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سرمایه گذاران »دالر« ضرر کردند

 ثبات ارزی
به روایت »بلومبرگ«

فرصت امروز: بلومبرگ، سیاست های اخیر بانک مرکزی را عامل ثبات در بازار ارز معرفی کرد. این خبرگزاری در 
گزارشی به بهانه پست تازه عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نوشت که ثبات نسبی به بازار ارز ایران بازگشته و 
ارزش ریال تقویت شده است. بلومبرگ با اشاره به تقویت ۴۰درصدی ارزش ریال در برابر دالر در مقایسه با سال قبل 
از قول همتی نوشت که متوسط رشد اقتصادی ایران در بازه 12ماه اخیر و با وجود تحریم ها و تهدید به جنگ، مجددا 
مثبت شده است. بلومبرگ در ادامه گزارش نوشت: »پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته و دستور 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به بازگرداندن تحریم ها، ارزش ریال دچار ریزش شد. از دست رفتن منابع درآمد...

وزیر اقتصاد خبر داد

برنامه اصالح نظام بانکی 
روی میز رئیس جمهور
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ایرانی ها در سال ۹۷ به اندازه ۱۰ سال گذشته در ترکیه ملک خریدند

برخی مناطق تهران گران تر از منهتن آمریکا

تجربه یک خرید خوب با رفع ۱۰ اشتباه رایج

نبایدهای کارآفرینی

تحلیل رفتار خانوارها در خرید و مصرف محصوالت خوراکی

ارتقای کمپین های بازاریابی محتوایی با تکنیک های روانشناختی

برندسازی با چاشنی همکاری با رقبا

تکنیک های برندسازی در شبکه های اجتماعی

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

فیس بوک و دیگر شبکه های 
اجتماعی مجبورند محتوای 

غیرقانونی را حذف کنند
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در اولیــن روز معامالت بورس تهران در این هفته، شــاخص کل 
نزدیک به یک هزار و 1۸۸ واحد افزایش یافت و در نهایت به تراز ۳2۷ 
هزار و ۳۰۵ واحد رسید که رکوردی جدید در این بازار بود. شاخص 

کل هم وزن نیز با رشــد ۹۶۹ واحد عدد ۹۷ هزار و ۳۷۷ 
واحد را تجربه کرد. شاخص آزاد شناور نیز با 2۶۸۸ واحد...

شاخص بورس در نخستین روز هفته ۱۱88 واحد رشد کرد

رشد با احتیاط بورس تهران

یادداشت
 بومی سازی قانون تجارت

 یا زمینه سازی
برای رکود؟

در فضای تجارت هر کشــور، 
قوانیــن و مقررات تجاری، نقش 
بنیادین و اساسی بازی می کنند. 
در ایــن میان از قانــون تجارت 
به عنوان قانون مادر یاد می شود؛ 
قانونی که چارچوب فعالیت های 
تجاری را در مراحل آغاز، تداوم 
و توســعه و نهایتا پایان فعالیت 
مشــخص کرده و یکی از اهداف 
مهم در تدوین آن، انتظام بخشی 
روابط تجــاری و بازرگانی افراد 
فعال در این حوزه و ایجاد امنیت 

است.
یکی از مهم ترین اسناد که از 
آن به پایه و اساس حقوق تجارت 
ایران نیــز یاد می شــود، قانون 
تجارت مصوب سال 1۳11 است 
کــه با اقتبــاس از قانون 1۸۰۷ 
فرانسه تصویب شــده است. در 
سال 1۳۴۷ بخشی از این قانون 
سهامی  شرکت های  درخصوص 
براساس مقتضیات زمان ازجمله 
لزوم اصالحــات اقتصادی مورد 
بازنگری و اصالح قرار گرفت که 
تا امروز اجرایی بوده و کماکان به 

قوت خود باقی است.
در مقطعی دیگر و حدود 1۴ 
سال قبل به دلیل بروز پدیده های 
نــو در عرصه تجــارت داخلی و 

تصمیــم  بین المللــی 
3گرفته شد مجددا...
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امروزه تحقیق و توسعه کلید رقابت و دستیابي به فناوري هاي مدرن دنیاست. 
فناوري و پیشــرفت مي تواند ماهیت فرآیند تولید و کیفیت محصوالت را تغییر 
دهد و سبب بهبود توان رقابتي کاالها و افزایش صادرات شود. اگر زیرساخت هاي 
الزم بــراي تولید یــک محصول به ســه دســته نرم افزاري، ســخت افزاري و 
انسان افزاري تقسیم شود، تجربه کشــورهاي مختلف نشان مي دهد آنچه عامل 
تعیین کننده رقابت بین المللي اســت، عوامل نرم افزاري و انسان افزاري است. در 
همین زمینه، ســحر رحیمی راد، حســن حیدری و رضا نجارزاده در مقاله ای با 
عنوان »بررسی عوامل موثر بر شدت هزینه هاي تحقیق و توسعه در کارگاه هاي 
صنعتی ایران« که در آخرین شماره فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی منتشر شده، 
تــالش کرده اند عوامل اثرگذار بــر هزینه تحقیق و توســعه در صنایع ایران را 
بشناسند. با توجه به مبانی نظري و مطالعات پیشین، عواملی مانند اندازه بنگاه، 
نیروي انســانی تحصیلکرده، سود بنگاه، سرمایه گذاري بنگاه، شاخص درجه باز 
بودن تجاري صنایع و رشــد ارزش افزوده اسمی به عنوان متغیرهاي اثرگذار در 

مدل این پژوهش وارد شدند.
در صنایع امروزي، مهم ترین عوامل نرم افزاري و انســان افزاري را مي توان در 
تحقیق و توســعه خالصه کرد. براي موفقیت در تحقیق و توسعه یک سازمان، 
مهم ترین عامل دانش اســت که به عنوان سرمایه نامشهود ایفاي نقش مي کند. 
وظیفــه تحقیق و توســعه در بنگاه هاي اقتصادي تامین دانــش موردنیاز براي 
تصمیم گیري موثر و بهتر، جهت تولید و تجارت با کمترین هزینه و بیشــترین 
منفعت اســت. بررسي ها نشــان مي دهد بخش صنعت ایران در بین کشورهاي 
صنعتي و نیز کشــورهاي موفق درحال توسعه از پایین ترین نسبت مقدار شدت 
R&D )نسبت هزینه هاي تحقیق و توسعه به ارزش افزوده در صنایع کارخانه اي( 
برخوردار اســت. میزان شــدت R&D در کارگاه های صنعتی )10 نفر کارکن و 
بیشــتر( ایران در سال 94 تنها 0.26درصد اســت. یعنی در صنایع کارخانه اي 
کشــور تنها 0.26درصد از ارزش خلق شده به تحقیقات اختصاص داده مي شود. 
این در حالي اســت که این مقدار براي کشورهاي توسعه یافته اي مانند آمریکا، 
ژاپن و انگلیس به ترتیب 10.56، 12.35 و 4.39درصد بوده و برای کشــورهاي 
در حال توسعه اي مانند پرتغال و ترکیه 2.16و 1.23درصد است. این آمار نشان 
مي دهد بنگاه هاي صنعتي در ایران در مقایسه با کشورهاي منتخب بخش بسیار 

کمتري از ارزش افزوده خلق شده را صرف تحقیق و توسعه مي کنند.
شــواهد نشان مي دهند همچنین شــدت هزینه هاي تحقیق و توسعه در بین 
صنایع مختلف یکسان نبوده اســت. صنایع تولید وسایل نقلیه موتوري تریلر و 
نیم تریلر با شــدت هزینه های R&D حدود یک درصد و بعد از آن صنعت تولید 
ابزار پزشــکي و اپتیکي و ابــزار دقیق با 0.85درصد در جایــگاه دوم صنایع با 
بیشترین هزینه های تحقیق و توسعه به ارزش افزوده قرار دارند. کمترین مقدار 
شدت R&D به صنعت تولید محصوالت از توتون و تنباکو و سپس صنایع تولید 
زغال کک و صنایع پاالیشگاهي اختصاص دارد که به نسبت ارزش افزوده اي که 

تولید مي کنند، هزینه ناچیزي را صرف تحقیق مي کنند.
شدت تحقیق و توسعه نشانگر این است که به نسبت ارزش افزوده تولیدشده، 
چه هزینه اي صرف تحقیق و توســعه مي شــود، اما ممکن اســت براساس آمار 
مطلق هزینه هاي اشاره شده، صنایع رتبه بندي دیگري داشته باشند. با این حال، 
باال بودن این نســبت نشانگر ساختاري است که در آن تحقیق و توسعه اهمیت 
باالتري دارد. به هر حال، پرسش مهم این است که چرا در ایران بخش کمتري 
از ارزش افزوده خلق شــده با هدف بهبود محصــوالت تولیدي و ارتقاي فرآیند 
تولید صرف تحقیق و توســعه مي شود؟ براي پاسخ این پرسش باید عوامل موثر 
بر شدت تحقیق و توسعه در بخش صنعت ایران و تاثیر هر یک شناسایي شوند 
تا براســاس آن بتوان نتیجه گیري کرد که چرا در ایران ســهم کمتري از ارزش 

افزوده صرف تحقیق مي شود.
ردپاي هزینه تحقیق و توسعه را مي توان در نظریات و مفاهیم رشد اقتصادي 
یافت، جایي که رشد اقتصادي ماهیتي درون زا دارد، یعني معتقدند که وضعیت 
رشد اقتصادي کشورها با انتخاب و بهینه یابي مردم و عوامل اقتصادي خصوصي 
رقم مي خورد. در نسل هاي قبلي نظریات رشد اقتصادي عوامل تاثیرگذار بر رشد 
و رفاه مثل پیشرفت فني و نرخ رشد نیروي کار، برون زا در نظر گرفته مي شد. در 
نظریه رشــد سولو، تابع تولید دو متغیر به نام هاي نیروي کار و سرمایه دارد که 
افزایش هر یــک از این دو متغیر به عنوان ورودي باعث افزایش خروجي اقتصاد 
مي شود که از آن به رشد اقتصادي تعبیر مي شود. در کنار این دو متغیر، ضریبي 
در خــارج از تابع تولید قرار دارد که افزایش این ضریب خود به خود به افزایش 
خروجي و رشد اقتصادي منجر خواهد شد. سولو این متغیر را ضریب فناوري و 
تغییرات آن را تغییرات تکنیکي نامیده بود. اواســط دهه 1980، پروفسور رومر 
تالش کرد تا دانش را به عنوان متغیري درون تابع تولید بازســازي کند. مبناي 
این نظریه این اســت که اندیشه ها فناوري را بهبود مي بخشند. یک اندیشه بکر 
و نو این امــکان را فراهم مي کند که از مجموعــه اي از نهاده ها و عوامل تولید، 
محصوالت بیشــتر یا بهتري تولید شود. وجود یک فکر جدید، شاخص فناوري 
را در تابع تولید افزایش مي دهد. این اندیشــه ها و فکرها به هیچ وجه در حوزه 
مهندسي خالصه نمي شــوند. در مدل هاي نئوکالسیک رشد بر افزایش سرمایه 
فیزیکي و انساني به عنوان عامل رشد تاکید مي شود و در نظریه هاي شومپیتري 
به نوآوري به عنوان عامل رشــد بهره وري و به تبع آن رشــد اشاره مي شود. به 
اعتقاد آنها براي حل این اختالف نظر باید به این ســوال پاسخ داد که چه میزان 
از رشد، حاصل افزایش سرمایه ها و چقدر به دلیل نوآوري است. پاسخي که آنها 
به این ســوال مي دهند این است که حتي در نگاه نئوکالسیکي، رشد بلندمدت 
نیازمند نوآوري است و بخشــي از تغییرات تکنولوژي در سرمایه جدید متبلور 
مي شود که جدا کردن سهم نوآوري از انباشت سرمایه را مشکل مي کند. با توجه 
به مطالب مطرح شــده، رشــد به عنوان یکي از کلیدي ترین مفاهیم اقتصادي با 
وجود عواملي ماننــد دانش، فناوري و نوآوري مي تواند به وقوع بپیوندد و پایدار 
بماند و ســرمایه گذاري در ایجاد دانش و نــوآوري مي تواند به ایجاد این عوامل 
کمــک کند. با این رویکرد، توجه دقیق تر به مفاهیــم دانش، فناوري و نوآوري 

مهم تلقي مي شود.
دانش عبارت اســت از ذخیره انباشت شــده اي از اطالعات و مهارت ها که از 
مصرف اطالعات حاصل می شــود. دانش یک ســرمایه انساني تلقي مي شود که 
عامل اصلي توســعه اقتصادي بوده، اما در سال هاي اخیر اهمیت اصلي آن رشد 
اقتصادي بوده اســت. طبــق نظریات، یکي از مهم ترین عوامل ســازنده دانش، 
تحقیق و توســعه به شــمار مي آید و با افزایش هزینه هاي تحقیق و توسعه در 
بخش هاي مختلف مي توان دانش به کار برده در آن بخش را افزایش داد. فناوري 
عامل تبدیل منابع طبیعي، ســرمایه و نیروي انساني به کاال و خدمات است که 
ارکان آن عبارت اســت از سخت افزار، انســان افزار یا نیروي انساني متخصص، 
فناوري متبلور در اســناد و مدارک یا اطالعات، ســازمان ها یا نهادافزار. به طور 
کلي، نــوآوري به معناي ارائه یــک کاال یا خدمت جدید یــا بهبود قابل توجه 
محصــول، یک روش بازاریابي جدید و یا یک روش ســازماني جدید در شــیوه 
کسب وکار با سازمان یا ارتباطات خارجي است. نوآوري باید براي سازمان جدید 
باشــد و نیازي به جدید بودن براي بخش صنعت یا بازار ندارد. هرگاه ســازمان 
در محصــوالت، فرآیندها یا روش هاي کار خــود )اعم از فعالیت هاي بازاریابي یا 
رویه هاي ســازماني( تغییر یا بهبود مهمــي را ایجاد کند، مي توان گفت نوآوري 
اتفاق افتاده اســت. از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر ارتقاي سطح رقابت پذیري 

بنگاه ها و دستیابي به مزیت رقابتي، بهره گیري از قابلیت هاي نوآورانه است.

عوامل اثرگذار بر هزینه تحقیق و توسعه در صنایع ایران چیست؟

تحقیق و توسعه؛ پازل گمشده صنعت ایران

مصطفی خلیلی
کارشناس حقوق کسب وکار



فرصت امروز: توسعه صنعتی در ایران چگونه به وضعیت کنونی 
رســیده است؟ این سوالی اســت که برای یافتن پاسخ آن بایست 
به اســتراتژی توســعه صنعتی در ایران و جهــان گریزی بزنیم. 
ارزیابی توسعه صنعتی کشورهای جهان نشان می دهد کشورهای 
توســعه یافته علی رغم کسب موفقیت در توســعه صنعتی، دارای 
تفاوت های عمده ای در ســاختارهای سیاسی و اقتصادی هستند. 
بنابراین این سؤال مطرح می شود که چگونه این کشورها به توسعه 
صنعتی دســت  یافته اند؟ آیا همه آنها از یک روش برای توســعه 
صنعتی اســتفاده کرده اند؟ آیا امکان تقلیــد از این روش ها برای 

سایر کشورها وجود دارد؟ 
اســتراتژی توســعه صنعتی به مجموعه ای از جهت گیری های 
بلندمدت دولت اطالق می شــود که در بُعــد خارجی چارچوب و 
نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می کند 
و در بُعــد داخلی بــر تخصیص منابع بین صنایــع و یا گروه های 
صاحب نفوذ جامعه اثر می گذارد، بنابراین با در نظر گرفتن مفهوم 
توســعه صنعتی به عنوان یک مسیر و یا یک مرحله از گذار توسعه 
اقتصادی می توان اســتراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه کرد 
که سیاســت صنعتــی در الیه ای پایین تــر از آن، ابزارها، بودجه، 
ملزومات و تاکتیک های اجرایی را مشــخص می کند. در واقع، این 
نقشــه راه شامل کلیه سیاست های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و 
مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت 

تحقق استراتژی توسعه صنعتی تنظیم می شوند.
در گزارش پیش رو که از ســوی مرکز تحقیقات و بررســی های 
اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تهیه شــده، اســتراتژی های توسعه 
صنعتی در ســه کشور برزیل، هند و کره جنوبی مورد بررسی قرار 
گرفته و در البه الی آن سعی شده با ارائه پیشنهادهایی، استراتژی 

توسعه صنعتی ایران آسیب شناسی شود.
فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران

هرچند وظیفه تدوین استراتژی توسعه صنعتی به موجب قانون 
برعهده وزارت صنایع و معادن قرار داده شــده، اما با گذشت چند 
دهه از انقالب اســالمی، هنوز برنامه ای کــه از آن بتوان به عنوان 
اســتراتژی توســعه صنعتی یاد کرد، تدوین نشــده است. این در 
حالی اســت که اسناد راهبردی همانند سندهای راهبردی توسعه 
کشــور که در سال های 1۳۸۵، 1۳۹2 و 1۳۹۴ درخصوص صنایع 
تهیه شــده است، مشــخصه های یک اســتراتژی توسعه صنعتی 
را ندارند. تنها تالش قابل توجهی که در این راســتا انجام شــده، 
تدوین »اســتراتژی توسعه صنعتی کشــور« در سال 1۳۸2 بوده 
که آن هم اجرایی نشــده است. شــاید بتوان یکی از دالیل نبود 
اســتراتژی صنعتی در ایــران را »فقدان فهم مشــترک از مفهوم 
توســعه و برنامه ریزی توسعه در کشــور« عنوان کرد. این امر به 
وضوح در برنامه های توســعه قابل مشاهده است. در این برنامه ها 
تعریف روشــنی از مفهوم، ابعاد و ویژگی های توســعه ارائه نشده 
اســت. عالوه بر آنکه برنامه های توسعه به درستی تدوین نشده اند، 
هیچ استراتژی توسعه صنعتی نیز در این برنامه ها مورد تاکید قرار 
نگرفته اســت. در نتیجه در فضایی که برنامه ای استراتژیک برای 

توسعه وجود ندارد، نمی توان توقع برنامه توسعه صنعتی داشت.
همچنین برنامه های توسعه پنج ســاله پس از انقالب، از یکسو 
فاقد نگاه آسیب شناسانه و از سوی دیگر فاقد رویکرد آینده پژوهانه 
به توســعه صنعتی بوده اند. بــه گونه ای که نه در آنها واکنشــی 
مناســب به عدم توفیقات گذشته و علل بنیادین آن صورت گرفته 
و نــه طرح ریزی هوشــمندانه ای برای بهره گیــری از امکان های 
در دســترس آینده به چشــم می خورد، اما در عــوض انبوهی از 
خط مشــی های مختلف در برنامه های توســعه بدون جهت گیری 
مشخص و با نوســانات متعدد اتخاذ شده اســت. به عنوان مثال، 
در هر یک از برنامه های توســعه؛ چنــد صنعت، متفاوت از صنایع 
منتخب در سایر برنامه ها مورد حمایت قرار گرفته اند. تعدد صنایع 
منتخب نه تنها ردیابی اولویت ها را با مشکل مواجه کرده؛ بلکه مانع 

عملی شدن برنامه ها و سیاست های دولت شده است. 
همچنین خط مشی  یکســانی میان برنامه های توسعه پنج ساله 
کشور دیده نمی شود. از سوی دیگر بین این برنامه ها و بودجه های 
ســنواتی نیز هماهنگی وجود ندارد. بدون شــک »نبود روح واحد 
میان برنامه های توســعه« را می توان به خأل یک استراتژی توسعه 
صنعتی مرتبط دانست. فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور، 
مشــکالت عدیده ای را به همراه داشــته اســت. مشخص نبودن 
بخش هــای دارای اولویت و صنایعی که بایــد در آنها خلق مزیت 
شــود، سبب شــده تا منابع کشــور به درســتی هدایت نشوند و 
دستاوردهای توسعه ای برای ایران به همراه نداشته باشد. متاسفانه 
بیشــتر صنایع کشور در بخش های متکی به مواد خام تمرکز پیدا 
کرده انــد. از دیگر مشــکالت بخش صنعتی می تــوان به »وجود 
دوگانگی در بنگاه های صنعتی« اشاره کرد، به این معنا که درصد 
زیادی از بنگاه ها دارای اندازه کوچک و درصد اندکی نیز در اندازه 
بزرگ فعالیت می کنند و تعداد بنگاه های متوســط و ســهم آنها 
از تولیدات صنعتی اندک اســت. از طرفی دیگر »وابستگی بخش 
صنعت به درآمدهای نفتی و افزایــش درآمدهای ارزی حاصل از 
نفت« سبب نادیده گرفته شدن صادرات صنعتی و افزایش انگیزه 

در تاسیس بنگاه های صنعتی عمومی شده است.
درآمدهــای قابــل توجه حاصل از صدور نفت نیز ســبب ایجاد 
ساختاری شبیه به توزیع درآمد به جای فرآیند تولید درآمد شده 
است. همچنین »عدم تمایل واحدهای صنعتی به استخدام نیروی 
کار و خصوصا نیروی کار متخصص«، »عدم تمایل سرمایه گذاران 
به ســرمایه گذاری«، »نقش مسلط بخش عمومی و دولتی به جای 
بخش خصوصی در فرآینــد تولید صنعتی« و »وجود فاصله عمیق 
فناوری صنعت در ایران با سایر کشورها« از دیگر مشکالت بخش 

صنعت در ایران به حساب می آید. 
توسعه صنعتی در برزیل

برزیل یکی از کشــورهای موفق در زمینــه اجرای »جایگزینی 
واردات« بوده اســت. این کشــور جایگزینــی واردات را به عنوان 
یک اســتراتژی آگاهانه برای توسعه اقتصادی آغاز نکرد، بلکه این 
اســتراتژی واکنش خود به خودی نســبت به یکســری ضربه های 
خارجــی مثل از بین رفتن بازار الســتیک برزیــل در اواخر قرن 

نوزدهــم، قطع تجارت بین المللی طی جنگ جهانی اول، ســقوط 
رابطه مبادله این کشــور تا ۴.۴درصد طی بحران بزرگ اقتصادی 
دهه 1۹۳۰ و قطع مجــدد بازرگانی بین المللی طی جنگ جهانی 
دوم بود. هر یک از این ضربه ها، موجی از صنعتی شــدن از طریق 
جایگزینــی واردات را برانگیخت که به افزایش گام به گام ســهم 

صنعت در تولید ناخالص ملی انجامید. 
برزیل برای »جایگزینی واردات« از سیاست هایی چون »کاهش 
ارزش پول« و »نظارت های ارزی« اســتفاده کرد و »حمایت های 
تعرفه ای« را نیز افزایش داد. همچنین »پرداخت  بدهی خارجی« را 
به حالت تعلیق درآورد. در نتیجه این اقدامات موثر، روند کاهشی 
رشــد GDP در سال های 1۹21 الی 1۹۳1 محدود شد و سپس 
با طی روندی افزایشی، تولید ناخالص داخلی واقعی طی سال های 
1۹۳1 الــی 1۹۳۸ در مجموع ۵۶/۴درصد رشــد کرد. برزیل در 
ســال 1۹۴۷ در واکنش به رقابت بیشتر بین المللی پس از جنگ 
جهانی دوم، نظارت های ارزی را مجــددا اجرا کرد و حمایت های 
تعرفه ای را افزایــش داد که به نفع تولید داخلی کاالهای مصرفی 
بود. در دوره زمانی 1۹۵۶ تا 1۹۶1 موج جدیدی از صنعتی شــدن 
ظاهر شد. ســرمایه گذاری عظیمی از سوی دولت در نیروی برق، 
حمل و نقل و در صنایع ســرمایه ای و واسطه ای صورت گرفت. از 
بخش خصوصی در امر صنایع کاالهای مصرفی کامال حمایت شد. 
سیاســت های لیبرال برای جذب سرمایه گذاری خارجی در پیش 
گرفته شــد و سرمایه گذاری خارجی مستقیم در تولید صنعتی به 

سرعت افزایش یافت. 

در ســال 1۹۶۹ تازه ترین موج گسترش صنعتی آغاز شد. وجه 
مشــخص این دوره که اجرای آن در 1۹۷۶ پایان یافت، رشــدی 
ســریع و خارق العاده بود که »معجــزه برزیلی« نام گرفت. در این 
زمان روند بلندمدت نرخ رشــد تولید صنعتی طی حدود سه دهه 
و نیم، ۷/۷درصد در ســال بود. برزیل در تجربه صنعتی شــدن از 
طریق جایگزینــی واردات کاالهای مصرفی، از توســعه کاالهای 
سرمایه ای و واسطه ای غافل نشد و دگرگونی بلندمدتی در ساختار 
تولید صنعتی خود به وجود آورد. تا ســال 1۹۶۷، سهم کاالهای 
سرمایه ای و واسطه ای از ارزش افزوده تولید صنعتی ۵۶درصد بود 
و ســهم کاالهای مصرفی کمتر از یک سوم بود. 1۶ سال بعد این 
ســاختار متحول شد و در سال 1۹۸۳ سهم کاالهای سرمایه ای و 
واســطه ای در ارزش افزوده تولید صنعتی برزیل ۶2درصد و سهم 
کاالهای مصرفی اساســی فقط کمتر از یک چهــارم بود، بنابراین 
برزیل بخش صنعتی متوازنی ایجاد کرد که از یکپارچگی مطلوبی 

برخوردار بود. 
طی دوره معجــزه اقتصادی به منظور تشــویق صدور کاالهای 
صنعتــی، بخش خصوصــی از یارانه های هنگفــت و معافیت های 
مالیاتی برخوردار شد. در نتیجه صادرکنندگان کاالهای صنعتی با 
برخورداری از یارانه های ناخالص توانســتند محصوالت خود را در 
بازارهای خارجــی به قیمت هایی در حدود ۴۰تا۶۰درصد پایین تر 
از قیمت کاالهای مشــابه داخلی عرضــه کنند. از این رو، صادرات 
تولیــدات صنعتی در اواخر دهه 1۹۶۰ به ســرعت افزایش یافت، 
به طوری که در پایان دهه مزبور کاالهای صنعتی بیش از ۷۰درصد 
از مجموع صــادرات را دربرگرفت. در ســال 1۹۸۴ که برزیل در 
تــالش برای پرداخــت بدهی های خود بود، مــازاد موازنه تجاری 
عظیمی را به دســت آورد. به این ترتیب، برزیل انتقال از صنعتی 
شــدن از طریق جایگزینــی واردات را به مرحلــه ارتقای صدور 
کاالهای صنعتی با موفقیت به پایان رساند و به تدریج دروازه خود 
را به طور کلی به روی جهان بازتر کرد. بدیهی اســت الحاق برزیل 
به WTO در سال 1۹۹۵، دیگر اجازه اعطای یارانه های صادراتی 

به گونه ای که در گذشته در این کشور تجربه شد را نمی دهد. 
توسعه صنعتی در هند 

پس از اســتقالل هند در ســال 1۹۴۷، دولت مسئولیت توسعه 
اقتصادی را برعهده گرفت و سیاســت های اقتصادی در چارچوب 
برنامه های پنج ســاله توســعه تنظیم شد. از آنجا که هند در کنار 
اســتقالل سیاسی عالقه مند به اســتقالل اقتصادی نیز بود با آغاز 
برنامه پنج ساله دوم، سیاست گذاران هندی »رشد بخش کاالهای 
ســرمایه ای« را در دســتور کار خود قرار دادند. این کشــور مایل 
نبود سرمایه گذاری خارجی را بپذیرد مگر به عنوان وسیله تحصیل 
تکنولوژی خارجــی. با این حال آمادگی پذیرش کمک خارجی را 
داشــت؛ هرچند از این کمک ها نیز بســیار کم استفاده کرد. هند 
اساســا تمایل داشت خوداتکا باشــد و چنین نیز بود. به طور کلی 
جهت گیری سیاست های صنعتی هند به مدت ۳۰ سال از استمرار 
برخــوردار بود. به عبارت دیگر دیدگاه هنــد در این مدت، تاکید 
بر نقش پیشــرو بخش کاالهای ســرمایه ای در اقتصاد و تمرکز بر 

نقش دولت در راســتای تحقق ایــن امر بود. در این دوران، بخش 
عمومی حدود ۴۰تا۵۵درصد از مجموع ســرمایه گذاری ها را انجام 
می داد و »ســرمایه گذاری خصوصی« در صنعت از طریق رشته ای 
از اقدامات مثل صدور جوازهای صنعتی و ســهمیه های وارداتی، 

تحت کنترل درآمد. 
واردات نیز به وســیله ســهمیه ها )عالوه بــر تعرفه ها( محدود 
می شد و مقدار آن برحسب نوع محصول و استفاده کننده تخصیص 
می یافــت. برای جلوگیری از افزایــش انحصار در بخش خصوصی، 
»نظارت های قیمتی« نیز بر محصوالتی که ضروری تلقی می شدند 
مثل کود شیمیایی، سیمان، آلومینیوم، شکر، فرآورده های دارویی 
و ... انجام می گرفت. با فرض تمرکز سیاست های اقتصادی هند بر 
ایجاد بخش کاالهای ســرمایه ای در راستای استقالل نرخ انباشت 
ســرمایه از رشــد درآمدهای صادراتی، می توان این کشــور را در 
زمینه صنعتی شــدن، موفق ارزیابی کرد، چراکه ســهم کاالهای 
ســرمایه ای در تولید صنعتی هند از کمتــر از ۵درصد در ابتدای 
برنامه پنج ســاله دوم، به حدود 1۸درصد در ســال 1۹۸۰ رسید. 
همچنین طی دوره 2۰ ســاله 1۹۶۰ الی 1۹۸۰، نرخ رشد ارزش 
افزوده صنایع مرتبط با کاالهای سرمایه ای به ۸.1درصد بالغ شد. 
در حالی که در همین بازه، نرخ رشــد بخش کاالهای سرمایه ای، 
مصرفی و واسطه ای به ترتیب ۶.2، ۴.۹ و ۴.2درصد بود، بنابراین 
اولویت سرمایه گذاری درخصوص کاالهای سرمایه ای به طور نسبی 
محقق شد؛ هرچند آهنگ رشد اقتصادی و بهره وری طی سه دهه 

1۹۵۰ تا 1۹۸۰ آهسته بود. 
به دنبال رشــد کند تولید ناخالص داخلــی و بهره وری، هند در 
ســال 1۹۸۵ برنامه ای تحت عنوان »اصالحــات صنعتی« به اجرا 
درآورد. تمرکز این برنامه به ســه محور »افزایش ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی«، »تغییر ابزارهای سیاست اقتصادی از نظارت های 
فیزیکی به مشــوق های ملی« و »تغییر رویکرد استراتژی توسعه 
صنعتی از جایگزینی واردات کاالهای ســرمایه ای به سوی اقتصاد 
بازتر« بود. به این ترتیب، دولت یارانه های بنگاه های تولید صنعتی 
را تقلیل داد و نظارت بر قیمت ها کاهش یافت. برخی مشــوق های 
صادراتــی به اجرا درآمد و عوارض گمرکی صادرات در مورد ســه 
چهارم از اقالمی که در گذشــته مشمول حقوق گمرکی بودند از 
میان رفت. همچنین، سیاســت اقتصادی، اندکی به سمت ترغیب 
بیشتر سرمایه گذاری خارجی مستقیم متمایل شد. در نتیجه این 
اصالحات ســهم تولیدات صنعتی از صــادرات به حدود ۷۰درصد 
رســید. با وجود موفقیت های نســبی هند در اجرای این رویکرد، 
سیاست های اقتصادی این کشــور به لحاظ زمانی با سیاست های 
جهانــی هماهنگ نبوده اســت. زمانی که تجــارت بین المللی به 
شــدت در حال گسترش بود، سیاســت های هند خیلی درون نگر 
بودند. زمانی هم که آهنگ تجارت بین المللی آهســته شــد، هند 
تصمیم گرفت نظام تجاری خود را آزاد کند و بیشتر رو به صادرات 

بین المللی آورد. 
توسعه صنعتی در کره جنوبی 

بعد از جنگ کره در سال های 1۹۵۰ تا 1۹۵۳، اقتصاد این کشور 
به کلی از هم پاشیده بود. در سال 1۹۶1 کره جنوبی یک استراتژی 
جدید اقتصادی صنعتی شــدن با جهت گیــری صادراتی را به اجرا 
درآورد. این اســتراتژی نه یک اســتراتژی آزادی عمل اقتصادی، 
بلکه ترکیبی از حمایت همه جانبه و نظارت شدید دولت بود. یکی 
از اجزای مهم این استراتژی، یکسان کردن قیمت های کره جنوبی 
با قیمت هــای بین المللی به منظور بهره برداری از برتری نســبی 
کشــور و حفظ قابلیت رقابت صادرات آن بود. در همین راستا، در 
ســال 1۹۶1 پول ملی کره از سوی دولت این کشور تضعیف شد. 
بنابراین ضمن رقابت پذیر شــدن کاالهای کره ای از بعد قیمت در 
بازارهای جهانی، دولت در راستای حمایت از صادرکنندگان، اقدام 
بــه پرداخت یارانه های صادراتی کرد. در نتیجه همزمان با »تغییر 
نظام ارز«، »نظام مالی« نیز تغییر یافت. در سال 1۹۶1 دولت اداره 
پنــج بانک عمده را برعهده گرفت و از این نظارت در جهت اجرای 

برنامه های سرمایه گذاری و تولید خود استفاده کرد. 
ســرمایه با نرخ های یارانه ای در اختیــار کارفرمایان خصوصی 
قرار داده شــد و از دیگر سیاســت های دولتی چــون »تعرفه ها«، 
»نظارت های قیمتی«، »مالیات بر سود«، »مقرری های استهالک« 
و »نظارت بر اقالم وارده به هر صنعت« به منظور اعمال تبعیض بین 
شــرکت ها استفاده شد، به گونه ای که به آنهایی که با خواسته های 
برنامه ریزان مطابقت داشتند، مساعدت شد و آنهایی که از مطابقت 
سر باز زدند، جریمه شدند. در سال 1۹۵۶ نرخ های بهره اسمی دو 
برابر شــد. به این ترتیب هزینه استقراض سرمایه افزایش یافت و 
شــرکت ها ترغیب شدند از روش های تولیدی کاربر استفاده کنند. 
در نتیجه اشــتغال  افزایش یافت. اثــر دوم افزایش نرخ پس انداز، 
انتقال اندوخته های پس اندازکنندگان از بازارهای خیابانی به بازار 
رســمی ســرمایه بود. این امر اجرای برنامه های محوری را برای 
بانک های تحت نظارت دولت آسان تر کرد. همچنین دخالت دولت 
در پیشــبرد صادرات به دقت برنامه ریزی شــده تولیدات صنعتی 
در کره جنوبی موفق بود. ســهم صنعت در خلق ارزش افزوده طی 
دوره 1۹۶۰ تا 1۹۷۵ به دو برابر افزایش یافت و در ســال 1۹۸۴ 
به 2۹درصد از تولید ناخالص ملی رســید. طی همین دوره نسبت 
صــادرات به GDP از ۳.۴درصد به ۴1.۵درصد رســید، بنابراین 
طی سه دهه اقتصاد کره جنوبی عمال از اقتصادی بسته به اقتصادی 

باز مبدل شد. 
ســرمایه خارجی منبع مهمی در تامین سرمایه گذاری در دوران 
صنعتی شدن کره جنوبی بود، اما این به معنای وابستگی به سرمایه 
خارجی نبود. ســرمایه گذاری خارجی که اجازه ورود به کشــور را 
می یافت به شــدت تحت نظارت بود. معموال این سرمایه گذاری ها 
به صورت مشــترک ایجاد می شد، به طوری که کره ای ها در آن نفع 
نظارتی و کنترلی داشتند و در نهایت سرمایه گذاری های مشترک 
بعدا به مالکیت تام کره درمی آمدند. از لحاظ رشــد اقتصادی نیز 
تجربه کره جنوبی نشان می دهد پس از به اجرا درآمدن استراتژی 
جدید، نرخ رشــد تولید ناخالص داخلی به شــدت شتاب گرفت. 
درحالی که رشد اقتصادی طی سال های پس از جنگ، ۴.۷درصد 

بود و در سال های بعد به ۸.۷درصد رسید.

تدوین استراتژی صنعتی در ایران با کدام رویکرد صورت می گیرد؟

ریشه های بن بست توسعه صنعتی
نگاه

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد
چرا استراتژی توسعه صنعتی نداریم؟

فرصت امروز: اســتراتژی توســعه صنعتی آنقدر مهم است که نهاد 
پژوهشــی مجلس بارها در بررسی دالیل توســعه صنعتی ناکارآمد در 
ایران، از نبود اســتراتژی صنعتی در برنامه های کالن کشور انتقاد کرده 
و از نیاز مبرم اقتصاد به اتخاذ این سیاست ها سخن گفته است. چندی 
پیش بود که مرکز پژوهش های مجلس در یک بررسی به مبانی نظری 
استراتژی توســعه صنعتی پرداخت و ضمن نقد برخی رویکردهای آن، 
مناســب ترین الگوی مطرح برای اقتصاد ایران را معرفی کرد. حاال این 
نهاد پژوهشی در  تازه ترین گزارش خود بار دیگر به آسیب شناسی فقدان 
استراتژی توسعه صنعتی در ایران دست زده و بر لزوم استراتژی توسعه 

صنعتی تاکیدی دوباره کرده است.
پرواضح اســت که در قرن بیســت ویکم، مباحث پیرامون سیاســت 
صنعتــی دیگر نه درباره چرایی اتخاذ سیاســت صنعتی، بلکه در مورد 
چگونگــی اعمال سیاســت صنعتی اســت. به تعبیر دیگــر، برخالف 
رویکردهایی که صرفا بهبود فضای ســرمایه گذاری و بسط کسب و کار 
را برای افزایش قدرت رقابت پذیری و کســب ارزش افزوده کشورها در 
مبادالت بین المللی توصیه می کردند، سیاست صنعتی به معنای خاص 
آن یعنی گزینش برندگان همچنان محل توجه بوده و مســاله مهم در 

این چارچوب، نحوه درست اعمال آن است. 
مرکز پژوهش های مجلس نیز در این گزارش با عنوان »آسیب شناسی 
فقدان اســتراتژی توســعه صنعتی در ایران؛ ارزیابی عملکرد دولت در 
اجرای حکم بند »الف« ماده )۴۶( برنامه ششم توسعه« به تبیین همین 
چگونگی پرداخته و گفته اســت: تالش برای »اولویت بندی صنعتی« یا 
تدوین »اســتراتژی توسعه صنعتی« در سیاســت گذاری و برنامه ریزی 
توســعه در ایران از دو مبنای نظری ریشــه می  گیــرد؛ در درجه اول، 
اولویت بنــدی و حمایت از بخش های کلیدی و پیشــرو اقتصاد یکی از 
ابزارهای ایفای نقش مؤثر دولت در فرآیند توسعه صنعتی است. از این 
منظر اولویت بندی، بهبود جایگاه کشــور در تقسیم کار جهانی )ترکیب 
صادرات، تنوع تولیدات و ارزش افزوده( را دنبال می کند، اما منطق دوم 
اولویت بندی در ایران، تالش برای پرهیز از اتالف منابِع محدود دولت و 
جهت دهی حمایت ها و سیاست ها به فعالیت های دارای بیشترین تأثیر 
بر متغیرهای هدف دولت )اشتغال زایی، محرومیت زدایی، رفع مخاطرات 

محیط زیستی و...( است.
دالیل فقدان استراتژی توسعه صنعتی

به گفته بازوی کارشناســی مجلس، بر پایه همین دو مبنای نظری، 
بند »الف« ماده )۴۶( برنامه ششــم توسعه، به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مأموریت داده است تا ظرف شش ماه از تصویب برنامه، فهرست 
اولویت های صنعتی را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برســاند. با 
این وجود، علی رغم گذشــت قریب به دو سال از تصویب و اجرایی شدن 

برنامه، این حکم برنامه مغفول مانده است.
براساس مطالعات مرکز پژوهش ها، غفلت از تدوین فهرست اولویت ها 
درحالی اســت که در اقتصاد ایران بخش عمومی، بخش غالب اقتصاد 
را تشــکیل می دهد و هرســاله منابع متعددی صرف سیاســت گذاری 
صنعتی می شود که هدفمند نبودن هزینه کرد این منابع موجب کاهش 

دستاوردها شده است.
نهاد پژوهشــی مجلس در این گزارش، دالیل عدم انتشــار فهرست 
اولویت ها و وضعیت بدنه کارشناســی کشور در تهیه و تدوین فهرست 
اولویت ها را مورد توجه قرار داده اســت. بررســی ها نشان می دهند که 
عالوه  بر تالش های ناموفق وزارت صمت، دستگاه ها و نهادهای مختلف 
به تدوین فهرســت اولویت های خود یا تدوین فهرست از منظر موازین 
مطلوب خود پرداخته اند. در واقع، ظرفیت کارشناسی مناسبی در زمینه 
تهیه و تدوین فهرســت اولویت ها در کشور وجود دارد و علی رغم وجود 
مشــکالتی مانند بی دقتی و جامعیت آمارها که یکی از مشکالت بزرگ 
برنامه ریزی در ایران اســت، فقدان اولویت بندی ناشی از فقدان دانش 

کارشناسی نیست.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مهم ترین مشکل عدم اولویت بندی 
در کشور را در دو سطح طراحی و اجرا ارزیابی می کند. در سطح طراحی 
دو مشکل وجود دارد که از جمله آنها می توان به فقدان تصویر روشن از 
معیارهای اولویت بندی اشاره کرد. مطالعات متعددی که وزارت صمت 
و نهادهــای مختلف درباره اولویت بندی انجام داده اند به موازینی مانند 
اشــتغال زایی، ارزش افزوده، آب بری، انرژی بری، فناوری مورد استفاده، 
روندهای آینده و... توجه شــده، اما در هر مطالعه، برخی موازین مورد 
توجــه قرار گرفتــه و برخی دیگر مغفول مانده اســت. پیش از تدوین 

فهرست باید تصویر روشنی از معیار تدوین اولویت وجود داشته باشد.
براساس این گزارش، مشکل دیگر در این حوزه، فقدان تصویر روشن 
از روش اولویت بندی اســت و علی رغم وجود مطالعات متعدد در زمینه 
اولویت بندی، روش های اســتفاده شده در این زمینه بسیار متنوع بوده 
و اجماعی بر روش اولویت بندی در بدنه کارشناسی کشور وجود ندارد.

