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چرا اقتصاددانان نسبت به طرح نمایندگان مجلس برای اصالح نظام بانکی انتقاد دارند؟

 اما و اگرهای
طرح جدید بانکداری

فرصت امروز: سال 1362 بود که قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب مجلس شورای اسالمی و به تأیید شورای نگهبان رسید 
و اکنون بیش از سه دهه از زمان تصویب و اجرای آن می گذرد. اگرچه قرار بود این قانون به مدت پنج سال و به  طور آزمایشی در 
بانک ها اجرا شود تا با آسیب شناسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن، قانونی جامع تر تدوین شده و در نظام بانکی ایران عملیاتی 
شود، اما متأسفانه این آسیب شناسی خیلی طوالنی شد و به جای پنج سال بیش از سه دهه طول کشید تا دولتمردان و نمایندگان 
مجلس به این فکر بیفتند که باید این قانون را به روزرسانی کرد. همین تاخیر سه دهه ای در ارائه الیحه بانکداری بدون ربا و اصالح 
مقررات بانکی باعث شده تا نمایندگان مجلس دهم دست به کار شده و طرحی را با عنوان »طرح جامع بانکداری اسالمی« تدوین 
کنند تا در ماه های پایانی عمر این مجلس، اثری ماندگار در اقتصاد ایران به جای بگذارند. البته این طرح هم اکنون در کمیسیون...

برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۱۹ از 3 قاره معرفی شدند

نوبل اقتصاد برای 3 نظریه پرداز فقر
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عملکرد بازار سرمایه در شهریورماه نشان می دهد

بانک ها سومین صنعت بزرگ بازار سهام

۱۲شخصیت مختلف در محیط کار و روش درست تعامل با آنها
شروع کسب و کار و 8 نکته کلیدی

استارت آپ ها چگونه باید جلسات کاری پربازدهی داشته باشند؟
5 اشتباه مهلک در زمینه تولید محتوای تاثیرگذار

مراحل برندسازی: ۱۱ مرحله آسان برای ساختن یک برند موفق
چرا برندها به چهره ای انسانی نیاز دارند؟

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

پیش بینی جدید مینگ چی کو 
از محصوالت اپل در سال ۲۰۲۰

4

»فرصت سـوزی« کلمـه ای آشـنا در اقتصـاد ایران اسـت؛ 
فرصت هایی کـه با مزیت های اقتصادی کشـورمان از جمله 
انرژی ارزان، نیروی انسانی جوان، وجود ذخایر عظیم نفت، 

گاز، مـواد معدنی و... به وجود می آید ولی همیشـه 
نادیده گرفته می شوند و به دلیل بوروکراسی های...

ایران دیگر بهشت تولیدکنندگان ارزهای دیجیتال نیست

ماینرها از ایران کوچ می کنند

یادداشت
 آسیب شناسی

تصمیمات وارداتی

بی گمان، آنچه که در هر شرایط، 
الزم و ضروری است، مرور گذشته 
و  و آسیب شناسی تصمیم گیری ها 
سیاست گذاری ها اس��ت. قطعاً اگر 
ای��ن بازبینی، با هدف شناس��ایی 
خطاه��ا و رفع اش��تباهات صورت 
تش��دید  از  می توان��د  گی��رد، 

هزینه های آتی جلوگیری کند.
ام��روز اقتص��اد ای��ران از ی��ک 
مجموعه مس��ائل رن��ج می برد که 
از ص��دور  ناش��ی  آن  از  بخش��ی 
فرم��ان ارز 4200 تومانی اس��ت؛ 
تصمیمی که بدون توجه به نظرات 
بخش خصوصی اخذ ش��د و فضای 
اقتصاد کش��ور و به تبع آن فضای 
تج��ارت خارج��ی را مدت��ی دچار 
نوس��ان، تنش و حساسیت شدید 
ک��رد. ای��ن تصمیم ک��ه مبتنی بر 
واقعیت ه��ای بازار و عرضه و تقاضا 
نب��ود و حتی مغایر ب��ا تجربه های 
واضح و عبرت های گذشته اقتصاد 
ایران نیز محس��وب می شد، فضای 
رانت و فس��اد را بر اقتصاد تحمیل 

کرد.
یکی دیگر از آسیب های بزرگی 
که ب��ه تب��ع آن تصمی��م، بخش 
اقتص��اد و ب��ه وی��ژه واردات از آن 
تأثیر پذیرفت، بی ثباتی در رویه ها 
بود. در حقیقت به واس��طه همین 

ارز رانت��ی، ی��ک س��ری 
3محدودیت های...
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رئیس جمهور گفت شرایط اقتصادی مناسب تری نسبت به گذشته 
در صادرات و واردات داریم. تراز ما گرچه در ش��ش ماه مثبت نیس��ت، 
اما نس��بت به ش��ش ماه سال گذشته بهتر اس��ت و در مسیر درستی 
است. نرخ ارز از پارسال به امسال به سمت تعادل حرکت کرده و روند 
کاهشی داش��ته و طبق آمار بانک مرکزی حدود 40درصد ارزش پول 
ملی افزایش پیدا کرده است. دکتر حسن روحانی روز گذشته نشستی 
خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی به وضعیت اقتصاد ایران اش��اره 
کرد و گفت: همه آمارها به  ما می گوید که در مسیر آرامش اقتصادی 
در حرکت هستیم، البته دولت انتظار بیشتری داشت که بتواند به مردم 
بیشتر کمک کند. وی ادامه داد: از لحاظ سیاسی و بین المللی جمهوری 
اسالمی شرایط بسیار قوی و محکم تری دارد و در سازمان ملل هم برای 
ما کامالً روشن بود و همه کشورهای دنیا اذعان داشتند که ایران از سال 
قبل قوی تر است و همه ایستادگی و مقاومت ایران را تحسین می کردند. 
روحانی خاطرنشان کرد: البته 1۸ ماه سختی پشت سر گذاشته شد و 
شرایط خوبی برای مردم نبود و فشارها مخصوصا به کسانی که درآمد 
ثابتی داشتند بیشتر وارد می شد، اما این کار عظیم دولت بود که در این 
1۸ ماه شاخص های اقتصادی را علی رغم فشارهای سنگین اقتصادی 
خارجی برگرداند. رئیس جمهور تصریح کرد: امروز ما می توانیم به این 
موضوع تکیه کنیم که از لحاظ سیاسی و اقتصادی شکست نخورده ایم 
و از این لحاظ راه گذشته را ادامه دادیم و تالش مان این است که دولت 

شرایط را برای زندگی مردم برگرداند به قبل از این 1۸ ماه.
کلید حوادث دی ۹6 در داخل و بعد در خارج زده شد

به گزارش ایس��نا، او با بیان اینکه کلید حوادث دی ۹6 در داخل و 
بعد در خارج زده شد، ادامه داد: در مقطعی در خدمت اصحاب رسانه 
هستم که شرایط تاریخی و سیاسی خطیری را پشت سر گذاشته  ایم. 
م��ا از آغاز دولت یازدهم تا دی ماه ۹6 مس��یری را طی کردیم که در 
شاخصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به خوبی پشت سر گذاشته 
شده بود، اما دی ماه شرایط تازه ای پیش آمد که  کلید  آن در داخل و 
بعد در خارج زده شد. در سال ۹۷ پیش بینی ها این بود که سال سختی 
پیش رو داریم و حتی گفته می شد در سال ۹۸ شرایط سخت تر خواهد 
شد، اما دولت و ملت توانستند با همکاری یکدیگر این توفان را پشت 
سر بگذارند و همه دشمنان ما اعتراف می کنند که با صبر، مقاومت و 

ایستادگی از این شرایط بحرانی یا شبه بحرانی عبور کرده ایم.
به گفته روحانی، تورم نقطه به نقطه به 34درصد رس��یده است. از 
اردیبهشت سال ۹۸ شاخص های ما درست تر شدند. تورم نقطه به نقطه 
ما از ۵2درصد به 34درصد رسیده است. بنابراین طی این چند ماه تورم 
نقطه به نقطه ما کاهش پیدا کرده اس��ت. پیش بینی های ما این است 

که تا پایان س��ال روند کاهشی خود را طی می کند. در تورم 12 ماهه 
حرکت کمی کندتر اس��ت، اما با ی��ک تاخیری از تورم نقطه به نقطه 
تبعیت می کند. پیش بینی ما این اس��ت در ش��ش  ماه اول سال رشد 
اقتصادی ما مثبت خواهد بود. وی با بیان اینکه اش��تغال در تابستان 
امسال رکورد بسیار خوبی به جای گذاشت، افزود: در تابستان امسال 
نسبت به سال گذش��ته بیکاری به ده و نیم درصد کاهش پیدا کرده 

است و این به معنای موفقیت ایران در بخش اقتصادی است.
نگذاشتیم آمریکا بار خروجش از برجام را بر دوش ایران 

بگذارد
رئیس جمهور در پاس��خ به اولین پرسش طرح شده توسط شبکه 
خبر مبنی بر چش��م انداز رابطه ایران با فرانس��ه، انگلیس و آلمان در 
راس��تای خروج آمریکا از برجام، گفت: آمریکا به دلیل فشار افراطیون 
داخلی و رژیم صهیونیستی و عربستان که اعالم کردند همه تالش شان 
را ب��رای خروج آمریکا از برجام انجام دادند، اش��تباهی کرد. ایران کار 
هوش��مندانه ای انجام داد و نگذاشتیم آمریکا بار خروجش را بر دوش 
ایران یا کش��ورهای دیگر بگذارد. امروز به جز یکی دو کشور کوچک 

همه کار آمریکا را محکوم می کنند.
وی با اش��اره به پنج کش��ور باقی مانده در توافق برجام گفت: روابط 
ما با چین و روسیه خوب است اما سه کشور اروپایی به قول های خود 
نتوانستند عمل کنند. اقدامات ایران اتکا به ملت ایران و در قدم بعدی 
کاهش تعهداتش بوده اس��ت. از اردیبهشت امسال کاهش تعهدات را 
انج��ام دادیم. بعد آب س��نگین را اعالم کردی��م. در این دو ماه ضمن 
مذاکرات با اروپا به نتیجه نرسیدیم، مرحله دوم را با افزایش غنی سازی 

آغاز کردیم و اعالم کردیم زمان بندی برجامی را انجام نمی دهیم.
روحانی در همین راستا ادامه داد: آی آر دو و شش و هشت ما هم 
ام��روز کار می کند. آی آر هفت و نه ما ه��م کار می کند به زودی. به 
نظر من گام س��وم اقدام خوبی است که ایران آغاز کرده است. اگر در 
ای��ن میان برگردند ما هم بر می گردیم به توافقات، اگر نه ما این روند 

را ادامه می دهیم.
 برنامه ما این است که در سال ۹۹ بودجه به نفت تکیه نداشته 

باشد
روحانی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه قدس درباره برنامه ریزی 
برای عدم اتکای به نفت در بودجه، گفت: موضوع بودجه در سال ۹۸ 
بسیار مهم است که این چندماه را چگونه بگذرانیم. همه شاخص ها را 
مثبت کرده ایم اما در بودجه مشکالتی داریم که باید تامین منبع شوند.
وی اف��زود: در بخش بودجه بحران��ی البته وضعیت بهتری داریم و 
همه یارانه ها و حقوق را س��ر وق��ت پرداخت کرده ایم حتی اوراقی که 

داده ایم هم پولش سر موقع پرداخت شده است. ما باید بودجه جاری 
را از درآمد نفتی جدا کنیم ولی جدا کردن این دوقلو نیازمند جراحی 

دقیقی است که هر دو زنده بمانند که کار سختی است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما االن مشغول همین کار هستیم اما 
تاکید می کنم که سخت است چنین کاری را در شرایطی انجام داد که 

این همه سال وابستگی به نفت وجود داشته است.
وی افزود: ما باید خصوصی سازی را سریع تر، دقیق تر و حساب شده تر 
پیش بگیریم. معافیت های مالیاتی هم باید کم شود و پایه مالیاتی هم 
افزای��ش یابد. صادرات ما هم باید در بخ��ش غیرنفتی افزایش یابد و 
همه برنامه ریزی این است که در سال ۹۹ بودجه به نفت تکیه نداشته 
باش��د. تا زمان رس��یدن بودجه به مجلس هم ان شاءاهلل تالش مان به 
نتیجه می رسد. رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره عربی 
مبنی بر تحوالت دیپلماتیک ایران در منطقه، سفر عمران خان نخست 
وزیر پاکستان به ایران برای میانجی گری بین ایران و عربستان و سفر 
هیأت بلند پایه اماراتی به ایران اظهار کرد: یکی از هدف های سفر آقای 
عمران خان به ایران گفت وگو در مورد منطقه بود. به حضور مقام معظم 

رهبری رسیدند و ایشان هم نکاتی را اظهار کردند.
آتش بس در یمن می تواند گره رابطه ایران و عربستان را باز 

کند
وی ادامه داد: به نظر ما برای حل موضوعات منطقه ای موضوع یمن 
مهم است، اگر به آتش بس منجر شود یکی از گره های منطقه از جمله 
رابطه ایران و عربس��تان باز می شود. روحانی گفت: طرح بسیار مهمی 
را ب��ه ن��ام ائتالف امید و صلح هرمز را در س��ازمان ملل اعالم کردیم. 
امروز این طرح برای هش��ت کش��ور منطقه ارسال ش��ده و با سازمان 
ملل گفت و گو ش��ده است. ایران معتقد است خودمان باید مشکالت 
منطقه را حل کنیم و امیدواریم سخنان ما دارای گوش شنوا باشد. وی 
تصریح کرد: غیر از پاکس��تان کشورهای دیگری در این زمینه تالش 
می کردند و تالش می کنند. ما مش��کلی نداری��م از طریق گفت و گو 
مشکالت مان را حل کنیم. گرچه آنچه برای کشتی ما در دریای سرخ 
ایجاد شده مشکلی ایجاد کرده است. داریم بررسی ها را نهایی می کنیم 
یک رژیمی پشت این موضوع بوده است. روحانی تاکید کرد: برخی از 
مقامات اماراتی به ایران آمدند و مقامات ایرانی به امارات رفتند و روابط 

بهتر از گذشته است و روابط به سمت بهبود است.
هر زمان منافع ملت ایران تامین می شود وارد مذاکره می شوم

رئیس جمهور در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسش روزنامه 
ایران درباره دور شدن از اهداف انتخاباتی و وعده های مطرح شده، تاکید 
کرد: آنچه ما به مردم وعده کردیم، همان بود که می خواس��تند و در 

انتخابات به آن اشاره می کردند اما در شرایطی ما این را مطرح کردیم 
که برجام شرایط اقتصادی ما را بهتر کرده بود و در سال بعد از برجام 
باالترین رشد اقتصادی جهان را داشتیم و شرایط منطقه هم آرام بود 
و داعش از میان رفته بود. وی افزود: آنچه من به مردم وعده دادم این 
ب��ود که ما تمام تالش خود را می کنیم ک��ه برجام از جانب ایران لغو 
نشود و گفتم ما تالش می کنیم که شرایط اقتصادی مردم بهبود یابد، 
اما نمی دانس��تم که عده ای بی خرد در سال ۹6 ماجرایی راه می اندازند 
که بعد از آن دشمن هم از آنها سوءاستفاده کند و روی آن مانور دهد 
و آن حد از تحریم ها علیه ما وضع ش��ود. روحانی تصریح کرد: ما فکر 
نمی کردیم در منطقه عده ای تا این حد دنبال شرارت باشند اما آنچه 
که ما امروز می توانیم به مردم ارائه دهیم این اس��ت که دولت خسته 
نیست و توانمند و کارآمد است و شاخص های اقتصادی را هم در این 
مدت بهبود بخشیده است. رئیس جمهور تاکید کرد: ما از بحران سال 
۹6 هم پنج روزه خارج ش��دیم در جا که پیش از آن بحرانی داشتیم 
که هشت ماه طول کشیده بود. ما اخیراً هم به دنیا گفتیم که به دنبال 
صلح هستیم و از مذاکره هم نمی ترسیم ما در همان نیویورک منتظر 
بودیم جلسه سران 1+۵ با ایران برگزار شود اما در صورتی که مطمئن 
باش��یم تحریم ها رفع می شود نه اینکه این یک جلسه انتخاباتی برای 
آقای ترامپ باشد. وی یادآور شد: به اروپایی ها هم گفتم که اگر بدانم 
هر زمان منافع ملت ایران تامین می شود وارد مذاکره می شوم و همه 
تبعات آن را هم به جان می خرم و حاضر به فداکاری برای رسیدن مردم 
به منافع شان هستم هرچند که فداکاری و هزینه دادن در این زمینه 

قطعا افتخارآمیز است.
دولت آغازگر شفافیت بوده و هست

روحان��ی در پاس��خ به خبرنگار خبرگزاری ف��ارس مبنی بر نتیجه 
پیگیری حقوق ه��ای نجومی و ایجاد س��امانه اع��الم دارایی مدیران 
و مس��ئوالن خاطرنش��ان کرد: اصل موضوع، موضوع مهمی اس��ت. 
حقوق های نجومی که در  س��وال مط��رح کردید، در اصل حقوق های 
ناعادالنه بود که به عنوان حقوق نجومی در شعارهای انتخاباتی مطرح 
ش��ده بود؛ کلش را پس گرفتیم. دولت آغازگر شفافیت بود، آیین نامه 

شفافیت را در دولت ایجاد کردیم.
وی ادامه داد: دولت سه الیحه در دستور کارش دارد، الیحه شفافیت 
را تقدیم مجلس ش��ورای اسالمی کرده اس��ت. هر کسی برای مردم 
تصمیمی بگیرید در هر شورا و جمعی باید معلوم باشد چه تصمیمی 
می گیرد و چه کس��ی  چه رأی و نظری دادند. الیحه مبارزه با مفاسد 
و سالم س��ازی اداری را هم داریم که ان شاءاهلل به زودی تقدیم مجلس 
می کنی��م. این الیحه دوم را هنوز تقدیم نکردیم. الیحه تعارض منافع 

هم الیحه سوم در این حوزه است.
رئی��س جمهور گفت: مبارزه با فس��اد کاری ضروری اس��ت، اما به 
صورت موردی و هیجانی ما را به هدف نمی رساند و باید ریشه فساد را 
از بین ببریم. آنچه مهم است از بین رفتن فساد است و راه حلش هم 
آن سه الیحه ای است که اعالم کردم. سامانه ها هم اعالم می شود و هر 

سه قوه باید با هم باشند.
ترکیه زودتر باید به روندی که آغاز کرده پایان دهد

روحانی همچنین در پاس��خ به پرسش خبرنگار روسیه درباره تاثیر 
حمله ترکیه به س��وریه و پیشنهاد ایران برای این موضوع، اظهار کرد: 
ما امروز با حادثه ای مواجه هستیم که خوشایند نیست. نه برای منطقه 
و نه برای مردم کرد س��وریه و دولت آنجا. همه باید تالش کنیم روند 
آستانه که تاکنون بهترین روند برای برقراری صلح در سوریه بوده حفظ 
شود. وی خاطرنشان کرد: ترکیه نگرانی هایی در شمال سوریه دارد که 
ما در اصل این نگرانی با ترکیه مش��کلی نداریم و آن را می پذیریم اما 
ش��یوه ای که آنان انتخاب کرده اند را نمی پذیریم. ترکیه دولت دوست 

ماست، اما شیوه های بهتری هم برای رسیدن به هدف وجود دارد.
وی یادآور ش��د: بارها گفته ام که هم��ه باید کمک کنیم که ارتش 
سوریه در این منطقه مستقر شود اما االن ترکیه وارد خاک سوریه شده 
است و ما نگران این وضع هستیم چراکه در آن عده ای مجدداً کشته 
می شوند و عده ای دیگر آواره می  شوند و تاکنون خیری از این حرکت 
ندیده ای��م. رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: ترکیه زودتر باید این 
روند را پایان دهد که منافع منطقه در آن تامین شود و روند اصلی که 
بازگش��ت آوارگان، برقراری صلح و برگزاری انتخابات آزاد است انجام 
ش��ود. روحانی در پاسخ به خبرنگار روزنامه کار و کارگر گفت: مسئله 
مسکن موضوع مهمی برای مردم است. در ایران کسانی هستند که از 
زمان تشکیل خانواده به دنبال مسکن هستند و خدای ناکرده گاهی تا 

آخر عمر طول می کشد، ما باید این زمان را کوتاه کنیم.
وی ادامه داد: دولت وقتی آمد با دو مشکل رو به رو بود؛ یکی برای 
ساخت مسکن مهر43 هزار میلیارد تومان از جیب بانک مرکزی و مردم 
برداشته شده بود و تورم داشتیم. آن کار کار دقیق و درستی نبود. دوم 
آنکه این خانه ها نیمه بودند. کار اصلی تکمیل خانه های نیمه کاره بود. 
تاکنون بیش از یک میلیارد مسکن درست کردیم. این خانه ها نه آب 
و برق و نه پاس��گاه و مدرس��ه داشت. پول عظیمی برای زیرساخت ها 
خرج ش��د. وزارت راه و شهرسازی در آن مقطع )دولت یازدهم( روی 
توس��عه بندگاه ها و راه و جاده متمرکز بود. در این دولت روی مسکن 
کار کردیم. وزیر مسکن تکمیل ۹00 هزار مسکن را تا پایان این دولت 

قول داده است.

رئیس جمهور در نشست خبری با اصحاب رسانه:

ارزش پول ملی 4۰درصد افزایش یافته است

پیشرفت عملیات ساخت مدرسه توسط بانک  پاسارگاد در استان خوزستان

تازه ترین گزارش بانک پاسارگاد از مسئولیت اجتماعی
 بانک  پاسارگاد در راستای ایفای رسالت های اجتماعی 
خود، عملیات س��اخت 4 مدرس��ه در مناطق س��یل زده 
اس��تان خوزستان را آغاز کرده  بود که با پیشرفت بسیار 

خوبی در حال پیگیری فست.
به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، به دنبال وقوع 

حادثه س��یل در برخی از مناطق کش��ور، بانک  پاسارگاد 
برنامه اساسی خود در سال جاری را مشارکت در ساخت 
مدرسه در این نواحی و اختصاص بودجه تبلیغاتی بانک 
ب��ه ای��ن امر خطیر، اعالم ک��رد. به دنب��ال این تصمیم، 
عملیات س��اخت چند مدرسه در اس��تان های گلستان، 

خوزس��تان و لرستان آغاز ش��د که با سرعت قابل قبولی 
در حال اجرا اس��ت. براس��اس این خبر، بانک  پاسارگاد 
پس از انجام هماهنگی های الزم با س��ازمان های مرتبط 
و انجام بررس��ی های دقیق، عملیات س��اخت 4 مدرسه 
در اس��تان خوزس��تان، شهرس��تان  ش��وش )روستاهای 

ذبیددبات، خشه سلمان سردال، مالک اشتر( و شهرستان 
الوان را آغاز کرده  اس��ت که با توجه به پیشرفت بیش از 
۵۵درصدی برخی از پروژه ها و س��رعت اجرای عملیات 

ساخت، به زودی آماده  بهره برداری خواهند شد.
گفتنی اس��ت تش��کیل ستاد پش��تیبانی پس از وقوع 

حادثه، اختصاص حداقل یک روز حقوق سرمایه  انسانی 
بانک و اه��دای کمک نقدی به مبل��غ 10 میلیارد ریال 
به هم میهنان سیل زده، ارس��ال لوازم خانگی و ... بخش 
دیگری از کمک های بانک  پاس��ارگاد به مناطق سیل زده 

است.

سیامک پیربابایی
عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران



فرصت امروز: سال 1362 بود که قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب مجلس 
ش��ورای اسالمی و به تأیید شورای نگهبان رسید و اکنون بیش از سه دهه از زمان 
تصویب و اجرای آن می گذرد. اگرچه قرار بود این قانون به مدت پنج سال و به  طور 
آزمایش��ی در بانک ها اجرا ش��ود تا با آسیب شناسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف 
آن، قانونی جامع تر تدوین ش��ده و در نظام بانکی ایران عملیاتی شود، اما متأسفانه 
این آسیب شناس��ی خیلی طوالنی ش��د و به جای پنج سال بیش از سه دهه طول 
کش��ید تا دولتمردان و نمایندگان مجلس به این فکر بیفتند که باید این قانون را 

به روزرسانی کرد.
همین تاخیر سه دهه ای در ارائه الیحه بانکداری بدون ربا و اصالح مقررات بانکی 
باعث شده تا نمایندگان مجلس دهم دست به کار شده و طرحی را با عنوان »طرح 
جامع بانکداری اس��المی« تدوین کنند تا در ماه های پایانی عمر این مجلس، اثری 
مان��دگار در اقتصاد ایران به جای بگذارند. البته این طرح هم اکنون در کمیس��یون 
اقتصادی مجلس در دس��ت بررس��ی اس��ت و هنوز به صحن علنی مجلس نیامده 
است. با این همه، موج هجمه و انتقاد به »طرح جامع بانکداری اسالمی« در هفته ها 
و ماه های گذش��ته باال گرفته و 21اقتصاددان نیز در نامه ای به نمایندگان مجلس، 
به بیان 10 اش��کال اساس��ی این طرح پرداخته و نس��بت به تصویب و اجرای آن 

هشدار دادند.
پیدا و پنهان طرح جامع بانکداری اسالمی

اواخ��ر مردادماه امس��ال، رئیس  کمیس��یون اقتصادی مجل��س در گفت و گو با 
خبرگزاری خانه ملت، گفته بود: »از هفته آینده طرح بانکداری جمهوری اس��المی 
ایران ماده به ماده مورد بررسی قرار می گیرد و تا پایان شهریور نهایی می شود.« به 
گفته الیاس حضرتی »با اجرایی شدن این طرح، استقالل بانک مرکزی به حداکثر 

رسیده و روند ربوی بودن نظام بانکداری به صفر می رسد.«
این سخنان باعث نگرانی اغلب اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی شد و در 
یک نمونه، جمعی از اقتصاددانان و صاحبنظران حوزه بانکداری اسالمی همزمان با 
نزدیک ش��دن به زمان بررس��ی طرح بانکداری اسالمی در صحن علنی مجلس در 

نامه ای نسبت به تبعات این طرح هشدار دادند.
این 21 اقتصاددان در این نامه به بیان 10 اش��کال اساس��ی طرح جدید مجلس 

پرداخته و با لحنی انتقادی نوشته اند: »اگر گروهی از نمایندگان مجلس که بیشتر 
وقت شان صرف جناح بندی های سیاسی و مسائل حاشیه ای شده است، برای جبران 
کم کاری گذش��ته و جلب افکار عمومی در ماه های آخر، در تصویب لوایح و طرح ها 
عجله کنند، به یقین، س��نگ بنای کجی نهاده می شود که آتش انتقاد ها را تیزتر و 
گسترده تر خواهد ساخت و به جای گره گشایی، سد راه فعاالن اقتصادی خواهد شد؛ 

چنانکه اکنون در مورد تصویب قانون تجارت شاهد آنیم.«
این 21 کارشناس اقتصادی سپس به »عدم بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی 
در تدوین طرح« اش��اره کرد و ادامه داده اند: »اش��کال دیگر این طرح این است که 
تدوین مواد طرح جدید بانکداری در فضایی دو قطبی انجام ش��د. نتیجه این ش��د 
که نمایندگان تدوین کننده طرح، به دفعات در مقابل فشار بانک مرکزی مجبور به 
عقب نشینی و تغییر مواد طرح شدند. این بود که بسیاری از محسنات نسخه اولیه 
ط��رح از بین رفت. افزون بر این مطابق ماده 210 قرار اس��ت از تاریخ اجرا، قوانین 
مهم پولي و بانکي کشور ملغي شود درحالی که این طرح همه مواد قانونی موجود 

در قوانین قبل را پوشش نمی دهد.«
از مشکالت ساختاری بانک ها تا ساختار نامناسب بانک مرکزی

به اعتقاد این صاحب نظران بانکداری اسالمی، عدم توجه به مشکالت ساختاری، 
سومین مشکل این طرح است: »ساختار اصلی بانک های تجاری بر یک امر استوار 
اس��ت )مبلغ، مدت، نرخ، جریم��ه( مطالعه تاریخچه و عملک��رد بانکداری از قدیم 
تاکنون به خوبی بیانگر این واقعیت اس��ت. بانک در برابر تغییر کارکردش مقاومت 
می کند. دلیل اصلی اینکه در 3۵ سال گذشته بانک ها عقود شرعی را غالبا به صورت 
صوری اجرا کرده اند همین امر است. این طرح در چارچوب و با حفظ همین ساختار 
طراحی ش��ده و پیش ف��رض قانون فعلی نیز همین امر اس��ت و این همه تخلف و 
صوری  سازی و... معلول آن است. برخی از اموری که در این طرح آمده، قانونی کردن 

اموری است که تاکنون تخلف محسوب می شد.«
این اقتصاددان با تأکید بر »عدم حل مش��کل صوری  س��ازی« گفته اند: »پس از 
تصویب طرح، عقد مرابحه محور پرداخت تس��هیالت خواهد ش��د و صوری  س��ازی 
قراردادها نه تنها از بین نخواهد رفت، بلکه شکل قانونی خواهد گرفت.« در ادامه نامه 
درباره »قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر« نیز تأکید شده است: »بعد از تصویب این 

طرح، اخذ جریمه تأخیر کاماًل قانونی خواهد شد.«
ششمین اشکال از نگاه این 21 اقتصاددان آن است که »در طرح حاضر برای حل 
این مسئله و ضابطه مند کردن موضوع خلق پول، راهکار قابل قبولی ارائه نشده است. 

همچنین در مورد »بی توجهی به مش��کل بنگاه داری بانک ها و دست اندازی شان به 
بازار سرمایه« آمده است: »در این طرح نه تنها برای این امور چاره اندیشی نشده، بلکه 

دست بانک ها را در این زمینه باز گذارده است.«
»جایگاه نامناسب شورای فقهی« دیگر موردی است که در این نامه نسبت به آن 
هش��دار داده شده است: »طرح حاضر،  جایگاه شورای فقهی را تنزل داده و شورای 
فقهی را یکی از سه شورای تخصصی هیأت عالی به شمار آورده که جنبه مشورتی 

شورای فقهی را تقویت کرده و از استقالل آن کاسته است.«
این اقتصاددانان درباره »س��اختار نامناس��ب بانک مرکزی« و » اقتدار فوق العاده 
رئیس کل بانک مرکزی« هم در طرح جدید گفته اند: »ش��عار تدوین کنندگان طرح 
جدید در چند سال گذشته، افزایش »اقتدار بانک مرکزی« بوده است ولی در نسخه 
اخیر طرح، »اقتدار رئیس کل بانک مرکزی« فوق العاده افزایش یافته اس��ت که این 

لزوما به معنای اقتدار بانک مرکزی نیست.«
اخذ جریمه دیرکرد را قانونی نکنید

برای همه روش��ن و مبرهن اس��ت که نمی توان با قوانین کنونی که در دهه 60 
به طور موقت و آزمایش��ی تدوین شده، نظام بانکی ایران را اداره کرد، بنابراین طرح 
تح��ول نظام بانکی یک ضرورت اس��ت و با توجه اقتصاد بانک مح��ور اقتصاد ایران 
نمی توان آن را ش��تاب زده و احیانا با ش��ائبه های سیاس��ی تنظیم و اجرایی کرد. از 
همین رو، به اعتقاد این 21 اقتصاددان »الزم است در مورد تصویب این طرح، تأمل 
و دقت بیش��تری به خرج داده ش��ود. هرچند اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس 
می کوشند به هر قیمتی هست و با استفاده از اوضاع سیاسی موجود، سریع تر آن را 

در مجلس به تصویب رسانند و این به صالح اقتصاد کشور نیست.« 
در یک کالم، عدم توجه به مش��کالت س��اختاری، نبود راهکار برای حل مشکل 
صوری س��ازی قالب های قرارداده��ای بانکی، ابهام در جریم��ه تاخیر پرداخت های 
سررسید شده، ارائه نکردن راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی توجهی 
به مش��کل بنگاه داری بانک ها و دست اندازی شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب 
شورای فقهی و ساختار نامناسب بانک مرکزی از جمله انتقاداتی است که این 21 

اقتصاددان به آنها اشاره کرده اند.
در پایان این نامه هم پیش��نهاد شده »موارد مثبت این طرح در قالب چند ماده 
به صورت الحاقیه به قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب ش��ود. همچنین س��از و 
کار جامعی توس��ط خود مجلس برای اس��تفاده از تمامی صاحب نظران حوزوی و 

دانشگاهی با لوازم بایسته آن طراحی و تصویب شود.«

چرا اقتصاددانان نسبت به طرح نمایندگان مجلس برای اصالح نظام بانکی انتقاد دارند؟

اما و اگرهای طرح جدید بانکداری

در حالی کمیس��یون اقتص��ادی مجلس، طرح جامع بانکداری اس��المی را برای 
تصویب در دس��تور کار مجلس قرار داده  اس��ت که این مه��م موجب نگرانی اغلب 
کارشناسان پولی و بانکی شده است، ازجمله وحید شقاقی شهری، عضو هیأت علمی 
دانش��گاه خوارزمی تهران و یکی از 21 اقتصاددانی که با انتشار نامه ای هشدارآمیز 
نس��بت به طرح جدید مجلس واکنش نشان داده اند، معتقد است: این قانون نه تنها 
مشکل ربا را از سیستم بانکی حل نمی کند، بلکه با قانونی کردن سود علی الحساب 

باعث تشدید مشکالت در رابطه با حذف ربا می شود.
او با اش��اره به اینک��ه طرح جدید مجلس از جانب دولت ارائه نش��ده 
است، گفت: قانون بانکداری بدون ربا که در سال 1362 تصویب شد به 
دلیل صوری سازی عقود توس��ط بانک ها در عمل نتوانست مساله ربا را 
از سیستم بانکی حذف کند، مجلسی ها قرار بود با طرح جدید خود این 
مساله را حل کنند اما در عمل هیچ بندی از این طرح جدید به حل این 

مشکل نمی پردازد و چه بسا وضعیت را بدتر هم می کند.
او با بیان اینکه بحث س��ود علی الحس��اب در قانون س��ال 1362 وجود نداشت، 
ام��ا در طرح جدید مجلس تایید ش��ده اس��ت، درباره این نوع س��ود و تاثیر آن بر 
قانونی ش��دن ربا ادامه داد: در سود علی الحساب بانک ها میزان سودی که می توانند 
به سپرده گذاران بدهند را پیش بینی می کنند و معادل ۷0درصد از آن را به صورت 
قطعی به حساب مشتریان خود واریز می کنند، این در حالی است که اگر قرار باشد 
طبق اصول بانکداری اسالمی حرکت کنیم چنین سودی اساسا نباید پرداخت شود 

بلکه بانک ها باید براساس سود یا زیان خود عمل کنند.
این اس��تاد دانشگاه با بیان اینکه در س��اختار کنونی امکان حذف صوری سازی 
قرارداده��ا وجود ندارد و طرح جدی��د مجلس هم آن را حل نمی کند، درباره اصول 
بانکداری اس��المی توضی��ح داد: در بانکداری بدون ربا نظام بانکی باید به س��مت 
عقود مش��ارکتی و مبادله ای برود و بر این اس��اس س��ود و زیان کسب شده را بین 

سپرده گذاران تقسیم کند و خود نیز مبلغی را به عنوان حق الوکاله بردارد.
ش��قاقی شهری با بیان اینکه س��اختار بانکی فعلی توان حذف ربا را ندارد، گفت 
که برای حل این مساله بانک ها باید در فعالیت های واقعی اقتصادی سرمایه گذاری 

کنند و سپرده گذاران خود را هم در سود و زیان فعالیت های خود شریک کنند.
این اقتصاددان همچنین با تاکید بر ضرورت تشکیل بانک های سرمایه گذاری برای 

به عهده گرفتن عقود و قراردادها، این اقدام را برای پرداختن دیگر بانک ها به وظایف 
اصلی خود یعنی ارائه خدمات پولی و بانکی ضروری توصیف کرد.

همچنین علی نظافتیان کارشناس اقتصادی، تجمیع همه مسائل کالن بانکی و 
صنعت بانکداری را در یک قانون، امکان پذیر ندانست و آن را در آینده مشکل آفرین 

خواند.
او درباره طرح جدید قانون جامع بانکداری در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، گفت: اگر به سیر تحول قانونگذاری قوانین بانکی کشور اندکی دقت شود 
به خوبی می توان پی برد که اولین قانون پولی و بانکی کشور مجموعا در ۸۸ ماده در 
خردادماه س��ال 133۹ به تصویب کمیسیون مشترک دارایی و دادگستری مجلس 

شورای ملی رسیده است.
به گفته وی، جالب اس��ت که در آن س��الیان دور قانونگذار به اهمیت 
استقالل سیاس��ت گذاری بانک مرکزی پی  برده و در قانون مورد اشاره 
یک ش��ورای کامال مس��تقل با عضویت 1۵ نفر از نمایندگان بخش های 
مختلف اقتصادی خصوصی و دولتی به  نام شورای پول و اعتبار تشکیل 
داده اس��ت. افزون ب��ر آن در قانون مورد اش��اره نهادهایی مانند هیات 
نظارت اندوخته قانونی اسکناس با عضویت نمایندگان قوای سه گانه نیز 
پیش بینی ش��ده تا از نظر قانونی دولت های وقت نتوانند اس��کناس های 

بدون پشتوانه قانونی چاپ و منتشر کنند.
این کارش��ناس اقتصادی، ادامه داد: دومین قانون پولی و بانکی کش��ور مشتمل 
بر 4۵ ماده در تاریخ ۷ تیرماه 13۵1به تصویب مجلس ش��ورای ملی رسیده است. 
قانونی بسیار وزین و کارشناسی شده که با وجود گذشت بیش از 40سال از عمر آن، 
البته با اندک اصالحاتی در مواد متفرقه هنوز بر سیستم بانکی کشور حاکمیت دارد 

و مشکلی اساسی نیز با عملیات بانکی بدون ربا نداشته است.
به گفته نظافتیان، در این قانون موضوعاتی نظیر پول رایج کشور و مقررات راجع 
به چاپ و انتش��ار اسکناس و پشتوانه قانونی پول، تشکیالت و ارکان بانک مرکزی 
)مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسکناس، 
هیات نظارت( وظای��ف و اختیارات قانونی این بانک، مباحث مربوط به بانکداری و 
مقررات راجع به نحوه تاس��یس بانک و نیز ش��رایط و نحوه فعالیت و نحوه انحالل 

بانک ها، مقررات کیفری مربوط به حوزه بانکی و... پیش بینی شده است.

