

هماهنگ سیستم مالیاتی بین المللی است.«
مقامات فرانسه در ابتدا امیدوار بودند مبلغ ۱.۶ میلیارد یورو را از گوگل طلب کنند. البته این مبلغ بسیار بیشتر از حدود ۱۳۰ میلیون 

پوندی بود که بریتانیا برای مشکل مشابه از این شرکت طلب کرده بود.
در سال ۲۰۱۶ مقامات فرانسوی، به دنبال تحقیقات در مورد گوگل به مقر این شرکت در پاریس هجوم بردند، اما در نهایت یک دادگاه 
این کشور به نفع گوگل رأی داد و اعالم کرد که شرکت مجبور به پرداخت جریمه نیست. حاال اما شرایط به گونه دیگری رقم خورده است.
با این حال به نظر می رسد این پایان ماجرا نباشد. آلمان هم در کنار فرانسه تالش می کند مقررات مالیاتی سخت گیرانه تری را در قبال 
شرکت های بزرگ از جمله اپل، گوگل، فیس بوک و آمازون در پیش بگیرد. انتظار می رود به زودی شرکت های مطرح دیگر هم در فرانسه 

و شاید دیگر نقاط قاره سبز مجبور به پرداخت مالیات بیشتر یا جریمه های مرتبط با آن شوند.
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گوگل یک میلیارد یورو جریمه و مالیات به 
فرانسه پرداخت می کند

یادداشـت

دومین رویداد »استارت آپ مچ« ۱۸ و ۱۹ مهرماه با هدف جذب نیروی انسانی 
متخصص برای اســتارت آپ ها و مجموعه های دانش بنیان در دانشــگاه صنعتی 
شــریف برگزار می شود. به گزارش ایسنا، دومین دوره از رویداد استارت آپ مچ از 
سوی مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف و به منظور جذب نیروی متخصص 
برای تیم ها و استارت آپ ها برگزار می شود. در این رویداد، زمینه ای فراهم شده تا 
صاحبان اســتارت آپ و شرکت های شتابدهی شده طی دو روز و در چند کارگاه 
آموزشی با مضامین تیم سازی، مسائل تقسیم سهام، مصاحبه و رزومه نویسی آشنا 
شوند. این رویداد طی دو روز در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ مهرماه در دانشگاه صنعتی 
شریف برگزار خواهد شد. در بخش استارت آپی و تیمی در روز اول، تیم ها به ارائه 
زمینه کاری خود و اهداف و فضای تیم می پردازند و افراد حاضر با آن تیم آشنایی 

اولیه پیدا می کنند. 

برپایی دومین رویداد »استارت آپ مچ« 



فهم تحول و ایجاد تغییر در دنیای کســب و کار نیازمند دانش و تجربه 
زیادی نیست. مردم عادی نیز به خوبی از ماهیت این تغییر آگاهی دارند. 
امروزه دیگر هیچ خبری از الگوهای تبلیغاتی یک دهه پیش نیست. به نظر 
گفت وگو در مورد تفاوت های دنیای تبلیغات در سده کنونی با دوران قبل 
به هیچ وجه ضروری نخواهد بود. همه ما در طول چند دهه اخیر به خوبی 
تغییرات حوزه تبلیغات را مشاهده کرده ایم. نکته مهم در این میان ایجاد 
تغییرات بسیار بنیادی تر در طول چند سال اخیر است. اگر تا پیش از این 
دنیای تبلیغات هر دهه یکبار تغییر می کرد، اکنون هر چند ســال یک بار 
این امر رخ می-دهد. برندهایی نظیر فیس بوک و گوگل نقش نخست را در 
چنین تغییراتی ایفا می کنند. به این ترتیب آنها با برنامه ریزی دقیق حوزه 
بازاریابی و تبلیغات را دســتخوش تحول بنیادی کرده اند. تمایل به عقد 
قراردادهای تجاری طوالنی مدت از ســوی این دو برند کنترل تمام حوزه 
تبلیغات را به آنها داده است. به نظر من اکنون این دو غول دنیای دیجیتال 

توانایی راه  اندازی هر نوع سرو صدایی در حوزه تبلیغات را دارند. 
در طول یک دهه اخیر تحول اساسی در حوزه تبلیغات ایجاد شده است. 
همزمان با توسعه فناوری اینترنت و ظهور شبکه های اجتماعی بخش قابل 
توجهی از کمپین های تبلیغاتی برندها به فضای آنالین منتقل شد. به این 
ترتیب دیگر خبر چندانی از تبلیغات چاپی و محیطی نیست. اگرچه هنوز 
این مدل ها به حیات شــان ادامه می دهند، اما دیگر از دوران طالیی شان 

فاصله گرفته اند. 
وقتی حوزه تبلیغات به صورت آنالین دنبال می شــود، نیازهای تازه ای 
برای شرکت ها ایجاد خواهد شد. به همین خاطر جهت گیری در راستای 
استخدام نیروی کار جدید با مهارت های باالتر ضروری خواهد بود. عالوه 
بر این همکاری با آژاس های تبلیغاتی یا برندهایی نظیر فیس بوک و گوگل 

نیز اجتناب ناپذیر می نماید. 
اکنون دوره جذابی برای برندها شروع شده است. آنها امکانات گسترده ای 
در اختیار دارند. پیش از این هرگز امکان دســتیابی به حجم وســیعی از 
اطالعات در مورد مشــتریان و تحلیل خودکار آنها از ســوی نرم افزارهای 
دارای هوش مصنوعی نبود، با این حال اکنون این امور بدل به فرآیندهایی 
معمولی شده اند. وقتی ما اطالعات بیشتر و کاربردی در مورد مشتریان در 
اختیار داشــته باشیم، فرآیند رسیدگی به امور نیز ساده تر خواهد شد. به 
طور مشخص، خلق تبلیغات تاثیرگذار و جذاب بدل به امری ساده تر شده 
است. نکته مهم در اینجا دسترسی رقبای ما به تکنولوژی مشابه آنچه ما 
داریم، است. به این ترتیب در عمل مشتریان دامنه وسیعی از انتخاب ها را 
دارند. در این میان جلب توجه مشــتریان بدون ارائه کیفیتی برتر و ایجاد 

تفاوت در ساختار تبلیغاتی برندمان امکان ناپذیر خواهد بود. 
بدون شک دوران تبلیغات ســنتی تمام شده است. الگوهای تبلیغاتی 
مدرن نیز دستخوش تحولند. با این حساب اطالع از آخرین تغییرات حوزه 
تبلیغات برای هر کســب و کاری مهــم خواهد بود. در این مقاله برخی از 

مهم ترین تغییرات تبلیغاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
اهمیت انگیزه و توانایی هماهنگی با چالش های جدید

بدون شک تغییرات ایجاد شــده در زمینه تبلیغات نیازمند بازسازی و 
تعریف مجدد الگوی رابطه میان طراح های تبلیغاتی و آژانس های تبلیغاتی 
اســت. امروزه شرکت ها انتظارات بسیار بیشــتری از طراح های تبلیغاتی 
دارند. به این ترتیب باید اطالع دقیق از ســطح نیازهای تازه برندها داشته 
باشیم. در گذشته وظیفه اصلی بخش طراحی تبلیغات یک شرکت ایجاد 
کمپینی جذاب و هیجان انگیز بود. پــس از تولید تبلیغ موردنظر وظیفه 
تیم تبلیغاتی تمام می شــد. آن روزها دیگر به پایان رسیده است. اکنون 

تیم های تبلیغاتی وظیفه اصلی شان پس از نمایش کمپین شروع می شود. 
آنها موظف به بررســی دقیق امور و گزارش نحوه تغییر ســلیقه مخاطب 
هستند. به عالوه، دیگر هدف اصلی از تبلیغات افزایش فروش نیست. بهبود 
جایگاه برند و آگاهی بخشی به مشتریان اهداف کیفی محسوب می شوند. 
بی تردیــد چالش های زیادی در زمینه ارزیابی درســت اهداف تازه وجود 

خواهد داشت. 
امروزه شرکت ها تمایل چندانی به استخدام تیم تبلیغاتی پرتعداد ندارند. 
بــه جای آن تمرکز اصلی برندها بر روی ایجاد تیمی کوچک متشــکل از 
کارمندان حرفه ای است. این امر به آنها فرصت مناسبی در راستای فعالیت 
تاثیرگذارتر با هزینه کمتر می دهــد. اکنون مهارت افراد اهمیت مرکزی 
دارد. به این ترتیب طراح های تبلیغاتی باید مهارت های نوین را به خوبی 
فرا بگیرند. در غیر این صورت در ادامه مســیر با مشــکالت زیادی مواجه 
خواهند شــد. وظیفه برندها در این میان ایجاد ساز و کاری مناسب برای 
افزایش مهارت های کارمندان شــان است. در غیر این صورت به زودی با 

چالش های بسیار دشواری مواجه می شوند. 
اولویت آگاهی از نسل جدید فروشگاه ها 

یکی از تغییرات مهم در عرصه تبلیغات افزایش انتظارات مشــتریان از 
محصوالت است. به این ترتیب مشتریان عالقه مند به دریافت خدمات پس 
از فروش گسترده هســتند. برندها باید تاکید مناسبی بر روی این عامل 
داشته باشــند. در غیر این صورت کمپین-های تبلیغاتی شان با شکست 

مواجه می شود. 
امروزه بســیاری از مــردم به ســوی خرید آنالین محصــوالت مورد 
نیارشــان تمایل پیدا کرده اند. به این ترتیب برندها نیز باید به فکر فروش 
آنالین محصوالت و خدمات شان باشــند. یکی از راهکارهای مناسب در 
این میان همکاری با خرده فروشــی هایی نظیر آمازون اســت. به عالوه، 
همکاری با فروشــگاه های اینترنتی محلی نیز همیشــه سودآور خواهد 
بود. در بســیاری از مناطق مردم به جای خرید از فروشــگاه های بزرگ 
به خرده فروشــی های کوچک اعتماد می کنند. این امر ضرورت همکاری 
گسترده با خرده فروشی های کوچک را نشان می دهد. با کاهش هزینه های 
جا به جایی محصوالت به فروشگاه های فیزیکی میزان سود برندها افزایش 
چشــمگیری می یابد. در صورت توانایی در زمینه راه اندازی بخش فروش 

آنالین سود مورد نظر دوچندان خواهد شد. 
اهمیت ساماندهی تیم ماهر به جای گردآوری اطالعات محض

امروزه تغییرات زیادی در عرصه دیجیتال روی داده اســت. همین امر 
برندها را با اطالعات گسترده ای مواجه ساخته است. نکته مهم در این میان 
مهارت کافی اعضای تیم تبلیغاتی برای استفاده مناسب از اطالعات موجود 
است. متاسفانه بسیاری از برندها علی رغم بهره مندی از داده های گسترده 
توانایی استفاده کاربردی از آنها را ندارند. به این ترتیب در عمل اطالعات 

موردنظر هیچ مزیتی برای آنها به ارمغان نمی آورد. 
در الگوی سنتی تبلیغات گردآوری اطالعات دشوارترین بخش کار بود، 
با این حال اکنون وضعیت فرق می کند. گردآوری اطالعات بســیار ساده 
شــده اســت. اکنون چالش اصلی تحلیل اطالعات است. به همین خاطر 
تاکید اصلی من بر روی همکاری با تیم-های تبلیغاتی ماهر و متخصص در 
زمینه تحلیل اطالعات خواهد بود. بحث شخصی سازی تبلیغات و نمایش 
هوشــمند آنها به مشتریان مستعد بدون دسترســی و ترجمه اطالعات 
کاربردی به زبان ساده امکان ناپذیر خواهد بود. بسیاری از برندها به دلیل 
عدم آگاهی کافی در این حوزه با مشــکالت متعددی مواجه می شوند. به 
نظر من با اندکی تمرکز بیشــتر بر روی موضــوع و تالش برای یادگیری 

مهارت های الزم مشکالت برندها حل می شود. 
نکته مهم درخصوص تحلیل داده ها توجه به تغییر مداوم شــیوه های 
تحلیل و ابزارهای دیجیتال در دسترس است. بدون تردید استفاده از ابزار 

مناســب نقش انکارناپذیری در بهبود کیفیت عملکرد ما خواهد داشــت. 
جالب اینکه استفاده از ابزارهای پیشرفته هزینه چندانی هم برای برندها 

در پی نخواهد داشت. 
پایان دوران کنترل یکجانبه 

براســاس گزارش موسسه iab در ســال ۲۰۱۸ موج تازه ای در زمینه 
ســاماندهی امور تبلیغاتی به صورت درون شــرکتی راه افتاده است. این 
امر بیانگر تمایل بیشــتر برندها به خلق محتوای تبلیغاتی بدون همکاری 
با آژانس های متعدد اســت. اکنون ایجاد بخــش بازاریابی و تبلیغات در 
شــرکت ها بدل به امری طبیعی شده اســت. مزیت این شیوه تازه بسیار 
واضح اســت. نخست اینکه دیگر نیازی به پرداخت هزینه های کالن برای 
بهبود وضعیت بازاریابی و تبلیغات برندمان نخواهد بود. همچنین فرصت 

نظارت کامل بر روی فرآیندهای موجود نیز فراهم می شود. 
اگرچه بســیاری از برندها تمام فرآیند بازاریابی و تبلیغات را به صورت 
درون شــرکتی ساماندهی می کنند، اما غول های بزرگ کسب و کار فقط 
بخش های مشخصی را به صورت درون شرکتی تحت کنترل دارند. نکته 
مهم در مورد هر دو شــیوه مورد بحث سهولت کار برندها در پی تصمیم 

تازه شان است. 
وقتــی ما تبلیغات برندمان را به صورت درون شــرکتی ســاماندهی 
می کنیم، کنترل فزاینده ای بر روی تمام امور خواهیم داشــت. این امر 
فرصت واکنش سریع به بازخورد مخاطب را می دهد. فرآیند به روز رسانی 
و اعمال تغییرات در کمپین ها به این شــیوه با ســرعت بیشتری دنبال 
می شــود. نکته مهم در اینجا نیاز به کمک و راهنمایی اغلب برندها در 
ساماندهی امور تبلیغاتی شــان است. بدون تردید شرکت ما یک آژانس 
تبلیغاتی نیســت. به همین خاطر عدم آگاهی از نکات مختلف طبیعی 
خواهد بود. از نظر من تبلیغات درون شرکتی بسیار خوب است، اما کمک 
گرفتــن از دیگران را نباید فراموش کــرد. این امر ما را به موفقیت های 
بیشــتری در حوزه تبلیغات هدایت خواهد کرد.  مشکل اصلی بسیاری 
از برندها افزایش میل شــان به اعمال کنترل بر همه جنبه های کارشان 
است. این امر با هدف کاهش هزینه های جاری صورت می گیرد. از نظر 
من این امر در برخی جنبه ها هیچ توجیه منطقی ندارد. به عنوان مثال، 
ســاماندهی بخش تبلیغات به صورت کامال درون شرکتی موجب ایجاد 
مشــکالتی می شــود. عدم تخصص کافی در زمینه تبلیغات نارضایتی 
مشــتریان را افزایش می دهد. به عالوه اغلب برندها فرصت کافی برای 
اطــالع دقیق از تغییرات حوزه تبلیغــات را ندارند. به این ترتیب الگوی 
تبلیغات آنها بدون توجه به تحوالت تازه دســت نخورده خواهد ماند. این 
امر در عمل میزان فروش برندها را به شــدت کاهش می دهد. در نتیجه 
تاثیرگذاری تبلیغات برندها به شدت کاهش می یابد.  بدون شک بازگشت 
به الگوی سنتی همکاری با آژانس های تبلیغاتی امکان پذیر نیست. راهکار 
موردنظر من همکاری با آژانس های تبلیغاتی در راستای افزایش دانش 
و مهارت کارمندان مان اســت. به این ترتیب با پرداخت هزینه کمتر از 
مزایای بیشتری برخوردار می شویم. هدف اصلی در اینجا کمک گرفتن 
از آژانس های تبلیغاتی برای بهبود عملکرد برندمان است. متاسفانه امکان 
ساماندهی تمام امور تبلیغاتی به صورت یکجانبه وجود ندارد. به همین 
خاطر انتخاب همکارهای مناسب ضروری خواهد بود. در غیر این صورت 