براساس گزارش مرکز پژوهش ها، عالوه  بر مشکالت در سطح طراحی 
فهرســت اولویت ها، اولویت بندی در ســطح اجرایی نیز با مشــکالت 
متعددی روبه رو اســت. مشــکالتی که همه آنها ذیل فقدان هماهنگی 
قابل دسته بندی بوده و می توان به موارد همچون ناهماهنگی دولت در 
عمل به وظایف قانونی، ناهماهنگی و جزیره ای عمل کردن دستگاه های 
اجرایی در اولویت بندی، ناتوانی معاونت های ریاســت جمهوری در عمل 
به وظیفه هماهنگ ســازی خــود و عدم همگرایــی اولویت بندی های 
نهادهای عمومی غیردولتی با یکدیگر و نیز با دیگر دستگاه های دولتی 

اشاره کرد.
راهکارها و پیشنهادها

مرکز پژوهش های مجلس در پایان این گزارش، چند راهکار پیشنهاد 
داده و گفته اســت: راهکارهایی برای غلبه بر مشــکالت پیش گفته از 
جملــه ایجاد اراده سیاســی در ســطوح عالی دولــت در جهت اعمال 
سیاست حمایتی برمبنای اولویت بندی اولویت بندی بدون دستیابی به 
این مهم نتیجه بخش نخواهد بود، اســتقرار دبیرخانه تدوین فهرســت 
اولویت هــا در ســازمان برنامــه و بودجه )با همــکاری وزارت صمت( 
و ارائه نتایــج گزارش های تدوین اولویت دســتگاه ها به این دبیرخانه، 
تشــکیل شورای کارشناسان ذیل دبیرخانه فوق با دعوت از کارشناسان 
دستگاه ها، معاونت های ریاست جمهوری و نیز متخصصان، با سه وظیفه 
دســتیابی به جمع بندی دربــاره روش مطلــوب اولویت بندی، تدوین 
فهرســت اولویت ها به صورت سناریوســازی )با توجه بــه تأثیرگذاری 
متغیرهای بیرونی بر نتایج به ویژه در وضعیت تحریم(، بررســی حیطه 
وظایف و اختیارات دستگاه های مختلف در اعمال سیاست های حمایتی 
و ارائه پیشــنهادهای اصالحی برای بهبود مسیر اجرا به هیأت دولت، از 
دیگر پیشنهادهایی است که بازوی کارشناسی مجلس ارائه کرده است.
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فرصت امروز: آنچه اهمیت پرداختن به بخش مسکن را در میان سایر 
بخش های اقتصاد ایران دوچندان کرده، مواجهه بازار مســکن با فراز و 
فرودهای کم سابقه در یک سال گذشته بوده است. در یک نمونه از این 
نوسانات شــدید، میانگین قیمت مسکن در تهران به لحاظ میزان رشد 
نقطه ای،  رکورد تازه ای در مقایســه با جهش  ســال های ۸۶ و ۹2  ثبت 
کرده اســت. در حال حاضر، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
در تهران نسبت به ســال ۹۶ تقریبا دو برابر شده است. از سوی دیگر، 
در برابــر این فراز قیمتی، بازار ملک شــاهد فرود حجم معامالت خرید 
مسکن شــده و تعداد آپارتمان های فروخته شده در تهران طی ماه های 
اخیر به کمترین میزان در چند ســال گذشــته رسیده است. مهمترین 
نکته در این میان، سایه سنگین تحوالت ارزی بر بخش مسکن در یک 
سال گذشته بوده است؛ کارنامه بازار مسکن در سالی که گذشت کامال 
مشــخص می کند که بخش قابل توجهی از جهش قیمت مسکن چه به 
شکل مستقیم و چه غیرمستقیم، از شوک های ارزی پی درپی شارژ شد. 
التهاب و نابســامانی در بازار دالر ابتــدا به انتظارات تورمی در جامعه و 
تعجیل متقاضیان خرید مسکن به انجام معامله منجر شد و در نهایت با 
هدایت تقاضای سرمایه ای و سفته بازی به بازار معامالت ملک، زمینه را 

برای جهش قیمت مسکن فراهم ساخت. 
در همین راســتا، حســام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران 
امالک به بازخوانی تحوالت بازار مســکن پرداختــه و اطالعات جالبی 
به دســت داده است. گزیده صحبت های او را در گفت وگو با ایلنا با هم 

می خوانیم:
* طبق اعالم رسانه های ترکیه در سال ۹۷ میزان خرید ملک در این 
کشــور توســط ایرانی ها به اندازه خرید ملک در 1۰ سال گذشته بوده 
اســت. بســیاری از امالک در ترکیه متعلق به دولت است یعنی عرصه 
ملک دولتی است و فقط عیان و بنا به مردم تعلق دارد یا اینکه خانه ها 

۹۹ ساله هستند و مالکیت در این واحدها معنا ندارد.
* از چندین ســال گذشــته تبلیغات فروش امالک در کشــورهای 
همســایه و کشورهای دور و نزدیک رواج پیدا کرده است که عمده این 

تبلیغات مربوط به خرید ملک در کشــورهای ترکیه، گرجستان، دوبی 
و اســپانیا می شــود. در سال های گذشــته این تبلیغات در فضای پیام 
همشهری انجام می شــد و چندین صفحه از پیام همشهری اختصاص 
پیدا می کــرد به این گونه تبلیغات که البته در آن زمان فروش ملک در 

قبرس، مالزی و چند کشور دیگر هم مطرح بود.
* تبلیغــات برای فروش ملک در کشــورهای خارجــی مصداق فرار 
سرمایه از کشور است. با پلیس اماکن مذاکراتی داشتیم تا دفاتر فروش 

ملک در کشورهای خارجی جمع شود.
* امروز شاهد تبلیغات گسترده خرید و فروش مسکن در کشورهای 
خارجی و تهاتر ملک در ایران با ملک در سایر کشورها در فضای مجازی 
و شبکه های ماهواره ای مواجه هستیم. طبق اعالم رسانه های ترکیه در 
سال ۹۷ میزان خرید ملک در این کشور توسط ایرانی ها به اندازه خرید 

ملک در 1۰ سال گذشته بوده است.
* در حال حاضر در کشــورهای همسایه شاهد ساخت و ساز صنعتی 
مسکن هستیم و صنعتی سازی باعث شده جذابیت زندگی در شهرهای 
این کشــورها افزایش یابد حال اینکه در ایران تنها 1۵درصد ســاخت 
و ســازهای مسکن صنعتی اســت و همچنان ۸۵درصد ساخت وساز به 

صورت سنتی و بومی انجام می شود.
* در حــال حاضــر در ایران 1۰۰۰ هــزار میلیارد تومان ســرمایه 
ســرگردان وجود دارد و احتمال اینکه بخشی از این سرمایه جذب بازار 

مسکن کشورهای همسایه و سایر کشورها شود بسیار باالست.
* از آنجــا که خروج ارز و پول از کشــور قوانیــن خاص خود را دارد 
و نمی توان از ســقفی بیشتر پول از کشــور خارج کرد، به همین دلیل 
شــرکت های بازاریابی به روش هــای تهاتری برای فروش مســکن در 
کشــورهای خارجی متوسل شــده اند بدین صورت که افراد هرچه در 
تهران دارند از جمله ملک به ویژه در سه منطقه اول شهر و خودرو را با 

ملک در ترکیه تهاتر می کنند.
* راه دیگر فروش مسکن به ایرانی ها در کشورهای خارجی این است 

که در ایران از متقاضیان ریال دریافت می کنند.

* بیش از ۹۰درصد این تبلیغات کالهبرداری است و اساسا تصاویری 
از آن امالک در کشــورهای خارجی نشــان می دهند که وجود خارجی 
نــدارد. فیلم ها و عکس های ســایر امالک موجود را به ایرانی ها نشــان 
می دهنــد و می گویند در ازای پولی که می دهنــد صاحب این خانه ها 
می شوند یا اینکه مدعی می شوند ماکت های آماده شده به زودی تبدیل 

به مسکن می شود که آن هم دروغ است.
* قوانین خرید و فروش مسکن در ترکیه بسیار پیچیده است و مردم 
هم اطالعی از این قوانین ندارند برای مثال بسیاری از امالک در ترکیه 
متعلق به دولت اســت یعنی عرصه ملک دولتی است و فقط عیان و بنا 
به مردم تعلق دارد یا اینکه خانه ها ۹۹ ســاله هستند و مالکیت در این 
واحدها معنا ندارد همچنین برخی از امالک هم با شرایط تایم شیرینگ 
و فصلــی فروش می شــوند، بنابراین مــردم قبل از خرید مســکن در 
کشورهای خارجی باید از قوانین خرید و فروش در آن مناطق مطمئن 
شــوند. در این کشــورها اقامت از روی خرید ملک برداشته شده است 
یعنی دیگر با خرید ملک نمی توانند اقامت این کشور را دریافت کنند و 

برخی از مردم هم اطالعی از این موضوع ندارند.
* در ســال ۹۷ و نیمه اول ۹۸ رشــد قیمت مسکن در ایران باالتر از 
تمام کشــورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای همسایه، کانادا و حتی 
مناطقی مانند منهتن آمریکا بوده اســت بنابراین اگر افراد می خواهند 
در بخش مسکن ســرمایه گذاری کنند هیچ کجای دنیا به اندازه ایران 
سوددهی نخواهد داشت؛ چراکه از سال ۷۴ تا به امروز قیمت مسکن در 

ایران 1۰۴ برابر رشد داشته است.
* کســانی که قصد مهاجرت به کشورهای خارجی را دارند باید قبل 
از خرید مسکن وکیل حرفه ای در ایران و کشور مقصد به کار بگیرند تا 
از تمام قوانین خرید و فروش ملک در آن کشور و یا تهاتر آن با امالک 

خود اطالع یابند.
* متوســط قیمت مسکن در ترکیه کمتر از متوسط قیمت در تهران 
اســت. البته در تهــران مناطقی داریم که حتــی از گران ترین منطقه 

منهتن آمریکا و ونکوور هم گران تر است.

ایرانی ها در سال ۹۷ به اندازه ۱۰ سال گذشته در ترکیه ملک خریدند

برخی مناطق تهران گران تر از منهتن آمریکا
یادداشت

 بومی سازی قانون تجارت
یا زمینه سازی برای رکود؟

در فضای تجارت هر کشور، قوانین و مقررات تجاری، نقش بنیادین و 
اساسی بازی می کنند. در این میان از قانون تجارت به عنوان قانون مادر 
یاد می شود؛ قانونی که چارچوب فعالیت های تجاری را در مراحل آغاز، 
تداوم و توسعه و نهایتا پایان فعالیت مشخص کرده و یکی از اهداف مهم 
در تدوین آن، انتظام بخشــی روابط تجاری و بازرگانی افراد فعال در این 

حوزه و ایجاد امنیت است.
یکی از مهم ترین اسناد که از آن به پایه و اساس حقوق تجارت ایران 
نیز یاد می شود، قانون تجارت مصوب سال 1۳11 است که با اقتباس از 
قانون 1۸۰۷ فرانســه تصویب شده است. در سال 1۳۴۷ بخشی از این 
قانون درخصوص شرکت های سهامی براساس مقتضیات زمان ازجمله 
لــزوم اصالحات اقتصادی مورد بازنگری و اصالح قرار گرفت که تا امروز 

اجرایی بوده و کماکان به قوت خود باقی است.
در مقطعی دیگر و حدود 1۴ ســال قبــل به دلیل بروز پدیده های نو 
در عرصه تجارت داخلی و بین المللی تصمیم گرفته شــد مجددا قانونی 
که بیش از ۷۰ ســال از عمر آن می گذشت مورد بازنگری و اصالح قرار 
گیرد؛ تصمیمی که البته تا امروز محقق نشده است. فارغ از چرایی عدم 
تصویب این الیحه در طی این 1۴ ســال و شتاب زدگی در تصویب آن 
در اواخر دوران فعالیت مجلس کنونی )مجلس دهم( آنچه باید با اولویت 
دوچندان مدنظر کارشناسان و صاحب نظران قرار گیرد، تمرکز بر محتوا 

و مفاد الیحه مورد بحث است.
لزوم توجه به عبارات، اصطالحات و بعضا تأسیسات جدید حقوقی در 
الیحه جدید قانون تجارت و رفع ابهام از آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ 
ازاین رو بررسی دقیق مفاد الیحه با نگاه چندجانبه می تواند از ایرادات و 
اشکاالت احتمالی در روند اجرای آن در آینده تا حد قابل توجهی بکاهد.

در ایــن خصوص می تــوان به مواردی همچون: توجــه به تکالیف و 
مسئولیت اشخاص و ســازمان های مرتبط با فعالیت های تجاری نظیر 
بانک ها، بررســی دقیق وضعیت سیاست کیفری در قبال جرائم مرتبط 
با فعالیت های تجاری ازجمله ورشکســتگی به تقصیر و ورشکستگی به 
تقلب، پیش بینی تأسیسات حقوقی جدید با توجه به الگوهای جهانی، 
تبیین، تشــریح و ابهام زدایی از اصطالحــات و عباراتی همچون رابطه 
قراردادی متعارف و همچنین مطابقت مفاد با کنوانسیون های بین المللی 

اشاره کرد.
از سوی دیگر، توجه به مقوله سرمایه گذاری خارجی نیز حائز اهمیت 
فراوان بوده و نباید با اســتناد به بومی سازی قانون تجارت، پرداختن به 
مفاهیم اساســی و نوظهور در عرصه تجارت بین الملل و متعاقبا فرصت 
ســرمایه گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانــی و مبادالت تجاری 
بین المللــی را در تدوین الیحه جدید نادیــده گرفت؛ روندی که اگر به 
همین منوال ادامه پیدا کند، نتیجه ای جز ایجاد رکود در فضای اقتصادی 

کشور در پی نخواهد داشت.
الزم به ذکر اســت قانون تجارت به دلیل ارتباط مســتقیم با فضای 
کســب وکار هر کشــور تأثیر جدی بر دیگر قوانین و مقررات این حوزه 
ازجمله قوانین و مقررات کار، مالیات های مستقیم، قوانین و مقررات بازار 
ســرمایه، قوانین و مقررات ثبتی و ... خواهد داشت. ازاین رو در بررسی 
مفاد الیحه باید توجه به این قوانین نیز در دســتور کار متولیان امر قرار 
گیرد. موضوعی که به عنوان مثال در ماده ۵ الیحه بحث های زیادی را به 

دنبال داشته است.
براســاس متن ماده ۵ الیحه تجارت »انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر 
عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی 
نیســت. این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل اثبات است.« 
درخصــوص همین ماده عده ای معتقدند که بــدون توجه به مواد 22، 
۴۷ و ۴۸ قانون ثبت تدوین شــده و در صورت تصویب پایه و اســاس 
پرونده های قضایی بی شــماری را در آینده ای نه چندان دور رقم خواهد 
زد درصورتی که به نظر می رســد ماده ۵ مذکور با توجه به اینکه محل 
بحث ما الیحه اصالح قانون تجارت اســت نمی تواند دربرگیرنده تمامی 
قراردادها باشد بلکه ناظر بر قراردادهای تجاری است که البته این مسئله 
نیز جای بحث فــراوان دارد، اما با توجه به مثال پیش گفته، به ضرورت 
تدوین اصولی، صحیح و حتی االمکان شفاف مفاد الیحه پی خواهیم برد.

یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی کشــور باألخص در سال های 
اخیر بحث تشکیل دادگاه های تجاری بوده که اهمیت وجود آن به دالیل 
مختلفی همچون بهره مندی از قضات متخصص، تسریع در رسیدگی و 
امنیت که از آنها به ویژگی های مختص حقوق تجارت نیز یاد می شــود 

امری اجتناب ناپذیر است.
با توجه به ورودی پرونده های بی شــمار به محاکم عمومی، رسیدگی 
به پرونده های تجاری توســط این گونه محاکم اصل سرعت را خدشه دار 
می کنــد و صرفاً اختصاص یافتن شــعبی از دادگاه های عمومی جهت 
رســیدگی به پرونده های تجاری در این خصوص مفید نخواهد بود. در 
عالم تجارت تعیین تکلیف اختالفات حاصله باید ضمن در نظر داشتن 
اعتبار و امنیت معامالت تجاری به واســطه حمایت از اشخاص غیرتاجر 
در قبــال تجار و بالعکس صورت گیرد و حتی االمکان از شــرایطی که 
موجبات اطاله دادرســی را فراهم می کند بــا ارائه راهکارهایی ازجمله 
دادرسی اختصاری و اجرای موقت احکام اجتناب کرد؛ ازاین رو تشکیل 
دادگاه های تجاری ازجمله موارد بسیار مهمی است که پیش بینی آن در 
الیحه جدید به عنوان یکی از لوازم و موارد اساسی در فضای تجاری کشور 

ضروری خواهد بود.
علی رغــم فراز و فرودهای مختلــف در تصویب مفاد الیحه اصالحی 
قانون تجارت، الزم است با اخذ نظرات کارشناسان و صاحب نظران خبره 
در حوزه هــای مختلف حقوقی، مالی، بازرگانی و ... حتی االمکان از بروز 
اختالفات و افزایش دعاوی ناشی از اجرای آن جلوگیری کرد. واضح است 
قانونی که با گذشــت بیش از ۸۰ سال از زمان تصویب آن، همچنان در 
حال اجراست می تواند همچنان تا تدوین و تصویب اصولی الیحه جدید 
نیز در فضای تجاری کشور مجری باشد؛ ازاین رو شتاب زدگی در تصویب 
آن بدون اخذ نظرات کارشناسان خبره و ذی نفعان توجیه ناپذیر بوده و 

قطعاً تالی فاسد به همراه خواهد داشت.
 اما در پایان دو سؤال اساسی این است که آیا صرفاً بومی سازی قانون 
تجارت مدنظر است یا بومی سازی همراه با رونق فعالیت های تجاری؟ و 
آیا الیحه جدید اهداف و انتظارات ما را صرفاً در مورد اول محقق خواهد 
کرد یا در مورد دوم؟ ســؤاالتی که متولیان امر باید پاسخ قانع کننده ای 

برای آن داشته باشند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

مصطفی خلیلی
کارشناس حقوق کسب وکار

فرصــت امروز: نقش راه آهن و اهمیــت آن در جهان و نیاز مداوم آن به 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها بر کسی پوشیده نیست، اما با وجود موقعیت 
اســتراتژیک ایــران در منطقه و جهان، حمل و نقل ریلــی ایران هنوز تا 
وضعیت مطلوب فاصله ای بسیار دارد؛ به طوری که بررسی ها نشان می دهد 
بین سال های 1۳۸۶ تا 1۳۹۶ حتی یک درصد افزایش هم به سهم حمل 
و نقل ریلی ایران اضافه نشــده اســت. در مقابل اما می توان خودرو محور 
بودن کشــور در حمل بار برون شهری را به راحتی از آمارها مالحظه کرد. 
در همین راســتا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به »تصویر کالن 
بخش حمل ونقل بار برون شهری و ترانزیت« پرداخته و از پایین بودن سهم 

حمل ریلی ایران در مقایسه با سایر کشورها خبر داده است.
به گفته بازوی کارشناسی مجلس و بنا بر استراتژی های بخش حمل ونقل 
که در ســال 1۳۹۷ توســط وزارت راه و شهرســازی منتشر شده، حمل بار 
در مســافت های طوالنی به حمل ریلی تخصیص داده  شده است، اما به رغم 
استراتژی های ابالغی بخش حمل ونقل، نه تنها سهم حمل بار ریلی در کشور 
بسیار پایین است، بلکه مسافت های طی شده از طریق حمل جاده ای در حال 
افزایش است، بنابراین می توان با قاطعیت نتیجه گرفت که حمل ونقل باری، 
خودرومحور است. یکی از دالیل اصلی عدم جذابیت حمل ریلی بار عالوه بر 

مشکالت موجود در حمل ریلی، قیمت غیرواقعی سوخت است.
تقریباً تمامی کشــورها به جز هند و چین، در روند حمل بار ریلی، روند 
افزایشی یا ثابت داشته اند. کشورهای چین و هند که روند نزولی داشته اند 
نیز افزایش ســهم ریلی از حمل ونقل زمینی بار را در برنامه های خود قرار 
داده اند. به رغم وجود ظرفیت های ترانزیتی کشور، ایران در مقایسه با برخی 
کشــورهای دیگر در استفاده از فرصت ترانزیت منفعل عمل کرده است و 

در مقابل سایر کشورها فعاالنه منافع خود را از این حوزه کسب می کنند.

اما وضعیت بار برون  شهری چطور است؟ در نمای کلی از حمل ونقل بار 
برون شهری »خودرومحورتر شدن کشور« را می توان دید، به طوری که سهم 
حمل ریلی کشور در مقایسه با سایر کشورها بسیار کمتر است. با بررسی 
وضعیت سهم حمل ریلی نتایج حاکی از آن است که به رغم روند صعودی 
طی ســال های 1۳۹2 الی 1۳۹۷، ظرف سال های 1۳۸۶ تا 1۳۹۶ حتی 
یک درصد افزایش ســهم ریلی نیز حاصل نشده است. سهم حمل ریلی 
از حمل بار در ایران براســاس تُن-کیلومتر نشان داده  شده است. با توجه 
به محاسبات فنی صورت گرفته »درمجموع صرفه جویی حاصل از مصرف 
ســوخت و هزینه های خارجی، ۳۳.۴ هزار میلیارد تومان )مطابق با اعداد 
سال 1۳۹۷( صرفه جویی به ازای تحقق سهم ریلی ۳۰درصد در حمل بار، 
صورت می پذیرد.« این در حالی است که سهم حمل ونقل ریلی در مقیاس 
تُن-کیلومتر در حدود 12درصد در ســال 1۳۹۶ بوده اســت. سهم ریلی 
)درصد( از حمل بار در ایران براســاس تُن،-کیلومتر سال 1۳۹۶ کمتر از 

سال 1۳۸۶ بوده روندی تقریباً نزولی داشته است.
سهم حمل ریلی از حمل بار براساس تناژ ظرف 1۰ سال یعنی از 1۳۸۶ 
تا 1۳۹۶ به یک درصد هم افزایش نیافته است. این تغییرات، به رغم عدم 

افزایش در حق دسترسی رخ  داده است.
کل حق دسترسی در حمل ریلی از سه بخش تشکیل  شده است: سهم 
لکوموتیو، سهم واگن یا شرکت مالک واگن و سهم خط یا خالص راه آهن 
که به ازای هر تُن-کیلومتر حمل ریلی بار اخذ می شود و درمجموع مبلغ 

کرایه حمل بار ریلی را تشکیل می دهد.
حق دسترسی به خط )سهم خالص راه آهن( از میزان 22۳ ریال در سال 
1۳۹2 به عدد 1۴۸ ریال در سال 1۳۹۶ تقلیل یافته است، اما نکته حائز 
اهمیت در اینجا مربوط به سهم لکوموتیو و سهم شرکت مالک واگن است.

ازآنجاکــه مالکیت اکثــر لکوموتیوها در اختیار خود شــرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران اســت در تحلیل حق دسترسی می توان به نوعی 
سهم شرکت راه آهن را حاصل جمع سهم خط و سهم لکوموتیو دانست. با 
در نظر گرفتن این نکته مشاهده می شود که سهم خط و لکوموتیو از عدد 
۳۹1 ریال در سال 1۳۹2 به عدد ۴۰۹ ریال در سال 1۳۹۷ رسیده است 
و با وجود کاهش سهم خط، افزایش سهم لکوموتیو منجر به ثبات نسبی 

در سهم مجموع خط و لکوموتیو شده است.
اما توجه به سهم واگن یا شرکت های مالک واگن نیز به بررسی روند حق 
دسترسی ریلی کمک خواهد کرد. برخالف سهم خط و سهم لکوموتیو که 
به صورت تعرفه مشــخص می شود، سهم واگن تعرفه ای نیست و به صورت 
مذاکــره میان صاحب کاال و مالک واگن به دســت می آید. اعداد نمایش 

داده شده نیز متوسط قیمت های موردتوافق است.
کرایه حمل ریلی در بارنامه که حاصل جمع سه سهم خط، لکوموتیو و 
واگن اســت، در سال 1۳۹2 تا 1۳۹۶ و همچنین از سال 1۳۹۰ تا 1۳۹۷ 

با افزایش همراه بوده است.
باوجوداین ازآنجاکه افزایش کرایه حمل ریلی )مجموع هر سه سهم( در 
سال های 1۳۹2 تا 1۳۹۶ مطابق با متوسط تورم نبوده، کرایه حمل ریلی 
با افزایش نسبی همراه نبوده است. براساس مدل های بهینه در حمل ونقل 
بار، حمل بار در مســافت های کوتاه از طریق حمل جاده ای، حمل بار در 
مســافت های بلند از طریق حمل ریلی، حمل بار در مســافت های خیلی 
طوالنــی از طریق حمل دریایــی و حمل بارهای بــاارزش زیاد از طریق 
حمل هوایی بهینه است. براساس استراتژی های بخش حمل ونقل که در 
ســال 1۳۹۷ توسط وزارت راه و شهرســازی منتشرشده نیز حمل بار در 

مسافت های بلند به حمل ریلی تخصیص داده شده است.

باالتریــن نرخ تورم در یک ســال گذشــته بــه چهار اســتان ایالم با 
۵1.۹درصد، کردســتان با ۵1.1درصد، خراســان جنوبی با ۵۰.۳درصد و 
چهارمحال و بختیاری با ۵۰.۳درصد اختصاص داشته است. در مقابل نیز 
پایین ترین نرخ تورم نقطه به نقطه به ســه اســتان فارس، قم و همدان به 

ترتیب با 2۹.۸درصد، ۳1.1درصد و ۳1.۹درصد مربوط بوده است.
طبق اعالم مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل در 12 ماهه منتهی به شهریور 
1۳۹۸ برابر با ۴2.۷درصد بــوده و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه برای 

استان تهران ۳۴.۹درصد محاسبه شده که پایین تر از تورم کل است.
براســاس بررســی های اتاق بازرگانی تهران، باالترین تــورم ماهانه در 
بین تمامی اســتان ها مربوط به اســتان های قم، تهران و یزد به ترتیب با 
1.۷درصد، 1.1درصد و ۰.۹درصد بوده اســت. همچنین پایین ترین نرخ 

تورم ماهانه در شــهریورماه به ترتیب برای کردســتان منفی 1.۶درصد، 
زنجان منفی 1.1درصد و بوشهر منفی یک درصد بوده است. این گزارش 
همچنین باالترین درصد تغییرات شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات در شهریورماه 1۳۹۸ را بررسی کرده و گفته است: باالترین تورم 
نقطه به نقطه شاخص قیمت خوراکی ها به استان های ایالم با ۵۴.۴درصد، 
بوشــهر ۵1.۳درصد و هرمزگان با ۵۰درصد تعلق داشــته است. این رقم 
برای استان تهران ۴۶.2درصد گزارش شده است. از سوی دیگر پایین ترین 
شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در شهریورماه 1۳۹۸ 
در اســتان های زنجان با ۳۴.۷درصد، همدان بــا ۳۷.2درصد و آذربایجان 
غربی با ۳۸.۹درصد بوده اســت. باالترین تورم ماهانه این شاخص نیز در 
استان های فارس با 1.۳درصد، سیستان و بلوچستان با ۰.۹درصد و قم با 

۰.1درصد بوده است. این رقم برای استان تهران منفی 1.۴درصد گزارش 
شده است. همچنین پایین ترین نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات در شهریورماه 1۳۹۸ نیز در استان های کردستان 
با منفی ۴.۳درصد، زنجان با منفی ۳.۳درصد و بوشهر با منفی ۳.2درصد 
تجربه شده است. براساس این گزارش باالترین نرخ تورم 12 ماهه منتهی 
به شهریور ۹۸ نیز برای شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 
در شــهریورماه 1۳۹۸ در سه استان بوشــهر با ۷۷.۸درصد، چهارمحال و 
بختیاری با ۶۹.۶درصد و یزد با ۶۶.۹درصد گزارش شده است. این شاخص 
برای اســتان تهران نیز ۶۳درصد گزارش شده است، بااین حال پایین ترین 
نرخ تورم 12 ماهه شــاخص باال نیز مربوط به استان های زنجان، کرمان 

و سمنان به ترتیب با ۵2.۹درصد، ۵۸.۵درصد و ۵۹.1درصد بوده است.

ترانزیت ریلی با وجود موقعیت استراتژیک ایران رشد نکرده است

راِه  »آهنین« ترانزیت ریلی ایران

کدام استان ها بیشترین و کمترین تورم را در شهریورماه داشته اند؟

تورم به وقت شهریور
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سقف برداشت از خودپردازهای 3 استان زیاد شد
اطالعیه اربعینی بانک مرکزی

با توجه به لزوم خدمات رسانی مناسب شبکه بانکی کشور به زوار اربعین 
حسینی، بانک مرکزی اعالم کرد که سقف برداشت پول در مسیر راهپیمایی 
بــه روزانه ۵۰۰ هزار تومان افزایش می یابــد. بنا بر اعالم بانک مرکزی، به 
منظور رفاه حال زوار اربعین حســینی، سقف برداشت از خودپردازها از 1۵ 
مهر تا اواخر مهرماه ۹۸ در مسیر راهپیمایی در استان های کرمانشاه، ایالم 
و خوزستان، روزانه ۵میلیون ریال )۵۰۰ هزار تومان( است. همچنین زائران 
به منظور تامین ارز مورد نیاز خود می توانند تا ســقف 1۰۰ یورو یا معادل 
آن به ســایر ارزها با در دست داشتن گذرنامه و کارت ملی به صرافی های 
مجاز یا بانک های ملی، ملت، تجارت، ســپه، صادرات و پارســیان مراجعه 
کنند. بانک مرکزی همچنین در پایان این اطالعیه توصیه کرده اســت که 

زوار ارز موردنیاز خود را در استان های مبدأ تهیه کنند.

پرداخت های تان را با همراه بانک پاسارگاد برنامه ریزی کنید
پاسارگاد؛ بانکی برای تمام فصول

همراه بانک  پاســارگاد عالوه بر اینکه نقش یک اپلیکیشــن بانکی را ایفا 
می کند، توانسته در بخش تســهیالت، خدمات مبتنی بر کارت و خدمات 
ســپرده با ضریب امنیت باال، مشتریان را از مراجعه به شعبه فیزیکی بانک 
بی نیاز ســاخته و ســهولت و کیفیت مطلوبی در این بخش برای مشتریان 
فراهم ســازد. به گزارش تیتر 2۰، بانکــداری همراه در ایران همگام با دنیا 
در حال پوســت اندازی های جدیدی است و ظهور فناوری های نوین بانکی 
هم تغییرات مداوم در رفتار مشــتریان را ســبب شده و هم مدیران بانکی 
را مجاب به مهاجرت فکری در فضای جدید کرده اســت. اپلیکیشــن های 
همراه بانک امروزه فضای جدیــدی در بانکداری ایجاد کرده و تغییر ذائقه 
مشــتریان در اقبــال این شــعبه های کوچک بانکــی در تلفن های همراه 
بی تأثیر نبوده  اســت. از همین روست که شتاب در عرضه و به روزآوری این 
اپلیکیشن ها، توسعه پرشتابی را در کشور تجربه می کنند و هر بانکی تالش 
دارد با ارائه بهترین و کامل ترین نســخه از همراه بانک بر روی گوشی های 
هوشمند شهروندان، مشــتریان خود را حفظ کند و با ایجاد جذابیت های 
مؤثر، در جهت جذب مشــتریان جدید گام بردارد. در واقع، اپلیکیشن های 
همراه بانــک که این روزهــا دنیای بانکداری را متحول کــرده و به ارتباط 
مشــتریان با بانک ها و شعبه ها شکل تازه ای بخشــیده، از جمله خدماتی 
اســت که امروزه بازوی قدرتمندی برای هر بانکی اســت تا بتواند فارغ از 
هزینه های باالی شــعبه داری و باجه های فیزیکی، نیازمندی های مشتریان 

خود را پاسخ داده و درآمدهای کارمزدی خود را نیز افزایش دهد.
در این میان، بانک  پاســارگاد که یکی از بزرگ ترین بانک های خصوصی 
کشور اســت، با ارائه ســامانه های موبایلی مختلف تالش کرده تا حداکثر 
خدمات را در حوزه های مختلف بانکی برای کاربران خود فراهم کند. یکی 
از این ســامانه ها که اتفاقا در ســال های اخیر رشــد و توسعه چشمگیری 
نیز داشــته  است، سامانه همراه بانک پاســارگاد است. همراه بانک  پاسارگاد 
عالوه بر اینکه نقش یک اپلیکیشن بانکی را ایفا می کند، توانسته در بخش 
تســهیالت، خدمات مبتنی بر کارت و خدمات سپرده با ضریب امنیت باال، 
مشــتریان را از مراجعه به شــعبه فیزیکی بانک بی نیاز ساخته و سهولت و 

کیفیت مطلوبی در این بخش برای مشتریان فراهم سازد.
ســرویس های برداشــت مســتقیم یا همــان Direct Debit نیز در 
همراه بانک  پاســارگاد ارائه می شــوند. این خدمت ارزشمند عالوه بر خلق 
سهولت در فضای کسب و کارهای نوپا، سهولت و پرداخت برنامه ریزی شده 
بــرای کاربران را هم به ارمغان می آورد. ورود با اثر انگشــت و تشــخیص 
چهره برای دســتگاه هایی که قابلیت های سخت افزاری و امنیتی مورد نیاز 
را دارند، از دیگر قابلیت های مهم همراه بانک  پاســارگاد اســت. همچنین 
از نقاط مثبت و مؤثر این ســامانه می توان به وجود زیرســاخت های فنی 
قوی در این ســامانه اشاره کرد. به طوری که در موضوع تحریم نرم افزارهای 
ایرانی مبتنی بر سیستم عامل IOS در سال گذشته، نسخه IOS سامانه 
همراه بانک پاسارگاد برخالف بسیاری از اپلیکیشن های مالی موجود، دچار 
قطعی یا کندی و اختالل در ســرویس دهی نشــد و کاربران این سامانه به 

دلیل تمهیدات فنی اندیشیده شده، با هیچ مشکلی مواجه نشدند.
همچنیــن از قابلیت های جدید و مهم نســخه های سیســتم های عامل 
Android و IOS می توان به امکان ثبت مبلغ چک، یادآور چک، امکان 
اسکن کارت، استعالم نام دارنده کارت، امکان شارژ مستقیم، امکان مشاهده 
دستور پرداخت کارتابلی و اخذ استعالم های تبدیل شبا به سپرده و کارت 
اشــاره کرد. اما شاید برای بسیاری از مشترکان این سوال پیش آمده است 
که از کجا شــروع کنیم؟ برای افزایش ضریب امنیت در سامانه همراه بانک 
 پاسارگاد، ورود به این سامانه عالوه بر رمز عبور مشتریان می توانند از ابزار 
امنیتی منحصر به فرد اثر انگشــت و تشــخیص چهره استفاده نمایند. بر 
این اســاس مشتریان این بانک برای دریافت رمز و فعال سازی همراه بانک، 
می توانند به سامانه بانکداری مجازی و یا نزدیک ترین شعبه بانک  پاسارگاد 
مراجعه کنند. پس از دریافت رمز عبور از شــعبه، نرم افزار همراه بانک را از 
وب سایت بانک  پاسارگاد دانلود و پس از انتقال به گوشی تلفن همراه نصب 
نماییــد. پس از نصب، نرم افزار مربوطه را اجــرا نموده و نام کاربری و رمز 
عبور مندرج در فرم رمز را برای ورود به ســامانه در محل های مربوطه وارد 
نمایید. همچنین در صورت فراموشــی رمز همراه بانک، جهت دریافت رمز 

جدید صرفاً از طریق شعبه های بانک می توان اقدام کرد.

مراقب فیشینگ اطالعات حساب بانکی باشید
فیشینگ با ترفند پرداخت قبوض

با حذف قبوض کاغذی خدمات شــهری، سایت ها و درگاه های پرداخت جعلی به 
دنبال سرقت اطالعات بانکی هســتند و شهروندان باید با رعایت چند نکته امنیتی 
از افتــادن در دام کالهبرداران جلوگیری کنند. به گزارش ایِبنا، فیشــینگ یکی از 
روش های کالهبرداری ســایبری است که متاسفانه در ســال های اخیر و با افزایش 
روند خرید اینترنتی، رشد زیادی داشته است. در این میان، از ابتدای مهرماه روندی 
در سراسر کشور آغاز شده تا با هدف صرفه جویی در مصرف کاغذ و کمک به محیط 
زیست، مشترکان اطالعات قبوض را به صورت پیامک دریافت کرده و از راهکارهای 
پرداخــت الکترونیکی برای پرداخت قبوض اقدام کنند، اما همین موضوع بهانه ورود 
کالهبرداران سایبری برای سرقت اطالعات بانکی با استفاده از ترفند فیشینگ شده 
است. بنابراین یکی از راهکارهای مقابله با فیشینگ در برابر پرداخت قبوض، توجه به 
نکات امنیتی و معیارهای ســنجش اصالت سایت ها، نرم افزارها و درگاه های پرداخت 
است؛ همچنین نیاز است تا شهروندان زمانی که کد شناسه پرداخت و شناسه قبض 
ارســال شده از سوی سازمان های خدماتی برای پرداخت قبض را در سایت، نرم افزار 
و درگاه پرداخت وارد می کنند، اطالعات قبض و مبلغ قابل پرداخت به نمایش درآید 

و با مشخصات اعالم شده از سوی سازمان مذکور به کاربر مطابقت داشته باشد.