این کارشناس اقتصادی، افزود: با اندکی دقت نظر در قانون پولی و بانکی مصوب 
13۵1 ب��ه خوبی می توان پی برد که قانونگذار در این قانون تالش داش��ته تا بانک 
مرکزی اس��تقالل سیاس��ت گذاری در زمینه پولی و بانکی را حداقل از نظر قانونی 
تامین کند. به همین جهت در این قانون ترکیب نهادهای تاثیرگذاری نظیر شورای 
پول و اعتبار یا هیات نظارت اندوخته اسکناس به گونه ای طراحی شده تا نمایندگان 

اقتصادی بخش خصوصی و دولتی در آن عضویت داشته باشند.
نظافتیان با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقالب اسالمی شاید مهم ترین قانونی که 
عملیات بانکی را دچار دگرگونی و تحول ساختاری کرد، قانون عملیات بانکی بدون 
ربا مصوب 10 شهریور ماه 1362 است که جهت گیری عملیات بانکی را از بانکداری 

غربی به بانکداری اسالمی پایه گذاری کرد.
وی ادامه داد: در کنار آن تصویب قوانینی نظیر قانون ملی شدن بانک ها در سال 
13۵۸ توس��ط شورای انقالب که موجب محروم شدن بخش خصوصی و تعاونی از 
فعالیت در صنعت بانکداری شد و حدود دو دهه بعد با تصویب قانون، اجازه تاسیس 
بانک های خصوصی مجدد زمینه تاسیس و فعالیت قانونی بانک های غیردولتی را در 
کنار بانک های دولتی فراهم آورد. این کارش��ناس اقتصادی، در ادامه گفت: در کنار 
آن سیاست های کلی نظام در امور اقتصادی و بانکی به عنوان یکی از مهم ترین اسناد 
باالدستی نظام جهت گیری فعالیت بانکداری خصوصی و دولتی در عرصه اقتصادی 
را مشخص کرد. با این پیشینه تاریخی موضوع اصالح و تغییر قانون پولی و بانکی 
کش��ور و نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا همواره مورد توجه جامعه و دولت های 

وقت بوده است.
وی افزود: در این زمینه براساس برخی از اخبار منتشره و نیز نامه انتقادی تعدادی 
از اقتصاددانان کمیسیون اقتصادی مجلس با تجمیع همه مباحث کالن مربوط به 
حوزه بانک و بانکداری اعم از تش��کیالت و ارکان و ش��رح وظایف و اختیارات بانک 
مرکزی و عملیات بانکی بدون ربا و... چند طرح قانونی ش��امل طرح بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران، طرح تاسیس بانک 
توس��عه جمهوری اسالمی ایران، طرح عملیات بانکی بدون ربا، الیحه اصالح قانون 
پولی و بانکی کشور را با هم تجمیع کرده و از مجموع لوایح قانونی مورد اشاره طرح 
یا مجموعه قوانین بسیار مفصل در210 ماده تنظیم و در حوزه مباحث بانکداری و 

عملیات بانکی عرضه کرده است.

دیدگاه کارشناسان پولی و بانکی درباره طرح جامع بانکداری

ربا قانونی می شود

نگاه

آسیب شناسی طرح تحول نظام بانکی
اما و اگرهای طرح جدید بانکداری

طرحی با عنوان »قانون جامع بانکداری جمهوری اسالمی ایران« در 
مجلس دهم در دست بررس��ی است و شواهد نشان می دهد احتمال 
تصویب این طرح در مجلس وجود دارد. این قانون در صورت تصویب 
می تواند منشأ تحوالت جدی در بازار پولی و نظام بانکی و اعتباری کشور 
باشد و طبعا این شتاب در تصویب آن مایه تعجب است، به خصوص که 
در تدوین این طرح، دولت مش��ارکت جدی نداشته و معموال این گونه 
قوانین پایه ای به صورت الیحه و با اتکا به توان کارشناسی دولت تدوین 
می ش��وند. طبیعی اس��ت بخش��ی از تقصیر به دولت بازمی گردد، اما 
کوتاهی دولت دلیل نمی ش��ود که در چنین موضوع مهمی ش��تابزده 
عمل کرد و از بدنه کارشناسی دولت و کارشناسان و نهادهای پژوهشی 

استفاده نکرد.
این طرح دارای 200 ماده در چهار بخش اصلی است که بخش اول 
تعاریف، اهداف و دامنه ش��مول، بخش دوم بانک مرکزی، بخش سوم 
پول و نظام های پرداخت و بخش چهارم بانکداری را ش��امل می شود. 
البته در این ط��رح نوآوری ها و نقاط مثبت متعددی وجود دارد؛ مثال 
روال جدیدی که برای مدیریت بانک مرکزی و ایجاد سازمان نظارت بر 
موسسات اعتباری و بانک ها پیش بینی شده یا الزاماتی که برای اجتناب 
از تعارض منافع و ایجاد شفافیت در بانک ها و نیز بانک مرکزی تعریف 

شده، از وجوه مثبت این طرح است. 
اگر قبول داش��ته باش��یم که مهم ترین عامل تحول زندگی بشر در 
نیم ق��رن اخیر، ظهور فن��اوری اطالعات و تکنولوژی ب��وده، آن وقت 
می شود از تدوین کنندگان این طرح پرسید بازتاب این تحول در کجای 
این طرح دیده شده  است؟ متاسفانه طرح فعلی به نحوی تدوین شده 
که انگار در صنعت مالی و پرداخت هیچ خبری از فناوری های نو نیست. 
در چنین شرایطی عجیب است که تدوین کنندگان طرح هیچ ایده ای 
برای رسمیت بخش��ی به رابطه بانکداری و فناوری نداشته اند. برخی از 

شواهد این ادعا به این شرح است:
* طبق این طرح، هیات عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و 
اعتبار شده و این هیات باالترین مرجع سیاست گذاری، وضع مقررات 
و نظارت بر حس��ن اجرای قوانین در بانک مرکزی خواهد شد. ترکیب 
این هیات ش��امل هش��ت نفر عضو غیراجرایی و سه نفر عضو اجرایی 
است. فارغ از اینکه ترکیب و نحوه انتصاب اعضای این هیات با استقالل 
بانک مرکزی در تعارض اس��ت و همه اعضای آن توسط رئیس جمهور 
منصوب می ش��وند، نکته عجیب تر آن اس��ت که در این هیات حضور 
متخصصانی در حوزه های اقتصاد، حسابداری، حقوق و فقه پیش بینی 

شده، اما خبری از متخصصان فناوری نیست.
* بخش سوم »پول و نظام های پرداخت« در دو ماده کوتاه و کلی به 
نحوی تنظیم شده که گویی هیچ تصوری از تاثیرات فناوری اطالعات 
در ای��ن حوزه وجود نداش��ته اس��ت. به عنوان مثال، درب��اره پول های 
مجازی یا مبادالت مبتنی بر شبکه های غیرپولی )از جمله بالک چین(، 
ابزارهای جدید پرداخت، رابطه میان ش��رکت های پرداخت و بانک ها، 
نظام کارمزدی در حوزه بانکداری دیجیتال و پرداخت الکترونیکی هیچ 
حرفی گفته نشده  است. واقعا اگر قرار بود این دو ماده 100سال پیش 

نوشته می شدند چه فرقی با متن فعلی داشت؟
* در ماده ۸3 این طرح، تاسیس هرگونه بانک خصوصی غیر از بانک 
قرض الحسنه تا 10سال بعد از تصویب قانون ممنوع شده  است. فرض 
کنید به هر دلیلی کشور نیاز داشت یک بانک خاص برای کار خاصی 
تاسیس شود، آیا باید مجلس مجددا اصالحیه ای بر این قانون تصویب 
کند؟ ع��الوه بر این چگونه می توان جلوی م��وج بانک های مجازی و 
نئوبانک ها ایستاد؟ به لطف پیشرفت های فناوری، امروزه بانک هایی که 
فقط س��رویس های دیجیتال ارائه می دهند و بسیاری از سرویس های 
آنها نوآورانه و مناس��ب طبقه متوسط و فرودست جامعه است در دنیا 
فعال ش��ده اند؛ بانک هایی که اتفاقا هزینه و ریخت و پاش کمی دارند 
و کارآمدتر هم عمل می کنند، چرا باید ایجاد چنین بانک هایی را منع 

کرد؟ 
* مهم تری��ن مش��کل ای��ن ط��رح به فص��ل پانزده��م آن یعنی 
عملیات بانکی برمی گردد. در این فصل چهار نوع س��پرده )جاری، 
قرض الحسنه، سرمایه گذاری عام و سرمایه گذاری خاص( و سه نوع 
تسهیالت )قرض الحس��نه، تسهیالت با نرخ سود معین و تسهیالت 
با نرخ س��ود نامعین( تعریف ش��ده و عملیات بانک��ی صرفا در این 
اشکال مجاز دانسته شده  است. در مواد دیگر این فصل برای همین 
اش��کال هم محدودیت های متعددی تعریف شده  است. واقعیت آن 
اس��ت که انواع محصوالت و خدمات بانکی و اعتباری در بانکداری 
مدرن بس��یار متنوع ش��ده  اس��ت. مث��ال خدمات اعتب��ار مصرفی 
)Consumer Credit( که یکی از رایج ترین سرویس های بانکی 
در دنیاست در این طرح جایی ندارد یا انواع شیوه های سپرده پذیری 
مدرن نظیر کیف پول دیجیتال یا سرویس های مبتنی بر پلتفرم از 
انواع سرویس هایی هستند که در پرتو تحول دیجیتال در بانکداری 
ممکن ش��ده و هیچ تضادی هم با بانکداری بدون ربا ندارند، اما در 

این طرح جایی ندارند. 
* بخ��ش مهم��ی از عملیات بانک��داری مدرن در دل س��امانه های 
نرم اف��زاری و رایانه ها رخ می دهد. یک��ی از معاونت های بانک مرکزی 
هم متولی فناوری های نو اس��ت و نظارت شدیدی بر بانک ها در حوزه 
عملی��ات بانکداری دیجیتال و پرداخ��ت الکترونیکی دارد. اما در هیچ 
جای این طرح در این باره سخنی گفته نشده  است؛ مثال معلوم نیست 
مس��ئولیت بانک ها در قبال داده های مشتریان چیست، بانک مرکزی 
تا کجا اجازه دخالت در عملیات الکترونیکی موسس��ات تحت نظارت 
را دارد، ضواب��ط قانون��ی بانکداری باز را چه کس��ی تدوین کرده و چه 
کس��ی نظارت می کند، دو کمیته »سیاس��ت گذاری پولی و ارزی« و 
»مقررات گ��ذاری و نظارت بانکی« با چه صالحیت فنی و تخصصی در 
حوزه فناوری مالی و بانکداری دیجیتال، تدوین ضوابط خواهند کرد و 

تقسیم کار میان آنها چگونه است و...
این موارد و همچنین بس��یاری مصادیق دیگر نش��ان دهنده یک 
اش��کال بنیادین این طرح است؛ آن هم تالش برای منحصر کردن 
گزینه ها و یکس��ان ک��ردن انتخاب ها در صنعتی اس��ت که هر روز 
در آن ن��وآوری و تغیی��ر رخ می دهد. اگر رویک��رد این طرح تعیین 
چارچوب های حداقلی و در مقابل، س��نگین کردن بار مسئولیت در 
قبال تخلفات و ریس��ک ها بود خود به خود بانک ها و دیگر نهادهای 
تحت نظارت محتاط می ش��دند، اما این ط��رح برعکس عمل کرده 
و ترجی��ح داده هره را مجاز اس��ت احصا کن��د، بنابراین خارج این 
طرح هرچه باش��د غیرمجاز خواهد بود. چنین رویکردی چون نافی 

نوآوری است، محکوم به شکست است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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فرصت امروز: جایزه نوبل اقتصاد امس��ال 201۹ به سه محقق آسیایی، اروپایی و 
آمریکای��ی به دلیل رویکرد تجربی آنها برای کاهش فقر جهانی تعلق گرفت. جایزه 
علوم اقتصادی بانک مرکزی س��وئد امس��ال 201۹ ب��ه »آبیجیت بانرجی« محقق 
هندی، »استر دوفلو« محقق فرانسوی-آمریکایی و »مایکل کرمر« از آمریکا به دلیل 

رویکرد تجربی آنها برای کاهش فقر جهانی تعلق گرفت.
برندگان امسال رویکرد جدیدی را برای به دست آوردن پاسخ های معتبر در مورد 
بهترین راه های مقابله با فقر جهانی ارائه داده اند که به طور خالصه ش��امل تقس��یم 
این مشکالت به پرس��ش های کوچک تر، قابل کنترل تر و موثرتر برای بهبود نتایج 

آموزشی یا سالمت کودکان می شود.
در اواسط دهه 1۹۹0، مایکل کرمر و همکارانش با استفاده از آزمایش های میدانی 
در غرب کنیا به این نتیجه رسیدند که این رویکرد تاثیر قابل توجهی بر بهبود نتایج 

آموزشی کودکان دارد.
آبیجیت بانرجی و اس��تر دوفلو هم مطالعات مش��ابهی در مورد سایر موضوعات 
مربوط به فقر در کشورهای دیگر انجام داده اند. استر دوفلو دومین زنی است که در 

۵0 سال گذشته، جایزه نوبل اقتصاد را به طور اشتراکی از آن خود می کند.
جایزه نوبل اقتصاد در س��ال 201۸ به طور مش��ترک به دو اقتصاددان آمریکایی 
ب��ه نام های »ویلیام نوردهاوس« و »پل رومر« به دلیل فعالیت های پژوهش��ی آنان 
در زمین��ه تغییرات آب و هوایی و نوآوری های عرصه فن��اوری در ارتباط با اقتصاد 

کالن تعلق گرفت.
جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی س��وئد به یاد »آلفرد نوبل« که به جایزه نوبل 
اقتصاد معروف است هر سال به پژوهشگران برجسته در علم اقتصاد اعطا می شود. 
برندگان این جایزه توسط آکادمی سلطنتی علوم سوئد انتخاب می شوند و هزینه آن 
توسط بانک مرکزی سوئد تأمین می شود. این جایزه در سال 1۹6۸ و در سیصدمین 
سالگرد تأسیس بانک مرکزی سوئد بنیان نهاده شد و برای اولین بار در سال 1۹6۹ 
به دو اقتصاددان آلمانی و نروژی داده شد. این جایزه بخشی از جوایز پنجگانه نوبل 
که توس��ط آلفرد نوبل پایه گذاری شد، نیست. از سال 1۹6۹ تا پارسال ، ۵0 جایزه 
نوبل اقتصاد اهدا ش��ده اس��ت. 2۵ جایزه نوبل اقتصاد تنها به یک نفر اهدا ش��ده و 
تنها یک زن به نام »الینور اوستروم« در سال 200۹ برنده جایزه نوبل اقتصاد شده 
است. جوان ترین برنده این جایزه ۵1 ساله و مسن ترین برنده آن ۹0 ساله بوده اند.

برندگان جایزه نوبل 201۹ چه کسانی هستند؟
جای��زه نوبل یکی از معتبرترین و پرافتخارترین جوایزی اس��ت که هر س��اله در 
حوزه های مختلف به دانش��مند یا دانش��مندانی اعطا می ش��ود؛ جای��زه ای که هر 
دانش��مندی آرزو دارد، آن  را کس��ب کند، اما ش��اید هیچ گاه موفق به دریافت آن 
نشود. منشأ پیدایش این جایزه به سال 1۸۹۵ میالدی باز می گردد که آلفرد نوبل 
دانش��مند شهیر سوئدی که به عنوان کاشف دینامیت از او یاد می برند وصیت کرد 
هر ساله به برگزیدگان رشته های علمی جایزه ای اعطا شود. امسال نیز مطابق روال 
سال های گذشته این رویداد برگزار شد و در زمان نگارش این مقاله اسامی برندگان 
جوایز رش��ته های پزشکی، فیزیک و شیمی اعالم شد. در این مقاله به طور مختصر 
به دس��تاورد دانش��مندانی که موفق شدن چنین عنوانی را از آن خود کنند نگاهی 

خواهیم داشت.
جایزه نوبل چیست؟

جایزه نقدی نوبل برابر با ۹ میلیون کرون سوئد است که تقریبا برابر با ۸30 هزار 
یورو می ش��ود. مطابق با روال هر س��اله جایزه نوبل در تاریخ 10 دسامبر مصادف با 
زمانی که آلفرد نوبل دیده از جهان فروبس��ت در اس��تکهلم و نروژ به برندگان اعطا 

خواهد شد. الزم به توضیح است که نام برنده جایزه صلح نوبل در کشور نروژ اعالم 
می ش��ود، اما در مورد سایر رش��ته ها نام برندگان در کشور سوئد اعالم می شود. در 
رش��ته اقتصاد نیز از ابتدا قرار نبود جایزه ای پرداخت شود، اما در ۵0 سال گذشته 
بانک س��لطنتی س��وئد هزینه پرداخت این جایزه را متقبل ش��ده است. در جریان 
برگزاری این مراسم به برندگان ضمن پرداخت جایزه نقدی، مدال و مدرک رسمی 
نوبل نیز پرداخت می شود. سال گذشته میالدی جایزه نوبل در رشته فیزیولوژی و 
پزش��کی به جیمز آلیسون از کش��ور ایاالت متحده و تاسوکو هونجو از کشور ژاپن 
اعطا شد. این دانشمندان موفق شدند در زمینه فعال کردن سیستم ایمنی بدن در 
مبارزه با سلول های سرطانی راهکاری را ابداع کنند. مراسم نوبل تا به امروز نزدیک 
به 10۹ مرتبه برگزار شده و 216 نفر موفق شدند این جایزه را دریافت کنند. البته 
س��ال گذشته میالدی به دلیل یکسری مسائل و مشکالت جایزه ای پرداخت نشد. 
تقریبا در تمامی ادوار مختلفی که این مراس��م برگزار ش��ده اس��ت، همواره حرف 
و حدیث هایی پیرامون آن ش��کل گرفته اس��ت. به طور مثال، برخی از دانشمندان 
شهیر هیچ گاه موفق به دریافت آن نشدند، برخی دیگر که دستاورد آنها در ساخت 
سالح های ش��یمیایی استفاده شد این جایزه را دریافت کردند و برخی دیگر نیز از 

دریافت این جایزه امتناع کرده و به نوعی به آن پشت کردند.  
شروع به کار با جایزه نوبل پزشکی

جایزه نوبل بیش��تر به دلیل دس��تاوردهای رشته های پزشکی و فیزیک شناخته 
می ش��ود، هرچن��د در رش��ته های ادبیات و اقتصاد نی��ز به افراد حائز ش��رایط که 
دس��تاوردهای آنها به طور اجتماعی )ادبیات( و اقتصادی )بر کسب  وکار در مقیاس 
جهانی( بر زندگی میلیارد نفر تاثیرگذار باش��د پرداخت می ش��ود. البته روال جایزه 
نوبل به این شکل است که در رشته های فیزیک، شیمی و پزشکی به طور همزمان 
جایزه به دانش��مند یا دانشمندانی که روی یک موضوع واحد تحقیق کرده اند اعطا 
می شود. البته قواعد مشخصی بر اعطای جوایز حکم فرما است که به طور مثال بیش 
از سه دانشمندان در یک رشته به طور همزمان نمی توانند برنده این جایزه شوند. در 
مراسم امسال که شروع آن دوشنبه ۷ اکتبر بود، رأس ساعت 11 و 30 دقیقه صبح 
در اس��تکهلم پایتخت سوئد نام برندگان جایزه نوبل در رشته پزشکی و فیزیولوژی 
اعالم شد. این دانشمندان برجسته علوم سلولی به نام های ویلیام جی کیلین و گرگ 

سمنزا  از ایاالت متحده و سرپیتر رتکلیف از انگلستان هستند.
این دانشمندان بزرگ به پاس زحماتی که در زمینه چگونگی سازگاری سلول ها 
با اکسیژن موجود تحقیقات فراوانی را انجام دادند موفق به دریافت این جایزه شدند. 
این دانش��مندان موفق ش��دند روش هایی را پیدا کنند که براساس آنها سلول هایی 
می توانند اکسیژن را حس کرده و واکنش های خود را هماهنگ با دریافت اکسیژن 
کنند. در این پژوهش دانش��مندان دریافتند مولکول ها از چه مکانیس��می استفاده 
می کنند تا فعالیت ژن ها در واکنش به کم یا زیاد ش��دن حجم اکس��یژن را تنظیم 
کنند. دس��تاورد این دانش��مندان در مبارزه با بیماری کم خونی، س��رطان و سایر 

بیماری های مرتبط حائز اهمیت است.
برندگان نوبل فیزیک ۲۰۱۹

روز سه ش��نبه ۸ اکتب��ر برابر ب��ا 16 مهر جایزه نوبل در رش��ته فیزیک به جیمز 
پیبلز )پژوهشگر آمریکایی- کانادایی( به دلیل تحقیقات مستمر در زمینه اکتشافات 
نظری در کیهان شناسی، میشل مایور و دیدیه کولو)پژوهشگران سوئیسی( به دلیل 
تحقیقات مس��تمر در زمینه کش��ف یک س��یاره در حال گردش به دور یک ستاره 

فراخورشیدی اعطا شد.
جیمز پیبلز با تالش های مس��تمر خود درک ما از سرگذش��ت کیهان به ویژه در 

ارتب��اط با انفجار بزرگ بیگ بنگ را بهبود بخش��ید. مایکل مایور و دیدیه کولوز در 
سال 1۹۹۵ میالدی موفق شدند برای اولین بار اولین سیاره فراخورشیدی که دور 
س��تاره ای شبیه به خورش��ید در حال چرخیدن بود را کشف کنند. الزم به توضیح 
است که سال گذش��ته میالدی جایزه این رشته به آرتور اشکین  فیزیکدان شهیر 

آمریکایی، ژرار مورو فیزیکدان فرانسوی و دانا استریکلند از کانادا پرداخت شد.
برندگان نوبل شیمی ۲۰۱۹

روز چهارش��نبه ۹ اکتبر برابر با 1۷ مهرماه برندگان جایزه نوبل شیمی مشخص 
شدند. جایزه امسال به طور مشترک به جان بی گوادیناف شیمیدان برجسته ایاالت 
متحده، اس��تنلی ویتینگهام شیمیدان برجس��ته انگلیسی و آیرا یوشینو شیمیدان 
برجس��ته ژاپنی اعطا ش��د. جایزه امسال به دلیل دس��تاورد بزرگ این دانشمندان 
در زمینه بهبود عملکرد باتری های لیتیون- یون اعطا ش��د. آکادمی نوبل در پیامی 
دلیل انتخاب خود را این گونه تش��ریح کرد: »باتری های لیتیوم – یون زندگی ما را 
به طور کامل دس��تخوش تغییر کرده اند. این باتری ها امروزه در بیشتر دستگاه های 
همراه از باتری گوش��ی های هوش��مند گرفته تا خودروهای الکترویکی، لپ تاپ ها، 
هدفون های بی س��یم، دستگاه های ذخیره س��ازی انرژی، باتری های برق اضطراری 
و... اس��تفاده می شوند. این سه دانشمند شهیر به دلیل فعالیت های چشمگیری که 
باعث خواهد ش��د باتری های قابل شارژ قابل اس��تفاده در دستگاه های الکترونیکی 
با کارآمدی بهتری نس��بت به گذشته استفاده ش��وند، به عنوان برگزیدگان امسال 
شناخته شده اند. دستاورد این دانشمندان جهانی همواره قابل شارژ را پدید خواهد 
آورد. این دانشمندان با اختراع خود شرایط مناسبی را برای جامعه ای بدون سوخت 
فسیلی ایجاد کردند. اختراع این دانشمندان به ما اجازه می دهد مقدار قابل توجهی 
از انرژی ه��ای خورش��یدی و بادی را ذخیره کنیم و ی��ک گام دیگر به دنیای بدون 
سوخت فسیلی نزدیک تر ش��ویم.« باتری های لیتیوم یون، گونه خاصی از باتری ها 
هستند که وزن سبکی داشته و قابلیت شارژدهی باال دارند و امروزه در دستگاه هایی 
که نیازمند توان الکتریکی باالیی هستند همچون خودروهای الکتریکی، لپ تاپ ها 
و گوشی های همراه استفاده می شوند. نکته جالب توجهی درخصوص جایزه امسال 
وجود دارد که پروفس��ور گوادینانف آمریکایی در سن ۹6 سالگی موفق به دریافت 

این جایزه شده است.
برندگان نوبل ادبیات ۲۰۱8 و ۲۰۱۹

آکادمی سوئد روز پنجشنبه 10 اکتبر اسامی برندگان جایزه نوبل ادبیات 201۸ 
و 201۹ را اعالم کرد. جایزه نوبل ادبیات سال 201۸ میالدی به اولگا توکارشوک، 
نویس��نده شهیر لهستانی به دلیل سبک خاصی از تخیل پردازی که فراتر از زندگی 
روزمره انسان ها را به تصویر کشیده است و جایزه نوبل سال 201۹ به پیتر هاندکه 
رمان نویس و نمایشنامه نویس اتریشی اهدا خواهد شد. انتخاب هاندکه نیز همانند 
س��ال های دور یک انتخاب چالشی و جنجال برانگیز به شمار می رود، زیرا او یکی از 
افرادی اس��ت که پیش��نهاد داده بود جایزه نوبل ادبیات حذف شود. آثار هاندکه به 
زبان های متعددی ترجمه ش��ده اند. سال گذش��ته میالدی به دلیل وجود یکسری 
مشکالت و مسائل مهم که بحران جدی را برای آکادمی به وجود آورد هیچ جایزه ای 
در بخش ادبیات اعطا نشد و قرار شد امسال جایزه سال گذشته نیز اعطا شود. دلیل 
بروز این مشکل ژان کلود آرنو، شهروند دو تابعیتی سوئدی- فرانسوی  و همسر یکی 
از هفت عضو دائمی این کمیته بود که به یکس��ری مس��ائل متهم شده بود که در 
نهایت پس از حضور در دادگاه به دو س��ال و نیم حبس محکوم ش��د. سال گذشته 
با اس��تعفای چهار عضو این شورا عمال امکان انتخاب برنده جایزه ادبیات به حالت 
تعلیق درآمد تا اینکه اعضای جدید که عضویت آنها مادام العمر است انتخاب شدند.

برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۱۹ از 3 قاره معرفی شدند

نوبل اقتصاد برای 3 نظریه پرداز فقر
یادداشت

آسیب شناسی تصمیمات وارداتی

بی گم��ان، آنچه که در هر ش��رایط، الزم و ضروری اس��ت، مرور گذش��ته و 
آسیب شناسی تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها است. قطعاً اگر این بازبینی، 
با هدف شناس��ایی خطاها و رفع اش��تباهات صورت گیرد، می تواند از تش��دید 

هزینه های آتی جلوگیری کند.
امروز اقتصاد ایران از یک مجموعه مسائل رنج می برد که بخشی از آن ناشی 
از صدور فرمان ارز 4200 تومانی اس��ت؛ تصمیمی ک��ه بدون توجه به نظرات 
بخش خصوصی اخذ ش��د و فضای اقتصاد کش��ور و به تب��ع آن فضای تجارت 
خارجی را مدتی دچار نوس��ان، تنش و حساس��یت شدید کرد. این تصمیم که 
مبتنی بر واقعیت های بازار و عرضه و تقاضا نبود و حتی مغایر با تجربه های واضح 
و عبرت های گذش��ته اقتصاد ایران نیز محسوب می شد، فضای رانت و فساد را 

بر اقتصاد تحمیل کرد.
یکی دیگر از آسیب های بزرگی که به تبع آن تصمیم، بخش اقتصاد و به ویژه 
واردات از آن تأثیر پذیرفت، بی ثباتی در رویه ها بود. در حقیقت به واسطه همین 
ارز رانتی، یک س��ری محدودیت های خواسته و ناخواسته داخلی ایجاد شد که 
در کنار محدودیت های بین المللی، تجارت خارجی را در تنگنای شدید قرار داد. 
مجموعه ای از قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که بسیاری از آنها منطقی 

و واقعی نبودند، بلکه بیشتر جنبه عکس العملی داشتند.
متاس��فانه امروز هیچ فعال اقتصادی به واس��طه نوس��ان در تصمیم گیری ها 
نمی توان��د با قطعیت و مبتنی بر برنامه ریزی، برای ف��ردای خود و بنگاه تحت 
پوش��ش خود بیندیش��د و تصمیم گیری کند و این یک��ی از بزرگ ترین آفاتی 
است که عالوه بر فراری دادن کارآفرینان، می تواند اقتصاد یک کشور را گرفتار 

چالش های عظیمی کند که خروج از آن، نیازمند انرژی بسیار زیاد خواهد بود.
یکی دیگر از اشکاالتی که به دنبال تصمیمات آن دوران، خودش را به بخش 
تجارت خارجی کش��ورمان تحمیل کرد، ناش��ی از عدم آمادگی شبکه بانکی و 
زیرساخت های دیگر آن بود. در واقع بخش واردات کشور به واسطه تصمیمات 
ارزی، به س��وی بانک ها و دیگر مراجع سوق داده شد، بدون اینکه شبکه بانکی 
آماده پذیرایی و مواجهه با این حجم از مراجعات و مطالبات باشد و این موضوع 
باعث ش��د که در کنار بی ثباتی و محدودیت های تصمیم گیری، گلوگاه دیگری 
به عنوان شبکه بانکی، پیش روی فعاالن اقتصادی قرار گیرد؛ بدین ترتیب روی 
ناخوش محدودیت های بانکی، در کنار محدودیت های تراکنش مالی بین المللی، 

عیان شد.
در این شرایط نابسامان، ظرفیت نامساعد گمرکی انباشت و رسوب کاالها را 
رقم زد و باعث شد رسوب کاالها در گمرکات کشور، یک شبه به بحران تبدیل 
شود. از سوی دیگر محدودیت شبکه حمل و نقل به ویژه حمل و نقل خارجی 

آشکار شد که به واسطه تحریم های ناصواب رقم خورد.
بی ثباتی بازار در کنار محدودیت های داخلی و خارجی موجب شد که اثرات 
رفتارهای پرنوس��ان گذشته در بازار کاماًل مشهود و محسوس شود و به عنوان 
یکی از اصلی ترین عوامل تعطیلی بنگاه های اقتصادی، زمینه ساز کاهش اشتغال 

شود.
واردکنندگان در این دوره به واس��طه تصمیم��ات متعدد دولتمردان و بعضاً 
متناقض، ارتباطات بین المللی خود را از دست دادند، بعضی بنگاه ها نیمه تعطیل 
و برخی کاماًل تعطیل ش��دند، گروهی نمایندگی های خود را از دس��ت دادند، 
در برخی موارد سرمایه های تجار بلوکه شد، حتی سرمایه گذاری مشترک بین 

طرفین ایرانی و خارجی نیز دچار آسیب شد.
ناگفته نماند که همه این رویدادهای تلخ، صرفاً به دنبال تصمیمات اقتصادی 

دولت نبوده و بخشی از آنها، به دلیل تحریم های آمریکا رخ داد. 
البته آنچه که گفته شد، اثرات کوتاه مدت تصمیمات و سیاست های نادرست 
دولتم��ردان بود و ما در آینده نزدیک، ش��اهد اثرات میان مدت خواهیم بود که 
همچون کوه یخی، بخش عمده آن زیر آب باقی مانده است. ما امروز باید نگران 
اثرات میان مدت ناشی از برخوردهای دستوری سیستم دولتی باشیم که قطعاً به 
تشدید بی اعتمادی عمومی در زنجیره اقتصادی منجر می شود و این هشداری 

است که باید به صورت جدی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.
دول��ت باید با هوش��مندی و درایت، روند موجود را اص��الح کند و اعتماد را 
ب��ه بدنه اقتصاد برگرداند و ضمناً این اعتم��اد و قطعیت را به بازار منتقل کند. 
نکته قابل توجه در این میان آن اس��ت که مش��کالت امروز کشور، بزرگ تر از 
موضوع واردات اس��ت و اگر بخواهیم تجارت خارجی کشورمان رونق پیدا کند، 
از معضالت کالن تر باید گره گشایی شود. دولت باید برای بزرگ تر کردن کیک 

اقتصاد، طرح ها و برنامه های روشن و مدونی داشته باشد.

یارانه ها پنجشنبه واریز می شود
برخی ۲ یارانه می گیرند

یارانه مهرماه س��اعت 24 روز پنجشنبه به حساب سرپرس��تان خانوار واریز 
می ش��ود، این در حالی است که یارانه افرادی که به دلیل عدم تکمیل حساب 
بانکی در شهریورماه پرداخت نشده بود نیز به همراه یارانه مهر پرداخت خواهد 
شد. به گزارش ایسنا، طبق اعالم سازمان هدفمندی یارانه ها یکصد و چهارمین 
مرحله از پرداخت یارانه های نقدی روز پنجشنبه )2۵ مهرماه( انجام خواهد شد. 
همراه با پرداخت یارانه نقدی مهرماه وضعیت کسانی که در شهریورماه به دلیلی 

خارج از حذف پردرآمدها، یارانه نگرفته بودند نیز مشخص می شود.
ماجرا از این قرار اس��ت که در ش��هریور حذف یارانه نقدی براس��اس قانون 
بودجه امس��ال برای س��ه دهک باالی درآمدی آغاز ش��د و وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اعالم کرد در مرحله اول حذف یارانه نقدی 163 هزار خانوار که 
حدود ۷00 هزار نفر هس��تند را به س��ازمان هدفمندی اعالم کرده و یارانه آنها 

پرداخت نشده است.
اما در کنار این 163 هزار خانوار یارانه تعداد دیگری واریز نشد که در بین آنها 

افراد نیازمندی وجود داشتند و نسبت به این موضوع اعتراض کردند.
آنچه که س��ازمان هدفمندی یارانه ها در این رابطه اعالم کرد از این حکایت 
داشت که عدم واریز به دلیل تکمیل نبودن اطالعات بانکی و حساب آنها بوده 
است؛ به طوری که اگر قرار بر تغییر سرپرست خانوار به هر دلیلی از جمله فوت 
و بدسرپرس��تی باشد باید افراد به بانک مراجعه کرده و تغییر حساب دهند. بر 
این اساس در شهریور برخی خانوارها در زمان مشخص تغییر حساب نداده اند و 
فرآیند آن انجام نشده است که یارانه به حساب شان واریز شود. از این رو یارانه 
برای آنها به دلیل مشخص نبودن وضعیت حساب واریز نشده و از مهرماه مجددا 

دریافت خواهند کرد.
ام��ا دریافت اطالعات تازه از س��ازمان هدفمندی یارانه ه��ا در مورد وضعیت 
کس��انی که به این دلیل یارانه آنها در ش��هریور واریز نشده است نشان می دهد 
ک��ه تاکنون ۸۵درصد این افراد برای تکمیل اطالعات بانکی خود اقدام کرده و 
وضعیت آنها روشن شده است از این رو در مهرماه در کنار یارانه این ماه، مبلغ 

4۵ هزار و  ۵00 تومانی که در شهریور برای آنها واریز نشده پرداخت می شود.
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در حالی که طی سال های اخیر همواره خانه های به اصالح نوساز یا به عبارت 
دیگر واحدهای مس��کونی تا 12 سال ساخت، پرفروش ترین واحدهای مسکونی 
در بازار محس��وب می ش��دند، تقاضا برای واحدهای قدیمی تر این روزها در حال 

افزایش است.
به گزارش خبرآنالین، خرق عادت در بازار مسکن تحت تاثیر تصمیمات جدید 
اتخاذ ش��ده و سیاس��ت های ابالغی در حوزه تس��هیالت بانکی رخ داده است. به 
عبارت دیگر براس��اس تصمیمات اتخاذش��ده وام اوراق مسکن به خانه های 2۵ 
س��اله نیز تعلق می گیرد همین امر س��بب شده اس��ت کم کم تقاضای جدیدی 
برای واحدهای مس��کونی قدیمی تر که به اصطالح بازاری ها، »به قیمت رسیده 

هستند«، ایجاد شود.
یکی از فعاالن بازار مس��کن می گوی��د غالبا قیمت واحدهای قدیمی فاصله ای 
30 تا ۵0درصدی با قیمت واحدهای نوس��از در یک منطقه دارد به عبارت دیگر 
واحدهای مسکونی قدیمی تر به قیمت رسیده هستند و افت کافی را داشته اند از 

این رو برای کس��انی که نقدینگی الزم را دارند، خرید این واحدهای مسکونی به 
صرفه اس��ت. وی گفت: البته مشتریان این واحدها غالبا خاص و محدود هستند 
چراکه وام مسکن تا کنون بدان ها تعلق نمی گرفت اما وضعیت کنونی بازار مسکن 
بی تردید با تعمیم شمول وام مسکن به این واحدها تغییری جدی را تجربه خواهد 

کرد. به گفته وی به تدریج انتظار می رود مشتریان این واحدها افزایش یابد.
هرچند برخی کارشناس��ان و فعاالن بازار این اقدام را عامل مهمی در افزایش 
تقاضای واقعی در بازار می دانند، برخی نیز احتمال رش��د قیمت مسکن قدیمی 
تحت تاثیر این تصمیم را مطرح می کنند، از س��وی دیگر وزیر راه و شهرس��ازی 
تاکید دارد که اقدامات صورت گرفته برای تنظیم بازار مس��کن از جمله س��اخت 

مسکن برای کارمندان و ... خود مانعی بر سر راه افزایش قیمت ها خواهد بود.
قیمت مس��کن در یک سال و اندی گذش��ته نزدیک به 200درصد افزایش را 
تجربه کرده است و همین امر سبب شده است بار دیگر بازار مسکن در وضعیت 
رکود قرار گیرد. بازار مس��کن از جمله بازارهای با اهمیت و پیش��ران محس��وب 

می شود که رکود آن صنایع وابسته و اشتغال قابل توجه این بخش را تحت تاثیر 
قرار می دهد. در حال حاضر بازار مس��کن با کاهش شدید معامالت روبه روست و 
فعاالن بازار بر این اعتقادند که تنها پول الزم ها و کسانی که قصد تبدیل به احسن 

دارند در بازار حضور دارند.
ی��ک فعال بازار در پاس��خ به این س��وال که تعمیم تخصیص تس��هیالت به 
واحدهای قدیمی چقدر ب��ر رونق بازار تاثیرگذار خواهد بود؟ گفت: من معتقدم 
قیمت ها باال نمی رود چون قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران در حال کاهش 

است، افزایش شمار مشتریان می تواند نوعی تعادل را در این حوزه ایجاد کند.
وی گفت: نکته مهم در مورد بازار مس��کن این است که افزایش شدید قیمت 
مس��کن فعال این کاالی سرمایه ای را از دس��ترس خانوار خارج کرده است و در 
نتیجه الزم است با ترمیم قدرت خرید که وزیر راه و شهرسازی وعده داده است 
این مشکل برطرف شود. به گفته وی این اقدام یکی از اولین گام ها برای ترمیم 

قدرت خرید محسوب می شود.