وضعیت برندمان به خطر خواهد افتاد. 
بنا بر آنچه گفته شــد، شــما چه برنامه ای برای انتخاب همکار تازه در 
حوزه تبلیغات دارید؟ بسیاری از برندها حتی به این امر فکر هم نمی کنند. 
توجه به نکات مورد بحث در این مقاله به شــما کمک شایانی در راستای 
انتخاب تان خواهد کرد. به این ترتیب دست کم یک گام از رقبای تان جلو 

خواهید بود. 
thedrum :منبع

چگونه برندمان را به خوبی برای مشتریان شخصی سازی کنیم؟
برندسازی بر پایه سلیقه مشتریان

حوزه برندســازی در طــول یک دهه اخیر دســتخوش 
تغییرات زیادی شــده است. دکتر مارتینا اولبرتوا در کتاب 
مشــهورش تحت عنــوان »معنای قــدرت در عصر جدید 
اســتراتژی برند« به نکته مهمــی در زمینه تغییرات حوزه 
برندسازی اشاره می کند: »برندها فقط ابزاری برای فرآیند 
برندســازی نیســتند. آنها معنای اصلی فعالیت و کسب و 
کار شــرکت ها محسوب می شــوند. هدف اصلی یک برند 
باید کمک به مردم در راســتای رفع نیازشــان باشد.« در 
این فرآیند تاکید اولبرتوا کمک به مردم در راستای تحقق 
هرچه بیشــتر توانایی های شان نیز هســت. به این ترتیب 
برند ما وظیفه و رسالت اصلی خود را به بهترین وجه انجام 

خواهد داد. 
بدون تردید بســیاری از مشــتریان برنــد نایک به دلیل 
همکاری این برند با ورزشــکاران بزرگ دنیا اقدام به خرید 
محصوالت آن می کنند. به این ترتیب مشــاهده اســتفاده 
ورزشــکاران مشــهور از محصوالت نایک مشــتریان را به 
تمرین سخت تر ترغیب می کند. نکته جالب در مورد نایک 
موضع گیری های سیاسی آن در راستای حمایت از حقوق 
مشتریان و به طور کلی جامعه است. همین امر آنها را بدل 
به برندی ماندگار در ذهن مشتریان سراسر دنیا کرده است. 
سایر برندهای بزرگ دنیا مانند اپل نیز از همین استراتژی 
برای افزایش مشتریان خود استفاده می کنند. در ادامه من 

این بحث را اندکی بیشتر مورد بررسی قرار خواهم داد.
اهمیت شخصی سازی برند

یکــی از راهکارهــای افزایــش معنــای برندمان تالش 
برای شخصی ســازی آن است. کلی شــریکی در سخنرانی 
امســال Ted Talk خود بر روی تاثیر شخصی سازی برند 
بر روی مشــتریان تاکید داشــت. به نظر وی ابزار مناسب 
برای شخصی ســازی برند اینترنت و به ویژه شــبکه های 
اجتماعی اســت. امروزه با دسترسی به اطالعات وسیع در 
مورد مشــتریان امکان شخصی سازی برند بیش از هر زمان 
دیگری فراهم است. بهترین مثال در زمینه شخصی سازی 
مناسب برند برای گروه های ســنی مختلف مربوط به لگو 
اســت. این برند تا همین یک دهه پیش بیشــتر به عنوان 
تولیدکننده اســباب بــازی مخصوص کودکان شــناخته 
می شد، با این حال در طول چند سال اخیر با برنامه ریزی 
درســت موفق به گســترش دامنــه مخاطب های هدفش 
شــد. امروزه محصوالت این برند عالوه بر کودکان مدنظر 
بزرگسال ها نیز قرار دارد. الرس سیلبرباور، مسئول فعالیت 
لگو در شــبکه های اجتماعی، استراتژی این برند را تالش 
برای اجتناب از خرید حق امتیاز یک برند دیگر برای جلب 
نظر مشتریان بزرگسال قلمداد می کند. به این ترتیب آنها 
بدون نیاز بــه صرف هزینه گزاف برای خرید یک برند تازه 
یا حتی تاســیس یک زیر شاخه مستقل موفق به گسترش 

دامنه مشتریان شان شدند. 
بدون تردید موفق ترین برندها در زمینه جلب نظر دامنه 
مختلفــی از افراد جامعه و شخصی ســازی خود برای آنها 
تیم های ورزشــی هستند. به عنوان مثال، تیم های فوتبال 
آمریکایی در ایاالت متحــده را در نظر بگیرید. این تیم ها 
از محبوبیت بسیار زیادی در میان مردم برخوردار هستند. 
در ایالت فلوریدا یکی از مدارس این کشــور هر ســاله یک 
روز مشــخص را به عنوان روز جشن به دانش آموزان اجازه 
اســتفاده از لباس تیم محبوب شــان به جــای لباس فرم 
مدرسه را می دهد. در یکی از این روزها دانش آموز طرفدار 
تیم دانشــگاه تنسی نتوانست پیراهن تیم محبوبش را پیدا 
 UT کند. بــه همین خاطر بر روی تیشــرت خود عبارت
)مخفف دانشگاه تنسی( را با ماژیک نوشت. این اقدام جالب 
توجه همه دانش آموزان را برانگیخت. معلم آنها از این اقدام 
بســیار هیجان زده شد. به همین خاطر تصویری از تیشرت 
این کودک را در شــبکه های اجتماعی بارگذاری کرد. پس 
از آنکه این تصویر در شــبکه های اجتماعی دست به دست 
شــد، تیم فوتبال دانشگاه تنسی اقدام به یافتن این کودک 
کرد. آنها نه تنها بسته ای ویژه از لباس خود را به این کودک 
هدیه دادند، بلکه لباس فصل آینده شــان را نیز با الهام از 
طرح ســاده این کودک طراحی کردند. بدون تردید شیوه 
این تیم در راستای شخصی سازی برندش برای طرفدارانش 
قابل ستایش است. متاسفانه بســیاری از برندها نسبت به 
اهمیت این موضــوع توجه کافی را ندارند. به همین خاطر 
در مواقع موردنیاز با مشکالت زیادی در زمینه جلب توجه 

مشتریان خود مواجه می شوند. 
نکتــه جالب در مورد طراحی پیراهن تازه تیم دانشــگاه 
تنسی فروش ســریع آن در خرده فروشی های آنالین بود. 
بــه این ترتیب مردم از ایده جالب این تیم حمایت بســیار 

زیادی کردند. 
همکاری در برندسازی

به نظر من برندها امکان استفاده از مزیت های برندسازی 
مشــترک با یکدیگر را دارند. فرقی ندارد در این میان چه 
استراتژی مدنظرمان باشــد. در هر صورت امکان استفاده 
مناســب از همکاری میان برندها برای به هیجان انداختن 
مشتریان وجود دارد. بسیاری از مردم عالقه مند به مشاهده 
برندهای محبوب شان در کنار هم هستند. به این ترتیب با 
همکاری دوجانبه عالوه بر برندسازی بهتر، امکان جلب نظر 
مشتریان بیشتری نیز فراهم خواهد شد. امروزه دیگر عرصه 
برندســازی رقابت بی پایان میان برندهای مختلف نیست. 
اکنون مزیت های همکاری بســیار بیشــتر از هزینه های 
رقابت است، بنابراین باید انطباق مناسبی با این شیوه تازه 

پیدا کنیم. 
brandingstrategyinsider :منبع
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تا همین چند ســال پیش نســل Z )افراد متولد بعد از ســال ۱۹۹۷ 
میــالدی( اهمیت چندانی برای بازاریاب ها نداشــتند، با این حال اکنون 
نسل جوان بدل به یکی از نیروهای عالی خرید در بازار شده است. برندها 
برای جلب نظر مشتریان نسل Z کار دشواری پیش رو دارند. این نسل از 
مشتریان به سادگی تن به خرید محصوالت موردنظرشان از برندی خاص 

نمی دهند. به نکات ذیل توجه کنید:
• نسل Z اکنون ۴۴ میلیارد دالر قدرت خرید دارد.

• از آنجایی که نســل جوان ۷5درصد از زمان خود را به صورت آنالین 
ســپری می-کند، داشــتن اســتراتژی آنالین دقیق برای جلب نظر آنها 
ضــروری خواهد بود. بخش اصلی اســتراتژی آنالین مــا باید معطوف به 

شبکه های اجتماعی باشد. 
• استراتژی بازاریابی ما باید توجه ویژه ای به گوشی های هوشمند، افراد 

تاثیرگذار و مسئولیت پذیری آنالین داشته باشد.
به موازات افزایش سن نســل میانسال، نسل Z بیش از پیش به سوی 
اشتغال در بازار کار سوق پیدا می کند. در اینجا منظور اصلی من از نسل 
Z افراد متولد میانه دهه ۹۰ میالدی تا سال نخست هزار جدید است. این 

افراد نسل بعدی نیروی کار در اغلب کشورها به حساب می آیند. 
براســاس آمار رسمی مرکز تحقیقاتی گوگل نسل Z ۲5.۹درصد از کل 
جمعیت آمریکا را تشــکیل می دهد. همچنین آنها قدرت خریدی معادل 
۴۴ میلیارد دالر دارند. اگر برند ما برنامه دقیقی برای جلب نظر این دسته 
از افراد در اختیار نداشــته باشــد، بخش زیادی از سرمایه و وقت خود را 
به هدر خواهد داد. آینده حوزه کســب و کار بدون توجه به نســل جوان 
قابل ارزیابی نیســت. به همین خاطر اغلب برندهای بزرگ سرمایه گذاری 

هنگفتی بر روی این امر کرد ه اند. 
 Z نکته مهم درخصوص هدف گذاری بر روی جلب نظر مشتریان نسل
تالش برای شناخت درست آنهاست. این افراد در اوج شکوفایی تکنولوژی 
دیجیتال رشــد کرده اند، با این حســاب مهم ترین ابزار در دسترس آنها 
برای کسب اطالعات فناوری اینترنت است. امروزه اگر اینترنت را از نسل 
جوان بگیریم، تقریبا هیچ چیز برای آنها باقی نخواهد ماند. بنا بر گزارش 
موسســه NRF بیش از ۷5درصد از جمعیت نسل جوان در سراسر دنیا 
به طور مداوم از اینترنت استفاده می کنند. به عالوه، ۸۰درصد از آنها برای 
خرید به شبکه های اجتماعی مراجعه می کنند. مراجعه آنها به شبکه های 
اجتماعی بیشــتر حالت کسب اطالعات مفید را دارد، بنابراین برندها باید 
به فکر توسعه اطالعات مفید در این فضا باشند. اشتباه اغلب برندها تالش 

برای فروش مستقیم از طریق شبکه های اجتماعی است.
نسل Z مانند والدین شان به تکنیک های سنتی بازاریابی واکنش مناسب 
نشان نمی-دهند. در حقیقت آنها از الگوهای سنتی بازاریابی تنفر شدید 
دارند. امروزه با پیشرفت دنیای اینترنت ابزارهای مسدودسازی تبلیغات نیز 
توسعه شــگرفی داشته است. نسل جوان مهارت بسیار باالیی در استفاده 
از این ابزارها دارد. راهکار بازاریابی مناسب برای جلب نظر مشتریان نسل 
Z تالش برای برقراری ارتباط نزدیک و صمیمی با آنهاســت. در حقیقت 

الگوی بازاریابی ما باید تا حد زیادی تغییر یابد. به این ترتیب امکان جلب 
نظر مشتریان نسل جوان فراهم خواهد شد. 

در ادامه این مقاله سه محور کلیدی برای جلب نظر مشتریان نسل جوان 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

1. تمرکز بر روی استراتژی موبایلی
براســاس گزارش وبالگ WPForms حدود ۴5درصد از بازاریاب ها 
نسبت به تاثیرگذاری استراتژی بازاریابی موبایلی شان شک و تردید دارند. 
نکته مهم در این زمینه توجه بســیار باالی نســل جوان به گوشی های 
همراه اســت. امروزه کمتر جوانی بدون گوشــی همراه مشاهده می شود. 
به همین خاطر گوشی های هوشمند بدل به منبع اصلی کسب اطالعات 
برای نها شده  است. وقتی از گوشی های هوشمند حرف می زنیم، شبکه-

های اجتماعی به عنوان نخســتین انتخاب نسل جوان به ذهن می رسد. 
آنها از شــبکه های اجتماعی برای توسعه سطح ارتباط  شان با یکدیگر و 
آشنایی با برندهای تازه استفاده می کنند.  اخیرا بخش استوری اینستاگرام 
تگ مخصوص خرید را معرفی کرده اســت. این تگ به برندها اجازه درج 
اطالعات فروش محصوالت شان برای فروش مستقیم را می دهد. کاربران با 
لمس این تگ ها فرصت مشاهده ویژگی های محصوالت و در صورت تمایل 
سفارش مستقیم آنها را خواهند داشت. از آنجایی که 5۳درصد از جوانان به 
منظور خرید از گوشی های هوشمند استفاده می کنند، سرمایه گذاری بر 

روی معرفی محصوالت در اینستاگرام ضروری به نظر می رسد. 
کســب اطالعات در مورد محصوالت مختلف فقط بخشــی از اهمیت 
شــبکه های اجتماعی محسوب می شود. یکی دیگر از نکات مهم در مورد 
شبکه های اجتماعی تجربه ارتباط مشتریان با برندهاست. براساس گزارش 
موسسه INC هیچ کدام از کاربران نسل Z اینستاگرام در صورت مواجهه 
با تجربه ای نامطلوب در زمینه ارتباط آنالین با یک برند آن را به دوستانش 
توصیه نخواهد کرد. این امر اهمیت ســرمایه گذاری بر روی اینستاگرام به 

منظور ارائه تجربه بهینه ارتباط با مشتریان را افزایش می دهد. 
هر کســب و کاری اگر به دنبال جلب نظر مشتریان نسل Z است، باید به 
ایجاد هماهنگی میان سایت رسمی اش با تجربه کاربران گوشی های همراه 
توجه کند. در غیر این صورت تمام زحمات برند موردنظر بی نتیجه خواهد ماند.