بانکنامه

فرصت امروز: بلومبرگ، سیاست های اخیر بانک مرکزی را عامل ثبات 
در بازار ارز معرفی کرد. این خبرگزاری در گزارشــی به بهانه پســت تازه 
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نوشــت که ثبات نسبی به بازار ارز 
ایران بازگشته و ارزش ریال تقویت شده است. بلومبرگ با اشاره به تقویت 
۴۰درصدی ارزش ریال در برابر دالر در مقایسه با سال قبل از قول همتی 
نوشت که متوســط رشــد اقتصادی ایران در بازه 12ماه اخیر و با وجود 

تحریم ها و تهدید به جنگ، مجددا مثبت شده است.
بلومبرگ در ادامه گزارش نوشــت: »پس از خــروج آمریکا از برجام در 
اردیبهشــت سال گذشته و دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به 
بازگرداندن تحریم ها، ارزش ریال دچار ریزش شــد. از دست رفتن منابع 
درآمــد ارزی نفتی که یکی از اصلی ترین شــریان های ارزی ایران بود  به 
ارزش ریال آســیب زد، نرخ تورم را به حد باالیی رســاند و باعث کمبود 
برخی اقالم وارداتی شــد اما پس از آن به کمک اجرای سیاست بازار باز و 
پلتفرم جدید بانک مرکزی برای تسهیل عرضه ارز، ارزش ریال در ماه های 

اخیر رو به بهبود بوده است.«
پیشــتر عبدالناصر همتی در صفحه خود در فضای مجازی نوشته بود: 
»پارســال در این ایام، وضع تلخی بر اقتصاد کشــورمان حاکم شده بود. 
دولت آمریکا و متحدین منطقه ای آن با شروع جنگ تمام عیار اقتصادی و 
راه انداختن ماشین جنگ روانی و تبلیغاتی، در اندیشه فروپاشی کشور از 
طریق اقتصاد و با ابزار سقوط ارزش پول ملی و نهایتا ایجاد هرج و مرج در 
سراسر کشور بودند. خداوند متعال را شاکرم با هدایت و حمایت های مقام 
معظــم رهبری، رئیس جمهوری و ســران قوا و از همه مهم تر، مقاومت و 
همراهی تحسین برانگیز مردم عزیز، تدابیر و اقدامات بانک مرکزی و برنامه 
منســجمی که در این رابطه تنظیم کردیم، با همکاری ســایر دستگاه ها 
و نهادها توانســتیم با یکی از پیچیده ترین و بی ســابقه ترین تحریم ها و 

محدودیت های مالی و پولی بــا قدرت مقابله کرده و ثبات و آرامش را به 
بازار ارز و سایر بازارها برگردانیم.«

به نوشــته همتی »امروز درســت نسبت به یکســال پیش، پول ملی 
۴۰درصد تقویت و رشد تورم مهار شده و طلیعه رشد اقتصادی آشکار شده 
است. مردم عزیز، خصوصا اقشار با درآمدهای پایین و حقوق ثابت سختی 
زیادی را تحمل کرده و می کنند. لیکن این روزها طلیعه پیروزی مقاومت 
مردم بیش از همیشــه آشکار شده است. آنچه من و همکارانم را به ادامه 
این مسیر هر روز مصمم تر می کند، امید به بهبود شرایط زندگی و رفاهی 
اقشار آسیب دیده از فشار تحریم ها و تالش جدی مسئولین برای خدمت 

بهتر به مردم عزیز کشورمان است.«
وقتی سرمایه گذاران »دالر« ضرر می کنند

در این میان، بررسی قیمت ها در بازار ارز نشان می دهد سرمایه گذاران 
این بازار در ســال ۹۸ متحمل زیان شده اند. به گزارش ایسنا، بسیاری 
از مردم تالش می کنند تا با وجود افزایش هزینه های زندگی، بخشــی 
از درآمــد خــود را پس انداز و در ادامه آن ســرمایه گذاری کنند که در 
این صورت ســرمایه گذاری های کم ریسک برای این افراد بسیار مناسب 
خواهد بود. اما در مقابل عده دیگری نیز هســتند که ترجیح می دهند 
ریسک  بیشتری را برای سرمایه گذاری بپذیرند و در مقابل سود بیشتری 

نصیب خود کنند.
افرادی که در دسته اول هستند، اغلب به سراغ سرمایه گذاری در بانک و 
صندوق هایی روی  می آورند که سود تضمینی به آنها پرداخت می کنند، اما 
افراد دسته دوم بسته به شرایط، نحوه سرمایه گذاری خود را تغییر می دهد، 
سرمایه گذاری در بخش های تولیدی، تجارت، بورس، بازار سکه و بازار ارز 

از جمله های بازارهای جذاب برای این افراد است.
در سال گذشته افزایش نرخ ارز، هجوم مردم به سمت این بازار و افزایش 

تقاضای این بازار را سبب شد و همین افزایش تقاضا بار دیگر باعث افزایش 
قیمت ارز شد تا سرمایه گذاران در این بازار سود خوبی کسب کنند.

اما چندین بار از ســوی رئیس کل بانک مرکزی اعالم شد که این بازار 
ریســک باالیی دارد و محل مناسبی برای سرمایه گذاری نیست، اما طمع 
مردم برای خرید و نگهداری بیشتر دالر را دالالن این بازار برمی انگیختند؛ 
به طوری که گفته می شــد قیمت دالر در سال جاری به بیش از 2۵ هزار 

تومان خواهد رسید.
قیمت خرید و فروش ارز در شش ماهه نخست سال

اما بررسی متوسط قیمت خرید و فروش ارز در شش ماهه نخست امسال 
نشان می دهد که قیمت ارز در سال جاری کاهشی بوده است. براساس آمار 
بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش دالر در فروردین ماه امسال 1۳ هزار 
و ۵۵۴ تومان، در اردیبهشت ماه 1۴ هزار و ۵۰۹ تومان و در خردادماه 1۳ 

هزار و ۴2۷ تومان بوده است.
امــا در ادامه، قیمت ارز با کاهش همراه بود و در تیرماه قیمت ارز ابتدا 
به حدود 1۳ هزار تومان و ســپس با کاهش زیاد به حدود 12 هزار تومان 
رســید. در مردادماه نیز روال کاهش قیمت ادامه داشت و قیمت دالر به 
کمتر از 12 هزار تومان کاهش یافت و در شهریورماه نیز در مدت زمانی، 
قیمت این ارز به مرز 11 هزار تومان هم نزدیک شد، اما در پایان شهریور، 

قیمت ارز در محدود 11 تا 11 هزار و ۵۰۰ تومان ثابت شد.
به این ترتیب، افرادی که امســال نسبت به سرمایه گذاری در این بازار 
اقدام کرده اند، طبیعتا متضرر شــده اند و سایر بازارها برای شان سودآورتر 
بوده است. همچنین افرادی که در سال گذشته هم ارز را با قیمتی باالتر 
از رقم فعلی خریده و تاکنون نگهداری کرده اند، مشمول ضرر شده اند. در 
حال حاضر نیز ریسک باالی این بازار سبب شده تا تقاضای کاذب برای ارز 

از این بازار خارج شده و بازار به ثبات برسد.

سرمایه گذاران »دالر« ضرر کردند

ثبات ارزی به روایت »بلومبرگ«

حدود 2میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش مربوط به پرداخت الکترونیک 
به ارزش 2۵۰ هزار میلیارد تومان در شهریور امسال انجام شد که نسبت 
به مدت مشــابه پارسال از تعداد رشــد 2۴درصدی و از نظر ارزش رشد 

2.۳درصدی را نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، بررسی عملکرد یکساله شبکه الکترونیکی پرداخت کارت 
نشــان دهنده روند صعودی پرداخت های الکترونیک در کشــور و کاهش 

استفاده از پول فیزیکی در معامالت است.
جدیدترین آمار منتشرشــده در این بخش حاکی است که در شهریور 
۹۷ تعــداد یک میلیارد و ۸۴2 میلیــون تراکنش پرداخت الکترونیک در 
کشور انجام شده که تا شــهریور امسال رشد حدود 2۵درصدی را تجربه 

کرده است، اما ارزش تراکنش های الکترونیک تنها 2.۳درصد باال رفته و از 
2۴۴ هزار میلیارد تومان در شهریور پارسال به 2۵۰ هزار میلیارد تومان در 

آخرین ماه فصل تابستان ۹۸ رسیده است.
براســاس آمار شــبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( که در بین 
ابزارهای پذیرش شــبکه پرداخت الکترونیک همچنان بیشترین سهم به 
دســتگاه های کارتخوان اختصاص پیدا کرده است و در دوره مورد بررسی 
حدود ۸۷.۵درصد از تراکنش ها از طریق پایانه های فروش )کارتخوان( بوده 

و سهم ابزار پذیرش اینترنتی به ۶.2 و موبایلی به ۶.21درصد رسیده بود.
گزارش شاپرک درخصوص سهم شرکت های پرداخت الکترونیک از نظر 
تعداد تراکنش در شــهریور ماه ۹۸ حاکی از آن است که شرکت های »به 

پرداخت ملت« با 22.۳۸درصد و پرداخت الکترونیک سامان با 1۸.۷درصد 
و تجارت الکترونیک پارسیان با 1۵درصد توانسته اند تا جایگاه اول تا سوم 

بیشترین تعداد تراکنش در میان شرکت های پرداخت را کسب کنند.
مقایسه گزارش شهریورماه نسبت به مردادماه امسال نشان می دهد که 
سهم بازار شرکت های به پرداخت و تجارت الکترونیک پارسیان همچنان 
دارای رشد است و پرداخت الکترونیک سامان به ثباتی نسبی رسیده است.
کمترین میزان تراکنش در میان شرکت های پرداخت متعلق به شرکت 
الکترونیک کارت دماوند با سهم ۰.۶درصدی از تعداد تراکنش های شاپرکی 
انجام شــده اســت و پس از آن نیز پرداخت الکترونیک سپهر بالغ بر یک 
درصد از تمام تراکنش های شبکه شاپرک را به خود اختصاص داده است.

رشد 24درصدی پرداخت های الکترونیک در شهریورماه

عملکرد 25۰ هزار میلیاردی شاپرک

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

طال در بازار جهانی گران شد، در بازار داخلی ارزان!
آخرین قیمت سکه و ارز در بازار تهران

قیمت ســکه و طال، نخســتین روز هفته را با روندی کاهشی نسبت به 
آخرین روزهای هفته گذشته آغاز کرده، اما قیمت ها نسبت به روز مشابه 
هفته گذشته یعنی شنبه گذشــته تقریبا ثابت است و فرکانس تغییرات 

قیمتی در حد 1۰ تا 2۰ هزار تومان است.
به گزارش خبرگزاری ها، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
به ۴میلیون و 1۰ هزار تومان رسید و هر گرم طالی 1۸ عیار نیز ۴۰۸ هزار 
و ۸۰۰ تومان قیمت دارد. سکه طرح قدیم نیز با قیمتی معادل ۳میلیون و 
۹۹۰ هزار تومان داد و ستد می شود. این در حالی است که قیمت نیم سکه 
2میلیون و ۴۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 2۴۰ هزار تومان و سکه 
گرمی ۸۵۰ هزار تومان است. همچنین در بازارهای جهانی، آخرین قیمت 

هر اونس طالی جهانی به 1۵۰۵ دالر رسیده است.
اما از ســوی دیگر در بازار ارز، قیمت ارز در نخستین روز هفته با ثبات 
همراه بود. این نشان می دهد ثبات در بازار ارز ادامه دارد و بر همین اساس 
بانک ها دیروز هر دالر آمریکا را 11هزار و ۳۴2 تومان و هر یورو را به قیمت 
12 هــزار و ۵۰۴ تومان خریدند. قیمت خرید هر پوند انگلیس در بانک ها 

نیز 1۳ هزار و ۹۹۴ تومان است.
همچنین قیمت ارز مســافرتی در بانک ها همچنان از قیمت فروش آن 
در بازار باالتر اســت؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک ها 
12 هزار و ۷21 تومان اعالم شده که با احتساب کارمزد به حدود 1۳ هزار 

تومان می رسد.
اما صرافی های مجاز بانک مرکزی نیــز قیمت خرید دالر را 11 هزار و 
۳۵۰ تومان و قیمت فروش آن را 11 هزار و ۴۵۰ تومان اعالم کرده اند که 
نسبت به هفته گذشته ثابت بوده است. این صرافی ها هر یورو را به قیمت 

12 هزار و ۵۵۰ تومان خریده و 12 هزار و ۶۵۰ تومان فروختند.
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وزیر اقتصاد خبر داد
 برنامه اصالح نظام بانکی
روی میز رئیس جمهور

به گفته وزیر اقتصاد، برنامه اجرایی اصالح نظام بانکی تهیه و در 
پایان شهریور به رئیس جمهور تقدیم شده است.

به گزارش شــادا، فرهاد دژپســند در جلســه با مدیــران عامل 
بانک هــای دولتــی با بیان ایــن اینکه افزایش شــفافیت، افزایش 
کارآمــدی و مدیریت صحیح هزینه  های بانک ها منوط به اســتقرار 
بانکــداری دیجیتال و همچنیــن اجرای کامــل و موثر حاکمیت 
شرکتی شــامل تفکیک مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره، تشکیل 
هیأت عامل و تشــکیل کمیته های هیأت مدیره است، افزود: مقرر 
شــده معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، 
بانک ها را از منظر اجرای حاکمیت شــرکتی و اســتقرار بانکداری 

دیجیتال مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار دهد.
به گفته وی، ضروری اســت بانک ها در این امر جدیت و شــتاب 

بیشتری داشته باشند.
دژپســند همچنین عزم و اراده جدی بانک ها در واگذاری اموال 
مازاد و شــرکت های تابعه، اموال تملیکی و همچنین تعدیل شعب 
بانک  هــا را از اولویت های حال حاضر نظام بانکی برشــمرد و گفت: 
واگذاری شرکت های تابعه غیربانکی به بخش خصوصی با استفاده از 
سازوکارهای شفاف ارزیابی، ارزش گذاری و از طریق بورس صورت 

خواهد پذیرفت.
او افــزود: وزارت اقتصاد در این رابطه که مورد تاکید مقام معظم 
رهبری، رئیــس جمهور و قانونگذار اســت، حمایت های الزم را از 

بانک ها به عمل خواهد آورد.
وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه در اسرع وقت سازوکار پیش بینی 
شده برای آگاهی همه متقاضیان از دارایی های مازاد بانک ها توسط 
وزارت اقتصاد تدوین و به اطالع عموم خواهد رســید، گفت: مقرر 
شده ارائه شــیوه های مولدســازی اموال مازاد، تملیکی و تسهیل 
واگذاری این واحدها به منظور فعالســازی، احیا و افزایش اشتغال 

این بخش ها در دستور کار قرار گیرد.
دژپسند در رابطه با قولی که قبال برای تهیه برنامه اجرایی 
اصــالح نظام بانکی داده بود، افــزود: بحمداهلل این برنامه در 
نیمه دوم شهریورماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به 
رئیس جمهور تقدیم شد و این وزارتخانه راهکارهای ارائه شده 
در این برنامــه را تا حصول نتیجه از مراجع ذی ربط پیگیری 

خواهد کرد.
وزیر اقتصاد در پایان این جلســه از کمک و همراهی نظام بانکی 
در اجرای سیاست های اقتصادی کشــور و کم اثرکردن توطئه های 
دشــمنان به ویژه در اعمال تحریم های ظالمانه قدردانی کرد. او از 
بانک ها خواســت همچون گذشته حمایت های الزم را از بخش های 

مختلف اقتصادی و به خصوص بخش تولید به عمل آورند.
عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی 
وزارت اقتصاد نیز در این جلسه گزارشی از چالش ها، عملکرد نظام 
بانکــی و برنامه های وزارت اقتصاد بــرای رفع چالش های پیش رو 
ارائــه و مدیران عامل بانک ها نیز نقطه نظرات خود را در این زمینه 

عنوان کردند.

نماگربازارسهام

در اولین روز معامالت بورس تهران در این هفته، شــاخص کل نزدیک 
بــه یک هزار و 1۸۸ واحد افزایش یافــت و در نهایت به تراز ۳2۷ هزار و 
۳۰۵ واحد رسید که رکوردی جدید در این بازار بود. شاخص کل هم وزن 
نیز با رشــد ۹۶۹ واحد عدد ۹۷ هزار و ۳۷۷ واحد را تجربه کرد. شاخص 
آزاد شــناور نیز با 2۶۸۸ واحد رشد رو به رو شد و تا رقم ۳۸2 هزار و ۶۰ 
واحدی باال رفت. شــاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام به ترتیب ۸۷۹ و 

2۳۴۶ واحد رشد کردند.
بانک ملت، شرکت ارتباطات سیار ایران، بانک پاسارگاد و پاالیش نفت 
تهران هر کدام به ترتیب ۴۳۳، 1۴۴، 1۴۳ و 12۷ واحد تاثیر افزایشی روی 
شاخص ها داشتند. در طرف مقابل اما گسترش نفت و گاز پارسیان، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و فوالد مبارکه 
اصفهان هر کدام به ترتیب 1۹۵، 1۴۷، 122 و ۹۶ واحد تاثیرکاهشی روی 

شاخص های بازار داشتند.
رشد قیمت بیشتر سهم ها در گروه بانک ها

به گزارش ایسنا، در گروه بانک ها و موسسات اعتباری شاهد رشد قیمت 
بیشتر سهم ها بودیم به طوری که بانک اقتصاد نوین، بانک پاسارگاد، بانک 
دی و بانک کارآفرین بیش از ۳درصد رشد قیمت را تجربه کردند و بانک 
ملت نیز که بیشــترین تاثیر را روی شــاخص های بازار سرمایه داشت با 
۵درصد رشد در قیمت پایانی با صف خرید همراه بود. در نهایت، بانکی ها 
در این روز با حجم معامالت حدود ۳ میلیارد سهم و اوراق مالی رو به رو 

شدند و ارزش معامالت آنها به عدد 2۸۶ میلیارد تومان رسید.
البته گروه مواد دارویی بیشــترین ارزش معامالت را از آن خود کرد به 
طــوری که در این گروه ۳1۰ میلیون ســهم و اوراق مالی به ارزش ۳۹۴ 
میلیارد تومان داد و ستد شد. نمادهایی همچون سرمایه گذاری البرز، گروه 
دارویی برکت و داروســازی آوه سینا و پارس دارو بیش از ۴درصد رشد را 

تجربه کردند.
در گروه خودرو و ســاخت قطعات حجم معامالت به ۶۵۴ میلیون سهم  
و اوراق مالی رســید که ارزش این حجم از معامالت ناشــی 212 میلیارد 
تومان بود. سایپا، ایران خودرو، پارس خودرو، زامیاد، رینگ سازی مشهد، 
لنــت ترمز ایران و رادیاتور ایران جزو نمادهــای بودند که در این گروه با 
رشــد قیمت رو به رو شدند. در طرف مقابل، محورســازان ایران خودرو، 
آهنگری تراکتورسازی ایران، قطعات اتومبیل ایران، تولید محور خودرو و 
موتورسازان تراکتورسازی ایران جزو نمادهایی بودند که کاهش قیمت را 
تجربه کردند. در گروه قند و شکر نیز اکثر سهم ها با رشد قیمت رو به رو 

بودند و برخی صف خرید را تجربه کردند.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
در بورس تهران تعداد نمادهای مثبت به 1۵1 و تعداد نمادهای منفی به 
1۹۳ رسید و همچنین در فرابورس ایران تعداد نمادهای مثبت ۹۵ و تعداد 
نمادهای منفی به 1۰2 رسید. ارزش معامالت بورس تهران در مجموع به 
2۵۶۷ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش 
از ۶.۵ میلیارد سهم و اوراق مالی بود. تعداد معامالت این بازار به رقم ۶۰2 
هزار و 2۹ رسید. شاخص فرابورس نیز در نخستین روز هفته بیش از 1۷ 
واحد افت داشت و بر روی کانال ۴هزار و 2۵۵ واحد ثابت ماند. همچنین 
در این بازار یک میلیارد و ۴۸۳ میلیون برگه ســهم به ارزش بیش از 1۰ 
هزار و 2۷۷ میلیارد ریال داد و ستد شد. در بین تمامی نمادها، توسعه مولد 
نیروگاهی جهرم )بجهرم( و قاسم ایران )قاسم( بیشترین تأثیر مثبت را بر 
شاخص این بازار داشتند. در مقابل پتروشیمی مارون )مارون(، سنگ آهن 
گهرزمین )کگهر(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، پاالیش نفت شیراز )شراز( 

و پتروشیمی زاگرس )زاگرس( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.
درباره دستورالعمل جدید معامالتی بازار پایه

در این میان، ماه هاســت که قرار است دستورالعمل بازار پایه فرابورس 
ایــران تغییر کند و معامله گران این بازار با توجه به دســتورالعمل جدید 
اقدام به خرید و فروش کنند اما درست زمانی که قرار بود این دستورالعمل 
اجرایی شود مخالفت هایی از جانب عده ای مطرح شد. پس از این مخالف ها 
جلسات بسیاری برگزار شد و کارشناسان بسیاری در این جلسات اظهارنظر 
کردند، در نهایت نیز آن دستورالعمل با اصالحاتی روبه رو شد و دستورالعمل 

جدیدی با اعمال نظر کارشناسان توسط نهاد ناظر بازار سرمایه ابالغ شد.
از 2۵ شــهریورماه جاری باالخره دستورالعمل جدید بازار پایه عملیاتی 
شــد، اما باز هم تعدادی انتقاد داشتند که چرا تعداد حراج ها تنها یک روز 
در هفته اســت. بعد ازچند روز معامالتی اعالم شد که فرابورس بر طبق 
دســتورالعمل جدید، از اختیارات خود اســتفاده کرده و با تایید سازمان 
بورس تعداد حراج های روزانه را افزایش داده است؛ به طوری که در هر روز 
معامالتی یک حراج در هر سه تابلوی زرد، نارنجی و قرمز  انجام می شود.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان از آنجاکه در بازار پایه شرکت هایی هم 
هســتند که در شرف انحاللند و اطالعات و صورت های مالی خود را افشا 
نکردند معامالت این شــرکت ها باید با یک رویکرد خاصی صورت گیرد، 
چراکه در گذشــته سرمایه های بسیاری از ســهامداران خرِد غیرحرفه ای 
به این بازار رفته و توانســته قیمت سهام چنین شــرکت هایی را با رشد 
حباب گونه رو به رو کند و این موضوع مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان 
نیز قرار گرفته است، چراکه ادامه آن روند به ضرر سهامداران خرد بود ولی 

تعدادی از افراد همچنان با اصالح این روند اعالم مخالفت می کنند.
به اعتقاد بســیاری از کارشناســان فقط بخشی از مشــکل امروز بازار 
ســرمایه این مسائل اســت. بخش قابل توجهی از این مشکالت، افرادی 
غیرکارشناسی هســتند که تریبون دارند و آگاهانه یا ناآگاهانه از تریبون 
خود برای ایجاد تشــنج در بازار استفاده می کنند. در این روزها آفت بازار 
ســرمایه که یک بازار کامال تخصصی است اظهارنظر افراد غیرمتخصص 
و تریبونداری اســت که هدف شــان از این اظهار نظرها موضوعاتی غیر از 
منافع عامه سهامداران است. به تازگی مدیرعامل فرابورس ایران با تاکید بر 
اینکه افزایش تعداد حراج ها به منظور متعادل سازی روند دادوستدها و رفع 
گره های معامالتی در تابلوهای بازار پایه انجام شــده است، به سهامداران 
توصیه کرد از بروز رفتارهای هیجانی در معامالت این بازار و فضای حاکم 

بر شبکه های مجازی و هیجانات آن خودداری کنند.
او از سهامداران خواست تا با بررسی وضعیت بنیادین شرکت ها در بازار 
پایه نسبت به ارسال ســفارش خرید یا فروش سهام اقدام کنند و یادآور 
شد اجرای مقررات جدید بازار پایه که ریزساختارهای بازار و دامنه نوسان 
تابلوهای معامالتی را تنظیم کرده اســت هیچ گونــه تاثیری بر عملکرد، 
ســودآوری و تداوم فعالیت شرکت ها ندارد و دستورالعمل جدید این بازار 
به منظور ارتقای شفافیت و استانداردها، سالمت بازار و اصالح ساختارهای 

فسادزا تصویب و برای اجرا ابالغ شده است.
الزم به یادآوری است که در این مدت ارزش و حجم معامالت بازار پایه 
فرابورس نیز افزایش یافت. در عین حال بســیاری از فعاالن بازار سرمایه 
از اجرایی شــدن و تداوم این دســتورالعمل حمایت کردند. در عین حال 
کارشناسان و ذی نفعانی هم در این میان هستند که انتقادات سنجیده ای را 
مطرح می کنند که طبیعتا سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر باید به دغدغه 

این افراد نیز دقت داشته باشد تا حقوق عامه سهامداران رعایت شود.

شاخص بورس در نخستین روز هفته ۱۱88 واحد رشد کرد

رشد با احتیاط بورس تهران
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قیمت رب گوجه در بازار تغییری نداشته است
 نرخ هر کیلو گوجه فرنگی ربی 8۰۰ تومان

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت با وجود فراوانی عرضه 
و قیمت پایین گوجه فرنگی ربی، اما قیمت رب گوجه همچنان در 

بازار تغییری نداشته  است.
اســداهلل کارگر، در گفت و گو با باشــگاه خبرنــگاران جوان، با 
انتقــاد از قیمت بــاالی رب گوجه فرنگی در بازار، اظهار داشــت: 
باوجود کاهش چشــمگیر قیمت گوجه، امــا همچنان هر قوطی 
رب گوجه فرنگی با نرخ 22 هزار تومان در خرده فروشــی ها عرضه 

می شود که این نرخ کامال غیرمنطقی است.
او افزود: سال گذشــته کارخانجات رب سازی فروشندگان میوه 
را متهم اصلی گرانــی رب گوجه فرنگی اعالم کردند و درحالی که 
امسال قیمت گوجه نسبت به سال قبل 1۰۰درصد کاهش یافته، 
اما تغییری بر قیمت درج شده بر روی محصول ایجاد نشده است.

رئیــس اتحادیه میوه و ســبزی تهران قیمــت کنونی هر کیلو 
گوجه فرنگی ربی در میدان مرکــزی میوه و تره بار را ۸۰۰ تومان 
اعالم کرد و افزود: این در حالی است که کارخانه های رب سازی به 
سبب خرید انبوه هر کیلو گوجه ربی را با نرخ ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان 
خریــداری می کنند که فروش با نرخ های فعلی در بازار نشــان از 
سودجویی آنهاست. این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه بسیاری از 
عمده فروشی ها، بنکداران و همچنین کارخانه های رب سازی اذعان 
می کننــد که قیمت رب کاهش یافته  اســت، اما همچنان قیمت 
درج شــده بر روی محصول تغییری نکــرده و مردم ارزانی قیمت 
رب گوجــه را در بــازار لمس نکردند که این امر نشــان می دهد 
کارخانه های رب سازی و بنکداران با بیان چنین اظهاراتی توپ را 
از زمین خود خارج می کنند و گرانی را بر گردن یکدیگر می اندازند. 
کارگر با اشــاره به اینکه قیمت فعلی گوجه فرنگی برای کشاورزان 
مقرون به صرفه نیســت، بیان کرد: باتوجه به فراوانی عرضه قیمت 
گوجه فرنگی سر مزرعه افت چشمگیری داشته  است که به همین 
خاطر انتظار می رود کارخانه های رب ســازی نرخ محصول تولیدی 
خود را کاهش دهند. به گفته او: براساس برآورد های صورت گرفته 
به طور معمول از هر ۶ تا ۸ کیلو گوجه فرنگی، یک کیلو رب گوجه 
تولید می شود که با احتساب ســایر هزینه های تولید، قیمت یک 
قوطی رب ۸۰۰ گرمی گوجه فرنگی با نرخ 22 هزار تومان اجحاف 

در حق مصرف کنندگان است.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در پایان تصریح کرد: باتوجه 
بــه فراوانی گوجــه و قیمت پایین محصــول در میدان مرکزی و 
مغازه های سطح شهر، به مردم توصیه می شود که خودشان گوجه 
موردنیــاز را خریداری و برای تهیه رب اقدام کنند تا کارخانه های 

رب سازی نتوانند سود های هنگفتی را به جیب بزنند.

بیش از 5۰درصد روغن زیتون های  وارداتی 
غیربهداشتی است

رئیس شــورای ملی زیتــون گفت از ۳۵۰۰ تــن روغن  زیتون 
وارداتی به کشور، بیش از ۵۰درصد آن غیربهداشتی است.

مهدی عباسی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بیش از نیمی 
از روغن زیتون وارداتی از نوع »پومیس« اســت، اظهار داشــت: 
روغــن پومیس، روغن به دســت آمده از تفاله زیتون  اســت که 
تنها مصارف  صنعتی و آرایشــی، بهداشتی و صابون سازی داشته 
و به هیچ وجه قابل اســتفاده خوراکی نیست. وی ادامه داد: برای 
ممنوعیت واردات این نوع از روغن  زیتون، مکاتباتی با سازمان های 
مربوطه انجام داده ایم اما تاکنون اقداماتی صورت نگرفته اســت. 
رئیس شــورای ملی زیتون افزود: روغن های پومیس از کشورهای 
مبدأ به قیمت حدود 2۰هزار تومان وارد می شود و در بازار داخلی 
بــه قیمت ۴۰ هــزار تومان به فروش می رســد. وی تصریح کرد: 
روغن های پومیس عــالوه بر اینکه به ســالمت مصرف کنندگان 
ایرانی آســیب می رسانند و سرطان زا هســتند، به تولیدکنندگان 
داخلی روغن زیتون نیز ضرر می رســانند. عباســی اظهار داشت: 
برای امســال پیش بینی می شــود حدود 1۰ تا 11 هزار تن تولید 

روغن زیتون داشته باشیم.

میوه، دانه ای ۱2۰ هزار تومان!    
خودنمایی میوه های قاچاق با اسم های عجیب 

و غریب در مغازه های شمال شهر
این روز ها بازار میوه های لوکس در سایت های اینترنتی و فضای 
مجازی داغ شــده است. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، با 
توجه به تنــوع اقلیم و جایگاه باالی ایــران در تولید محصوالت 
باغــی و زراعی، اما هر از گاهی ســر و کلــه میوه های فرنگی در 
مغازه ها پیدا می شــود این روز ها بازار میوه های لوکس در بســتر 
ســایت های خرید و فروش باز هم داغ شــده است. این درحالی 
اســت که مدتی بــود کمتر خبری از میوه های با اســم عجیب و 
غریب به گوش می رســید، اما حاال این میوه ها مجدد به پیشخوان 
برخی مغازه های شــمال شهر و فروشگاه های زنجیره ای برگشتند 
و مشــتریان پرو پا قرص خود را نیز پیــدا کرده اند! با وجود آ نکه 
وزارت جهاد کشاورزی واردات این میوه ها را ممنوع کرده است، اما 
همچنان رد پای این میوه ها با قیمت های باال به چشم می خورد در 
حالی که  حتی برخی افراد فرصت یک بار چشیدن طعم آن را هم 
ندارند. بررسی های میدانی نشان می دهد در برخی میوه فروشی ها 
و فروشــگاه های زنجیره ای میوه های الکچری با اسم های عجیب 
و غریــب همچون درایان، گالبی قرمز آفریقایی، گل موز ســوپر، 
کاســتارد اپل بــزرگ، جک بــروت کامل با پوســت، رد کارنت، 
گوســیبری، با قیمت هــای باال خودنمایی می کننــد و به صورت 
دانه ای به خریدار عرضه می شوند. بسیاری از مسئوالن امر بر این 
باورند که با وجود کیفیت باالی این میوه ها بعید اســت که آنها از 
طریق قاچاق و مسیر های کوله بری به ایران آمده باشند از این رو 
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر باید پاسخگو باشد که 
بــا وجود ممنوعیت واردات، پای ایــن میوه ها چطور به مغازه ها و 
فروشگاه ها باز شده است. حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم 
تا از آخرین وضعیت توزیع میوه های الکچری و نحوه قیمت گذاری 

آن در مغازه های سطح شهر باخبر شویم.

اخبـــار

رحمانی گفت باید فســاد در تمام دستگاه ها کنترل شود و این موضوع 
نیاز به یک اراده جمعی دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو، 
اظهار داشــت: به لطف خدا امروز زحمات تمام تولیدکنندگان و فعاالن 
حوزه تولید به بار نشســته و می دانیم که با تولید هر یک از این قطعات 

زمینه اشتغال برای افراد زیادی فراهم شده است.
او ایــن موفقیت را پیروزی در جنگ اقتصادی دانســت و گفت: بنا بر 
بیانات مقام معظم رهبری راهکار حل مشــکالت و فساد های اقتصادی، 
اشــتغال، فواصل طبقاتی و . . . تولید است. امروز اراده ای در کشور ایجاد 
شــده  است و تحریم ها و مشکالت به یک فرصت تبدیل شده اند. این میز 
برای سایر حوزه ها مثل لوازم خانگی، پتروشیمی، آهن و فوالد و . . . را هم 

داریم که به آنها هم پرداخته می شود.
رحمانی با اشــاره به روند رو به توســعه در بســیاری از شــرکت های 
تولیدکننــده بیان کرد: این نهضت ســاخت داخل اســت؛ تغییر باید از 
وجود خودمان آغاز می شــد و امروز شاهد ایجاد این تغییر هستیم؛ امروز 

خودروســاز و قطعه ســاز معنایی ندارد باید همراه هم برای داخلی سازی 
تالش کنیم؛ تولید امری مقدس و کاری جهادی است پس افراد فعال در 
این حوزه جهادگران این دوره هســتند. هفت برنامه اصلی ما برای کمک 
به تولید داخل داریم که یکی از آنها توسعه و تعمیق ساخت داخل است.
وزیــر صمت بیان کرد: باید انتظارات مــردم را مدنظر قرار داده و برای 

رفع  آنها برنامه ریزی کنیم.
او تصریح کرد: علی رغم مشکالتی که وجود دارد مدیران، مهندسین و 
کارگران ما تالش و تحمل کردند تا تولید از پا نیفتد؛  قرار نیســت یکی 
در این بین متضرر باشد. تولید خودرو یک زنجیره متشکل از تولیدکننده 

و خودروساز است.
رحمانی تاکید کرد: در موضوع ســاخت داخل هیچ تعارفی با کســی 
نداریــم؛ واردات لوازم مصرفی و صادرات مواد خام ما به شــدت کاهش 
پیدا کرده است. هر کس در هر جای کشور توان داخلی سازی قطعه ای را 

داشته باشد تحت حمایت وزارت صمت قرار می گیرد.
وزیر صمت افزود: در این مسیر با اختالالتی مواجه هستیم؛ رونق تولید 
الزاماتی مثل فضای کسب و کار، تجهیزات، همکاری اورگان ها و . . . داریم 

اما مهم ترین مشــکل ما در این بازه کوتاه مدت تامین نقدینگی و سرمایه 
در گردش است.

کشــور ما ظرفیت کم نظیری از نظر بازار داخلی دارد و پتانسیل خوبی 
در زمینه تولیــد وجود دارد؛ امروز بیش از دو برابر نیاز کشــور ظرفیت 
تولید در حوزه هایی مثل کاشــی و ســرامیک، پتروشــیمی و . . . داریم. 
امروزه مشــکالت بســیاری در حوزه تولید برطرف شده است. مبالغی از 
طرف وزارت صنعت به عنوان سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان 

قرار گرفت.
رحمانی گفت: کشور ما ظرفیت 2 میلیون و ۳۰۰ هزار یخچال و فریزر 
را دارد در حالی که مجموع تولیدات ما در ســال گذشــته چیزی حدود 
۴۰درصد ظرفیت بــود؛ در زمینه هایی مثل خــودرو، تلویزیون، کفش، 
الســتیک و . . . هم شرایط یکسان است که با داشتن سرمایه در گردش 
می توانــد آنها را به راه بیندازد. مجموع واحد های تولیدی کشــور به 2۶ 
هزار ۷۳۰ میلیارد تومان ســرمایه در گردش نیاز دارد. تعداد بسیاری از 
تولیدی های تضعیف شده قابل احیا است. در برخی فضا ها موضوع صرفه 

اقتصادی نیست بلکه باید از وابستگی فاصله بگیریم.

راهکار فرار از مشکالت اقتصادی تولید است

 تاکید وزیر صنعت بر کنترل فساد در تولید

رئیس ســازمان دامپزشکی کشــور گفت در اوج تحریم ها موفق به 
مقاصد جدید صادراتی برای تولیدکنندگان شدیم که این امر نشان از 

مزیت جنگ اقتصادی است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، علیرضا رفیعی پور در همایش 
روز ملی دامپزشــکی با اشــاره به اینکه سازمان دامپزشکی مسئولیت 
کم نظیــر و بی نظیری در حــوزه امنیت غذایی، تجــارت بین الملل و 
حوزه اشتغال دارد، اظهار داشت: دامپزشکی در اوج تحریم ها و جنگ 
اقتصادی با حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان موفق شدیم در حوزه 
تولیدات شــاهد رونق باشیم و در چنین شرایطی کرسی مهم دبیرکل 

سازمان بهداشت جهانی دام را کسب کنیم.
وی افزود: در اوج جنگ اقتصادی کشور های زیادی حاضر به امضای 
پروتکل با جمهوری اســالمی شــدند و در چنین شــرایطی مقاصد 

صادراتی جدیدی برای تولیدکنندگان ایجاد شد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی 
گام هــای متعددی را در حوزه اقتصــاد مقاومتی برمی دارد، بیان کرد: 
جنگ اقتصادی هر نوع وابستگی به تکنولوژی، نهاده و تجهیزات تولید 
باید در کشور از بین رود و به آن سمت و سو رویم تا همکاری تشکل ها 
و وابســتگی در حوزه های مختلف حتی دانــش از بین رود و همواره 

متکی بر تولید داخل باشیم.
این مقام مســئول با تأکید بر واگذاری امور در حوزه دامپزشکی به 
مردم، گفت: باتوجه به نیروی جوان علمی و تخصصی بودن دامپزشکی 
به دنبال آن هستیم که با واگذاری امور به مردم در تمامی زمینه های 
محصوالت خام دامــی به خوداتکایی و خودکفایی در گام دوم انقالب 

دست یابیم.

به گفته رفیعی پور: هم اکنون ســازمان دامپزشکی با گذر از بحران ها 
در سال ۹۸ جلوتر از بحران هاست این در حالی است که طی سال های 

گذشته بحران های زیادی داشتیم.
او با بیان اینکه علم و تخصص دامپزشــکی متفاوت از دیگر مشاغل 
اســت، افزود: با توجه به آنکه سازمان دامپزشــکی در امنیت غذایی، 
بهداشت عمومی و تجارت مسئولیت دارد، از این رو علم و تخصص آن 

با دیگر مشاغل قابل مقایسه نیست.
رئیس ســازمان دامپزشــکی کشــور در پایــان تصریح کــرد: ما 
تضمین کننــده اهــداف حاکمیت هســتیم از این رو دامپزشــکی را 
نمی توان از قوه قضاییه، وزارت بهداشت، محیط زیست و دیگر ارگان ها 
جدا کرد چراکه هر یک از این دســتگاه ها مسئولیت های مهمی دارند 

که همکاری دامپزشکی را باید در دستگاه خود منعکس کنند.

عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با 
اشــاره به حداکثر قیمت های انواع روپوش مدارس، گفت سود مدارس 

از فروش لباس مدرسه چهار برابر تولیدکنندگان است.
اکرم عیوض خانی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه بازار پوشاک 
مدارس از لحاظ مالی بازار مطمئنی است، اظهار داشت: همین مسئله 
باعث می شــود برخی از افرادی که تولیدکننده نیستند نیز وارد بازار 

پوشاک مدرسه شوند.
بــه گفته وی، واســطه ها در بازار روپوش مدرســه، معموال خود را 
تولیدکننده معرفــی می کنند؛ همچنین با توجه به اینکه واســطه ها 
نمی توانند پاسخگوی ســفارش های مجدد مدارس برای ثبت نام های 
طی سال باشند و در مواردی از تامین روپوش در سایزهای غیرمعمول 

سر باز می زنند، مدارس از همکاری با آنها استقبال نمی کنند.
این تولیدکننده پوشــاک مدارس همچنین اظهار داشــت: بعضی از 
واســطه ها با اســتفاده از نام تولیدکنندگان و تصاویــر کارهای آنها با 
مدارس قرارداد می بندند و بعــد از تولیدکنندگان می خواهند که کار 
آنها را انجام دهند، بنابراین در بسیاری از موارد مدارس نمی دانند که 

با واسطه ها کار می کنند.
عیوض خانی با بیان اینکه مبلغ دریافتی از ســوی واسطه ها بستگی 
بــه جنس و نوع کار دارد، حداقل این مبلــغ را 2۰ تا ۳۰ هزار تومان 
عنوان کــرد و گفت: دالل ها معموال متناســب بــا موقعیت محله ها، 
قیمت های خود را تغییر می دهند اما تولیدکنندگان شــرکتی سود و 

قیمت مشخصی دارند.
لباس یک میلیون تومانی در بازار پوشاک مدرسه

وی بــا بیان اینکه مدارس از فروش روپــوش به دانش آموزان چهار 
برابر تولیدکنندگان سود می برند، اظهار داشت: در مواردی حتی شاهد 
بودیم که مدارس لباس ها را دو برابر قیمتی که از تولیدکننده خریدند، 
به دانش آموزان فروختند. اخیــرا یکی از والدین از روی لوگوی لباس 
با یکی از تولیدکنندگان تماس گرفته بود و درخواســت لباس دست 
دوم داشــت. حتی یکی از مدارس اخیــرا به یکی از همکاران ما گفته 
بود که هر دست لباس را به قیمت یک میلیون تومان به دانش آموزان 

فروخته است.
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک ایران 

درباره مســئولیت نظارت بر فروش روپوش از ســوی مدارس، تصریح 
کرد: در ســال جاری آموزش و پرورش ســتادی تشکیل داده بود و از 
مدارس خواســته بود که قراردادهای خود را در سایت آپلود کنند که 
در پی آن برخی مدارس از تولیدکنندگان درخواســت قرارداد صوری 
مجدد داشــتند تا قیمت های باالتری را در آنها درج کنند، با این حال 
مشخص نیست که این کارگروه تا چه حد می تواند مدارس غیرانتفاعی 

را نیز کنترل کند.
افزایش ۱5درصدی قیمت روپوش مدارس

عیوض خانی با اشــاره به افزایش ۷۰درصدی قیمت مواد اولیه تولید 
پوشــاک در اردیبهشت ماه سال گذشته از افزایش 1۵درصدی قیمت 
روپوش مدارس نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: حداکثر قیمت 
مانتو و شلوار مدارس در مقطع دبستان 1۰۰ تا 12۰ هزار تومان و در 

مقطع راهنمایی و دبیرستان 12۰ تا 1۴۰ هزار تومان است.
همچنیــن به گفتــه وی حداکثر قیمت لباس های لوکس ســه تکه 
)ســارافن، بلیز و شلوار( دخترانه و پسرانه که عموما در مقطع دبستان 

استفاده می شود، 21۰ تا 2۷۰ هزار تومان است.

مقاصد جدید صادراتی سازمان دامپزشکی مشخص شد

سود مدارس از فروش لباس مدرسه 4 برابر تولیدکنندگان است!

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

14 مهر 1398

شماره 1406



اخبار

صرفه جویی 44 میلیون یورویی با 
داخلی سازی قطعات ایران خودرو

مدیرعامل ایران خودرو گفت  از محل قراردادهایی که در راستای 
داخلی ســازی قطعات در میز نخســت تعمیق داخل با قطعه سازان 
منعقد شــده، ۴۴ میلیون دالر صرفه جویــی ارزی در ایران خودرو 
انجام می شود. »فرشاد مقیمی« روز شنبه در دومین میز تخصصی 
تعمیق داخلی ســازی صنعت خودرو در محل وزارت صنعت، معدن 
و تجارت افزود:  در میز نخســت که به همت وزارتخانه در ماه های 
گذشته تشکیل شــد، اکنون شش قطعه موردنیاز محصوالت ایران 
خودرو به تولید انبوه رســیده و در خطوط تولید در حال اســتفاده 
اســت. وی بیان داشت:  پنج قطعه دیگر نیز در مراحل پایانی تولید 
انبوه است و تایید نمونه یک قطعه دیگر نیز به انجام رسیده است.

مقیمی از مشــخص شدن سهم داخلی ســازی پنج ماژول اصلی 
محصوالت این گروه صنعتی شامل برق و الکترونیک، بدنه، تزئینات 
داخلی، شاســی و قوای محرکه به منظور کاهش آسیب پذیری در 
برابر تحریم ها خبر داد. وی خاطرنشان کرد:  کمیته ساخت داخل به 
منظور داخلی ســازی قطعات در ایران خودرو شکل گرفته و در این 
راستا ماموریت های جدیدی برای ساپکو )شرکت طراحی مهندسی 
و تأمین قطعات ایران خودرو( تعریف شــده است. این مقام مسئول 
بیان داشــت:  هیچ خرید خارجی در ایران خودرو، جز با تایید این 
کمیته انجام نخواهد شد و در حقیقت تامین قطعات از خارج کشور 

یا مکانیسم داخلی سازی آنها را برعهده خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، در میز نخست تعمیق ساخت داخل قراردادهایی 
بین ســاپکو، سازه گســتر و مگاموتور با ۳2 شــرکت قطعه ساز با 
هدف تولید ۳۵ قطعه برای یک ســال مصرف ایران خودرو و سایپا 
منعقد شــد. ارزش ریالی سرمایه گذاری این قراردادها ۷۴۰ میلیارد 
تومان بود که انتظار می رود طی یک سال ۸۵ میلیون یورو کاهش 
ارزبری به دنبال داشــته باشد. در این مراسم »سیدجواد سلیمانی« 
 مدیرعامل سایپا نیز گفت:  گروه سایپا در میز نخست داخلی سازی، 
تعداد 1۵ قطعــه و در میز دوم 2۴ قطعه موردنیاز محصوالت خود 
را بومی ســازی کرده اســت. به گفته وی، در میز نخست برای هر 
دستگاه خودرو 1۸۶ یورو کاهش هزینه محقق شد که این عدد در 
میز دوم به 2۴۷ یورو رسیده است. این مسئول ادامه داد: با اجرای 
این پروژه تعداد خودروهای ناقص کف کارخانه از ۹۶ هزار دستگاه 
در ابتدای سه ماهه دوم امسال به کمتر از 2۵ هزار دستگاه در حال 
حاضر رسیده است. سلیمانی خاطرنشان کرد: تا انتهای هفته، تعداد 
خودروهای دارای کســری قطعه در کف کارخانه سایپا به کمتر از 
2۰ هزار دستگاه خواهد رسید. مدیرعامل گروه سایپا گفت: به زودی 
طرح سایپا برای بومی سازی قطعات محصوالت پلتفرم SP۱۰۰ و 
نحوه همکاری با شــرکت های دانش بنیان و تولیدکنندگان داخلی 

اعالم خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: ارزبری هر دستگاه پراید هزار و ۸۳۰ یورو 
بود که با بومی سازی کامل چندین قطعه این خودرو، نیاز ارزی این 
محصــول به هزار و ۴۰۰ یورو کاهش یافتــه و قصد داریم تا پایان 

امسال این رقم را به کمتر از هزار یورو برسانیم.

پارکینگ های چذابه آماده پذیرش 5۰ هزار 
خودروی زائران اربعین حسینی

رئیس پلیس راه اســتان خوزستان گفت دو پارکینگ در قسمت 
شــمالی و جنوبی پایانه مرزی چذابه بــا ظرفیت پذیرش ۵۰ هزار 
خودرو آماده است. سرهنگ رضا دولتشاهی رئیس پلیس راه استان 
خوزســتان، گفت: دو پارکینگ در مرز چذابــه با ظرفیت ۵۰ هزار 
خودرو آماده شده، محصورسازی محوطه پارکینگ ها در حال انجام 
بوده و رو به اتمام اســت. او با بیان اینکه عملیات آســفالت کردن 
جــاده مواکب در حال انجام اســت، افزود: تــالش می کنیم هرچه 
ســریع تر به پایان برســد، ضمن اینکه جاده پشت مواکب که قرار 
است خدمات رسانی از طریق آنها انجام شود، رو به اتمام و همه چیز 
آماده اربعین حسینی است. سرهنگ دولتشاهی اظهار داشت: از روز 
شنبه، 1۳مهرماه نیرو های پلیس راه در مسیر های منتهی به پایانه 
مرزی چذابه  مستقر شدند. این مقام مسئول درباره ممنوعیت تردد 
خودرو ها گفت: ممنوعیت تردد خودرو های ترانزیتی از روز یکشنبه 

1۴ مهرماه در دو مرز چذابه و شلمچه اعمال می شود.
پلیس راه خوزســتان تصریح کرد: تــردد کامیون ها و تریلر ها در 
مســیر اهواز به خرمشهر و اهواز به چذابه از چهارشنبه، 1۷ مهرماه 
اعمال خواهد شــد و اجازه حرکت خودرو های سنگین به مرز های 
شــلمچه و چذابه داده نخواهد شد. او ادامه داد: همچنین از 1۵ تا 
۳۰ مهرماه، تردد اتوبوس ها در محور ایذه به دهدز ممنوع اســت و 

ان شاءاهلل از یکم آبان ماه تردد از محور های مذکور آزاد است.
به گفته ســرهنگ رضا دولتشــاهی، به منظور تسهیل در تردد 
زائــران، محدودیت تردد خودرو های زائــران در پایانه مرزی چذابه 

از روز شنبه 1۳ مهرماه اعمال خواهد شد.
او اذعان داشــت: خودرو هایی که مربوط به مواکب هســتند باید 
حتما کارت تردد داشته باشند و سایر خودرو های سواری به سمت 
پارکینگ ها هدایت می شوند. سرهنگ دولتشاهی گفت: حدود ۳۰۰ 
نفر نیروی پلیس راه برای نظارت بر تردد خودرو ها و خدمات رسانی 

به زائران در مرز چذابه مستقر خواهند شد.
او درباره ایمن ســازی جاده ها بیان کرد: تا جایی که توانســته ایم 
سعی کردیم ایمن ســازی ها را انجام دهیم، اما در زمینه توسعه، به 
دلیل تعلل در آغاز اقدامات مربوطه و تخریب برخی زیرســاخت ها 
ناشی از سیل ابتدای سال جاری، همچنان با مشکل مواجه هستیم. 
سرهنگ دولتشــاهی اظهار داشت: این مشکل در حدی نیست که 
برای رانندگان و مســافران مشکلی ایجاد کند، اما در بعضی مقاطع 
عرض جاده بسیار کم است و تردد راننده از این قسمت ها منوط به 
دقت کافی و حرکت با سرعت مطمئنه است و در صورتی که نکات 

ایمنی را رعایت کنند، مشکلی به وجود نمی آید.
رئیس پلیس راه خوزســتان با اشــاره به انجام عملیات تعریض و 
بهســازی از سوی راه و شهرسازی خوزســتان در محور سوسنگرد 
تا بســتان تصریح کــرد: ایــن اداره فرصت زیادی بــرای تکمیل 
عملیات ندارد، چراکــه از 1۷ مهرماه تمامی عملیات های راهداری 
و جاده سازی تعطیل خواهد شد و اجازه کار به آنها داده نمی شود.

این مقام مسئول اذعان داشــت: تاکید ما بر ایمن سازی جاده ها 
است تا مشکلی برای راننده ها ایجاد نشود.

درحالی که همچنان یک هزار و۸۰۰میلیارد تومان از سرمایه های مردم 
در انبارهــای گمرک خاک می خورد عجیب اســت که عــده ای در برابر 

پیشنهاد واردات خودروهای هیبرید تا این اندازه جبهه گرفته اند.
به گزارش پدال نیوز، به رغم آنکه خودروسازان کشور در حال  حاضر توان 
پاسخگویی به میزان تقاضای بازار داخلی را ندارند، اما کماکان مسئوالن امر 
به واسطه طرح موضوع مدیریت منابع ارزی حاضر نیستند سهم کوچکی 
از بازار را در اختیار شــرکت های واردکننده خــودرو - حتی برای واردات 
خودروهای ســبز و پاک - قرار دهند. این درحالی اســت که این سهم  در 

زمان آزادی واردات خودرو کمتر از ۴درصد بوده است.
 مهــدی دادفــر، دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو با اشــاره به اعالم 
ممنوعیــت واردات در بیش  از دوســال ونیم اخیر گفت: »این تصمیم که 
فعالیت قانونی شــرکت های نمایندگی رســمی را متوقف کرد، میدان را 
برای مدت نامعلومی در اختیار خودروســازان داخلی گذاشت.« وی افزود: 
»انرژی و زمانی که برخی شــرکت های آسیای شــرقی صرف راه اندازی 
کارخانه، بازاریابی و به دســت آوردن شهرت در اقصی نقاط جهان کرده اند، 
در داخل کشــور صرف مراقبت ازبسته ماندن درهای بازار ایران برای بقای 

خودروسازان داخلی شده است.«
 دولت، خودروسازی را از بدنه خود جدا کند

 دادفر با بیان اینکه مشــتریان مربوط به سهم ۴درصدی واردات از بازار 
خودرو ایران به هیچ عنوان مشتری خودروهای داخلی نبوده و نخواهند شد، 
افزود: »در این  مدت که شاهد توقف واردات در کشور هستیم، متقاضیان 
خودروهای خارجی حتی به خریدن خودروهای دست دوم راضی شدند، اما 

به خرید محصوالت داخلی اقبالی نشان ندادند.«

 وی ادامه داد: »برخی افراد به صورت نادانســته یا به دلیل حفظ منافع 
عده ای می خواهند مســیر واردات همچنان رو به بن بست باقی بماند. زیرا 
واردات خودرو باتعرفه  منطقی و رقابتی به تقابل واقعی و مقایســه ای بین 

خودروهای تولید داخل و خارجی می انجامد.«
 دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: »فرصتی که مجلس در 
طرح ســاماندهی بازار و صنعت  خودرو به دولت داده تا خودروسازی را از 
بدنه خود جدا کند، برای تاسیس یک شرکت  خودروسازی از صفر تا صد 
کافی اســت، اما به دلیل فربه شدن بیش از حد خودروسازان و سیستم های 
اداری و غیرالزم در این صنعت، بهانه تراشی ها در این خصوص ادامه دارد.«

 وی در ادامــه گفت: »به جای رقابت در ســخن پراکنی باید به کیفیت 
محصوالت تولیدی بپردازیم تا بتوانیم آینده ای روشن را برای این صنعت 

رقم بزنیم.«
 خودرو وارداتی؛ مجالی برای شناخت تکنولوژی های روز

 دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شــد: »در تمام جهان واردات 
خودرو کمکی برای شــناخت تکنولوژی های روز در دیگر کشورها قلمداد 
می شود تا خودروسازان با تکیه بر توان داخلی بتوانند با الگو قرار دادن آن 

محصوالت، خود را به سمت پیشرفت سوق دهند.«
 وی بــا بیان اینکه کمک دوباره به صنعتــی که دائما روبه عقب حرکت 
می کند منطقی نیست، افزود: »خودروسازان نباید با نمایش ضعف های این 
صنعت، به دنبال جلب احساس ترحم دولت باشند؛ بلکه باید به راهی برای 
آماده ســازی خود برای رقابتی سخت در عرصه جهانی بیندیشند تا بقای 

خود را تضمین کنند.«
 دادفر در ادامه با تشریح وضعیت خودروهای بالتکلیف مانده در گمرک 

گفت: »درحالی که هنوز یک هزار و۸۰۰میلیارد تومان از سرمایه های مردم 
در انبارهای گمرک محبوس مانده اســت و دولت هم هیچ برنامه ای برای 
تغییر وضعیت این خودروها ارائه نکرده ، عجیب اســت که عده ای در برابر 
پیشنهاد انجمن واردکنندگان برای واردات خودروهای هیبرید تا این اندازه 

جبهه گرفته اند.«
 فرصت هایی که برای خودروسازان تبدیل به  تهدید شد

 دادفر با بیان اینکه کمیســیون اصل۹۰ مجلس در طرح ســاماندهی 
صنعــت و بازار خودرو، تعرفه خودروهای هیبریــد را صفر در نظر گرفته 
اســت، اظهار داشت: »این تصمیم شاید وضعیت آلودگی هوا و بسیاری از 
معضالت تابع آن را بهبود بخشــد، اما درصورتی که واردات خودرو حداقل 
در بخش هیبریدها آزاد شــود. وگرنه مادامی که مجلس چیزی را تصویب 
کند که دولت کلیت آن را ممنوع اعالم کرده اســت، در اصل هیچ اتفاقی 

نخواهد افتاد.«
 وی در پایان گفت: »باید به صنعت خودرو بدون جانبداری غیرکارشناسانه 
نگاه کرد. خودروســازی ما به دلیل حمایت های نادرست و سوءمدیریت ها 
طی سالیان سال از جهان عقب مانده است. اگر نگاهی به تاریخچه شرکت 
هیوندای کره داشته باشید، متوجه می شوید با اولین خودروساز ما در یک 
ســال متولد شده است، اما آن شــرکت در پنج قاره محصوالت باکیفیت 
عرضه می کند و ما در صادرات به کشورهای همسایه نیز کم توفیق هستیم. 
این درحالی  اســت که افزایش نرخ ارز، می توانســت فرصت بسیار خوبی 
برای خودروسازان باشد تا با ارائه محصوالت بازارپذیر در حوزه خاورمیانه 
موفقیت های چشــمگیری به دســت آورند، اما متاســفانه این فرصت ها 

به تهدیدی برای آنان تبدیل شده است.«

بی فایدگی ممنوعیت ورود خودرو برای خودروسازان داخلی

 مشتریان خودروهای خارجی، مشتری خودروهای داخلی نیستند

وزیــر صنعت به خودروســازان هشــدار داد کــه از روی رابطه با 
قطعه سازان قرارداد تامین قطعه نبندند.

 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، رضا رحمانی در دومین میز 
تخصصی تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو اظهار داشت: اگر ببینم 
که با تغییر مدیران خودروســاز، تأمین کننده قطعات تغییر کند، با آن 
مدیر خودروســاز برخورد خواهم کرد. وی با بیان اینکه این موضوع را 
تحمل نخواهم کرد، افزود: اگر متوجه شــوم که قرارداد تأمین قطعات 

از روی یک رابطه شکل گرفته است، مماشات نخواهم کرد.
وزیر صنعــت تصریح کرد: باید تفاهم مناســبی در این زمینه بین 
خودروســازان اتفاق بیفتد و اینطور نباشد که اگر مدیری عوض شد، 

تولیدکننده قطعات نیز عوض شود.
وی بــا بیــان اینکه وضعیت مالی قطعه ســازان و خودروســازان با 
یکدیگر مرتبط است،  گفت:  سال گذشته واردات کاال به کشور به طور 
متوســط 22درصد کاهش داشت و واردات کاالهای مصرفی نیز بیش 
از ۳۰درصد افت داشــت. در عین حال صادرات برخی مواد مانند مواد 

خام معدنی کاهش یافت که این مسئله اتفاق خوبی است.

وی با بیان اینکه واردات بیش از یک هزار و ۵۰۰ کد تعرفه به کشور 
ممنوع شــده اســت، گفت: این تعداد کد 2۵درصد واردات را شامل 

می شود به این ترتیب مدیریت واردات انجام شده است.
رحمانی با بیان اینکه سال گذشته قطعه سازان به من نامه زده بودند 
که طی دو هفته تعطیل می شــوند، گفت: در آن زمان مجموع تولید 
ایران خودرو و ســایپا به 11۰۰ دســتگاه می رسید که در برخی روزها 

همان تولید نیز به کف پارکینگ می رفت.
وی ادامه داد: برای حل این مشکالت، نهضت ساخت داخل را شروع 
کردیم که این اتفاق عالوه بر صنعت قطعه ســازی، در بخش های دیگر 
نیز مانند صنایع معدنی اتفاق افتاد. وی توضیح داد: فوالدی ها ســال 
گذشته می گفتند که تا پایان ســال تعطیل می شوند، زیرا به واردات 
الکترود وابسته بودند، ولی حاال به اندازه دو سال الکترود در انبار دارند 

و تا پایان سال نیز خط تولید الکترود در کشور راه اندازی می شود.
به گفته وی، سال گذشته بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو واردات 

الکترود در کشور صورت گرفت.
وی با اشــاره به اینکه سال گذشــته ۹۴۰ هزار دستگاه سواری در 

کشــور تولید شد، گفت: این رقم امســال 2۶۰ هزار دستگاه افزایش 
می یابد و به یک میلیون و 2۰۰ هزار دستگاه می رسد.

رحمانی، افزایش ســهم تولید داخل در کشور را نیازمند سرمایه ۶ 
هزار میلیارد تومانی و ۵۰۰ میلیون یورویی دانست و گفت: در مجموع 

2۶ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش مورد نیاز است.
وزیر صنعت با بیان اینکه تا سال 1۴۰۰ میزان واردات کاال به کشور 
1۰ میلیارد دالر کاهش خواهد یافت، گفت: با عملی شدن قراردادهای 
دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو، ۹1 میلیون 

یورو کاهش ارزبری در صنعت خودروسازی خواهیم داشت.
به گفته وی، در ازای کم شدن 1۰میلیارد دالر واردات، در مجموع ۴ 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری مورد نیاز است و در صنعت خودروسازی 
نیز تا ســال 1۴۰۰ یک میلیــارد و ۴۰۰ میلیلون دالر کاهش ارزبری 

اتفاق خواهد افتاد.
رحمانی با تأکید بر لزوم مبارزه با فســاد در اقتصاد کشــور، گفت: 
رابطه خودروساز و قطعه ساز باید سالم باشد و صنعت در محیط فساد 

نمی تواند رشد کند.

دبیر انجمن قطعه ســازان همگن گفت امیدواریم تا پایان ســال 
2۵درصد از واردات قطعات خودرو را داخلی سازی کنیم.

به گزارش ایلنا، در نشست دومین میز تخصصی تعمیق ساخت 
داخل در صنعت خودرو، آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان 
همگن با اشاره به سرعت و نتایج نشست اول این میز، گفت: ابتدا 
من باید از آقای ترامپ تشکر ویژه ای کنم که باعث شد مسئولین 
مــا به ظرفیت های تولید داخل توجه کننــد. ما خودمان در ابتدا 
به این نشســت ها با دید تردید نگاه می کردیم اما امروز ســرعت 
و نتایجی که نشســت اول داشــته ما را غافلگیر کرده اســت لذا 
امیدواریم این نشســت ها که قرار اســت تا پایان سال سه نشست 

دیگر نیز برگزار شود، با همین سرعت و نتایج ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به مشکالت قطعه ســازان در این حوزه گفت: برای 

اینکه قطعه سازان بتوانند داخلی ســازی را سریع تر جلو ببرند، ما 
پیشنهاداتی برای این منظور ارائه کردیم که یکی از آنها مشارکت 
در سرمایه گذاری اســت که این می تواند به طرق مختلف صورت 
بگیرد. خودروســاز می تواند سری اول خریدهای خود را به صورت 
نقدی پرداخــت کند. ما اکنون برای خرید مــواد اولیه ابتدا پول 
پرداخت می کنیم و ســپس مواد را تحویل می گیریم در حالی که 
روند تســویه خودروســاز از ۴۰ روز تا ســه ماه است. پرداخت به 
صورت نقدی یا سرمایه گذاری مستقیم می تواند به ما کمک زیادی 

کند.
وی ادامه داد: در بحث رونق تولید، یکسری امکانات و تشکیالت 
دیده شــده که می توان آنها را به ســمت قطعه ســازی سوق داد. 
از ســوی دیگر امکاناتی باید فراهم شود که سرمایه سرگردان در 

جامعه به سمت قطعه سازی سوق پیدا کند و در نهایت بحث تیراژ 
کاالها است که هر چقدر تیراژ باالتر باشد توجیه اقتصادی بیشتر 
است. پس تقاضا دارم خودروسازان بر روی یک منبع تمرکز کنند 

و سراغ چند منبع نروند که تیراژ شکسته شود.
وی با اشــاره به واردات قطعه گفت: در حال حاضر ۳.۵ میلیارد 
دالر توســط خودروسازان قطعه وارد می شود. 1.۵ میلیارد دالر از 
طریق قاچاق و 1.1 میلیارد دالر در بازار اســبر مارکت است. اگر 
بحث داخلی سازی جدی شود عالوه بر تامین خودروسازان به طور 
طبیعی، بازار اســبر مارکت هم متعلق به قطعه ساز خواهد شد، اما 
بــرای قاچاق نیازمند کمک نهادهای نظارتی و انتظامی هســتیم 
و امیدواریم تا پایان ســال 2۵درصــد از واردات قطعات خودرو را 

داخلی سازی کنیم.

هشدار وزیر صنعت به مدیران خودروساز

درباره قراردادهای مبتنی بر رابطه مماشات نمی کنم

قطعه سازان در سرمایه گذاری مشارکت کنند

داخلی سازی 25درصد از قطعات وارداتی تا پایان امسال
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با همت متخصصان داخلی حوزه لیزر و فوتونیک کشــور، ایران در 
حوزه نشر پژوهش ها به رتبه 11 در سال 2۰1۸ ارتقا یافت.

 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، هرچند بیــش از چند دهه از عمر 
جهش جهانی حوزه لیزر و فوتونیک نمی گذرد و 
این صنعت در دنیا، حوزه ای نسبتاً نوپا محسوب 
می شــود، اما ایران تقریباً از همان ابتدا با این 
حرکت علمی همراه بود و پیشینه، هسته های 
علمی ایرانی شــکل گرفتــه در بخش لیزر و 
فوتونیک، تقریباً همسن عمر این علم در جهان 
است. می توان گفت جرقه های اولیه حوزه لیزر 
و فوتونیــک ایرانی در دهه ۵۰ شمســی زده 
شــد، قرن 21 را قرن لیزر می خوانند، هوافضا، 
مخابرات، صنایع نظامی، پزشــکی و بسیاری 
دیگر از حوزه های مهم علمی به شــدت تحت 
تاثیر تحوالت ســریع حوزه لیــزر و فوتونیک 

قرار گرفته اند .  لیزر ابزارهای پزشــکی را دقیق تر کرده اســت و سالح های 
کارآمدتری برای نظامیان تولید می کند، فناوری لیزر و فوتونیک همچنین 
ســرعت تحوالت در بخش اینترنت و مخابرات را به شــکلی خیره کننده 

افزایش داده اســت. در ایران برای راهبری و سیاســت گذاری هدفمندتر، 
دو حوزه فوتونیک، لیزر و مواد پیشــرفته و ســاخت با یکدیگر ادغام شد و 
ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت تحت نظر 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
شــکل گرفت. حمید لطیفی دبیر این ستاد 
می گوید در آخرین سلسله اقدامات حمایتی 
به تازگی، پس از انجــام آنالیز و داوری های 
الزم ۶۰ طرح فناورانه و دانش بنیان در اولویت 
پرداخت تسهیالت و یا یاری بالعوض این نهاد 
و دیگر مراکز همراستا قرار گرفته است.  پس 
از ســال ها پژوهش و شکل گیری هسته های 
جداگانه و خودجوش علمی در نقاط مختلف 
کشور، علی رغم وجود کارهای انجام نگرفته 
بسیار، یک زیست بوم قابل اعتنا در حوزه لیزر 
و فوتونیک به وجود آمده اســت که توانایی 
و اعتماد به نفس کافی برای پاســخگویی به 
نیازهای علمی کشور را دارد. در حال حاضر از بیش از ۵۰ هزار مقاله  منتشر 
شده در این حوزه در دنیا، بیش از 1۶۵۰ مقاله در حوزه اپتیک و مولوکولی، 

متعلق به ایران است.

ســازمان جهانی مالکیت معنوی هر ســاله اقدام به انتشار گزارش 
شــاخص نوآوری کشورها می کند، بر این اساس ایران در سال 2۰1۹ 
باالتر از کشــورهایی مانند برزیل، عربســتان، آفریقای جنوبی و قطر، 

نسبت به سال قبل چهار پله صعود کرد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی  
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
 »WIPO«سازمان جهانی مالکیت معنوی
با عضویت بیش از 1۹۰ کشور از جمله ایران 
هر ساله با تکیه بر برخی سنجه ها، گزارش 
شــاخص نوآوری کشورهای عضو را منتشر 
می کنــد. با توجه به اهمیت فاکتور نوآوری 
در پیشرفت ملت ها، رقابت تنگاتنگی میان 
کشــورهای عضو وجود دارد تــا با ارتقای 
زیرســاخت های نــرم و ســخت افزاری در 
شاخص ساالنه مزبور رتبه باکیفیت  تری به 
دست آورند. معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری براساس اسناد باالدستی از جمله مصوبه کارگروه عالی شورای 
انقالب فرهنگی وظیفه دشوار هماهنگی میان انبوه ارگان ها و دستگاه های 
دولتی و شــرکت ها و فعــاالن این حوزه را برعهــده دارد و البته یکی از 

مصادیق تایید تالش سرســختانه ایران برای حرکت در مســیر نوآوری 
)علی رغم تمام مشــکالت( می تواند گزارش ســاالنه این نهاد بین المللی 
معتبر باشد. ایران از سال 2۰11 میالدی، به جمع کشورهای مورد ارزیابی 
ســازمان جهانی مالکیت فکری پیوسته 
اســت و در آخرین گزارش این سازمان، 
یعنــی »GII 2۰1۹«، با چهار پله صعود، 
در رده شــصت و یکم کشــورهای نوآور 
جهان و رده دوم آسیای مرکزی و جنوبی 
قرار گرفته اســت. الزم به ذکر اســت که 
ایران در سال 2۰1۸ نیز جهشی 1۰ پله ای 
در ایــن زمینه را تجربه کــرد و از جایگاه 
۷۵ در ســال 2۰1۷، به جایگاه ۶۵ صعود 
کرد.  جمهوری اسالمی ایران در مجموع 
موفق به کسب امتیاز ۳۴.۴۳ شد و باالتر از 
کشورهایی نظیر برزیل، عربستان، آفریقای 
جنوبــی و قطر قرار گرفته اســت. در این 
گزارش شاخص های مختلف ورودی مانند نهادها و مؤسسات، زیرساخت، 
سرمایه انسانی و پژوهش، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب وکار به عنوان 

معیار محسوب می شوند. 

ایران در گزارش جهانی شاخص »نوآوری« 4 پله صعود کردایران جزو ۱۱ کشور برتر دنیا در انتشار مقاالت حوزه لیزر

کســب و کارهای دانش بنیان در شــرایط تحریمی می توانند با سرعت و 
ضریب موفقیت بیشتری نسبت به بومی ســازی فناوری های ممنوعه اقدام 

کرده و نیازهای صنایع را برآورده کند.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع کســب و کارهای نوین ظرف ســال های 
گذشته از جمله فعالیت های اقتصادی بوده اند که توانسته اند از رشد و توسعه 
نسبتا مناسبی همپای سایر کشورهای دنیا در ایران برخوردار باشند. بر این 
اســاس، محمد سعید حیدری، کارشناس حوزه کســب و کارهای نوین در 
یادداشتی برای خبرگزاری مهر نوشت: چند سال پیش از زبان یکی از مدیران 
ایرانی شاغل در یکی از شعب اروپایی گروه مشاوران بوستون )یکی از بزرگترین 
شرکت های مشاوره مدیریت جهان( شنیدم که در یکی از همایش های این 
گروه این موضوع مطرح شــده اســت که در دنیای امروز این یک الزام است 
که همه شرکت های بزرگ حتما یک IT venture داشته باشند، منظور از 
این عبارت، سرمایه گذاری خطرپذیر در حوزه IT و ایجاد استارت آپ و شبه 

استارت آپ هایی در این حوزه و مرتبط با نیازهای خود است.
امروز در لیست بزرگترین و ارزشمندترین شرکت های جهان، شرکت های 
دانش محور به ویژه در حوزه فناوری اطالعات با اقتدار در صدر لیســت قرار 
دارند، اما ابعاد ماجرا بزرگتر از این حرف هاست، در این لیست بلندباال به سایر 
شــرکت ها که به ظاهر در عرصه های سنتی )نظیر تولید نوشابه، فست فود 
و...( فعال هستند نگاه کنیم و در نحوه عملکرد آنها عمیق تر شویم، مشاهده 
خواهیم کرد که چگونه فناوری، کل فرآیندهای کاری آنها را متحول کرده و 
چگونه این شرکت ها با قدرت در حوزه های دانش بنیان و شرکت های نوپای 

فناوری محور سرمایه گذاری می کنند.
 )IT در ســطح کالن تر با توجه به نفوذ فناوری در همه حوزه ها)و نه فقط
می توان گفت )با الهام از پیشنهاد گروه مشاوران بوستون( امروزه الزم است 
که همه شــرکت ها یک Tech venture و یک هســته سرمایه گذاری 
جســورانه در حوزه های مرتبط با فناوری های روز داشته باشند تا از دل آن 
استارت آپ هایی جهت پاسخگویی به نیازهای شرکت با ابزار فناوری پدید آید.

چرا باید به سمت سرمایه گذاری استارت آپی رفت؟
الف( پیشــرفت های فناوری امروز به حدی است که هر لحظه امکان دارد 
یک کارآفرین ناشــناخته با یک فناوری نوظهور تبدیل به رقیب شــرکت ها 
و فراتر از آن تبدیل به رقیب کســب و کارهای ســنتی شود و طومار زندگی 
شــرکت های بزرگ و کهنســال و حتی یک کســب و کار قدیمی را در هم 
بپیچــد. زمانی که یک کســب و کار یا بهتر بگوییم یک مدل کســب و کار 
)business model(  از رده خارج می شود، شرکت هایی که بر بستر آن 
مدل کار می کنند، الجرم یا باید خود را وفق دهند یا کوچک/نابود شوند، که 

معموال حالت دوم بیشتر رخ می دهد.
ب( عصر فناوری، عصر فرصت های بیشــمار و حتی ناشــناخته اســت؛ 
سرمایه گذاری در یک استارت آپ مانند سرمایه گذاری در یک زمین بی ارزش 
اما دارای پتانسیل وجود معدن طال اســت، سرمایه گذاری های استارت آپی 
عموما کم حجم هســتند، اما سودهای بالقوه آن می تواند ارقام نامحدودی به 
خود بگیرد. در واقع تجارب دهه های اخیر به خوبی نشــان می دهد که الزم 
نیســت شرکتی برای رفتن به سمت این حوزه سرمایه گذاری، از جانب رقبا 
احساس خطر کند، مزیت های بالقوه موجود خود می تواند به تنهایی مشوق 
کافی برای سرمایه گذاری در شــرکت های استارت آپی و ایده های جسورانه 

باشد.
پ( طی ســال های گذشته موج شتابان رشد ســرمایه گذاری جسورانه و 
تاســیس تعداد بیشماری شرکت های نوپا و خطرپذیر در سطح جهان باعث 
شده در محیط های آکادمیک و غیرآکادمیک دانش تئوریک و تجربی بسیار 
قوی در حوزه مدیریت این نوع کســب و کارها، با هدف بیشینه کردن شانس 

موفقیت و بازده اقتصادی و کاهش ریسک ها ایجاد شود. به صورت مشخص 
 )alternative investment( ذیل دانش سرمایه گذاری های جایگزین
اصول سرمایه گذاری و مدیریت اقتصادی و حقوقی سرمایه گذاری های نوپا و 
خطرپذیر به خوبی توســعه یافته است و مفاهیم مربوطه به راحتی از طریق 

یک جست وجوی ساده قابل دسترس است.
ت( سرمایه گذاری خطرپذیر و تشکیل استارت آپ های دانش بنیان ابزاری 
 )Intrepreneurship( است برای تحقق مفهوم کارآفرینی درون سازمانی
که در نقطه مقابل مفهوم سنتی کارآفرینی )entrepreneurship( به 
عنوان یک فعالیت مســتقل قرار می گیــرد. در ارتباط با نیروهای توانمند و 
 use :نخبه در شــرکت های بزرگ یک مثل معروف مدیریــت وجود دارد
them or lose them یا از آنها استفاده بکن یا از دست می روند، گاهی 
موقع در چارچوب های خشــک و بعضا گریزناپذیر شرکت های بزرگ و بالغ، 
نیروهای نخبه و صاحب فکر قادر به حرکت نبوده و کارفرمایان نیز به درستی 
نمی توانند از توانمندی آنها بهره بگیرند و همین عاملی جهت استعفا و خروج 
این سرمایه ها از شرکت می شوند، کارآفرینی درون سازمانی پاسخی برای رفع 
این مشکل است و امروزه می توان این مفهوم را در قالب تأسیس و مدیریت 

شرکت های نوپا در ارتباط با شرکت اصلی محقق کرد.
مقابله چابک تر با شرایط تحریمی

ث( مقابله چابک تر با شرایط تحریمی: استارت آپ های دانش بنیان متشکل 
از جوانــان خالق و تحصیلکرده با انعطاف و چابکــی ذاتی که در آن نهفته 
اســت می تواند با ســرعت و ضریب موفقیت بیشتری نسبت به بومی سازی 
فناوری های ممنوعه اقدام کرده و نیازهای صنایع را برآورده کند. شرکت های 
نوپای کوچکی که حول یک مســئله و موضوع مشــخص شکل گرفته اند و 
هر فرد به صورت مســتقیم نقش خود در حل مشــکالت را می بیند )مانند 
شرکت ها و سازمان های بزرگ نقش و اثر افراد محو نمی شود( باعث می گردد 
تا در باالترین حد ممکن پتانسیل های هر یک از اعضای شرکت شکوفا شود.