قدیمی ها وارد میدان شدند

خرق عادت در بازار مسکن
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۱۹میلیارد دالر از ذخایر ارزی وام شد
کارنامه صندوق توسعه ملی

ت��ا پایان خردادماه امس��ال درخواس��ت دریافت ح��دود 3۸ میلیون دالر 
تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی ثبت شده که بیش از 1۹میلیارد دالر 

آن به مرحله پرداخت قطعی رسیده است.
به گزارش ایسنا، تسهیالت صندوق توسعه ملی در دو بخش ارزی و ریالی 
پرداخت می ش��ود و طبق اساسنامه آن اس��تفاده کنندگان از این تسهیالت 
فع��االن اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه ه��ای اقتصادی متعلق به 

موسسات عمومی غیردولتی هستند.
بررس��ی آخرین وضعیت تس��هیالت ارزی صندوق توس��عه ملی تا پایان 
خردادماه س��ال جاری نشان می دهد که مبلغ کل تسهیالت پذیرفته شده به 
3۸ میلیارد و ۵2۸ میلیون دالر می رس��د که از این رقم 3۷ میلیارد و 3۹2 
میلیون دالر به مرحله تخصیص ارز رس��یده اس��ت، به عبارتی بانک مرکزی 

نامه مسدودی این منابع را صادر کرده است.
ام��ا از منابع مسدودش��ده ح��دود 21 میلی��ارد و 441 میلی��ون دالر به 
طرح های بخش خصوصی، ۹6 میلیون دالر به طرح های تعاونی، 1۵ میلیارد 
و 2۸6 میلی��ون دالر به طرح های بنگاه های اقتصادی متعلق به موسس��ات 
عمومی غیردولتی و ۵6۹ میلیون دالر به سایر موارد اختصاص یافته است.

از کل مبلغ مسدودش��ده برای تس��هیالت پرداختی از طریق قراردادهای 
عاملی��ت ارزی ح��دود 1۹ میلی��ارد و ۹۵1 میلیون دالر ب��ا همکاری بانک 
مرک��زی و بانک های عامل به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رس��یده 

است.
صندوق توسعه ملی اوایل دهه ۹0 با هدف تبدیل بخشی از عوائد ناشی از 
فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت ماندگار، مولد 
و س��رمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ س��هم نس��ل های آینده از محل 

نفت، گاز و فرآورده های نفتی شروع به کار کرد.
بر این اس��اس ساالنه و براساس قانون بخشی از منابع ارزی ناشی از نفت 
و س��ایر بخش های تعیین  شده به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود 
که البته طی سال های اخیر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و نیاز دولت 
ب��ه تامین منابع همواره س��هم صندوق طبق درصد من��درج در قانون واریز 
نشده اس��ت؛ به گونه ای که در حال حاضر با وجود اینکه باید واریزی باالی 
30درصد باش��د با کف 20درصد تعیین ش��ده در قانون برنامه پنجم توسعه 

انجام می شود.

یورو در میانه کانال ۱۲ هزار تومان
پس روی دالر آغاز شد

 قیم��ت دالر دی��روز در صرافی ه��ای بانکی کاه��ش یافت تا در 
س��ومین روز هفته، عقبگرد بازار ارز رقم بخورد. بر این اس��اس، هر 
دالر آمری��کا در صرافی های بانکی به قیمت 11 هزار و 3۵0 تومان 
عرضه ش��د که در قیاس با روز یکش��نبه کاهشی برابر با ۵0 تومان 

را نشان می دهد.
 این کاهش از پس پن��ج روز ماندگاری قیمت ها در محدوده 11 

هزار و 400 تومان، برای بازار ارز کاهش بااهمیتی تلقی می شود.
 کاهش قیمت دالر در صرافی های بانکی س��بب شد قیمت ها در 
بازار آزاد نیز با ریزش مواجه شود. قیمت دالر در بازار آزاد در حال 
حاض��ر در حدود 11 هزار و 3۹0 تومان گزارش ش��ده اس��ت. نرخ 
خری��د دالر در صرافی های بانکی نیز برابر با 11 هزار و 2۵0 تومان 
اعالم ش��د. در عین حال کاهش قیمت دالر، یورو را نیز تحت تاثیر 
ق��رار داد و ه��ر یورو در صرافی های بانکی ب��ه نرخ 12 هزار و ۵00 
تومان فروخته می شود. نرخ خرید یورو از مردم نیز 12 هزار و 4۵0 

تومان گزارش شد.

ادامه کاهش قیمت طال
طال باز هم ریخت 

قیم��ت ط��ال در معامالت روز دوش��نبه بازار جهان��ی تحت تاثیر 
خوش بینی س��رمایه گذاران به مذاکرات تج��اری آمریکا و چین که 
ریسک پذیری آنها را بهبود بخشید و رشد مالیم ارزش دالر کاهش 

پیدا کرد.
به گزارش ایس��نا، هر اونس طال ب��رای تحویل فوری در معامالت 
روز جاری بازار س��نگاپور 0.2 درصد کاه��ش پیدا کرد و به 14۸۵ 
دالر و ۸6 سنت رس��ید. بهای معامالت این بازار هفته گذشته یک 
درصد کاهش پیدا کرده بود و قیمت ها برای س��ه روز متوالی روند 

نزولی داشتند.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با 0.1درصد افزایش، 

به 14۹0 دالر و 20 سنت رسید.
به گفته جفری هالی، تحلیلگر ارش��د ش��رکت OANDA، طال 
تح��ت تاثیر عوامل بنیادین بازار قرار ندارد بلکه تحت تاثیر وضعیت 
تج��اری اس��ت. توافق تجاری اخی��ر میان آمری��کا و چین جزییات 
چندانی نداش��ت اما برای بهبود ریس��ک پذیری کافی بود و این امر 

برای طال منفی خواهد بود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه نخستین فاز توافق 
برای پایان گرفتن مناقش��ه تجاری آمریکا و چین را اعالم و تهدید 
برای افزایش تعرفه ها را معلق کرد که بزرگترین اقدام از س��وی دو 

کشور در 1۵ ماه اخیر بود.
 MSCI بازارهای سهام آسیا از این خبر استقبال کردند و شاخص

بازارهای سهام آسیا-اقیانوسیه به جز ژاپن 0.۵درصد رشد کردند.
تحلیلگ��ران بانک OCBC در یادداش��تی نوش��تند: اخبار اخیر 
دلگرم کنن��ده بود با این حال ماه پیش از این در آوریل نیز ش��اهد 
اقدام مشابه بودیم. این بار ممکن است قضیه فرق داشته باشد و دو 

طرف به مذاکرات شان ادامه دهند.
در ای��ن بین، بازارها منتظر مذاک��رات انگلیس و اتحادیه اروپا در 
روز دوش��نبه هس��تند. هر دو طرف اعالم کرده اند پیش از رسیدن 
ب��ه توافق درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باید کارهای زیادی 

انجام شود.
طال معموال در شرایط ابهام سیاسی و مالی به پناهگاه امن دارایی 

برای سرمایه گذاران تبدیل می شود.
در بازار س��ایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری 
0.1درصد رش��د کرد و به 1۷ دالر و ۵۵ س��نت رس��ید. هر اونس 
پالتی��ن ب��رای تحویل فوری ب��ا 0.3درصد افزای��ش، ۸۹2دالر و ۹ 
سنت معامله شد. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با 0.3درصد 

کاهش، به 16۹3 دالر و 2۹ سنت رسید.

بانکنامه

»فرصت س��وزی« کلمه ای آش��نا در اقتصاد ایران است؛ فرصت هایی که 
ب��ا مزیت های اقتصادی کش��ورمان از جمله انرژی ارزان، نیروی انس��انی 
جوان، وجود ذخایر عظیم نفت، گاز، مواد معدنی و... به وجود می آید ولی 
همیشه نادیده گرفته می شوند و به دلیل بوروکراسی های اداری و سازمانی، 
ساختارهای سنتی و نبود فضای مناسب کسب و کار از بین می روند و به 
دیگر رقبا واگذار می ش��وند. آخرین نمونه از این فرصت س��وزی را می توان 
در بحث تولید رمزارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و... در کش��ور شاهد 
بود. ایران به دلیل انرژی ارزان در دو سال گذشته به یکی از محبوب ترین 
کش��ورهای جهان برای تولید انواع رمزارزها بدل شده بود و اخبار متعدد 
حکایت از ورود س��رمایه های خارجی و داخلی در ای��ن حوزه و راه اندازی 
مزارع یا در اصطالح »فارم« های تولید ارز دیجیتال داش��ت؛ اتفاقی که در 
شرایط تحریم های اقتصادی و کاهش شدید فروش نفت می توانست کمک 
حال اقتصاد ایران باشد و به راهی برای تولید ارز که امکان جا به جایی آن 

هم با وجود تحریم های بانکی وجود دارد، بدل شود.
اما همه اینها در ش��رایطی رخ داد که بخش هایی از دولت مانند وزارت 
نیرو، بانک مرکزی و... دل خوشی از رمزارزها نداشتند و هر یک به شکلی 
ش��روع به س��نگ اندازی در این مس��یر کردند که مهم ترین آنها افزایش 
تعرفه ه��ای انرژی و دیگری ایجاد س��اختاری پیچیده و پر داس��تان برای 
گرفتن مجوز تولید رمزارزها بود، اتفاقی که در عمل مزیت های ایران را به 
ش��دت کاهش داد. دولت در مصوبه ای در این خصوص تعرفه برق تولید و 
اس��تخراج ارزهای دیجیتال را به تعرفه صادراتی بدل کرد و از سوی دیگر 
اعالم کرد افرادی که در این حوزه می خواهند مشغول به فعالیت شوند باید 
مجوزهای قانونی را دریافت کنند که بوروکراس��ی بسیار پیچیده ای دارد و 
بای��د مجوزهای آن را از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، بانک 
مرکزی، وزارت ارتباطات، گمرک و سازمان امور مالیاتی گرفت و هنوز هم 

جزییات اجرای آن مشخص نیست.

اما در س��وی دیگر این ماجرا و درحالی که مس��ئوالن کشور ما در پیچ 
و خ��م تصمیمات درب��اره بایدها و نبایدهای اس��تخراج ارزهای دیجیتال 
هستند؛ کشورهای همسایه و منطقه در آسیانه میانه و روسیه به فکر ایجاد 
ظرفیت هایی برای جذب س��رمایه گذاران استخراج ارز دیجیتال افتادند و 
خیلی زود توانستند بسترهایی را برای این کار فراهم کنند آنچنان که حتی 

ماینرهای ایرانی هم شروع به کوچ به این کشورها کردند.
بهزاد محس��نی، یکی از فع��االن ماینینگ که ایران اخیرا به اس��تان 
»ایرکوتسک« روسیه در شمال مغولستان رفته در چند گزارش ویدئویی 
و متن از وضعیت مناس��ب این منطقه برای فعالیت ماینینگ ها صحبت 
کرده و نوش��ته اس��ت. به اعتقاد او پس از تعرفه های سنگین در ایران، 
هم اکن��ون ارزان تری��ن نقطه دنیا برای ماینینگ این منطقه در روس��یه 
اس��ت و امکانات بسیار خوبی برای ماینرها در آنجا وجود دارد. او نوشته 
است: »ایرکوتسک، ارزان ترین برق جهان برای ماینینگ را دارد. تا قبل 
از آن ای��ران ب��ود که با تعرفه های جدید دیگر اینطور نیس��ت. در اینجا 
هزینه برق تقریبا 3 س��نت اس��ت، آب و هوای مناسبی دارد، به صورت 
رس��می و قانونی می توان فعالیت کرد و دس��تگاه ماینر وارد کرد و هیچ 

سوال و جوابی از شما نمی شود.«
همچنی��ن در همین خصوص مجید حس��ینی نژاد عض��و اتاق بازرگانی 
تهران هم به خبرگزاری ایسنا گفته است: » تعلل در تصمیم گیری درباره 
رمزارزها )بیت کوین( باعث شده فرصت نقش آفرینی در این عرصه از ایران 
گرفته ش��ود و دیگر کش��ورهای منطقه در حال جذب استخراج کنندگان 
بیت کوین هس��تند. از چند ماه قبل که دولت ب��ه موضوع رمزارزها ورود 
کرد، به طور دقیق تکلیف این حوزه مش��خص نش��د و در چنین فضایی 
بس��یاری از اس��تخراج کنندگان بیت کوین کار خود را متوقف کردند یا به 

دلیل غیرقانونی اعالم شدن آن، مورد پیگرد قرار گرفتند.« 
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بانک مرکزی گزینه مناسبی 

برای تصمیم گیری در زمینه رمزارزها نیست، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین 
ویژگی های ارزهای دیجیتال این اس��ت که مستقل از بانک های مرکزی و 
دولت ها عمل می کند و یکی از دالیل مزیت داشتن این پول ها برای ایران 
همین ویژگی اس��ت که می تواند در عبور از فش��ار تحریم ها به ما کمک 
کند. به اعتقاد کارشناس��ان و ماینرها باتوجه به افزایش هزینه های تولید 
رمزارزهای دیجیتال در کشور ماینرهای ایرانی به کوچ کردن به کشورهای 

روسیه، گرجستان، قزاقستان و … فکر می کنند.
حس��ینی نژاد ادامه داد: در رمزارز، بانک مرکزی نقش��ی ایفا نمی کند و 
از این رو منطقی نیس��ت از نهادی بخواهیم در حوزه ای که اختیاراتش را 

محدود می کند، مجوز صادر کرده و در رابطه با آن ضابطه تعیین کند.
وی با بیان مزیت جغرافیایی ایران برای اس��تخراج رمزارز، بیان کرد:  ما 
در ایران دسترسی به انرژی ارزان قیمت داریم و با توجه به اینکه در تمام 
سال امکان استفاده از حداکثر ظرفیت آن وجود ندارد، عمال این انرژی به 
هدر می رود. اگر این انرژی تحت نظارت دولت به رمزارزها انتقال پیدا کند، 
قطعا می توان برای کش��ور درآمدزایی کرد و سرمایه گذاران مختلفی را به 

این سمت سوق داد.
این عض��و اتاق بازرگانی ته��ران تعلل در تصمیم گی��ری قطعی درباره 
رمزارزه��ا را یک فرصت س��وزی اقتصادی دانس��ت و گفت:  در ش��رایطی 
که ما ش��رایط فعالیت اس��تخراج کنندگان رمزارز را دشوار کرده ایم، دیگر 
کش��ورهای منطقه در حال جذب آنها هس��تند. برای مثال از چندی قبل 
تعدادی از دس��تگاه های ماینر )اس��تخراج رمزارز( به قزاقستان رفته و این 
روند در ماه های گذش��ته نیز ادامه یافته است. اگر شرایط به همین شکل 
ادامه پیدا کند بخش زیادی از سرمایه گذاران ایران را ترک خواهند کرد و 
قطعا بازگرداندن آنها کار ساده ای نیست. قطعا بیت کوین در شرایط فعلی 
می تواند در حل بخش��ی از مشکالت اقتصادی کشور کمک کننده باشد و 

باید این فرصت را دریافت.

ایران دیگر بهشت تولیدکنندگان ارزهای دیجیتال نیست

ماینرها از ایران کوچ می کنند

پولی که حرارتش باال رفته بود و کس��ی حاضر نبود آن را در دستانش نگه دارد، 
آنقدر سرد شده است که بازارهای واسطه ای را منجمد ساخته است. بازار طال و ارز 
به عنوان شاخص ترین بازارهای مالی که بیشترین مخاطب را از طبقه غیرحرفه ای ها 
دارد در ماه های اخیر ش��رایط متفاوتی نسبت به یک سال گذشته تجربه کرده اند. 
دیگر از هیجان خرید خبری نیست و صرافی ها تابلو »ارز نداریم« را کنار گذاشته اند. 
دالره��ای خانگی برای فروش به ب��ازار آمده اند. آنها که برای حف��ظ ارزش دارایی 
خود به خرید س��که و ارز دس��ت زده بودند حاال به فکر ف��روش افتاده اند؛ چرا که 
حف��ظ دارایی خود را در نگه داش��تن ریال به جای ط��ال و ارز، دیده اند. رئیس کل 
بانک مرکزی از افزایش 40درصدی ارزش پول ملی نس��بت به سال گذشته سخن 
گفته است البته سخنی از افول 300درصدی ارزش آن در سال ۹۷به میان نیاورده 
اس��ت. قیمت مس��کن و خودرو هم روند نزولی را در پیش گرفته است. دعوا بر سر 
ثبت نام اینترنتی خودروس��ازان جای خود را به آگهی های فروش حواله خودرو در 

سایت ها داده است.
توفان فروکش کرد و غبارها فرونشس��ت تا چش��م اندازهای جدیدی پیش روی 
اقتصاد ایران باز شود. از این روست که مقامات ایران از شکست سیاست فشار آمریکا 
س��خن می گویند و مقاومت مردم را عامل پالس های مثبت در میدان دیپلماس��ی 
می دانند. کاهش قیمت طال و ارز و افت تقاضا در بازارهای رایج نش��ان می دهد که 

هیجان از بازارها رخت بربسته است اما آیا واقعا دوران سخت سپری شده است؟
ایجاد آرامش در بازارها نمی تواند نشانه ای بر پایان مصائب باشد. التهاب ها فروکش 
کرده و غبارها فرونشسته است اما ویرانی های جنگ اقتصادی پابرجاست. دو جنگ 
اقتصادی در یک دهه، تخریب قابل توجهی را برجای گذاش��ته اس��ت، آن هم در 
شرایطی که هنوز عملیات بازسازی پس از جنگ اول در مراحل اولیه قرار داشت و 
اقتصاد ایران تنها دو سال فرصت یافت که تورم تک رقمی و رشد باالی اقتصادی را 
لمس کند. دو جهش سه برابری نرخ دالر به معنای دو سقوط ارزش ریال در فاصله 
هفت سال است که آثار آن پابرجا خواهد ماند. حتی اگر شاخص های کالن اقتصادی 
نظیر نرخ تورم و رش��د اقتصادی بالفاصله پس از گش��ایش های میدان دیپلماسی، 
ارقام خوشایندی را نشان دهد، فروپاشی قدرت خرید در طبقه متوسط و پایین تر از 
متوسط به سادگی قابل بازسازی نیست. جهش قیمت همه کاالها به پیروی از دالر، 
دارایی طبقه حقوق بگیر را به یک سوم کاهش داده است؛ آن هم دو بار در هفت سال.

تنها کسانی که دارایی ثابت و سرمایه قابل تبدیل به ارز، سکه، مسکن و خودرو 
داش��ته اند، در زمان مناسب موفق به خرید ش��ده اند، همچنین در دوره مناسب به 
فروش آن دست زده اند، توانسته اند تا حدودی از این توفان جان سالم به در ببرند و 

ارزش دارایی خود را با سایر کاالها همگام سازند.

دمای پول چگونه کاهش یافت؟
مصائب جنگ اقتصادی برای بازارها

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس:
پذیرش شرکت های دارای سهام ممتاز 

امکانپذیر شد
مدیر نظارت بر ناش��ران سازمان بورس از اضافه شدن موضوع سهام ممتاز 
به اساس��نامه نمونه شرکت های ثبت شده نزد سازمان )به استثنای نهادهای 

مالی و پولی(، در پی مصوبه اخیر هیأت مدیره سازمان، خبر داد.
س��عید محمدعلیزاده، مدیر نظارت بر ناش��ران س��ازمان بورس در گفت 
و گوی��ی با پایگاه خبری بازار سرمایه)س��نا(، درخص��وص این مصوبه اظهار 
داش��ت: در پی درخواست  های متعدد ارسالی به سازمان درخصوص پذیرش 
شرکت هایی که به علت ترکیب سهامداری خاص قادر به پذیرش در بورس 
اوراق به��ادار تهران یا فرابورس ایران نبوده و درخواس��ت پذیرش س��هام با 
حقوق ممتاز داشتند، سازمان بورس با بررسی موضوع و اضافه کردن موادی 
به اساس��نامه نمونه شرکت های ثبت شده نزد سازمان )به استثنای نهادهای 

مالی و پولی(، شرایط پذیرش اینگونه شرکت ها را تسهیل کرد.
وی درخصوص جزییات بیشتر عنوان داشت: شرکت هایی که بعد از تاریخ 
مصوبه فوق الذک��ر در بورس اوراق بهادار تهران ی��ا فرابورس ایران پذیرفته 
می ش��وند، می توانند با ارائه درخواس��ت به هیأت پذی��رش بورس مربوطه، 
بخش��ی از سهام ش��رکت را در قالب س��هام ممتاز تعریف کرده و اساسنامه 

خود را با تعیین شرایط سهام ممتاز نزد سازمان ثبت کنند.
به گفته وی سهام ممتاز به دو شکل سهام ممتاز نوع الف و نوع ب تعیین 
ش��ده است. سهام ممتاز نوع الف، س��هام ممتازی است که حق رأی بیشتر 
آن در زمان انتخاب اعضای هیأت مدیره متعلق به س��هامداران تعیین شده 
باشد و در صورت فروش سهام توسط سهامداران مزبور، کلیه حقوق متصور 

بر سهام ممتاز از بین خواهد رفت.
در چنین ش��رایطی س��هام ممتاز حداقل 30درصد س��رمایه ش��رکت را 
تش��کیل می دهد. لکن حداکثر سهام ممتاز شرکت باید به میزانی باشد که 
الزامات مقرر درخصوص میزان سهام شناور آزاد ناشر پذیرفته شده را رعایت 
کند. در اینگونه موارد نسبت سهام ممتاز از کل سرمایه شرکت و میزان حق 
رأی آن جه��ت انتخاب اعضای هیأت مدیره به درخواس��ت متقاضی و پس 
از تایید هیأت پذیرش ب��ورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران در متن 

اساسنامه شرکت متقاضی درج می شود.
وی درخص��وص س��هام نوع »ب« گفت: س��هام ممتاز نوع ب، س��هام 
ممتازی اس��ت که حق رأی بیش��تر آن در زمان انتخ��اب اعضای هیأت 
مدیره متعلق به س��هم باش��د و مزیت فوق در صورت فروش س��هام نیز 
به ش��خص خریدار منتقل خواهد شد. در چنین ش��رایطی سهام ممتاز 
حداقل 30درصد و حداکثر ۵0درصد سرمایه شرکت را تشکیل می دهد 
و حداکثر ۵ برابر س��هام عادی در زمان انتخاب اعضای هیات مدیره حق 
رأی دارد. میزان حق رأی سهام ممتاز جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره 
در اینگونه موارد به درخواس��ت متقاضی و پ��س از تایید هیأت پذیرش 
بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران در متن اساس��نامه ش��رکت 

متقاضی درج می شود.

دریچه

فرصت امروز: آمارهای رس��می نشان می دهد »بانک ها و موسسات اعتباری« در 
شهریور امسال سومین صنعت بزرگ بازار سهام از نظر ارزش معامالت بوده اند.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اسامی بزرگترین صنایع 
بورس��ی و فرابورس��ی از نظر ارزش معامالت را در پایان ش��هریور سال ۹۸ معرفی 
کرد که »بانک ها و موسس��ات اعتباری« در جایگاه سوم بزرگ ترین صنعت در بازار 

سرمایه قرار دارند.
نگاهی به جزییات آمار عملکرد صنایع حاضر در بازار س��هام نش��ان می دهد که 
صنعت »اوراق تامین مالی« با ۸۵ هزار و۹12 میلیارد ریال در پایان شهریور۹۸ در 

صدر بزرگترین صنعت بورسی از نظر ارزش معامالت ایستاد.
از س��وی دیگر، صنعت »صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله«  با ۷۸ هزار 
و6۵۹ میلیارد ریال و »فلزات اساسی« با ۵3هزار و 24۷ میلیارد ریال در رتبه های 

دوم و سوم قرار دارند.
جایگاه بانک ها و موسس��ات اعتباری: همچنین »گروه خودرو و ساخت قطعات، 
بانک ها و موسس��ات اعتباری، محصوالت ش��یمیایی، مواد و محص��والت دارویی، 
س��رمایه گذاری ها، محصوالت غذایی و آش��امیدنی به جز قند و ش��کر و استخراج 
کانه های فلزی« در مکان های چهارم تا دهم بزرگترین صنایع بورس��ی و فرابورسی 

از نظر ارزش معامالت هستند.
ضعیف ترین صنایع بازار س��رمایه: براس��اس این گ��زارش، »فعالیت  های هنری، 
س��رگرمی و خالقانه و ابزار پزش��کی، اپتیکی و اندازه گی��ری« در رتبه های انتهایی 

این جدول ایستادند.

عرضه ها در بورس تهران شدت گرفت
بانک ها و موسس��ات اعتباری در س��ومین روز این هفته نی��ز پس از گروه نفتی ها 
بیش��ترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند، اما در نهایت تمامی سهم ها در 
این گروه با کاهش قیمت رو به رو ش��دند. همچنین بازار س��رمایه در این روز شاهد 
افزایش عرضه ها نس��بت به تقاضا بود به طوری که 304 س��هم در این بازار با کاهش 
قیمت رو به رو ش��د. به گزارش ایسنا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق 
بهادار تهران 631۹ واحد افت کرد و به رقم 31۹ هزار و ۸۷1 واحدی رسید. همچنین 
شاخص کل هم وزن نیز هم جهت با شاخص کل با 2۸۵4 واحد کاهش رقم ۸۹ هزار 
و ۷4۸ را تجربه کرد. شاخص آزاد شناور با ۸360 واحد افت رو به رو شد و رقم 366 
هزار و ۹3 را تجربه کرد. شاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام به ترتیب 4400 و 13 
هزار و ۷0۷ واحد کاهش داشتند. پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت تبریز و صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس از محدود نمادهایی بودند که اثرات مثبت روی شاخص های 
بازار داش��تند به طوری که هر یک از نمادهای یادش��ده ۷62، 10۷ و ۸0 واحد تاثیر 
افزایش��ی روی شاخص ها داشتند. در طرف مقابل گروه مپنا، مخابرات ایران و توسعه 
مع��ادن و فلزات ه��ر کدام به ترتی��ب 31۹، 2۷3 و 211 واحد تاثیر کاهش��ی روی 
ش��اخص ها داش��تند. در گروه فرآورده های نفتی بیش از 21۷ میلیون سهم و اوراق  
مالی به ارزش 1۸6 میلیارد و 600 میلیون تومان داد و س��تد ش��د. به طوری که در 
نهایت بیشترین ارزش معامالت به این گروه اختصاص یافت. غیر از سه سهم پاالیش 
نفت بندرعباس، پاالیش نفت تبریز و پاالیش نفت اصفهان مابقی سهم ها در این گروه 
با کاهش قیمت رو به رو بودند. الزم به توضیح است که پاالیش نفت اصفهان به علت 

برگزاری مجمع در این روز، نمادش بازگشایی شد و بدون محدودیت در نوسان قیمت 
بیشتر از 10درصد در قیمت پایانی رشد را شاهد بود. همانطور که گفته شد، بانک ها و 
موسسات اعتباری پس از گروه نفتی ها بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص 
دادند. اما در نهایت تمامی سهم ها در این گروه با کاهش قیمت رو به رو شدند. گروه 
محصوالت ش��یمیایی، خودرویی ها و فلزات اساسی پس از دو گروه یادشده بیشترین 
ارزش را ب��ه خود اختصاص دادند. ارزش معامالت بورس تهران در مجموع به 126۵ 
میلیارد تومان رسید و حجم معامالت رقم 2.۷ میلیارد سهم و اوراق مالی را پشت سر 

گذاشت. همچنین تعداد معامالت این بازار به 30۷ هزار و ۷4۸ نوبت رسید.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

در بورس تهران 4۷ س��هم با رش��د قیمت و 304 س��هم با افت قیمت رو به رو 
ش��دند. همچنین در فرابورس ایران 66 سهم افزایش و 13۹ سهم کاهش قیمت را 
تجربه کردند. شاخص فرابورس نیز نزدیک به 104واحد افت داشت و بر روی کانال 
4هزار و ۵۷ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و 26۵ میلیون برگه 
س��هم به ارزش بیش از ۹ هزار و ۷46 میلیارد ریال داد و س��تد شد. در بین تمامی 
نمادها، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، توزیع دارو پخش )دتوزیع(، دامداری تلیسه 
نمونه )تلیسه( و جنرال مکانیک )رنیک( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار 
داشتند. در مقابل پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، توسعه 
مولد نیروگاهی )بجهرم(، پاالیش نفت الوان )ش��اوان( و ش��رکت آهن و فوالد ارفع 

)ارفع( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

عملکرد بازار سرمایه در شهریورماه نشان می دهد

بانک ها سومین صنعت بزرگ بازار سهام
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امضای دیجیتال بانکی؛ یک یا دو سال دیگر
امضای دیجیتال پروژه ای است که با مصوبه هیات وزیران از سال 
13۸۸ مطرح ش��ده، اما با وجود اینکه برخی بانک ها آن را اجرایی 
کرده اند، هنوز به صورت فراگیر مورد اس��تفاده قرار نگرفته است، با 
این حال گفته می ش��ود که این طرح تا س��ال 13۹۹ یا 1400 به 
عنوان زیرساخت چک های الکترونیک توسط بانک مرکزی اجرایی 

خواهد شد.
س��ید محم��د مه��دوی، مدی��ر بانک��داری الکترونی��ک بان��ک 
قرض الحسنه رسالت در گفت وگو با ایسنا، در این باره با بیان اینکه 
مصوبات مربوط به امضای دیجیتال در هیات دولت مربوط به پیش 
از سال 13۸۸ بوده است، اظهار کرد: براساس مصوبه هیات وزیران 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی متولی این امر شد، 
ام��ا این امر باید در ارتباط ب��ا وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
سازمان ثبت احوال، سازمان فناوری کشور و حتی قوه قضائیه انجام 

شود.
وی افزود: در حال حاضر زیرس��اخت تئوری و قانونی برای اجرای 
ط��رح امضای دیجیتال در کش��ور وج��ود دارد، اما ب��ا وجود اینکه 
الزم االجرا بودن آن هم ابالغ ش��ده، اما هنوز در فوریت قرار نگرفته 

است.
مدیر بانکداری الکترونیک بانک قرض الحسنه رسالت با بیان اینکه 
از این زیرساخت در فضای بانکی کشور استفاده شده است، تصریح 
کرد: بانک رس��الت هم اکنون طرح امضای دیجیتال را اجرایی کرده 

و برخی بانک های دیگر نیز این کار را انجام می دهند.
مه��دوی با اش��اره به زیرس��اخت نرم اف��زاری موردنی��از امضای 
الکترونی��ک، گف��ت: زیرس��اخت نرم اف��زاری ای��ن طرح براس��اس 
رمزگذاری نامتقارن اس��ت که در برخی بانک ها امروز اجرایی شده 
و در س��طح کالن نی��ز بانک  مرک��زی این پ��روژه را در قالب طرح 

چک های الکترونیک اجرایی خواهد کرد.
ب��ه گفته وی، چک ه��ای الکترونیکی نیاز به زیرس��اخت امضای 
دیجیتال دارند و براس��اس تدابیر اندیش��یده شده در بانک مرکزی 

این طرح تا سال 13۹۹ یا 1400 نهایی خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، این در حالی اس��ت که ناص��ر حکیمی، معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی در س��ال 13۹۵ گفته بود که تا یک 

سال دیگر این موضوع اجرایی می شود.
مدیر بانکداری الکترونیک بانک قرض الحس��نه رسالت با اشاره به 
کاربرد امضای الکترونیک در کش��ور، اظهار کرد: از این زیرس��اخت 
نه تنها در مباحث مربوط به احراز هویت در مس��ائل بانکی می توان 
اس��تفاده کرد، بلکه استخراج هویت تراکنش ها نیز از طریق امضای 

دیجیتال امکان پذیر است.
مهدوی با بیان اینکه کش��ورهای پیش��رفته 1۵ تا 20 سال پیش 
ای��ن طرح را اجرایی کردند، گفت: بانک ها می توانس��تند زودتر این 
پروژه را اجرایی کنند، اما براس��اس زمان و اقتضائات مالی این کار 

را انجام ندادند.
وی در ادامه با اش��اره به برخی چالش های موجود در روند اجرای 
این طرح، خاطرنش��ان کرد: ایجاد زیرساخت های اولیه برای امضای 
الکترونیک در کش��ور م��ا هزینه اولیه ای دارد و پ��س از آن توجیه 

مدیران به استفاده از این پروژه یکی دیگر از چالش هاست.
مدی��ر بانک��داری الکترونیک بانک قرض الحس��نه رس��الت اضافه 
ک��رد: موضوع دیگر ب��ا توجه به تحریم های اعمال ش��ده علیه ایران 
محدودیتی در اس��تفاده از جست وجوگرها خواهیم داشت و موضوع 

امنیتی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
ب��ه گفته مه��دوی، در ح��ال حاض��ر هماهنگی ه��ای الزم بین 
دس��تگاه های اجرایی مرتبط با این پروژه در حال انجام است و امید 

است که تا سال 1400 این پروژه در کشور راه اندازی شود.

طغیان ملخ های صحرایی از آبان به کشور
خرید سم برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی 

بزرگترین دغدغه است
رئیس س��ازمان حفظ نباتات کشور گفت بنابر هشدار کمیسیون 
مبارزه با ملخ های صحرایی و پیش بینی ها، آفت ملخ از ماه آینده از 

طریق سیستان و بلوچستان وارد کشور می شود.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان ب��ه نق��ل از وزارت جهاد 
کشاورزی، محمدرضا درگاهی اظهار داشت: در سال زراعی گذشته، 
کش��ور از سمت شمال آفریقا و ش��به جزیره عربستان مورد تهاجم 
آف��ت ملخ صحرایی قرار گرفت، ب��ا تمهیداتی که صورت گرفت این 

آفت مدیریت شد و امنیت غذایی کشور مورد تهدید قرار نگرفت.
وی افزود: بنابر هشدار کمیس��یون مبارزه با ملخ صحرایی فائو با 
توجه به ش��رایط اقلیمی مساعد شمال ش��رق آفریقا و شبه جزیره 
عربس��تان و همچنین پاکستان و هندوستان ش��رایط برای طغیان 
ملخ ها فراهم ش��ده است و براساس پیش بینی ها، از آبان این آفت از 

طریق سیستان و بلوچستان وارد کشور می شود.
 درگاهی ادامه داد: برای ایجاد هماهنگی های الزم و اندیش��یدن 
تمهی��دات، نامه ای برای مع��اون اول رئیس جمهور نوش��تیم که 
ایش��ان هم براساس این نامه، دستورات بسیار خوبی را به سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کش��ور دادن��د تا در این خصوص 
پیش بینی های الزم از طریق س��ازمان برنامه و بودجه و استانداران 

صورت پذیرد.
به گفته وی، س��ال گذش��ته ح��دود 12 میلیون هکت��ار پایش و 
ردیابی ش��دند و در هفتص��د و پنجاه هزار هکت��ار مبارزه زمینی و 
هوایی صورت گرفت و پیش بینی می ش��ود برای امس��ال پایش در 
حداقل در همین سطح صورت پذیرد و عملیات مبارزه  در مساحتی 

به بزرگی ۸00 تا ۹00هزار هکتار انجام شود.
رئیس س��ازمان نباتات تصریح کرد: عملیات مب��ارزه به ازای هر 
هکت��ار 40 ت��ا ۵0 هزار توم��ان هزینه دارد و به ای��ن ترتیب برای 

۸00هزار هکتار مبارزه 40میلیارد تومان اعتبار الزم است.
وی افزود: همه اعتبارات س��ازمان برای این مبارزه آماده اس��ت و 
از سوی دیگر در استان ها پیش بینی الزم صورت پذیرفته است و با 
توجه به دس��تور معاون اول رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه 

اعتبارات خوبی برای این موضوع در نظر خواهد گرفت.
درگاهی تاکید کرد: امیدواریم دغدغه اعتبار در این عملیات وجود 

نداشته باشد و همه انرژی سازمان صرف مبارزه با این آفت شود.

اخبـــار

رئیس سازمان چای گفت از ابتدای فصل برداشت تاکنون 123 هزار تن 
برگ سبز چای با ارزش بالغ بر 340 میلیارد تومان خریداری شده است.