2. همکاری با افراد تاثیرگذار
نســل Z نسبت به برندی که محصول مورد نظرشان را از آن خریداری 
می کنند، بیشتر از نسل میانسال دقت دارند. برخالف نسل قدیمی، جوان ها 
تمایل کمی به اعتماد فوری به برندها دارند. بر این اساس برندها باید تالش 
بیشتری برای جلب نظر آنها از خود نشان دهند. یکی از ویژگی های اصلی 
نســل جوان عادت به مطالعه پیرامون برندها و محصوالت مختلف پیش 
از خرید اســت. این امر ارائه اطالعات مناسب در مورد محصوالت مان در 
شبکه های اجتماعی و سایت های معتبر را ضروری می سازد. بدون توسعه 
هویت برندمان در فضای آنالین نســل Z اطالعات کافی از ما به دســت 

نخواهد آورد. 
نسل جوان اعتماد فوق العاده ای به سلبریتی ها دارد. البته مفهوم سلبریتی 
در اینحا با اعتبار و اصالت گره خورده اســت. به این ترتیب نسل جوان به 
هر نوع فرد مشــهوری اعتماد نخواهد داشت. نکته مهم در زمینه اصالت 
سلبریتی ها عدم تبلیغ صرف هر محصولی برای کسب درآمد است. نسل 

جوان هوش بســیار باالیی در زمینه تشخیص اصالت فعالیت سلبریتی ها 
دارد. افراد تاثیرگذار به دلیل فعالیت هوشمندانه در زمینه همکاری تجاری 
با برندها توانایی باالیی در زمینه کسب اعتماد نسل جوان دارند. همین امر 
آنها را بدل به یکی از گزینه های جذاب همکاری برای برندها کرده است. 
مفهوم بازاریابی تاثیرگذار در طول سال های گذشته توسعه زیادی داشته 
است. به این ترتیب بسیاری از برندهای بزرگ و کوچک از افراد تاثیرگذار 

برای توسعه جایگاه خود استفاده می کنند. 
براســاس مطالعه موسسه نیلســن ۹۲درصد از مشــتریان اروپایی به 
توصیه های کسانی که می شناســند، اعتماد می کنند. مزیت اصلی افراد 
تاثیرگذار نیز ایجاد رابطه ای نزدیک با مخاطب و تالش برای شناخت دقیق 
آنهاست. در این زمینه همکاری با افراد تاثیرگذار در مقیاس محلی مفیدتر 
خواهد بود. این افراد به طور معمول دامنه مخاطب کمتری دارند. همین 

امر امکان آشنایی بیشتر را به آنها می دهد. 
به عنوان بحث پایانی در این بخش باید به سلیقه نسل جوان نیز توجه 
داشت. گاهی اوقات نســل جوان به یک ورزشکار یا هنرمند خاص عالقه 
باالیی دارد. در این صورت همــکاری تجاری با وی تاثیر انکارناپذیری بر 
فرآیند فروش برندمان خواهد داشــت. البته در اینجــا میزان بودجه در 
دســترس مان نیز اهمیت حیاتی دارد، بنابراین اگر میزان بودجه برندمان 
محدود است، همکاری با افراد تاثیرگذار در مقیاس محلی باید در دستور 
کار قرار گیرد. به هر حال هرچه افراد تاثیرگذار مشهورتر باشند، دستمزد 

بیشتری برای همکاری تجاری تقاضا خواهند کرد. 
3. اهمیت مسئولیت اخالقی برندها در شبکه های اجتماعی

همگام با توســعه شــبکه های اجتماعی و توجه مشتریان به این حوزه 
برای خرید، تداوم تعهد برندها به ارزش ها و هنجارهای اخالقی نیز افزایش 
می یابد. نقطه اشتراک نسل جوان و میانسال در تمایل به خرید از برندهای 
مسئولیت پذیر در زمینه ارزش های اخالقی مانند حفاظت از محیط زیست 
است. براساس مطالعه موسسه مارکتینگ دایو نسل جوان سه برابر تمایل 
بیشــتر به خرید از برندهای دارای تعهد زیســت محیطی سفت و سخت 
دارد. راهکار مدرن بســیاری از برندها برای جلب نظر مشــتریان اقدام به 
مشــارکت در فرآیند حفاظت از محیط زیست است. البته در این زمینه 
فقط بحث زیســت محیطی در کانون توجه نیست. تالش برای کمک به 
مردم محروم آفریقایی یا قربانیان حوادث طبیعی نیز تاثیر انکارناپذیری بر 

روی مشتریان دارد. 
امروزه با توســعه شــبکه های اجتماعی بخش زیــادی از فرآیند امور 
مشــتریان و خدمات پس از فروش به حوزه آنالین منتقل شــده اســت. 
پاسخگویی سریع به مخاطب در این عرصه اهمیت باالی دارد. در غیر این 

صورت مشتریان به سرعت سراغ برندهای رقیب خواهند رفت. 
یکی از کمپین های جالب در زمینه نمایش تعهد اخالقی برند مربوط به 
شرکت تولید کفش تامس است. این برند در توییتر هشتگ »بدون کفش« 
را راه اندازی کرد. به این ترتیب در ازای به اشتراک گذاری هر تصویر بدون 
کفش از ســوی کاربران یک جفت کفش رایگان به کودکان نیازمند اهدا 
می شد. با استفاده از این کمپین برند تامس نزدیک به ۳۰۰ هزار کودک 

در ۳۰ کشور جهان را صاحب کفش های باکیفیت کرد. 
business :منبع

بررسی برترین اپ های بازاریابی در اینستاگرام)1(
بازاریابی موفق در اینستاگرام با 17 اپ 

کاربردی

اینســتاگرام یکی از پلتفرم های اجتماعی مشــهور در سراسر 
جهان محسوب می شود. این امر موجب فعالیت برندهای بزرگ 
و کوچک در آن شــده است. امروزه با جســت وجویی ساده در 
اینستاگرام به اکانت رسمی برندهای گوناگون بر خواهیم خورد. 
اگرچه ابزارهای درونی اینستاگرام برای ویرایش تصویر و ویدئوی 
کوتاه کاربــردی زیادی دارد، اما گاهی اوقــات نیاز به ابزارهای 

جانبی به شدت احساس می شود. 
بازاریاب هــا برای جلب نظر مخاطب بایــد محتوایی جذاب و 
متفاوت از ســبک رایــج تولید کنند. این امر بدون اســتفاده از 
نرم افزارهای پیشرفته و دقیق امکان پذیر نخواهد بود. استفاده از 
نرم افزارهای حرفه ای مانند فوتوشاپ همیشه گزینه مطلوبی به 
نظر می رســد. با این حال اغلب افراد مهارت الزم برای استفاده 
از فوتوشــاپ را ندارند. خبر خوش برای این دسته از کارآفرینان 
عرضــه اپ های موبایلی متنوع برای ویرایش تصویر و ویدئوهای 
مختلف اســت. اکنون هر کارآفرینی براســاس سطح نیاز خود 
امکان انتخاب از میان شــمار عظیــم اپ های ویرایش را خواهد 

داشت. 
در این مقاله هدف اصلی من بررسی برترین اپ های کاربردی 
برای اســتفاده بهتر از اینستاگرام در راســتای اهداف بازاریابی 
است. این ابزارها به طور کلی در چهار گروه دسته بندی می شود:

• اپ های ویرایش تصویر
• اپ های طراحی و ویرایش پوسته و طرح های گرافیکی

• ابزارهای بهینه سازی ویدئو
• ابزارهــای جمــع آوری و طبقه بنــدی اطالعــات مربوط به 

مخاطب ها
خوشــبختانه اکنون اپ های پرشــماری برای تولید محتوای 
جذاب در بخش اســتوری نیز وجود دارد، با این حال محدودیت 
مقالــه پیش روی امکان پرداختن به آنهــا را فراهم نمی کند، با 
این حســاب در اینجا فقط به بررسی ابزارهای مفید برای تولید 

پست های جذاب تر می پردازیم.
اپ های ویرایش تصویر

VSCO .1
نســخه معمولی این اپ به صورت رایگان عرضه می شود. در 
صورت عالقه به اســتفاده از نسخه پیشــرفته باید حق اشتراک 
۱۹.۹۹ دالر در ســال را پرداخت کنیم. مزیــت اصلی این ابزار 

عرضه آن برای هر دو سیستم عامل اندروید و IOS است. 
اپ VSCO یکی از بهترین گزینه های ممکن برای ویرایش 
تصاویر در گوشی های هوشمند است. اکنون ۱۹5 میلیون پست 
در اینســتاگرام با هشتگ این اپ وجود دارد. البته مقدار واقعی 
اســتفاده کاربران از آن بسیار بیشتر اســت. این آمار مربوط به 
کاربران عالقه مند به درج هشتگ اختصاصی VSCO است. در 
نســخه رایگان امکان اســتفاده از ۱۰ ابزار اساسی این اپ وجود 
دارد. در صــورت عالقه به اســتفاده از تمــام امکانات باید حق 

اشتراک ساالنه پرداخت شود. 
2. اسنپ سید

اپ اســنپ ســید یکی از کاربردی ترین ابزارهــای ویرایش 
عکس محســوب می شــود. مزیت اصلی آن ارائه اش به صورت 
کامال رایگان اســت. به عالوه کاربران اندروید و IOS نیز امکان 

دسترسی به آن را دارند. 
وقتی گوگل اقدام به طراحی یک نرم افزار کند، اعتبار و کیفیت 
آن تضمین خواهد شــد. در مورد اســنپ سید حضور گوگل به 
عنوان توســعه دهنده اصلی خیال بســیاری از کاربران را راحت 
می کند. در طراحی این اپ بسیاری از امکانات مشابه فوتوشاپ 
به کار گرفته شــده اســت. به این ترتیب امکان حذف جزییات 
آزاردهنــده تصویر وجود خواهد داشــت. اگر کیفیت عکس تان 
نامناسب اســت، با استفاده از اسنپ ســید ایرادهای آن تا حد 

زیادی رفع خواهد شد. 
A Color Story .3

این اپ همانطور که از نامش پیداست، در پی کمک به کاربران 
در راســتای خلق یک داستان رنگی است. نسخه رایگان این اپ 
با امکانات محدود عرضه می شــود. به منظور استفاده از نسخه 
کامل نیز باید حق اشــتراک ۲۴.۹۹ دالر در سال پرداخت شود. 
دسترســی به آن از طریق اندروید و IOS نکته قابل توجه این 

داستان رنگی است. 
این اپ پس از عرضه به بازار از ســوی اپ استور هر دو عنوان 
 A .بهترین اپ جدید« و »بهترین اپ ســال« را به دست آورد«
Color Story عالوه بر ارائه امکانات گســترده و کاربردی از 
رابط کاربری ساده نیز بهره می برد. به این ترتیب برای استفاده 
از آن نیــاز به مهارت باال در زمینــه کار با نرم افزارهای ویرایش 

تصویر نخواهیم داشت. 
Priime .4

این اپ یکی از گزینه های بســیار ارزان در فهرست ماست. با 
پرداخــت هزینه ۲.۹۹ دالری در ابتدا امکان اســتفاده نامحدود 
از Priime وجود خواهد داشــت. تنها نکته منفی ماجرا عرضه 

انحصاری این اپ برای سیستم عامل IOS است. 
اگر از محصوالت اپل استفاده می کنید، دانلود این اپ امکانات 
ویرایشی گسترده ای در اختیار شما قرار خواهد داد. هدف اصلی 
از طراحــی این اپ ایجاد رنگ های ســرزنده در تصاویر اســت. 
Priime بیشــترین هماهنگی با دوربین آیفون را دارد. به این 
ترتیب تجربه عکاســی کاربران آیفون به طــور کامل دگرگون 

خواهد شد. 
بدون تردید بســیاری از ما در زمینه ویرایش تصویر تخصص 
چندانی نداریم. در اینجا Priime با استفاده از هوش مصنوعی 
توصیه های کاربــردی برای ویرایش بهینــه تصاویرمان را ارائه 

می کند. 
ادامه دارد ...
hootsuite :منبع
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چگونه استارت آپ های ضعیف را شناسایی کنیم؟
۵ نشانه ایده های کسب و کار ضعیف

حوزه کارآفرینی پر از افراد مستعد و عالقه مند است. اغلب کارآفرینان ایده های 
مختلفی برای ورود به دنیای کسب و کار دارند، با این حال همه ایده های آنها بدل 
به واقعیت نمی شود. بسیاری از ایده ها و برنامه های کار پیش از تحقق به دست 
فراموشی سپرده می شود. چنین امری به دلیل بی توجهی افراد به ایده های شان 
یا فراموش کاری نیســت. حوزه کسب و کار دشواری های خاص خود را دارد. به 
همین خاطــر پس از طراحی ایده کاری باید امکان تحقــق آن را ارزیابی کرد. 
متاسفانه بسیاری از کارآفرینان تازه کار بدون توجه به وضعیت موجود بازار اقدام به 
ایده پردازی می کنند. به این ترتیب ایده-های آنها در عمل راه به جایی نمی برد. 
یکی از دالیل آمار باالی شکســت کارآفرینان جوان همین نکته است.  در این 
مقاله من برخی از مهم ترین دالیل شکســت کارآفرینان در حوزه ایده پردازی را 
بررسی می کنم. هدف اصلی من بیان نشانه های شناسایی ایده های کارآفرینی 
ضعیف است. به این ترتیب امکان اجتناب از بروز شکست وجود خواهد داشت. 