در مجموع، با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به فرصت های بالقوه ای 
کــه در این حوزه وجود دارد، کامال منطقی اســت که شــرکت های بزرگ 
بیش از پیش به ســرمایه گذاری در این حوزه روی آورده و شــروع به ایجاد 
یا خرید/سرمایه گذاری در اســتارت آپ های موجود کنند، شاید یکی از این 
استارت آپ ها بتواند مسیر آینده شرکت مزبور و حتی صنعتی که در آن فعال 
اســت را تغییر دهد. البته پیشنهاد ما به شرکت های بزرگ حضور مستقیم 
نیســت، بلکه غیرمستقیم و از طریق صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، 
شــتاب دهنده های تخصصی فعــال در این عرصه و... اســت. مانند هر نوع 
ســرمایه گذاری پرریسک دیگری رعایت کردن اصل تنوع و قرار ندادن همه 
تخم مرغ ها در یک ســبد الزامی اســت، اما نحوه اجرای اصل مذکور در این 
حوزه متفاوت از ســایر حوزه ها بوده و صرفا سرمایه گذاری تصادفی در چند 
اســتارت آپ باعث تنوع سازی و کاهش ریسک نمی شود. عالوه بر این شیوه 
مدیریت شرکت های نوپا متفاوت از شرکت های سنتی و بالغ بوده و مجموعه 

مدیریتی خاص خود را طلب می کند.
 )tailor made( جهت افزایــش انعطاف عمل و همچنین ویژه ســازی
ســرمایه گذاری های انجام شــده با نیازهای شــرکت، به جــای مراجعه به 
صندوق های ســرمایه گذاری خطرپذیر موجود، چند شرکت بزرگ )فعال در 
یک صنعت و یا در چنــد صنعت مرتبط( با یکدیگر می توانند یک صندوق 
ســرمایه گذاری جسورانه تشــکیل دهند که در ذیل آن و با کمک سرمایه 
تزریق شده به این صندوق در اســتارت آپ ها و شرکت های نوپای مرتبط با 
کسب و کارشــان ســرمایه گذاری کرده تا آنها را در جهت رفع چالش های 
پیش رو و یا خلــق راهکارهای جدید درآمدزایی و یا کاهش هزینه ها کمک 

کنند.

فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی 
مجبورند محتوای غیرقانونی را حذف کنند

دیوان دادگســتری اروپا حکم جدیدی برای کاربران فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی وضع کرد که طبق 
آن، آنان می توانند در صورت غیرقانونی بودن محتوای منتشرشده در شبکه های اجتماعی، درخواست حذف محتوا 

را کنند. 
به گزارش زومیت، اثرهای مســدودکردن این محتواهای غیرقانونی نه تنها در کشــور محل اقامت فرد، بلکه در 
سراســر جهان نیز اجرایی اســت. همچنین، دادگاه اتحادیه  اروپا قانونی تصویب کرده اســت که براساس آن، اگر 
دادگاه محتوای پســت اینترنتی را غیرقانونی یا توهین آمیز تشخیص دهد، می تواند ارائه دهنده را مجبور کند آن 
را حذف کند یا اساســا از انتشــار آن مانع شود. دادســتان های دادگاه اتحادیه اروپا می گویند این قانون در تضاد 
با قوانین ملی کشــورهای عضو قرار ندارد. براســاس قوانین بین المللی و در مواردی ویژه، حتی می توان در سطح 
جهانی حذف محتوای غیرقانونی از فیس بوک را خواســتار شــد. ازآنجاکه این تصمیم در دیوان دادگستری اروپا 

اتخاذ شده است، تجدیدنظرشدنی نیست.
این حکم در ابتدا ناشی از اختالف بین فیس بوک و اوا گالویشنیگ پیژچک، سیاست مدار اتریشی، درباره  تولید 
محتوایی از وی بود که در شبکه  اجتماعی توزیع شده بود. گالویشنیگ پیژچک از فیس بوک خواسته بود مطلبی 
را حذف کند که از وی در این رســانه  پرحاشیه منتشر شــده است. به  اعتقاد این سیاست مدار اتریشی، محتوای 
مذکور شــهرتش را به خطر انداخته بود. باوجوداین، فیس بوک درخواست گالویشنیگ پیژچک را نپذیرفت و این 
کار را انجام نداد. سپس، او در دادگاهی در اتریش از فیس بوک شکایت کرد که به مسدودشدن محتوا در اتریش 
منجر شد؛ زیرا مشخص شد این محتوا در قانون اتریش توهین آمیز قلمداد می شده است. دادگاه عالی اتریش نیز 
توهین آمیزبودن محتوای منتشرشده در فیس بوک را تأیید کرد و گالویشنیگ پیژچک نیز از این شبکه  اجتماعی 
خواســت این محتوا و هرگونه پست با اظهارات »مشابه« را نه فقط در داخل کشور، بلکه به صورت کلی در سراسر 
جهان حذف کند. بنابراین، این اقدام نقطه  عطفی برای به اوج رســیدن این تصمیم دیوان دادگســتری اروپا شد. 
پیژچــک حکم دادگاه اتحادیه اروپا را پیروزی تاریخی برای حفظ وجهــه  افراد در برابر غول اینترنتی فیس بوک 
دانســت و اظهار داشــت این قانون حمایتی جدی از تمام کسانی است که در شبکه های اجتماعی به آنها توهین 

می شود.
به گفته  دادگاه، هرگونه درخواســت حذف اطالعات به مطالب مشخص شــده در حکــم دادگاه های اروپا و نیز 
هرگونه محتوای توهین آمیز با ماهیت مشــابه محدود خواهد بود. برای پاســخگویی به این درخواست ها، دادگاه 
فیس بــوک و دیگر ارائه دهندگان پلتفرم اجتماعی را ملزم کرد چنین محتواهایی را مســدود کنند. درعین حال، 
دیوان دادگســتری اروپا با اســتفاده از ابزارها و فناوری های جست وجوی خودکار مرتبط چنین محتواهایی را نیز 

مسدود خواهد کرد تا از مسدودشدن چنین محتواهایی با ماهیت مشابه مطمئن شود. دادگاه بیان کرد:
این حکم باید به گونه ای باشد که در عین رساندن پیام یکسان، متن آن هم در قیاس با کلمات و جمالت به کار 

رفته در محتوای غیرقانونی اعالم شده متفاوت باشد.
 همچنین، دادگاه افزود: ارائه دهندگان پلتفرم اجتماعی به نظارت کلی بر اطالعات ملزم نیستند، هرچند از آنها 
نیز خواسته شده است فعالیتی غیرقانونی انجام ندهند که خارج از محدوده  درخواست های تجدیدنظر باشد. دیوان 
دادگســتری اروپا هنگام تصمیم گیری اعالم کرد معتقد اســت قوانین اتحادیه  اروپا با قوانین اعمال شده در سطح 
بین المللی مطابقت دارد. بر این  اساس، کشورهای عضو اتحادیه  اروپا که به اجرای هرگونه درخواست برای حذف 
تمایل دارند، موظف هســتند قوانین بین المللی را در نظر بگیرد. ایــن تصمیم مقدمه ای برای چگونگی مدیریت 
اینترنت اســت؛ زیرا کشــورهای اروپایی اکنون می توانند محتوا را در ســطح بین المللی حذف کنند. همچنین، 
مســئولیت بیشتری بر پلتفرم های رســانه  اجتماعی مانند فیس بوک برای یافتن محتوای نامناسب در سایت های 

خود وجود دارد؛ زیرا مقررات مربوط به تولید و نشر محتوای مضر همچنان ادامه دارد.
فیس بــوک در بیانیه ای اعالم کرد: تصمیم دادگاه این اصل دیرینه را تضعیف می کند که کشــوری حق ندارد 
قوانیــن خود را بر کشــور دیگــری تحمیل و آن را وضع کنــد. همچنین، چنین تصمیمی باعث می شــود پای 
شــرکت های اینترنتی برای نظارت محتاطانه بر محتوا نیز باز شــود و چنین شــرکت هایی نظر خودشان را بر ما 
تحمیل خواهند کرد که چنین مطلبی »مشــابه« محتوای غیرقانونی است. به هرحال، امیدواریم دادگاه از رویکرد 
متناســب و سنجیده تری برای این کار اســتفاده کند تا سلب آزادی  بیان و تأثیرات دلسرد شدن کاربران بر آن را 

شاهد نباشیم.
در حالی که فیس بوک اصرار دارد از لحاظ قانونی نباید در قبال مطالب منتشرشده در پلتفرم های رسانه  اجتماعی 
خود مسئول شناخته شود، اقداماتی برای کنترل محتوایش به واسطه  درخواست روبه رشد دولت ها در سراسر جهان 
انجام داده است. دو هفته  پیش، فیس بوک با هدف جلوگیری از گسترش محتوای تروریستی و افراطی، تغییرات 
مختلف سیاســی انجام داده بود. این سیاســت شامل تعریف جدیدی از سازمان های تروریستی و استفاده بهتر از 
 Christchurch فناوری هنگام کشف محتوای مضر آنالین و گسترش روند بررسی محتوای آن است. تغییرات

Call  در ماه مه در برابر سیاست ها و قوانین محتوای فیس بوک انجام شده بود.
همچنین، هفته گذشــته اقدامات جدیدی برای مهار مداخالت خارجی در انتخابات سنگاپور انجام شد و حتی 
این تصمیم برای ســایر غول های فناوری مانند مایکروسافت و توییتر و یوتیوب نیز الزم االجرا دانسته شد تا برای 
تغییر ســاختار مجمع ضدتروریسم آنالین خود به سازمانی مستقل بپیوندند که دولت های مختلف بر آن نظارت 
خواهند کرد. گفتنی است در همان روز ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، به همراه مقام های انگلیسی و استرالیایی 

از فیس بوک خواستند برنامه های خود را برای رمزگذاری سرتاسری به تأخیر بیندازد.
ZDNET :منبع

راهکارهای مقابله چابک تر با شرایط تحریمی

دریچــه

نخســتین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه حمل و نقل هوشمند نهم آبان ماه سال 
جاری برگزار می شود.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، نخستین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه حمل و نقل هوشمند و 
پنجمین نمایشگاه تخصصی بین المللی لجستیک، پایانه ها، زنجیره تامین حمل و نقل 
هوشمند نهم تا دوازدهم آبان ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
برگزار خواهد شد. سیستم های حمل و نقل هوشمند مفهومی جدید در حوزه مدیریت 
شهری است که پویایی و رونق این صنعت را در پی دارد و کارایی آن را افزایش می دهد. 
به دلیل اهمیت باالی این حوزه در کشور، متولیان این امر، برنامه ها و طرح های مختلفی 
بــرای رونق دادن به این حوزه در نظر گرفته اند که برگزاری نخســتین کنفرانس ملی 

راهکارهای توسعه حمل و نقل هوشمند، از جمله این موارد است.

توسعه حمل ونقل هوشمند در کشور 
یک ضرورت ملی است

یکشنبه
14 مهر 1398
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رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی از شرکت ها و بخش های مختلف مرکز رشد منطقه 
آزاد ماکو بازدید کرد. به گزارش ایسنا، دکتر امین رستم زاده، رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان 
غربی در این بازدید که با همراهی رئیس مرکز نوآوری منطقه و جمعی از مســئوالن رسانه ای 

و دانشگاهی شهرستان برگزار شد، گفت: جهاد دانشگاهی 
شهرســتان ماکو با حمایت ستاد استانی این نهاد آمادگی 
اجرای طرح هــای مهارت آفرینی مطالعاتی و آموزشــی و 
برگزاری اســتارت آپ در حوزه های مختلــف را با توجه به 
تجارب موفق اســتانی دارد. وی با تشریح و ضرورت ایجاد 
کارآفرینــی مبنی بر ظرفیت های منطقــه از جمله حوزه 
معادن غنی ســنگ و منابع طبیعی گفت: این نهاد حسب 
رسالت علمی و اجتماعی و جهادی آمادگی طراحی تدوین و 
همکاری در برگزاری»استارت آپ سنگ« را از سوی منطقه 
آزاد ماکو و همکاری مشترک برای توسعه کیفی بزرگترین 
منطقه آزاد جهان دارد. رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان 
غربی با اشــاره به وجود معادن غنی همچون یکی از ســه 
معــدن منیزت با عیار ۷۸درصــد و ذخیره ۳ میلیون تنی 

منطقه آزاد ماکو در سطح کشور به عنوان ظرفیت کوچکی از معادن این منطقه گفت: ضرورت 
دارد اســتارت آپ های حتی تخصصی در این حوزه طراحی تعریف و اجرا شود. وی خاطرنشان 
کرد: در بحث اســتارت آپ سنگ ظرفیت ایجادشــده صرفاً در بحث فرآوری نبوده و می تواند 

ایده های واصله در حوزه های گردشگری هنرهای دستی و تزئینی و وسایل منزل و دکوراسیون 
و حوزه های مختلف و المان های شهری و بسیاری از حوزه های بکر موردنیاز کشور و حتی دنیا 
برای اقتصاد ملی ارزش آفرینی کند. دکتر رســتم زاده با تشریح فعالیت های مختلف پژوهشی، 
فرهنگی، آموزشی، اشتغال و مرکز رشد جهاد دانشگاهی 
آذربایجان غربی گفت: برگزاری چندین استارت آپ بزرگ 
ملی از جمله استارت آپ تولید محتوای دیجیتال و دریاچه 
ارومیه که سال گذشته با شش پیش رویداد در استان های 
مختلــف با توجه به پتانســیل های واحدهای اســتانی 
هرمزگان، کردستان، آذربایجان شرقی و تهران و دو عنوان 
در ارومیه برگزار شــد نکته عطفــی الگویی برای چنین 
رویدادهای ملی در سطح کشور بود که از سوی مجموعه 
کل جهاد دانشــگاهی کشور در معاونت های مختلف  به 
نمایندگی از ســوی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در 
ارومیه برای دریاچه ارومیه ایجاد شــد که اســتانداری و 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه و دانشگاه ارومیه به عنوان 
کارفرمایان و ناظر فنی این پروژه ملی در شــرح خدمات 
مصوب طرح مقرر نکرده بودند که با این وسعت برگزار شود، اما ورود جهاد دانشگاهی به مسائل 
و نیازهای جامعه دغدغه مند و رسالت مدارانه و حسب مسئولیت اجتماعی و جهادی برای دریاچه 

ارومیه شکل گرفت و بسیار قابل تحسین در سطح ملی و اثربخش بود.

رئیــس اداره فوق برنامــه فرهنگی دانشــگاه آزاد تبریز از برگزاری 
اردوهای توجیهی و تفریحی برای دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه 

با هدف گسترش کارآفرینی در میان دانشجویان خبر داد.
علی راشدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
بــه اینکه این اردو در روزهــای 1۵ مهرماه 
بــرای خواهران و 1۶ مهرمــاه برای برادران 
برگزار می شــود، افزود: در ســال تحصیلی 
جدید طرحی به نام »هر دانشجو حداقل یک 
مهارت« در دانشگاه اجرا می شود که در این 
اردو نیز از »مهدی خیرالهی« مغز ثروت ساز 
ایران و کارآفرین برتر کشــور دعوت شده تا 
در مورد کارآفرینی برای دانشجویان صحبت 
کند و هدف از ایــن دعوت، آموزش حداقل 
یک مهارت به دانشجویان در حین تحصیل 
اســت تا بعد از فراغت از تحصیل مشــکل 
بیکاری نداشــته باشــند. وی گفــت: روال 

اینگونه است که دانشجویان از دوران ابتدایی تا زمانی که وارد دانشگاه 
شوند تنها به تحصیل می پردازند و از آنجایی که دغدغه کار ندارند شاید 
حرفــه ای نیاموزند، اما بعد از فارغ التحصیلی متوجه می شــوند که این 

مدرکی که گرفته اند به این زودی نمی تواند برای آنها شــغل ایجاد کند 
در نتیجه بعد از فراغت از تحصیل به مشــکل برخورد می  کنند. راشدی 
تصریح کرد: اگر این دانشجویان در حین تحصیل در دانشگاه مهارتی را 
بیاموزند دیگر نگرانی بابت شغل خود بعد 
از فراغت از تحصیل نخواهند داشت. وی با 
بیان اینکه این اردو برای همه دانشجویان 
جدیدالورود این دانشگاه اعم از کارشناسی 
و دکترای حرفه ای برگزار می شود، متذکر 
شد: این اردو برای تعداد حدود ۴هزار نفر 
برگزار می شــود اما پیش بینی ما این است 
2هزار نفر شــرکت کنند. رئیس اداره امور 
فوق برنامه فرهنگی دانشــگاه آزاد اسالمی 
تبریز با اشــاره به اینکه در دوره های قبل 
که این اردوها برگزار شــد تنها کالس های 
توجیهــی بــود و مهارتی آمــوزش داده 
نمی شــد، افزود: تفاوت برنامه امســال در 
این اســت که اردوی امســال همراه با مهارت آموزی اســت و در کنار 
آن نمایشــگاهی از پلیس فتا، ســتاد مبارزه با مواد مخدر، کانون های 

فرهنگی، نشریات، تشکل ها نیز برپا می شود.

برگزاری اردوهای توجیهی و تفریحی با هدف گسترش کارآفرینی برای دانشجویانآمادگی برگزاری رویداد ملی »استارت آپ سنگ« با همکاری منطقه آزاد ماکو

کســب و کارهای نوین یا همان اســتارت آپ ها که مخفف شــده ) 
startup company( هســتند به شــرکت هایی با خطرپذیری باال 
گفته می شــود که به تازگی و براســاس یک ایده فعالیت خود را شروع 
کرد ه اند. به گزارش ایرنا، در تعریف استارت آپ ها تاکیدی بر نوع فعالیت 
در حوزه فناوری یا فناوری اطالعات وجود ندارد ولی در سال های اخیر 
بیشتر این کسب و کارهای نوین و نوپا به این هدف نزدیک تر هستند. 

با توجه به دسترســی ســاده به جوامع دانشی، دانشــگاهیان بسیار 
ســریع تر از دیگران با این شرکت ها آشنا می شوند، همچنین با توجه به 
نیازی که در جامعه مشاهده می کنند سعی دارند با توجه به آموزش های 
علمــی که فرا گرفته اند از ایده های خــود برای برطرف کردن معضالت 

جامعه اقدام کنند.
کسب و کارهای نوین، تجربه ای  جهانی 

معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه فردوســی مشــهد گفت: کسب 
وکارهای نوین در زنجیره توســعه ملی جایگاه ویژه ای دارند و در کشور 
مــا نیز در حال پیداکردن جایگاه خود هســتند و حمایت از این روش 
مهم اســت زیرا تجربه خود را در دنیا به اثبات رسانده است که با دانش 
می توان در مسیر کارآفرینی مبتنی بر ابتکارهای حاصل از ایده های نو با 

کمک مراکز دانشگاهی و پژوهشی، کارهایی جدیدی انجام داد.  
احمدرضا بهرامی افزود: کسب و کارهای نوین باید دارای ایده محوری، 
دانش فنی و حاصل از یک یافته و یا ایده علمی باشند، همچنین از نظر 
دانشگاه فردوسی مشهد، در این استارت آپ ها باید نقش دانشجویان و یا 
استادان مشخص باشد اما اولویت داشتن دانشگاه به این معنا نیست که 
کیفیت ایده، فدای صنف خاصی شــود. او اضافه کرد: دانشگاه فردوسی 
مشهد در نظر دارد از مسیر کسب و کارهای نوین، مسئولیت اجتماعی 
خــود را در حوزه هایی که مبنای آن تقاضای خارج از محیط دانشــگاه 
باشــد و همچنین عرصه هایی که ظرفیت رقابت پذیری و مزیت نســبی 
داشته باشد ایفا کند. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد 
گفت: ایده هایی که در حوزه های علوم اجتماعی و انســانی قرار دارد در 

اولویت ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه هستند.
کارآفرینی صرفا به معنای ایجاد شغل نیست 

دبیر اجرایــی همایش کارآفرینی اجتماعی گفــت: کارآفرینی به هر 
فعالیــت اقتصادی یا اجتماعی گفته می شــود که به خلق ارزش جدید 
منجر شــود ولی در ایران کارآفرینی به معنای اشتغال زایی ترجمه شده 
است.  علیرضا جاوید عربشاهی افزود: دانشجویان به حوزه استارت آپ ها 
بدون تجربه وارد می شوند در حالی که ایده خالقانه تنها 1۰درصد یک 
استارت آپ اســت و موضوع تامین مالی، توســعه تیم متخصص کاری 
که مهمترین بخش اســتارت آپ اســت مغفول واقع می شود از این رو 

استارت آپ های زیادی با شکست مواجه می شوند.
وی ادامــه داد: کارآفرینی اجتماعی به دلیل اینکه کمتر از ســه دهه 
است که وارد ادبیات آکادمیک شده است با چالش درک درست مفاهیم 
مواجه اســت. دبیر اجرایی همایش کارآفرینی اجتماعی گفت: نخستین 
رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی یک رویداد آموزشــی بود که با هدف 
کنترل و کاهش آســیب های اجتماعی و در چارچوب سیاست ها و خط 
مشــی مصوب شورای اجتماعی کشــور در قالب تفاهم نامه بین وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری با وزارت کشور در فروردین امسال در دانشگاه 

فردوسی مشهد برگزار شد.
جاوید عربشــاهی افزود: شــرکت کنندگان در این همایش در جهت 
اســتفاده از ظرفیت های کارآفرینی اجتماعی در دانشــگاه و کمک به 
کنتــرل و کاهش آســیب های اجتماعی و همچنیــن ایجاد روش های 

نوآورانه به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی، با محورهای کنترل 
و کاهش طالق، تکدیگری، حاشیه نشینی، کودکان کار، اعتیاد و مفاسد 

اخالقی در سه روز با هم به رقابت پرداختند.
مدیر مرکز رشــد فناوری های فرهنگی پارک علم و فناوری خراسان 
با اشــاره به نگاه دانشجویان به اســتارت آپ ها گفت: هم اکنون دانشجو 
ناچار به تولید شــغل و رفتن به سمت استارت آپ است بنابراین باید در 
زمــان تحصیل، تبدیل ایده به ثروت و کار تیمی را تجربه کند و خود را 
در فضای فراتر از ریســک پذیری قرار دهد. عربشاهی افزود: دانشجویان 
ورودی دانشــگاه ها عالقه به جذب در دستگاه های دولتی دارند و توجه 
زیــادی به خلق فناوری ندارند اما با وجــود پارک های علم و فناوری تا 

حدودی توانسته ایم علم را به فناوری تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: در پارک های علم و فناوری و مراکز رشــد، دانشجو به 
مدت ســه سال در فضای کسب و کار و بازار قرار می گیرد و تا حدودی 
ریسک پذیری را تجربه می کند و به طور کلی فضای پارک و مراکز رشد 

فضای ضعیف شده بازار است.
تعداد ناچیز شرکت های دانش بنیان در خراسان 

رئیس پارک علم و فناوری خراسان هم گفت: فقط ۶درصد شرکت های 
دانش بنیان در خراســان حضور دارند و این درصد ناچیزی است و باید 
با کمک رسانه ها به فرهنگ ســازی و آشنایی مردم با پارک های علم و 
فناوری اقدام کرد. رضا قنبری با اشاره به اینکه پارک های علم و فناوری 
حلقه واسط بین دانشــگاه و بازار کار و صنعت به شمار می روند، افزود: 
برای بهتر شــدن همکاری ها و در جهــت ارتباط ایده با صنعت نیازمند 
شبکه سازی هستیم تا نظم دهی در ارتباطات و همچنین رفع مشکالت 
موجود اثر داشــته باشد. وی ادامه داد: داشــتن ایده، مهم نیست بلکه 
پیگیری ایده تا رسیدن به نتیجه و ارزش مهم است و شرکت ها و افرادی 
بوده اند که توانسته اند اختراع خود را به ثبت برساندند ولی نتوانسته اند 
به درآمدزایی برسند.   رئیس پارک علم و فناوری خراسان متوسط سنی 
نیروی انسانی شرکت های حاضر در پارک علم و فناوری خراسان را ۳۰ 
سال دانست و گفت:  ۴هزار و ۳۰۰ نفر در ۳22 شرکت حاضر، مشغول 
فعالیت هســتند. قنبری افزود: باید به جای منابع نفتی به منابع فکری 
تکیه کنیم و به جای انتقاد کردن از مشکالت باید به آنها به عنوان یک 
فرصت نگاه کرد.   وی ادامه داد: فرصت حضور شرکت ها در پارک علم و 
فناوری از زمان تاسیس به مدت پنج سال است و این پارک افتخار دارد 
که از ابتدای تاسیس تاکنون میزبان ۷۴۷ شرکت بوده است و همچنین 
در ســال ۹۷ تعداد شرکت های موجود در این پارک از 2۷۰ شرکت به 

بیش از ۳22 شرکت رسیده است.
نرم افزار محیط زیستی در دانشگاه فردوسی مشهد 

دبیر شورای راهبردی دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی مشهد هم گفت: 
اپلیکیشن »اکوپایا« در ســال تحصیلی جدید در این دانشگاه رونمایی 
شــد که با هدف ترویج فعالیت های محیط زیســتی در مرحله نخست 
در ســطح دانشــگاه و سپس در ســطح جامعه  ایجاد شده است. سید 
یاســر بنی هاشمی افزود: وظیفه دانشــگاهیان این است که دانشگاه را 
الگوی جامعه برای رعایت مســائل محیط زیستی کنند. وی ادامه داد: 
این نرم افزار امکانی را به اســتادان و دانشجویان می دهد تا فعالیت های 
محیط زیســتی خود را ثبت کرده و براساس امتیازهای دریافتی بتوانند 
از امکانات رفاهی در دانشــگاه اســتفاده کنند. دبیر شــورای راهبردی 
دانشگاه ســبز دانشگاه فردوسی مشــهد گفت: یکی از چالش هایی که 
جامعه با آن مواجه است آلودگی هوا، کمبود منابع تجدیدپذیر آب و نیز 

از بین رفتن گونه های زیستی، جانوری و گیاهی است.

کسب و کارهای نوین و دانشگاه 

یادداشـت

ســومین کنفرانس ملی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار با رویکرد رونق 
تولید ملی روزهای هفتم و هشــتم آذرماه سال ۹۸ در شرکت برق منطقه ای 

یزد برگزار می شود.
به گزارش ایرنا، سید مهدی میرحسینی دبیر اجرایی کنفرانس به خبرنگاران 
گفت: در برگزاری این کنفرانس تشــکل ها و دســتگاه های اجرایی و با هدف 

کمک به رونق تولید همکاری دارند.
وی ادامــه داد: روز اول ارائه مقاالت و ســخنرانی ها و روز دوم با برگزاری 

چندین کارگاه آموزشی درخصوص تولید و اشتغال پیگیری می شود.
دبیر اجرایی کنفرانس یادشــده خاطرنشــان کرد: فراخــون مقاالت از 22 

تیرماه امسال اعالم شد که تاکنون ۶۳ مقاله به دبیرخانه ارسال شده است.

یزد، میزبان کنفرانس ملی الگوهای 
نوین مدیریت کسب و کار است



برندســازی یکی از مهم ترین فعالیت های هر شرکت در عرصه کسب و 
کار محســوب می شود. شرکت ها به طور معمول این فرآیند را به صورت 
انفرادی دنبال می کنند. تصور اینکه فعالیت برندسازی به مشارکت دیگر 
شــرکت ها صورت گیرد، تا حدی غیرممکن به نظر می رسد. حال تصور 
کنید در فرآیند برندســازی  شــرکت ما رقیب مستقیم مان به کمک مان 
بیاید. بی تردید این فرض بیشتر شــبیه به رویاهای بی سرانجام است، با 
این حال در دنیای واقعی برندســازی بــا همکاری رقبا امر تقریبا رایجی 
است. برندهای بزرگ به دفعات از این تکنیک تاثیرگذار استفاده می کنند. 
نمونه موفق این فرآیند مربوط به برند مک دونالد است. این برند، به مانند 
بسیاری از برندهای بزرگ، یک سازمان ویژه امر خیریه دارد. وظیفه اصلی 
این سازمان جمع آوری بودجه برای ساماندهی فعالیت های بشردوستانه در 
سراسر جهان است. چند سال پیش یکی از مراسم های خیریه مک دونالد 
در آرژانتین برگزار شــد. این مراسم تحت عنوان Mc Happy با هدف 
کمــک به کودکان صورت گرفت. نکته عجیب این ماجرا حضور و کمک 
مالی برگرکینگ در این مراســم بود. بی تردید مک دونالد و برگرکینگ 
رقیب مســتقیم یکدیگر محسوب می شــوند. به همین خاطر همکاری 
نزدیک آنها در فرآیند برندسازی اندکی عجیب به نظر می رسد. نکته مهم 
درخصوص مراســم Mc Happy حضور سرزده و ناگهانی برگرکینگ 

بود. به این ترتیب همه حاضران شگفت زده شدند. 
مراســم Mc Happy با هدف حمایت از کودکان دچار ســرطان به 
صورت ســاالنه برگزار می شــود. در این روز تمام درآمد شعبه های مک 
دونالد به ســازمان های فعال در زمینه کمک به درمان سرطان کودکان 
اهدا می شود. بی تردید موضوع اصلی فعالیت مک دونالد در این روز بسیار 
جذاب اســت. به این ترتیب احتمال جلب نظر مشتریان در سراسر دنیا 
وجود خواهد داشت. اقدام جالب برگرکینگ در این روز توقف فروش انواع 
فســت فودهای خود بود. به این ترتیب آنها مشــتریان را به خرید از مک 
دونالد در آن روز ترغیب می کردند. این امر با اشــاره به کمپین حمایتی 
مک دونالــد در زمینه حمایت از کودکان صــورت گرفت. عالوه بر این، 
برگرکینگ مقداری از ســود ماه جاری خود را نیز به کمپین مک دونالد 
اختصــاص داد. آن روز در تقویم برگرکینگ بــه نام »فروش بی فروش« 
نام گذاری شــد. در آن روز کارمندان برگرکینــگ با لباس های جذاب و 
مطابق با شــخصیت های کارتونی به شعبه های مک دونالد رفتند. هدف 
از این امر اهدای مبالغ خیریه برند برگرکینگ به مسئوالن مک دونالد و 

افزایش شور و حال کودکان حاضر در این مراسم بود. 
بی تردید اقدام برگرکینگ در راستای همکاری با مک دونالد برای توسعه 
هرچه بیشــتر کمپین این شرکت بســیار جذاب به نظر می رسد. در این 
راستا لوسینا کابرجاس، مدیر بخش بازاریابی برگرکینگ در آرژانتین، در 
مصاحبه با خبرگاری درام اظهارنظر جالبی داشته است: »تجربه مشاهده 
هیجان زدگی مشتریان مک دونالد از حضور ما در آن کمپین بسیار جالب 
بود. این امر برای آنها ارزش بســیار زیادی داشــت. اینکه همه برندها در 
راســتای حمایت از کودکان درگیر سرطان و مسائل انسان دوستانه با هم 
متحد شوند، در نگاه مشــتریان اهمیت زیادی دارد. ما در آن روز برخی 
از ساندویچ های مخصوص برندمان را نیز به شعبه های مک دونالد بردیم. 
به این ترتیب با فروش آن ساندویچ ها میزان بودجه بیشتری برای کمک 
به کمپین مک دونالد به دســت آمد. در پایان آن روز پیام نوع دوستی هر 
دو برند به تمام مشتریان و عالقه مندان به صنعت فست فود رسید. به این 
ترتیب مک دونالد و برگرکینگ گام مشــترک و مهمی در راستای بهبود 

وضعیت کودکان دارای سرطان برداشتند.« بی تردید همکاری میان مک 
دونالد و برگرکینگ در راستای کمک به کودکان جای تقدیر بسیار زیادی 
دارد. ایــن امر یکی از نمونه های موفــق در زمینه همکاری میان برندها 
برای توسعه برند را نشان می دهد. در نمونه مک دونالد هر دو برند پیروز 

ماجرا بودند. 
بدون شــک واکنش مشــتریان مک دونالد در پی حضور کارمندان 
برگرکینگ بســیار جالب بوده اســت. به بیان جائوکین کوبریا، مدیر 
اجرایی بخش ایده پردازی خــالق آژانس دیوید بوینس آیرس )آژانس 
طراح کمپین Mc Happy(، نخســتین واکنش مشتریان حاضر در 
شعبه های مک دونالد در پی حضور برگرکینگ تعجب فراوان بود: »آنها 
نسبت به حضور برگرکینگ به عنوان رقیب اصلی مک دونالد احساس 
تعجب زیادی داشتند. نخستین پرسش کودکان از والدین خود در این 
میان چرایی حضور برگرکینگ در این مراســم بود.« پاسخ کارمندان 
برگرکینگ به این پرســش بســیار جذاب بود: ما همه برای شما اینجا 
هستیم. نکته مهم در زمینه اشاره به دلیل حضور کارمندان برگرکینگ 
در مراســم مک دونالد اشــاره به حضور همگانی هر دو برند فقط برای 
کمک به کودکان بود. به این ترتیب کودکان احساس شادمانی و دریافت 
توجه فراوان از ســوی دو برند بزرگ را داشتند. بدون شک این تجربه 
شــیرین هیچ گاه از ذهن آن کودکان، والدین شان و سایر مخاطب های 
مک دونالد و برگرکینگ پاک نخواهد شد. مشتریان برگرکینگ نیز در 
آن روز بسیار متعجب شدند. اینکه در یک روز برگرکینگ از ارائه غذای 
فست فود خودداری کرده و از همه مهم تر تمام مشتریان را به حضور در 
شعبه های مک دونالد دعوت کند، امری عجیب و غریب است. مشتریان 
برگرکینگ در ابتدا با تعجب این درخواست را پذیرفتند. سپس با حضور 
در شعبه های مک دونالد به خوبی با برنامه برگرکینگ و هدف اصلی شان 

آشنا شدند. 
به عقیده پاول فریدیریچســن، کارشناس و نویسنده حوزه برندسازی، 
در طول چند ســال اخیر ترند تازه ای در حوزه برندسازی رواج پیدا کرده 
اســت: »امروزه فقط تولید محصول با کیفیت و مناسب با نیاز مشتریان 
کافی نیست. برندهای جویای نام باید برنامه ای دقیق برای افزایش سطح 
ارتباط برندشان با مشتریان از طریق انتخاب و معرفی ایده های جذاب تر 
داشته باشند.« در این میان همکاری با برندهای دیگر برای توسعه سطح 
برندسازی شرکت ها امری تاثیرگذار محســوب می شود. استراتژی مک 

دونالد و برگرکینگ فقط در این صورت قابل تبیین خواهد بود. 
بی تردید برندســازی با همکاری سایر برندها یا رقبای مان کار ساده ای 
نیست. بروز اختالف در هر مرحله ای امکان از دست رفتن موقعیت پیش 
رو را فراهم می کند. به همین خاطر باید رفتار اصولی در چنین شرایطی را 
مدنظر قرار داد. متاسفانه بسیاری از برندها همکاری با دیگر شرکت ها برای 
برندسازی را غیرضروری تصور می کنند، بنابراین باید به بررسی ضرورت 
این عمل از ســوی برندها نیز پرداخت. در ادامه هدف اصلی من بررسی 

این امر خواهد بود. 
۱. کمک به نمایش جلوه ای فراتر از کسب سود از برندمان

امروزه بســیاری از مشتریان برندها را فقط به دنبال کسب سود بیشتر 
می دانند. به این ترتیب در عمل خبری از اعتماد آنها به برندهای مختلف 
نیست. این امر برای برندها دشــواری های زیادی ایجاد می کند. درست 
بــه همین خاطر اغلب آنها به دنبال یافتن راهکارهایی برای جلب اعتماد 
مشــتریان هستند. همین امر موجب سرمایه گذاری کالن برندها بر روی 
حضور در پروژه های انسان دوستانه شده است. چنین حرکت هایی فرصت 
نمایش تصویری بهتر از برندها را فراهم می سازد. به این ترتیب ما امکان 

تاثیرگذاری مطلوب بر روی سایر برندها را نیز خواهیم داشت. 