حبیب جهان س��از در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره 
به اینکه برداش��ت برگ س��بز چای تا پایان مهر ادامه دارد، اظهار داشت: 
براس��اس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون 123 هزار تن برگ 
سبز چای با ارزش بالغ بر 340 میلیارد تومان از چایکاران دو استان گیالن 

و مازندران خریداری شده است.
وی از پرداخ��ت ۸0درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون 
26۵ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی به مرور پس از 

تامین منابع به حساب چایکاران واریز می شود.
به گفته جهان ساز، 46درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و ۵4 

درصد درجه 2 است.
رئیس س��ازمان چای با اشاره به اینکه میزان خرید تضمینی برگ سبز 
چای نسبت به مدت مشابه س��ال قبل 10درصد رشد داشته است، بیان 
کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می شود که میزان خرید 
برگ س��بز چای به 120 هزار تن برسد که از این میزان بیش از 2۷ هزار 

تن چای خشک استحصال خواهد شد.
وی مصرف س��رانه چای کش��ور را 100 هزار تن اعالم کرد و افزود: با 
تولید بیش از 2۷ هزار تن چای خشک، رقمی بالغ بر 2۷ تا 2۸درصد نیاز 

کشور از تولید داخل تامین می شود.
رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه فروش چای تولیدی کارخانه های 
چای سازی با رکود مواجه شده است، بیان کرد: با توجه به کاهش تعرفه 

چای وارداتی، نگاه ها برای تامین نیاز کشور به واردات است که همین امر 
منجر به رکود خرید و فروش و کاهش قیمت چای در بازار شده است.

جهان س��از متوس��ط قیمت هر کیلو چای ممتاز در خرده فروشی ها را 
۵۵ ت��ا 60 هزار تومان اع��الم کرد و گفت: باتوجه به آنکه 1۸درصد چای 
تولیدی کشور ممتاز است، از این رو به طور متوسط قیمت هر کیلو چای 

بیش از 3۷ تا 3۸ هزار تومان نیست.
وی در پایان در واکنش به اظهارنظر برخی کارشناسان پیرامون قیمت 
منطق��ی 1۸ تا 20 هزار تومانی برای هر بس��ته چای ایرانی تصریح کرد: 
با توجه به نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای، هزینه های کارخانه داران، 
بس��ته بندی و سود بازار چنین قیمتی غیرمنطقی است و به نظر می رسد 

کارشناسان باید در بررسی قیمت تمام شده تجدیدنظر کنند.

خرید تضمینی برگ سبز چای به ۱۲3 هزار تن رسید 

قیمت منطقی هر کیلو چای ممتاز ۶۰ هزار تومان

جدیدتری��ن آم��ار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
)صمت( حاکی از کاهش قیمت کمتر از یک درصدی در برخی از انواع لوازم 

خانگی در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل از آن است.
به گزارش ایس��نا، در جدیدترین آمار منتشرش��ده از سوی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت )صم��ت(، عالوه بر قیمت کاالهای اساس��ی و تغییرات آنها 
نس��بت به سال و ماه قبل که همیشه منتش��ر می شد، گزارشی از قیمت ۵6 

قلم کاالی اساسی دیگر از تیرماه امسال ارائه شده است.
در این آمار قیمت ش��ش نوع لوازم خانگی نیز ذکر ش��ده که قیمت چهار 

نوع از آنها در مردادماه امسال نسبت به تیرماه کاهش جزئی داشته است.
بیش��ترین کاهش قیمت مربوط به لباسشویی آبس��ال هفت کیلویی سفید 

اس��ت که قیمت آن با یک درصد کاهش در مردادماه امس��ال به 4میلیون و 
۸۵۸ هزار تومان رس��یده اس��ت. قیمت این محصول در تیرماه امسال حدود 

4میلیون و ۹0۸ هزار تومان بوده است.
قیمت تلویزیون سامس��ونگ 4۹ اینچ 6۹00 نیز در مردادماه امسال نسبت 
به ماه قبلش 0.۹درصد کاهش داشته است. این کاال در تیرماه امسال حدود 
۸ میلی��ون و ۷2۹ هزار تومان و در مردادماه نیز ۸میلیون و 64۹ هزار تومان 

فروخته شده است.
همچنین قیمت یخچال و فریزر الکترواس��تیل مدل 24ESR در تیرماه و 
مردادماه امس��ال به ترتیب ۹ میلیون و ۵41 هزار تومان و ۹ میلیون و 4۸6 
هزار تومان بوده که نشان می دهد قیمت این محصول در مرداد نسبت به ماه 

قبل از آن 0.6درصد کاهش داشته است.
لباسش��ویی سامسونگ هفت کیلویی مدل 1243 س��یلور نیز در مردادماه 
امس��ال حدود ۷میلیون و ۵62 هزار تومان عرضه ش��ده که نسبت به فروش 
ای��ن کاال در تیرماه به قیمت ۷میلیون و 604 هزار تومان، 0.۵درصد کاهش 

داشته است.
در ای��ن می��ان قیم��ت یخچ��ال الکترواس��تیل م��دل 2۷ES و تلویزیون 
سامسونگ ۵۵اینچ ۷۹00 در مردادماه امسال نسبت به تیرماه به ترتیب 0.4 
و 0.3درصد افزایش داش��ته اس��ت. این دو محصول در مردادماه به ترتیب به 
قیمت 4میلیون و ۸4۷ هزار تومان و 11 میلیون و 6۸۷ هزار تومان فروخته 

شده است.

رحمانی گفت رصد مس��تمر قیمت 100 قلم کاالی اساس��ی و ضروری در 
سطح کشور نشان از کاهش قیمت ۹3 قلم کاال داشته است.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، رضا رحمان��ی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در جلس��ه تنظیم بازار کش��ور گفت: رصد مس��تمر قیمت 100 قلم 
کاالی اساس��ی و ضروری در س��طح کش��ور نش��ان از کاهش قیمت ۹3 قلم 
کاال داش��ته و البت��ه به طور حتم علت تالطم قیمت هف��ت قلم کاالی دیگر 
را نیز بررس��ی و اقدامات مقتضی برای ایجاد ثبات در قیمت آنها در دس��تور 

کار قرار دارد.
وی افزود: پیش بینی ما و آمار ها موید این نکته اس��ت که روند آرام بازار و 

ثبات موجود در ماه های آینده نیز تداوم خواهد داشت.

او ادامه داد: خوش��بختانه روند تولید نیز در کش��ور روبه رش��د اس��ت و در 
ماه های پیش رو، کاهش قیمت ها بر روند زندگی مصرف کننده نیز براس��اس 

شاخص CPI تاثیرگذار خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه 
در مصوبات س��تاد تنظیم بازار باید مصرف کننده و تولیدکننده را با هم دید، 
تاکید کرد: برای تامین حقوق این دو بخش، باید تصمیمات به گونه ای اتخاذ 

شود که هیچ کدام در این میان آسیب نبینند.
رحمانی گفت: امس��ال سیاست وزارتخانه بر این مبناست که صادرات انواع 
اقالم کاالیی براساس رعایت ضوابط تامین اولیه نیاز کشور و در صورت مازاد 
تولید با اعمال مقررات تعرفه ای متناس��ب که البته مس��تلزم پایه کارشناسی 

است، اقدام شود.
وی با اش��اره به اجرای طرح نظارت در ایام منتهی به اربعین امام حس��ین 
)ع( و همچنین برنامه های توس��عه ای صادرات کاال به کشور عراق گفت: باید 
مس��یر های کامیون ها از مسیر های زوار جدا ش��ود و از حاال برای سال آینده 

برنامه ریزی الزم را داشته باشیم تا مشکالت به حداقل ممکن برسد.
رحمانی با اش��اره به دغدغه مورد طرح باغداران س��یب در س��فر به استان 
آذربایجان ش��رقی، گفت: برای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و باغداران 
ضرورت دارد جهاد کش��اورزی و سازمان های صمت استان ها درخصوص این 
محصول نظارت بیش��تری داشته باش��ند تا این بخش از تولید کشورمان نیز 

سرپا باشد و اشتغال افراد به خطر نیفتد.

کاهش جزئی قیمت لوازم خانگی

کاهش قیمت ۹3 قلم کاالی اساسی

 روند تولید در کشور رو به رشد است
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اخبار

انتزاع در وزارت صمت اجتناب ناپذیر بود
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی اعالم کرد به  
گم��ان بنده تفکیک وزارت صم��ت به دو وزارت صنای��ع و معادن و وزارت 
بازرگان��ی عمدتا نه به لح��اظ مبانی نظری آن بوده اس��ت بلکه به اقتضای 
ش��رایط محیطی و  محاطی آن وزارتخانه و کش��ور، تحمیل و اجتناب ناپذیر 
ش��ده اس��ت. محمدرضا نجفی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو، 
درخص��وص تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی و تاثیر 
آن بر صنعت خودروی کش��ور اظهار داش��ت: تفکی��ک وزارت صمت به دو 
وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به گمان بنده از نظر تئوری خیلی 
قابل دفاع نیس��ت و دس��ت  کم، بنده مداف��ع این اقدام نب��وده ام، اما با نگاه 
واقع بینانه، این امر اجتناب ناپذیر است زیرا با مالحظه جوانب مختلف و وضع 
موجود این وزارتخانه و کش��ور، متاس��فانه امکان عملی مدیریت و راهبرِی 
گس��تره و اجزای مختلف حوزه ماموریت آن وزارتخانه فراهم نبوده و کسب 
نتای��ج بهت��ری نیز با مضی فرصت ها و زمان بیش��تر متصور نب��ود. نماینده 
مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی 
اف��زود: این انفکاک عمدتا ناش��ی از واقعیت های عمل��ِی محیطی و محاطِی 
وزارت صمت صورت پذیرفت و کثیری از تصمیم گیران در دولت، مجلس و 

دیگر نهادها به ناچار این گزینه را پذیرفته اند.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: با تشکیل 
دو وزارتخانه با دو هویت و ماموریت جدید، اگر س��اختار و شاکله مدیریتی 
هدفمند، روش��مند، با برنامه، شفاف، مسئولیت  شناس و مشرف و مسلط به 
حوزه ماموریت ش��کل گیرد انتظار می رود برونداد و خروجی آن ش��رایط و 
نتایج مناس��ب تری را موجب ش��ود. نجفی افزود: به ش��رط مدیریت صحیح 
شرایط انتقالی به نظر می رسد نسبت به قبل شرایط بهتری رقم بخورد زیرا 
تمرکز بیش��تری بر ماموریت های متجانس و محدودتری حاصل می ش��ود، 

آنچه که تشریح شد کلیت موضوع است.

میزان گوگرد سوخت بنزین شهر تهران باالتر 
از حد مجاز تشخیص داده شد

سرپرس��ت دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیس��ت س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت با اش��اره به نمونه های گرفته شده از سوخت بنزین جایگاه ها 
در سطح شهر تهران توسط این دفتر اظهار داشت گزارش ارائه شده از سوی 
دفتر پایش با گزارش ش��رکت کنترل هوای تهران منطبق بوده یعنی میزان 
گوگرد س��وخت بنزین ش��هر تهران باالتر از حد مجاز تشخیص داده شد که 
در برخی موارد به 160 هم می رس��ید. زهرا سماعی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخودرو، با اش��اره به نمونه های گرفته شده از سوخت بنزین جایگاه ها در 
سطح ش��هر تهران توسط دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیست سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت اظهار داشت: گزارش ارائه شده از سوی دفتر پایش 
با گزارش ش��رکت کنترل هوای ته��ران منطبق بوده یعن��ی میزان گوگرد 
س��وخت بنزین ش��هر تهران باالتر از حد مجاز تش��خیص داده ش��د که در 
برخی موارد به 160 هم می رس��ید. س��ماعی با بیان پایش کیفیت سوخت 
توس��ط دفتر پایش فراگیر براس��اس قوانین باالدستی مصوب هیأت وزیران 
و از جمله قانون هوای پاک افزود: ش��رکت کنترل کیفیت هوا در کالنش��هر 
تهران و دفتر پایش فراگیر در س��طح کش��ور نس��بت به پایش س��وخت در 
دو مح��ور کلی گوگرد موجود در بنزین و نفت گاز اقدام می کند. سرپرس��ت 
دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیس��ت س��ازمان حفاظت محیط زیست 
درخصوص ارزیابی ها نسبت به مقوله گوگرد نفت گاز در مقایسه با سال های 
گذش��ته گفت: پایش انجام شده نشان می دهد میزان گوگرد در نفت و گاز 
به اس��تاندارد یورو 4 نزدیک می ش��ود یعنی به PPM ۵0 و نمونه هایی هم 
داری��م که زیر PPM ۵0 و تعدادی بین ۵0 تا 2۵0 اس��ت و تک مورد هم 
باالی 2۵0 که به طور کلی روند خوبی مشاهده می شود. سماعی ادامه داد: 
آزمایش های ما درخصوص بنزین در دو پارامتر ش��اخص بنزن و آروماتیک 
و گوگرد انجام می ش��ود که بنزن و آروماتیک است برخالف سنوات گذشته 
ک��ه باالتر از حد مج��از بود، به دلیل بهبود در فرآینده��ای وزارت نفت و با 
پیگیری های انجام ش��ده از سوی این وزارت و همچنین سازمان های نظارتی 
به حد مجاز رس��یده اس��ت اما درخصوص گوگرد بنزین، متأسفانه هنوز به 
زیر۵0 نرس��یده است. سرپرس��ت دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیست 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت درباره رصد کیفیت سوخت بنزین و روند 
تغییرات آن تصریح کرد: تغییرات را در سه گروه کمتر ازPPM ۵0 که حد 
مجاز اس��ت بین ۵0 تا 2۵0 که قابل قبول اس��ت و باالت��ر از 2۵0 نیازمند 
رس��یدگی جدی، تقسیم بندی کرده ایم که از ابتدای سال تاکنون به صورت 
رندم��ی ح��دود 200 نمونه برداری در ح��وزه بنزین و البته نف��ت و گاز در 
س��طح کشور انجام شده است. سماعی با اشاره به گزارشات شرکت پاالیش 
پخش درخصوص کیفیت س��وخت توزیعی بنزین از لحاظ گوگرد گفت: این 
شرکت کیفیت سوخت توزیعی بنزین از لحاظ گوگرد را در برخی جایگاه ها 

مطلوب تر و حتی زیر ۵0 می داند.

فقط قاچاقچیان الستیک سواری وارد 
می کنند!

دبی��ر انجمن واردکنن��دگان تایر اعالم کرد ازآنجا که ن��رخ ارز ثابت بوده 
قیم��ت الس��تیک های وارداتی افزایش نیافته اما پ��س از تحریم ها برخی از 

برندها به دلیل افزایش کارمزد، توام با افزایش قیمت بوده اند.
سید محمد میرعابدینی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: 
واردکنندگان الستیک سنگین تقریبا در حال انجام کار هستند اما هیچ یک 
از واردکنندگان الس��تیک های س��واری، اق��دام ب��ه واردات نمی کنند زیرا 
تعرفه بس��یار باال و ارز، نیمایی اس��ت و در حال حاضر واردات این محصول 
تنه��ا از طریق قاچاق و به وس��یله قاچاقچیان انجام می ش��ود. دبیر انجمن 
واردکنن��دگان تای��ر گفت: واردات تایرهای س��نگین از دو ماه پیش متوقف 
ش��ده اما موضوع این اس��ت که واردکنندگان الس��تیک های سنگین برای 
انجام واردات پا پیش می گذارند و اقدام می کنند اما در حوزه الس��تیک های 
س��واری و سبک، به دلیل تعرفه باال و ارز نیمایی واردکنندگان برای واردات 
اقدام نمی کنند. میرعابدینی درخصوص فروش تایرهای سنگن بدون صدور 
حواله گف��ت: آقای قبادی معاون بازرگانی داخل��ی وزیر صمت طی نامه ای 
درخصوص دو سایز تایر اعالم کرد که برای این دو سایز نیاز به صدور حواله 
از وزارت راهداری نیس��ت و واردکنندگان می توانند با همان قیمت مصوب، 
فروش داشته باشند. هفته بعد از آن آقای قبله، مدیرکل دفتر امور خدمات 
بازرگانی آقای قبادی طی نامه ای عنوان کرد که فروش فقط براساس صدور 
حواله باش��د. بنابراین اگر در ابالغ این موضوع، اولویت با سمت و مقام باشد 
نامه آقای قبادی ارجح اس��ت و درصورتی که زمان صدور نامه، مالک عمل 
باش��د نامه مدیرکل ارجحیت دارد، به هر حال واردکنندگان براساس حواله 

کار می کنند.

معادالت صنعت خودرو در ایران در حال تغییر اس��ت، این را از البه الی سخنان 
سیاست گذاران صنعتی ایران می توان دریافت.

ش��اید بتوان فراز این تغییر را در بدعهدی پژو و رنو نس��بت به تعهدات ش��ان در 
ایران دانست، خداحافظی بی موقع این دو شرکت اروپایی سبب شده است معادالت 

صنعت خودرو در ایران دستخوش تغییری جدی شود.
 هرچند برخی از بازگشت دوباره پژو و رنو به ایران، پس از برداشته شدن تحریم ها 
س��خن می گویند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت موضعی سخت در این خصوص 
دارد. وی می گوید بی تردید پس از تحریم، رفتار امروز ش��رکت ها در همکاری های 

ما موثر خواهد بود.
حاال نگاه صنعت خودروی ایران به شرق دوخته شده است، صحبت از همکاری 
با ترکیه، آذربایجان و روس��یه به میان آمده است. پیشتر البته همکاری با چینی ها 
طعم ش��رقی را در کام صنعت خودروسازی ایران ریخته بود. سهم چینی ها از بازار 
ایران نیز البته سهم قابل توجهی محسوب می شود اما باید در نظر داشت خودروهای 

چینی هیچ گاه به خودروهای محبوبی برای مصرف کننده ایرانی تبدیل نشده اند.
هرچند پیش از تشدید تحریم ها چینی ها همکاری مناسبی با صنعت خودروسازی 
ایران داشتند، اما پس از تشدید تحریم ها و اعالم موضع تازه آمریکا علیه ایران، آن 
دسته از شرکت های چینی که آینده را در اروپا و آمریکا جست وجو می کردند، سطح 
روابط خود با خودروس��ازان ایرانی را به ش��کلی محسوس کاهش دادند. ایران حاال 
برای آن دسته از شرکت های چینی محل امنی محسوب می شود که فعال برنامه ای 

برای حضور در غرب ندارند. این اما همه داستان صنعت خودروسازی نیست.

صحبت اما این بار محدود به چین نیست. همسایه غربی و شمالی ایران این بار 
پای شان به میدان باز شده است.

 ترکیه
 ترکیه جایگاه مناس��بی در صنعت قطعه س��ازی جهان از آن خود کرده اس��ت. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد عمده شرکت های خودروس��ازی معتبر جهان در ترکیه 
حض��ور دارند و حاال ترکیه در صدد اس��ت از پی س��ال ها فعالی��ت در این صنعت، 
راه ت��ازه ای را پیش پای خود بگش��اید. معرفی برند مل��ی. مذاکرات متعددی میان 
مقامات ایران و ترکیه صورت گرفته و گفته می شود چراغ ها از سوی دو طرف سبز 
اس��ت، اینجاست که قرار است صنعت خودروس��ازی ایران و ترکیه گره بخورند تا 
اتفاقی تازه در منطقه رخ دهد. محمدرضا نجفی منش گفت: ما مذاکرات متعددی با 
فعاالن صنعت خودروسازی در ترکیه داشتیم و اتفاقا ترک ها نیز از همکاری با ایران 
استقبال می کنند. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی و کارشناس حوزه خودرو 
با اش��اره به اش��تراکات منطقه ای و سیاس��ی گفت: ما حتی فراتر از این به موضوع 
همکاری منطقه ای نگاه می کنیم، به عنوان مثال پیش��نهادی درخصوص همکاری 
ایران، ترکیه و روس��یه در صنعت خودروس��ازی را ارائه کردی��م و در صورت انعقاد 
چنین قراردادی می توان خودرویی برای بازاری با جمعیتی نزدیک به ۸00 میلیون 

نفر تولید کرد. حاال شمارش معکوس برای شروع این همکاری آغاز شده است.
روسیه

 داس��تان روس��یه با ترکیه تفاوت هایی جدی دارد. ماجرا هنوز روش��ن نیست، 
مذاکرات پراکنده ای در این خصوص انجام ش��ده است اما بسیاری معتقدند امکان 

همکاری در این س��طح و ساختار نیست چراکه 6۷درصد سهام این شرکت متعلق 
به رنوست و اگر امکان همکاری وجود داشت، رنو به صورت مستقیم وارد بازار ایران 
می ش��د، با این حال برخی کارشناس��ان هنوز گزینه همکاری سه جانبه را محتمل 

می دانند. میان ایران و ترکیه و روسیه.
 از س��وی دیگر احم��د نعمت بخش، دبیر انجمن خودروس��ازان نیز می گوید: در 
ش��رایطی که اروپای��ی از بازار ما خارج ش��ده اند و چینی ها ه��م در واقع همکاری 
نمی کنند؛ ممکن اس��ت الدای روسی با ش��رکت های ایرانی قرارداد مشترک بسته 
باش��ند زیرا بنده اطالعات دقیق ندارم و مش��خص نیست چه شرکتی قرار است با 
الدای روس��ی همکاری کند، اما احتمال اینکه با یک��ی از تولیدکنندگان خودروی 
داخلی قرارداد منعقد کنند، وجود دارد. باید جزییات این قرارداد مش��خص ش��ود 
زیرا سهم داخل حداقل باید 30درصد به باال از تولیدات را به خود اختصاص دهد تا 

وزارت صمت اجازه تولید دهد.
آذربایجان

حاال خبرهای تازه ای از همکاری دو کشور ایران - آذربایجان در تولید خودروهای 
س��نگین به گوش می رس��د. این بار اما راوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اس��ت. 
رضا رحمانی در این خصوص گفته است: یک واحد مشترک هم امسال کلنگ زنی 
ش��د، که قرار است یک ش��رکت ایرانی با یک شرکت آذربایجانی خودروی سنگین 
تولید کنند. ایران خودرو البته در این کش��ور آذربایجان یک واحد تولیدی دارد که 
خودروهایی چون سمند را تولید می کنند اما این بار داستان همکاری مشترک برای 

تولید خودروی سنگین است.

فرمان صنعت خودرو به شرق چرخید

س��ه ماه از پایان مهل��ت دولت برای ترخیص خودروهای دپوش��ده گذش��ته 
و 1100 دس��تگاهی که تش��ریفات گمرک��ی را انجام داده ان��د اکنون در معرض 
واگذاری به سازمان اموال تملیکی قرار دارند که ممکن است به فروش رسیده یا 

اینکه هر تصمیمی در مورد آنها اتخاذ شود.
به گزارش ایس��نا، چندی پیش رئیس کل گم��رک اعالم کرد که خودروهای 
دپوش��ده ای در گمرک باقی مانده اند که ممکن اس��ت متروکه اعالم ش��وند. وی 
البته هیچ توضیحی در مورد سرنوشت خودروها پس از متروکه شدن ارائه نکرد.

ام��ا آنچه که به تازگی ارونقی -معاون فن��ی و امور گمرکی گمرک ایران- در 
رابطه با سرنوش��ت خودروهای دپوش��ده مطرح کرده از اعالم صریح گمرک در 
رابط��ه با احتمال واگذاری آنها به س��ازمان اموال تملیک��ی و فروش یا هر اتفاق 

دیگری در مورد این خودروها حکایت دارد.

ماجرای حدود 13 هزار خودروی دپوش��ده در گمرک از دو س��ال پیش شروع 
ش��ده اس��ت که به دالیل مختلف از جمله تغییر ش��رایط ارزی یا تخلف در ثبت 
سفارش، ترخیص آنها متوقف شد تا اینکه در سال گذشته و طبق مصوبه دولت 
از 16 دی ماه تا نیمه تیرماه س��ال جاری و بعد با تمدید دو ماهه مهلت فرصتی 

برای انجام مراحل قانونی و ترخیص به صاحبان آنها داده شد.
بر این اساس نزدیک به ۷۵00 خودرو از گمرک خارج شد، اما 1100 دستگاه 
دیگر که اظهار ش��ده، تش��ریفات گمرکی را انجام و پروان��ه الکترونیکی دریافت 
کرده بودند، به دلیل پایان مهلت زمان تعیین شده، در گمرک باقی مانده و اجازه 

ترخیص پیدا نکردند.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، مابه التفاوت ارزی 104۸ دس��تگاه 
از خودروه��ای متوقف در گمرک پرداخت و تمام امور ترخیص آنها انجام ش��ده 

است، اما به دلیل اتمام مهلت مصوبه دولت این خودروها امکان خروج از گمرک 
را پی��دا نکرده اند. به گفت��ه معاون فنی و امور گمرکی گم��رک از وقتی که این 
خودروها اظهار ش��ده و تش��ریفات گمرکی را انجام می دهند اگر تا یک ماه بعد 
ترخیص نش��وند گمرک طبق مقررات گمرکی آنه��ا را متروکه اعالم می کند که 

در این حالت به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعالم خواهد شد.
ارونقی تصریح کرده که س��ازمان جم��ع آوری و فروش اموال تملیکی در مورد 
ف��روش یا هرگونه اق��دام دیگری برای خودروهای دپوش��ده ک��ه متروکه اعالم 

می شوند،  تصمیم گیری خواهد کرد.
ب��ا وضعیت موجود و عدم تصمیم گیری برای ترخیص خودروهای دپوش��ده و 
تعیین تکلیف آنها، با گذر زمان صاحبان خودروهای دپوش��ده از دستیابی به آن 

دورتر می شوند و مشخص نیست که سرنوشت این خودروها چه خواهد شد.

در چند ماه گذش��ته شرایط بازار خودروی ایران آنچنان درهم و برهم بود که 
پیش بینی آینده آن ناممکن می نمود اما پس از رخدادهای ماه اخیر و بازداش��ت 
برخی از مدیران ارشد ایران خودرو و سایپا، می توان انتظار داشت که بازار شرایط 
باثبات تری را در پیش بگیرد، اما مهمترین س��وال در شرایط فعلی این است که 
آیا این ش��رایط باثبات به ادامه روند کاهش��ی قیمت ها منجر خواهد شد یا بازار 
بار دیگر روند افزایشی خود را مطابق تمام سال های گذشته ادامه می دهد؟پاسخ 

این پرسش را می توان با مرور حوادث یک ماه اخیر پیدا کرد.
به گزارش اقتصاد نیوز، آنطور که از گفته های سخنگوی دولت پیداست هاشم 
یکه زارع قبل از عزل ش��دن، دس��تور اعمال قیمت های جدی��د در فاکتور نهایی 
خودروه��ای تحویلی صادر کرده ب��ود و صدور همین فاکتورهای افزایش��ی نیز 
ب��ه دلیلی برای جایگزین کردنش بدل ش��د، بنابراین می ت��وان گفت که از یک 
س��و هزینه های افزایش��ی در خودروسازی های کشور زمینه س��از افزایش مجدد 
قیمت هاس��ت و از س��وی دیگر اراده دولتمردان نیز طی ماه های اخیر بر کاهش 
قیمت خودروها اس��توار بوده اس��ت و در این راه از تغییرات مدیریتی هم ابایی 

ندارند. بزرگترین نماد این مس��ئله را می توان در جایگزینی یکی از معاونان وزیر 
صمت به جای مدیرعامل ایران خودرو مش��اهده کرد. فرش��اد مقیمی که سابقه 
اجرایی و بنگاه داری خاصی ندارد و به نوعی دس��ت راست وزیر صمت محسوب 
می ش��ود، به ایران خودرو آمده تا تمام سیاست های وزارتخانه را مو به مو در این 
ش��رکت پیاده سازی کند، حال آنکه این سیاست ها حتی در صورت صحیح بودن 
نیز ممکن اس��ت از منطق اقتصادی و درآمدزایی مناسبی برخوردار نباشند و در 

بلندمدت به افزایش زیان انباشته این شرکت منجر شوند.
از س��وی دیگر بازار خودرو ب��ه جد در رکودی عمیق ف��رو رفته و تالش های 
فع��االن بازار برای ش��ایعه  پراکنی و افزایش قیمت نیز معموال با س��خنان جدی 
مس��ئوالن وزارت صنع��ت مبنی بر ادام��ه دار بودن کاهش قیمت ها پاس��خ داده 

می شود.
همچنین بسیاری از سوداگران خرد و کالن بازار خودرو، به خاطر روند نزولی 
قیمت ه��ا طی چند ماه اخیر، تصمیم گرفته اند تا س��رمایه خود را از بازار خارج 
ک��رده و فعالیت خ��ود را در بورس ادامه دهند. در واق��ع به نوعی می توان گفت 

ک��ه پویش خرید خودروی صفر ممنوع که چند س��ال قبل به ش��کل هماهنگ 
ش��کل گرفته بود، حاال به نوع دیگری با حمایت های سیاسی دولتمردان به بازار 
بازگش��ته اس��ت و تمایل چندانی برای خرید خودرو میان اقشار مختلف جامعه 

دیده نمی شود.
بنابراین از یک سو سد مقاومت دولتی برای عدم افزایش قیمت ها بسیار جدی 
اس��ت و از س��وی دیگر، س��رمایه چندانی برای خرید خودروهای صفر کیلومتر 
گران قیمت در ش��رایط فعلی وجود ندارد. البته که هزینه سربار خودروسازان نیز 
با س��رعتی باورنکردنی رو به افزایش اس��ت و کاهش تیراژ تولید به این مس��ئله 
دامن می زند اما در ش��رایط فعلی می توان حدس زد که احتماال در پاییز، شاهد 
افزایش قیمت جدی ای در بازار خودرو نخواهیم بود و شرایط راکد و نزولی فعلی 
ادامه می یابد، اما با نزدیک ش��دن به انتهای س��ال و با توجه به شرایط اقتصادی 
وخیم دو خودروس��از بزرگ کشور، ممکن اس��ت که تحوالتی در ماه های پایانی 
سال رخ دهد که به تمامی تصمیم های کالن اقتصادی و سیاسی بستگی دارد و 

پیش بینی آنها از حاال چندان ساده نیست.

احتمال واگذاری خودروهای مانده در گمرک به سازمان اموال تملیکی

بازگشت کمپین نخریدن خودروی صفر

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
23 مهر 1398

شماره 1413



کسب و کارامـروز8

پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با بیان اینک��ه تاکنون نزدیک به 30 هزار نف��ر از خدمات این 
شبکه بهره مند شده اند بیان کرد می توان گفت تقریبا تمام این خدمات با همراهی 

بخش خصوصی ایجاد و ارائه شده است. همچنین 
برای بهره مندی اعضای بیشتر از این خدمات، این 
شبکه هر روز به دنبال تفاهم ایجاد یا ارائه خدمات 
بیشتر، جدیدتر و نوآورانه تری است. کرمی در ادامه 
ظرفیت های موجود در این شبکه را مورد توجه قرار 
داد و گف��ت: با توجه به ظرفیت ه��ای موجود این 
ش��بکه می تواند با حضور بیش از 10هزار شرکت، 
یکصد هزار فرد نوآور و صاحب اس��تعداد و مهارت 
برتر، هزاران تیم اس��تارت آپی و نوپا؛ توسعه دهنده 
و ارائه دهنده خدمات توس��عه ای در حوزه کس��ب 
و کار و نوآوری باش��د. دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی 
اقتص��اد دانش بنی��ان معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری با بیان اینکه شبکه سازی در بین 

اعضای حاضر و فعال زیس��ت بوم فناوری، نوآوری و کارآفرینی کش��ور اصلی ترین 
ماموریت معاونت علمی و از طریق ش��بکه نوآوری تهران است، گفت: برای تحقق 
در این مسیر، این شبکه موضوعاتی همچون بهم رسانی، هم افزایی، توسعه تعامالت، 

تس��هیلگری در ارتباطات، خلق بازار، هدفمندس��ازی و نوآوری در حمایت ها را به 
طور خاص مورد توجه قرار داده اس��ت. زیرا هدف این شبکه فرهنگ سازی ارتقای 
سهم اقتصاد دانش بنیان اس��ت. مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با 
اش��اره به اینکه اعضای ش��بکه نوآوری گسترده 
هس��تند، گفت: تمامی عناصر زیست بوم فناوری، 
ن��وآوری و کارآفرینی کش��ور حقیقی و حقوقی، 
دولتی و خصوصی را شامل می شود که می توان به 
شرکت های دانش  بنیان، خالق و فناور، پارک های 
عل��م و فن��اوری، نواح��ی ن��وآوری، مجتمع های 
فن��اوری، کارخانه ه��ای ن��وآوری، دس��تگاه های 
دولت��ی و نهادهای عمومی اش��اره کرد. تمام این 
اعضا به نوعی در توس��عه زیست بوم با حمایت یا 
سیاست گذاری و قانون گذاری مؤثر هستند. کرمی 
در پایان به دیگر اعضای این ش��بکه اشاره کرد و 
افزود: در این ش��بکه نخبگان، استعدادهای برتر، 
دانشجویان و پژوهشگران، افراد نوآور، مخترعان و 
صاحبان ایده و مهارت هم حضور دارند. همچنین در این فضا شرکت ها، مؤسسات 
و نهادهای حامی، تس��هیلگر و خدمات  دهنده در حوزه توسعه کسب و کار، دانش، 
علم و فناوری نیز حضور دارند تا شاهد رونق اقدامات فناورانه بیش از گذشته باشیم.

وزرای هف��ت کش��ور صنعتی جهان )گ��روه هفت( پیش نویس گزارش��ی را 
آم��اده کرده اند که در آن رمزارز پایدار یا اس��تیبل کوی��ن )Stablecoin( به 
عنوان تهدیدی برای اقتصاد دنیا عنوان ش��ده اس��ت. در گزارش مذکور عالوه 

بر خطرات رمزارزها، به رمزارز فیس بوک یعنی 
لیبرا نیز اشاره ش��ده و نوشته شده در صورتی 
که اعضای انجمن لیبرا مسائل قانونی مربوط به 
آن را هم رفع کنند، این رمزارز تاییدیه الزم از 
رگوالتورها را نخواهد گرفت. قسمتی از گزارش 

گروه هفت را در این رابطه می خوانید:
به گزارش دیجیاتو، »گروه هفت معتقد است 
تا زمانی که چالش ه��ای قانونی، رگوالتوری و 
خطرات دیگر پیرامون رمزارزهای پایدار مرتفع 
نش��ده اند، هیچ کدام از آنها نباید مجوز فعالیت 
بگیرند. رفع ش��دن خطرات نیز لزوماً به معنای 
اخذ تاییدیه 100درصدی از جانب رگوالتورها 
نخواهد بود.« گروه هفت در ادامه گزارش خود 

به پتانس��یل رش��د سریع رمزارزها اش��اره کرده و آنها را به عنوان عامل از بین 
برن��ده رقابت و همچنین تهدیدی برای ثب��ات وضعیت اقتصادی ارزیابی کرده 
اس��ت. رگوالتورهای جهانی یک به یک در حال پش��ت کردن به لیبرا هستند. 

بان��ک مرک��زی بریتانیا اخیراً مقررات��ی را وضع کرده که این رم��زارز پیش از 
فعالیت در این کش��ور باید ب��ا آنها کنار بیاید. »م��ارک زاکربرگ«، مدیرعامل 
فیس ب��وک قرار اس��ت اواخر ماه جاری میالدی در براب��ر کمیته خدمات مالی 
مجل��س نماین��دگان آمریکا در م��ورد لیبرا 
 Maxine( »سوگند یاد کند. »مکسین واترز
Waters(، رئی��س ای��ن کمیت��ه و یک��ی از 
نماین��دگان ح��زب دموک��رات از منتقدی��ن 
سرس��خت لیبرا اس��ت. کمیته مذکور اوایل 
س��ال جاری میالدی پیش نویس قانون عدم 
ورود شرکت های فناوری بزرگ به حوزه مالی 

را امضا کرده بود.
پیش بینی می شود گزارش مذکور به معنای 
تی��ر خالص ب��ر پیکر نیمه جان لیبرا باش��د. 
اعضای انجمن لیب��را یکی پس از دیگری در 
حال تنها گذاشتن رمزارز فیس بوک هستند. 
اواسط مهرماه شرکت های مالی بزرگ با اعالم 
عدم پش��تیبانی از رمزارز فیس بوک آن را یک قدم دیگر به لبه پرتگاه نزدیک 
کردند. اس��تارت آپ بانکی کارنت )Current( نیز به دلیل تشابه لوگوی کیف 

پول کالیبرا با این کمپانی، از فیس بوک شکایت کرد.

گروه هفت: رمزارز پایدار اقتصاد جهانی را تهدید می کندبهره مندی ۱5۰۰ شرکت از خدمات شبکه نوآوری تهران

مترجم: نازنین توکلی
Uber Eats یک بازار س��ه جانبه اس��ت که راننده، صاحب رستوران و مشتری را به پلتفرم 
Uber Eats متصل می کند. این بازار سه طرفه حول سه بازیگر اصلی می چرخد: رستوران ها 
بابت سفارش��ات به Uber Eats کمیسیون می پردازند. مشتریان هزینه های تحویل ناچیز 
و در برخ��ی مواقع ، هزینه انصراف از س��فارش را پرداخت می کنن��د. رانندگان هم از طریق 
تحویل مطمئن و به موقع سفارش درآمد کسب می کنند. Uber  به عنوان بزرگترین شرکت 
حمل و نقل مسافر در جهان در سال 2014 با اعمال تغییراتی در مدل کسب و کار و تولد 
»Uber Eats« که در ابتدا »Uber Fresh« نامگذاری ش��ده بود، توانست توجه همگان 
را به خود جلب کند.   دریافت غذا از رس��توران های محلی مورد عالقه، می تواند به آس��انی 
 Uber به شدت درحال سرمایه گذاری روی مدل Uber.درخواست تاکسی اینترنتی باشد
Eats اس��ت چراکه کسب و کارهایی نظیر تحویل سریع غذا در سراسر جهان به سرعت در 

حال رشد و افزایش است.
• اما چرا Uber در حال ساخت بزرگترین پلتفرم تحویل غذا در جهان است؟

• آیا ارزشش را دارد که Uber رانندگان خود را به ناوگان تحویل غذا تبدیل کند؟
 Uber به ش��دت بر اجرای بیزینس مدل Uber در ای��ن مطلب، خواهید آموخت که چرا

Eats،ارزش پیشنهادی، مولفه های عملکردی و آینده این کسب و کار تاکید می کند:
Uber Eats  کسب و کاری با بازار 3 جانبه:

1.رستوران ها بابت سفارشات به Uber Eats کمیسیون می پردازند.
2.مشتریان هزینه تحویل ناچیز و در بعضی مواقع، هزینه انصراف را پرداخت می کنند.