1.  عدم تقاضا برای راه حل مان
ایده کاری ما باید در راســتای حل یا کاهش مشکالت مشتریان باشد. به این 
ترتیب مشتریان جذب ایده برندمان خواهند شد. با نگاهی به عملکرد برندهای 
بزرگ به خوبی اهمیت این نکته آشکار می شود. امروزه اغلب برندهای بزرگ در 
تالش برای شناسایی نیازهای مشتریان و پاسخگویی مناسب به آنها هستند. این 
امر ادامه فعالیت تجاری آنها را تضمین می کند. اگر برندها به این نکته توجه نشان 
ندهند، تفاوتی میان فعالیت آنها با رقبا وجود نخواهد داشــت. در نتیجه فرآیند 
تصمیم گیری خرید برای مشتریان بدل به امری دشواری و پیچیده خواهد شد.  
اگر محصول یا سرویس ما در بازار با تقاضایی مواجه نیست، این امر پیام روشنی 
در خود دارد. مشتریان وقتی نیازی به خرید محصول ما مشاهده نکنند، حتی به 
آن نگاه نیز نخواهند کرد. در اینجا نوبت به خالقیت برند ما می رســد. ابتدا باید 
چند پرسش مهم را پاسخ دهیم. چرا مشتریان به محصول ما توجه نمی کنند؟ 
ما در فرآیند شناسایی مشکالت مشتریان چه اشتباهاتی مرتکب شده ایم؟ وقتی 
ما نیاز اصلی مشتریان را به خوبی درک نکنیم، در زمینه تولید محصول مناسب 
با شکســت قطعی مواجه خواهیم شــد. در این صورت دو راهکار پیش روی ما 
خواهد بود. نخست تالش برای ترمیم ایده موردنظر و دوم فراموشی آن و تالش 
برای ایده پردازی تازه. پیگیری هر کدام از شیوه ها بستگی به سطح تحلیل ما از 

کیفیت ایده اولیه دارد. 
2. بی میلی مشتریان به پرداخت هزینه تعیین شده برای محصول

یک کسب و کار موفق فقط در صورت تمایل مشتریان به پرداخت هزینه برای 
خرید محصوالتش توان ادامه حیات دارد. در غیر این صورت تراز مالی شــرکت 
منفی خواهد شــد. این امر در کوتاه مدت موجب ورشکســتگی کسب و کارها 
می شود. به همین دلیل هدف اصلی برندها فروش هرچه بیشتر محصوالت شان 
است. این امر در بسیاری از موارد به منظور توسعه سطح کسب و کار نیست، بلکه 
عدم مواجهه با شکست به عنوان هدف اولیه مدنظر قرار دارد. نکته مهم در اینجا 
سطح کیفی محصوالت ماســت. اگر محصوالت ما کاربرد عینی برای مشتریان 
داشته باشد، آنها تمایل بسیار زیادی به پرداخت هزینه مورد نظر خواهند داشت. 
نکته مهم در اینجا توجه به خدمات جانبی است. بدون تردید مشتریان برند نایک 
فقط به دلیل کیفیت بــاالی محصوالت این برند اقدام به خرید نمی کنند. آنها 
فرهنگ و نحوه ارائه خدمات نایک را نیز دوســت دارند. به این ترتیب در حوزه 
کسب و کار نحوه برخورد ما با مشتریان واجد اهمیت است. در غیر این صورت 
مشتریان به سراغ محصوالت ارزان تر می روند. بدون شک هیچ برندی تمایل به 
باخت در برابر شرکت های کوچک تر را ندارد، بنابراین باید فکری به حال وضعیت 

خدمات جانبی برندمان کنیم.
3. چالش بی رغبتی سرمایه گذارها

هــر کســب و کاری در فعالیت خود با کمبود بودجه مالی مواجه می شــود. 
این امر به معنای شکســت برندها نیست. راهکار رایج در میان شرکت ها تالش 
برای یافتن ســرمایه گذار به منظور جبران کسری بودجه است. به این ترتیب با 
همکاری سرمایه گذارهای عالقه مند امکان گسترش کسب و کار فراهم می شود. 
بســیاری از کارآفرینان جوان برای راه اندازی کسب و کارشان اقدام به مالقات با 
سرمایه گذارهای مستعد می کنند. در صورت جلب نظر این افراد امکان دریافت 
سپرده سرمایه گذاری باال فراهم خواهد شد. برندها موظف به شراکت سازنده با 
سرمایه گذارها و پرداخت سود شخص در بازه های زمانی خاص هستند. چالش 
اصلی بسیاری از کارآفرینان جوان ناتوانی در زمینه ترغیب سرمایه گذاران است. 
از نطقه نظر ســرمایه گذاران، آنها در طول روز با ده ها ایده کاری مواجه هستند. 
انتخاب یک ایده مشــخص نیازمند تفاوت آن با دیگران است. به این ترتیب ما 
باید از کلیشــه های مرسوم در معرفی ایده مان پرهیز کنیم. در غیر این صورت 
سرمایه گذارها با بی رغبتی تمام پیشنهاد ما را رد خواهند کرد. نکته مهم در اینجا 
صرف نظر سرمایه گذارها از پیشنهاد ما در صورت مشاهده کوچک-ترین خالل 
یا ناهماهنگی در کسب و کارمان است، بنابراین پیشنهاد کاری ما باید در نهایت 

دقت ارائه شود. 
4. مشاهده شکست رقبا

در دنیای امروزه شمار بسیار زیادی از استارت آپ ها به محض شروع کارشان 
با شکســت مواجه می شــوند. گاهی اوقات ایده کاری ما پیش از این نیز مورد 
توجه کارآفرینان قرار گرفته اســت. به این ترتیب مشاهده شکست دیگر برندها 
در اجرای ایده کنونی ما نگرانی زیادی ایجاد خواهد کرد. راهکار موردنظر من در 
اینجا استفاده از تجربه کارآفرینان قبلی است. غلبه بر نگرانی های موجود فقط 
از طریق درس گرفتن از تجربــه ناموفق دیگران امکان پذیر خواهد بود. این امر 
نیازمند برقراری تماس با آنها و درخواست کمک است. شاید برخی از کارآفرینان 
با این امر مشکل داشته باشند، با این حال تالش برای ترغیب آنها به همکاری در 
نهایت نتیجه موردنظرمان را در پی خواهد داشت. به نظر من شکست رقبا نباید ما 
را ناامید سازد. باید به این امر به مثابه موتور محرک برای کسب موفقیت نگاه کرد. 

۵. اتکای استارت آپ ها به مدهای زودگذر
امروزه اینترنت توسعه بســیار زیادی یافته است. یکی از نتایج منفی این امر 
تغییر بسیار ســریع مدهای مختلف است. یکی از اشتباهات مهلک کارآفرینان 
جوان استوار ساختن ایده های کاری شان بر مدهای زودگذر است. به این ترتیب 
در عمل کســب و کار ما پس از زمان کوتاهی جذابیت خود را از دســت خواهد 
داد. پیشــنهاد من در اینجا تمرکز بر روی نیازهای پایدار مشتریان است. به این 
ترتیب از شکست زودهنگام کسب و کارمان جلوگیری خواهد شد. پس از توجه 
به نیازهای اصلی امکان توجه مقطعی به مدهای کوتاه مدت برای کســب سود 
بیشــتر وجود خواهد داشت. به این ترتیب ما بدون از دست دادن تمرکزمان به 

سود مقطعی مناسبی نیز دست می یابیم. 
اگر شما مدت طوالنی بر روی یک ایده کاری کار کرده اید، باید در مورد توان 
اجرای آن نیز فکر کنید. متاسفانه بسیاری از ایده های مطلوب از نظر ما در عمل 
امکان تحقق ندارند. به این ترتیب با فراموشی آنها و تالش برای یافتن ایده های 

جایگزین فرآیند کارآفرینی ما سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت. 
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شاید مهم ترین اقدامی که یک مدیر می تواند انجام دهد، به اشتراک 
گذاشــتن رازهایی اســت که به وی برای کســب موفقیت کمک کرده 
اســت. درواقع این امر تنها عامل موفقیت در سطح جهانی خواهد بود. 
به همین خاطر نیز پس از گذراندن ســن ۲۹ سالگی، تصمیم گرفتم تا 
تمامی مواردی را کــه کمک حال مدیران خواهد بود، گردآوری کرده و 
در یک مقاله، معرفی کنم. در این رابطه تمامی موارد را مفید ندانسته و 
اقدام به حذف برخی از موارد مشابه کرده ام. در همین راستا و در ادامه 
به بررسی ۲۹ مورد منتخب که تمامی آن  چیزهایی است که یک مدیر 

برای موفقیت به آن نیاز دارد، خواهم پرداخت. 
1-از اهمیت آموزش مداوم غافل نشوید 

اگرچه این امر نکته ســاده ای به نظر می رســد، با این حال واقعیت 
این است که بســیاری از افراد در این زمینه با اشتباهات بزرگی مواجه 
هســتند. همین امر باعث می شود تا آنها در توهم آموزش دیدن به سر 
ببرند. به همین خاطر ضروری است تا آموزش سنتی را کنار گذاشته و 
به دنبال جدیدترین شــیوه ها باشید. این امر سرعت بیشتر و یادگیری 
بهتر را به همراه خواهد داشت. در نهایت در صورتی که برنامه ریزی شما 
به صورت مداوم نباشد، بدون شک بیش ترین نتیجه ممکن را به دست 
نخواهید آورد. در این رابطه فراموش نکنید که افرادی مانند وارن بافت، 
هنوز هم نرخ مطالعه خود را حفظ کرده اند. به همین خاطر نباید برای 

هیچ دانشی، نقطه پایانی را متصور شد. 
2-در حوزه ای فعالیت کنید که کامال به آن عالقه مند هستید 

شــاید بتوان راز اصلی موفقیت را در عالقه دانســت. درواقع با نگاهی به 
برترین های جهان نیز نمی توان حتی یک نفر را پیدا کرد که به شغل خود 
عالقه زیادی را نداشته باشد. به همین خاطر قدم گذاشتن در مسیر مورد 
عالقه، بدون شک سرعت پیشرفت شما را افزایش خواهد داد. در این رابطه 
توجه داشته باشــید که حتی ممکن است هموار کردن مسیر برای حرفه 
مورد عالقه، ســخت تر از سایر گزینه ها باشد، با این حال رشد سریع شما، 
تمامی هزینه های از دست رفته را جبران خواهد کرد. درواقع شما می توانید 
به پشتوانه عالقه خود، به سطحی دست پیدا کنید که بدون شک در سایر 
موقعیت  ها امکان آن حتی تا پایان عمر نیز فراهم نخواهد شد. در این رابطه 
حتی صرف یک سال برای پیدا کردن حوزه مورد عالقه، ابدا بد نبوده و نباید 
زندگی خود را با هیچ فرد دیگری مقایســه کنید. این امر شما را وارد یک 

رقابت غیرضروری و کامال مخرب خواهد کرد. 
3-قدرت نه گفتن را در خود تقویت کنید 

بســیاری از موارد کوچک و کم اهمیت در زندگی ممکن است زمانی 
را از افراد اشــغال کند که عمال انجام موارد ضروری را با مشکل مواجه 
خواهد ساخت. بدون شک کارآفرینی و مدیریت، از جمله پرمشغله ترین 
کارها محسوب می شوند. به همین خاطر شما نمی توانید به مانند فردی 
عادی زندگی کــرده و در این حرفه نیز به موفقیت های چشــمگیری 
دســت پیدا کنید. در این رابطه ضروری است تا از همان ابتدا قدرت نه 
گفتن به هر چیزی که در جهت مخالف با اهداف شما قرار دارد را داشته 
باشید. درواقع شــما باید یک سبک زندگی مخصوص به خود را داشته 
باشید تا شرایط برای رشد شما فراهم شود. در این رابطه بررسی شیوه 
زندگی افراد موفق نیز می تواند راهنمای عمل بســیار خوبی برای شما 
باشــد. درواقع شما تنها باید به دنبال رسیدگی به اولویت های زندگی و 

کار خود باشید تا پیشرفت کنید. 
4-ایده آل گرا باشید 

اگر نخواهید بهترین عرصه کاری خود باشــید، بدون شــک خود را 

همــواره محدود خواهیــد کرد. این امر در بازار به شــدت رقابتی حال 
حاضر، باعث عدم تحقق رویاها خواهد بود. به همین خاطر تفاوتی ندارد 
که در چه عرصه ای فعالیت دارید، شــما باید روحیه یک مبارز واقعی را 
در خود داشته باشید و رسیدن به باالترین سطح  ها را غیرممکن تلقی 
نکنید. بدون شــک این امر باعث خواهد شــد تا ویژگی های خاصی را 
پیدا کنید که بدون شک مورد پسند همگان نخواهد بود. این امر اگرچه 
ممکن اســت منجر به از دست رفتن بســیاری از دوستان شما شود، با 
این حال فراموش نکنید که از دســت دادن دوستان اشتباه، نه تنها یک 
ضعف نبوده بلکه فضا را برای ورود افراد مناســب تر، فراهم خواهد کرد. 
به همین خاطر ضروری است تا بدون احساس ناامیدی به کار خود ادامه 
دهید. در این رابطه فراموش نکنید که قدم گذاشتن در راستای اهدافی 
بزرگ، ســخت بوده و الزم اســت تا خود را برای گذر از دورانی دشوار 
آمــاده کنید، با این حال باور به این امر که این موارد کامال موقتی بوده 
و شــما به جایگاه دلخواه خود دست پیدا خواهید کرد، روحیه ای است 

که در نهایت شما را به هر هدفی خواهد رساند. 
۵-چندین شیوه مدیریتی را تمرین کنید 

آفت اصلی بســیاری از مدیران این اســت که آنها تنها یک شــیوه 
مدیریتی را فرا گرفته و تحت هر شرایطی آن را به اجرا می گذارند. این 
امر باعث خواهد شد تا شرکت با مشکالت بسیار بزرگی مواجه شود. به 
همین خاطر نیز ضروری است تا چندین روش برای خود داشته باشید. 
برای مثال تمرین شــرایط بحرانی، باعث خواهد شــد تا بهترین شیوه 
رفتاری برای چنین شرایطی را پیدا کنید. با تمرین کافی در این رابطه، 
شــاهد تفاوت های خود با سایر مدیران خواهید بود. فراموش نکنید که 
کســب تجربه، تنها از دل وقوع حوادث تلخ به دســت نیامده و شما با 
تمرین چنین شــرایطی، می توانید بدون نیاز بــه اتفاقات تلخ و ناگوار، 

تجربیات الزم را به دست آورید. 
6-تیم شرکت را اولویت اول خود بدانید 

اگرچه همواره گفته می شود که باید مشتری را اولویت نخست بدانید، 
با این حال واقعیت این است که شما در ابتدا تیم خود را شکل خواهید 
داد و عملکرد آنها میزان مشــتری شما را تعیین خواهد کرد. به همین 
خاطر شایســته اســت تا آنها را در جایگاه باالتری تصور کنید. این امر 
باعث خواهد شــد تا تیم به باالترین ســطح راندمان دست پیدا کرده و 
رشــدی ســریع را تجربه کنید. در این رابطه فراموش نکنید که حتی 
مدیران نیز عضوی از تیم شــرکت بوده و باید کامال با همگان هماهنگ 
باشند. در نهایت این امر که در زمینه کسب سود، بیش از حد عجوالنه 

رفتار نکنید، زمینه را برای رشد حداکثری خود فراهم خواهید کرد. 
7-در زمینه استخدام با دقت عمل کرده و برای اخراج افراد تا 

حد امکان سریع باشید 
حتی یک استخدام اشتباه نیز ممکن است تا مدت ها شما را با مشکل 
مواجه ســازد. به همین خاطر نیز ضروری اســت تا دقت عمل کافی را 
در این رابطه داشــته و همواره ســه گزینه را به صورت آزمایشی مورد 
اســتفاده قرار دهید تا در نهایت بهترین گزینه ممکن را پیدا کنید. در 
این رابطه بهبود همیشــگی فرآیند استخدام، از جمله اقدامات ضروری 
محســوب شــده و منجر به جذب بهترین های موجود خواهد شد. در 
نهایت توجه داشــته باشید که ساختار شرکت شما باید به نحوی باشد 
که در صــورت نیاز به اخراج و یا جدا شــدن یک فــرد، این اقدام در 
کمترین زمان ممکن انجام شــود. در غیر ایــن صورت این امر خود به 
مشکلی در شرکت، خصوصا در زمینه مدیریت زمان منجر خواهد شد. 