آیــا هنوز اقدام برند تســال برای خــودداری از ثبت اختــراع در مورد 
نوآوری های تازه اش را به یاد دارید؟ این امر با اســتدالل ایالن ماســک 
به شــرح زیر صورت گرفت: »برند تســال موتورز با هدف بهبود وضعیت 
حمل و نقل در سراســر جهان پا به عرصه کسب و کار گذاشته است. اگر 
ما مانع استفاده سایر شرکت ها برای توسعه حمل و نقل آسان شویم، در 
عمل مخالف با هدف اولیه مان گام برداشته ایم.« این اقدام برند تسال تاثیر 
انکارناپذیری بر روی افزایش شــهرتش داشت. وقتی یک شرکت ترسی 
از اســتفاده رقبا از نوآوری هایش ندارد، این امر تاثیر قدرتمندی بر روی 
مشتریان خواهد داشــت. به این ترتیب توان تاثیرگذاری برندها بر روی 

مشتریان به شدت افزایش خواهد یافت. 
2. ایجاد جلوه ای انسانی برای برندمان

کارشــناس های مختلف در حوزه کسب و کار همیشه بر روی ضرورت 
ایجاد نمایی انسانی تر از برندها تاکید دارند. بدون شک راهکارهای زیادی 
برای ایجاد نمایی انســانی در یک برند وجود دارد. از نظر من این فرآیند 
به معنای کاهش جست وجوی سود از سوی برندمان نیست، بلکه شامل 
فرآیندهایی بســیار متنوع تر نیز می شــود. محور اصلی رفتار مشــابه با 
برندهای دارای جلوه انسانی اهمیت »عمل کردن« است. بیان شعارهای 
زیبا در این زمینه فایده ای نخواهد داشت. به همین خاطر برندهای موفق 
در زمینه ایجاد نمایی انســانی تر از برندشــان همگی در زمینه عمل به 

استراتژی های مناسب موفق هستند. 
امروزه برخی از بندها از طریق شــخصیت کاریزماتیک مدیران شــان 
موفق به جلب نظر مشتریان می شوند. این امر به دلیل تاثیرگذاری مدیر 
موردنظر بر روی مشتریان روی می دهد. وقتی مشتریان با یک فرد حقیقی 
به عنوان نماینده برند مواجه هســتند، تمایل بیشــتری به تعامل با وی 
خواهند داشت. اگر برند ما به دنبال موفقیت در عرصه کسب و کار است، 
بایــد این نکات را به خوبی در ذهن داشــته باشــید. در غیر این صورت 

جایگاهی مانند سایر برندها خواهد داشت. 
3. ایجاد فرصت مناسب برای تعامل با دیگران

همکاری با رقبا در راستای یک هدف انسان دوستانه پیام واضحی را 
مخابره می کند. اینکه برند ما برای کمک به مشــتریان و پایبندی به 
ارزش های خود حاضر به فراموشی رقابت های شدید نیز هست. امروزه 
اغلب برندها با چالش باورپذیری ادعاهای شــان برای مشتریان مواجه 
هســتند. همکاری با رقبا برای بهبود وضعیت مشتریان و پایبندی به 
یک الگوی نوع دوستانه بهترین تضمین برای صحت ادعاهای ما خواهد 

بود. 
جناسیو فریولی، یکی از مدیران اجرایی برگرکینگ، در مورد دعوت این 
 Mc Happy شــرکت از مشتریان برای خرید از مک دونالد در کمپین
بر روی برجسته نمایی ویژگی های منحصر به فرد برند تاکید دارد: »ما با 
شــرکت در کمپین مک دونالد میزان تعهد بــاالی برندمان به کمک به 
همنوع و به ویژه کودکان را نشان دادیم. نکته جالب ماجرا پیوند این امر با 
شخصیت منحصر به فرد برگرکینگ است. به این ترتیب احتمال مشاهده 
فرآیندی مشابه از سوی مک دونالد و شرکت آنها در یکی از کمپین های 
برگرکینگ تقریبا صفر است. همین نکته محبوبیت بیشتری برای ما در 

عرصه کسب و کار ایجاد می کند.« 
بی تردید تحمل رقبا در کنار برندمان بســیار دشوار است، با این حال 
گاهی اوقات برای منافع بلندمدت باید در کنار رقبای ســنتی مان نیز با 
لبخند حاضر شویم. به عالوه، هیچ دلیلی برای احساس نارضایتی از حضور 
در کنار رقبا برای مدیریت فرآیند پایبندی به ارزش های انســانی وجود 
ندارد. در نهایت این فرآیند موجب شهرت هرچه بیشتر برند ما خواهد شد. 
brandingstrategyinsider :منبع

بررسی بهترین شیوه های برندسازی آنالین
تکنیک های برندسازی در شبکه های 

اجتماعی

امروزه برندســازی بدل به فرآیندی ضروری برای شرکت ها شده 
اســت. همچنین با توسعه شــبکه های اجتماعی فرآیند برندسازی 
دســتخوش تغییر گسترده شده است. این امر موجب تمرکز برندها 
بــر روی اســتفاده از ابزارهای موجود در شــبکه های اجتماعی به 
منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و توســعه برندشــان به 
بهترین شکل می شود. در این مقاله هدف اصلی بررسی تکنیک های 
تاثیرگذار برای برندســازی در شبکه های اجتماعی است. به منظور 
بررســی بهتر این موضوع آن را در قالــب چند تکنیک موثر دنبال 
 Quora خواهیم کرد. تکنیک های این مقاله با همکاری موسســه

گردآوری شده است. به نکات ذیل توجه کنید:
• نخستین گام مهم برای برندسازی در شبکه های اجتماعی ایجاد 
حــال و هوای تاثیرگذار برای برندمان اســت. منظور من از این امر 
ایجاد جلوه ای جذاب و تاثیرگذار برای برندمان است. به این ترتیب 
شــانس مان برای جلب نظر مخاطب افزایش خواهد یافت. وقتی از 
جلوه جــذاب صحبت می کنیم، ضرورت توجه بــه طراحی لوگو و 
شــعار تبلیغاتی تاثیرگذار انکارناپذیــر خواهد بود. بدون المان های 
بصری و شــعارهای جذاب امکان ایجاد برندی موفق و تاثیرگذار در 

شبکه های اجتماعی نخواهد بود. 
• تولیــد محتوا مرحله دوم در راســتای ایجــاد برندی موفق در 
شــبکه های اجتماعی اســت. به عنوان مثال، اگــر در زمینه مد و 
پوشــاک فعالیت دارید، باید از هماهنگی محتوای برندتان با حوزه 
اصلی فعالیت خود اطمینان حاصل کنید. اشتباه بسیاری از برندها 
تولید محتوایی متفاوت از زمینه اصلی کســب و کارشــان اســت. 
همچنین در این فرآیند باید به ســلیقه مخاطب نیز توجه داشــت. 
محتوای ناهماهنگ با سلیقه مخاطب هیچ گونه موفقیتی برای برند 

ما به ارمغان نخواهد آورد. 
• به عنوان صاحب یک برند ویژگی های شخصیتی ما تاثیر باالیی 
بر روی وجه برندمان خواهد داشت. بسیاری از مدیران برندها اقدام 
به ایجاد برندی شــخصی برای خود می کنند. به این ترتیب شانس 
تاثیرگــذاری آنها بر روی مخاطب به شــدت افزایش خواهد یافت. 
امروزه مخاطب عالقه بسیار بیشــتری به ارتباط با برندها در قالب 
جلوه ای انســانی تر دارد. به این ترتیب حضــور به عنوان مدیر یک 
شــرکت در شبکه های اجتماعی این خواســته مشتریان را برآورده 
خواهــد کرد. نکته مهــم در اینجا ضرورت انتخاب شــیوه  فعالیت 
یکســان با برندمان در شبکه های اجتماعی اســت. به این ترتیب 
فرهنگ برندمان به بهترین شکل به مخاطب نمایش داده می شود. 
• مشــاهده نحوه فعالیت سایر برندها در شــبکه های اجتماعی 
برای دستیابی به موفقیت ضروری است. بسیاری از برندهای بزرگ 
ایده های جذابــی را دنبال می کنند. به این ترتیــب الگوبرداری از 
ایده های آنها نقش موثری در توســعه بهینه کسب و کار ما خواهد 

داشت. 
• اســتفاده از لینکدین برای فعالیت تخصصی برندسازی اهمیت 
خاصی دارد. به طور معمــول وظیفه ما در این فضا تولید محتوای 
کامــال تخصصی و کاربردی اســت. بــه این ترتیب مــا به عنوان 
کارشناس های حرفه ای عرصه کســب و  کارمان شناخته خواهیم 
شــد. این امر تاثیر انکارناپذیری بر روی سرنوشت برندمان خواهد 

داشت. 
• در نهایت ما باید به طور منظم محتوای جذاب در شــبکه های 
اجتماعی تولید کنیم. بارگذاری پســت های جــذاب بیانگر حضور 
برندمان در شــبکه های اجتماعی است. در غیر این صورت مخاطب 
به زودی برند ما را فراموش خواهد کرد. متاســفانه امروزه بسیاری 
از برندها نســبت به تولید محتوای جذاب توجــه کافی ندارند. به 
همین خاطر در عمل با مشکالت بسیار زیادی برای جذب مخاطب 

مواجه هستند. 
forbes :منبع
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روانشناســی یکی از ابزارهــای ویژه و تاثیرگذار در حــوزه بازاریابی 
محسوب می شود. علم روانشناسی نکات بسیار کاربردی در زمینه شیوه 
رفتار و تامل مخاطب دربــاره کمپین های بازاریابی و ماهیت برندها در 
اختیار بازاریاب ها قرار می دهد. به همین خاطر اســتفاده از توصیه ها و 
آخرین دســتاوردهای علمی در این زمینه کمک شایانی به بازاریاب ها 
بــرای ارتقای کیفیت کمپین های شــان می دهد. به طــور کلی، حوزه 
بازاریابی با تالش برای ترغیب و اقناع مخاطب ســر و کار دارد. در این 
زمینه اســتفاده از دستاوردهای علم روانشناســی تاثیر انکارناپذیری بر 

روی کیفیت فعالیت برندها خواهد داشت. 
متاســفانه امروزه حوزه بازاریابی و تبلیغات از زمینه اصلی فعالیتش 
دور شده است. به این ترتیب ما هر روز شاهد شمار بیشتری از تبلیغات 
غیرواقعی هســتیم. این تبلیغات بــا ادعاهای بزرگ و هیجان انگیز پا به 
میدان می گذارند، با این حال اغلب ادعاهای آنها هیچ پشتوانه ای ندارد. 
درست به همین خاطر اعتماد مشتریان به تبلیغات برندها تا حد زیادی 

کاهش یافته است. 
امروزه اغلــب بازاریاب ها کمپین های خود را پشــت جوایز و نظرات 
مثبــت دیگر کارشــناس ها پنهان می کنند. بدون تردید کســب جوایز 
متعدد الزاما به معنای تاثیرگذاری مناســب یک الگوی بازاریابی نیست. 
در عوض ما باید به دنبال شــناخت ســلیقه مخاطب به بهترین شکل 

ممکن باشیم. 
اگرچه شــمار بســیار زیادی از بازاریاب ها به شیوه ای غلط و همراه با 
ادعاهای غیرواقعی اقدام به فعالیت می کنند، اما هنوز هم بازاریاب های 
اصولی و پایبند به تعهدات اساسی در این زمینه وجود دارند. همین امر 
بارقه های امید را زنده نگه داشــته است. به این ترتیب هنوز هم امکان 
فعالیت ســازنده و تاثیرگذاری بر روی مخاطب با استفاده از شیوه های 

درست و تکنیک های کاربردی وجود دارد. 
شــاید در نگاه نخست استفاده از علوم روانشناسی در زمینه بازاریابی 
بیش از حد رویایی به نظر برســد. من نیز در ابتدا همین نظر را داشتم، 
با این حال تجربه همکاری با یک روانشــناس در زمینه طراحی کمپین 
بازاریابی به طور کلی عقیده ام را دگرگون کرد. از نقطه نظر روانشناسی 
احســاس خوشحالی حالتی پویا دارد. به این ترتیب امکان توسعه آن از 
فردی به فرد دیگر وجود خواهد داشــت. در این میان وظیفه بازاریابی 
توسعه احساس خوشــحالی و رضایت در میان شمار هرچه بیشتری از 
افراد است. نتیجه این امر امکان جلب نظر شمار هرچه بیشتری از افراد 
خواهــد بود. به این ترتیب کمپین بازاریابی ما با موفقیت کار خود را به 

پایان خواهد رساند. 
بی تردید برندهای بســیار زیــادی در حال ســرمایه گذاری بر روی 
حوزه بازاریابی هســتند. این امر انتظارات آنها از بازگشت سرمایه شان 
را به شــدت افزایش می دهد. بــه هر حال هیچ برنــدی عالقه مند به 
ســرمایه گذاری در یک حوزه و عدم دریافت نتایج دلخواه نیســت. به 
همین خاطر همیشــه بایــد به صورت اصولی و همــراه با تکنیک های 
تاثیرگذار در یک حوزه فعالیت داشته باشیم. بدون شک حوزه بازاریابی 

نیز شامل این ماجرا خواهد بود. 
در ابتــدای مقاله ادعای اصلــی من امکان اســتفاده از تکنیک های 
روانشــناختی برای بهبود وضعیت بازاریابی بــود، بنابراین در ادامه این 
مقاله باید به بررســی برخــی از مهم ترین تکنیک های روانشــناختی 
بپــردازم. در جمع آوری تکنیک های مقاله هــدف اصلی من صحبت و 
دریافت مشــاوره از افراد متخصص در زمینه رواشناســی کسب و کار و 
بازاریابی بود. به این ترتیب اعتبار تکنیک ها تا حد زیادی افزایش یافته 
اســت. بدون شــک امروزه در دنیای اینترنت مقاالت مختلفی پیرامون 
موضوعات مختلف وجود دارد. به همین خاطر کار انتخاب برای مخاطب 
بســیار دشــوار خواهد بود. از نظر من انتخاب یک مقاله برای یادگیری 
نــکات تازه به طور کامل بســتگی به اعتبار و جایگاه نویســندگان آن 
دارد. به همین خاطر در مقاله حاضر از ماهرترین کارشــناس های حوزه 

بازاریابی برای همکاری دعوت کرده ام. 
شــاید در وهلــه نخســت مطالعه تکنیک هــای این مقالــه چندان 
رضایت بخش نباشد. شــاید هم یادگیری آنها در مرحله نخست اندکی 
دشــوار باشــد. در این صورت شــما باید بارها و بارها این تکنیک ها را 
مطالعه کرده و به کار ببندید. هیچ شیوه آموزشی بهتر از کاربست عملی 
تکنیک ها نیســت. به این ترتیب تکنیک های موردنظر به صورت عملی 

در ذهن ما حک خواهند شد. 
۱. اهمیت اعتبار برند در دنیای آنالین

براســاس مطالعه موسســه تحقیقاتی Pew از هر 1۰ آمریکایی ۸ 
نفر پیش از خرید یک محصول به ســراغ جســت وجوی آن در اینترنت 
می روند. این امر با هدف شــناخت بهتــر محصول موردنظر و آگاهی از 
زیر و بم آن صورت می گیرد. خوشــبختانه سایت های بسیار زیادی در 
اینترنت پیرامون نقد و واکاوی محصوالت مختلف فعالیت دارند. به این 
ترتیب دامنه انتخاب مشــتریان بســیار باز خواهد بود. وقتی از اعتماد 
مشتریان به اینترنت به عنوان معیار ارزیابی کیفیت محصوالت صحبت 
می کنیــم، باید به فکر اعتبــار برندمان در چنین فضایی نیز باشــیم. 
بی تردید مشتریان اقدام به خرید هرگونه محصولی نمی کنند. به همین 
خاطــر تالش برای نمایش جلوه ای جذاب از برندمان و نحوه فعالیت آن 

در شبکه های اجتماعی ضروری خواهد بود. 
یکی از مهم ترین سایت های فعال در زمینه ارزیابی محصوالت مختلف 
آمازون اســت. اغلب ما این سایت را به عنوان یک خرده فروشی آنالین 
می شناســیم، با این حال این سایت فعالیت بســیار گسترده تری دارد. 
آمازون با استفاده از کارشــناس های خبره اقدام به ارزیابی هر کدام از 

محصوالت موجود در فروشگاهش می کند. به این ترتیب کاربران پیش 
از ثبت ســفارش امکان مشاهده نظرات انتقادی کارشناس ها را خواهند 
داشــت. نکته جالب اینکه بســیاری از مردم فقط برای مشاهده نظرات 

کارشناس ها اقدام به مراجعه به آمازون می کنند. 
عــالوه بــر آمــازون، شــبکه های اجتماعی نیــز نقــش مهمی در 
تصمیم گیری مشــتریان برای خرید یک محصول دارد. به طور معمول 
افراد در شــبکه های اجتماعی بحث های زیادی انجام می دهند. یکی از 
بحث های مورد عالقه آنها در این میان کیفیت محصول مختلف اســت. 
به این ترتیب آنها عالقه بســیار زیادی به مشاهده وضعیت محصوالت 
مختلــف و گفت وگو پیرامون نظر دیگر کاربــران در مورد آنها دارند. به 
اشتراک گذاری تجربه استفاده از محصوالت و خدمات مختلف از طریق 
هشــتگ ها صورت می گیرد. این امر با درج نــام برند موردنظر در قالب 
هشــتگ به خوبی دیگران را جذب می کند. اگر برند ما شهرت منفی در 
شبکه های اجتماعی داشته باشد، فرآیند تغییر این دیدگاه بسیار دشوار 

و زمانبر خواهد بود. 
نقش روانشناسی در این میان چیســت؟ این پرسش کامال به جایی 
خواهد بود. براســاس اظهارنظر پروفســور کیالدینی، استاد بازنشسته 
روانشناســی، روانشناسی نقش اساسی در ترغیب و جلب نظر مشتریان 
را ایفا می کند: »هرچه طرفدارهای یک ایده یا محصول در شــبکه های 
اجتماعی بیشتر باشد، کیفیت و درستی آن بیشتر اثبات می شود.« این 
امر بــه معنای توجه مردم به نظرات یکدیگر در شــبکه های اجتماعی 
اســت. به ایــن ترتیب مردم بیــش از هر زمان دیگری به شــبکه های 
اجتماعــی، به جای برندها، اعتماد دارنــد. اگر ما در پی توجیه کمپین 
برندمان هســتیم، باید از شــبکه های اجتماعی به عنــوان منبع اصلی 
اعتبارمان استفاده کنیم. صحبت های یک برند بدون تایید مشتریان  و 
سایر کاربران آنالین هیچ تاثیری بر روی مخاطب هدف نخواهد داشت. 
یکی از ایده های جذاب برای جلب توجه مشتریان به وضعیت کمپین 
برندمان و فروش بیشــتر محصوالت همکاری با کارشــناس های معتبر 
اســت. این امر شــامل ارائه محصوالت مان به کارشناس ها و درخواست 
برای ارزیابی آنهاســت. البتــه در این زمینه نباید فقــط نکات مثبت 
محصول مان بیان شــود. در ایــن صورت فضای ارزیابــی بیش از حد 
غیرواقعی خواهد شد. بی تردید هر محصولی برخی نکات مثبت و برخی 
جنبه های منفــی دارد. به این ترتیب ارزیابی و نقد کارشــناس ها باید 
بی طرفانه باشــد. صرف همکاری ما با افراد تاثیرگذار در حوزه کسب و 

کارمان برای جلب نظر مخاطب کافی خواهد بود. 
در مرحله بعد امکان همکاری با افراد تاثیرگذاری برای توسعه هرچه 
بیشــتر محصوالت مان وجود خواهد داشت. البته این امر باید به صورت 
تکنیکی صورت  گیرد. تاثیر روانشــناختی افراد تاثیرگذار )اینفلوئنسر( 
مبتنی بر ســطح تخصص و اعتبار آنها در حوزه تخصصی شــان است. 
بی تردید امــکان همکاری با افراد تاثیرگذار فاقــد مهارت و تخصص و 

انتظار جلب نظر مشتریان وجود ندارد. 
اعتبار یک برند در دنیای آنالین یک شبه حاصل نمی شود. به همین 
خاطر باید برنامه ای دقیق و طوالنی مدت در نظر داشــته باشیم. در غیر 
این صورت موفقیت برند ما حالت مقطعی خواهد داشت. در این زمینه 
برند آئودی یکی از بهترین عملکردها را از خود به نمایش گذاشته است. 
اغلب محصوالت این برند از ســوی مجله معتبر Car & Drive مورد 
بررســی و ارزیابی قرار می گیرد. به این ترتیب صحت ادعای آئودی در 

مورد خودروهایش در بوته آزمون قرار خواهد گرفت. 
2. خداحافظی با توضیحات کوتاه: اهمیت پرداختن به نکات مهم 

برای مشتریان
آیا تا به حال گزارش های اقتصــادی و مالی درباره عملکرد یک برند 
را مطالعه کرده اید؟ این گزارش ها همیشــه بسیار کوتاه و مختصر است. 
متاســفانه بسیاری از برندها در زمینه بازاریابی نیز همین تکنیک را در 
پیش گرفته اند. بــه این ترتیب کمپین این برندهــا فوق العاده کوتاه و 
خالصه است. اگرچه امروزه حوصله مخاطب برای توجه به کمپین های 
بازاریابی بســیار کم شده است، اما این امر به معنای سرهم بندی کردن 
گزارش هــا و بخش های بیــان اطالعات دقیق در کمپین نیســت. یک 

کمپین آشفته از این نظر بیشتر مخاطب را دلسرد خواهد کرد. 
بســیاری از ســرمایه گذارها در عمــل از گزارش های بســیار کوتاه 
کارشــناس های اقتصادی گالیه دارند. این وضعیت به طور مشــابه در 
حوزه بازاریابی نیز صادق اســت. به راستی چرا گزارش های یک کمپین 
اینقدر کوتاه و فشــرده است؟ از نظر من هیچ دلیلی برای این امر وجود 
نــدارد. به همین خاطر باید نهایت دقت را در اســتفاده از تکنیک های 
بازاریابــی به خرج داد. از نقطه نظر علم روانشناســی تالش برای ایجاد 
رابطه ای پایدار و عمیق با مشــتریان از طریــق کمپین های فوق العاده 
فشــرده امکانپذیر نیســت. ما باید به گونه ای سر صحبت را با مخاطب 
بــاز کنیم. در غیر این صورت امکان ادامه فعالیت رو به رشــد برندمان 
در حوزه کســب و کار وجود نخواهد داشــت. توصیه من در این بخش 
فراموشی شیوه های خالصه نویسی در بازاریابی و تالش برای پاسخگویی 
به دغدغه های مشــتریان است. این امر نظر مخاطب را به بهترین شکل 
جلب خواهد کرد. مزیت این شــیوه تمایل بیشتر مخاطب برای مطالعه 
متن هــای طوالنی خواهد بود. وقتی ما بــر روی دغدغه اصلی مخاطب 
دســت بگذاریم، حوصله مخاطب برای مطالعه آن افزایش چشمگیری 

خواهد یافت. 
فرآیند توجه به دغدغه های مشتریان ما را در ایجاد مفهوم »مشتریان 
خوشــحال« یــاری خواهد کــرد. امروزه بســیاری از مــردم در عمل 
از شــیوه های تعامــل برندها با خود ناراضی هســتند. این امر به دلیل 
اختالف میان محتوای کمپین های بازاریابی و آنچه مخاطب می خواهد، 
روی می دهــد. تکنیک موردنظــر در این بخش تالش بــرای نزدیکی 
هرچه بیشتر با چشم انداز مشــتریان است. به این ترتیب امکان فروش 

محصوالت هرچه بیشتر به آنها فراهم خواهد شد. 
از نظر پروفسور آلن پایویو، اســتاد بازنشسته دانشگاه اونتاریو غربی، 
پرداختن به دغدغه های مشتریان احساس ارزشمندی آنها در نگاه برند 
ما را تقویت خواهد کرد. به این ترتیب ســطح رابطه ما با مشــتریان به 

امری فراتر از کسب سود ارتقا می یابد. 
3. ضرورت پذیرش اشتباه های پیشین

وقتی مردم اشــتباه های قبلی شــان را می پذیرند، دیگران احســاس 
همدردی بیشــتری با آنها خواهند داشــت. یکی از اشتباهات برندها از 
نقطه نظر روانشناســی تالش برای توجیه اشتباه های قبلی شان است. به 
این ترتیب در عمل آنها به بهانه های عجیب و غریب متوســل می شوند. 
این امــر جایگاه برندها در نگاه مشــتریان را به شــدت خراب خواهد 
کرد. به همین خاطر توصیه اغلب کارشــناس های روانشناســی قبول 

اشتباه های قبلی است. 
صداقت در حوزه کســب و کار و به ویژه بازاریابی محتوایی حرف اول 
را می زند. گاهی اوقات اعالم رســمی اشــتباه های قبلی گامی مهم در 
راستای رفع آنهاست، با این حال صرف اعتراف اشتباهات کافی نخواهد 
بود. ما باید برنامه ای دقیق برای جبران اشــتباه های قبلی نیز داشــته 
باشــیم. در غیر این صورت اعتماد مشتریان از دست خواهد رفت. اغلب 
برندها در این زمینه برنامه منسجمی ندارند. به همین خاطر با مشکالت 

عمده ای مواجه می شوند. 
وقتی ما در تالش برای جبران اشــتباه های قبلی هستیم، در حقیقت 
احترام خاص مان به مشــتریان را نشــان می دهیــم. اینکه ما حاضر به 
دروغگویی و ســرپوش گذاری بر روی اشــتباه های قبلی نیستیم، برای 
مشــتریان اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. همین نکته تفاوت میان 
برند ما و دیگــر رقبا را رقم می زند. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان به بهترین شیوه ممکن فراهم می شود. 
برخــی از افراد بیش از حد خودخواه هســتند. به این ترتیب اعتراف 
به اشتباه را نوعی شکســت قلمداد می کنند. نکته مهم در اینجا تالش 
برای درس گرفتن از اشتباهات اســت. بی تردید هیچ کارآفرینی بدون 
اشتباه نیست. نکته مهم در اینجا تالش برای درس گرفتن از اشتباه های  
قبلــی و بهبود کیفیت عملکردمان در کمپین های بعدی اســت. به این 
ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب به بهترین نحوه ممکن فراهم 

خواهد شد. 
4. پرهیز از کاربرد اصطالح های تخصصی

هنگامی که من یک اســتراتژی بازاریابی محتوایی برای مشــتریانم 
طراحــی می کنم، برنامه ام را درباره افزایش آگاهی مشــتریان پیرامون 
برنامه های برند توضیح می دهم. بیش از نیمی از استراتژی بازاریابی هر 
برندی باید معطوف به آگاهی بخشی به مشتریان کامال ناآگاه از آن برند 
و زمینه کاری اش باشد. به این ترتیب امکان گسترش سطح ارتباط مان 

با مخاطب هدف فراهم خواهد شد. 
در اغلب موارد بیشــترین دردسر مشــتریان با کمپین های بازاریابی 
وجود اصطالحات تخصصی در آنهاســت. این امر فرآیند فهم مخاطب 
از کمپین موردنظر را دشــوار خواهد کــرد. به این ترتیب وظیفه اصلی 
مــا در اینجا حذف اصطالح های تخصصی یا توضیح آنهاســت. فقط در 
این صورت امــکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و دریافت نتیجه 

مناسب فراهم خواهد شد. 
اگر برند شما در زمینه تخصصی فعالیت دارد، باید اهمیت توضیح آن 
اصطالح ها را در یاد داشــته باشید. کلید موفقیت برندهای بزرگ شیوه 
توضیح ســاده و آسان اصطال ح های تخصصی کسب و کارشان است. به 
این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب به ساده ترین شیوه فراهم 
خواهد شــد. به ســادگی، اگر فرآیند بازاریابی شما دارای اصطالح های 
بســیار زیادی باشــد، امکان دریافت نتایج دلخواه فراهم نخواهد شد. 
نگاهــی به وضعیت برندهای بزرگ به خوبی گویای اهمیت این تکنیک 
اســت. اغلب برندهای بزرگ مهارت باالیی در توضیح ســاده و راحت 
اصطالح های پیچیده دارند. به این ترتیب سطح ارتباط آنها با مشتریان 

همیشه مطلوب باقی می ماند. 
5. اهمیت تداوم در استفاده از تکنیک ها

بی تردیــد تکنیک هــای زیادی در زمینــه ارتباط میــان بازاریابی و 
روانشناســی وجود دارد. بی تردید مطالعه تمام این مقاالت از توان یک 
فرد عادی خارج اســت. به همین خاطر بایــد معتبرترین آنها را مورد 
بررســی قرار داد. نکته مهم در اینجا سرنوشت یک برند پس از استفاده 
از تکنیک های کاربردی روانشناسی در زمینه بازاریابی است. آیا مطالعه 
صرف این تکنیک ها موجب بهبود وضعیت یک برند می شــود؟ پاســخ 
من به این پرســش شــرطی اســت. به این ترتیب در صورت تداوم در 
اســتفاده از تکنیک ها امکان کســب موفقیت وجود خواهد داشت. در 
غیر این صــورت ما نیز در کنار هزاران برند معمولی دیگر قرار خواهیم 
گرفت. بی تردید در دنیای کســب و کار مــدرن برندهای پیروز همان 
برندهای موفق در زمینه ایجاد تفاوت میان خود و دیگر رقبا هستند. به 
همین خاطر باید به کاربست مداوم تکنیک های مورد بحث در این مقاله 
توجه ویژ ای داشــت.  یکی از بهترین تکنیک ها برای تداوم در کاربست 
تکنیک های موردبحث در این مقاله طراحی جدول زمانی طوالنی مدت 
اســت. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب به ساده ترین 
شیوه ممکن فراهم خواهد شد. این امر به خاطر پایداری و ادامه استفاده 

از تکنیک ها روی می دهد. 
بی تردیــد هر تکنیکی در طول زمان نیازمند به روز رســانی اســت، 
بنابراین ما باید در طول زمان تکنیک های مورد اســتفاده مان را آپدیت 
کنیم. این امر نیازمند نگاه انتقادی به کاربرد تکنیک های فوق است. در 
غیر این صورت تاثیرگذاری تکنیک ها پس از گذشت مدت زمانی کوتاه 

از بین خواهد رفت. 
searchenginejournal :منبع

تحلیل رفتار خانوارها در خرید و مصرف 
محصوالت خوراکی

اگر هر فردی به مصرف خانــوار خود دقت کند به خوبی متوجه 
خواهد شد که یکی از بیشترین مصارف و هزینه های خانواده مربوط 

به مصرف محصوالت خوراکی یا سوپرمارکتی است.
در آمارها و گزارش هایی که در حوزه بازاریابی منتشــر می شــود 
تقریبا ۷۰درصد درآمد یک خانواده شهری صرف خرید محصوالت 
سوپرمارکتی یا خوراکی می شــود. با توجه به اهمیت این بخش از 
محصوالت در سبد خانواده ها الزم است تحلیل دقیقی در این زمینه 
انجام شــود تا برای تمامی بخش هــای آن از تولید تا فروش بتوان 

برنامه ریزی های دقیق و مناسبی انجام داد.
۱- رفتار خانوار در مورد محل خرید

تحقیقات میدانی انجام شــده نشــان می دهد که بسیاری از افراد 
جامعه، خریدهای ســوپرمارکتی خود را از فروشــگاه های بزرگ و 
زنجیره ای همچون فروشــگاه های رفاه انجام می دهند. مردم ترجیح 
می دهند برای خرید انواع محصوالت خوراکی خود به یک محل که 
انــواع مختلفی از نظر اندازه، کیفیت، برنــد و قیمت در آن موجود 
اســت مراجعه کنند و بتوانند بهتــر تصمیم گیری کرده و راحت تر 
خرید کنند، بنابراین امروزه اغلب مشتریان، خریدهای سوپرمارکتی 

خود را از فروشگاه ها خریداری می کنند.
2- رفتار خانواده ها در بازاریابی در مورد اهمیت تخفیف 

)مزایا و معایب استفاده از ترفند تخفیف در بازاریابی برای 
جلب مشتریان(

فروشــگاه هایی که همواره ســعی می کنند محصوالت شــان را با 
تخفیــف عرضه کنند یا اینکه همیشــه در کنــار محصوالت خود، 
محصوالتی را داشــته باشــند که تخفیف دار اســت مشــتریان و 
مصرف کنندگان بیشــتری را به سوی خود جذب می کنند. از جمله 
این فروشــگاه ها در سال های اخیر می توان به فروشگاه افق کوروش 
که در شــهرهای مختلف نیز شــعبه هایی دارد اشــاره کرد. نتایج 
تحقیقات نشــان می دهد که یک سوم یا حول و حوش ۳۰درصد از 

خریدهای مصرف کنندگان از فروشگاه های تخفیف دار است.
3- رفتار خانواده ها در بازاریابی در مورد تعداد خرید در یک 

فاصله زمانی
آمارها نشــان می دهد که ۵۰درصد از مردم، خریدهای خود را با 
مراجعه هفتگی به فروشگاه ها خرید می کنند و نیم دیگر از مشتریان 
نیز با خرید سه بار در ماه خریدهای خود را انجام می دهند. تحلیل 
ایــن فاصله هــای زمانی خریــد می  تواند به فعاالنی کــه در حوزه 
فروشــگاه های خواروبار فروشی یا ســوپرمارکت ها فعالیت می کنند 

کمک کند تا بهتر بتوانند برنامه ریزی کنند.
4- رفتار خانواده ها در بازاریابی در مورد نوع محصوالت

از نظر مشاوره بازاریابی، برای پی بردن به اینکه بیشتر افراد هنگام 
مراجعــه به فروشــگاه ها چه نوع محصوالت خوراکــی را خریداری 
می کنند تحقیقاتی انجام شــده اســت و آمارها نشــان می دهد که 
بیشــترین هزینه ای که افراد در فروشــگاه ها صرف می کنند، صرف 
خرید محصوالت لبنی می شود. پس از محصوالت لبنی نیز بیشترین 

هزینه ها در اکثر مواقع صرف محصوالت بهداشتی می شود.
5- رفتار خانواده ها در بازاریابی در مورد اثر تبلیغات

قطعــاً تبلیغات در هــر محصولی بر میزان فــروش آن می تواند 
اثــر بگذارد، اما نکته مهم این اســت که هر محصولــی را در کجا 
تبلیــغ کنیم یا از چه کانال هایی برای معرفی آن اســتفاده کنیم تا 
بیشــترین مخاطب و اثرگذاری را داشته باشد. آمارها نشان می دهد 
مردم بیشــترین تأثیر را برای تمایل بــه خرید محصوالت خوراکی 
از تبلیغــات تلویزیونی می پذیرند. بعــد از تلویزیون و به طور کلی، 
تبلیغات از طریق صدا و سیما، تبلیغ هایی که در کانال های مختلف 
اینترنتی انجام می شــود و پس از آن تبلیغ هایی که در سطح خود 

فروشگاه ها هستند بیشترین اثر را بر رفتار مصرف کننده دارند.
اثر بازاریابی شبکه های اجتماعی در حدی است که اکثر برندها و 
مارک های مختلف سعی کرده اند حضور فعال در شبکه های مجازی 
و اجتماعی داشــته باشــند. از بین شــبکه ها و کانال های مختلف 
ارتباطی که در ایران وجود دارد، محبوب ترین این شــبکه ها، تلگرام 
و اینستاگرام هستند. مردم ساعت های زیادی از وقت خود را صرف 
مطالعه مطالب در این دو شبکه می کنند و از تبلیغ هایی که در آنها 

انجام می شود بیشترین تأثیر را می پذیرند.
qmpmarketing :منبع

ایستگاهبازاریابی 5 تکنیک روانشناختی در حوزه بازاریابی محتوایی

ارتقای کمپین های بازاریابی محتوایی با تکنیک های روانشناختی
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کارآفرین ها انجام چه کارهایی را باید از برنامه روزانه خود 
حذف کنند 

نبایدهای کارآفرینی

آیــا تاکنون به اشــتباهاتی کــه کارآفرین هــا هر روز 
مرتکب می شــوند فکر کرده اید؟ آیا نبایدهای کارآفرینی 
را می شناســید؟ بــدون شــک بــا توجه به ایــن امر که 
کارآفرین ها، مهم ترین افراد شــرکت محسوب می شوند، 
بدون شک حتی یک اشــتباه کوچک نیز کامال تاثیرگذار 
خواهد بود. به همین خاطر بســیار مهم است که سریعا به 
دنبال رفع آنها باشــید. جالب اســت بدانید که بسیاری از 
کارآفرین ها حتی از اشــتباه بودن چنین اقداماتی، ناآگاه 
بوده و همین امر باعث می شود تا ضرورتی برای تغییر آن 
حس نکنند. به همین خاطر آگاهی در این زمینه بســیار 
مهم است. در همین راستا و در ادامه به بررسی پنج کاری 
که کارآفرین هــا باید از برنامه روزانــه خود حذف کنند، 

خواهیم پرداخت. 
۱-با زمان وارد جنگ نشوید 

بســیاری از کارآفرین ها تالش می کنند تا در یک زمان، 
بیشترین اقدام ممکن را انجام دهند. اگرچه پرتالش بودن 
یک خصلت مثبت محســوب می شــود، با این حال توجه 
داشته باشید که یک برنامه کاری بیش از حد شلوغ، باعث 
خواهد شد تا تمرکز شــما بر روی اولویت ها از بین برود. 
با نگاهــی واقع بینانه به این نکته پی خواهید برد که هیچ 
دلیلی وجــود ندارد که در تالش بــرای انجام همه کارها 
باشید. درواقع تنها کافی است که طبق برنامه ریزی ها گام 
برداشته و از بیش از حد درگیر کردن خود فاصله بگیرید. 
فراموش نکنید که شــما باید خود را عضوی از تیم شرکت 
تلقــی کنید و تنها بر روی وظایف خــود متمرکز بمانید. 
بدون شــک مفهوم تیم تنها زمانی شکل خواهد گرفت که 
تمامی افراد به خوبی وظایف خود را انجام داده و همکاری 
مناسبی را داشته باشند. در آخر به خاطر داشته باشید که 
شــما مهم ترین فرد شرکت محسوب می شوید. به همین 
خاطر بسیار مهم است که به سالمت خود نیز توجه داشته 
باشید. بدون شک کار بیش از حد، سالمت جسم و روح را 
با تهدیدی جدی مواجه خواهد ساخت. این امر کیفیت کار 

شما را نیز با افتی شدید مواجه خواهد کرد.
2-صحبت کردن را تنها حق خود تلقی نکنید 

این امر که در تالش برای کنترل همه چیز باشید، بدون 
شک یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که یک کارآفرین 
می تواند مرتکب آن شود. فراموش نکنید که شما باید در 
تالش برای ایجاد یک جو دوســتانه و کارآمد برای شرکت 
خود باشید. بدون شک محدود کردن افراد، شما را از این 
هدف دور خواهد ساخت. در این رابطه یکی از الزامی ترین 
حقوق کارمندان، امکان صحبت کردن و بیان عقاید بدون 
هیچ گونه ترســی، اســت. به همین خاطر باید برای ایجاد 
اطمینان افراد به خود، تالش کنید. در این رابطه به خاطر 
داشــته باشید که حتی اگر نظرات و صحبت های برخی از 
کارمندان دارای ارزش کافی نیســت، شما نباید آنها را از 

این حق محروم سازید. 
3-مسائل را پیچیده نکنید 

شــما باید همه چیز را تا حد امکان برای خود و تمامی 
افراد تیم شــرکت ســاده کنید. فراموش نکنید که ظاهر 
پیچیده نیز ذهن را خســته خواهــد کرد. علت این امر به 
این خاطر است که در نگاه اول، مسئله بیش از حد بزرگ 
و سخت به نظر می رسد. همچنین به خاطر داشته باشید 
که شما با بیشــترین اطالعات مواجه هستید که برخی از 
آنها می توانــد کامال ناامیدکننده و تلخ باشــد. به همین 
خاطر باید راهکارهایــی را بیابید که به کمک آن قادر به 
آزادسازی ذهن و کاهش استرس ها باشید. به عنوان نکته 
پایانی، ذکر این امر بســیار مهم اســت که باید وقفه های 
حیــن انجام کارها را از بین ببرید. برای مثال یک پیام در 
شــبکه اجتماعی نیز می تواند شــما را به صورت کامل از 
تمرکز و جو کار دور سازد. به همین خاطر تا زمانی که یک 
اقدام به پایان نرسیده است، هیچ گونه استراحت و وقفه ای 

را برای خود ایجاد نکنید.
4-اجازه ندهید که اتفاقات شما را به فردی دیگر 

تبدیل کند 
هر کارآفرینی باید از یک الگوی رفتاری واحد برخوردار 
باشد تا کارمندان بتوانند نسبت به آنها اعتماد الزم را پیدا 
کنند. بدون شــک در برخی از روزها ممکن اســت درگیر 
اتفاقات ناراحت کننده ای بیفتید، با این حال این امر نباید 
در نحوه رفتار شــما تغییری را حاصــل کند. اگرچه این 
امر ســخت خواهد بود، با این حال انتظار می رود که یک 
کارآفرین موفق، قادر به انجام کارهایی باشــد که سایرین 

قدرت انجام آن را ندارند. 
5-خود را درگیر اقدامات کوچک نکنید 

شــما به عنوان کارآفرین و مدیر یک شــرکت، باید به 
دنبال انجام اقدامات بســیار مهم و ضروری باشید. درواقع 
هر اقدام کوچکی را باید به کارمندان محول ســازید. این 
امر باعث خواهد شــد تا ســایر افراد تیم شــانس کسب 
تجربه های جدید و خارج شــدن از روزمرگی را داشــته 
باشــند که خود به افزایش رضایت آنها منجر خواهد شد. 
بــا حذف این اقدامات، شــما فضای کافی بــرای افزایش 

محدوده عملکردی خود را خواهید داشت. 
در آخر به خاطر داشــته باشــید که همواره با بررســی 
اقدامات روزمره خود، می توان پی به بسیاری از اشتباهات 
و کمبودهــا برده و برای رفع و یا بهبــود آنها برنامه ریزی 
کنید. درواقع موارد معرفی شــده، تنها پنج مورد منتخب 

بوده و ابدا نباید آن را کافی تلقی کنید. 
businesscollective :منبع
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برند نکستیوا را باید یک شرکت نوآور در زمینه تکنولوژی دانست که از 
زمان تاسیس آن در سال 2۰۰۸، نگاه های بسیاری را متوجه خود ساخته 
اســت. این امر در حالی است که موسس آن آقای توماس گورنی، زندگی 
بسیار سختی را طی کرده و در مصاحبه ای عنوان کرده است که هیچ یک از 
اطرافیان وی ابدا تصور نمی کردند که او بتواند به چنین جایگاهی دست پیدا 
کند. علت این امر به این خاطر اســت که او در سال 2۰۰1 با ورشکستگی 
مواجه بود، با این حال طی هفت سال موفق شد تا ابرشرکت خود در زمینه 
رایانش ابری را تاسیس کند. از زمان تاسیس، این شرکت هر ساله موفقیت-

های چشــمگیری را به دست آورده و همین امر باعث شده است تا در این 
مقاله، به بررسی علت های چنین دستاوردی از زبان موسس آن بپردازیم. 
در همین راستا و در ادامه به بررسی 11 مورد منتخب، خواهیم پرداخت. 