3.رانندگان از طریق تحویل مطمئن و به موقع سفارش درآمد کسب می کنند.
 Uber Eats  و ارزش پیشنهادی 6 بخشی:

1. تحویل سریع:  
Uber Eats تضمین می کند، سفارش غذا را ظرف 30 دقیقه در بیشتر شهرهایی که در حال 
حاضر با آنها کار می کند، تحویل دهد. Uber Eats در این باره می گوید: »ما نمی خواهیم 

غذای شما در نیمی از شهر بچرخد.«
2. چیزی به نام حداقل سفارش وجود ندارد:

مشتریان می توانند به جای وعده غذایی کامل، میان وعده مورد عالقه خود را سفارش دهند. 
هزینه تحویل اس��تاندارد تضمین می کند که تمام سفارش��ات ص��رف نظر از ارزش قیمتی 

سفارش صورت می گیرد.
3. پایگاه مشتریان موجود: 

 باارزش ترین دارایی های هر کس��ب و کار مش��تریان آن هستند. Uber تاکنون میلیون ها 
کاربر فعال در سراسر جهان داشته است که می توانند کاربران بالقوه Uber Eats نیز باشند.

:Uber 4. استفاده بهتر از منابع
Uber تاکنون در جاده ها از خودرو، راننده و سیس��تمی کارآمد برای مدیریت آنها برخوردار 
بوده است. گنجاندن Uber Eats در این مجموعه به افزایش بهره برداری از این منابع کمک 
خواهد کرد. به عنوان مثال، راننده ای که تازه س��فرش را به پایان رس��انده اس��ت، می تواند 

بالفاصله یک سفارش تحویل غذا را قبول کند.
۵. الگوریتم عالی و سطح باال:

الگوریتم توسعه یافته توسط Uber کار بزرگی است که این شرکت برای سازماندهی منظم 
عوامل مهم سیستم تحویل غذای آنالین، یعنی مدیریت سفارش، تخصیص سفارش و ارسال 

سفارش انجام می دهد.  
6. حضور جهانی:

چقدر دش��وار اس��ت که آنها بتوانند از نفوذ جهانی Uber برای مقیاس کردن کسب و کار 
 Uber اس��تفاده کنند؟ البته دش��وار نخواهد بود. در حالی که ممکن اس��ت Uber Eats
Eats در هر بازاری که نفوذ می کند با رقبای محلی روبه رو شود، اما رقیبی با چنین دژ جهانی 

می تواند حتی نفس کشیدن را برای رقبای محلی سخت کند!
:Uber Eats نحوه درآمدزایی

مراحل زیر به طور کامل جریان درآمدی در اکوسیستم Uber Eats را شرح می دهد:

1.دریافت هزینه بابت تحویل استاندارد یا بابت راحتی؟
 Uber Eats صرف نظر از ارزش مالی سفارش، صرفا هزینه تحویل را از مشتریان خود دریافت 
می کند. این هزینه ها بسته به بازاری که در آن فعالیت می کند، از 1 دالر تا ۵ دالر متغیر است.

2.دریافت سهم درآمدی از شرکای رستوران:
 Uber Eats بابت هر سفارشی که از طرف شرکای رستوران انجام شود، یک سهم 1۵تا 40درصدی 

را دریافت می کند. Uber Eats بسته به سن و بلوغ بازار درصد کمیسیون را تعیین می کند.
3. دریافت هزینه بازاریابی و تبلیغات از شرکای رستوران:

 Uber Eats به ش��رکای رس��توران خود در جذب مش��تریان بیش��تر و رسیدن به پایگاه 
مشتریان بزرگتر کمک می کند. به این ترتیب که کمپین های برندسازی،  پست های اجتماعی 

مرتبط و بازاریابی ایمیلی را به پایگاه حمل و نقل اوبر ارائه می دهد.
جریان پرداختی Uber Eats به شرکای بخش تحویل )رانندگان(:

هزینه ش��رکای تحویل سفارش یا همان رانندگان عمدتا به سه بخش تقسیم می شوند که 
عبارت اس��ت از: هزینه دریافت س��فارش، هزینه تحویل سفارش و هزینه مایل که به عنوان 

هزینه مسافت پیموده شده در نظر گرفته می شود.
ارقام دقیق این هزینه ها از هر منطقه به منطقه دیگر متفاوت است. مشتری می تواند در صورت 

تمایل به راننده انعام بدهد و 100درصد این انعام فقط به راننده اختصاص داده می شود.
:Uber Eats عوامل صرفه جویی در هزینه

احتماال این جمله را ش��نیدید: »هر س��که ای که پس انداز می شود، همان سکه ای است که 
تبدیل به درآمد می شود.«Uber Eats با مدل کسب وکار منحصر به فرد و سه جانبه اش در 

بازار، از نظر رقابتی هم مقرون به صرفه تر و هم کارآمدتر از رقبایش است.
1. هزینه کمتر جذب مشتری و هزینه  های مشترک بازاریابی:

هزینه فعلی بازاریابی و تبلیغات متحمل ش��ده توسط Uber Eats نسبتاً کمتر است زیرا 
بیشتر کاربران خود را از طریق تبلیغات متقابل در App Uber پیدا و جذب می کند.

2. شبکه مشترک رانندگان و مسافران:
رانندگان و مسافران Uber به عنوان ناوگان تحویل به طور مضاعف عمل می کنند و این باعث 

می شود دردسر راه اندازی یک شبکه تحویل سفارش از ابتدا کاهش یابد.
3. صرفه جویی در هزینه های حمل و نقل و لجستیک:

 Uber تعریف درستی از واحد اقتصادی )درآمد مستقیم و هزینه های مربوط به هر واحد( در
Eats ب��ه  صرفه جویی بزرگی در هزینه های لجس��تیک آن کمک کرده اس��ت. زیرا چندین 

سفارش غذا که هم مسیر هستند را می تواند در یک نوبت تحویل  دهد.  
:Uber Eats تعریف هر واحد اقتصادی در

فرض کنید شما یک »پای سیب« از رستوران XYZ درخواست کردید. ارزش این سفارش 
برابر  ۵0 دالر + ۵ دالر هزینه تحویل آن اس��ت. س��فارش توسط ME در درب منزل شما 

تحویل داده خواهد شد و ME هم اکنون 3 مایل با موقعیت مکانی شما فاصله دارد.
نحوه بازتاب واحد اقتصادی در Uber Eats به ترتیب زیر است:

مبلغ پرداخت شده توسط شما: ۵0 دالر + ۵ دالر = ۵۵ دالر
مبلغ دریافت شده توسط XYZرستوران:   ۵0دالر - )30 درصد کمیسیون سفارش( = 3۵ دالر
هزینه های تحویل: هزینه رفتن و گرفتن سفارش + هزینه تحویل + هزینه هر مایل = 4 $ 

$ 12 = )3 x 2 $( + 2 $ +
درآمد خالص Uber Eats برابرست با:  )۵۵ دالر - 3۵ دالر( - 12 دالر = ۸ دالر

Uber Eats در آینده:
اوبر در حال حاضر  ۵0درصد از جمعیت آمریکا را تحت پوشش قرار داده و تا پایان سال 201۹ 
بیش از ۷0درصد این جمعیت را تحت پوشش خود قرار می دهد. Uber Eats 2۷.۹ درصد از 
سهم درآمدی برترین خدمات سفارش غذای آنالین به ارزش حدودی 20میلیارد دالر در آمریکا 
برخوردار است. Uber با رویکرد استثنایی اش، عملکرد فوق العاده ای از خود در نوآوری و جذب 
بازارهای جدید نش��ان داده اس��ت. در بازاری که پیش تر پلتفرم های سفارش و تحویل غذای 
آنالین فضای آن را پر کرده بودند، چگونه Uber توانست حضوری موفقیت آمیز داشته باشد؟ 
fourweekmba/modirinfo  :منبع

Uber Eats چگونه درآمدزایی می کند؟

دریچــه

محققان در دانش��گاه تهران موفق به حذف آالینده های فلزی با ساخت دستگاهی بر 
پایه بخار سرد شدند. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، علی وجودی مجری این طرح »عامل دار کردن مواد نانومتخلخل با 
گروه های تیولی و بررس��ی کارب��رد آنها در حذف آالینده های فلزی« که با پش��تیبانی 
صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
آن را انج��ام داده اس��ت، گفت: عالوه ب��ر کربوهیدرات ها، لیپیدها، اس��یدهاي آمینه و 
ویتامین ها برخي از فلزات سنگین برای فعالیت بیولوژیکي سلول ها ضروري است. برخی 
از فلزات مانند آهن براي زندگی جنبه حیاتی داشته و گروهی دیگر مانند مس و روی 
و سرب به مقدار جزئی برای فعالیت آنزیم ها ضروری هستند. این فلزات به علت داشتن 

وزن اتمی  باال فلزات سنگین نامیده می شوند.

آلودگی معدنی پساب های صنعتی با 
راهکاری فناورانه حذف می شود

سه شنبه
23 مهر 1398

شماره 1413
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ام��کان عرضه خدمات برخط بیمه به متقاضی��ان این خدمت مهم و فراگیر، 
یکی از درخواس��ت های عمده شرکت های اس��تارت آپی فعال در این حوزه بود 
که با مصوبه شورای عالی بیمه برای اولین بار، این امکان در کشور فراهم شد. 

به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ساختار 
بیمه گری در کش��ور و ش��بکه کارگزاران بخش 
خصوصی تا به امروز براساس روش ها و سنت های 
معم��ول در این عرصه فعالی��ت می کردند. بخش 
عم��ده ای از بدنه این صنعت را جوانان تش��کیل 
می دهند و آنها غالباً برای گس��ترش چتر بیمه ای 
در کش��ور خواهان به کارگیری روش های مدرن 
و ب��ه روز تری  برای انجام فعالی��ت بودند. امکان 
ارائ��ه انواع خدمات بیمه ای ب��ه صورت آنالین از 
جمله این بس��ترهای به روز و جدید اس��ت که با 
مصوبه ش��ورای عالی بیمه امکان آن فراهم شد.  
در مصوبه جدید که به امضای غالمرضا سلیمانی 

رئیس ش��ورای عالی بیمه  رس��یده، قید شده اس��ت که  شورای عالی بیمه، به 
اس��تناد م��اده 1۷ و در اجرای ماده 6۸ قانون تاس��یس بیم��ه مرکزی ایران و 
بیمه گری، آیین نامه کارگزاری ) داللی ( رس��می بیمه مس��تقیم را به شرح زیر 

اص��الح و به عنوان آیین نامه ش��ماره ۹2/2 و مکم��ل آیین نامه مذکور تصویب 
کرد. در بند اول این اصالحیه، مجوز کارگزاری برخط و آنالین اینگونه تعریف 
ش��ده است : پروانه کارگزاری ) داللی ( رسمی بیمه برخط ) آنالین (، مجوزی 
اس��ت که ب��ه کارگزار بیمه ای حقوقی و س��ایر 
اشخاص حقوقی متقاضی واجد شرایط مقرر در 
این آیین نامه، برای انجام فعالیت های زیر در هر 
یک از رش��ته های بیمه موضوع فعالیت توسط 

بیمه مرکزی صادر می شود.  
براس��اس ای��ن آیین نامه جدی��د، خدمات 
ارائه شده توسط شرکت های بیمه گری آنالین 
به این ش��رح اس��ت: ایجاد امکان مقایس��ه و 
خدم��ات بیمه و مش��اوره آنالین  درخصوص 
نرخ و ش��رایط خدمات  ب��ه متقاضی خدمات 
بیمه ای، بازاریابی و ایجاد امکان فروش آنالین  
در رش��ته های بیمه ای برای موسس��ات بیمه، 
نماین��دگان آنها و کارگزاران رس��می و ایجاد 
امکان پرداخت حق بیمه آنالین از طریق اتصال به سیس��تم مالی موسس��ه 
بیمه از خدمات ارائه شده توسط شرکت های بیمه گری آنالین طبق آیین نامه 

جدید است. 

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با اش��اره به انتش��ار کتاب های »بررسی تجربیات جهانی شرکت های 
استارت آپی«، در حوزه هوشمندسازی، گفت در سال های اخیر توسعه زیست بوم 

شرکت های نوپا و دانش بنیان و استارت آپی یکی 
از ماموریت ه��ای اصلی معاون��ت علمی و فناوری 
تعریف شده اس��ت، بنابراین شناخت چالش های 
پی��ش روی فعاالن این ح��وزه در جهان می تواند 
کمکی برای ش��کل گیری و رش��د پویاتر آنها در 
کشور باش��د. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد 
ملی نخبگان، پرویز کرمی  مدیرمسئول انتشارات 
دانش بنیان فناور افزود: بررس��ی تجربیات جهانی 
در حوزه ش��رکت های استارت آپی شهر هوشمند 
یک��ی از کتاب هایی اس��ت که ب��ه همت معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری منتش��ر شده 
اس��ت. مدیرمسئول انتش��ارات دانش بنیان فناور 
در ادامه ب��ا بیان اینکه این کتاب ها با هدف ارائه 

تجربیات جهانی اس��تارت آپی برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری منتشر 
شده است افزود: در ابتدای این کتاب شرح مختصری از فعالیت  ها و برنامه های 
س��تاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و 

فناوری ارائه ش��ده اس��ت. کرمی با اش��اره به دیگر موضوعات ارائه شده در این 
کتاب، گفت: ش��هر هوش��مند، یک مفهوم در حال رش��د از اواخر قرن بیستم 
است که کش��ورهای توسعه یافته برای رسیدن به توسعه پایدار شهری و پاسخ 
به نیازهای شهروندان، سعی در پیاده سازی آن 

دارند.
مش��اور مع��اون علم��ی و فن��اوری رئی��س 
جمهوری درباره اصطالح ش��هر هوشمند گفت: 
ش��اید در س��اده ترین نوع تعریف می توان شهر 
هوش��مند را به کارگی��ری فناوری ب��ه منظور 
ارتقای رفاه زندگی ش��هروندان، توس��عه پایدار 

شهری و توسعه اقتصادی شهرها دانست.
 پروی��ز کرم��ی با اش��اره به اینک��ه  افزایش 
جمعیت شهرنش��ین تا س��ال 20۵0، می تواند 
برای ش��هرها مشکالت زیرس��اختی فراوانی را 
به وجود آورد، گفت: افزایش س��طح رفاه، حفظ 
محیط زیست، استفاده بهینه از منابع شهری و 
کاهش آلودگی از مهم ترین اهداف ش��هرها برای جلوگیری از بروز مشکالت در 
پی توسعه جمعیت شهرنشینی است. برای رسیدن به این مهم پیاده سازی شهر 

هوشمند را باید یک الزام برای آینده دانست.

شهر هوشمند الزامی برای آیندهامکان دریافت پروانه بیمه آنالین برای شرکت های استارت آپی فراهم شد

در صورت حمایت از شرکت های دانش بنیان و ایجاد بازار فروش از طریق برون سپاری 
فعالیت ها، این شرکت ها می توانند تاثیر زیادی در اقتصاد کشور داشته باشند.

به گزارش مهر، شرکت های دانش بنیان به شرکت هایی گفته می شود که بر پایه دانش 
و تحقق اهداف علمی و اقتصادی شکل می گیرند. این شرکت ها موسسات خصوصی یا 
تعاونی هستند که در راستای گسترش اختراع و نوآوری در حوزه فناوری های برتر به ویژه 
در تولید نرم افزار مربوط تشکیل می شوند. موضوع کلی فعالیت شرکت های دانش بنیان 
تجاری سازی یافته های پژوهشی و افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و  واحدهای 
پژوهش��ی است. از جمله مزایای پیوستن به جمع شرکت های دانش بنیان می توان به 
بهره مندی از تس��هیالت صندوق نوآوری و شکوفایی، بهره مندی از کلیه حمایت های 
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، تخفیف های مالیاتی، تسهیالت لیزینگی خرید 
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، تخفیف در خرید تسهیالت بیمه و معافیت گمرکی اشاره  
کرد. انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای؛ ارائه  خدمات تخصصی، مشاوره ای، علمی، 
تحقیقاتی و فنی؛ تولید محصوالت با اس��تفاده از فناوری نوین؛ ارائه  خدمات توس��عه  
کارآفرینی؛ انجام خدمات توسعه  فناوری از جمله دسته بندی های فعالیت شرکت های 

دانش بنیان است.
عدم تکمیل زنجیره ساختاری صنعت و دانشگاه، یکی از موانع توسعه علمی و اقتصادی 
در برخی از کش��ورها بوده است و این امر موجب پیدایش شهرک ها و پارک های علم 
و فناوری از دهه 1۹61 ابتدا در آمریکا و پس از آن در دیگر کش��ورهای جهان ش��د. 
پارک های علم و فناوری، نهادی اجتماعی برای توسعه نوآوری های دانش محور از طریق 
مساعدت در تشکیل و تقویت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط )SMEs( و بخشی 

از راهبرد اندیشمندانه و هماهنگ برای توسعه ملی محسوب می شوند.
سرویس های ممتازی که در پارک های علم و فناوری ارائه می شود می توان به آموزش، 

اطالعات و ثبت اختراعات اشاره کرد.
خدمات عمومی پارک های علم و فناوری شامل خدمات اسکان، کارپردازی و خدمات 
دبیرخانه ای، امکان استفاده از اتاق های کنفرانس، تجهیزات سمعی و بصری و سرویس 

ایاب و ذهاب می شود.
خدمات اطالع رس��انی پارک های علم و فناوری مربوط به تامین کتابخانه، اینترنت، 

نرم  افزارهای مهندسی و شبکه محلی LANاست.
از جمله خدمات مشاوره ای و آموزشی پارک های علم و فناوری می توان به مشاوره های 
مدیریتی، مالی و بازرگانی، خدمات حسابداری و حقوقی برگزاری سمینار و یا دوره های 

آموزش موردنیاز برای شرکت های نوپا اشاره کرد.
پارک ه��ای علم و فناوری در زمینه خدمات فنی و تخصصی اقداماتی از جمله ارائه 
خدمات فنی و مهندسی، استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی نظیر آزمایشگاه 
صنایع غذایی، بیوتکنولوژی، شیمی، مواد و سرامیک، برق و الکترونیک، مکانیک، کارگاه 

ماشین ابزار و پایلوت های تولید محدود در دستور کار دارند.
خدمات این پارک ها به ش��رکت های دانش بنیان در زمینه مالی و اعتباری ش��امل، 
تسهیل امکان استفاده از اعتبارات خدماتی و تحقیقاتی، شناسایی منابع مالی و جذب 
سرمایه گذاران و تسهیل در جذب اعتبارات مصوب طرح ها و پروژه های تحقیقاتی است.

 در ادامه، گفت وگوی خبرنگار مهر با علی فتی رئیس پارک علم و فناوری اس��تان 
هرمزگان را می خوانید:

 محور فعالیت پارک علم و فناوری هرمزگان چیست؟
پارک علم و فناوری استان هرمزگان فعالیت خود را از سال ۹2 در ساختمان مسکن 
و شهرس��ازی با محورهای صنایع انرژی بر، کش��اورزی مبتنی بر آب ش��ور، شیالت و 

آبزی پروری شروع کرد.
 هم اکنون چند شرکت تحت حمایت پارک هستند؟

در حال حاضر ۵3 ش��رکت در دو مرکز رش��د جامع و پزشکی پارک علم و فناوری 
مشغول به فعالیت هستند. مرکز رشد پزشکی مختص شرکت های دانش بنیان خصوصی 

است و مرکز رشد جامع نیز مربوط به دیگر شرکت ها است.
اولویت های پارک هرمزگان از سال ۹۸ به بعد مربوط به چه حوزه هایی است؟

اولویت های پارک علم و فناوری همواره تبدیل ظرفیت های منطقه ای به فناوری بوده 
است. عمده ش��رکت هایی که در پارک هرمزگان و کشور فعالیت می کنند مربوط به 
فناوری اطالعات یا IT هستند اما اولویت پارک مربوط به حوزه های دریایی، کشاورزی 

مبتنی بر آب شور و فرآوری محصوالت کشاورزی و دریایی است.
علت گسترش شرکت های فناوری اطالعات در استان هرمزگان و سراسر کشور این 
است که ایجاد خط تولید و ورود به تجارتی دیگر دارای هزینه های بیشتری است و نیاز 
به امکانات بیشتری نیز وجود دارد، اما فعالیت های مبتی بر IT با هزینه بسیار کمتری، در 

فضای کوچکتری و با ریسک بسیار کمتر قابل شکل گرفتن هستند.
 پارک هرمزگان در چه زمینه هایی در کشور پیشرو و برتر است؟

با توجه به اینکه ۹۵درصد حمل و نقل کانتینری کشور در استان هرمزگان صورت 
می گیرد ظرفیت بسیار خوبی برای فعالیت شرکت های درون استان هرمزگان در این 
زمینه وجود دارد. ما در این چند سال سعی کردیم که یک برند و اسم خوبی را از مجموعه 
پارک علم و فناوری هرمزگان میان دانشگاهیان، سازمان های اداری و مردم داشته باشیم. 
یعنی مردم از بسیاری از محصوالت پارک استفاده می کنند. ما سعی کرده ایم که فضای 
فیزیکی بسیار مناسبی را برای فارغ التحصیالن دانشگاهی و استارت آپ ها در ساختمان 
پارک ایجاد کنیم. وجه تمایز مجموعه پارک هرمزگان فضای فیزیکی جذابی است که 

پارک در اختیار مردم قرار می دهد.
 رابطه پارک هرمزگان را با دانشگاه های مادر استان چگونه می بینید؟

در جلسات برگزارشده با مسئوالن دانشگاه ها، اقداماتی برای همکاری بیشتر دانشگاه ها 
و پارک علم و فناوری در نظر گرفته ش��ده اس��ت و در همین راستا مسابقات جذاب و 

متنوعی در دانشگاه هرمزگان برگزار خواهد شد.
ورود پارک علم و فناوری به معادالت دانشگاه و مباحث دانشگاهی یکی از موضوعات 
مورد تاکید است هدف تبدیل پایان نامه ها و فعالیت های دانشجویی به فناوری است. به 
همین جهت مجموعه پارک علم و فناوری هرمزگان به دانشگاه هرمزگان منتقل شد 
و به زودی در فعالیت های عمرانی را ش��روع خواهیم کرد تا این مجموعه در دسترس 
دانشجوها باش��د. با ورود پارک به دانشگاه برای اولین بار بخش خصوصی در دانشگاه 
حضور پیدا می کند و دانشجوها می توانند در دوران تحصیل با فعالیت های شرکت های 

دانش بنیان آشنا شوند.
 پارک علم و فناوری هرمزگان تا چه مقدار با صنایع غرب استان همکاری دارد؟

پارک علم و فناوری قراردادی را در زمینه رفع نیازها از طریق شرکت های دانش بنیان 
با فوالد هرمزگان منعقد کرده است که براساس آن شرکت های دانش بنیان پارک علم و 

فناوری نیازهای فناورانه این واحد تولیدی را برطرف می کنند.
در ساختمان فضای جدیدی طبقه 400 متری را به صنایع اختصاص داده ایم با توجه 
به اینکه بعد مس��افتی صنایع تا مرکز ش��هر زیاد است این مرکز به صنایع اختصاص 
داده شده است تا صنایع در این مکان حضور یابند و اگر نیاز دانش بنیانی دارند از دل 
همین شرکت ها نیازهای خود را برطرف کنند. پیشنهاد سهامداری برخی از صنایع استان 
هرمزگان در شرکت های دانش بنیان نیز مطرح شده است که در این صورت می توانند با 
استفاده از این شرکت ها برخی از فعالیت های خود را برون سپاری کنند چراکه اگر بتواند 
بخشی از فعالیت های خود را به شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی واگذار کند 

نتیجه بسیار مناسبی حاصل خواهد شد.
به دنبال این هستیم که واحد تحقیق و توسعه )R & D( صنعت را به دانشگاه بیاوریم 

و از طریق آن فعالیت های دانش بنیان را توسعه پیدا کنند.
 صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان در چه وضعیتی قرار دارد؟

عمده سهام این صندوق باید مربوط به بخش خصوصی باشد. پارک علم و فناوری 
هرمزگان، دانشگاه هرمزگان و دانش��گاه علوم پزشکی سهامداران دولتی این صندوق 
محسوب می شوند. از بخش خصوصی نیز فوالد هرمزگان، هلدینگ لیتکو در تهران و 
پاالیشگاه نفت بندرعباس سهامداران بخش خصوصی هستند که برای تاسیس صندوق 
باید یک شرکت تاسیس شود. هم اکنون در حال تاسیس شرکت هستیم تا خیلی سریع 

واگذاری سهام آن انجام شود اما هنوز ابتدای راه تاسیس این صندوق هستیم.

مینگ چی کو، پیش بینی کرده که اپل در حال آماده سـازی محصوالت 
جدید ازجمله آیفون SE ۲، آیپد پرو جدید با حسگر سه بعدی، مک بوک 

پرو با سیستم کیبورد جدید و هدست واقعیت افزوده است.
بـه گزارش زومیت، مینگ چی کو )Ming-Chi Kuo(، به عنوان یکی 
از معتبرترین کارشناسان و تحلیلگران محصوالت اپل در دنیای فناوری 
شناخته می شـود. این کارشناس به تازگی تحلیل و پیش بینی خود را در 
مورد محصوالت اپل در سـال ۲۰۲۰ منتشـر کرده اسـت. مینگ چی کو، 
معتقد اسـت کوپرتینویی ها درحال آماده سـازی محصوالت جدید خود 
ازجمله آیفون SE ۲، آیپد پرو جدید با حسـگر سه بعدی برای پشتیبانی 
بهتر واقعیت افزوده، مک بوک پرو با سیستم کیبورد جدیدی با مکانیزم 
سـوئیچ قیچی  )Scissor Switch( و باالخره هدست واقعیت افزوده در 
نیمه  اول سال ۲۰۲۰ هستند. پیش بینی های جدید مینگ چی کو به تازگی 
در یک روزنامه  چینی منتشر شده و ۹to5Mac گزارش این پیش بینی ها 

را به زبان انگلیسی در سایت خود منتشر کرده است.
این اولین باری نیسـت که نام دسـتگاه های احتمالی اپل به گوش مان 
می خورد. راجع به برخی از این دسـتگاه ها مثل هدسـت واقعیت افزوده 
از چند سـال پیش شـایعات و اخبار متعددی شنیده می شده؛ درنتیجه، 
پیش بینی هـای جدید تحلیلگر معروف اپل، برخی از شـایعات قدیمی را 
تأیید می کند و فقط تاریخ انتشار و رونمایی محصوالت تغییر کرده است.
مینگ چی کو با تأیید پیش بینی  قبلی خود معتقد اسـت، نسـل جدید 
گوشـی اپل آیفون SE احتماال با نام SE ۲ در سـه ماهه  اول سـال آینده 
معرفی خواهد شـد. طبق گزارش های Nikkei و بلومبرگ، این گوشـی 
از طراحی مشـابه آیفون 8 برخوردار است، اما با تراشه  آیفون ۱۱ عرضه 

خواهد شد. قیمت این گوشی هنوز مشخص نیست.
همچنین، کو معتقد اسـت که شاهد رونمایی مدل جدیدی از اپل آیپد 
پرو در سـه ماهه  اول سـال ۲۰۲۰ خواهیم بود. آیپد پـرو جدید مجهز به 
 ToF )Time-of-flight( حسـگر سـه بعدی حسـگر های زمان پرواز
خواهـد بود. این تکنولوژی می تواند واقعیت افـزوده را با کیفیت بهتری 
ارائه دهد. حسگر های زمان پرواز فاصله  اجسام روبه روی خود را با دقت 
بیشـتری اندازه گیری می کنند. این پیش بینی گزارش قبلی بلومبرگ را 
مبنی بر عرضه  دوربین سه بعدی لیزری اپل با آیپد پرو در بهار سال ۲۰۲۰ 
تأیید می کنـد. بااین حال، در گزارش جدیدتری از بلومبرگ گفته شـده 
اسـت که اپل قصد دارد تبلت آیپد پرو جدیدش را در سال ۲۰۱۹ معرفی 
کند؛ البته در این گزارش وجود حسـگر سـه بعدی مجهز به حسگر های 

زمان پرواز به عنوان قابلیت جدید ذکر نشده است.
در همین حال، کو پیش بینی کرده است که اپل هدست واقعیت افزوده 
خود برای آیفون را در سـه ماهه  دوم سـال آینده به بازار عرضه می کند. 
اوایل سال جاری، این تحلیلگر پیش بینی کرده بود که اپل تولید هدست 
را در پایان سال ۲۰۱۹ آغاز خواهد کرد و تنها در یک گزارش قبلی گفته 
بود که امکان دارد این محصول در سال ۲۰۲۰ روانه  بازار شود. همچنین، 
اخیرا برنامه نویسان نیز کدهایی مخفی درiOS ۱3 مشاهده کردند که به 

هدست واقعیت افزوده اپل مربوط می شود.
سـرانجام، این تحلیلگر پیش بینی کرده اسـت که مک بوک جدیدی با 
سیستم کیبورد جدید وا مکانیزم سوئیچ قیچی  در فصل دوم سال ۲۰۲۰ 
عرضه خواهد شد. خبرگزاری ۹to5Mac خاطرنشان کرده است که کامال 
معلوم نیست، کو به کدام نسخه یا مدل از لپ تاپ اپل اشاره کرده است، 
با اینکه او بسـیار دوست دارد در گزارش های خود نام مدل ها را به دقت 
مشـخص کند. ممکن اسـت این محصول همان مک بـوک پرو ۱6 اینچی 
باشـد که کو چند ماه پیش راجع به آن صحبت کرده بود. همچنین، او به 
کیبورد پروانه ای جنجالی که اپل از سـال ۲۰۱5 در صفحه کلیدهای خود 
استفاده کرد، اشاره ای کرده و امیدوار است که کیبورد جدید با مکانیزم 
سـوئیچ قیچی  جایگزین آن شود و اپل با سیسـتم کیبورد پروانه ای که 
ایرادات بسیاری دارد خداحافظی کند. گفتنی است، بلومبرگ نیز معتقد 
است که امسال می توانیم شاهد رونمایی لپ تاپ مک بوک پرو ۱6 اینچی 
اصالح شـده  جدیدی باشیم، اما جزییات دیگری در مورد صفحه کلید آن 

ارائه نکرده است.

برون سپاری فعالیت ها باعث رونق شرکت های دانش بنیان خواهد شد

پیش بینی جدید مینگ 
چی کو از محصوالت 

اپل در سال 2۰2۰

یادداشـت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد سمت و سوی این استان برای مقابله 
با تحریم ها را در حوزه کارآفرینی به س��مت ش��تاب دهنده  ها و اس��تارت آپ  ها و تقویت 

آنها خواند.
به گزارش ایس��نا، »محمدحس��ین ریاحی« در نشست کارگروه مقابله با تحریم که با 
هدف شناسایی راهکارهایی برای مقابله با تحریم برگزار شد، با اشاره به اینکه دشمن با 
ایجاد تحریم ها یک س��ناریوی مشخص را دنبال می  کند، گفت: با برنامه  ریزی می  توانیم 

از سد تحریم  های ظالمانه عبور کنیم.
وی افزود: در حوزه کارآفرینی س��مت و س��وی اس��تان به سمت ش��تاب دهنده  ها و 
اس��تارت آپ  ها و تقویت آنهاست و امیدواریم با توسعه تفکر خالق به توسعه کارآفرینی 

و فعالیت  های نوآورانه برسیم.

تقویت شتاب دهنده  ها و استارت آپ  ها 
برای مقابله با تحریم  ها در یزد



بدون ش��ک داش��تن یک برند محبوب و موفق از بزرگ ترین سرمایه هایی است 
که یک ش��رکت می تواند داش��ته باش��د. براس��اس تحقیق نیلس��ون، ۵۹درصد از 
مصرف کنن��دگان ترجی��ح می دهند محصوالت جدی��د را از برندهای آش��نا تهیه 
کنند. اگر صاحب یک ش��رکت کوچک هستید و با شرکت های بزرگی که از مزیت 
بودجه های نامحدود و مشتری های وفادار بهره  می برند رقابت می کنید، باید اهمیت 
متمایز کردن خود را بدانید. چنین کاری با ساختن یک برند موفق میسر است، اما 
برند چگونه ساخته می شود؟ آیا مراحل برندسازی را می دانید؟ آیا فقط باید به یک 
لوگوی جذاب و تبلیغات مناسب اکتفا کرد؟ یا باید نکات مختلفی را در نظر گرفت؟ 

برای گرفتن جواب این سواالت با ما همراه باشید.
برند چیست؟

قبل از ش��روع مراحل برندسازی، بهتر است بیشتر با مفهوم برند آشنا شویم. در 
تعریف س��اده، برند ش��ما توسط دیدگاه کلی مشتری از کس��ب و کار شما تعریف 
می شود. یک برند موفق همیشه باید در ارتباطات و تجارب باثبات باشد و در مراحل 
برندسازی مسائلی مانند محل کسب، پرینت، نماد، بسته بندی، وب سایت ، تبلیغات 
آنالین، بازاریابی محتوا و رس��انه های اجتماعی و سرویس مشتری را در نظر بگیرد. 
حال آیا ساختن برند آسان است؟ واقعیت این است که یک شبه و حتی پس از چند 
ماه جواب نمی دهد. ساخت برند یک روند زمانبر است اما این تالش باعث می شود 
که با مشتری-های خود یک ارتباط دراز مدت ایجاد کنید. این موضوع باعث افزایش 
مداوم فروش، داش��تن پروژه های بیشتر، تبلیغ ش��دن توسط خود مردم و وفاداری 
مشتری نسبت به محصوالت و خدمات شما می شود. اینجاست که پیروی از مراحل 

برندسازی نتیجه خود را نشان می دهد.
مخاطبان هدف برندتان را مشخص کنید

پایه برندتان با مش��خص ش��دن مخاطبان هدفی اس��ت که می خواهید روی آن 
تمرک��ز کنید، نمی توانید برای همه م��ردم همه چیز را ارائه کنید. پس قدم اول در 
مراحل برندسازی این است که تصمیم بگیرید می خواهید محصوالت و خدمات تان 
را ب��ه چه کس��ی عرضه کنید. این باعث می ش��ود که پیامی ارائ��ه کنید که دقیقا 
نیازهای ش��ان را هدف قرار می دهد. نکته اصلی در این مرحله این اس��ت که روی 
اه��داف خاص تمرکز کنید و این نیازمند بررس��ی رفتارهای جزئی و روش زندگی 
مصرف کنن��دگان اس��ت. برای مثال مادران مجردی ک��ه در خانه کار می کنند و یا 
دانشجویانی که در خارج از کشور در حال تحصیل هستند را به عنوان هدف خاص 
در نظر بگیرید. این اهداف خاص باعث می شوند که مخاطبان با شما راحت تر ارتباط 
برقرار کنند و پیام برند شما کامال واضح و مشخص شود. تعیین مخاطب هدف کل 
روند برندسازی شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد و از مهم ترین مراحل برندسازی 

محسوب می شود.
ماموریت برندتان را مشخص کنید

قدم بعدی این اس��ت که مشخص کنید که برندتان به چه چیزی بیشتر اهمیت 
می دهد. در واقع قبل از اینکه بتوانید اعتماد مشتری ها را جلب کنید باید بدانید که 
کار شما چه ارزشی را ایجاد می کند. در واقع ماموریت برندتان همان هدف به وجود 
آمدن آن است و همه ابعاد مانند شعار و پیام برند و دیگر مراحل برندسازی را تحت 
تاثیر قرار می دهد. برای مثال، برند Nike با ماموریت تشویق همه ورزشکاران است 
و ش��عار »فقط انجامش بده« تحت تاثیر آن است. پس با در نظر گرفتن مخاطبان 
خود باید ماموریت برند را مش��خص کرده و توسط آن به نیازهای شان پاسخ دهید. 
در مراحل برندسازی، این قدم پس از گذشت زمان باعث افزایش وفاداری مشتری ها 

به برند شما می شود.
راجع به دیگر برندهای فعال در زمینه شما تحقیق کنید

تقلید کامل کارهایی که دیگر برندها انجام می دهند به هیچ عنوان توصیه 

نمی ش��ود ولی باید بدانید که چه کارهای��ی باعث موفقیت و چه کارهایی 
باعث شکست شان شده است. اینجا هدف تان این است که خود را در رقابت 
متمایز کنید تا مصرف کنندگان را به خرید از ش��ما س��وق دهد. پس باید 
کاری کنید که برندتان خاص و برجسته دیده شود و این قسمت از مراحل 
برندس��ازی نباید نادیده گرفته ش��ود. پس راجع به رقب��ای اصلی برندتان 
تحقیق و جس��ت وجو کنید که کدام کارهای شان تاثیرگذار بوده و کدام ها 
نبوده-اند و چگونه نام برندشان را انتخاب کرده اند. نام برند زمانی موثر است 

که به آسانی شناخته و به یاد سپرده شود.
تعیین کنید برندتان چه مزایای کلیدی و مهمی ارائه می کند

همیشه برندهایی خواهند بود که بودجه ها و منابع بیشتری از شما خواهند داشت 
که بتوانند با آن شرکت شان را مدیریت کنند. محصوالت، خدمات و سود آنها فقط 
به ش��ما تعلق دارد. پس باید تمام تالش خود را بکنید تا پی ببرید که برندتان چه 

چیزی را ارائه می کند که دیگران نمی کنند.
تمام تمرکزتان باید بر روی چیزی باشد که برندتان را متمایز می کند. در مراحل 
برندسازی قبلی مشخص کردیم که مخاطبان هدف چه کسانی هستند و حال باید 
ب��ه آنها دلیلی دهی��د که برندتان را به دیگر برندها ترجی��ح دهند. به نکاتی توجه 
کنید که باعث بهتر ش��دن زندگی مصرف کنندگان می شود. برای مثال می توان به 
صرفه جویی در زمان انجام یک فعالیت روزانه و کاهش مخارج با ارائه پیشنهادهای 
به صرفه اشاره کرد. یکی از برندهای موفق در این زمینه شرکت Apple است که 

به طرح های ساده، زیبا و آسانِی استفاده از محصوالتش اشاره کرد.
یک لوگو و شعار درست کنید