8-شکست را به معنای پایان کار تصور نکنید 
حتی در بهترین حالت ممکن نیز شما با شکست هایی مواجه خواهید 
شــد، با این حال در صورتی که شخصیت قوی ای نداشته باشید، بدون 

شــک بسیار زود ناامید شــده و از ادامه دادن منصرف خواهید شد. در 
ایــن رابطه فراموش نکنید که حتی برترین کارآفرین ها نیز خصوصا در 
ابتدای کار خود با شکســت هایی جدی مواجه بوده اند. به همین خاطر 
ابدا نادرســت نیســت اگر افراد موفق را شکست خورده هایی بدانیم که 
ناامید نشــده اند. در این راستا ضروری است تا نگرش خود را نسبت به 
این مسئله تغییر داده و شکست را تنها به معنای فرصتی برای یادگیری 

بیشتر تصور کرده و در تالش برای بهبود سریع روحیه خود باشید. 
9-کتاب هرگز تنها نخورید نوشته کیت فراتزی را مطالعه کنید 

این کتاب به قدرت روابط و تاثیر شبکه ســازی در زمینه پیشــرفت 
افراد اشــاره دارد. جالب است بدانید که ســایمون سینک، نویسنده و 
سخنران مطرح نیز این کتاب را به همگان توصیه کرده است. به همین 
خاطر شــما نباید هیچ شانسی را برای گسترش دایره ارتباطات خود از 
دســت بدهید. این افراد حتی اگر در حــال حاضر نیز نتوانند کمکی را 
برای شــما به همراه داشته باشــند، می توان از آنها به عنوان مشتریان 
آینده اســتفاده کرد. به همین خاطر در ایــن زمینه نباید بیش از حد 

کوتاه بینانه رفتار کرد.
10-خود را به صورت کامل درگیر کار کنید 

بیشترین زمان شــما باید به کار اختصاص یابد. فراموش نکنید که 
بدن انســان قادر اســت تا به هر شــکلی که بخواهید، تغییر کند. به 
همین خاطر نیز ضروری اســت تا با اعمال فشار، در درازمدت آستانه 
تحمل خود در برابر سختی ها را افزایش دهید. در این رابطه فراموش 
نکنید که بیکاری، خود باعث خواهد شد تا ذهن به سمت افکاری برود 
که ممکن است روحیه شــما را تحت تاثیر قرار دهد. به همین خاطر 
ضروری اســت که تا حد امکان، ســاعت های بیکاری خود را کاهش 
دهید. در نهایت نباید انجام هر کاری را خارج از محدوده وظایف خود 
تلقی کنید. این امر نیاز به اســتخدام را خصوصا در ابتدای کار کاهش 
خواهد داد که خود یک مزیت بزرگ محســوب می شــود. همچنین 
الزم اســت تا همواره به دنبال افرادی باشید که قادر به انجام چندین 
کار بــوده و از اقداماتی نظیر دورکاری و همکاری بــا پیمانکارها نیز 

استقبال کنید. 
11-نگاهی چندجانبه داشته باشید 

با نگاهی به افراد موفق، پی به این نکته خواهید برد که آنها یک ایده 
جدید را پیدا کرده و با تکیه بر آن، به موفقیتی چشــمگیر دســت پیدا 
می کننــد. این امر نگرش یک فرد برنده را نشــان می دهد. این امر در 
حالی اســت که افراد عادی، به علت این امر که سایرین تاکنون در یک 
حوزه فعالیتی را نداشته اند از کنار حتی بهترین ایده ها نیز می گذرند. 
به همین خاطر نیز ضروری اســت تا نگرش خود را گسترش داده و به 
دنبال بررسی موضوعات از چند زاویه دید مختلف باشید. این امر بدون 
شــک باعث خواهد شــد تا بهترین فرصت ها را بتوانید برای خود خلق 
کنیــد. در آخر فراموش نکنید که هر یک از قوانین با توجه به نیازهای 
زمانه خود نوشته شــده اند. به همین خاطر نباید از اعمال تغییرات در 

آن واهمه ای داشته باشید. 
12-همواره برنامه جایگزین برای خود داشته باشید 

حتــی در بهترین حالــت نیز احتمــال دارد که همــه چیز مطابق 
پیش بینی ها جلو نرود. تحت این شــرایط اگر راهکاری دیگر را نداشته 
باشــید، بدون شــک با توقفی تلخ مواجه خواهید شد. به همین خاطر 
ضروری اســت تا برای هر هدف و اقدامی، یــک برنامه جایگزین را نیز 
تعیین کنید، با این حال تنها باید در شرایطی به سراغ این برنامه بروید 

که با مشکلی جدی و غیرقابل حل مواجه هستید. 
ادامه دارد ...
businesscollective :منبع
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دیدار مدیرکل محیط زیست استان و فرماندار بندرگز با مدیر مخابرات 
منطقه گلستان

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: کنعانی مدیر کل محیط زیست استان گلستان و احمدی فرماندار شهرستان بندرگز صبح امروز با مهندس 
شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان دیدار کردند.این نشست که  در محل دفتر مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه انجام شد ، مسائل 
مرتبط با مخابرات شهرستان بندرگز  ومحیط زیست استان مورد بررسی قرار گرفت  .در این دیدارمدیر مخابرات منطقه گلستان ضمن خوشآمدگویی  
وتسلیت بمناسبت فرارسیدن ایام عاشورا وتاسوعای حسینی از آمادگی مخابرات منطقه گلستان جهت برگزاری انتخابات الکترونیکی در سطح استان 
خبر داد.مهندس شهمرادی تالش برای رضایت مندی مردم و حفظ اعتماد آنان را مهم توصیف کرد و بر تقویت نقش و تاثیر گذاری مردم تاکید 
کرد وی در ادامه سرقت تجهیزات مخابراتی در سطح شهرها وروستاها را از دغدغه های مهم شرکت  دانست .احمدی فرماندار بندرگز ضمن تقدیر 
از فعالیت های مخابرات منطقه گلستان،همدلی و همراهی دستگاههای اجرایی را عاملی مهم در جهت رشد وپیشرفت استان بیان کرد وبه جهت 
حل مشکالت مردم،به بیان پاره ای از مسائل و مشکالت  مخابراتی پرداخت.در ادامه کنعانی مدیر کل محیط زیست استان گلستان  آمادگی خود را 
جهت تعامل بیشتر برای اجرای سایت ها وپوشش تلفن همراه در جنگل گلستان و مناطقی که تحت پوشش محیط زیست می باشند را اعالم کرد.

شهردار گرگان: عشق حسینی توطئه ها و سنگ اندازی ها را خنثی می کند
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان گفت: اگر عشق حسینی باشد می توانیم برابر تمام توطئه ها و سنگ اندازی ها مقاومت کنیم و 
به اهداف بزرگ دست یابیم.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود شب گذشته در  جمع عزاداران حسینی 
شهر گرگان در هیات عزاداری بیت الزهرا)س( اظهار کرد: همه ما باید قدر برگزاری این مراسم ها را بدانیم.وی با اشاره به حضور باشکوه جوانان در 
مراسم های عزاداری حسینی گفت: حفظ این آرمان ها از اهمیت باالیی برخوردار است و حقیقت عاشورا است که با گذشت چند صد سال از آن واقعه 
بزرگ حتی نسل های امروز را در پای این خیمه ها و مساجد و حسینیه ها نگه داشته است.شهردار گرگان تصریح کرد: اشعار این روزهای مداحان 
باید مفهوم باالیی داشته باشد که خوشبختانه بصیرت و شعور حسینی باعث شده امروز این اشعار ارزشمند و مفهومی باشد.دادبود گفت: شعور کنار 
شور حسینی دو عامل مهم پیدا کردن راه درست و رسیدن به عاقبت بخیری است.وی بیان کرد: در طول تاریخ منفعت طلبی شخصی و دنیاطلبی 
آسیب های زیادی به جامعه اسالمی وارد کرده است، تنها گذاشتن امام حسین علیه السالم و مصیبت عاشورا یک دلیلش منفعت طلبی و دنیا خواهی 
بود حتی از طرف متدینین و خواص، متاسفانه امروز هم درگیر این منفعت طلبی ها هستیم که جامعه اسالمی را تهدید می کند.دادبود گفت: اما اگر 

همین عشق حسینی باشد می توانیم برابر تمام توطئه ها و سنگ اندازی ها مقاومت کنیم و به اهداف بزرگ دست یابیم.

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی
تجلیل از بازنشستگان بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 

ارومیه- رونق:  مهندس محمود بدلی مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،  در این مراسم  بیان نمود: 
بازنشستگان این نهاد در طول سالها خدمات صادقانه در ارائه فعالیتهای عمرانی بویژه در روستاها و بازسازی 
مناطق سانحه دیده زحمات زیادی متحمل شدند و با تجربیاتی که در طول خدمت خود بدست آوردند 
سرمایه این نهاد می باشند، لذا ضمن بهره مندی از این تجربیات، همواره باید مورد تکریم قرار گیرند و هر موقع 
به بنیاد مراجعه نمودند احساس غریبی نکنند، و تا حد امکان نیز در راستای ارتقای رفاه این عزیزان زحمتکش 
بیش از پیش تالش مضاعف داشته باشیم. در ادامه مهندس دیدارایان و جناب آقای سید محمود حسینی 
از مسئولین کانون بازنشستگان بنیاد مسکن آذربایجان غربی در خصوص اقدامات انجام یافته در کانون برای 
افزایش سطح رفاه بازنشستگان محترم و نیز از ثبت شرکت عمرانی با هدف فعالیت در شاخه های عمرانی و نیز گزارشی از صندوق بازنشستگی بنیاد 
مسکن آذربایجان غربی به سمع ونظر حاضرین در مراسم رساندن در پایان این مراسم از آقایان اسکندر صابر ، هوشنگ غفاری ، حسین معصوم زاده 
، مهندس سید هاشم نگینی ، فرنوش اسماعیل زاده و سیفعلی سلطان زاده و همکار گرامی جناب آقای جهانگیر تقی یار از واحد روابط عمومی  که 
امسال به درجه شریف بازنشستگی نائل گردیده اند تجلیل بعمل آمد .روابط عمومی بنیاد مسکن آذربایجان غربی نیز بع نوبه خود نائل گردیدن این 
عزیزان به مقام بازنشستگی را تبریک گفته و از خداوند متعال برای این عزیزان طول عمر و شادکامی در کنار خانواده های محترم ایشان را مسئلت دارد . 

حضور 3۵ شرکت معتبر در نخستین نمایشگاه پوشش های ساختمانی اصفهان
اصفهان – قاسم اسد: ۳5 شرکت معتبر فعال داخلی در نخستین نمایشگاه پوشش های ساختمانی اصفهان )Coverex( حضور خواهند داشت. 
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه طی روزهای ۲۶ تا ۲۹ شهریورماه در محل برپایی نمایشگاه های 
بین المللی استان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد و شرکت های فعال در زمینه شیشه و سازه های نما، پوشش های نانو، پوشش های بزرگ نمای 
ساختمان، چوب، سیمان، رنگ و... را گرد هم جمع خواهد کرد.این شرکت ها که به صورت عمده از دو استان تهران و اصفهان در نمایشگاه حضور 
می یابند، فعالیت ها، کاالها و توانمندی های خود را در مساحتی بالغ بر سه هزار مترمربع فضای نمایشگاهی به نمایش خواهند گذاشت.رنگ ریف، ریسمان، 
اصفهان آلفام، پارس نما، عقیق نقش جهان، سیمان اصفهان، Oasis، مازند چوب آریا و دفتر معماران بزرگ پلشیر از جمله شرکت ها و برندهای معتبر 
حاضر در نخستین نمایشگاه پوشش های ساختمانی اصفهان به شمار می روند.اصفهان برای نخستین بار در کشور میزبان عنوان نمایشگاه پوشش های 
ساختمانی است. همین عامل سبب شده تا شاهد برگزاری یک نمایشگاه کامالً تخصصی باشیم که بسیاری از برندهای معتبر از آن استقبال کرده اند.در 
کنار این نمایشگاه، چهار سمینار تخصصی نیز برگزار می شود. سمینار صادرات در شرایط رکود صنعت ساختمان، سمینار آموزشی آجر و سمینار آموزشی 
گروه صنعتی ریف از جمله برنامه های جانبی نخستین نمایشگاه پوشش های ساختمانی اصفهان به شمار می روند.عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه 
می توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۲ روزهای ۲۶ تا ۲۹ شهریورماه به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تحقق یافت
بیش از 41 هزار متر عملیات حفاری در سال گذشته

کرمانشاه – منیر دشتی: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران طی سال گذشته در مجموع با انجام ۴۱ هزار و ۳۲5 متر عملیات حفاری، ۱۶ حلقه 
چاه را تکمیل نمود. مهندس رامین حاتمی مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اعالم این خبر اظهار داشت : در سال ۱۳۹۷در مجموع ۱۶ 
حلقه چاه تکمیل شده که از این تعداد ۱۱ حلقه چاه جدید و پنج حلقه چاه تعمیری است. جمع متراژحفاری نیز حدود ۳۶ هزار و ۹۸۰ متر چاه جدید 
و چهار هزار و ۳۴5 متر چاه تعمیری را شامل می شود.وی افزود : از ۱۶ حلقه چاه حفاری شده هفت حلقه چاه جدید نفتی و چهار حلقه چاه جدید 
گازی است و حفاری چاههای تعمیری نیز شامل سه چاه تعمیری نفتی و دو چاه تعمیری گازی است.به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران ، مهندس حاتمی با بیان اینکه سال گذشته به طور متوسط از هشت دکل استفاده شده است ، درباره وضعیت چاههای حفاری شده 
نفتی و گازی خاطرنشان کرد : چاههای نفتی جدید در میدانهای سعادت آباد ، پایدار غرب ، دهلران و نفت شهر ،چاههای گازی جدید در میدانهای 
نار ، خانگیران ، هما و تنگ بیجار و چاههای تعمیری نفتی در میدانهای آبان ، چشمه خوش و دهلران و تعمیری گازی در میدان خانگیران قرار دارد.
بر اساس این گزارش ، مهندس حاتمی درباره برنامه حفاری شرکت در سال جاری تصریح کرد : تا کنون تعداد ۱۰ حلقه چاه در سال جاری تکمیل 
شده است که از این تعداد هشت حلقه چاه جدید و دو حلقه چاه تعمیری است که از این هشت حلقه چاه جدید سه چاه نفتی و پنج چاه گازی را 
شامل می شود. چاههای تعمیری نیز یک چاه نفتی و یک چاه گازی است. همچنین متراژ حفاری شش هزار و ۸۴۰ متر چاههای جدید و یک هزار 
و ۲۲۴ متر چاههای تعمیری را در بر می گیرد. متراژ کلی این ۱۰ حلقه چاه ۲۹ هزار و ۴۲۱ متر می باشد. متوسط استفاده از دکلهای حفاری در 

حال حاضر نیز شامل هفت دکل است و تا پایان امسال تعداد ۱۰ تا ۱۱ حلقه چاه نیز تکمیل خواهد شد.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان همدان در دیدار بافرماندار شهرستان درگزین:
آموزش های مهارتی زمینه ساز اشتغال است

همدان – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
همدان مدیر کل به همراهی روسای ستادی این اداره کل با فرماندار شهرستان درگزین مالقات کردند. فرماندار 
شهرســتان درگزین با اشــاره به عملکرد خوب و موفق اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت:این 
شهرستان بیشتر  در خوشه کشاورزی نیازمند آموزش های مهارتی می باشد. ناظری پور با تاکید بر جدی 
گرفتن آموزش های مهارتی بیان کرد:اگر آموزش جدی گرفته نشود فرصت های ایجاد اشتغال از دست 
خواهند رفت. فرماندار درگزین خواستار فضایی برای بازار صنایع دستی و فروش محصوالت تولیدی در این 
حوزه شد و اظهار داشت:همه به سازمان آموزش فنی و حرفه ای در حوزه آموزش های مهارتی و ایجاد اشتغال 
اطمینان دارند. در ادامه مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان گفت:آموزش های مهارتی زمینه ساز اشتغال هست. وهب مختاران با تاکید 
بر مزیت های موجود در استان و منطقه بیان داشت:با توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی هر منطقه آموزش های مورد نیاز را اجرا می کنیم.مختاران 
همچنین از  فعالیت  و اجرای دوره های تخصصی در مرکز هتلداری و گردشگری خبر داد و افزود:به زودی  بزرگترین مرکز  آموزشی مبل و مبنت 
نیز در شهرستان مالیر افتتاح وراه اندازی خواهد شد. وی از حضور موفقیت آمیزتیم ملی مهارت کشورمان در مسابقات ۲۰۱۹ کازان روسیه خبر داد و 

بیان داشت:تیم ملی مهارت کشورمان موفق شد با اخذ یک مدال نقره دو مدال برنز و دو دیپلم افتخار در بین ۶۳ کشور جهان به رتبه ۱5 دست یابد.