۱-هرگز استراتژی عقب نشینی برای خود نداشته باشید 
هر فردی برای موفقیت، تنها باید یک راهکار داشــته باشــد. درواقع 
یکی از دالیل اصلی این امر که افراد بســیار زود از اهداف خود دســت 
می کشند، ترس از شکســت و اتخاذ سیاست های محافظه کارانه است. 
در این رابطه فراموش نکنید که هیچ مانع حقیقی ای بر ســر رســیدن 
شــما به اهداف تان وجود ندارد. به همین خاطر ضروری است تا نگرش 
خود را به موفقیت تغییر داده و بدون هیچ گونه ترسی در مسیر درست، 
گام برداریــد. با نگاهی به زندگی افــراد موفق، به این نکته پی خواهید 
برد که اکثر آنها از امکانات بســیار کم و شرایط بدی برخوردار بوده اند. 
به همین خاطر الزم اســت تا ایمان بیاورید که تنها انگیزه کافی خواهد 
بود. در نهایت توجه داشته باشید که شکست در یک مقطع، ابدا به این 
معنا نیســت که شما فردی ناالیق محسوب می شوید. درواقع هر فردی 
در مسیر زندگی خود، ســاخته خواهد شد. به همین خاطر شکست را 
بایــد یک امر طبیعی تلقی کرده و از آن فرار نکنید. با این حال این امر 
به معنای مجوزی برای قبول شکست نبوده و تنها به این امر اشاره دارد 

که نباید به علت ترس از آن، از انجام اقدامات الزم، خودداری کنید.  
2-حوزه کاری متعددی نداشته باشید 

اولین موفقیت آقای گورنی، در ســن 22 ســالگی رقــم خورد. وی 
با ســودی که از شــروع فعالیت های خود به دســت آورد، در چندین 
شــرکت اقدام به ســرمایه گذاری کرد، با این حال با سقوط بازار وی با 
ورشکســتگی مواجه شــد. در این رابطه او عنوان کرده است که اگر در 
زمینه  ای ســرمایه گذاری می کرد که نســبت به آن از سطح اطالعات 
خوبی برخوردار بود، بدون شــک می توانســت از وقوع چنین اتفاقی، 
جلوگیری کند. بــه همین خاطر وی از آن زمان تاکنون، تنها در حوزه 
تخصصی خود، ســرمایه گذاری می کند. به عنوان نکته پایانی ذکر این 
جمله ضروری اســت که بهتر اســت که بودجه خود را صرف بهبود و 
یا تاســیس شــرکت خود کنید، این امر باعث خواهد شــد تا بر روی 
همه چیز، کنترل الزم را داشــته باشــید، با این حال سرمایه گذاری در 

شرکت های دیگر، دست شما را عمال بسته نگه خواهد داشت. 
3-بر روی خود سرمایه گذاری کنید 

پس از ورشکســتگی، آقــای گورنی به جای ســرمایه گذاری بر روی 

شــرکت  دیگران، تنها بر روی خود سرمایه گذاری کرد. همین امر باعث 
شــد تا وی بتواند به دانش و تجربه کافی برای تاسیس شرکت نکستیوا 
دست پیدا کند. جالب است بدانید که او حتی اجازه ورود سرمایه گذاران 
خارجی را نیز به شرکت های خود نمی دهد. درواقع وی به این امر باور 
دارد که تمام ســرمایه یک فرد، باید صرف بهبود خود و کسب وکارش 
شــود. این امر توصیه ای است که او به تمامی کارمندان خود نیز کرده 

و برای آنها دوره های آموزشی و کسب مهارت مداومی برگزار می کند.
4-شکاف های موجود در بازار را شناسایی کنید 

برای رشــد سریع، شــما باید حداقل یک مشکل را برطرف کنید. در 
این رابطه فراموش نکنید که همواره برای بهتر شــدن، فضا وجود دارد. 
به همین خاطر ضروری است که به صورت مداوم، به دنبال پیدا کردن 
کمبود ها باشید. این امر باعث خواهد شد تا با پیدا کردن یک راه حل، 
خود را در جایگاهی باالتر از ســایر رقبا قــرار دهید. برای مثال یکی از 
شرکت  های آقای گورنی به نام SiteLock که در زمینه امنیت شبکه 
فعالیت دارد، در ابتدای کار خود با رفع دو مشکل رایج، سریعا به شهرت 

الزم دست پیدا کرد. 
5-بودجه خود را در بهترین مسیر خرج کنید 

بســیاری از برندها، هزینه های گزافی را صرف تبلیغات می کنند. این 
امر در حالی است که آقای گورنی، ابدا به این امر اعتقادی نداشته و بر 
این باور اســت که تنها محصوالت ضعیف، نیاز به تبلیغات دارند. همین 
امر نیز باعث شــده اســت تا تمامی بودجه شرکت صرف بهبود و تولید 
محصوالتی فوق العاده باشد. درواقع رضایت باالی مشتری، خود بهترین 

تبلیغ خواهد بود. 
6-از هر موقعیتی برای خود فرصتی ایده آل را ایجاد کنید 

در ابتدای کار آقای گورنی، شرکت های رقیب ابدا هیچ گونه توجهی 
به وی نداشته و تصور می کردند که او قادر به دوام در بازار نخواهد بود. 
همین امر نیز باعث شــد تا وی بتواند بــدون دخالت رقبا، به کار خود 
ادامــه داده و در مدت زمانــی کوتاه به جایگاه الزم بــرای رقابت با آنها 
دست پیدا کند. این امر در حالی است که برای بسیاری از افراد، نادیده 
گرفته شدن بســیار تلخ بوده و تمامی تالش خود را می کنند تا خالف 
آن را به اثبات برســانند، با این حال آقای گورنی از این اتفاق، به عنوان 
رخدادی فوق العاده و فرصتی ایده آل برای رشــد سریع، یاد می کند. به 
همین خاطر نگرش شــما به مســائل نیز می تواند منجر به نتایج کامال 

متفاوتی شود. 
۷-دستور دادن را کنار بگذارید 

سبک مدیریتی بسیاری از کارآفرین ها کامال اشتباه بوده و همین امر 
باعث می شــود تا تیم شرکت به شکوفایی الزم دست پیدا نکند. در این 
رابطه دســتور دادن، یکی از این موارد محسوب می شود. درواقع افراد 
تــا زمانی که علت انجام یک کار را ندانند، نهایت تالش خود را نشــان 
نخواهند داد. به همین خاطر بسیار مهم است که قبل از ایجاد وظایف، 
دالیل هر یک از آنها و تاثیرات شــان را برای شرکت به خوبی مشخص 
کنید. در نهایت فراموش نکنید که وظیفه شــما تنها تعیین خواسته ها 
بوده و نحوه برآورده شــدن آن باید به خواست خود کارمندان باشد. در 
غیر این صورت هیچ گونه خالقیتی در کار رخ نداده و سرعت انجام آنها 

نیز به باالترین حد ممکن نخواهد رسید. 

8-انگیزه سازی کنید 
شــما باید نسبت به کار خود، اشــتیاق کافی را داشته باشید در غیر 
ایــن صورت همه چیز کامال مقطعی خواهــد بود. در این رابطه همواره 
مشــاهده می شود که افراد در ابتدا بسیار باانگیزه ظاهر شده ولی بر اثر 
گذشــت زمان، انگیزه آنها کامال کمرنگ می شــود. به همین خاطر هر 
فرد باید برای خود راهکارهایی برای حفظ انگیزه داشته باشد. در نهایت 
توجه داشته باشید که این امر برای تمامی افراد تیم نیز ضروری است، 
با این حال الزم اســت که از مشــورت تمامی آنها استفاده کنید. برای 
مثال یک شــرکت ممکن است برای هر موفقیتی، یک جشن کوچک را 
ترتیب دهد. به همین خاطر برای انتخاب آن تنها به ســلیقه و خواست 

خود و تمامی افراد تیم، توجه داشته باشید.
۹-با افرادی که دوست دارید کار کنید 

تیم شــرکت باید کامال مطابق خواست شما باشد. همچنین شما باید 
تنها با افرادی همکاری، همنشینی و مشارکت داشته باشید که از بودن 
در کنــار آنها، حس خوبی را دارید. این امر درســت به ماند مربی یک 
تیم ورزشی است که تنها زمانی رضایت الزم را خواهد داشت که تمامی 
بازیکنان، مطابق نظر او جذب شــده باشند. این امر حضور در شرکت را 
برای شما لذت بخش کرده و بسیاری از زمینه های استرس را به صورت 

کامل نابود خواهد ساخت.
۱۰-بر روی مشتریان خود تمرکز کنید 

یک برند موفق، تنها باید بر روی مشــتریان خود تمرکز کند. درواقع 
شــما تنها بــا تکیه بر آنها می توانید هر ســال را بــا موفقیت به پایان 
برســانید. این امر در حالی اســت که بســیاری از برندها، اولویت اول 
خود را مواردی نظیر کســب ســود قرار می دهند که باعث می شود تا 
بهترین عملکرد در زمینه کســب رضایت مشــتری را نداشته باشد. در 
نهایت توجه داشته باشید که باید معیارهای مشخصی را برای سنجش 
میزان موفقیت خود داشته باشید. درواقع بسیاری از آمارها ممکن است 
دالیلی نه چندان مطمئن و مهم را داشــته باشــند. به همین خاطر اگر 
معیار درســتی را انتخاب کنید، بدون شک قادر به انجام اقدامات الزم 
برای موفقیت، خواهید بود. برای مثال علت رشــد یک شرکت، ممکن 
اســت تغییرات بازار باشــد. در این رابطه آقای گورنی بیان کرده است 
کــه چنین اطالعاتی برای او هیچ گونه اهمیتی نداشــته و تنها بر روی 

آمارهای به دست آمده از معیارهای خود توجه دارد.  
۱۱-کار را به تفریح تبدیل کنید 

هر ســاله برند نکســتیوا، یکی از کاندیداهــای بهترین فرهنگ های 
ســازمانی انتخاب می شــود. یکی از دالیل اصلی آن این است که آقای 
گورنی، قوانین خود را در راستای افزایش راحتی کارمندان خود، تنظیم 
می کنــد تا آنها کارکردن را نوعــی تفریح تلقی کنند. برای مثال اگر از 
یک ورزش مانند بیلیارد لذت ببرید، بدون شــک ساعت ها بازی کردن 
نیز هیچ گونه خستگی ای را برای شما به همراه نخواهد داشت. این امر 
در حالی اســت که اگر از انجام این کار لذت نبرید، بدون شــک حتی 
نیم ساعت نیز برای شما کامال عذاب آور خواهد بود. به همین خاطر نیز 
ضروری است تا به فرهنگ سازمانی شرکت توجه داشته و تا حد امکان، 

کار را به تفریح برای خود و تمامی افراد تیم شرکت، تبدیل کنید. 
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 برگزاری پنجمین جلسه ارزیابی و هماهنگی رابطین بازرسی
در مخابرات منطقه گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز :پنجمین  جلســه ارزیابی و هماهنگی رابطین بازرسی مخابرات منطقه گلستان با حضور مهندس 
شــهمرادی و تعدادی ازهمکاران اداره بازرســی و رابطین شهرستانهای تابعه و حوزه های ستادی برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی 
مخابرات منطقه گلستان این نشت با تالوت قرآن کریم آغاز وپس از قرائت دستور کارجلسه وخیرمقدم  ،رئیس اداره بازرسی به ارائه گزارش 
عملکرد پرداخت .همچنین  مشکالت رابطین ستاد ، شرق وغرب استان مطرح و راهکارهایی ارائه گردید .در ادامه مهندس شهمرادی مدیر 
مخابرات منطقه گلستان ضمن تقدیر وتشکر از عملکرد اداره بازرسی ، نظارت بیشتر برارائه خدمات و توسعه خدمات غیرحضوری وهمچنین 
افزایش رضایتمندی مشتریان را برای مخابرات منطقه گلستان بسیار حائز اهمیت دانست .وی  با تاکید به احترام به حقوق شهروندان گفت: 
خدمات  باید با دقت و حساسیت باال به مشتریان واگذار شود و درخواستهای منطقی مردم در کوتاهترین زمان ارائه گردد.وی با بیان این 
مطلب که ارتقاء دانش مشتریان از اهداف مهم مخابرات منطقه گلستان است، اشراف همکاران به دستورالعمل ها وبخشنامه ها را بسیار 

ضروری ومهم عنوان کرد .در پاین جلسه از رابطین واپراتورهای 118 نمونه استان  با اهداء لوح وجوایز تقدیر بعمل آمد .

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:
سند جامع مدیریت پسماند در پاالیشگاه گاز ایالم نهادینه شده است

ایالم – هدی منصوری :مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از جاری و نهادینه بودن سند 
جامع مدیریت پسماند در این شرکت خبر داد و گفت: از سال 93 که پروژه مدیریت پسماند در این 
شرکت تعریف و انجام شده است کلیه پسماندهای شرکت در واحدهای فرآیندی و غیر فرآیندی 
شــامل نوع و میزان آنها مشخص و بر اساس کد بندی استاندارد برای هر یک نحوه و دوره جمع 
آوری، همچنین نحوه انتقال و امحای آنها مشــخص شده است. مهندس "شهریار داری پور" در 
کارگاه آموزشــی قوانین و مقررات پسماند که با حضور دستگاههای اجرایی و سمن های محیط 
زیست در دادگستری استان برگزار شد، افزود: در این پروژه، سند جامع مدیریت پسماند پاالیشگاه 
تعریف شــد و در همین راستا اغلب طرح های پیشنهادی پروژه از جمله تفکیک زباله از مبدا، ایستگاه تفکیک و جمع آوری پسماند 
فرآیندی، جایگاه نگهداری موقت پسماند صنعتی و ویژه ، سکوی تفکیک پسماندها اجرا و به بهره برداری رسیدند. که در نتیجه این 
اقدامات گامی مهم برای صیانت از محیط زیست برداشته شده است. در این کارگاه آموزشی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست، 
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری استان و معاون دادستان استان در خصوص قوانین و مقررات مدیریت پسماند سخنرانی نمودند.

با تالش بسیج شرکت نفت وگاز آغاجاري انجام شد: 
تهیه و توزیع 60 دستگاه کولر گازي در مدارس مناطق محروم

اهواز – شبنم قجاوند : همزمان با شروع ماه مهر و بازگشایي مدارس در راستاي تحقق مسئولیت هاي اجتماعي ٦٠ دستگاه کولر 
گازي توسط بسیج شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در بین مدارس مناطق محروم همجوار با حوزه جغرافیایي شرکت تهیه و 
توزیع شد. فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید آذري با اعالم  این خبر بیان کرد: با تالش بسیج سازندگي حوزه شهید آذري با هدف 
محرومیت زدایي و کمک به مدارس کم برخوردار، تعداد ٦٠ دســتگاه کولر گازي در مدارس مناطق محروم شهرســتان هایي که در 
مجاورت تأسیسات شرکت آغاجاري قرار دارند توزیع شد. بهرام آقاجري افزود: با موافقت مدیرعامل و همکاري اداره خدمات مهندسي و 
بهسازي اماکن و تأسیسات مدارس کم بضاعت در نقاط مختلف شناسایي و این کولر ها به آنها اهداء شد. وي گفت:  با توجه به گستردگي 
جغرافیایي شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري هر ساله اقدامات فراواني در جهت مسئولیت هاي اجتماعي در حوزه هاي مختلف 

صورت مي گیرد، که این اقدام نیز در همین راستا اجرایي شد.

اسفندیاری: زیرساخت های شهر هوشمند در قزوین موجود است
قزوین - خبرنگار فرصت امروز :محســن اســفندیاری، رییس سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری قزوین؛ گفت: شهرداری زیرساخت های مناسبی را برای هوشمند سازی شهر 
فراهم اورده که می توان گام های موثری در این خصوص برداشت. به گزارش روابط عمومی سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قزوین؛ اسفندیاری در جلسه کمیته هوشمندسازی که با 
حضور معاونین و مدیران شهرداری قزوین و با هدف اجرای پروژه های شهر هوشمند در قزوین با 
مشارکت بخش خصوصی برگزار شد، گفت: زیرساخت های شهر هوشمند در قزوین موجود است. 
این مسئول خاطرنشان کرد: تعامل خوب شهرداری با ادارات دیگر در سطح استان از دیگر عواملی 
اســت که بستر را برای سرمایه گذاری در قزوین برای هوشمندســازی فراهم می کند. در این جلسه که با حضور معاونین و مدیران 
شهرداری برگزار شد، عباس کشاورز معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری قزوین تصریح کرد: تمامی حوزه های شهرداری 
قزوین باید به صورت یکپارچه در امر هوشــمند ســازی گام بردارند و از موازی کاری پرهیز کنند. وهاب میزانی معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری قزوین نیز با اشاره به اقدامات موثر شهرداری در خصوص کنترل هوشمند ترافیک بر اجرای پروژه های بیشتر در سایر 

زمینه ها مانند ارتقا بستر دوچرخه سواری تاکید کرد.

مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر:
تا کنون بیش از 2 هزار نسخه الکترونیکی تجویز شده است

بوشهر-خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر با اشاره به اینکه از 
اول مهرماه از پزشــکان مجری برنامه، دیگر نسخه کاغذی تحویل نمی گیریم گفت: تاکنون 
ماهانه بیش از 2 هزار نسخه الکترونیکی تجویز شده است. به اعتماد بیمه شدگان نیاز داریم 
و ارتقا ســطح زیر ساخت ها می بایست مد نظر قرار گیرد. دکتر پرویز رمضانی مدیرکل بیمه 
سالمت استان بوشهر در دیدار با عبداالمیر قاسمی فرماندار شهرستان دیلم افزود: در مراجعات 
به بخش سرپایی مراکز درمانی طرف قرارداد نیز دیگر نیازی به دفترچه نیست و بیمه شده با 
ارائه شــماره ملی خود می تواند خدمات درمانی دریافت کند. این طرح مزایای زیادی دارد و 
بصورت مکانیزه و هوشمند است و از دوباره کاری و تداخل دارویی جلوگیری می کند. دکتر رمضانی با اشاره به اجرای طرح نسخه 
نویسی الکترونیکی در شهرستان های گناوه، دیلم و دشتی تصریح کرد: در طرح بصورت آنالین، فرآیند ارائه خدمات قابل رصد و 
کنترل است و در زمان ویزیت بیمار و تجویز دارو و خدمات، خیلی از ضوابط و قواعد و گایدالین های بالینی اجرا می شود. مدیرکل 
بیمه سالمت استان بوشهر گفت: بر اساس تکلیف قانونی از سوی مجلس و دولت، از ماههای آتی صرفاً افرادی که توان پرداخت 
حق  بیمه ندارند به صورت رایگان تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند و تعیین میزان توانمندی افراد در مشارکت پرداخت حق 

بیمه نیز بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است. 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک:
آتش نشانی اراک نیازمند به روزرسانی تجهیزات اطفاء حریق است 

اراک – مینو رستمی :مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک گفت: 
در بحث آتش سوزی ها در مجموع یک هزار و ٦12 مورد حریق بوده که اطفای حریق انجام شده 
اســت.  مسعود آقازیارتی در نشســت با اصحاب رسانه با اشاره به نزدیک شدن به هفتم مهرماه 
روز ملی آتش نشــانی و ایمنی اظهار داشت: هفتم مهرماه به سبب شهادت آتش نشانان در سال 
1379 در پاالیشگاه آبادان طی حمالت نیروهای بعثی به این نام نامگذاری شده است، در همین 
راستا سازمان های آتش نشانی برای ترویج و ارتقاء فرهنگ ایمنی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
در شــهرها ی مختلف کشور مراســم و برنامه های مختلفی را ارائه می دهند. وی افزود: سازمان 
آتش نشــانی در اراک در دو حیطه عملیات و آموزش و پیشــگیری فعالیت دارد، در بحث عملیات از ســال گذشته تاکنون در بحث 
آتش سوزی ها به ترتیب اولویت، 43٠ مورد حریق فضای سبز، 374 مورد حریق ضایعات و 155 مورد حریق منزل مسکونی داشتیم 
که رتبه نخست تا سوم را به خود اختصاص داده اند که البته موارد دیگری مثل حریق باغ، مراکز تجاری، مزرعه وغیره هم بوده که در 
مجموع یک هزار و ٦12 مورد حریق  بوده است. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک تصریح کرد: این تعداد 
حریق 3٠ نفر مجروح و دو کشته داشته است، در مورد بحث حوادث، 3٠4 مورد حادثه آسانسوری، 235 مورد محبوس شدن حیوانات 
و 173 سوانح خودرویی رتبه نخست تا سوم را در بین حوادثی مثل انفجار، کشف جسد، نشت گاز و بسیار موارد دیگر به خود اختصاص 

داده  است که مجموع آن  یک هزار و 475 مورد مصدوم و 285 نفر مجروح و 42 نفر هم فوتی بوده است.
بازار سرپوشیده اراک باتوجه به استفاده ناایمن گاز خطر بروز حادثه دارد

وی اضافه کرد: سازمان آتش نشانی به عنوان یکی از مراکز ایمنی شهر از پارکینگ های طبقاتی و مراکز خرید به ویژه بازار 
سرپوشیده اراک  بازدید و نکات ناایمن را گوشزد می کند، در بحث بازار سرپوشیده اراک باتوجه به استفاده ناایمن گاز در این 
مکان امکان بروز هر لحظه ای حادثه در این مکان وجود دارد که در این مورد با همکاری دستگاه ها  سعی شده که به سمت 
ایمن شدن حرکت کنیم، در این راستا کانالی 1٠٠ متری ایجاد و امکانات برق و آب و مسائل این چنینی به کانال هدایت شده 
است. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک عنوان کرد: همچنین تعدادی از ایستگاه های آتس نشانی 
مثل ایستگاه شماره 14٠ و 1٠٠ بازسازی کامل شده اند و دو ایستگاه دیگر هم بازسازی جزئی شده اند، از دیگر اقدامات این 
سازمان برای افزایش آگاهی و آموزش مردم تهیه بروشور مختلف برای زمان های مختلف بوده که آخرین مورد در بحث موکب 

و تکیه  که بود تهیه و توزیع شد.
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اخبار

بندرعبــاس – خبرنگار فرصت امــروز :اداره کل بنادر و 
دریانــوردی هرمزگان با صدور اطالعیه ای رســمی از رفع توقیف 
نفتکش انگلیســی "اســتنا ایمپرو" خبر داد و در عین حال اعالم 
کرد: پرونده قضایی این شــناور همچنان باز می باشــد و در حال 
طی کردن بررســی های حقوقی اســت. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، در متن کامل بیانیه رسمی 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان چنین آمده اســت: نفتکش 
انگلیسی "استنا ایمپرو" STENA IMPERO، ساعت 9 صبح 
امروز جمعه)پنجم مهرماه( از لنگرگاه بندرعباس، دریاروی خود را 
به سوی کریدور بین المللی ترافیک دریایی خلیج فارس آغاز کرد. 
فرمانده و خدمه به صورت رســمی، تعهد کتبی داده اند که هیچ 
ادعایی ندارند. این در حالی است که علیرغم رفع توقیف این شناور، 
همچنان پرونده آن در مراجع قضایی ایران باز است و روند دادرسی 

به تخلفات و اعالم نتایج نهایی آن، در حال طی شدن مسیر بررسی 
های حقوقی و قانونی قرار دارد.

اواسط شهریورماه 98 و در پی درخواست اتحادیه دریانوردی هند 
 )ITF( و مجامع بین المللی از جمله فدراسیون حمل و نقل جهانی

در خصوص دیدار با خدمه این شناور نفتکش در بندرعباس، دبیر 
انجمن صنفی دریانوردان ایران به نمایندگی از »ITF« و با حمایت 
و همکاری ســازمان بنادر و دریانوردی و هماهنگی دیگر نهادهای 
نظارتی از جمله مراجع قضایی، بازدیدی از شناور انگلیسی داشت. 
خوشبختانه طبق نتایج بررسی هایی که براساس مفاد کنوانسیون 
کار دریایی MLC و حقوق بین الملل دریایی صورت گرفت، وضع 
تمامی کارکنان این کشتی خوب و مناسب ارزیابی شد، هیچ مشکلی 
از نظر امکانات رفاهی و غذایی برای آن ها وجود نداشــت و خدمه 
شناور در شرایط مطلوبی قرار دارند. همچنین پیرو هماهنگی های 
قبلی، هفت نفر خدمه از اتباع مختلف هندی، روســی و لتونی که 
در کشتی حضور داشتند، به کشورهایشان بازگشتند. شناور تانکر 
مذکور پس از توقیف به ساحل هدایت و برای سیر مراحل قانونی و 

بررسی های الزم، تحویل سازمان بنادر و دریانوردی شد.

قم - خبرنگار فرصت امروز : اســتاندار قم با اشاره به در پیش بودن 
همایش فرصت هاي سرمایه گذاري در استان قم خواستار استفاده از ظرفیت  
هاي ملي براي جذب ســرمایه گذاري در قم شد. به گزارش روابط عمومی 
اســتانداری قم دکتر بهرام سرمست اســتاندار قم در نشست با دکتر سید 
علی محمد موسوی رئیس ســازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های 
فنی ایران که در ســالن جلسات امام جواد )ع( اســتانداری قم برگزارشد، 
جذب ســرمایه را از اولویت های اصلی توسعه دانست و اظهار کرد: در کنار 
ســرمایه های اقتصادی هر جامعه، توجه ویژه به سرمایه های اجتماعی از 
اهمیت دوچندانی برخوردار است. اســتاندار قم ضرورت بکار گیری شیوه 
های نوین در جذب ســرمایه را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: ســرمایه 
های اجتماعی، انسانی و فکری جوامع، نقش مهمی در جذب سرمایه های 
اقتصادی دارد و باید به این موضوع در قالب یک زنجیره تکمیلی در فرآیند 
تولید و گردش سرمایه توجه شود. وی با اشاره به پایه ریزی اقتصاد نوین بر 
اساس سرمایه های اجتماعی در کشور های مختلف، افزود: اگرچه شرایط 
کشور ما بعد از برجام و اعمال تحریم ها، برای جذب سرمایه گذاران خارجی 
دشوار شده است، اما با پاسداشت از سرمایه های اجتماعی و انسانی داخل 

کشــور، می توانیم در مسیری گام برداریم که بی اثر شدن تحریم ها، رونق 
تولید و افزایش صادرات را در پی داشــته باشد. سرمست با اشاره به برنامه 
اســتان در برگزاری همایش فرصت های ســرمایه گذاری، بر لزوم حمایت 
های ســازمان ســرمایه گذاری ایران در باب حمایت از مسئوالن برگزاری 
همایش، انتقال تجربیات و اطالع رســانی پیرامون این همایش در ســطح 
ملی و بین المللی را خواستار شد و گفت: استان قم ظرفیت ها و پهنه های 
سرمایه گذاری قابل توجهی دارد که سرمایه گذاری در این استان می تواند 
نقش موثری در افزایش تولید ناخالص ملی ایفا کند. استاندار قم در بخش 

دیگري از سخنان خود برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و رونق 
تولید در قم را مورد توجه قرار داد و گفت: مدیریت اســتان با الزام مدیران 
مربوطه در حوزه شناسایی و احصاء ظرفیت ها و پهنه های سرمایه گذاری 
قم با بکارگیری روش های علمی، سعی دارد در این همایش طرح هایی که 
نتایج و بازده سرمایه گذاری آن برای سرمایه گذاران ملموس است، آماده و 
عملیات واگذاری پروژه ها را در خروجی این همایش اجرایی کند. سرمست 
بر حمایت از سرمایه گذارانی که در شرایط سخت اقتصادی ثابت قدم بوده 
اند تاکید کرد وادامه داد: اولویت استان بر توسعه واحد های سرمایه گذاری 
داخل استان و در کنار آن جذب سایر سرمایه گذاران با کارنامه موفق است.

اســتاندار قم همچنیــن به ظرفیت های اســتان قم در حــوزه انرژی 
خورشــیدی اشاره و خاطر نشــان کرد: بهره برداری و اجرای طرح های در 
دست اقدام در این حوزه بررسی شود. گفتنی است در این جلسه مقرر شد، 
با همکاری مدیران اســتانی برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری 
استان، جهت ایجاد غرفه سرمایه گذاری استان قم در همایش فرصت های 
سرمایه گذاری کیش و معرفی این فرصت ها در یکی از پنل های اختصاصی 
و نیز حضور استاندار قم جهت معرفی همایش استان قم برنامه ریزی شود.

ارومیه- رونق:   احمــد مجرد اظهار کــرد: موکب خادمین 
امیرالمومنین)ع( در مکان یاد شــده بمنظور خدمت رسانی زائران 
اربعین حسینی از 19 مهرماه لغایت 3٠ مهرماه برپا می شود. وی با 
بیان اینکه کلیه هزینه های این کاروان تدارکاتی از محل  کمکهای 
نقدی و غیرنقدی کارکنان شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  
و سایر ذینفعان تامین شده است، تصریح کرد: در موکب  کارکنان 
نفت ارومیه، 4٠ خادم افتخاری اعم از خیاط، آشپز، برقکار، بهورز، 
بهداشتیار و .. آماده خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی هستند . 
روزانه برای یک هزار نفر صبحانه، یک هزار نفر نهار, یکهزار نفر شام، مدیر منطقه ارومیه افزود: برابر برنامه ریزی صورت گرفته قرار هست 

5 هزار نفر دسر میوه تهیه شــود و بصورت شبانه روزی با چای و 
شربت از زائرین پذیرایی گردد. وی تصریح کرد: در موکب منتسب 
به کارکنان نفت ارومیه امکان اسکان برای 5٠٠ نفر وجود دارد. این 
مقام مسئول خاطر نشان کرد: سوخت الزم برای کاروانهای زیارتی 
داخل اســتان و همچنین اتوبوسهای خارجی اعزامی از کشورهای 
همسایه تامین شده و لیست جایگاههای منتخب بصورت مکتوب به 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان دبیرخانه کمیته 
حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین استان و همچنین به فرمانداریها 

و شهرداریها ارسال شده است.

اصفهان – قاسم اسد :آمار اقالم ساخته شده در جهت تداوم بومي 
ســازي، هزینه انجام شده و میزان صرفه جویي به عمل آمده در شش 
ماه نخســت ســال جاري،  نوید بخش تالش بي وقفه براي استفاده از 
توانمندیهاي ساخت داخل کشور و همچنین جایگزیني اقالم خارجي 
بوده و بنابراظهار رئیس پشــتیباني ساخت داخل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان در کنارصرفه جویي اقتصــادي بالغ بر ٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر1٦4 
ریال، شــاهد  تداوم  چرخه تولید شرکت و کاهش خروج ارز از کشور 

نیز بوده ایم. سعید احترامیان  افزود: در شش ماه نخست سال جاري، 
اقالم ســاخته شده 198 قلم  به تعداد 821ر2٦  قطعه بوده که هزینه 
ســاخت آنها 355ر572ر922ر32 ریال بوده  است. این در حالي است  
که اگر میخواستیم از خارج از کشور آنها را وارد کنیم مي بایست افزون 
بر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر197 ریال هزینه مي کردیم.  گفتني است با وجود  
محدودیت هاي بین المللي ناشي از تحریم، این شرکت با محوریت قرار 
دادن فرمایشــات مقام معظم رهبري در خصوص سال " رونق تولید"، 

ساخت داخل تجهیزات مورد نیاز خود را  با شتاب فزاینده اي در دستور 
کار قرار داده اســت. در این مسیر با تالش متخصصان داخلي  و بهره 
مندي از  توانمندیهاي شرکتهاي  داخلي  به  روش مهندسیمعکوس، 
قطعات و تجهیزات اقالم بسیار مهمي ازجمله قطعات ماشین آالت دوار 
)کمپرسور،توربین،پمپ،میکسر و...( کولرهاي هوایي، مبدلهاي حرارتي، 
برجها و ظروف تحت فشــار، لوازم کوره ها، کنترل ولو و...  که  پیش از 

این با  خرید خارجي تامین مي گردید، ساخته شده است.

کرمانشاه منیر دشتی - اعضای شورای انسجام بخشی و فرماندهان 
پایگاههای مقاومت بسیج شرکتهای صنعت آب و برق استان کرمانشاه در 
نشستی با حضور نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه 
نبی اکرم )ص( به بررسی برنامه ها و اقدامات انجام شده در حوزه صنعت آب 

و برق استان برای ارائه خدمات به زائران اربعین امام حسین)ع( پرداختند.
در این جلسه که با هماهنگی مهندس تخت شاهی مسئول بسیج شرکتهای 
صنعت آب و برق استان در دفتر نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم 

)ص(برگزار گردید، حجت االســالم والمسلمین جلیلیان در خصوص برپایی 
موکب های اربعین حســینی و ارائه خدمات به زائرین اباعبداهلل الحسین)ع( 
توســط بسیجیان صنعت آب و برق اســتان کرمانشاه تأکید کرد. همچنین 
مهندس علیرضا تخت شــاهی رئیس شورای انسجام بخشی و مسئول بسیج 
صنعت آب و برق استان نیز طی سخنانی با ارائه گزارش اقدامات انجام شده، 
گفت: مجموعه بسیج صنعت آب و برق استان با توجه به اهمیت میزبانی زائران 
اربعین برای استان کرمانشاه و سیاستهای وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و 

فاضالب کشور و شرکت توانیر و منابع آب کشور در خصوص ارائه هرچه بهتر 
و مطلوبتر خدمات حوزه آب و برق، شرکت های وابسته و زیرمجموعه وزارت 
نیرو در استان، تمهیدات مناسبی برای میزبانی زائران امام حسین)ع( اندیشیده 
و اقدامــات مؤثری انجام داده اند. وی تصریــح کرد: همانگونه که از عملکرد 
مجموعه بســیج صنعت آب و برق در سالهای اخیر مشاهده می شود انشاهلل 
امسال و در میزبانی اربعین نیز با اقدامات مدیریتی و اجرایی مطلوب و بسیج 

نیروهای خود، باز هم میزبانان سربلندی در خدمات رسانی به زائران باشیم.

همدانـ  فاطمه صنیعی وحید :رییس دانشــکده بهداشــت 
اســتان همدان بیان کرد: هدف نهایی تمام رشته های مستقر در 
دانشکده بهداشت حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم، چهارم 
و افزایش شاخص امید به زندگی است. با توجه به رشد قابل قبول 
در فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تاکید بر رشد و کیفیت برنامه 
ها اولویت دارد.  قربانی افزود:  با توجه به اینکه دانشگاه های نسل 
سوم دانشــگاه های کار آفرین و ثروت آفرین است، در این زمینه 
دانشکده بهداشــت در سال جاری، 9 قرارداد با موسسات و صنایع 
مختلف با بودجه ای بالــغ بر 33 میلیارد ریال منعقد کرده که در 
سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشــور کم نظیر است، با توجه 
به پتانسیل های موجود باید این ظرفیت ها نیز افزایش یابد .  وی 
افزود: دانشــکده بهداشــت با توجه به گذشت زمان در برحه های 
مختلــف ماموریت های ویژه ای را بــرای خود هدف گذاری کرده 
است؛ در چند سال اخیر با توجه به اینکه در بخش های آموزش و 
پژوهش رشد خوبی داشتیم موفق به دریافت مجوز جذب دانشجو 
در شش رشته مقطع دکتری و همچنین 9 مجوز دوره کارشناسی 
ارشــد شده ایم. وی تصریح کرد: در غرب کشور دانشکده بهداشت 
تنها دانشــکده ای اســت که مجوز Mph را کسب کرده است و 
همچنین تنها قطب بهداشت حرفه ای کشور نیز می باشد . وی در 
خصوص دوره های Mph افزود: این دوره ها معموال برای مدیران 
و مسئولین بهراشتی برگزار می شود که شرط ورود به دوره داشتن 
مدرک دکتری یا حداقل کارشناســی ارشد است. هدف اصلی این 

دوره ها فراگیری کاربردی علم در مباحث بهداشتی است.
وی یاد آور شد: که در کشور ففط پنج دانشگاه است که مجوز راه 

اندازی این دوره را دارند که در غرب کشور این مجوز را فقط همدان 
کسب کرده اســت . وی در خصوص دانشگاه نسل چهارم افزود: این 
دانشــگاه ها دو الی سه سال است که مطرح شده و تعداد آنها نیز در 
سطح دنیا انگشت شمار هست که فعالیت این مجموعه ها به صورتی 
است که عالوه بر آموزش،پژوهش،فناوری، کار آفرینی و ثروت آفرینی، 
تاثیر بر محیط و توسعه محلی دارند. این دانشگاه ها قادرند تبدیل به 
قطب علمی شوند و عالوه بر اینکه وظایف ذاتی خود را انجام می دهد 
موجب شکوفایی منطقه می شود و اثرات محلی میگذارد و به واسطه 
آن تغیراتی در منطقه رخ میدهد.  وی گفت: دانشکده بهداشت سال 
گذشته در وزارت بهداشت رتبه اول را درطرح های مرتبط با صنعت 
کســب کرد. وی در خصوص جذب دانشجوی خارجی افزود: زمینه 
های جذب دانشــجوی خارجی بخشی به دانشکده مربوط می شود 
بخشی به دانشگاه، وزارت خانه و سیاست های دولت. در بخش مرتبط 
با دانشــکده، با برنامه ریزی های انجام شــده زمینه و آمادگی های 
الزم جهت جذب دانشجوی خارجی در مقاطع دکتری و کارشناسی 
ارشد فراهم شده است که جز اولویت ها و برنامه های اصلی دانشکده 
است. وی در خصوص برنامه های آینده دانشکده گفت: بعد از این به 

دنبال راه اندازی رشــته ها و دوره های کاربردی برای جامعه هستیم 
و به دنبال راه اندازی رشــته هایی نیستیم که فارغ التحصیالن بیکار 
را افزایش دهیم؛ در حال حاضر Mph ســالمت سالمندی با توجه 
به تغییر هرم جامعه که به ســمت سالمندی می رویم، امسال اولین 
دوره Mph سالمت سالمند راه اندازی شد،که بستر سازی می شود 
کارشناسی ارشد و دکتری سالمت سالمندی را نیز داشته باشیم چرا 
که نیاز جامعه در آینده نزدیک است که متخصصین و مراکز سالمتی 
که متولی سالمت سالمندی هستند در کشور راه اندازی شود از رشته 
های دیگر،  سالمت و ترافیک  با توجه به آمار باالی مصدومان و کشته 
های سال های اخیر در حوادث جاده ای است؛ بنابراین دنبال چنین 
رشته هایی هستیم و همچنین راه اندازی رشته مدیریت پسماند که 
در این خصوص زمینه ها آماده شــده و جز رشته هایی است که نیاز 
جامعه است و فارغ التحصیالن این رشته ها میتوانند اثری بر جامعه 
داشته باشــند. وی در پاسخ به این سوال که دانشکده بهداشت تنها 
قطب علمی و بهداشــت حرفه ای کشور است افزود: در بحث آمایش 
ســرزمینی یکی از برنامه هایی که دولت جمهوری اســالمی ایران 
دارد قطب بندی فعالیــت های مختلف از جمله فعالیت های علمی 
و آموزشــی است. وزارت بهداشت با توجه به ارزیابی های انجام داده، 
بهداشت حرفه ای دانشکده علوم پزشکی همدان را حائز شرایط کسب 
قطب علمی آموزشی در کشور تشخیص داده است.   ایشان  در ادامه 
گفت: دانشکده بهداشت در بخش پژوهشی دارای پنج مرکز تحقیقات، 
پنج مجله علمی پژوهشــی، 15 آزمایشگاه و کارگاه است. در ضمن 
تنها مجله دانشــگاه  ایندکس شده در ISI نیز در دانشکده بهداشت 

اداره می شود.