ش��اید وقتی به مراحل برندس��ازی فکر کنید، اولین چی��زی که به ذهن می آید 
طراحی های تصویری باشد. احتماال در این مرحله به کمک متخصصان نیاز داشته 
باش��ید. هیجان انگیزترین و شاید مهم ترین قدم در بین مراحل برندسازی، طراحی 
لوگوی برند و ش��عاری برای ش��رکت تان است. این لوگو قرار است در هر چیزی که 
به برند ش��ما مربوط است دیده ش��ود و به هویت برندتان تبدیل می شود، بنابراین 
از به کار گرفتن گرافیس��ت-های متخصص دریغ نکنید، زیرا هزینه ای که متحمل 
می ش��وید ارزش خود را بعداً نش��ان می دهد. آنها می دانند که چه طرحی می تواند 
لوگوی برند ش��ما را متمایز و به یادماندن��ی کند. یک طراحی خوب برند از قوانین 
رنگ بندی، سایز و جایگیری لوگو، فونت و تایپوگرافی، نماد هنری، عکاسی و عناصر 

وب پیروی می کند.
لحن برندتان را انتخاب کنید

لحن برند شما به ماموریت شرکت، مخاطبان و کسب و کارتان بستگی دارد. در 
واقع این قدم مشخص می کند که چگونه با مشتری های تان ارتباط برقرار می کنید 
و آنها چگونه به شما پاسخ می دهند. لحن برند می تواند حرفه ای، دوستانه، تکنیکی، 
خبری و ... باش��د. لحن های بسیاری هستند که می توانید از بین آنها انتخاب کنید 
ول��ی ش��ما باید در نهایت لحنی انتخ��اب کنید که در رابطه با برندتان مناس��ب و 
هماهنگ باش��د و با مخاطب��ان ارتباط برقرار کند. این مقوله به خصوص در نش��ر 
مقاله های س��ایت و مطالب رسانه های اجتماعی مهم است و داشتن ثبات در لحن 
باعث شناخته شدن شما از کانال های مختلف می شود. خود مخاطبان نیز از برندهای 

مختلف، انتظار لحن های خاصی دارند.
یک پیام برند متقاعد کننده ایجاد کنید

وقت��ی یک برند می س��ازید، به مخاطبان به طور خالصه نش��ان دهید 
که چه کس��ی هستید. از لحنی که انتخاب کرده اید استفاده کنید. پیام 
کلیدی ش��ما باید کامال با برندتان در هم آمیخته باش��د و در یک یا دو 
جمله انتقال داده ش��ود. این پیام نشان می دهد شما چه کسی هستید، 

چه چیزی را ارائه می دهید و چرا مردم باید به شما اهمیت بدهند. این 
پیام ابزاری اس��ت که با مخاطبان ارتباطی مس��تقیم و احساسی داشته 
باش��ید. در واقع معنای این پیام باید بالفاصله دریافت شود و احساسات 
مخاط��ب را بر انگیزد. پس پیامی س��اده و واضح درس��ت کنید. هنگام 
انتخاب پیام، از گفتن کارهایی که برندتان می کند اجتناب کنید و دلیل 

مهم بودنش برای مردم را مشخص کنید.
بگذارید شخصیت برندتان بدرخشد

همانطور که در مراحل برندسازی قبلی نیز گفته شد، مردم به دنبال برندهایی که 
همان محصوالت و خدماتی که همه ارائه می کنند نیستند. آنها به دنبال تجربه هایی 
هستند که نیازهای شان را برطرف می کند و توسط ارتباط واقعی و شخصی با برند 
حمایت شود. پس بگذارید این تمایز توسط نشان دادن جنبه های مختلف شخصیت 
برندتان مشخص شود. مانند دیگر مراحل برندسازی، داشتن ثبات در شخصیت برند 
بس��یار مهم اس��ت. برای مثال می توانید پشت صحنه ساختن محتوای تان را نشان 

دهید و یا داستان-ها و تجربه های واقعی تان را با مخاطبان خود در میان بگذارید.
برند را با همه ابعاد کسب و کارتان ادغام کنید

پروس��ه برندس��ازی هیچ وقت متوقف نمی ش��ود. برندتان باید در هر چیزی که 
مش��تری می تواند ببیند و بش��نود بازتاب داده ش��ود. برای مثال، اگر یک مشتری 
وارد دفتر یا فروش��گاه تان شود، باید شخصیت برندتان هم در محیط و هم در طرز 
برخوردتان به چش��م آید. در تمام تبلیغات و بس��ته بندی های تان باید لوگوی برند 
آشکارا دیده شود. در ارتباطات و رسانه های دیجیتالی نیز مطمئن شوید که برندتان 
ثبات خود را حفظ می-کند و مردم همان استیل و جلوه های تصویری، شخصیت و 
پیام آشنا را در مکان های مختلف می بینند. اهمیت ویدئو نیز نباید فراموش شود و 
از آن می توانید در شبکه های اجتماعی مختلف استفاده کنید و ببینید مردم چقدر 

با آنها ارتباط برقرار می کنند.
به برندتان وفادار بمانید

تقریبا در تمام مراحل برندس��ازی به داش��تن ثبات اشاره شد و این اهمیت این 
موض��وع را نش��ان می دهد. ثبات کلید موفقیت در برند اس��ت، مگ��ر اینکه بر پایه 
تحقیقات بر روی نیازهای مش��تریان، برند خود را برای تاثیرگذاری بیش��تر به کل 
تغییر دهی��د. لحنی که انتخاب می کنید، باید از آن در هر قس��مت محتوای خود 
استفاده کنید. تمام دستورالعمل هایی که استفاده می کنید جمع آوری کنید و برای 
استفاده در کارهای بعدی تان از آنها نگهداری کنید. اگر دائم در حال تغییر باشید، 
این عدم ثبات، مش��تری-ها را گیج می کند و برندسازی طوالنی مدت تان سخت تر 

می شود.
بزرگ ترین حامی برندتان باشید

بعد از اینکه برندی ساختید که جوابگوی نیازهای شرکت کوچک تان است، شما 
و کارمندان تان بهترین حامی برندتان هس��تید. هیچ کس به خوبی شما برندتان را 
نمی-شناس��د، پس این ش��مایید که باید صدای برند را به گوش دیگران برسانید. 
وقتی کارمند استخدام می کنید، مطمئن شوید که کامال مناسب فرهنگ، ماموریت 
و ارزش های برند هس��تند. آنها را تش��ویق کنید که برند ش��خصی بسازند که برند 
ش��ما هم راستا است و این باعث قوی تر شدن برندتان می شود. صدای مشتری های 
وفادارتان را به گوش دیگران برسانید و آنها را تشویق کنید تا نظرات خود را راجع 

به برند شما پخش و منتشر کنند.
این مراحل برندس��ازی به طور حتمی باعث موفقیت شما در این زمینه خواهند 
شد. یک برند موفق می تواند کسب و کار کوچک تان را به یکی از بزرگترین نام های 

تجاری تبدیل کند و ارزش زحمات تان را مشخص کند.
تهیه و تنظیم: گروه کسب و کار فرصت امروز

چرا برندها به چهره ای انسانی نیاز دارند؟
ایجاد جلوه ای انسانی از برند برای موفقیت در 

شبکه های اجتماعی

آیا برند شما سرمایه گذاری عظیمی بر روی تولید محتوای جذاب 
و بارگذاری روزانه آن در اینستاگرام کرده است؟ بدون شک برندها 
با هدف افزایش س��طح تعامل ش��ان با کاربران و جذب مشتری تازه 
اقدام به این کار می کنند، با این حال در عمل بسیاری از شرکت ها 
در دستیابی به هدف شان شکست می خورند. در نتیجه شمار باالیی 
از پس��ت های دارای ایده جذاب نیز در ش��بکه های اجتماعی بدون 
بازدید مناسب باقی می ماند. وضعیت در اغلب شبکه های اجتماعی 
به همین ترتیب اس��ت، بنابراین ما با شماری از برندهای عالقه مند 
ب��ه فعالیت در ش��بکه های اجتماعی همراه با ص��رف هزینه مواجه 
هس��تیم، در حالی ک��ه هیچ نتیجه مثبتی از فعالیت ش��ان دریافت 
نمی کنند. بدون شک مواجهه با این وضعیت بسیار دشوار است. اگر 
برند ش��ما نیز در عمل با چنین شرایطی دست و پنجه نرم می کند، 

راهکار تغییر شرایط بهبود جلوه انسانی برندتان خواهد بود. 
امروزه فضای شبکه های اجتماعی بس��یار شلوغ است. میلیون ها 
برند از سراس��ر دنیا در پلتفرم های مختلف فعالیت دارند. بی ش��ک 
هدف اصلی تمام آنها توسعه جایگاه برندشان و دستیابی به موقعیت 
بهتر اس��ت، با این حال در عمل فقط ش��مار محدودی از برندها به 
این هدف دس��ت پیدا می کنند. به همین خاطر به منظور موفقیت 
در عرصه بازاریابی و برندس��ازی آنالین باید ایده ها و الگوی فعالیت 
متفاوتی داش��ته باشیم. در غیر این صورت با دشواری های عمده ای 

مواجه خواهیم شد. 
یکی از مش��کالت اصلی برندها ناتوانی در زمینه برقراری ارتباط 
مطلوب با مش��تریان اس��ت. همیش��ه در دنیای بازاریاب��ی تفاوتی 
محسوس بین برندها و مش��تریان وجود داشته است. سطح اعتماد 
مش��تریان به افراد حقیقی همیشه بیش��تر از برندها بوده است. به 
همین خاطر امروزه برندها باید در تالش برای تبدیل هویت  شان به 
شخصیتی حقیقی باشند این امر به معنای اتخاذ رویکردی انسانی تر 

از سوی برندهاست. 
آیا به نکات س��طر قبل باور ندارید؟ اجازه دهید با مثالی مناسب 
به بیان دقیق تر این موضوع بپردازیم. آیا شما به هنگام بیدار شدن 
از خواب به سراغ مشاهده پست های تازه برند محبوب تان می روید؟ 
اف��راد به ط��ور معمول پس از بیدارش��دن در پی مش��اهده آخرین  
پس��ت های دوستان شان هس��تند. این امر به دلیل ماهیت حقیقی 
آنهاست. دوستانم ش��خصیت های حقوقی نیستند. به همین خاطر 

تاثیرگذاری شان بر روی ما بسیار بیشتر است. 
نیاز برندها به چهره انسانی

همانطور ک��ه من در کتاب تازه ام به نام »پای��ان عصر بازاریابی« 
توضی��ح داده ام، ام��روزه موفقیت در ش��بکه های اجتماعی در گرو 
تعام��ل واقع��ی و نزدیک به مخاطب هدف اس��ت. یک��ی از بهترین 
افراد در زمینه ایجاد چنین شرایطی دی جی خالد است. وی دارای 
برند شخصی بس��یار قدرتمندی است. این امر با استفاده از نمایش 
وضعیت زندگی ش��خصی و س��بک زندگی اش صورت گرفته است. 
برند ما نیز باید همین تکنیک را انتخاب کند. در غیر این صورت به 

زودی از عرصه رقابت حذف خواهد شد. 
بدون تردید در زمینه اس��تفاده از چهره انسانی وضعیت برندهای 
عادی و برندهای ش��خصی متفاوت است. برندهای شخصی به طور 
معمول حول یک فرد مش��خص ش��کل می گیرد. ب��ه همین خاطر 
مدیریت این برندها بسیار ساده تر است. به هر حال چنین برندهایی 
به طور طبیعی دارای چهره ای انسانی اند. این امر به خوبی در مورد 
ایالن ماس��ک قابل مشاهده اس��ت. به این ترتیب برندهای شخصی 
در زمینه استفاده از چهره ای انسانی یک قدم از سایر برندها جلوتر 

هستند. 
در مورد برندهای عادی بحث دارای پیچیدگی های بیشتری است. 
این برندها امکان س��رمایه گذاری بر روی مدیرعامل یا رئیس شان را 
دارند. به این ترتیب وضعیت شان شبیه به برندهای شخصی خواهد 
ش��د. توصی��ه من در اینجا تالش برای ترس��یم جلوه ای انس��انی با 
اس��تفاده از ارزش های برندمان اس��ت. به این ترتیب دیگر نیازی به 
یک فرد خاص برای س��رمایه گذاری نیست. مزیت این شیوه امکان 
تاثیرگذاری بیشتر و عمیق تر بر روی مخاطب خواهد بود. وقتی برند 
ما وابس��ته به یک فرد باش��د، میزان تاثیرگذاری آن محدود خواهد 
ب��ود، با این حال تمرکز بر روی مجموع��ه ای از ارزش ها مزیت های 

بسیار بیشتری در پی خواهد داشت. 
سرگرمی یا آموزش؛ انتخابی دشوار

به منظ��ور تغییر چهره برندم��ان و اخذ الگویی انس��انی تر باید 
نس��بت به ماهیت پست های مان در شبکه های اجتماعی نیز توجه 
نش��ان دهی��م. امروزه در دنیای کس��ب و کار دو ن��وع برند وجود 
دارد: برندهایی فعال در زمینه آموزش کاربران و برندهای فعال در 
حوزه سرگرمی. هر کدام از این برندها شرایط خاص خود را دارند، 
بنابراین استفاده از شیوه ای یکسان برای هیچ کدام مناسب نخواهد 
ب��ود. در این زمینه بای��د به ماهیت برندمان ب��ه خوبی پی ببریم. 
بس��یاری از برندها در زمینه سرگرمی فعالیت دارند، اما در تالش 
برای تولید محتوای آموزش��ی هستند. چنین اشتباه هایی همیشه 
تاثیر منفی روی وضعی��ت و جلوه برندها در دنیای آنالین خواهد 
داش��ت. به همین خاطر انتخاب هوش��مندانه در م��ورد محتوای 
تولیدی برندمان در ش��بکه های اجتماعی ضروری اس��ت. این امر 
ش��امل بررسی سلیقه مشتریان نیز هست. بدون تردید محتوای ما 
باید از یکسو با ماهیت برندمان و از سوی دیگر با سلیقه مشتریان 
پیوند داشته باشد. در غیر این صورت امکان فعالیت مناسب برای 

ما فراهم نخواهد شد. 
در زمین��ه آموزش��ی برنده��ای فع��ال در عرص��ه فس��ت فود یا 
رستوران داری بهترین گزینه ها هس��تند. این برندها امکان آموزش 
نح��وه طبخ غذاهای مختلف را دارند. این امر توجه ش��مار باالیی از 
مش��تریان را جلب خواهد کرد. از س��وی دیگ��ر، برندهای فعال در 
زمینه س��رگرمی نیز باید محتوایی هیجان انگیز تولید کنند. هرچه 
مق��دار هیجان و جذابیت محتوای چنین برندهایی بیش��تر باش��د، 

جلب نظر مخاطب هدف ساده تر خواهد شد. 
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امروزه بس��یاری از برندها در تالش برای جلب مخاطب هرچه بیش��تر به سایت 
رسمی برندشان هستند. این امر به طور معمول با ارزیابی وضعیت ترافیک هر سایت 
ارزیابی می شود. پرسش اصلی در اینجا برنامه هر برند پس از کلیک کاربران بر روی 
لینک سایت های شان است. در حقیقت ما باید ایده جذابی برای مرحله بعد از جذب 
ترافیک نیز داش��ته باش��یم. برخی از برندها در تالش برای انتقال اطالعات هرچه 
بیشتر در مورد خود به مخاطب هستند. نکته مهم در این میان شیوه کسل کننده 
بس��یاری از برندها برای انجام این کار اس��ت. به این ترتیب در عمل شمار باالیی از 
مشتریان دلسرد می شوند. در این راستا بسیاری از کاربران اینترنتی از شباهت بیش 

از حد سایت برندها به یکدیگر شکایت دارند. 
بی شک اشاره ای کوتاه به وضعیت جلب نظر کاربران در دنیای آنالین برای بیان 
دغدغ��ه اصلی مقاله کنونی کافی اس��ت. به راس��تی هدف م��ا از جلب مخاطب به 
س��ایت مان چیس��ت؟ بس��یاری از برندها در ابتدا تصورات قطعی و محکمی درباره 
برنامه شان دارند. نکته جالب ماجرا ناتوانی اغلب برندها در پاسخگویی به پرسش های 
تخصصی در این زمینه است. به این ترتیب بسیاری از پرسش های کلیدی در زمینه 

مدیریت بهینه محتوای سایت برای جلب نظر مخاطب بی پاسخ باقی می ماند. 
هدف اصلی من در این مقاله بررس��ی شیوه های بهبود کیفیت محتوای سایت ها 
براساس الگویی خالقانه است، بنابراین در ادامه به جای بررسی برخی از تکنیک های 
تاثیرگذار به نقد و اصالح پنج اشتباه اساسی در زمینه بهینه سازی و افزایش کیفیت 
مطالب سایت خواهم پرداخت. در انتهای هر بخش مقاله قسمتی ویژه برای بررسی 
شیوه های رفع ایراد مورد نظر و جلب نظر و حمایت کاربران اختصاص خواهم داد. 
به این ترتیب امکان بهبود مناسب وضع تولید محتوای سایت مان فراهم خواهد شد. 

اشتباه اول: عدم تناسب محتوای سایت با سلیقه مخاطب
تولید محتوا در دنیای آنالین به طور کامل بستگی به سلیقه مخاطب دارد. به هر 
حال هدف اصلی ما از تولید محتوا کسب رضایت و اعتماد مخاطب هدف است. در 
غیر این صورت هیچ کدام از هزینه های ما برای تولید محتوا قابل دفاع نخواهد بود. 
نکته مهم در اینحا نحوه نگاه افراد مختلف به محتوای س��ایت ماست. بازاریاب های 
هر برند نوع نگاه خاصی به محتوای هر سایت دارند. آنها از نقطه نظر فنی و بسیار 
دقیق به ماجرا نگاه می کنند. به این ترتیب توانایی بیان جزییات بسیار ریز و ظریف 
در م��ورد هر محتوا را دارند. نکته مهم در اینجا تفاوت میان س��لیقه مش��تریان و 
بازاریاب هاست. به این ترتیب المان های مدنظر مشتریان به طور کامل با زاویه دید 
فنی بازاریاب ها متفاوت است. یک مثال روشنگر در اینجا مشاهده خانه های شبیه به 
هم در یک محله از سوی مشتریان است. بی تردید از دیدگاه اغلب ما خانه های یک 
محله ش��باهت زیادی به هم دارند، با این حال نقطه نظر یک مشاور امالک مبتنی 
بر تفاوت های آش��کار میان هر خانه اس��ت. همین امر تفاوت میان دیدگاه ما و آنها 
را ش��کل می دهد. درست به همین خاطر امروزه در دنیای کسب و کار تالش برای 

نزدیکی هرچه بیشتر به دیدگاه مشتریان اهمیت دارد. 
وقتی مخاطب با محتوایی تقریبا یکس��ان در سایت های مختلف مواجه می شود، 
نخستین اقدامش ارزیابی و مقایسه محتوای مختلف است. اگر وی تفاوت آشکاری 
میان انواع مختلف محتوا پیدا نکند، اعتمادش نسبت به هر دو برند کاهش خواهد 
یافت. بدون شک مخاطب در اینجا شباهت محتوا را تصادفی ارزیابی نمی کند. از نظر 
وی هر دو برند در حال الگوبرداری )کپی( کار یکدیگر هستند، بنابراین وظیفه اصلی 
برند ما تالش برای ایجاد تفاوت میان ش��یوه تولید محتوای خود و دیگران اس��ت. 

در غیر این صورت امکان ایجاد تمایز میان برند ما و دیگران از بین خواهد رفت. 
اجازه دهید باز هم به مثال مقایسه تفاوت خانه ها برگردیم. بدون تردید ایده هر 
فرد در مورد یک خانه متفاوت است. خانم ها به طور معمول خانه های دارای حیاط 
و بالکن بزرگتر را می پس��ندند. در حالی که آقایان اولویت ش��ان با خانه های دارای 
پارکینگ بزرگتر است. این تفاوت ها ناشی از سطح نیاز و سلیقه متفاوت هر کدام از 
مش��تریان است. ما به عنوان یک آژانس امالک باید برنامه ای دقیق برای جلب نظر 
مردم مختلف با س��لیقه های گوناگون داشته باشیم. نکته جالب در مورد مثال فوق 
امکان وجود تفاوت س��لیقه حتی در گروه به نظر یکس��ان خانم ها یا آقایان اس��ت، 
بنابراین دسته بندی اولویت ها براساس معیارهای کلیشه ای نظیر جنسیت همیشه 

همراه با موفقیت نخواهد بود. 
وقت��ی مردم در دنیای آنالین به دنبال اطالعات موردنظرش��ان هس��تند، اتفاق 
مشابهی روی می دهد. آنها از زاویه نیاز و سلیقه شخصی شان به تفاوت میان محتوای 
مختلف نگاه می کنند. به این ترتیب در نهایت محتوای مناسب با سلیقه و نیازشان 
را انتخاب خواهند کرد. وظیفه ما در این میان تالش برای تشخیص درست سلیقه 
مخاطب اس��ت. بدون شک این امر دشواری های خاص خود را دارد، با این حال به 
منظ��ور موفقیت در زمینه جلب نظر مخاط��ب راه دیگری وجود دارد. امروزه منبع 
اصلی شناخت سلیقه مشتریان بررسی عملکردشان در شبکه های اجتماعی است. 
خوشبختانه آژانس های بازاریابی اطالعات طبقه بندی شده ای در این زمینه در اختیار 
برندها قرار می دهند. به عالوه، مش��اهده نحوه عملکرد برندهای بزرگ و موفق نیز 

همیشه الهام بخش خواهد بود. 
راهکار حل مش��کل: وقتی برند ما در تالش برای جلب نظر همه باش��د، در عمل 
توجه هیچ کس را جلب نخواهد کرد. به هین خاطر باید ابتدا مخاطب هدف برندمان 
را به خوبی بشناسیم. گام بعدی شناخت سلیقه مخاطب هدف است. به این ترتیب 
برنامه برندمان ساز و کار منظمی به خود خواهد گرفت. به این ترتیب امکان عملکرد 
بهتر و دقیق برای ما فراهم خواهد ش��د. مشکل بسیاری از برندها ناتوانی در زمینه 
تعیین دامنه اصلی مشتریان شان است. به این ترتیب آنها بسیاری از مشتریان بالقوه 
خود را با همین شیوه نادرست از دست می دهند. باید پذیرفت که محتوای برند ما 
برای همه مخاطب ها مطلوب نیس��ت، به این ترتیب امکان فعالیت متمرکز بر روی 

شمار مشخصی از کاربران عالقه مند به برندمان فراهم خواهد شد. 
اشتباه دوم: تیترهای غیرجذاب

در دنی��ای آنالین هی��چ چیز به اندازه تیتر ج��ذاب در جلب نظر مخاطب نقش 
ندارد. مخاطب هدف ما نیز در زمینه انتخاب محتوای مناسب برای مطالعه و کسب 
اطالعات مورد عالقه اش همیش��ه به تیترهای اصلی توجه دارد. متاس��فانه بسیاری 
از برنده��ا به جای تهیه تیتره��ای جذاب برای مخاطب اقدام به ارزیابی کیفیت هر 
تیتر براس��اس سلیقه شخصی شان می کنند. این امر شاید رضایت ما را جلب کند، 
اما در زمینه جلب رضایت مخاطب هدف هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت. مانند 
بخش نخست، در اینجا نیز سرمایه گذاری برند ما بر روی شناخت درست مخاطب 
اهمی��ت دارد. امروزه هیچ برندی توان فعالیت بدون توجه به س��لیقه و مش��کالت 
خاص هر گروه از مش��تریان را ندارد. برندهای بزرگ و بین المللی نیز صرف نظر از 
ماهیت جهانی شان برای مشکالت مشتریان در هر منطقه مشخص ایده های خاصی 
دارند. این امر به آنها انعطاف پذیری خاصی می دهد. درس��ت به همین خاطر اغلب 
برندهای جهانی امکان بازاریابی و جلب نظر مش��تریان در مقیاس محلی را دارند. 
توجه به ش��یوه بازاریابی و تبلیغات محلی هر برند به خوبی گواه اهمیت و صحت 

این موضوع است. 
وقتی محتوای ما تیتر جذاب نداشته باشد، مخاطب آن را »کسل کننده« ارزیابی 

خواهد کرد. به این ترتیب محتوای ما تاثیر موردنظر را ایجاد نخواهد کرد.
راهکار حل مشکل: یکی از بهترین راهکارها برای رفع مشکل تیترهای کسل کننده 
و کلیش��ه ای طرح پرسش های کاربردی برای نزدیکی به دیدگاه مشتریان است. به 
راس��تی به عنوان یک مخاطب یا مشتری چه نوع تیترهایی نظر ما را جلب خواهد 
کرد؟ این امر بس��تگی به س��لیقه و نیاز ما دارد. بدون شک سطح نیاز براساس نوع 
محصوالت و خدمات ما مش��خص خواهد ش��د. تعیین س��لیقه مخاطب اما به این 
س��ادگی ها نیست. در اینجا ما نیازمند ش��یوه ای برای فهم درست سلیقه مخاطب 
هس��تیم. در بخش های قبلی به تکنیک های مناس��بی در این زمینه اشاره شد، اما 
در اینج��ا م��ن قصد طرح یک ایده دیگر را دارم. بر این اس��اس ش��ناخت وضعیت 
مش��تریان اصلی برندمان امکان پیش بینی سلیقه مخاطب های احتمالی در آینده 

را فراهم خواهد کرد. 
اگر همچنان در زمینه شناس��ایی سلیقه مخاطب هدف برندتان با مشکل مواجه 

هستید، همکاری با آژانس های بازاریابی آخرین راهکار پیش روی تان خواهد بود. 
اشتباه سوم: عدم ویرایش محتوا

ب��دون تردید هر محتوایی نیازمند ویرایش اس��ت. این امر حتی در مورد برترین 
س��ایت های جهان نی��ز صدق می کند. هی��چ محتوایی برای همیش��ه معتبر باقی 
نمی ماند. به همین خاطر نیاز به ویرایش محتوا بیش از هر زمان دیگری قابل درک 
اس��ت. پرسش اصلی در این میان چرایی ضرورت ویرایش محتواست. اگر ما از این 
نکته چشم پوش��ی کنیم، در عمل چه چیزی را از دست خواهیم داد؟ پاسخ من به 
این پرس��ش اساس��ی امکان اجتناب از تولید محتوای تازه و صرف هزینه برای آن 
است. بی تردید داده ها و اطالعات مورد استفاده در یک مقاله پس از گذشت اندک 
زمانی قدیمی می ش��ود. این امر بر روی اعتبار مقاله مورد نظر تاثیر مس��تقیم دارد. 
به همین خاطر پس از گذش��ت زمانی مش��خص باید به دنبال استفاده از اطالعات 
تازه برای تولید محتوای جدید باشیم. در این میان تکنیک موردنظر من استفاده از 
اطالعات جدید برای به روز رسانی محتوای قدیمی است. به این ترتیب با هزینه ای 

بسیار اندک امکان بازآفرینی یک محتوای به اصطالح مرده وجود خواهد داشت. 
امروزه اغلب برندها با مش��کالت عمده در زمینه تهیه بودجه شان مواجه هستند. 
این امر موجب تمرکز اغلب برندها بر روی شیوه های مناسب برای کاهش هزینه های 
جاری ش��ده است. به این ترتیب امکان صرف نظر از هزینه های تولید محتوای تازه 
وجود خواهد داش��ت. چالش اصلی در اینجا ناآگاهی ش��مار باالیی از برندها نسبت 
به ش��یوه درست بازآفرینی محتواست. به این ترتیب در عمل بسیاری از آنها دچار 
مشکالت حاد می شوند. نکته مهم در این بین شیوه برداشت مخاطب از به روز رسانی 
نادرست محتوای یک برند است. به این ترتیب مخاطب موردنظر آن برند را متهم به 
بی میلی در زمینه تولید محتوای تازه خواهد کرد. شیوه به روز رسانی درست محتوا 
درست برخالف این موضوع خواهد بود. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری فزاینده بر 

روی مخاطب هدف فراهم می شود. 
ش��یوه حل مش��کل: تولید محتوای بازاریابی نیازمند همکاری با ویراس��تارهای 
حرفه ای اس��ت. با این حال تمام برندها توان استخدام ویراستار را ندارند. به همین 

خاط��ر باید برخی از مهارت های اساس��ی در این زمینه را یاد بگیرند. وظیفه اصلی 
یک ویراستار در وهله نخست ویرایش یک متن پیش از انتشار است. صرف نظر از 
ایرادهای امالیی، باید نس��بت به کاربرد اطالعات و اصطالح های تخصصی نیز دقت 
ب��ه خرج دهی��م. در مرحله بعد نوبت به آپدیت محتوای قدیمی می رس��د. در این 
زمینه موضوع هر محتوا اهمیت دارد. ما باید با توجه به موضوع هر کدام از محتوای 
قدیمی س��ایت اقدام به گردآوری اطالعات تازه تر کنیم. فقط در این صورت امکان 
بازآفرینی محتوای قدیمی به ش��یوه ای جذاب فراهم خواهد ش��د. گاهی اوقات در 
فرآیند به روز رسانی محتوا باید تیتر تازه ای نیز برای آن انتخاب کنیم. به این ترتیب 
توجه مخاطب بیش از هر زمان دیگری جلب خواهد شد. نکته مهم در اینجا درک 
تاریخ اصلی انتشار محتوا و تاریخ ویرایش اساسی اش است. به این ترتیب مخاطب 

به ماهیت ویرایش شده محتوا پی خواهد برد. 
اشتباه چهارم: عدم ارائه فرصت بیشتر به مخاطب برای یادگیری

بی تردید فضای آنالین کاربردهای بس��یار زیادی دارد. یکی از کاربردهای اصلی 
چنین فضایی یادگیری نکات تازه است. بسیاری از افراد در این زمینه استفاده های 
فراوانی از شبکه های اجتماعی و فضای اینترنت به طور کلی می کنند. یک برند موفق 
در دنیای آنالین امکانات گس��ترده ای در اختیار مخاطب برای یادگیری نکات تازه 
قرار می دهد. امروزه تمام برندهای بزرگ و موفق جهان از این الگو پیروی می کنند. 
ب��ه عنوان مث��ال، برند آدیداس در زمینه لباس های ورزش��ی مخاطب را در جریان 
آخری��ن تحوالت حوزه طراحی و اس��تفاده از الیاف مطلوب قرار می دهد. این امر با 
هدف افزایش سطح آگاهی مخاطب و سهولت تبدیل آنها به مشتریان برند صورت 
می گی��رد. بدون تردید در اینجا نکات کلیدی و انحصاری یک برند در زمینه تولید 
محصول لو نمی رود. به عنوان مثال، برند کوکا کوال یا پپسی دستور تهیه نوشابه های 
خود را به هیچ وجه آشکار نمی کنند. این امر به آنها فرصت مناسبی در زمینه جلب 

نظر مخاطب در کنار پیشبرد مناسب اهداف بازاریابی می دهد. 
ام��روزه اغلب مخاطب ها عطش باالیی ب��رای یادگیری دارند. به این ترتیب هیچ 
مخاطبی امکان صرف نظر فرصت های یادگیری برند محبوبش را نخواهد داشت. در 
این میان وظیفه هر برند پیش��نهاد راهکارهای مناسب برای یادگیری نکات تازه از 
س��وی مشتریان است. این امر موجب تقویت دیدگاه مثبت مخاطب نسبت به برند 
ما خواهد ش��د. فرآیند نمایش پش��ت صحنه کسب و کار نیز با همین هدف دنبال 
می شود. در فرآیند نمایش پشت صحنه کسب و کار بسیاری از برندها نحوه تولید 
محصول و راهکار ه��ای جالب در این زمینه را نمایش می دهند. ایراد اصلی در این 
بخش ناتوانی برندها در ارائه فرصت های یادگیری بهینه به مش��تریان است. به این 

ترتیب اغلب مشتریان نسبت به دوره های موردنظر دلسرد می شوند. 
ش��یوه حل مش��کل: در حالت ایده آل برندها باید محتوایی فراتر از بیان اخبار و 
نکات هیجان انگیز برای مخاطب داش��ته باشند. این امر به آنها فرصت تاثیرگذاری 
بی نظیری بر روی مخاطب می دهد. نکته مهم در این بین وجه آموزشی محتوای مان 
اس��ت. این امر تعامل مخاطب به بهترین ش��یوه را برمی انگیزد. مشکل اصلی اغلب 
برندها ارائه اطالعات آموزشی دست چندم به مخاطب است. این امر نوعی توهین از 
سوی مخاطب ارزیابی خواهد شد. توصیه کلیدی من در این بخش تالش برای تولید 
محتوای آموزشی منحصر به فرد است. شاید این امر مدت زمان زیادی طول بکشد، 
اما نتیجه کار کامال مناسب و درست از آب درمی آید. به  هر حال تاثیرگذاری عمیق 

بر روی مخاطب ارزش ایجاد وقفه در تولید محتوای آموزشی را دارد. 
اشتباه پنجم: ناتوانی در ترغیب مخاطب به سوی خرید

هدف نهایی هر برندی از فعالیت در دنیای آنالین فروش بیشتر محصوالت است. 
این امر به ش��یوه های مختلفی روی می دهد. خوشبختانه امروزه راهکارهای بسیار 
زیادی در زمینه فروش محصوالت وجود دارد. به این ترتیب ما باید به دنبال راهکار 
مناس��ب برای برندمان در این بین باشیم. اشتباه اغلب برندها در این زمینه تالش 
برای استفاده از شیوه ای یکسان و مشابه دیگر برندهاست. در دنیای امروز برخی از 
شیوه ها به صورت ناگهانی بدل به ترند می شود. به این ترتیب تمام برندها اقدام به 
استفاده از شیوه موردنظر می کنند. از نظر من این اقدام برندها با شرایط پیش بینی 
وضعیت آینده کسب و کار انطباق ندارد. یک برند باید بر اسس سطح نیاز و شرایط 
خاص اش اقدام به استفاده از شیوه های تازه کند. عرصه فروش حساسیت های باالیی 
دارد. به هر حال تمام زحمات برند ما در اینجا معنا خواهد شد. به همین خاطر یک 
اشتباه کوچک نیز موجب از بین رفتن زحمات قبلی مان می شود.  شیوه حل مشکل: 
وقت��ی ما از طریق تولید محتوای کاربردی و مطابق با س��لیقه مخاطب توان جلب 
اعتمادش را داشته باشیم، مرحله فروش چندان دشوار نخواهد بود. وجود دشواری 
فراوان در این مرحله بیانگر ایراد برندمان در زمینه توسعه مراحل قبلی است. به این 
ترتیب باید نسبت به شیوه فعالیت در حوزه های قبلی تجدیدنظر کنیم. این امر به 
توسعه بهتر برنامه برندمان در زمینه فروش محصوالتش کمک شایانی خواهد کرد. 
یک��ی از توصیه های کارب��ردی در زمینه افزایش فروش محص��والت برندمان به 
صورت آنالین استفاده از دیدگاه مربوط به مشتریان است. به طور ساده، ما باید خود 
را به جای مشتریان قرار دهیم. به راستی چه نکاتی موجب جلب نظر مشتریان برند 

ما می شود؟ تامل پیرامون این مسئله بسیاری از مشکالت ما را حل خواهد کرد. 
copyblogger :منبع

3 اشتباه رایج بازاریابی از طریق شبکه 
اجتماعی اینستاگرام 

بهترین شبکه اجتماعی حال حاضر را باید اینستاگرام دانست که 
از س��ال 2012 توسط مارک زاکربرگ)موسس فیس بوک( به ارزش 
یک میلیارد دالر خریداری ش��د که یک رکورد فوق العاده محسوب 
می ش��ود. اگرچه این شبکه رشد فوق العاده ای را از همان ابتدای کار 
خود داش��ته، با این حال مارک زاکرب��رگ آن را به باالترین جایگاه 
ممکن رس��انده اس��ت. در حال حاضر نیز ش��اهد حضور حداکثری 
افراد معروف و برندها در این ش��بکه هستیم. جالب است بدانید که 
بس��یاری از افراد، از طریق این ش��بکه موفق ش��ده اند تا به شهرتی 
مثال زدنی دس��ت پیدا کنند که به آنها در اصطالح اینفلوئنسر گفته 
می شود. اگرچه اینستاگرام به یک مکان شلوغ و فوق العاده خصوصا 
برای اقدامات تجاری تبدیل ش��ده و ب��رای آن امکانات متعددی را 
نی��ز تعیین کرده اس��ت، با ای��ن حال برخی از اش��تباهات به ظاهر 
کوچک و بسیار رایج باعث شده است تا بسیاری از صفحات، با رشد 
حداکث��ری مواجه نبوده و فرصت های موجود را در اختیار س��ایرین 
قرار دهند. در همین راس��تا و در ادامه به بررسی سه مورد منتخب 

آنها خواهیم پرداخت. 
۱-استفاده نادرست و بیش از حد از هشتگ

هشتگ ها را باید یکی از ابزارهای مفید در اینستاگرام دانست که 
باعث می شود تا مطالب شما در دسته بندی های گوناگون قرار گیرد. 
اگرچه برای هر پست، 30 هشتگ را می توان درج کرد، با این حال 
این امر به معنای مفید بودن این اقدام نبوده و ضروری اس��ت تا به 
صورت کامال هوشمندانه از آن استفاده کنید. برای این امر در ابتدا 
الزم است تا به نوع مطلب ارسالی خود توجه داشته و محبوب ترین 
هش��تگ ها را در رابطه ب��ا آن موضوع پیدا کنی��د. نتایج آمارها نیز 
حاکی از آن اس��ت که قرار دادن بیش از ۹ هش��تگ، عملکرد منفی 
را به همراه خواهد داش��ت. به همین خاطر بس��یار مهم اس��ت که 
بهترین ه��ا را برای خود گلچین کرده و از افراط در این رابطه اکیدا 
خودداری کنید. همچنین توجه داشته باشید که تک کلمه ای بودن 
هشتگ، یک مزیت بزرگ محسوب شده و شانس دیده شدن شما را 