اجرای طرح »مهر تحصیلی« برای کمک به دانش آموزان نیازمند بوشهری
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل اوقاف استان بوشهر : این طرح با هدف اجرای صحیح و امینانه نیات واقفان در موضوعات کمک 
به تحصیل دانش آموزان اجرا می شود که امسال برای هفتمین سال متوالی دراستان بوشهر برگزار شد . به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف 
وامورخیریه استان بوشهر، درآستانه شروع سال تحصیلی جدید طرح مهر تحصیلی ویژه اعطای بسته های لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند توسط 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اجرا گردید .حجت االسالم اسماعیل پور مدیر کل اوقاف استان با اعالم این خبرافزود: این طرح با هدف اجرای 
صحیح و امینانه نیات واقفان در موضوعات کمک به تحصیل دانش آموزان اجرا می شود که امسال برای هفتمین سال متوالی دراستان بوشهر برگزار 
شد .مدیر کل اوقاف استان خاطر نشان کرد ،امسال نیز همچون سال های گذشته براساس ابالغ دستور العمل سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل 
اوقاف استان بوشهر در راستای اجرای امینانه نیات واقفان خیر اندیش و در قالب طرح مهر تحصیلی ،۸۰۰ بسته لوازم التحریرشامل کیف و نوشت افزار 
با طرح جلد ایرانی اسالمی به ارزش یک میلیارد وششصد میلیون ریال را برای یک سال تحصیلی دانش آموزان نیازمند مناطق محروم استان در دو 

مقطع ابتدایی و متوسطه تهیه واز طریق ادارات اوقاف شهرستان های استان اهداء کرده است

اخبار

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: اداره کل بنادر و دریانوردی در 
ارزیابی عملکرد سال ۹۷ ادارات و دستگاه های اجرایی استان هرمزگان در 
قالب بیست و دومین جشنواره استانی شهید رجائی، موفق به اخذ رتبه 
برتر در شاخص های عمومی و اختصاصی شد . به گزارش روابط عمومی 
بنادر و دریانوردی هرمزگان، در جریان برگزاری آیین تجلیل از دســتگاه 
های اجرایی برتر بیست و دومین جشنواره استانی شهید رجایی که ظهر 
روز پنج شــنبه ۲۱ شهریورماه ۹۸ در سالن شرکت ملی گاز  بندرعباس 
برگزار شد، اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از سوی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان به عنوان دستگاه برتر معرفی شد و با کسب باالترین 
مجموع امتیاز شــاخص های عمومی و اختصاصی، جایگاه برتر را در بین 
بیش از یکصد دستگاه در قالب ارزیابی عملکرد سال ۹۷ در مقایسه با سال 
۹۶ کسب کرد. بر همین اساس و طی مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه 
و امام جمعه بندرعباس، استاندار، رییس کل دادگستری، رییس و اعضای 

مجمع نمایندگان مردم در مجلس و جمعی از مقامات ارشد استان، از "اله 
مراد عفیفی پور" مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اهداء لوح 
و تندیسی ویژه، تجلیل و تقدیر بعمل آمد. "صالح دریانورد" رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان طی سخنانی به تشریح برخی رکوردهای 

قابل توجه مجموعه بنادر و دریانوردی طی یکســال گذشته پرداخت و 
ترابری ایمن بیش از ۱۷ میلیون نفر ســفر بین سرزمین اصلی و جزایر 
خلیج فارس، توسعه زیرساخت ها و اسکله های شناور گردشگری دریایی 
در سواحل و جزایر، رشد سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ها و تکمیل 
تجهیزات اســتراتژیک بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین و پیشرفته 
ترین بندر کانتینری ایران را از جمله دالیل انتخاب این دستگاه در فهرست 
برترین های جشنواره عنوان کرد. در بخشی از متن لوح اهدایی به مدیر 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان که به امضای"فریدون همتی" اســتاندار 
و رییس ســتاد برگزاری بیست و دومین جشنواره استانی شهید رجایی 
رسیده، چنین آمده اســت: "از آنجایی که در پرتو تالش های ارزشمند 
حضرتعالی و همکاران از سوی ســتاد جشنواره شهید رجایی استان در 
ارزیابی عملکرد مربوط به رشد امتیازات شاخص های عمومی و اختصاصی 
سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۹۶ به عنوان دستگاه برتر انتخاب گردیده اید، "

ایالم - هدی منصوری:  بمنظور تبادل نظر و بررسی مشکالت حوزه 
درمانی کارکنان صنعت نفت اســتان ایالم گردهمایی با حضور مدیران 
عامل و مدیران منابع انسانی شرکت های نفتی مستقر در استان با معاون 
درمان و کارشناســان بهداری و بهداشت غرب کشور به میزبانی شرکت 
گاز اســتان ایالم برگزار گردید. در این گردهمایی و تبادل نظر مهندس 
شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان، رفع مشکالت و دغدغه های 
درمانی کارکنان را از اولویت های ســازمان در نگهداشت نیروی انسانی و 
جلــب رضایت خانواده های کارکنان عنوان نمود. وی ابراز امیدواری کرد 
علی رغم کمبودها و محرومیت های زیرســاختی درمان در استان ایالم 
بتوانیم با گسترش خدمات درمانی صنعت نفت در استان رضایت حداکثری 
کارکنان را بدســت آوریم. در ادامه گردهمایی مدیران عامل شرکت های 

نفتی و مدیران منابع انسانی شرکتی به بیان مشکالت،نواقص ،کمبودها و 
چالش های درمانی کارکنان در استان از جمله نبود پزشکان طرف قرارداد 

در همه تخصص ها ،عدم ارائه خدمات دندانپزشــکی طرف قرارداد، عدم 
وجود درمانگاه و بیمارســتان صنعت نفت در استان، مشکالت در حوزه 
اعزام پزشکی خواستار رفع آنها و گسترش خدمات بهداشت و درمان نفت 
در استان شدند. در ادامه گردهمایی دکتر آقایانی معاون درمان بهداری و 
بهداشت غرب به ابالغ محدودیت های سازمانی در حوزه توسعه درمان در 
صنعت نفت اشــاره و جلب رضایت کارکنان و خانواده های صنعت نفت 
استان ایالم را از اولویتهای مدیریت بهداشت و درمان غرب کشور عنوان 
نمود و در جهت رفع مشکالت و نواقص درمانی صنعت نفت استان ایالم 
با توجه به افزایش روز افزون و توســعه میادین نفت و گاز و نیز افزایش 
جمعیت طبی اســتان، قول مســاعدت و پیگیری ویژه را از طریق ستاد 

بهداشت و درمان صنعت نفت دادند.

»پیام تقدیر و تشکر استاندار قم از علما، مردم و دست اندرکاران برگزاري 
مجالس عزاداري دهه اول محرم«

هیِد« الُم َعلَی الُْحَسْیِن الَْمْظُلوِم الشَّ »اَلسَّ
خداي منان را شاکر و سپاسگزاریم که مجالس عزاداري دهه اول محرم ، 
به ویژه مراسم تاسوعا و عاشوراي حسیني، با حضور پرشور و شعور دوست 
داران امامت و والیت اســتان و خیل عظیم زائران و مشــتاقان ابا عبداهلل 
الحسین)ع( از استان ها و کشورهاي مختلف، باشکوه و معنویت خاص و 
در کمال امنیت و آرامش برگزار گردید و بار دیگر جلوه هاي زیبایي از شور 
و شعور واالي حسیني و عشق و ارادت بي نظیر مردم این خطه مقدس، 

نسبت به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( را به نمایش گذاشت.
به عنوان عضو کوچکی از عزاداران و ارادتمندان سیدالشــهداء)ع( ، بر 
حسب وظیفه، فرض مي دانم از حضور و مشارکت یکایک عزاداران، ائمه 

محترم جماعات و هیأت امناي مساجد و بانیان برپایي هیئات و دسته جات 
عزاداري در اســتان، خاصه علما و مراجع معظم تقلید که نقش بسزایي 
در خلق این حماسه باشکوه داشته اند و نیز از مدیریت شایسته و تالش 
و اهتمــام جدي عوامل اطالعاتي، امنیتــي، انتظامي و قضایي در تأمین 
نظم و امنیت مطلوب مجالس و اجتماعات این ایام و ســایر دستگاه هاي 
فرهنگي، تبلیغي، خدماتي، امدادي و درماني خدمات رسان به عزاداران به 
ویژه تولیت معزز حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران، صمیمانه تشکر و 
قدرداني نموده و توفیق و سعادت همگان را در مسیر معنوي تعظیم شعائر 
اسالمي و بهره مندي از برکات اقامه عزاي آل محمد)ص(، از درگاه حضرت 

احدیت مسألت دارم.

اهواز - شبنم قجاوند: طی حکمی ازسوی مدیرعامل شرکت توانیر 
محمود دشت بزرگ در سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان ابقا شد. محمد حسن متولی زاده مدیرعامل شرکت 
توانیر و رییس مجمع عمومی شــرکت هــای تابعه طی حکمی محمود 
دشــت بزرگ را برای مدت ۲ سال دیگر به عنوان مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان منصوب کرد. درمتن این حکم آمده است: جناب آقای 
مهندس محمود دشت بزرگ، با توجه به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب 
ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم ازتاریخ صدور مجددا برای مدت ۲ سال 
خوزستان منصوب می شوید. از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی را به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای 

درخدمت به جمهوری اسالمی ایران و پیشبرد اهداف شرکت براساس برنامه 
ها و سیاست های کالن وزیر نیرو مسئلت می نماید. شایان ذکر است محمود 
دشت بزرگ از اسفند ۹۴ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان است، 
نوسازی و توسعه شبکه، ایمن سازی شبکه در مقابله با پدیده های جوی و 
گرد و غبار، پایداری شبکه برق در فصل گرم، نهادینه کردن الگوی بهینه 
مصرف برق و .. را در کارنامه مدیریتی خود در برق منطقه ای خوزستان دارد. 
همچنین در احکام دیگری از سوی مدیرعامل شرکت توانیر، مهرداد سروش 
و کیوان خورسند برای مدت ۲ سال دیگر به عنوان عضو اصلی هیات مدیره 

شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان منصوب شدند.

مشهد - صابر ابراهیم بای : مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی در 
راستای تکریم ارباب رجوع و تاکیدات استاندار محترم مبنی بر ارتباط چهره 
به چهره مدیران دســتگاه های اجرایی با مردم، روزهای دوشنبه هر هفته 
پذیرای جمعی از شــهروندان است. هدف از این دیدارها بررسی مشکالت 
مردم در حوزه گازطبیعی و اقدام فوری برای حل مشکالت آنان در چارچوب 
قانون در راستای مدیریت موثر، کارآمد و جهادی می باشد.مدیرعامل شرکت 
گاز خراسان رضوی عالوه بر برگزاری بیش از ۱۰۰ مالقات عمومی در سال 
گذشته و نزدیک به ۲۴ دیدار چهره به چهره با مردم از ابتدای امسال تاکنون 

در محل دفتر کار خود، نشست های گسترده تخصصی با نمایندگان مردم 
پیرامون مشکالت حوزه گازرسانی استان، دیدارهای عمومی با شهروندان در 
حاشیه سفر به نقاط مختلف استان و همچنین پاسخگویی برخط از طریق 
سامانه تلفنی سامد دولت داشــته است.شهروندان گرامی می توانند برای 
اطالع از زمان مراجعه برای مالقات حضوری با شماره ۳۷۰۷۲5۰۲ تماس 
بگیرند. الزم به یادآوری است؛ جلسات مالقات هفتگی مدیرعامل شرکت گاز 
استان خراسان رضوی با شهروندان از سال ۹5 هر هفته در روزهای دوشنبه 

از ساعت ۸ تا ۱۱ برگزار می شود.

ساری – دهقان : شرکت گاز مازندران حائز رتبه برتر شورای امر به 
معروف و نهی از منکر اســتان مازندران شد و مورد تقدیر مسئوالن قرار 

گرفت.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شــرکت گاز استان 
مازندران، "آیت ا... نورا... طبرســی" نماینده ولی فقیه و رئیس ستاد امربه 
معروف و نهی ازمنکر در اســتان مازندران بــا اهداء لوح تقدیر از "جعفر 
احمدپور" مدیرعامل شرکت گاز اســتان مازندران به عنوان رئیس برتر 
شورای امر به معروف و نهی از منکر در سطح دستگاه های اجرایی استان 
۱۳۹۷ تقدیر کرد.در متن لوح تقدیر آمده است: خدمت در نظام مقدس در راســتای پیشبرد برنامه های ســتاد امربه معروف و نهی ازمنکر سال 

جمهوری اسالمی از نعمات عظیم خداوندی و مسند خدمتگزاری به مردم، 
توفیقی واالست.در این پیام اضافه شده است: به پاس همکاری ، زحمات 
و تالش بی شــائبه جنابعالی در راستای پیشبرد برنامه های ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر در سال ۱۳۹۷ و به مصداق حدیث "من لم یشکر 
المخلوق لم یشــکر الخالق" از شــما به عنوان )رئیس برتر شورای امر به 
معروف و نهی از منکر در سطح دستگاه های اجرایی استان( تقدیر و تشکر 
به عمل می آید.در این پیام تصریح شده است: توفیقات روزافزون جنابعالی 
را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اســالمی و پیروی از منویات مقام 

معظم رهبری )مدظله العالی( از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

اراک- مینو رستمی: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان 
مرکزی با اشــاره به وضعیت اجرای طرح فاضالب در شــهرهای استان 
مرکزی گفت: ۶۴ درصد از جمعیت  شهری استان مرکزی تحت پوشش 

خدمات فاضالب هستند.. 
یوســف عرفانی نســب با اشــاره به وضعیت اجرای طرح فاضالب در 
شهرهای استان مرکزی اظهار داشت: ۶۴ درصد از جمعیت  شهری استان 
مرکزی تحت پوشش خدمات فاضالب هستند.وی افزود: تعداد شهرهای 

تحت پوشش خدمات فاضالب در استان مرکزی ۸ شهر و شامل و شامل 
شهرهای اراک، ساوه، خمین، محالـت، دلیجان ، تفرش، آشتیان و مهاجران 
می شــود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان مرکزی تصریح 
کرد: تعداد ۱۱ تصفیه خانه  فاضالب در دست بهره برداری در استان داریم.
عرفانی نسب با اشاره به تصفیه خانه های فاضالب در دست ساخت هم گفت: 
تعداد ۳ تصفیه خانه در دست ساخت در استان داریم که اعتبار مورد نیاز 
برای تصفیه خانه فاضالب شهرهای شــازند و آستانه ۲۲۰ میلیارد ریال، 

اعتبار مورد نیاز برای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب خمین ۱۴۰ میلیارد 
ریال و اعتبار الزم برای تکمیل مدول اول ســومین تصفیه خانه فاضالب 
اراک ۸۰ میلیارد ریال است.وی با اشاره به تعداد آزمایشگاه های فاضالب 
موجود در استان بیان کرد: تعداد آزمایشگاه های فاضالب در استان مرکزی 
۷ واحد است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان مرکزی عنوان 
کرد: میزان خطوط اصلی و فرعی فاضالب در اســتان مرکزی یک هزار و 

۶۴۸ کیلومتر است.