 بیانیه بنادر و دریانوردی هرمزگان درباره
رفع توقیف نفتکش "استنا ایمپرو" و آغاز حرکت از لنگرگاه

استاندار: از ظرفیت هاي ملي براي جذب سرمایه گذاري در قم استفاده شود

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه:
پذیرایی روزانه از ۳000 زائر اربعین حسینی در موکب کارکنان نفت ارومیه 

رویکرد  شرکت پاالیش نفت اصفهان به ساخت داخل،  صرفه جویي ارزي به همراه داشته است

نشست فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج صنعت آب و برق استان کرمانشاه با رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه نبی اکرم )ص(

رییس دانشکده بهداشت استان همدان: 

آمار بیکاران فارغ التحصیل بهداشت از معدل بیکاری سایر رشته ها پایین تر است 
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ایــن امر یک واقعیت غیرقابل انکار اســت که هــر فرد در طول روز، 
حداقــل یک خرید را انجــام خواهد داد. تفاوتی ندارد که خرید شــما 
بــه چه مقدار بودجه نیاز خواهد داشــت، عدم رعایــت برخی از موارد 
باعث می شــود تا یک عادت اقتصادی بد در شــما شکل گیرد. درواقع 
بســیاری از افراد در خریدهای خود اشــتباهاتی را انجام می دهند که 
باعث می-شــود تا همواره احساس رضایت کامل از خرید خود نداشته 
باشند. این امر در حالی اســت که تحقیقات نشان می دهد که افراد از 
وجود این دســته از اشتباهات نیز غافل هستند. به همین خاطر آگاهی 
در این زمینه، گام نخست محسوب می شود. درواقع با جایگزین کردن 
عادت هــای مثبت به جای موارد مضر، می توان اســتفاده بهتری را از 
درآمد داشــت و از خرید خود بیشترین رضایت ممکن را به دست آورد. 
تحت این شــرایط شــما امکان پس انداز و اســتفاده از پول خود برای 
سرمایه گذاری و یا شرکت در کالس-های آموزشی را پیدا خواهید کرد 
که به بهبود شــرایط کاری و میزان درآمد شــما منجر خواهد شد. در 
همین راستا و در ادامه به بررسی 1۰ مورد منتخب خواهیم پرداخت. 

۱-برای تفریح خرید نکنید 
یکی از عادت های بســیار بد افراد این اســت کــه صرفا برای دیدن 
محصوالت به پاساژ ها و مراکز خرید می روند. این امر در حالی است که 
آمارها حاکی از آن است که این اقدام باعث می شود تا افراد خریدهایی 
را انجام دهند که ابدا جزو اولویت ها و نیاز آنها محســوب نمی شــود. 
برای برخی دیگر، خرید به یک عادت رفتاری تبدیل شده است. همین 
امر نیز به نوعی به مانند یک اعتیاد برای افراد شــده است، با این حال 
این اقدام باعث خواهد شد تا شــما برخالف برنامه ریزی ها رفتار کرده 
و بودجه کافی برای رســیدگی به اولویت ها را نداشــته باشید. در این 
رابطه توصیه می شود که جست وجو در مراکز خرید را تنها برای زمانی 
بگذارید که خواهان خرید هستید. این امر در زمینه مدیریت زمان شما 
نیز کامال تاثیرگذار خواهد بود. فراموش نکنید که برای سرگرم شــدن، 
همــواره راهکارهای دیگری نیز وجود دارد. به همین خاطر نباید اجازه 
دهیــد که خرید کردن به تفریح و یا حتی عادت رفتاری شــما تبدیل 
شــود. در غیر این صورت ترک آن سخت خواهد شد. با عدم انجام این 

امر، در همان ماه اول، شاهد پس انداز بیشتری خواهید بود. 
2-خرید کردن را به عاملی برای بهبود روحیه تبدیل نکنید 

اگر احســاس بدی دارید، ضروری اســت تا آن را به صورت ریشه ای 

درمان کنید. درواقع خریدکردن تنها می تواند برای شما یک حس خوب 
چند دقیقه ای را به همراه داشــته باشد. فراموش نکنید که این اقدام، 
کامال پرهزینه بوده و باعث بروز فشارهای عصبی دیگری خواهد شد. به 
همین خاطر الزم است تا به دنبال روش های کم هزینه تری برای بهبود 
حال خود باشــید. با کمی جســت وجو و افزایش خودآگاهی، به موارد 
بسیار مناسبی دست پیدا خواهید کرد. برای مثال فردی ممکن است به 
این دلیل تعداد زیادی لباس خریداری کند که از تناسب اندامی خوبی 
برخوردار نبوده و همین امر باعث شــده اســت تا در هر لباسی، به آن 
صورتی که می خواهد، دیده نشود. بدون شک مقصر این امر لباس های 
خریداری شده نبوده و این مشکل تا زمانی که علت آن به خوبی برطرف 
نشود، با شما باقی خواهد ماند. درواقع راهکار درست در این شرایط این 
اســت که با انتخاب یک ورزش و رژیم غذایی مناسب، به سمت تناسب 
اندام گام بردارید. فراموش نکنید که برای یک بدن متناســب و ورزیده، 
حتی یک تیشرت ساده نیز کامال زیبا جلوه خواهد کرد. به همین خاطر 

همواره باید دلیلی منطقی برای خرید خود داشته باشید. 
3-همواره قبل از خرید تحقیقات الزم را به عمل آورید 

عدم انجام تحقیقــات در هر زمینه ای می تواند کامال آسیب رســان 
باشــد. این امــر در رابطه با خرید کردن نیز کامــال صادق بوده و الزم 
است تا از خرید های لحظه ای و صرفا احساسی فاصله بگیرید. به همین 
خاطر نیز توصیه می شــود که بین قصد خرید و انجام آن، حداقل یک 
روز فاصله بیندازید تا زمان کافی برای تحقیقات را داشته باشید. در این 
رابطه فراموش نکنید که برخی از موارد، نیاز به تحقیقات بیشــتری نیز 
دارنــد. به همین خاطر صرفا به یک روز اکتفا نکرده و به میزان اهمیت 
خرید خود نیز توجه داشــته باشید. فراموش نکنید که حتی برای انجام 
خریدهای کوچک و روزمره نیز شــما به انجــام تحقیقات نیاز خواهید 
داشــت تا بهترین نتیجه ممکن را به دست آورید. برای این امر استفاده 
از تکنولوژی نیز می  تواند کامال موثر باشــد. برای مثال از طریق سایت 
آمازون، می توان به مشــخصات محصوالت مختلف و نظرات خریداران 
آنها دســت پیدا کــرد. به همین خاطر تحقیق کــردن را نباید اقدامی 

سخت تلقی کرد. 
4-به دنبال بهترین قیمت ها باشید 

بدون شــک هر فروشــگاهی، نرخ متفاوتی را دارند. به همین خاطر 
بهتر اســت تا به دنبال بهترین قیمت موجود در بازار باشــید. درواقع 
توجه به قیمت محصوالت، باید یکی از معیارهای شــما باشد. در نهایت 
این امر به شــما کمک خواهد کرد تا نسبت به ارزش خرید محصوالت، 
به نتایج بهتری دســت پیدا کنید. در این رابطه نیز امروزه ســایت ها 

و اپلیکیشــن های مختلفی وجــود دارند که قیمت یــک محصول در 
فروشگاه های مختلف را نشان داده و پایین ترین آن را معرفی می کنند. 
اگرچه ممکن اســت اختالف قیمت ها چندان زیاد نباشــد، با این حال 
فراموش نکنید که همواره این صرفه جویی های کوچک، در کنار هم ارقام 
بزرگی را شــکل خواهند داد. همچنین ضروری است تا انواع تخفیف ها 
را مورد توجه قرار دهید. برای مثال یک فروشــگاه تازه تاسیس، بدون 
شــک برای جذب مشتری تخفیفات ویژه ای را بر روی محصوالت خود 
خواهد داشــت. همچنین برخی از شرکت ها به مناسبت های مختلف، 
تخفیفات ویژه ای را تحت عنوان انواع جشنواره ها ارائه می کنند که باید 

مورد توجه شما باشند. 
5-از تخفیف ها استفاده کنید 

با ثبت نام و اســتفاده از اپلیکیشن بسیاری از برندها، از انواع کدهای 
تخفیفی آنها برخوردار خواهید شــد. برای مثال برنــد اوبر)بزرگترین 
شــرکت فعال در زمینه تاکسی اینترنتی( انواع کدهای تخفیف را برای 
دارندگان اپلیکیشــن خود ارائه می دهد. به همین خاطر شــما باید به 
دنبال پیدا کردن این کدهای تخفیف باشــید. همچنین فراموش نکنید 
که برخی از ســایت ها، به معرفــی تخفیفات ویــژه برندهای مختلف 
می پردازند که اســتفاده از آنها باعث صرفه جویی فوق  العاده در بودجه 
شما خواهد شد. برای مثال سایت www.coupons.com یکی از 

این موارد محسوب می شود. 
6-به هزینه های حمل و نقل توجه کنید 

بســیاری از افراد در طول روز مجبور به اســتفاده از وســایل نقلیه 
عمومی و یا خصوصی هســتند. این امر در حالی اســت که شما باید به 
بهترین گزینه ها توجه داشته باشید. برای مثال در برخی از موارد مترو، 
مناسب ترین گزینه بوده و در برخی از موارد، راه رفتن بهترین انتخاب 
اســت. در این رابطه ضروری است تا به قیمت هر یک و وضعیت بودجه 
خود نیز توجه داشــته باشید. برای مثال ممکن است استفاده مداوم از 
تاکســی، اگرچه گزینه راحتی محسوب شــود، با این حال ابدا مناسب 
بودجه شما نیســت. در نهایت اگر یک سبک زندگی کم خرج را داشته 
باشید، بدون شک هیچ گاه با مشکل کمبود بودجه مواجه نخواهید شد. 
فرامــوش نکنید که در این زمینه، هیچ گاه به مقایســه  نپرداخته و به 
صورتی که مناســب شما و بودجه تان است، زندگی کنید. به هر میزان 
که پول بیشــتری در اختیار داشته باشید، آرامش و امکانات الزم برای 

بهبود در آینده را خواهید داشت. 
۷-برندگرایی را کنار بگذارید 

اشتباه بزرگ بسیاری از افراد این است که خود را مقید به استفاده از 

برندهایی خاص می کنند. این امر در حالی اســت که می توان کیفیت 
مشابه آنها را با قیمت های به مراتب پایین تر خریداری کرد. به همین 
خاطــر هیچ گاه نباید به فردی برندگرا تبدیل شــوید. البته این امر به 
وضعیت بودجه شــما نیز بستگی خواهد داشت، با این حال بهتر است 
تا خــود را به یک برند محــدود نکنید تا همــواره بتوانید مقرون به 
صرفه ترین خرید ممکن را داشــته باشــید. در ایــن رابطه همواره به 
خاطر داشــته باشــید که تمامی برندهای مطرح جهان، قیمت ها را 
تنها به علت شــهرت خود باال برده اند. به همین خاطر ارزان تر بودن 
یــک جنس، همواره به معنای کیفیت پایین تر آن نیســت. در نهایت 
فراموش نکنید که اگر به واســطه استفاده از یک برند، اعتماد به نفس 
باالتری را داشــته باشید، بدون شــک هنوز شخصیت کاملی در شما 

شکل نگرفته است. 
8-به هنگام گرسنگی خرید نکنید 

در ابتدا الزم است توجه داشته باشید که گرسنگی، تنها یک اصطالح 
بوده و صرفا به مواد غذایی اختصاص ندارد. درواقع شما نباید در زمانی 
که بیش از حد به یک محصــول نیاز دارید، خرید خود را انجام دهید. 
برای مثال هنگامی که از آخرین وعده غذایی شما زمان زیادی گذشته 
باشــد، بدون شک خرید بعدی شــما بر پایه احساسات خواهد بود. به 
همین خاطر ضروری اســت تا خرید را قبل از نیاز شــدید پیدا کردن، 
انجام دهید. فراموش نکنید که این امر یک اصل روانشناســی محسوب 

شده و نباید در درستی آن تردیدی داشته باشید. 
۹-پول نقد را کنار بگذارید 

این امر که تنها کارت اعتباری خود را به همراه داشــته باشید، خرید 
کردن را ســخت تر خواهد کرد. در نهایت این امر باعث افزایش امنیت 
در نگهداری از درآمد شما خواهد شد. در این رابطه توجه داشته باشید 
که حتی در اختیار داشــتن هر دو آنها نیز مفید نخواهد بود. به همین 

خاطر تا حد امکان تنها کارت اعتباری را در کنار خود داشته باشید. 
۱۰-پرداخت اقساطی را فراموش کنید 

توصیه می شــود که تنها برای خرید موارد بیــش از حد پرهزینه به 
دنبال گرفتن وام و پرداخت اقســاطی باشــید. این امر نیاز به پرداخت 
بیــش از حد معمول برای یک جنــس را از بین برده و امکان مدیریت 
درســت بودجه را فراهم خواهد کرد. در این رابطه برای خریدهای خود 
اولویت بخشــی مناسبی را داشته باشــید و تنها زمانی به دنبال خرید 
بروید که بودجه کافی برای آن در اختیار دارید. درواقع برای یک خرید 

خوب، شما باید صبر کافی نیز داشته باشید. 
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تغییر زمینه کاری یکی از امور دشــوار در دنیای کسب و کار 
اســت. این امر حتی از تغییر شغل نیز ســختی های بیشتری 
دارد. افراد به طور معمول پس از تغییر شــغل در همان زمینه 
تخصصی و سابق شان کار دیگری پیدا می کنند. با این حال پس 
از تغییــر زمینه کاری همه چیز متفــاوت خواهد بود. در اینجا 
ما با دنیای تازه ای مواجه هســتیم. به عنوان مثال، یک کارمند 
بانک را در نظر بگیرید. این کارمند پس از 1۰ سال فعالیت در 
زمینه بانکی اکنون قصد شروع فعالیت کارآفرینی در زمینه ای 
کامال متفاوت با بانکــداری را دارد. بی تردید فرد موردنظر باید 
مهارت هــای کامال تازه ای را یاد بگیــرد. به همین خاطر تغییر 
زمینه کاری با تغییر شغل تفاوت عمده ای دارد. امروزه بسیاری 
از افراد براساس تجربه و مهارت شان در یک زمینه کاری مورد 
ارزیابــی قرار می گیرند. به این ترتیــب ورود به دنیایی تازه امر 
بسیار دشــواری خواهد بود. حتی اگر تغییر زمینه کاری کامال 
موفقیت آمیز باشد، بازهم امکان بروز چالش های پیش بینی نشده 

وجود خواهد داشت. 
ســازگاری با زمینه کاری تازه چندان ســاده نیست. یکی از 
مهارت های کاربردی در اینجا توانایی ســازگاری با شرایط تازه 
و بازاریابی شخصی است. خوشبختانه تکنیک های زیادی برای 
بازاریابی شــخصی وجود دارد. این امر شــانس ما برای یافتن 
شغل مناسب و موفقیت در زمینه تازه را دوچندان خواهد کرد. 
یکی از تکنیک های ابتدایی و ساده در این زمینه تبدیل رزومه 
شــخصی و ایجاد هماهنگی با زمینه کاری تازه اســت. به این 
ترتیب برندهای فعال در زمینه کاری جدیدمان اعتماد بیشتری 

به ما خواهند داشت. 
در ایــن مقاله من بــا همکاری اریک مک فران، کارشــناس 
چالش های کسب و کار و مربی شخصی، به بررسی دشواری های 
زمینه بازاریابی شــخصی به منظور انطباق با شــرایط تازه در 

دنیای کاری جدید خواهیم پرداخت. 
۱. شروع کار با انگیزه های شخصی

پیــش از تصمیم گیری جدی برای تغییــر زمینه کاری باید 
اندکــی حوصله به خرج دهیم. آیا به راســتی تصمیم فعلی ما 
براساس بهترین ارزیابی صورت گرفته است؟ متاسفانه بسیاری 
از کارمندان و کارآفرینان براســاس هیجانات زودگذر اقدام به 
تغییر زمینه کاری شــان می کنند. نتیجه این امر پشــیمانی از 
ایجاد تغییر در کوتاه مدت است. با این حال پس از انجام تغییر 
دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد، بنابراین باید دقت زیادی 
در این زمینه به خرج داد. در اینجا ما برای آینده طوالنی مدت 
کاری مــان تصمیم خواهیم گرفت. بی تردید اتکا بر هیجان های 

ناپایدار گزینه چندان مطلوبی نخواهد بود. 
ارزیابــی مهارت ها و انگیزه های شــخصی نقــش مهمی در 
تصمیم گیــری برای آینده شــغلی دارد. در بســیاری از موارد 
افــراد با ایــن کار در عمــل از تغییر زمینه کاری شــان صرف 
نظر می کنند. شــاید شــما در زمینه کاری تان مهارت و انگیزه 
کافی داشــته باشید، اما در جایگاه نادرستی مشغول به فعالیت 
هســتید. در این صورت تغییر کلی زمینــه کاری ایده چندان 

مناسبی نخواهد بود. 
از نظر من پاســخگویی به سه پرســش اساسی نقش مهمی 
در بهبــود وضعیت افراد برای تصمیم گیری خواهد داشــت. به 

پرسش های ذیل توجه کنید:
• ریسک ها و خطرهای تغییر زمینه کاری کدام است؟

• آیا چنین تصمیمی موجب شکوفایی بهتر استعدادهای من 
خواهد شد؟

• آیا من واقعا به تغییر زمینه کاری نیاز دارم؟ 
اگر پاسخ شما به پرســش آخر مثبت بود، باید دلیل این امر 
را نیز جویا شــوید. به راستی چرا تغییر زمینه شغلی برای شما 
مناسب خواهد بود؟ پاســخ این پرسش نقش مهمی در بهبود 

وضعیت شما خواهد داشت. 
2. اهمیت تعریف اهداف کاری

تغییــر زمینه کاری همیشــه با اهداف بزرگی همراه اســت. 
چالــش اصلی در اینجا ارزیابی امــکان تحقق اهداف موردنظر 
اســت. اگر اهداف ما بیــش از حد بلندپروازانه باشــد، امکان 
تحقق شان در عمل منتفی است، بنابراین تغییر حوزه کاری نیز 
ضرورتی نخواهد داشــت. به دلیل ریسک های زمینه تغییر کار 
باید تحقیقات اولیه دقیقی انجام داد. در غیر این صورت انتخاب 

ما در بلندمدت موجب ناکامی مان می شود. 
بســیاری از افراد در عمل هیچ گاه به تعریــف اهداف کاری 
نمی پردازند. به همین خاطر همیشــه نســبت به جایگاه شان 
اعتراض دارند. وضعیت آنها شــبیه به افراد ســردرگم اســت. 
درست به خاطر همین ســردرگمی هیچ کدام از اقدام های شان 

تاثیرگذار نخواهد بود. 
3. تعیین زمینه کاری جدید و ارزیابی هزینه ها

بی تردید ورود به یک زمینه کاری تازه دشواری های زیادی در 
پی دارد. این امر همیشــه همراه با هزینه های مشخصی خواهد 
بــود. به همین خاطر مــا باید نهایت دقت را بــه خرج دهیم. 
پــس از اطمینان از ضرورت تغییر زمینه کاری باید به ســراغ 
شناسایی زمینه های مناسب رفت. خروج از یک زمینه کاری و 
انتظار دریافت بدون فاصله پیشــنهاد همکاری در زمینه کاری 
تازه امری محال است. پیشنهاد من در این زمینه کنار آمدن با 
واقعیت های موجود است. به این ترتیب ما فرصت بهتری برای 

انطباق با تغییرات و برآورد هزینه ها خواهیم داشت. 
گاهی اوقــات هزینه تغییر زمینه کاری بیــش از اندازه زیاد 
است. به همین خاطر باید از آن صرف نظر کرد. به عنوان مثال، 
پس از 2۰ ســال فعالیت در زمینه طراحی لباس های ورزشی 
برای ورود به زمینه نویســندگی باید مهارت های بی شماری را 
کســب کنیم. این امر در عمل ما را با چالش های زیادی مواجه 
می کند. به ویژه  اینکه ما در ســن و ســال مناسب برای تغییر 

زمینه کاری نیز نیستیم. 
بهترین شــیوه برای ارزیابی هزینه هــای تغییر زمینه کاری 
برآورد مهارت های موردنیاز برای فعالیت در جایگاه مدنظرمان 
اســت. به این ترتیب ما فرصــت تصمیم گیری کامال عقالنی را 

خواهیم داشت. 
4. اهمیت برنامه ریزی

تصمیم گیری برای تغییر زمینه کاری بدون برنامه ریزی دقیق 
امکانپذیر نیســت. بســیاری از برندها در زمینه کسب و کار به 
دلیل فقدان برنامه منسجم با شکست مواجه می شوند. به طور 
مشــابه، در زمینه تغییر شغل نیز باید چالش های ریز و درشت 
را مدنظر داشــت. برنامه ریزی دقیق و کاربردی فرصت غلبه بر 
بســیاری از چالش های موجود را به ما می دهد. به این ترتیب 
دیگر نیازی به تحمل سختی ها و رنج های متعدد در برخورد با 

مشکالت نخواهد بود. 

هر فردی به منظور دســتیابی به اهداف موردنظرش اقدام به 
تغییر زمینه کاری می کند. به همیــن خاطر برنامه ریزی برای 
دســتیابی به آن اهداف اهمیت خاصی دارد. عزم راســخ برای 
تغییر زمینه کاری بیانگر احســاس نیاز ماســت. بنابراین باید 
چنیــن امری با نهایــت دقت و به صورت اصولی انجام شــود. 
یکــی از پیش نیازهای اصلی در این زمینــه برنامه ریزی دقیق 
و کاربردی اســت. این برنامه ریزی باید شامل نحوه دستیابی به 
اهداف مان در دو مقطع کوتاه و بلندمدت باشــد. شاید الزم به 
ذکر نباشد، اما واقع گرایی در تعیین اهداف را نیز نباید فراموش 

کرد. 
5. ضرورت تغییر شیوه بازاریابی

تا اینجا بحث من بیشتر معطوف به تغییر زمینه کاری از سوی 
کارمندان بود. بی تردید همیشه تغییر کاری از سوی افراد مجزا 
صــورت نمی گیرد. گاهی اوقات برندها نیز اقدام به تغییر زمینه 
کاری شــان می کنند. در این زمینه بازآفرینی فرآیند بازاریابی 
برندمان اهمیت باالیی خواهد داشــت. الگوی بازاریابی قدیمی 
ما برای کســب و کاری متفاوت ســاماندهی شــده بود. با این 
حال اکنون برنامه برندمان به طور کلی متفاوت اســت. این امر 
نیازمنــد درک عمیق ما از زمینه کاری  جدیدمان و تالش برای 
بازاریابی بهینه در آن اســت. بی شک یک الگوی واحد بازاریابی 
در دو زمینه کاری مختلف به طور موفق نتیجه نخواهد داد. به 
همین خاطر باید نوع نگاه مان به زمینه موردنظر را تغییر دهیم. 
فعالیت مناسب در شبکه های اجتماعی برای اطالع رسانی در 
زمینه کســب و کار اهمیت زیــادی دارد. به همین خاطر باید 
اطالع رســانی دقیق در مورد برنامه برندمان برای تغییر زمینه 
فعالیتش داشــته باشــیم. امروزه اغلب برندها در اینستاگرام و 
توییتر فعالیت گســترده ای دارند بنابراین در زمینه تغییر شیوه 
بازاریابــی و اطالع رســانی پیرامون آن مشــکل چندانی وجود 

نخواهد داشت. 
6. اهمیت ارتباطات مان در زمینه کاری

ورود به عرصه ای تازه از کسب و کار گاهی به معنای ضرورت 
توسعه برند شخصی نیز هست. به این ترتیب ما شانس بیشتری 
برای یافتن شــغل مناســب در زمینه مورد عالقه مان خواهیم 
داشــت. مزیت اصلی توسعه برند شخصی امکان افزایش سطح 
ارتباطات مان با دیگران اســت. در دنیای کســب و کار سطح 
ارتباط ما باید دیگران اهمیت زیادی دارد. هرچه دامنه ارتباط 
عمیق ما با دیگران بیشــتر باشــد، امکان تاثیرگذاری موفق بر 

روی آنها بیشتر خواهد شد. 
بســیاری از افراد با بررسی سطح ارتباط فعلی شان و از دست 
رفتن تاثیــر آن در زمینه کاری تازه در عمل از تصمیم  شــان 
پشــیمان می شــوند. این امر به خوبی بیانگر اهمیت و قدرت 
ارتباطات در زمینه کسب و کار است. بی شک تالش برای ایجاد 
روابط تازه دشواری های خاص خود را دارد. برای همین باید به 
فکر ارزیابی دقیق شرایط پیش از تغییر زمینه کاری مان باشیم. 

نگارش دوباره داستان حرفه ای مان
بی تردید برداشــتن نخســتین گام ها در حــوز کاری جدید 
هیجان آور خواهد بود. اگر شما توصیه های فوق در مورد تغییر 
زمینه کاری را به خوبی رعایت کنید، شانس تان برای دستیابی 
به موفقیت دوچندان خواهد شــد. در نهایت امیدوارم در زمینه 
نگارش دوباره داستان حرفه ای تان در دنیای کسب و کار موفق 

باشید. 
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5 تکنیک جلب وفاداری مشتریان
راهکارهای جلب وفاداری مشتریان در دنیای کسب و کار

جلب وفاداری مشــتریان یکی از مهم ترین اهداف هر کســب و کاری محسوب می شود. امروزه منبع اصلی سود 
شرکت ها نه از مشتریان جدید، بلکه فروش چند باره به مشتریان ثابت شان حاصل می شود. اگر ما توانایی مناسب 
در زمینه حفظ وفاداری مشتریان را داشته باشیم، هزینه های تبلیغاتی و بازاریابی مان به شدت کاهش خواهد یافت. 
این امر به معنای امکان سرمایه گذاری بیشتر برای تولید محصوالت باکیفیت تر است. به عالوه، سود نهایی برندمان 
نیز افزایش خواهد یافت.  یکی از راهکارهای کاربردی برای جلب وفاداری مشتریان تالش برای ایجاد رابطه عاطفی 
با آنهاســت. به این ترتیب مشتریان عالقه بیشتری به برند ما خواهند یافت. این امر در مقیاس کلی موجب توجه 
بیشتر مشتریان به محصوالت برندمان می شود. عنصر اعتماد در کسب و کار بسیاری از برندها گم شده است. ایجاد 
رابطه صمیمی با مشتریان امکان بازیابی این عنصر اساسی را فراهم می کند.  بدون شک مزیت های جلب وفاداری 
مشتریان بسیار آشکار است. اغلب برندها نیز به خوبی آن را می دانند، بنابراین پرسش اساسی در اینجا شیوه جلب 
وفاداری مشتریان خواهد بود. این امر یک فرآیند نسبتا بلندمدت است. اشتباه بسیاری از برندها عجله بیش از حد 
در راستای جلب وفاداری مشتریان است. به این ترتیب در عمل آنها مخاطب را دلسرد می کنند. در ادامه این مقاله 

هدف اصلی من بررسی پنج راهکار تاثیرگذار و ساده برای جلب وفاداری مشتریان است. 
۱. بیان مزیت وفاداری برای مشتریان

وقتی صحبت از جلب اعتماد و وفاداری مشتریان می شود، اغلب کارآفرینان به سراغ شیوه های کلیشه ای مانند 
طراحی کارت ویزیت جذاب، برگزاری همایش یا دعوت از مشتریان برای بازدید از شرکت می روند. نقطه نظر من در 
اینجا به کلی متفاوت از جریان فوق است. بر این اساس ما باید به فکر تاثیر عملی برنامه جلب وفاداری مشتریان بر 
روی زندگی شان باشیم. به راستی کمپین ما چه تغییری در زندگی آنها ایجاد خواهد کرد؟ به عبارت بهتر، وفاداری 
به برند ما چه مزیت هایی برای مشتریان در پی دارد؟ بی تردید مشتریان به خوبی از مزیت های وفاداری شان به یک 
برند برای طرف مقابل آگاهی دارند. وظیفه ما در این میان بیان مزیت های وفاداری این امر برای مشتریان است. در 
نتیجه تمایل مشتریان برای وفاداری به برند ما افزایش خواهد یافت. متاسفانه بسیاری از برندها در طول چند سال 
اخیر روند وارونه ای را در پیش گرفته اند. به این ترتیب فقط به دنبال تبلیغ وفاداری مشتریان به برندشان هستند. 
وقتی هیچ دلیلی برای وفاداری مشــتریان ذکر نشود، این عمل به نوعی بی فایده به نظر خواهد آمد، بنابراین گام 

نخست ما جلب وفاداری مشتریان با بیان مزیت های آن برای آنها خواهد بود. 
VIP 2. راه اندازی بخش

بی تردید تکنیک های بسیاری برای جلب حمایت مشتریان و تبدیل شان به مشتریان وفادار وجود دارد. بهترین 
تکنیک ها در این زمینه به طور معمول موجب احســاس ویژه و منحصر به فردی در مشتریان می شود. این امر به 
خوبی اهمیت مشتریان در نگاه برندها را نشان می دهد. بی تردید همه ما از اینکه مهم تلقی شویم، لذت می بریم.  
ایجاد بخش VIP برای مشتریان معموال گزینه پرهزینه ای تلقی می شود. به طور معمول مشتریان برای بهره مندی از 
خدمات بخش VIP مقدار مشخصی هزینه اضافی پرداخت می کنند. البته این امر به معنای دریافت هزینه عضویت 
در بخش VIP از سوی ما نیست. در اینجا ماجرای ما به کلی متفاوت است، بنابراین باید به دنبال شیوه های کاربردی 
برای جلب حمایت مشتریان باشیم. عضویت رایگان مشتریان در بخش ویژه گزینه مناسبی برای جلب وفاداری آنها 
محسوب می شود. به این ترتیب آنها تمایل بیشتری به وفاداری به ما و کسب و کارمان خواهند داشت. نکته مهم 
در اینجا عدم دریافت هزینه برای عضویت در بخش VIP است. در عوض معیار ما باید سابقه خرید مشتریان باشد. 
به عنوان مثال، وقتی مشتریان به سه خرید رسیدند، آنها را به طور خودکار در باشگاه ویژه عضو کنید. مزیت این 

عضویت برای مشتریان امکان بهره مندی از خدمات بیشتر در کنار تخفیف های گسترده خواهد بود. 
3. برنامه همکاری مشترک با دیگر برندها

امروزه بسیاری از برندها برنامه های کاری خود را به صورت انفرادی پیش می برند. این امر ناشی از تلقی همکاری 
با سایر برندها به مثابه همکاری با رقبا و دشمنان مان است. بی تردید در دنیای امروز چنین تلقی از رقبا به هیچ وجه 
درست نیست. به همین خاطر ما باید به فکر تغییر نوع نگرش مان باشیم. همکاری با سایر رقبا برای جلب وفاداری 
مشتریان الزاما اشتباه نیست. این امر به شرط برنامه ریزی درست و دقیق ما برای جلب نظر مشتریان سودمند نیز 
خواهد بود. در اینجا طرف های همکاری باید از پیش اهداف خود را به روشــنی تنظیم کنند. به این ترتیب امکان 
بهره مندی از مزایای عمده جلب مشــتریان وفادار فراهم خواهد شد.  یکی از مزیت های اصلی همکاری در زمینه 
جلب وفاداری مشتریان امکان تبادل مشتری و یافتن مشتریان وفادار تازه است. بی تردید این امر برای هر دو طرف 
ماجرا سودمند است. از یکسو برند ما مشتریان تازه ای پیدا می کند، از سوی دیگر مشتریان یک برند امکان آشنایی 

با محصوالت و خدمات یک شرکت تازه را خواهند داشت. 
4. برنامه تقویت انگیزه مشتریان برای خرید

یکی از ساده ترین شیوه های جلب وفاداری مشتریان برنامه های ترغیب به هزینه بیشتر است. هدف اصلی در این 
نوع برنامه ها ایجاد شــرایط مناسب برای خرید ارزان تر مشتریان است. به این ترتیب آنها به خرید از برند ما عادت 
خواهند کرد. امروزه این شیوه از سوی بسیاری از برندهای معتبر نیز دنبال می شود. فلسفه تخفیف های مناسبتی 
یا کمپین های ویژه کاهش قیمت محصوالت نیز دقیقا تقویت همین نوع عادت است.  به منظور پیروی از این الگو 
ابتدا محصوالت پرفروش برندتان را مشخص کنید. در مرحله بعد باید تخفیف های مناسب و تاثیرگذاری بر روی آن 
دسته از محصوالت اعمال کنیم. در نهایت نیز با تبلیغ گسترده امکان جلب نظر مشتریان هدف فراهم خواهد شد. 
وقتی مشتریان به خرید از برند ما عادت کنند، دفعات بعد به طور طبیعی ابتدا به سراغ محصوالت ما خواهند رفت. 

بی تردید این امر تاثیر انکارناپذیری در جلب حمایت و وفاداری مشتریان بازی خواهد کرد. 
5. برنامه های ارزش محور

گاهی اوقات مشتریان صرفا به دنبال تخفیف بهتر نیستند. امروزه مشتریان به ارزش های پیشنهادی مشتریان نیز 
توجه ویژه ای دارند. به این ترتیب بهره مندی از ارزش های تاثیرگذار در ساختار برندمان فرآیند تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان را بسیار ساده خواهد کرد. بی شک طراحی یک ارزش مناسب در مرحله عمل بسیار دشوارتر از این حرف ها 
خواهد بود. به همین خاطر اغلب برندها در انجام آن با مشکالت عمده ای مواجه هستند. پیشنهاد من در این بخش 
توجه به سلیقه مشتریان و نحوه فعالیت سایر برندهاست. به طور معمول برندهای بزرگ در زمینه تولید ارزش های 
مورد عالقه مشتریان مهارت باالیی دارند. به این ترتیب الگوبرداری از برندهای بزرگ راهکار مناسبی برای موفقیت 

در عرصه کلی کسب و کار خواهد بود. 
مزیت اصلی برنامه های ارزش محور عدم نیاز به اختصاص بودجه کالن برای ســاماندهی آنهاست. به این ترتیب 
برندها فرصت مناسبی برای صرفه جویی در هزینه های خود خواهند داشت. بی تردید وقتی مشتریان از نظر احساسی 
با برندمان ارتباط مناسب برقرار کنند، امکان تاثیرگذاری بر روی آنها افزایش خواهد یافت. نکته مهم در اینجا عدم 
عجله برای دستیابی به نتایج مناسب است. به این ترتیب ما باید شکیبایی الزم برای نتیجه بخشی برنامه بلندمدت مان 

را به خرج دهیم. بی شک نتایج این صبر و شکیبایی ارزش این همه صبر و تحمل را خواهد داشت. 
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در مطالب پیشــین به 2۹ اقدام ضــروری برای موفقیت 
اشاره کردیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

3۰-۱۰درصد از درآمد خود را پس انداز کنید 
در زمینــه پس انداز، این امر که تعادل خوبی را داشــته 
باشــید، بسیار مهم است. درواقع بســیاری از افراد در این 
زمینــه بیش از حد افراطی عمــل کرده و همین امر باعث 
می شــود تا از زندگــی خود لذت کافــی را نبرند. این امر 
در حالی اســت که شــما باید به دنبال یــک نرخ منطقی 
و ســودمند باشید. برای این امر 1۰درصد از درآمد ماهانه، 
انتخابی هوشمندانه محسوب می شود. با این پس اندازهای 
کوچــک، در درازمــدت قادر بــه انجام کارهــای بزرگ 
خواهیــد بود، با این حال توصیه می شــود تا در اندیشــه 
سرمایه گذاری هایی نیز باشید تا از ارزش پول شما کاسته 
نشــود. در آخر فراموش نکنید که یک سبک زندگی کامال 
مصرف گرایانه، شــما را درگیر خرج های بســیاری خواهد 
کرد. به همین خاطر ضروری اســت تا بدون توجه به آحاد 

جامعه، طبق اصول خود زندگی کنید. 
3۱-۱۰درصد از درآمد خود را صرف کارهای 

انسان دوستانه کنید 
شــخصی که بــه دیگــران کمــک مالی می کنــد، به 
ثروت هایی دست پیدا خواهد کرد که غیرقابل باور خواهد 
بود. این امر از جمله باورهای مذهبی محسوب شده و افراد 
موفقی نظیر کریســتیانو رونالدو نیز آن را از جمله دالیل 
موفقیت خــود عنوان کرده اند. بــه همین خاطر ضروری 
اســت تا بخشــی از درآمد خود را برای این امر اختصاص 

دهید. این اقدام شــخصیت شــما را ارتقا داده و از وابسته 
شــدن بیش از حد به پــول، جلوگیری خواهــد کرد. در 
نهایت همیشه به خاطر داشــته باشید که بیل گیتس نیز 
عنوان کرده اســت که تمامی ثروت خود را پس از مرگ به 

موسسات خیریه خواهد بخشید. 
32-مصرف روزانه حداقل 8 لیوان آب را فراموش 

نکنید 
۷۰درصد از بدن انسان ها را آب تشکیل داده است. این 
امر بــه معنای الزامی بودن این ماده برای بدن اســت. به 
همین خاطر باید برای آن برنامه ریزی درســتی را داشــته 
باشــید. در غیر این صورت با انواع مشکالت در کوتاه مدت 
و درازمدت مواجه خواهید شد. برای این امر همراه داشتن 

همیشگی یک بطری، کامال ضروری خواهد بود. 
33-اجاره نشینی را فراموش کنید

از جملــه عادت های غلــط اقتصادی افراد این اســت 
کــه اجاره نشــینی را به خرید خانه هــای کوچک ترجیح 
می دهند. این امر اگرچه یک آســایش کوتاه مدت را برای 
شما به همراه خواهد داشت، با این حال بدترین ضربه ها را 
در درازمدت برای شما به همراه دارد. برای این امر همواره 
توصیه می شــود تا تنها به دنبال خریــد خانه برای خود 
باشید. بدون شــک با گذشت زمان، شما شرایط بهتری را 
برای خرید خانه های بزرگ تر در اختیار خواهید داشــت، 
بــا این حال اگــر از همان ابتدا اجاره نشــینی را به عادت 
خود تبدیل کنید، هیچ گونه ســرمایه قابل رشــدی را در 
اختیار نخواهد داشــت. این امر اگرچه ممکن اســت شما 
را در ابتدای کار با تنگ دســتی مواجه ســازد، با این حال 
شرایط بهتری را برای پیشــرفت در سال های آینده مهیا 
خواهد کرد. در این رابطه فراموش نکنید که ثروتمندترین 

افراد جهان نیز در ابتدا زندگی ســخت و بســیار ساده ای 
داشته اند. 

34-بالفاصله پس از بیدار شدن، اقدام به چک کردن 
ایمیل و شبکه های اجتماعی خود نکنید 

اگرچه این امر که افراد بالفاصله پس از بیدار شــدن به 
سراغ گوشی تلفن همراه خود بروند، به یک عادت رفتاری 
تبدیل شده است، با این حال واقعیت این است که این امر 
باعث خواهد شد تا انرژی و زمان زیادی را از دست بدهید. 
این امر در حالی اســت که اقدامات الزم است تا صبح خود 
را بــا اقداماتی مفید و انرژی بخش نظیر ورزش، آغاز کنید. 
از جمله ویژگی های شــبکه های اجتماعی این اســت که 
بــه علت فضای نامحدود آنها، افــراد را بیش از حد درگیر 
می کنند. این امر به ســادگی برنامه زمانی شــما را دچار 
مشــکل خواهد کرد. به همین خاطر بهتر است تا دفعات 
چک کردن شــبکه های اجتماعــی و ایمیل  های خود را 
محدود کرده و از زمان های استراحت و یا پایانی کار خود، 

به انجام آنها بپردازید. 
35-هر سال یک تغییر اساسی را در زندگی خود 

ایجاد کنید 
اگر هر ســال پیشــرفت قابل توجهی را نداشته باشید، 
بدون شــک شــانس موفقیت خود را کاهش خواهید داد. 
به همین خاطر ضروری اســت تا هر ســال به دنبال یک 
بهبود اساسی باشید. فراموش نکنید که این امر تنها شامل 
مــوارد مهم در زمینه کاری نبوده و حتی در زمینه زندگی 
شــخصی نیز می توان بســیاری از مواردی را پیدا کرد که 

پرداختن به آنها با تغییرات بزرگی همراه است.
ادامه دارد ...
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