به شدت افزایش خواهد داد. 
۲-عدم وجود استراتژی منسجم

با نگاهی به بس��یاری از صفحات، پی به عدم وجود یک استراتژی 
درست در آنها خواهید برد. در این رابطه چندین استراتژی متفاوت 
نی��ز بدون فایده خواهد بود. به همین خاطر قبل از ش��روع فعالیت 
خود ضروری اس��ت تا استراتژی خود را تعیین کرده و همواره طبق 
یکسری اصول رفتار کنید. این امر حتی در زمینه زیبایی و حرفه ای 
تر جلوه کردن صفحه ش��ما نیز تاثیرگذار خواهد بود. در این رابطه 
توجه داشته باش��ید که اینستاگرام اصوال یک پلتفرم تصویری بوده 
و الزم اس��ت تا اولویت اصلی خ��ود را بر روی تهیه تصاویر جذاب و 
مطابق با اس��تراتژی خود، قرار دهید. برای مثال اس��تراتژی نایک، 
نمایش تصویر افرادی اس��ت که محصوالت آنها را بر تن دارند. این 
امر در حالی اس��ت که س��ایر برندهای پوش��اک و ورزشی، نمایش 
محص��والت خود را اولویت اصلی خود قرار داده اند و این امر یکی از 
دالیلی اس��ت که نایک، بیشترین تعداد دنبال کننده را در مقایسه با 
سایرین دارد. به همین خاطر وجود استراتژی درست و پایبند بودن 

به آن، بسیار مهم خواهد بود. 
3-عدم تعامل کافی 

این امر که انتظار داشته باشید که افراد تنها نظاره گر اقدامات شما 
باش��ند، بدون شک بزرگ ترین اشتباهی است که نه تنها در استفاده 
از اینستاگرام، بلکه تمامی شبکه های اجتماعی ممکن است مرتکب 
ش��وید. در این رابطه توجه داشته باش��ید که الزم است تا به دنبال 
پاس��خگویی به مخاطبان و تحریک آنها برای افزایش تعامل با خود 
باشید. برای این امر قابلیت استوری اینستاگرام و مطرح کردن یک 
س��وال در پایان متن زیر عکس-های خود، دو اقدام بسیار سودمند 
محسوب می شود. همچنین شما می توانید انواع مسابقات و چالش ها 
را نیز ایجاد کنید تا افراد به خوبی با شما درگیر شوند. در این رابطه 
توجه داشته باشید که هدف از فعالیت در شبکه های اجتماعی تنها 
کسب دنبال کننده بوده و الزم است تا به دنبال ایجاد ارتباط نزدیک 
با آنها نیز باش��ید. در نهایت تنوع و اس��تفاده از تمامی قابلیت های 

اینستاگرام، از دیگر موارد مهم و تعیین کننده محسوب می شود.
business۲community :منبع
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استارت آپ ها چگونه باید جلسات کاری 
پربازدهی داشته باشند؟

بیشتر استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا هر روز جلساتی 10 
ت��ا 1۵ دقیقه ای برگزار می کنند که تم��ام افراد تیم را در جریان 
پیش��رفت کار خود قرار دهند. الزم است استارت آپ ها، بهره وری 

جلسات کاری را باال ببرند. 
جلس��ات کاری در تمام کس��ب و کارها برپا می ش��وند و افراد 
تی��م به طور مرتب دور هم جمع می ش��وند ک��ه در جریان روند 
کار ق��رار بگیرند. گاهی اطالعات مفیدی در جلس��ات کاری رد و 
بدل می ش��ود، اما گاهی به جز وقت تلف کردن، هیچ نکته مثبتی 
ندارن��د. با ای��ن حال، جلس��ات کاری با هدف برق��راری ارتباط، 
خالقی��ت و برنامه ریزی برپا می ش��وند و تمام کس��ب و کارها به 
آن نیاز دارند. جلس��ات در استارت آپ ها، برای توفان فکری )بیان 
نقطه نظرات ش��خصی در مورد موضوع��ی خاص بدون ارزیابی یا 
قضاوت از جانب دیگران( و ساخت تیم و اتخاذ تصمیمات گروهی 
برگزار  می ش��وند و تأثیر بس��یار زیادی روی پیش��رفت و ارتقای 
اس��تراتژی کس��ب و کار می گذارند. پس کیفیت جلس��ات کاری 
بسیار مهم است. در ادامه  مقاله، شش تکنیک را معرفی می کنیم 
که به صاحبان استارت آپ ها کمک می کند جلسات کاری خود را 

با کیفیت بیشتری برگزار کنند.
تمام جلسات، هدف مشخص و روشنی داشته باشند

مدیران ارش��د اجرای��ی بیش از دو روز در هفته را به ش��رکت 
در جلس��ات کاری اختصاص می دهند در حال��ی که تحقیقات و 
نظرس��نجی های انجام شده نش��ان می دهد خیلی از این جلسات 
بی هدف برگزار می ش��ود و حضور کارمندان نیز در آنها ضرورتی 
ندارد. الزم به ذکر است، جلسات کاری در استارت آپ ها و کسب 
و کاره��ای کوچک نباید بدون هماهنگی قبلی و فقط با ارس��ال 
یک ایمیل یا پیام برپا ش��وند. حتی جلس��اتی که توجیهی برای 
برنامه ری��زی ندارند باید کنس��ل ش��وند. برگزار کردن جلس��اتی 
ب��دون برنامه ری��زی که اصاًل مش��خص نیس��ت چ��ه انتظاری از 
ش��رکت کنندگان آن م��ی رود فق��ط وقت تلف کردن محس��وب 

می  شود و فایده  دیگری ندارد.
جلسات باید با زمان بندی دقیق برگزار شوند

صاحبان استارت آپ ها باید مدت زمان جلسه را براساس رسیدن 
ب��ه نتیجه  موردنظر مش��خص کنند. اگر فک��ر می  کنید تنها نیم 
س��اعت برای بررس��ی یک موضوع کفایت می کن��د، مدت زمان 
جلس��ه را یک س��اعت تعیین نکنید؛ زیرا نیم س��اعت اضافی به 
صحبت درباره  موضوعات بی فایده و خارج از بحث تعلق می گیرد. 
گاهی جلس��ات برای ارزیابی تیم و ش��ناخت دقیق ت��ر افراد برپا 
می ش��ود که در این صورت نیز مدت زمان جلس��ات باید حداکثر 

سه ساعت باشد.
افراد مناسب در جلسات شرکت کنند

حض��ور اف��راد مناس��ب در جلس��ات کاری به کیفیت جلس��ه 
می افزاید. وقتی موضوع جلس��ه مش��خص باش��د و افراد مناسب 
نیز حاضر ش��ده باش��ند قطعاً کیفیت جلس��ه بهتر خواهد ش��د. 
بدون ش��ک، جلسات ش��لوغی که افراد ناکارآمد و غیرمرتبط در 
آن حض��ور دارند نه تنها به لحاظ کیفی مطلوب نیس��تند بلکه به 

موضوع مورد بحث نیز پرداخته نخواهد شد.
نویس��ندگان کتاب »پنج گام برای افزایش بهره وری سازمان« 
می گویند حضور هفت نفر در جلس��ات تصمیم گیری یک کسب 
و کار مناس��ب اس��ت. حضور افراد بیش��تر از این تعداد بهره وری 
و کیفی��ت تصمیم گیری ه��ا را ت��ا 10درصد کاه��ش می دهد. از 
طرف دیگ��ر، حضور افراد کمتر از هفت نف��ر نیز میزان خالقیت 
و مشارکت جلس��ات را با چالش مواجه می کند. نویسندگان این 
کتاب می گویند، حتی اگر یکی از افراد کلیدی و مهم نتوانس��تند 
در جلس��ه حاض��ر ش��وند از او بخواهید از طریق فن��اوری ویدئو 

کنفرانس در جلسه شرکت کند.
منعطف باشید و روی هدف تان تمرکز کنید

اهمی��ت بیش از حد به یک راه حل و ع��دم تغییر طرز تفکر، 
س��ریع ترین راه برای بی اعتبار کردن یک جلس��ه اس��ت. اینکه 
ف��رد حاضر در جلس��ه ایده یا راه حل موردنظ��ر خود را از روی 
پاورپوین��ت ۵0 صفح��ه ای توضیح ده��د هیچ فای��ده ای ندارد. 
بهترین و پربازده ترین جلس��ات، جلس��ات انعطاف پذیر هستند و 
هر ف��ردی می تواند نظر خود را بیان کند. معموالً این جلس��ات 
خالقیت بیشتری نس��بت به جلسات رسمی دارند. پس همیشه 
ایده یا نظر خود را در ذهن داش��ته باشید اما نظر دیگران را هم 

بشنوید.
گوشی همراه خود را بیرون از جلسه بگذارید

چک کردن مداوم تلفن همراه باعث می ش��ود تمرکز جلس��ه از 
بین برود و افراد نتوانند حضور نتیجه بخش��ی در جلس��ه داش��ته 
باش��ند. فرض کنید ش��خصی در جلس��ه در حال صحبت کردن 
اس��ت در حالی که یکی از حضار گوشی خود را زیر میز گذاشته 
و به طور مخفیانه مش��غول چک کردن صفحات اجتماعی است. 
قطعاً ای��ن کار تمرکز تمام افراد حاضر در جلس��ه را بهم می زند 
و جلس��ه را از موضوع اصلی منح��رف می  کند؛ پس برای بازدهی 
بیشتر جلسات، از تمام شرکت کنندگان درخواست کنید در مدت 
برگزاری جلس��ه تلفن همراه خود را خاموش کنند. جالب اس��ت 
بدانید، بعضی از ش��رکت ها در جلس��ات کاری خود به کارمندان 
کتاب ه��ای رنگ آمیزی می دهند تا خالقی��ت و تمرکز آنها را به 
می��زان قابل توجهی خصوصاً در جلس��ات توف��ان فکری افزایش 

دهند.
جلسات کاری را به صورت ایستاده برگزار کنید

ام��روزه خیل��ی از کس��ب و کارها  به خصوص اس��تارت آپ ها، 
جلس��ات کاری خ��ود را به ص��ورت ایس��تاده برگ��زار می کنند. 
معم��والً مدت زمان این جلس��ات بین 10 تا 1۵ دقیقه اس��ت و 
در خیلی از ش��رکت ها به ی��ک برنامه  ثابت روزانه تبدیل ش��ده 
اس��ت. جلسات کاری ایس��تاده این اطمینان را می دهد که تمام 
افراد درک یکس��انی از روند کار و اهداف مش��خصی در طول روز 
دارند. در این جلسات تمام افراد ایستاده هستند و با تمرکز کامل 
به صحبت های یکدیگر گوش می دهند. حتماً می  دانید اس��تفاده 
از تلفن همراه یا تبلت در حالت ایس��تاده س��خت تر اس��ت، پس 
با ایس��تاده برگزار کردن جلس��ات، تمرکز، به��ره وری و خالقیت 

بیشتری را تجربه خواهید کرد.
forbes/ucan :منبع
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بس��یاری از مردم در تالش برای ش��روع کس��ب و کار تازه و مستقل هستند. 
این امر به خاطر عالقه آنها به دامنه عمل وس��یع و بدون محدودیت اس��ت. در 
حوزه فعالیت س��ازمانی همیشه موانع مش��خصی پیش روی کارمندان قرار دارد. 
چالش ه��ای همکاری با یک رئیس یا مدیر نامناس��ب نیز بر هیچ کس پوش��یده 
نیس��ت. بی تردید راه اندازی یک کس��ب و کار تازه مزیت های بسیار زیادی دارد، 
اما در عین حال دش��واری های زیادی در پی آن پدید خواهد آمد. خوش��بختانه 
امروزه راهکارهای بس��یار متنوعی برای غلبه بر دش��واری های این عرصه وجود 
دارد. این حوزه ش��امل تکنیک ه��ای حوزه مالیات، اس��تخدام کارمند و فعالیت 

بازاریابی  تبلیغاتی است. 
یک��ی از مزیت های اصلی کارآفرینان نس��ل جوان در مقایس��ه با نس��ل قبلی 
دسترس��ی به منابع اطالعاتی وسیع است. پیش از ظهور اینترنت هیچ کس تصور 
گس��ترش ابزارهای ارتباطی و توزیع اطالعات به این شیوه را نداشت. پدرو داوید 
اس��پینوزا، کارش��ناس حوزه فناوری دیجیتال، ش��کل گیری دنیای کسب و کار 

مدرن بدون توجه به ابزارهای دیجیتال را غیرممکن می داند. 
با توجه به آنچه تا اینجا گفته ش��د، هدف این مقاله روش��ن به نظر می رس��د. 
تالش اصلی ما شناس��ایی و توضیح راهکارهای مناسب برای شروع موفقیت آمیز 
کسب و کار تازه خواهد بود. به این ترتیب چالش های راه اندازی کسب و کار تازه 

برای ما کاهش خواهد یافت. 
۱. اهمیت ایده منحصر به فرد

بدون تردید امروزه برندهای زیادی در حوزه کس��ب و کار مش��غول به فعالیت 
هس��تند. هر یک از این برندها در حوزه مشخصی تخصص دارند. این امر ویژگی 
اصلی دنیای کس��ب و کار مدرن اس��ت. اگر نگاهی کوتاه ب��ه برندهای بزرگ در 
عرصه جهانی بیندازیم، یکی از ویژگی های مش��ترک آنها داش��تن ایده جذاب و 
منحصر به فرد اس��ت. امروزه برندهای بس��یار زیادی در رقابت با هم مشغول به 
فعالیت هس��تند، با این حال تفاوت میان ایده های کاری ش��ان چندان محسوس 
نیست. به همین خاطر مشتریان در عمل توان ایجاد تمییز دادن میان برندهای 
مختلف را ندارند. کلید موفقیت برندهایی نظیر نایک یا اپل در دنیای کس��ب و 
کار ساماندهی ایده هایی جذاب و متفاوت از دیگران است. به این ترتیب مخاطب 
به س��ادگی امکان ایجاد تمایز میان این ایده ها و س��ایر برندهای عمیقا مش��ابه 

یکدیگر را خواهد داشت. 
ش��اید یکی از پرس��ش های اصلی هر کارآفرینی به هنگام تالش برای فعالیت 
متفاوت از دیگران بررس��ی امکان دس��تیابی به چنین موقعیتی باش��د. به طور 
معمول پرس��ش آنها در قالب امکان نوآوری بیش��تر در حوزه کسب و کار است. 
بی تردید نگاهی به حوزه کنونی کس��ب و کار ما را حیرت زده خواهد کرد. گویی 
اکنون فناوری و کس��ب و کار به نقطه اوج ش��ان رسیده اند. از نظر من نکته مهم 
در این میان توجه به ماهیت رو به پیش��رفت عرصه فناوری و کسب و کار است، 
بنابراین با تالش برای ش��ناخت نیاز و س��لیقه مخاطب همچنان امکان نوآوری 
فراه��م خواهد بود. در ص��ورت موفقیت در اعمال این تکنی��ک به طور خودکار 

تفاوت معناداری میان برند ما و دیگر رقبا ایجاد خواهد شد. 
یکی از نکات مهم در زمینه موفقیت در توس��عه کس��ب و کار تازه مربوط به 
شناخت درس��ت از مخاطب هدف است. هر برندی نوع خاصی از مخاطب هدف 
را مدنظر دارد. اشتباه رایج برندهای تازه تاسیس تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
تمام مشتریان حاضر در یک بازار کسب و کار است. به این ترتیب در عمل تمام 
بودجه و هزینه های آنها بدون دریافت نتیجه مش��خص هدر خواهد رفت. مزیت 
اصل��ی تمرکز بر روی مخاطب هدف امکان ارزیابی موفقیت فعالیت های برندمان 
براس��اس میزان جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. به ع��الوه، این حوزه به صورت 

خودکار فعالیت برند ما را جهت دهی و دارای نظم مشخصی خواهد کرد. 
بی ش��ک ایده کاری مدنظر ما به طور همزمان در ذهن بس��یاری از افراد دیگر 
نیز ش��کل می گیرد، با این حس��اب عجله در زمینه ثبت ایده کاری مان کامال به 
جا خواهد بود. در غیر این صورت برندمان با دشواری های زیادی مواجه می شود. 
امروزه نقض قانون کپی رایت یکی از دغدغه های اصلی برندها محس��وب می شود. 
خوشبختانه نهادهای بین المللی و ملی برخوردهای بسیار قاطعی با متخلفان این 
ح��وزه دارند. به این ترتیب با ثبت ایده کاری مان به طور خودکار از آن حفاظت 

به عمل می آید. 
۲. انتخاب هوشمندانه محل شرکت

راه اندازی یک کس��ب و کار در اغلب موارد نیازمند دفتر یا فروش��گاه مرکزی 

اس��ت. این امر حت��ی در مورد برندهای خرده فروش��ی آنالین نیز صدق می کند. 
به هر حال ما باید حوزه مش��خصی برای فعالیت داش��ته باش��یم. فعالیت ما در 
جایی تحت عنوان دفتر رس��می توسعه خواهد یافت. انتخاب محل یا مقر کسب 
و کار یکی از گام های اساس��ی در زمینه تقویت فعالیت برندمان است. امروزه در 
مناط��ق مختلف وضعیت مالیات و خدمات دولتی به ش��رکت های تازه تاس��یس 
متفاوت اس��ت. به همین خاطر توجه ب��ه موقعیت های مختلف در زمینه انتخاب 
محل فعالیت برندمان ضروری خواهد بود. با مقایس��ه ش��رایط در نقاط مختلف 
امکان تصمیم گیری مناس��ب در این زمینه فراهم خواهد شد. بدون تردید چنین 
تصمیم گی��ری با بودجه فعلی ما پیوند انکارناپذیری خواهد داش��ت، بنابراین در 

انتخاب موقعیت فیزیکی برندتان به نکات مذکور توجه داشته باشید. 
بی تردید راه اندازی کس��ب و کار تازه نیازمند اطال ع  رس��انی در مورد شروع به 
کارمان است. مشتریان باید از حضور برندمان در عرصه کسب و کار اطالع کافی 
داش��ته باش��ند. در غیر این صورت امکان جلب توجه و ف��روش محصول به آنها 
وجود نخواهد داش��ت. اشتباه بس��یاری از برندهای تازه تاسیس تمرکز صرف بر 
روی تولید محصوالت هرچه بهتر است. این امر بدون توجه کافی به اطالع رسانی 
شکس��ت خواهد خورد. وقتی از اطالع رسانی مناسب صحبت می کنیم، بازاریابی 
و تبلیغ��ات مدنظرم��ان خواهد بود. به ای��ن ترتیب برنامه برند م��ا باید طراحی 
کمپین ه��ای بازاریابی و تبلیغاتی برای توس��عه نامش در میان مش��تریان هدف 

باشد. 
توصیه من در این بخش ارائه کوپن های تخفیف گس��ترده به مش��تریان هدف 
در ماه ه��ای ابتدایی فعالیت برندمان اس��ت. هیچ چیز به اندازه تخفیف مناس��ب 
موجب عالقه مشتریان به خرید از برندهای متفاوت نمی شود. پس از این مرحله 
ما باید با تاثیرگذاری از طریق کیف و قیمت محصول از یکسو و خدمات پس از 
فروش رضایت مش��تریان را جلب کنیم. به این ترتیب وضعیت برندمان همراه با 

پایداری مطلوبی خواهد شد. 
3. ضرورت استخدام مناسب کارمندان

چالش اصلی اغلب کارآفرینان در س��اماندهی کس��ب و کار تازه شان مربوط به 
استخدام کارمند است. بی شک هر شرکتی برای فعالیت و حضور موفق در حوزه 
کس��ب و کار نیازمند کارمندان ماهر اس��ت. به همین خاط��ر وضع فرآیندهای 
مناس��ب و هماهنگ ب��رای ارزیابی وضعیت متقاضیان فعالیت در ش��رکت مان و 
انتخاب بهترین گزینه ضروری خواهد بود. در بس��یاری از مواقع اعضای خانواده 
کارآفرینان پس از تاس��یس ش��رکت تازه از س��وی وی اقدام به حضور، هرچند 
اجباری، در ش��رکت به عنوان کارمن��د می کنند. توصیه من در این بخش تالش 
برای ایجاد تمایز میان روابط خانوادگی و مس��ائل کاری اس��ت. بی تردید فعالیت 
اعض��ای خان��واده در کنار ما به عن��وان کارمند مزیت صمیمی��ت و ایجاد جوی 
مطلوب در محیط کاری را دارد، با این حال بدون مهارت و تخصص الزم چنین 

کاری مانند خودکشی برندمان خواهد بود. 
فرآیند اس��تخدام نیروی کار باید به طور عمیق با نیاز برندمان هماهنگ باشد. 
در غیر این صورت ما کارمند بیش از حد یا کمتر از حد نیاز اس��تخدام خواهیم 

کرد. در هر دو حالت وضعیت برند ما دشوار و بغرنج می شود. 
4. خرج هوشمندانه بودجه شرکت

ماه های نخس��ت ش��روع به فعالیت در کس��ب و کار تازه همیشه دشوار است. 
این امر عالوه بر مس��ائل روحی ناش��ی از حضور در محیطی تازه، بعد مالی نیز 
دارد. کمتر برندی با شروع به فعالیت دارای بودجه مناسب خواهد بود. به همین 
خاطر تنگناهای مالی همیش��ه ش��رکت های تازه کار را اذیت می کند. توصیه من 
در این بخش تالش برای به  روز رس��انی مداوم بخش حسابرس��ی برندمان است. 
این امر تصویر جامعی در مورد وضعیت برندمان ترس��یم می کند. به این ترتیب 
تصمیم گیری های بعدی ما با توجه به توانمندی مالی برندمان اتخاذ خواهد شد. 
بی تردید مواجهه با شکس��ت مالی در حوزه کس��ب و کار امری طبیعی است. 
تالش ما باید در راس��تای به حداقل رس��اندن این اتفاق باشد. نکته مهم پذیرش 
احتمال وقوع شکست مالی و آمادگی برای آن است. به این ترتیب دیگر با وقوع 
شکس��ت دچار سردرگمی و اظطراب نخواهیم ش��د. در حوزه مالیات نیز ما باید 
تمرکز باالیی بر روی کارمان داش��ته باش��یم. در غیر این ص��ورت با بدهی های 

مالیاتی فراوان در سال های نخست فعالیت برندمان مواجه خواهیم شد. 
5. شغل اصلی تان را رها نکنید

بس��یاری از افراد در پی تصمیم گیری برای تاس��یس کسب و کار مستقل شان 
دیگر به ش��غل فعلی خود توجهی نش��ان نمی دهند. اغلب کارآفرینان در چنین 
وضعیتی با ش��ادی و شعف بس��یار از شغل فعلی شان اس��تعفا می دهند. توصیه 
اساس��ی من در این بخش حفظ موقعیت فعلی شغلی و حتی تالش برای ارتقای 

آن است. این امر موجب تامین بخشی از نیازهای مالی ما از طریق کار ثابت مان 
می ش��ود. به این ترتیب بحران های مالی راحت تر قاب��ل تحمل خواهد بود. ایراد 
اصلی اغلب کارآفرینان ترک شغل فعلی بدون توجه به الزامات این عرصه است. 
به این ترتیب در نهایت بدون هیچ گونه منبع مالی مناس��ب فقط به کار تازه شان 

امید خواهند بست. 
ب��دون ش��ک تمرکز ب��ر روی کار قبلی مان ب��رای پرداخت حق��وق کارمندان 
ش��رکت تازه مناس��ب نخواهد بود. مزیت حفظ ش��غل قبلی فق��ط در کمک به 
تحمل مش��کالت مالی از سوی خودمان است. من به همین خاطر تاکید فراوانی 

بر این امر دارم. 
6. بازاریابی یعنی همه چیز

وقتی از تاس��یس کس��ب و کار تازه صحبت می کنیم، نباید از بازاریابی غافل 
ش��د. حوزه بازاریابی همیش��ه تاثیر انکارناپذیری بر روی موفقیت هرچه بیش��تر 
برندها دارد. خوشبختانه امروزه راهکارهای بسیار زیادی برای موفقیت در عرصه 
بازاریابی کسب و کار پیش روی ما قرار دارد. جالب اینکه بسیاری از این راهکارها 
نیازمند صرف بودجه کالن نیز نیست. بنابراین ما هیچ بهانه ای برای عدم فعالیت 

مطلوب در حوزه بازاریابی نخواهیم داشت. 
وقتی ما کسب و کار خردی را بنا می نهیم، بازاریابی در مقیاس محلی باید در 
اولویت مان باشد. در غیر این صورت دچار دشواری های زیادی خواهیم شد. یک 
برند با سطح فعالیت محلی در عمل نیازی به بازاریابی با مقیاس جهانی ندارد. به 
همی��ن خاطر بی جهت بودجه برندتان را هدر ندهید. در عوض توصیه من تالش 
برای پس انداز بخش��ی از درآمد برندمان به منظور استفاده در ماه ها یا سال های 
آتی اس��ت. به این ترتیب ما فرصت بهره ب��رداری مطلوب از بودجه اضافی مان را 
خواهیم داش��ت. برندهای بزرگ همیش��ه در پی ایجاد صن��دوق پس انداز برای 
خود هس��تند. این صندوق در زمان مواجهه با بحران کاربردهای بس��یار زیادی 

خواهد داشت. 
7. اولویت تامین اعتبار برند

امروزه فعالیت در حوزه کس��ب و کار بدون استفاده از کمک های مالی دیگران 
بس��یار دش��وار خواهد بود. بدون شک همیشه استثناهایی در زمینه کسب و کار 
وجود دارد، با این حال وضعیت رایج راه اندازی کس��ب و کاری تازه شامل تالش 
برای یافتن س��رمایه گذار اس��ت. به این ترتیب برند ما در ماه های نخست مشکل 
چن��دان حادی در زمینه مالی نخواهد داش��ت. البته این امر به معنای عدم بروز 

مشکل مالی به طور کلی نیست. 
توصی��ه من در این بخش ایجاد ارتباط و تماس با بنگاه های س��رمایه گذاری و 
نهادهای تامین مالی دولتی اس��ت. اگر ایده کاری ما جذاب و تاثیرگذار باشد، به 
طور معمول جلب رضایت سرمایه گذار برای مشارکت در کسب و کارمان چندان 
دش��وار نخواهد بود. در برخی از موارد حتی سرمایه گذارها اقدام به خرید بخش 
قابل توجهی از سهام شرکت نیز می کنند. به این ترتیب فرآیند کسب و کار تازه 

ما با سهولت بسیار بیشتری دنبال خواهد شد. 
8. حضور در مراسم های خیریه

بی تردید ش��روع کس��ب و کار تازه دش��واری های مالی متعددی دارد. برخی 
از این مش��کالت در بخش های قبلی مورد بررس��ی ق��رار گرفت. چنین واقعیتی 
به طور معمول برندها را به س��وی پس انداز و صرفه جویی هرچه بیش��تر س��وق 
می دهد. نکته مهم در این میان ناپسندی جلوه خسیس از یک برند است. این امر 
مشتریان را نسبت به ماهیت انسانی و صمیمی برندها مردد خواهد کرد. راهکار 
موردنظر من در این بخش تالش برای حضور فعال در مراسم های خیریه پس از 
دس��تیابی برندمان به ثبات نسبی مالی است. این امر به خوبی بیانگر ارزش های 
مرکزی برند ما خواهد بود. به این ترتیب پایبندی به فعالیت مناس��ب و منطقی 
در حوزه کسب و کار و اختصاص بخشی از درآمدمان به امور خیریه موجب جلب 

توجه بیشتر مشتریان در بازارهای مختلف خواهد شد. 
شروع کسب و کاری تازه

توصیه ه��ای موردبح��ث در این مقاله کاربردهای زی��ادی دارد. هدف 
اصل��ی از طرح آنها کمک به ش��ما در راس��تای جهت ده��ی ابتدایی به 
برندتان است. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان 
و کس��ب درآمد منطقی فراهم خواهد شد. به طور کلی تاکید اصلی در 
این مقاله بر روی اس��تخدام هوشمندانه کارمندان و مراقبت از وضعیت 
مالی برند اس��ت، بنابراین دس��ت کم این دو نکته بای��د به صورت ویژه 
مدنظ��ر ما قرار گیرد. البته اگر ش��ما توانایی پیگیری و تحقق تمام این 

نکات را داشته باشید، وضعیت برندتان به سرعت بهبود خواهد یافت. 
noobpreneur :منبع

شروع کسب و کار و 8 نکته کلیدی
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اخبار

اصفهان- قاسم اسد: مهندس سید رضا شهرستانی عضو هیات 
مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد ایران و مدیرعامل شرکت کالچ 
در حاشیه نمایشگاه ماینکس تهران به خبرنگار ما گفت : کشورهایی 
مانند ایران که تولیدشان مازاد بر مصرف شان است به ویژه در بخش 
صنعت،به ســمت صادرات می روند. حدود 10 سال قبل ایران وارد 
کننده بود  اما در حال حاضر بحمدا... به یک صادر کننده تبدیل شده 
ایم و در تولید نیز با 27 میلیون تن به رتبه دهم دنیا دست یافتیم اما 

ظرفیت 35 میلیون تنی داریم. 
وی افزود : کشور ژاپن که صادر کننده است و مواد اولیه ای ندارد 
هیچ نوع تعرفه ای بــرای واردات ندارد اما برای صنایع نهایی مانند 
خودرو و.. تعرفه قرار داده است. کشور آمریکا نیز تعرفه های سنگینی 
برای صنایع زیردســتی قرار داده تا واردات کاهش یابد و در داخل 
صنعت خودش را شکوفا کند و این نُرمی است که باید صورت گیرد.

قرار دادن تعرفه بر روی مواد اولیه الزامی است که باید همه 
از آن حمایت کنند

عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد ایران تصریح کرد 
: قــرار دادن تعرفه بر روی مواد معدنی به منظور جلوگیری از خام 
فروشی و تولید محصوالت با ارزش افزوده باال یک الزام است که در 
دســتور کار قرار گرفت و نیاز است همه با رویکرد منافع ملی از آن 
حمایت نمایند.  وی خاطر نشان کرد : مشکل اساسی این است،دولت 
سیاســتی را در پیش گرفته که برای عام مردم قیمت حمل و نقل 
و مســکن را کاهش دهد لذا دو صنعت را هدف گرفته است یکی 
صنعت خودرو که می خواهد با قیمت پایین تولید و عرضه شود و دوم 
مسکن. لذا بر روی محصوالت طویل فوالدی مانند میلگرد و تیرآهن 
فشار آورده اما بر روی ورق خیر. زیرا از ورق در برج سازی عده خاصی 
استفاده می کنند اما اکثریت جامعه از میلگرد و تیرآهن را ترجیح می 
دهند. مهندس شهرســتانی گفت : یکی از اقدامات مهم در شرایط 
جنگ اقتصادی فعلی،تولید با تمام توان است که آن الزمه آن تامین 
پایدار مواد اولیه است تا قیمت تمام شده کاهش یافته و شاهد سود 
دهی باشیم. لذا بهتر است دولت اجازه دهد عرضه و تقاضا همدیگر را 

پیدا کنند و بر این اساس برنامه ریزی صورت گیرد.
تعرفه 25 درصدی بر مواد اولیه کافی نیست و باید افزایش یابد

مدیرعامل شرکت کالچ بیان کرد : از اول مهرماه که تعرفه 25 
درصدی بر صادرات سنگ آهن بسته شد همه توقع داشتند تغییرات 
خوبی را شاهد باشند اما همچنان معادن تمایل به صادرات سنگ 
دارند و این نشــان می دهد تعرفه 25 درصدی بر مواد اولیه کافی 

نیست و باید افزایش یابد.
   سنگ آهن ثروتی ملی است

 که به امروزیان و آیندگان تعلق دارد
عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد ایران اظهار داشت 
: در اکتشافات صورت گرفته در حال حاضر 2/3 میلیارد تن سنگ 
وجود دارد و اگر بخواهیم با چشم انداز 1404 پیش برویم به ازای 
هر یک تن فوالد ،حدود ســه تن سنگ آهن نیاز داریم و لذا برای 
تولید 55 میلیون تن در حدود 150 میلیون تن سنگ در سال نیاز 
داریم. تمام ذخایر فعلی که تخمین زدند بیش از 15 سال نخواهد 
بود و بنابراین به یک وارد کننده سنگ آهن تبدیل شویم. این ماده 
اولیه ارزشمند ثروتی ملی است  که به امروزیان و آیندگان تعلق دارد 
و از طریق آن زنجیره فوالد تکمیل شود و به تبع اشتغالزایی و تولید 

محصوالت با ارزش افزوده باال را شاهد خواهیم بود.
 مهندس شهرســتانی گفت : بازگشت ارز حاصل از صادرات در 
فوالدی ها بیشتر از معدنی ها است.  به ازای هر یک تن فوالد که 

صادر می شود در حال حاضر حدود 360 دالر درآمدی است که به 
کشور برمی گردد در صورتی که اگر یک تن به سه تن تبدیل شود 
از لحاظ سنگ در نظر گرفته شود حدود 150 دالر باشد. به عنوان 
مثال ذوب آهن اصفهان 120 درصد از ارز حاصل از صادرات  را به 

سامانه نیما بازگرداننده است که نشان از شفافیت عملکرد است.
معیار توسعه یافتگی،خام فروشی نیست بلکه تولید فوالد 

و محصوالت دارای ارزش افزوده باال معیار است
وی ادامه داد : به دلیل اینکه در شــرایط تحریم قرار داریم  باید 
وابستگی را به نفت کمتر کنیم. نفت اگر تبدیل به انرژی و سپس به 
عنوان مثال محصوالت پتروشیمی شود ارزش افزوده بیشتری دارد.  
اگر نفت نفروشیم و به جای تبدیل مواد معدنی به فوالد  هم خام 
فروشی را شاهد باشیم به توسعه یافتگی نمیرسیم زیرا معیار توسعه 
یافتگی،خام فروشی نیست بلکه میزان تولید فوالد و محصوالت 
دارای ارزش افزوده باال اســت بنابراین نیاز است معدنی ها با آینده 
نگری ابتدا به تکمیل زنجیره فوالد و سپس به صادرات مواد معدنی 
بیندیشند. ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین تولید کننده کشور 
به دلیل نداشتن مواد اولیه با 60 درصد ظرفیت کار می کند،در حالی 

که 7 میلیون تن سنگ دانه بندی صادر می شود 
اگر 100 سال هم ذخیره سنگ آهن داشته باشیم، بی 

فایده است
عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد ایران اضافه کرد 
: اگر به فرض ســنگ آهن هم در کشور وجود داشته باشد امروز 
اســت شاهد هستیم ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین تولید 
کننده کشور به دلیل نداشتن مواد اولیه با 60 درصد ظرفیت کار می 
کند،در حالی که 7 میلیون تن سنگ دانه بندی صادر می شود و 
این واقعا خیانت به مملکت است که چرا این گونه ظرفیت ها خالی 
مانده اند. زمانی که قادر نیستیم نیاز داخل را تامین کنیم اگر 100 
سال هم ذخیره سنگ آهن داشته باشیم بی فایده است. متاسفانه 
استراتژی بلند مدت در این زمینه وجود ندارد و این موضوع بسیار 

آسیب زا است.

ارومیه-رونق : علیرضا رضوی  در دیدار با همکاران ستادی گفت: 
خوشبختانه همکاران شرکت آب و فاضالب شهری استان آذربایجان 
غربی  از بهترین نیروهای فعال در مجموعه شــرکت های آبی استان 
هســتند رضوی  غرور و اســتفاده نکردن از تجربیات دیگران را جزء 
آفات کاری دانست و اظهار کرد: ما هرچه داریم زیرسایه نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران و  ومردم است و ما جزء رعیت و خادم ، برای 
مردم نیستیم. سرپرست جدید  شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی 
خاطرنشان ساخت :  ما باید به علم و دانش روز خود را مجهز کرده و در 

مجموعه فرهنگ سازی کنیم و خود را ارباب مردم ندانیم.
وی بــا تاکید براینکه تالش می کنیم آنچــه به مصلحت مردم و  
همکاران شرکت  است رعایت کنیم گفت: تجربه ثابت کرده هیچ چیزی 
باالتر از صداقت و محبت به یکدیگر نیست . سرپرست شرکت آب و 
فاضالب شــهری آذربایجان غربی  با تاکید بر اینکه باید افق دیدمان 

را گســترده کنیم افزود : همدلی و هم افزایی را سر لوحه کارهایمان 
قرار داده و با  تحقق شعار باهم بهتر میتوانیم و  در یکپارچه سازی این 
شرکت و به اهداف  عالیه شرکت دست در دست هم برسیم .  رضوی 
در این دیدار صمیمی توجه به نیروی انسانی را یک اصل دانست و گفت: 

سرمایه های انسانی از مهم ترین عوامل بهره  وری در یک سازمان به شمار 
می رود و بهره  وری باالترین اهمیت را در سازمان ها دارد و نتیجه توجه به 

این رویکرد، بر عملکرد سازمان ها و حتی جامعه اثرگذار است.
سرپرست جدید  شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی افزود: اگر 
به نیروی انسانی توجه شود اما به بالندگی و توانمندی کارکنان توجه 
نشود و از ظرفیت و پتانسیل آنها در راستای رسیدن به اهداف سازمانی 
استفاده نشود بی فایده است.  وی بی توجهی به نیروی توانمند را بی 
اعتنایی به سرمایه انسانی اعالم کرد و افزود: در چنین شرایطی، این نیرو 
مصداق سرمایه راکدی است که روز به روز از ارزش آن کاسته می شود.
دکتر علیرضا رضوی مدیرعامل شرکت آبفار آذربایجان غربی با حکم 
مهندس جانباز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای 
کشور با حفظ سمت بعنوان سرپرست شرکت آب و فاضالب آذربایجان 

غربی منصوب شد.