 رشت- مهناز نوبری:  دیر امور آبفای بندرانزلی از توسعه شبکه 
و لوله گذاری آب شــرب بهداشــتی به مجتمع بزرگ بازار ماهی 
فروشــان واقع در خیابان نواب خبر داد .محمود امیری مدیر امور 
آبفــای بندرانزلی ضمن اعالم این خبرافزود:برای اجرای این پروژه  

5۲5 مترلولــه گذاری با لوله پلی اتیلن در اقطار ۱۱۰ و ۹۰ میلی 
متری انجام پذیرفته اســت.وی تصریح کرد: این پروژه در بخش 
مختلف شامل خرید لوله و اتصاالت و شیرآالت و حفاری براساس 
مشارکت و مصوبه هیأت مدیره بازار ماهی فروشان اجراشد و نظارت 

بر آن نیز توسط واحد امانی امور صورت گرفته است.امیری مجموع 
هزینه های طرح را بالغ بر 5۳۰ میلیون ریال عنوان و اضافه کرد:با 
اجرای این پروژه  تعداد ۱۲۸ فقره انشــعاب به غرفه های موجود 

واگذار گردید .

 بنادر و دریانوردی هرمزگان به عنوان دستگاه برتر
در بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی تقدیر شد 

گردهمایی مدیران عامل و منابع انسانی صنعت نفت استان ایالم با بهداری و بهداشت غرب کشور

پیام تقدیر و تشکر استاندار قم از علما، مردم و دست اندرکاران برگزاري مجالس عزاداري دهه اول محرم

با حکم مدیرعامل شرکت توانیر

محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ابقا شد

دیدار مدیرعامل گاز خراسان رضوی با شهروندان در روزهای دوشنبه

شرکت گاز مازندران حائز رتبه برتر شورای امر به معروف و نهی از منکر مازندران شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان مرکزی:
64 درصد از جمعیت شهری استان مرکزی تحت پوشش خدمات فاضالب قرار دارند  

طرح آبرسانی وتوسعه شبکه آب در مجتمع بزرگ ماهی فرو شان بندرانزلی اجراشد
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هــوش مصنوعی محــل تالقی بســیاری از علوم و فنون اســت که 
کاربردهای گوناگــون و فراوانی در علوم رایانه، علوم مهندســی، علوم 

زیست شناسی و پزشکی، علوم اجتماعی و بسیاری از علوم دیگر دارد.
براساس آخرین گزارش، جمهوری اسالمی ایران در بین پرتولیدترین 
کشورهای علمی دنیا در هوش مصنوعی بوده و براساس اطالعات سال 
۱۹۹۷ تــا ۲۰۱۷ ایــران رتبه ۱۴ دنیا در حوزه هــوش مصنوعی را در 
اختیار داشــته و تعداد مقاالت ایران در این مدت ۳۴ هزار و ۲۸ مورد 

بوده است.
به گزارش مهر از سوی دیگر، ایران هفتمین کشور برتر دنیا از لحاظ 
مقاالت پراستناد است و تنها کشوری در خاورمیانه به شمار می رود که 
در بین ۱۰ کشــور برتر دارای بیشــترین مقاالت پراستناد جای گرفته 
اســت. می توان جمع بندی کرد که ایران تقریبــاً ۱.۳درصد از مقاالت 
پراســتناد هوش مصنوعی دنیا و همچنین ۰.۰۲ درصد از مقاالت داغ 

این حوزه را تولید کرده است.
در همین راســتا مشروح گفت وگو با دکتر مهدی محمدی دبیر ستاد 
توســعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران درخصوص 
اهمیت هوش مصنوعی در کشــور، میــزان تمرکز محققان ایرانی روی 
هــوش مصنوعــی، فعالیت های شــرکت های دانش بنیــان و تیم های 
استارت آپی در بخش هوش مصنوعی و اقدامات معاونت علمی در حوزه 

هوش مصنوعی و... را می خوانید.
*پیشگامان هوش مصنوعی در دنیا چه کشورهایی هستند؟

هوش مصنوعی یک حوزه فناوری کلیدی در هر کشوری است و ۱۰ 
کشور چین، ویتنام، اندونزی، آمریکا، تایلند، برزیل، فرانسه، انگلستان، 
لهســتان و ایتالیا در این حوزه رشــد قابل توجهی کرده اند و بیشترین 
میزان استفاده از این فناوری را دارند. اکنون دنیا به اهمیت زیاد توسعه 
هوش مصنوعی واقف شــده اســت و در حال حاضر ۶۰ کشور، سندی 

ملی برای توسعه این فناوری کاربردی در کشور خود تنظیم کرده اند.
اما این حوزه هم در ایران مورد توجه قرار گرفته اســت به طوری که 
محققان در دانشگاه ها و شــرکت های دانش بنیان به این موضوع توجه 

ویژه ای کرده اند.
*در حال حاضر چه حوزه  هایی از هوش مصنوعی بیشــتر مورد توجه 

است؟

پردازش، یادگیری، اســتدالل و قدرت حل مســاله چهار رکن اصلی 
شکل گیری هوش مصنوعی است؛ به همین دلیل می توانیم بگوییم این 
فناوری قادر اســت تحلیل انســان در برخورد با پدیده های طبیعی را 

ارتقا دهد.
در حال حاضر محققان در چندین مرکز تحقیقاتی در دانشــگاه های 
اصلــی عمدتا روی تولیــد محصول در حوزه هــوش مصنوعی فعالیت 
می کنند که بیشــتر روی حوزه یادگیری عمیق، پردازش تصویر و صدا، 

تحلیل داده های کالن با استفاده از هوش مصنوعی تمرکز دارند.
گزارش های زیادی در مورد جایــگاه ایران در زمینه هوش مصنوعی 
منتشر شــده که خبر از وضعیت خوب کشــورمان در زمینه تولیدات 
علمی هوش مصنوعی می دهد، اما می خواهیم از زبان شــما بشنویم که 

جایگاه ایران در سایر زمینه ها به چه صورت است؟
ایران از نظر منابع انســانی و تولید مقــاالت، جایگاه خوبی در حوزه 
هــوش مصنوعی دارد؛ در حال حاضر ایران رتبه ۱۲ در دنیا را از لحاظ 

تولید مقاالت به خود اختصاص داده است.
بدون شــک ظرفیت های انســانی خوبی در کشــور در حوزه هوش 
مصنوعی داریم بــه طوری که حتی برخی از نیروهای انســانی ایرانی 
خارج از ایران در این حوزه فعالیت می کنند که ما می توانیم از ظرفیت 

آنها بهره ببریم.
*با توجــه به اینکه هوش مصنوعی از جمله فناوری هایی اســت که 
کاربردهای گوناگون در علوم رایانه، علوم مهندسی، علوم زیست شناسی 
و پزشــکی، علوم اجتماعی و بســیاری از علوم دیگــر دارد و مرتبط با 
حوزه های دیگر است بفرمایید که برای توسعه فناوری هوش مصنوعی 
چه بخش هایی باید روی کار بیایند تا با این همگرایی به توســعه هوش 

مصنوعی در کشور منتهی شود؟
هوش مصنوعی حوزه ای اســت که تنها نمی تواند یک محصول باشد 
بلکه تولید آن نیازمند همگرایی حوزه های دیگر از جمله گردشــگری، 
زنجیره تامین، شــهر هوشمند، خانه هوشمند و ... است؛ اگر حوزه های 
دیگر به ســمت این تکنولوژی بیایند هوش مصنوعی می تواند توســعه 
یابــد. در اصل باید زنجیره های باالدســت عاملی برای توســعه هوش 
مصنوعی باشند. هوش مصنوعی می تواند تحولی در کشور ایجاد کند که 
این تحول نیازمند همکاری دســتگاه های اجرایی است؛ به عنوان مثال 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 

وزارت اقتصاد نیاز است که پا به عرصه بگذارند تا بتوانیم شاهد تحوالت 
حوزه هوش مصنوعی باشیم.

*تاکنون میزان ورود استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان به حوزه 
هوش مصنوعی چگونه بوده است؟

در حال حاضر تیم های استارت آپی در زمینه هوش مصنوعی فعالیت 
می کنند؛ به طوری که می توان اکنون شاهد فعالیت 5۰ تیم استارت آپی 
در کشــور بود. از طرفی هم شــرکت های دانش بنیان در زمینه هوش 
مصنوعی فعالیت می کنند و اکنون ۱5-۱۰ شــرکت دانش بنیان نیز در 

زمینه هوش مصنوعی محصوالتی را به تولید رسانده اند.
*چشم انداز پیشرفت هوش مصنوعی را در کشور چگونه ارزیابی می کنید؟
بــا وجود ظرفیت های باال در زمینه نیروهای انســانی و دانش هوش 
مصنوعی می توانیم تحول آفرین باشــیم. بســیاری از کشورها به سمت 
هوش مصنوعی روی آورده اند و اگر این موضوع را جدی نگیریم شکاف 

جدی بین ما و سایر کشورها رخ می دهد.
در حــال حاضر در زمان طالیی هســتیم و باید هــوش مصنوعی را 
دریابیم. با اقداماتی که داشته ایم می توانیم بگوییم که بدون شک هوش 
مصنوعی در کشور تحول ساز اســت و اگر در همین ریل حرکت کنیم 

بدون هیچ اغراقی تا پنج سال دیگر تحول آفرینی خواهد شد.
*برای تحول و پیشرفت آیا نیاز به سرمایه گذار در این عرصه نیست که 
بتواند به استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان کمک کند تا این زمانبندی 

تحول تا پنج سال دیگر در عرصه هوش مصنوعی محقق شود؟
بله. حضور ســرمایه گذاران و شــتابدهنده ها می تواند در این عرصه 
تاثیرگذار باشــد. البته که با حمایت ســتاد توسعه اقتصاد دیجیتال در 
چهار ماه گذشــته سه شــتاب دهنده تخصصی نیز در این حوزه شکل 

گرفته است.
برای جذب ســرمایه گذاری  در حوزه هوش مصنوعی در این زمینه با 
صندوق نوآوری و شکوفایی مذاکراتی داشتیم تا یک صندوق مشترکی 
توســط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و 

شکوفایی تشکیل شود و سرمایه گذاری در این حوزه افزایش یابد.
همچنین توانستیم از سوی ســتاد توسعه اقتصاد دیجیتال شرایطی را 
فراهم آوریم که با سه دانشگاه نیز مذاکراتی داشته باشیم تا آزمایشگاه های 

تخصصی هوش مصنوعی در این دانشگاه ها راه اندازی شود.
یکی از برنامه های ســتاد توســعه اقتصــاد دیجیتال برای توســعه 

این حــوزه، پنج برابــر کردن ســرمایه گذاری در حوزه شــکل گیری 
استارت آپ های حوزه هوش مصنوعی است. درواقع یکی از اولویت های 

ستاد، افزایش سرمایه گذاری در این حوزه است.
*با ورود ســرمایه گذاران به این حوزه چگونه مســیر توســعه هوش 

مصنوعی متحول خواهد شد؟
می بایست سرمایه گذاران برای ورود به حوزه هوش مصنوعی ترغیب 
شــوند از این رو ما در ستاد توســعه اقتصاد دیجیتال در صدد هستیم 
تعداد اســتارت آپ های این حوزه را در آینــده ای نزدیک به ۲۰۰ مورد 

برسانیم.
*با توجه به اینکه ستاد توســعه اقتصاد دیجیتال می تواند تاثیرگذار 
در فناوری های نوظهور باشد؛ بفرمایید که برنامه های ستاد برای توسعه 
هوش مصنوعی که یکی از شاخه های فناوری های نوظهور است چیست؟
این ســتاد حمایت از فناوری های نوظهور را در برنامه خود قرار داده 

که یکی از این فناوری ها، هوش مصنوعی است.
با حمایت های ســتاد توســعه اقتصــاد دیجیتال، شــتاب دهنده ها 
در حوزه هوش مصنوعی شــکل می گیرند تا به واســطه شتاب دهنده 
مکانیزم حمایتی از اســتارت آپ ها و ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و 

سخت افزاری فراهم شود.
محققان در این حوزه به GPU نیاز دارند که یک سیستم پردازشگر 
قوی است. این سیســتم اکنون در برخی دانشگا ه ها و کارخانه نوآوری 
وجــود دارد که می تواند کار محققان این حوزه را تســهیل کنند. ما در 

ستاد می  توانیم دسترسی محققان به این سیستم را فراهم سازیم.
*آقای دکتر محمدی آینده هوش مصنوعی در دنیا را چگونه برآورد 

می کنید؟
حجم اقتصــادی این فنــاوری نوظهور در دنیا تا ســال ۲۰۳۰، ۱۶ 
تریلیون دالر برآورد شده که این عدد بسیار قابل توجه است و یک سوم 

بازار فعلی جهانی را تشکیل می دهد.
ما زیرســاخت های ســخت افزاری برای محققان تشکیل داده ایم ولی 
هنوز بازار هوش مصنوعی به خوبی در کشــور جا نیفتاده است. از سوی 
دیگر هر فناوری با نظرات موافق و مخالف مواجه می شــود و پیامدهای 
مثبت و منفی زیادی را به همراه دارد. وظیفه ما این است که جنبه های 
مثبــت هوش مصنوعی را افزایش دهیم تا بتوانیم این فناوری کاربردی 

را در کشور همگانی تر کنیم.

فعالیت ۵۰ استارت آپ در حوزه هوش مصنوعی
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ُمتل داری موفق با راهکارهای ساده
آیا صنعت ُمتل داری به پایان راه رسیده است؟

ُمتل داری یکی از کسب و کارهای قدیمی در سراسر دنیا محسوب می شود. ماهیت این کسب و کار ارائه خدمات آسایشی 
و رفاهی به مســافران در راه است. به این ترتیب مســافران فرصت اقامت کوتاه و اندکی استراحت در میان راه را خواهند 
داشت. تا پیش از ظهور هتل های بزرگ و زنجیره ای اقامتگاه های موسوم به ُمتل حرف اول را می زدند. با افزایش شمار 
هتل های بزرگ و جهانی بسیاری از کارآفرینان به متل داری به چشم صنعتی مرده نگاه می کنند. نکته مهم در این میان 
عدم کاهش استقبال مردم از متل-هاست. براساس آمارهای رسمی اکنون متل داری در بسیاری از کشورهای جهان کسب و 
 IBI World کاری سودآور تلقی می شود. در ایاالت متحده این کسب و کار به خوبی جواب می-دهد. به گزارش موسسه
ارزشی معادل ۲۰۶ میلیارد دالر دارد. نکته جالب اینکه صنعت متل داری در ایاالت متحده همچنان رو به رشد است، بنابراین 
انتظار کارشناس ها افزایش تعداد متل  ها در سراسر آمریکاست. اکنون در این کشور بیش از ۱۰۰ هزار متل در نقاط مختلف 
مشغول به کار هستند. براساس بررسی موسسه فوربس صنعت متل داری در طول یک دهه اخیر دوباره در سراسر دنیا روند 
رو به رشد خود را بازیافته است، با این حساب ورود به این عرصه به عنوان کارآفرین همراه با مزیت های انکارناپذیری خواهد 
بود.  بدون شک ورود به عرصه ای تازه برای فعالیت تجاری همراه با چالش های خاص خود است. در این مسیر استفاده از 
نکات کاربردی و توصیه های دقیق کارشناس ها ضروری خواهد بود. درست به همین خاطر در مقاله کنونی هدف اصلی من 

بررسی چند توصیه و تکنیک کاربردی در زمینه راه اندازی کسب و کار در حوزه متل داری است. 
1. اهمیت عنصر تجربه

مطالعه ای از سوی دانشکده کسب و کار دانشگاه کورنل با بررسی شمار باالیی از مسافران در پی کشف معیارهای اصلی آنها 
برای انتخاب یک هتل یا متل مطلوب بود. براساس نتایج به دست آمده مهم ترین امکانات مدنظر این هتل به ترتیب راحتی 
اتاق ها، نظافت، کیفیت و نظم ارائه خدمات است. نکته جالب اینکه مسافران در صورت برخورداری از امکانات فوق حتی حاضر 
به طی مســافت بیشــتر برای اقامت در متل موردنظر هستند.  به منظور مدیریت حرفه ای یک متل باید به خوبی از سلیقه 
مشتریان آگاهی داشته باشیم. فقط در این صورت امکان جلب نظر آنها و سودآوری کسب و کارمان فراهم خواهد شد. اشتباه 
بســیاری از متل ها تالش برای مدیریت سنتی کســب و کارشان است. این امر آنها را در میان شمار عظیمی از سایر برندها 

قرار می دهد. امروزه بدون ایجاد تفاوت در نحوه مدیریت کسب و کارمان امکان موفقیت در زمینه کسب و کار وجود ندارد. 
2. تاثیرگذاری تبلیغات آنالین و محیطی

هیچ گاه اهمیت و نقش بخش کسب و کار گوگل را فراموش نکنید. این بخش به منظور ساماندهی اطالعات کسب و کارها 
و ارائه اطالعات مناسب به کاربران طراحی شده است. با وارد کردن اطالعات برندمان در این بخش کاربران به راحتی ما را پیدا 
می-کنند. به هر حال اگر مشــتریان امکان یافتن ما بر روی نقشــه گوگل را نداشته باشند، شانس مان برای جلب نظرشان به 
شدت کاهش خواهد یافت. امروزه اغلب افراد از سرویس های نقشه آنالین برای یافتن رستوران، متل و سایر فروشگاه ها استفاده 
می-کنند. به همین خاطر درج اطالعات دقیق از برندمان در نقشه های آنالین اهمیت باالیی دارد. گوگل مپ به عنوان بزرگترین 
ســرویس مکان یابی برای توســعه کسب و کار اهمیت باالیی دارد، بنابراین در اولین فرصت اطالعات برندتان را در این سامانه 
بارگذاری کنید.  سرمایه گذاری بر روی شیوه های تبلیغاتی آنالین به معنای فراموشی الگوهای سنتی نیست. تبلیغات محیطی 
هنوز هم طرفدارهای خاص خود را دارد. توجه به عرصه تبلیغات محیطی حتی برای برندهای فعال در زمینه فناوری دیجیتال 

نیز مفید خواهد بود. نکته مهم در اینجا سرمایه گذاری همزمان بر روی حوزه تبلیغات آنالین و محیطی است. 
3. ایجاد سایت کاربردی

کسب و کارها از طریق جلوه آنالین شان به اعتبار خاصی دست پیدا می کنند. امروزه مشتریان دیگر عالقه ای به برقراری تماس 
با برندها برای کسب اطالعات ندارند. در عوض مراجعه به سایت رسمی شرکت ها برای کسب اطالعات موردنیاز در اولویت افراد 
قرار دارد. این شیوه دردسرهای کمتری در پی دارد. متاسفانه برخی از برندها نسبت به راه اندازی سایت رسمی توجه کافی را اعمال 
نمی کنند. به این ترتیب مشتریان پس از جست وجو در اینترنت هیچ نام و اثری از آنها نخواهند یافت. یک سایت کاربردی باید 
تمام اطالعات مورد نیاز کاربران را تامین کند. به این ترتیب مسافران امکان تدوین برنامه ای مناسب برای سفرشان و اقامت در متل 
ما خواهند داشت.  اخیرا پژوهشی از سوی گوگل بیانگر اتکای اغلب مسافران در سراسر دنیا به خدمات اینترنتی برای مسیریابی و 
یافتن اقامتگاه های مناسب در سفر است. نکته مهم در این میان جست وجوی موبایلی از سوی مسافران است. بدون شک امکان 

حمل لپ تاپ در مسافرت بسیار کم است، بنابراین سایت ما باید سازگاری مناسبی با گوشی های هوشمند نیز داشته باشد. 
4. ارائه خدمات رزرو آنالین

آیا شما توانایی تبدیل سریع مخاطب به مسافر متل تان را دارید؟ یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه ارائه خدمات 
رزرو آنالین اتاق است. به این ترتیب کاربران پس از مشاهده اطالعات سایت مان امکان رزرو در لحظه اتاق را خواهند داشت. 
نکته مهم در این میان عدم اتکای صرف به سایت مان است. امروزه بسیاری از سایت های مختلف مشغول به ارائه خدمات 
مسافرتی آنالین هستند. همکاری با چنین سایت های مشهور و معتبری بر شمار مسافرهای ما خواهد افزود. به طور معمول 
همکاری با این شرکت ها نیازمند اطالعات خاصی نیست. فقط باید نام، محل دقیق متل و شماره تماس های موردنیاز را در 
اختیار آنها قرار دهیم. اگر امکان ارسال برخی تصاویر مربوط به متل مان را نیز داشته باشیم، همه چیز به خوبی پیش خواهد 
رفت. اغلب کاربران در سایت های خدمات مسافرتی به تصاویر مربوط به اقامتگاه ها اهمیت زیادی می دهند. به همین خاطر 

متل های بدون تصویر در چنین سایت هایی شانس بسیار کمی برای جلب مشتری دارند. 
۵. استفاده از محتوای تولیدی کاربران

امروزه شــبکه های اجتماعی نقش مهمی در تصمیم گیری مردم برای خرید محصوالت و خدمات مختلف ایفا می کند. به 
همین خاطر حضور فعال برندها در شبکه های اجتماعی اهمیت باالیی دارد. هدف اصلی از فعالیت در پلتفرم های اجتماعی، 
عالوه بر بازاریابی و تبلیغات، جلب اعتماد کاربران است. بدون تردید اعتماد به برندها از پشت صفحه گوشی های همراه بسیار 
دشوار است. به همین خاطر ما باید تمام تالش مان برای کسب رضایت کاربران را به خرج دهیم. مسافران پیش از انتخاب یک 
متل به طور معمول ۱۰تا از نظرات مربوط به کاربران دیگر در مورد آن اقامتگاه را مطالعه می کنند. به این ترتیب اگر کیفیت 
خدمات مان پایین باشد، به سرعت از دامنه انتخاب مشتریان کنار خواهیم رفت.  بنا بر گزارش موسسه Bright local بیش 
از ۹۰درصد مشتریان پیش از خرید به نظرات دیگر کاربران و پاسخ های برند موردنظر به آنها توجه می کنند، بنابراین به منظور 

موفقیت در عرصه متل داری باید پاسخ مناسب به تمام نظرات و پرسش های کاربران در شبکه های اجتماعی بدهیم. 
6. مدرن ساختن ظاهر و خدمات متل

گاهی اوقات متل ها شهرت منفی در زمینه کسب و کار کسب می کنند. اغلب این شهرت ها مربوط به ماهیت قدیمی 
و دور از مد چنین اقامتگاه هایی مربوط می شــود. توصیه من در اینجا تالش برای استفاده از آخرین نوآوری ها در زمینه 
مدیریت متل و نمایش تصویری مدرن از کســب و کارمان است. به این ترتیب ذهنیت قدیمی افراد در مورد کسب و کار 
ما عوض خواهد شد. یکی دیگر از نکات مهم در این میان استفاده از طراحی و دکور مدرن است. در این زمینه استفاده از 
مبلمان نو و شیک نقش مهمی در ذهنیت مشتریان خواهد داشت. نوع ارائه خدمات متل نیز باید اندکی متفاوت تر باشد. به 
عنوان مثال استفاده از اپ یکپارچه برای رسیدگی به نیازهای مشتریان کالس کاری ما را افزایش خواهد داد. با استفاده از 
این نکات امکان توسعه جایگاه برندمان و ایجاد تمایز با رقبا به وجود می آید.  مدیریت متل یکی از کارهای جذاب برای هر 

کارآفرین عالقه مندی خواهد بود. کلید موفقیت در این عرصه نوآوری ایجاد تمایز میان برندمان با سایر رقباست. 
allbusiness :منبع
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بدون شــک هر فردی تمایــل دارد تا بــه مانند مارک 
زاکربرگ باشــد. درواقع آگاهی از ویژگی های شــخصیتی 
وی می تواند افراد را برای رســیدن بــه این هدف کمک 
کند. بدون شک وی یکی از برترین کارآفرینان تاریخ بوده 
و انتخابی فوق العاده محســوب می شــود. به همین خاطر 
در ادامــه به بررســی ویژگی های رفتاری ای از موســس 
فیس بوک خواهیم پرداخت کــه می  تواند برای هر فردی 
یک مهارت کامال کاربردی محسوب شود. در همین راستا 
و در ادامه به بررسی هفت مورد منتخب خواهیم پرداخت. 

1-ساده زیست باشید 
مارک زاکربرگ در تمام طول زندگی خود، ساده زیستی 
را رعایت کرده اســت. درواقــع وی همچنان از خودرویی 
اســتفاده می کند که چندین ســال از خرید آن گذشته 
و خانــه-ای معمولی را دارد. وی حتــی در زمینه انتخاب 
لباس نیز ابدا به مارک آن توجهی نداشــته و راحتی خود 
را اولویت قرار داده اســت. بدون شــک این امر که سبک 
زندگی خاص خود را نداشــته باشید، هر چیزی می تواند 
شــما را تغییر داده و این امر به مشــکلی جدی برای تان 
تبدیل شــود. به همین خاطر ســبک زندگی ای را به دور 
از مقایســه خود با ســایرین انتخاب کنید که کامال مورد 
رضایت شما بوده و شما را از اصل های مهم تر زندگی دور 

نسازد. همین امر باعث شده است تا وی بتواند به خوبی بر 
روی کار خود تمرکــز کرده و در مدت زمانی کوتاه، بدون 
منحرف شدن از مســیر به کار خود ادامه دهد. در نهایت 
وی به خاطر عدم برهــم زدن آرامش درونی خود و ایجاد 
استرس های بی مورد، از شخصیت آرامی برخوردار بوده که 
باعث می شــود تا بتواند حتی در سخت-ترین شرایط نیز 

عملکرد خوبی را داشته باشد. 
2-تفکر انتقادی را در خود ایجاد کنید 

برخــالف تصور عموم، تفکر انتقادی بــه معنای انتقاد و 
عیب جویــی نبوده و به این امر اشــاره دارد که هیچ گاه به 
ظاهر قضیه اکتفا نکرده و در تالش برای کســب دانشــی 
عمیق باشــیم. این امر اگر به عادت رفتاری شــما تبدیل 
شود، بدون شک موفقیت بزرگی را به دست خواهید آورد. 
برای مثال مــارک زاکربــرگ در دوران تحصیل با مبانی 
برنامه نویســی آشنا شد. اگرچه یک آگاهی سطحی در این 
دوران برای دانش آموزان کامال کافی است، با این حال وی 
به علت عالقه ای که به آگاهی عمیق داشته، خود را کامال 
با آن درگیر کرد که منجر به کشــف عالقه اصلی وی شد. 
ایــن امر تنها مختص بــه دوران نوجوانی وی نبوده و تا به 
امــروز نیز او در برخورد با هر چیزی تالش کرده اســت تا 
به کامل ترین ســطح اطالعات در رابطه با آن دست پیدا 
کند. همین امر نیز باعث شده است تا اقدامات وی همواره 
با نتیجه خوبی همراه باشــد. علت ایــن امر به این خاطر 
است که وی به علت کسب مهارت فوق العاده در این شیوه 

نگرش، قادر به مشاهده بســیاری از حقایقی در بازار خود 
است که از نظر سایرین کامال پنهان مانده است. 

3-مهارت حل مسئله را جدی بگیرید 
تفاوتی ندارد که در چه شــغل و یا سطحی هستید، اگر 
قادر به حل درست مسائل زندگی خود نباشید، اجازه آن را 
به فرد دیگری خواهید داد. همین امر نیز باعث می-شــود 
تا همواره در سطحی محدود بمانید. برای مثال اگر فردی 
نتواند راهکار مناســب برای کسب درآمد باال را پیدا کند، 
مجبور به کار برای فردی است که به این پرسش به خوبی 
پاسخ داده و در مسیر رویای خود گام برمی دارد. فراموش 
نکنید که این امر ابدا ارتباطی به بهره هوشی فرد نداشته و 
هر انسانی می تواند به درجات باالی این مهارت دست پیدا 
کند. برای مثال فیس بــوک اگرچه ایده برادران وینکلوس 
بوده اســت، با این حال مارک زاکربرگ فردی است که با 
اعمال تغییرات الزم در آن موفق شد تا فیس بوک امروزی 
را شــکل دهد. درواقع وی موفق شد تا مشکلی را برطرف 
کند کــه این دو برادر در حل آن کامال با مشــکل مواجه 
بوده انــد. درواقع اگر این دو برادر می توانســتند مشــکل 
جهانی شــدن فیس بوک را حل کنند، بدون شــک مارک 
زاکربــرگ دیگر به عنوان یک اســطوره کارآفرینی معرفی 
نمی شــد. به همین خاطر بســیار ضروری است تا از این 

مهارت برخوردار باشید. 
ادامه دارد ...
businesscollective :منبع

چگونه مانند مارک زاکربرگ باشیم)1(

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: سینتیا جانسون کارآفرین، نویسنده و سخنران
مترجم: امیر آل علی

به قلم: بروس هاکوتیزوی مدیرعامل شرکت دینامیس و کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی     