ســاری – دهقان : مدیرعامل شــرکت گاز مازندران در 
نشست ارتباط دوسویه با پیمانکاران پروژه های اجرایی عنوان 
کرد: پیمانکاران همواره سرمایه های اجرایی شرکت گاز استان 
محســوب شــده و باید مورد حمایت قرار بگیرند. به گزارش 
خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
مازندران، "جعفر احمدپور" مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: 
خدمت رســانی و تامین رفاه و آسایش مردم در دستورکار قرار 
دارد و در این راســتا نباید از هیچ تالشــی فرو گذار کنیم. وی 
اظهار داشت: گازرسانی در بخش زیربنایی و توسعه ای شتاب می 
گیرد. مدیرعامل شرکت گاز مازندران بیان داشت: پیمانکاران در 
اجرای پروژهای گازرسانی نسبت به تهیه گزارش و مستندسازی، 
اقدامــات الزم را انجام دهند. احمدپور ، پیمانکاران و نیروهای 

زیر مجموعه آنان را قشــری زحمتکش و ریسک پذیر دانست 
و گفت: به منظور حمایت حداکثری از آنان ، فرآیندهای داخلی 
در شــرکت گاز استان باید به گونه ای ارتقا یابد که این عزیزان 
در چارچوب قانون و مقــررات بتوانند در حداقل زمان ممکن 

مطالبات و حقوق خود را دریافت نمایند. وی خاطرنشان کرد: 
رابطه کارفرما و پیمانکار یک رابطه دو طرفه است که می بایست 
با رعایت ضوابط و قوانین و اصول حرفه ای کار به تعامل مناسب 
و پویا تبدیل گردد. احمدپــور در ادامه از پیمانکاران حاضر در 
جلسه درخواست نمود موارد و نقطه نظرات خود را به صورت 
صریح و شفاف بیان کنند تا ضمن شناسایی نقاط ضعف ، بتوان 
راهکارهایی براي رفع آنان و روان سازی فرآیندهای مرتبط یافت. 
مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران همچنین بر توجه ویژه 
به موضوعاتی همچون اعتماد ســازی ، دقت و سرعت در ارائه 
خدمات ،ارتقای سالمت اداری و... در ارتباط با پیمانکاران تاکید 
نمود. در ادامه جلسه مدعوین به بیان مشکالت و ارائه پیشنهادات 

پرداختند.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت نفت ستاره 
خلیح فارس با استناد به کدملی و مشخصات شناسنامه ای پرسنل این 
شــرکت ادعا کرد که 65 درصد نیروها بومی استان هرمزگان هستند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، »محمدعلی 
دادور« در سالن جلسات استانداری هرمزگان و در نشستی که با حضور 
استاندار هرمزگان، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران 
کل و مدیران صنایع بزرگ استان برگزار شد، این پاالیشگاه را به تولید 
47 میلیون لیتر بنزین، یکی از مفاخر ایران اسالمی خواند و گفت: در 
این شرایط با توقع مدیران استانی و مدیران پاالیشگاه از یکدیگر متقابل 
باشد. وی در واکنش به آمارهای غلطی که برخی افراد مبنی بر بکارگیری 
نیروهای غیربومی در این پاالیشگاه مطرح می کنند، بیان داشت: بیش از 
65 درصد نیروهای مشغول بکار در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با استناد 

به کدملی و مشخصات شناسنامه ای بومی هرمزگان هستند.
مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیح فارس تاکید کرد: امسال 81 

درصد از نیروهای جذب شده در پاالیشگاه، بومی استان بوده اند و در این 
شرایط بی مهری کردن به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس صالح به نظر 
نمی رسد و بیان این موضوع که سه هزار نفر غیربومی در این پاالیشگاه 
جذب شده اند، آن هم از سوی دکتر مرادی که حامی بنده در مجلس 
بوده است، قابل پذیرش نیست. وی افزود: نشر مطالب خالف واقع در 

افکار عمومی علیه پاالیشگاهی که سوخت پاک مورد نیاز مردم را تولید 
می کند مصداق عینی بی مهری است چرا که اگر ستاره خلیج فارس 
تولید نداشــته باشد، عالوه برتبعات مستقیم، گاز استان های شمالی 
کشور نیز قطع خواهد شد. دادور در تشریح آزمون های برگزاری شده 
درباره جذب نیرو، بیان داشت: سال 1392 آزمونی در پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس برگزار شــد که 41 درآمد از افراد بومی استخدام شدند 
اما در سال گذشته تمام نمایندگان مجلس شاهدند که برای نیرو در 
شرکت پیمانکاری اویکو از نماینده ی مسئوالن استانی دعوت کردیم تا 
بر این مساله نظارت داشته باشد و این شرکت از 200 نفر نیرویی که 
نیاز داشت 150 نفر را مجبور کردیم تا از نیروهای بومی استان جذب 
کند و جواب »دادور« این نیست که پس اقدامات اینچنینی در رسانه ها 
تخریب شود.وی ادامه داد: ما امسال جذبی نداشته ایم و تنها نیروهایی 
که شرکت اویکو از سال 1393 جذب کرده بود و در حال فعالیت بودند 

را تنها تغییر قرارداد دادیم.

عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد ایران عنوان کرد :

معیار توسعه یافتگی،خام فروشی نیست

سرپرست شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی : 

سرمایه های انسانی از مهم ترین عوامل بهره  وری در یک سازمان به شمار می رود

مدیرعامل شرکت گاز مازندران ؛

پیمانکاران سرمایه های اجرایی شرکت گاز استان هستند

65 درصد نیروهای پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، بومی هرمزگان هستند

قم- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
قم گفت: تاکنون 4 هزار و 690 بیمار توســط پزشکان در موکب 
درمانی قرارگاه اربعین ویزیت شــده اند. به گزارش روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی قم، دکتر محمدرضا قدیر با اشاره به خدمات 
رســانی موکب درمانی قرارگاه اربعیــن گفت: این موکب به همت 
خیرین و با نظارت و پشــتیبانی دانشــگاه علوم پزشــکی قم در 
مصلی قدس دایر اســت و به زائران حســینی خدمات رسانی می 
کند.وی بیان داشت: در موکب درمانی پزشکان عمومی و برخی از 
متخصصان بر اساس شیفت های تعریفی، حضور داشته و به صورت 

رایگان اقدام به ویزیت می کننــد و در صورتی که بیماری نیاز به 
حضور در مراکز درمانی داشت، از طریق اورژانس 115 اعزام صورت 

می گیرد.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: از زمان شروع 
این موکب تا به امروز 4 هزار و 690 نفر توســط پزشــکان ویزیت 
شده اند که اغلب آنها زائران دیگر کشورها بوده اند.دکتر قدیر گفت: 
همچنین شش نفر از بیماران نیز، به عنوان بیمار بدحال تشخیص 
داده شدند که به بیمارستان های سطح شهر ارجاع داده شده و روند 
درمانی آنها در حال پیگیری است.وی با اشاره به تامین داروی مورد 
نیاز موکب درمانی قــرارگاه اربعین در مصلی قدس گفت: تاکنون 
900 میلیون ریال دارو دارو توسط خیرین حوزه سالمت، تهیه و در 

اختیار موکب قرار گرفته است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد
ویزیت بیش از 4500 نفر از زائران در موکب درمانی قرارگاه اربعین

  راه اندازی 3 مرکز الکترونیکی مداخله در خانواده در لرستان
لرستان- خبرنگار فرصت امروز: معاون اجتماعی بهزیستی لرستان از راه اندازی 3 مرکز حمایتی آموزشی کودک و 
خانواده در استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی بهزیستی لرستان سلمان کریمیان  اظهار کرد: به منظور ارائه خدمات 
مناسب به جامعه هدف تحت پوشش سازمان اعم از زنان آسیب دیده و یا در معرض آسیب، 6 جلسه با حضور نمایندگان 
 دستگاه ها برگزار شده است. وی اضافه کرد: اجرای برنامه طرح مالی خرد و تشکیل 50 گروه خودیار در قالب گروه های 
15 تا 25 نفره از زنان سرپرست خانوار روستایی برای توانمندسازی آنان از دیگر برنامه های معاونت اجتماعی بهزیستی 
لرستان است.  این مسئول از پرداخت تسهیالت اشتغال زایی به زنان سرپرست خانوار از طریق تسهیالت خوداشتغالی 
کارفرمایی و تشکیل گروه های همیار خبر داد و افزود: همچنین سرانه بیمه بازنشستگی زنان سرپرست خانوار شهری 
و روستایی پرداخت شده است. کریمیان اضافه کرد: پرداخت کمک هزینه های درمان زنان مبتال به سرطان، لوازم ضروری زندگی و ودیعه مسکن، حمایت از 
خانواده های دارای فرزندان دوقلو و باالتر از دیگر برنامه های بهزیستی لرستان بوده است. وی گفت: همچنین فرزندان زنان سرپرست خانوار واجد شرایط جهت 
معافیت سربازی معرفی شدند.  او از تحت پوشش قرار دادن زنان سرپرست خانوار، بی سرپرست، مطلقه و دارای شوهر از کارافتاده خبر داد و افزود: همچنین 
مستمری زنان سرپرست خانوار تحت پوشش از محل هدفمندی یارانه ها افزایش یافته است.  کریمیان گفت: مرکز الکترونیکی مداخله در خانواده به منظور 
کاهش طالق به عنوان دومین استان کشور در شهرستان خرم آباد راه اندازی شده و بنا داریم همین مرکز را نیز در شهرستان های کوهدشت و بروجرد راه اندازی 
کنیم..  معاون اجتماعی بهزیستی لرستان از راه اندازی 3 مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده به منظور شناسایی و ارائه خدمات درمانی، آموزشی، تحصیلی، 
مالی و اشتغال به کودکان  کار و خانواده های آن ها خبر داد و بیان کرد: همچنین راه اندازی و توسعه مراکز اورژانس اجتماعی در تمامی شهرستان های استان در 
جهت مداخله و کاهش آسیب های اجتماعی از دیگر برنامه های ماست.  وی گفت: همکاری با مرکز جمع آوری متکدیان و افراد متجاهر و سازمان دهی افراد ارجاع 
داده به سازمان در مراکز شبانه روزی اعم از شیرخوارگاه، کودکان خیابانی، کودکان بی سرپرست، مرکز مداخله در بحران های اجتماعی و مراکز بازپروری زنان و 

دختران و مراکز ماده 15 و 16 از دیگر برنامه های معاونت اجتماعی بهزیستی لرستان در راستای کاهش آسیب است.

اتمام ورود و خروج خط 230 کیلوولت اهواز 2 - مارون در پست شهید دقایقی
اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: ورود و خروج خط 230 کیلوولت 
اهواز 2 - مارون در پست شهید دقایقی بطول 2 کیلومترمدار بصورت باندل 1 سیمه دریک به تعداد 2 دستگاه دکل 
فلزی و خطوط فوق توزیع به اتمام رسید و برقدار شد.  محمود دشت بزرگ ارزش سرمایه گذاری این پروژه را 15 
میلیارد ریال اعالم کرد. وی هدف از اجرای این پروژه را افزایش سطح اتصال کوتاه در پست 400 کیلوولت اهواز 2 
دانست و افزود: افزایش بارگیری از پست 400 کیلوولت شهید دقایقی، کاهش بارگیری پست 400 کیلوولت اهواز 
2، کاهش بار خط شهید دقایقی به پست 400 کیلوولت اهواز 2، تقویت ولتاژ پست مارون اصلی و افزایش قابلیت 
اطمینان شبکه 230 کیلوولت ناحیه مرکز و مارون و جلوگیری از بروز خاموشی در صورت خروج یک ترانس از 

پست 400 کیلوولت اهواز 2 از دیگر اهداف بهره برداری از این پروژه است.

نرییس اتحادیه کیف و کفش همدان:
آینده ایی روشن در انتظار صنف چرم همدان است

همدان- خبرنگار فرصت امروز: رییس اتحادیه کیف و کفش همدان در مراسم افتتاحیه کارخانه چرم شهباز استان همدان گفت: اتحادیه 
کیف و کفش تنها رسته شغلی است که توانسته است در همدان رونق پیدا کند و خود را به تکنیکهای تولید چرم در کشور نزدیک کند و آینده 
ایی روشن در انتظار صنف کیف و کفش استان است.  احمد گازرانی کمبود نیروی متخصص و نبود آموزش را از مشکالت عمده صنف کیف و 
کفش بیان کرد و گفت: در استان همدان کار کم نیست بلکه نیروی متخصص و جوان اهل کار کم است؛ چرا که سالیانه 20 هزار جلد پوست 
چرم از کشور به صورت خام قاچاق میشود در حالی که با بکار بردن نیروی متخصص در صنعت چرم همین 20 هزار جلد میتواند برای چندین 
نفر اشتغال زایی ایجاد کند.  وی در خصوص مصرف و نحوه تولید کیف مدارس در استان همدان بیان کرد:  در استان همدان سالیانه 750 هزار  
عدد کیف مدرسه  مورد نیاز است که نزدیک به 350 هزار عدد از این رقم مصرف خود استان همدان است  و نزدیک به 400 هزار عدد آن برای 
خارج از استان است و استانهای دیگر در استان همدان  خرید میکنند ولی متاسفانه 50 تا 70 هزار تا از این کیفها در استان تولید میشود و استان 
در تولید کیف مدرسه  ضعف دارد و نیاز به آموزش هم دارد.   گازرانی بیان کرد: چمدانهایی که حجاج استفاده میکنند در همدان تولید میشود 
ولی از تهران خریداری میشود و استان همدان تنها حق الزحمه دوخت میگیرد و امیدواریم در آینده خرید چمدان حجاج در همدان صورت گیرد.

نشست صمیمانه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان با 
پرسنل وظیفه یگان حفاظت به مناسبت هفته ناجا

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، ابوطالب قزل سفلو 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان با جمعی از پرسنل یگان حفاظت منابع طبیعی استان به مناسبت گرامیداشت هفته 
ناجا دیدار و گفتگو کردند.ابوطالب قزل سفلو با اشاره به اقدامات یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری در امر حفاظت اذعان کرد:"از 
جمله اهداف یگان حفاظت افزایش اثربخشی فعالیت های سازمان ،تقویت و عمومیت بخشیدن رفتارهای قانونمند در عرصه های منابع 
طبیعی و باال بردن ضریب حفاظت  از منابع طبیعی و انفال می باشد."سرهنگ حبیب یاراد بزی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان 
گفت:" حفاظت از عرصه و اعیان منابع طبیعی از طریق اجرای مقررات و براساس طرح ها و دستورالعمل های مربوطه ، گشت و مراقبت و 
اقدامات پیشگیرانه و اطالع رسانی به موقع به منظور حفظ و حراست از عرصه و اعیان منابع طبیعی از وظایف پرسنل سخت کوش یگان 
حفاظت می باشد."در انتهای جلسه از سرباز وظیفه یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیداحمدموسوی نژاد به عنوان سرباز 

نمونه تقدیر شد و هدایایی از طرف مدیرکل محترم و فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی به ایشان تقدیم گردید.

افتتاح موکب شهدای مدافع حرم استان بوشهر در مرز شلمچه
بوشــهر-خبرنگار فرصت امروز:  باحضور مدیر کل برنامه ریزی ونظارت ســازمان اوقاف : موکب شهدای مدافع حرم اوقاف استان 
بوشهرمستقر درمرز شلمچه جهت پذیرایی از زائرین اربعین افتتاح گردید . به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان بوشهر 
، موکب شهدای مدافع حرم مستقر در مرز شلمچه افتتاح گردید . طی مراسمی با حضور مدیرکل برنامه ریزی ونظارت سازمان ، مدیر کل 
اوقاف وامورخیریه استان کهگیلویه وبویراحمد، معاون فرهنگی اجتماعی و معاون مدیریت منابع وپشتیبانی اوقاف استان بوشهر موکب )شهدای 
مدافع حرم( به منظور خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی بصورت رسمی آغاز به کار نمود . درمراسم محسن طالع زاری مدیر کل برنامه 
ریزی ونظارت سازمان اوقاف وامورخیریه با بیان اینکه یکی از ماموریت های سازمان اوقاف وامورخیریه اجرای امینانه نیات واقفین خیر اندیش 
است افزود :موکب شهذای مدافع حرم باحمایت و پشتیبانی ادارات کل اوقاف استان های بوشهر ، هرمزگان و کهگیلویه وبویراحمد فعالیت 
خود را تا 30 مهرماه یعنی سه روز پس از اربعین ادامه می دهد . طالع زاری با اشاره به اینکه امکانات تهیه شده برای برپایی ومیزبانی هرچه 
بهتر از زائران اربعین حسینی برنامه ریزی شده است گفت: در موکب شهدای مدافع حرم روزانه از 22 هزار نفرپذیرایی می شود که 6 هزار نفر 
در وعده نهار 3 هزارنفر صبحانه و 3 هزارنفر شام و10 هزار نفر سرپایی از قبیل آب، چای، کیک، خرما و ملزومات پذیرایی می شود. مسئول 
موکب های محورخوزستان افزود :مقدمات اسکان زائرین از قبیل ایجاد سوله ، سرویس های بهداشتی، تهیه فرش و دستگاه خنک کننده 

فراهم گردیده است . .

ساماندهي انشعابات آب فضاي سبز در شهر ساوه
اراک- مینو رستمی: طي جلسه اي که با حضور مدیر عامل شرکت آب وفاضالب ساوه، معاون خدمات شهري شهرداري  و معاونان 
خدمات مشترکین و بهره برداري آبفا ساوه برگزار شد ، وضعیت  انشعابات فضاي سبز این شهر مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نسبت 
به ساماندهي آن تصمیم گیري شد.  به گزارش روابط عمومي شرکت آب وفاضالب استان مرکزي مهندس ابوالفضل شهباز مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب شهرستان ساوه  اظهار داشت : دراین جلسه که به منظور ساماندهي انشعابات فضاي سبز که پیش از این با آب 
شرب آبیاري مي شدند در محل دفتر معاونت خدمات شهري شهرداري ساوه برگزار شد مقرر گردید شهرداري نسبت به شناسایي و 
جداسازي انشعابات آن بخش از فضاي سبز شهر که از آب شرب شهري آبیاري مي شوند  اقدام نموده و همچنین فضاي مناسب براي 
جابجایي کنتور ها قدیمي و نصب کنتور هاي جدید را  فراهم نمایند. دراین جلسه  مهندس مددي معاون خدمات شهري شهرداري ساوه 

ازتعامل و همکاري هاي شبانه روزي شرکت آب وفاضالب ساوه  با شهرداري تشکر و قدرداني نمود.

ارتقاء و بهبود کیفیت پساب خروجي تصفیه خانه فاضالب خمین
اراک- مینو رستمی: به منظور ارتقاء و بهبود کیفیت پساب خروجي تصفیه خانه فاضالب شهر خمین امور آب و فاضالب این  شهر 
اقدام به شستشوي حوضچه کلرزني این تصفیه خانه نمود. به گزارش روابط عمومي شرکت آب وفاضالب استان مرکزي مهندس رضا 
مشهدي فراهاني مدیر امور آب وفاضالب شهرستان خمین با اعالم خبر فوق اظهار داشت : همچنین با توجه به معیوب وخراب بودن 
دریچه قبلي تصفیه خانه فاضالب شهر خمین ، این امور به منظور کنترل بهتر ورودي فاضالب به تصفیه خانه  ،  اقدام به تعویض دریچه 
قدیمي  و ساخت و  نصب دریچه جدید بر روي کانال ورودي تصفیه خانه فاضالب نمود. وي در پایان تصریح کرد: تصفیه خانه فاضالب  

شهر خمین به روش برکه تثبیت داراي ظرفیت تصفیه 8500 متر مکعب فاضالب درشبانه روز مي باشد.

نماینده مردم آستارا با مدیرعامل گاز گیالن دیدار کرد 
 رشت- مهناز نوبری: ولی داداشی نماینده مردم شریف شهرستان آستارا در مجلس شورای اسالمی با حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن دیدار کرد.در این دیدار مهندس داداشی ضمن قدردانی از شرکت گاز بجهت گازرسانی گسترده به استان بویژه شهرستان 
آستارا، از شرکت گاز درخواست نمود تا همانند گذشته با سرعت و جدیت عملیات گازرسانی به روستاهای صعب العبور و کوهستانی آستارا 
را به انجام برساند.همچنین در این دیدار مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ضمن عرض خیر مقدم به نماینده مردم آستارا و هیات همراه، 

گزارشی از وضعیت گازرسانی و ارائه خدمات در استان و این شهرستان بیان نمود.
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یکی از مولفه های مهمی که بودن در محیطی را لذت بخش یا عذاب آور می کند، 
افرادی هس��تند که در آن محیط با آنها س��روکار داریم. هر یک از همکاران در 
محیط کار ش��خصیت ویژه و خاص خودش��ان را دارند، بنابراین نمی توان با همه 
آنها به یک شکل رفتار کرد. توجه به این نکته اهمیت زیادی در پیشرفت شغلی 
ما دارد و به خاطر ش��غل و حرفه مان، ش��رکتی که در آن کار می کنیم و خودمان 
بهتر اس��ت که تا جای ممکن با بیش��تر همکاران مان کنار بیاییم و روش درست 
تعام��ل با آنه��ا را بدانیم. در ادامه 12 مورد از ان��واع مختلف همکاران، چگونگی 

شناخت و تشخیص آنها و راه کنار آمدن با آنها را شرح داده ایم.
1. برنده

ای��ن همکار فردی اس��ت که رئیس هر زمان که باید کاری انجام ش��ود، به او 
مراجعه می کند. اساس��ا در توصیف برنده می ت��وان گفت که او کارمندی ایده آل 
اس��ت. برنده فردی اس��ت که همیش��ه در لحظات حس��اس و مهم یا پروژه های 
بزرگ به او تکیه می کنند. نیازی به گفتن نیس��ت که این فرد فهرست بلندی از 
دستاوردها دارد، در هر شرایطی آرامش و تمرکز خود را حفظ می کند و توانایی 
مسئولیت پذیری دارد. برنده از دارایی های مهم و باارزش شرکت به شمار می رود.

چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟
همیش��ه این نوع همکاران را حمایت و تش��ویق کنید، قدردان آنها باشید و از 
خودت��ان بپرس��ید: »چه چیزهایی می توانم از این ف��رد بیاموزم تا حتی از او نیز 

بهتر شوم؟«
2. قهرمان خاموش

قهرمان خاموش کس��ی اس��ت که کار خود را بدون تقدی��ر و قدردانی ای که 
س��زاوار آن اس��ت، انجام می دهد. این نوع همکار فرد مهمی در گروه شماس��ت. 
او ترجی��ح می دهد جلب توجه نکند. قهرمان خاموش هر روز تمام تالش خود را 
می کند و بهترین کارش را ارائه می دهد. این فرد شباهت زیادی به »برنده« دارد 
ولی معموال دست کم گرفته می شود و توجه چندانی به او نمی کنند؛ اما وجود او 

برای شرکت بسیار ضروری است.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

کاری کنی��د ک��ه قهرم��ان خاموش حس کند ک��ه به دس��تاوردهایش توجه 
می ش��ود. البته نباید در مورد این مس��ئله هیاهوی زیادی ب��ه راه بیندازید؛ زیرا 
او عالقه ای به جلب توجه کردن ندارد. س��عی کنی��د او را از کنج خلوتش بیرون 
بیاوری��د: او را به موقعیت هایی وارد کنید که در آنها باید رهبری گروه را برعهده 

بگیرد و مسئولیت های بیشتری را بپذیرد.
3. مربی

مربی عاش��ق این اس��ت که چیزهایی فراتر از جنبه های صرفا فنی شغل را به 
ش��ما بیاموزد. او با اش��تیاق، دانش خود را در اختیارتان ق��رار می دهد و کمک 

می کند که چشم انداز گسترده تری از شیوه کار کردن در شرکت به دست آورید. 
از کمک های مربی برای پیش��رفت در حرفه تان نترس��ید؛ زی��را این همکار فقط 

بهترین ها را برای شما می خواهد.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

ش��اگرد خوبی باشید و به تمام نصیحت های او گوش بدهید؛ زیرا مسیر شغلی 
و زندگی حرفه ای ش��ما بدون داش��تن مربی، کامل نخواهد شد. فرقی نمی کند 
که در حال حاضر در چه پس��ت و موقعیتی هستید؛ چون در هر صورت، داشتن 
مربی خوب بسیار ارزشمند است. به بینش و شناخت او درباره شغل و حرفه خود 
توجه داش��ته باش��ید؛ زیرا این فرد می تواند مهارت ها و دانش کاربردی بیشتری 

در اختیارتان قرار دهد.
4. پیشکسوت

پیشکسوت کسی است که مدت زیادی عضو سازمان شما بوده است؛ بی شک، 
سایر همکاران و خود او هر از گاهی به این مسئله اشاره می کنند.

چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟
آی��ا می خواهید درباره تاریخچه ش��رکت یا س��ال های ابتدایی ش��روع کار آن 
چیزی بدانید؟ پیشکس��وت کس��ی اس��ت که می توانید س��وال های خود را از او 
بپرس��ید. حتما این همکار را در گفت وگوها و تصمیم گیری روزانه شرکت دهید 

تا احساس نکند که نادیده گرفته شده است.
۵. دوست

دوست کسی است که در محل کار و بیرون آن همراه شماست. این نوع همکار 
می تواند نقش های زیادی داش��ته باشد: او کس��ی است که به نظرات و ایده های 
ش��ما گوش می دهد، همواره می توانید به او اعتماد کنید و در ش��رایط دش��وار 
همراه شماست. گاهی این همکار صمیمی ترین و نزدیک ترین دوست شماست.

چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟
قدر روابط دوس��تانه ای را که در محل کار برقرار می کنید، بدانید! این همکار 
کسی است که همیشه می توانید به او تکیه کنید. اگر تازه کار هستید و به دنبال 
دوستی در محل کار می گردید، گشاده رو و مهربان باشید و سعی کنید با دیگران 

روابط خوبی برقرار کنید.
6. شوخ طبع

همکار شوخ طبع، در محل کار، فضای غیررسمی و سرزنده ای را ایجاد می کند. 
او زندگ��ی را زیبا می بین��د و در جلوگیری از ایجاد موقعیت های تنش زا اس��تاد 

است.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

از هم صحبتی و ش��وخی های همکار ش��وخ طبع لذت ببرید، البته تا زمانی که 
این ش��وخی ها موجب رنجش کسی نش��ده اند. مراقب باشید که این شوخی ها و 

س��رگرمی ها در انجام کارهای جدی و مهم ش��ما اختاللی ایجاد نکنند؛ چون هر 
چیزی باید در جای خودش باش��د و نباید ش��وخی و سرگرمی را با کارهای مهم 

خود قاطی کنید.
۷. سخن چین

س��وال هایی مانند »شنیدی تو جلسه برای فالنی چه اتفاقی افتاد؟«، »درسته 
ک��ه می خوان کارمن��دان رو اخراج کنن؟«، »آیا واقعا اونه��ا با هم رابطه دارن؟« 
همگی پرس��ش هایی هس��تند که س��خن چین از جواب دادن به آنها خوشحال 
می ش��ود. بعض��ی از همکاران س��خن چین عاش��ق اختراع کردن داس��تان های 
تکان دهنده هس��تند و بعضی هم وقت خود را صرف گفتن داس��تان هایی جذاب 

درباره دیگران می کنند.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

همیش��ه مراقب همکار سخن چین باش��ید. خیلی وقت ها او را در گوشه ای یا 
س��ر میز دیگران، در حال کشف آخرین شایعات و خبرها پیدا می کنید. اگر این 
داس��تان ها به گوش تان رس��ید، عاقالنه رفتار کنید و این شایعه ها را پیش خود 
نگ��ه داری��د و به دیگران نگویی��د. به هر چیزی که این فرد به ش��ما می گوید با 
ش��ک وتردید نگاه کنید. وقتی که این فرد اطراف شماست، مراقب حرف های تان 
باش��ید. اگر شما شخصیت اصلی داس��تان بعضی از این خبرچینی ها و شایعات 

هستید، به سراغ منبع اصلی شایعه بروید و با او برخورد کنید.
۸. چاپلوس

افراد چاپلوس روش س��اده ای بلدند: آنها برای بهره برداری کردن از افراد باالتر 
از خ��ود تقریبا هر کاری می کنند، کارهایی مانند گفتن حرف های خوش��ایند و 
تعریف وتمجی��د کردن. این کار موجب می ش��ود که این اف��راد برای پیش بردن 
منافع خود، از همکاران سوءاس��تفاده کنند؛ البته این عجیب نیس��ت و بخش��ی 

از شخصیت آنهاست.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

اینک��ه نقش��ه های فرد چاپلوس به جایی می رس��د یا خیر، ب��ه خود او مربوط 
می شود. بهتر است که فقط او را تنها بگذارید و از او دوری کنید. البته این رفتار 
او می تواند به ش��ما انگیزه بدهد و موجب شود که دستاوردهای تان را به دیگران 
نش��ان دهید و ارزش افزوده ای را که برای شرکت ایجاد کرده اید، به رئیس خود 

یادآوری کنید.
۹. غرغرو

تجربه نش��ان داده اس��ت که معموال تعامل با فردی که همیش��ه غر می زند و 
شکایت می کند، مفید نیست. غر زدن و شکایت کردن او می تواند نتیجه ناامیدی 

و سرخوردگی، خستگی، استرس یا ناراضی بودن از محل کار باشد.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

اجازه ندهید که احساس��ات منفی یا افکار منفی این نوع همکاران روی ش��ما 
تاثیر بگذارد. به جای اینکه تحت تاثیر حرف های منفی این فرد قرار بگیرید، سعی 
کنی��د موضوع گفت وگ��و را تغییر دهید و درباره موضوع مثب��ت و بهتری مانند 

راه حل غلبه بر ناامیدی و سرخوردگی های او صحبت کنید.
10. سیاست باز

از فرد سیاس��ت باز هیچ چیز بعید نیست. گاهی بعضی از همکارها از پشت به 
شما خنجر می زنند؛ مثال فردی که گمان می کردید دوست شماست، ایده شما را 
به نام خودش ارائه می کند. آیا تابه حال چنین مشکلی برای تان پیش آمده است؟

چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟
در رویارویی با افراد سیاس��ت باز همیشه باید هوشیار و مراقب باشید. هرگز با 
او مانند افراد عادی رفتار نکنید و این هوشیاری و احتیاط خود را کنار نگذارید؛ 
حتی اگر همه چیز خوب به نظر برس��د و ظاهرا دلیلی برای احتیاط و هوشیاری 
شما وجود نداشته باشد. به هر چیزی که فرد سیاست باز می گوید، با شک وتردید 

نگاه کنید و به راحتی حرف های او را نپذیرید.
11. کم کار

افراد کم کار و از زیرکار دررو درس��ت مانند سراب می مانند: در ظاهر، مشغول 
کار به نظر می رسند؛ درحالی که در واقع مسئولیت های خود را به گردن دیگران 

می اندازند و از منافع و مزایای انجام آنها بهره مند می شوند.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

اگر کارهای این همکار روی شما یا گروه شما تاثیری نمی گذارد، بهتر است که 
او را نادیده بگیرید؛ ولی اگر روی کار ش��ما تاثیر می گذارد، حتما به این رفتار او 
اشاره کنید و به او تذکر بدهید. اگر فرد کم کار تحت نظارت و مدیریت شما کار 
می کند، با تعیین کردن اهداف و مهلت های مش��خصی برای او، بیشتر از دیگران 

مراقب کار کردنش باشید.
12. تازه کار

هم��کار تازه کار معموال فردی اس��ت که به تازگی تحصیالت خ��ود را به پایان 
رسانده و مشغول کار شده یا تازه در شرکت شما استخدام شده است.

چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟
آیا روزهای اولی را که تازه مش��غول کار ش��ده بودید و مهارت کافی 
نداشتید، به یاد می آورید؟ وقت آن رسیده که قدم جلو بگذارید و مربی 
او ش��وید. اگر الزم است، همکار تازه کار و مبتدی تان را زیر پروبال خود 
بگیری��د و هر روز چیزه��ای تازه ای به او بیاموزید. ای��ن همکار تازه کار 
به خاطر آموزش و کمک هایی که به او کرده اید، س��پاس گزارتان خواهد 

بود.
hays/chetor:منبع
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چگونه از پاپ آپ ها برای بهبود بازاریابی اینترنتی خود استفاده کنیم 

بدون ش��ک همه ما س��ابقه آش��نایی با تبلیغات باالپر یا پاپ آپ ها را داریم. این امر یکی از ش��یوه های 
تبلیغاتی محسوب می شود که در آن پس از بازکردن یک صفحه، به صورت ناخواسته صفحه ای دیگر نیز 
باز ش��ده و در معرض نمایش قرار می گیرد. اگرچه این اقدام می تواند به افزایش ترافیک و سئو سایت نیز 
کمک کند، با این حال ضروری است تا در رابطه با آن، کامال اصولی رفتار کنید. در غیر این صورت تنها 
باعث ناراحتی مخاطبان خواهید ش��د. همچنین عملکرد نادرس��ت در این رابطه حتی بر روی رتبه بندی 
س��ایت ش��ما در الکس��ا نیز اثر منفی دارد. به همین خاطر نیز بسیار مهم است که طبق اصول درست آن 

رفتار کنید. در همین راستا و در ادامه به بررسی هفت روش منتخب، خواهیم پرداخت. 
۱-مخفی باشید 

بدون ش��ک مخاطب در س��رچ های خود، به دنبال موضوعی خواهد بود. تحت این ش��رایط نمایش پیام 
ش��ما، زمینه ناراحتی و نارضایتی را فراهم خواهد کرد. برای جلوگیری از این اتفاق توصیه می ش��ود تا به 
صورت مخفی کار کنید. این امر باعث خواهد ش��د تا افراد پس از بس��تن صفحه، متوجه حضور شما شده 
و این امر ش��انس دقت بیش��تر را افزایش خواهد داد. به این اقدام در اصطالح پاپ آندر گفته می شود که 
ضروری اس��ت تا نس��بت به روش ایجاد آن به اطالعات الزم دسترسی پیدا کنید. روش دیگر نمایش این 
دس��ته از تبلیغات، پاپ آپ نیو تب است که باعث خواهد شد تا مخاطب در ابتدا مجبور به مشاهده تبلیغ 
ش��ود. بدون ش��ک این امر برند ش��ما را به عاملی مزاحم تبدیل کرده و توصیه می شود که هیچ گاه از این 

روش استفاده نکنید.  
۲-تخفیفی فوق العاده برای اولین خرید ارائه دهید 

این امر که مخاطب را با یک تخفیف قابل توجه مواجه س��ازید، باعث خواهد ش��د تا آنها به سمت شما 
ترغیب ش��وند. در این رابطه فراموش نکنید که پاپ آپ ش��ما باید کامال مختصر باش��د، با این حال امکان 
کلیک بر روی تبلیغ و رفتن به س��ایت اصلی را نیز باید ایجاد کنید تا مخاطب پس از تمایل اولیه، بتواند 
به کامل ترین اطالعات دست پیدا کرده و در نهایت خرید خود را نهایی کند. بهتر است تا در سایت اصلی 
خود، امکان نمایش نظرات سایرین، ویدئو از محصول و نمایش انواع مجوزها وجود داشته باشد تا مخاطب 

شما را یک سایت کالهبرداری تلقی نکند. 
3-اطالعات مخاطب را در رابطه با حوزه کاری خود افزایش دهید 

به هر میزانی که اطالعات افراد بیش��تر باش��د، احتمال خرید نیز افزایش پیدا خواهد کرد. درواقع علت 
عدم وجود مش��تری کافی ممکن اس��ت به علت عدم آگاهی کافی جامعه هدف باش��د. تحت این شرایط 
ضروری اس��ت تا نگاهی بلندمدت داش��ته و در پاپ آپ خود، لینک دانلود یک کتاب مفید را به صورت 
رایگان قرار دهید. بدون شک رایگان بودن، امری است که شانس موفقیت اقدام شما را به شدت افزایش 
خواهد داد. درواقع از این روش تبلیغاتی، تنها نباید برای نمایش محصول اس��تفاده کرد. همچنین ش��ما 

می-توانید از تمامی روش های معرفی شده به صورت همزمان نیز استفاده کنید. 
4-نسخه دمو محصول خود را در اختیار مخاطب قرار دهید 

با توجه به ناخواس��ته بودن پاپ آپ  ها، این امر بس��یار طبیعی اس��ت که مخاطب از آمادگی الزم برای خرید 
برخوردار نباشد. به همین خاطر توصیه می شود تا امکان امتحان کردن محصول را برای آنها ایجاد کنید. برای 
مثال در صورتی که محصول شما یک دوره آموزشی محسوب می شود، می توانید یک فصل از آن را در اختیار 
مخاطب قرار دهید تا با نمونه کار ش��ما آش��نا شده و بتواند نسبت به کیفیت کار، اطمینان حاصل کند، با این 
ح��ال ای��ن روش برای تمامی محصوالت قابل اجرا نبوده و الزم اس��ت تا به دنبال خالقیت هایی در این زمینه 
باشید. برای مثال برخی از برندها با تهیه ویدئویی از یک مشتری که دوربین بر روی سر او قرار گرفته است، به 
نحوی مخاطب را در شرایط بازدید عملی قرار می دهند. به همین خاطر شما از خالقیت ها و نوآوری های خود 
نیز می توانید در این رابطه استفاده کنید، با این حال همواره الزم است تا خود را به جای مخاطبان قرار دهید 

تا بتوانید میزان مناسب بودن اقدام خود را بسنجید. 
5-کدهای تخفیف مدت دار را به نمایش بگذارید 

همانطور که در بخش های قبلی نیز عنوان ش��د، ش��ما در پاپ آپ فرصت کمی را برای تحت تاثیر قرار 
دادن مخاطب خواهید داشت. به همین خاطر همه چیز باید کامال مشخص و مختصر باشد. در این رابطه 
حتی اس��تفاده از فونت های بزرگ نیز س��ودمند خواهد بود. از دیگر روش های مفید این است که یک کد 
تخفیف مدت دار را در معرض نمایش قرار دهید. این امر باعث خواهد شد تا مخاطب برای استفاده از آن، 
به س��ایت اصلی مراجعه کرده و با انواع محصوالت آش��نا ش��ود. برای این امر بهتر است تا یک زمان سنج 
را در تبلیغ خود قرار دهید تا مخاطب در همان لحظه اقدام به اس��تفاده از کد کند. علت این امر به این 
خاطر اس��ت که با گذش��ت زمان احتمال دارد تاثیر اولیه اقدام شما کمرنگ شده و مخاطب دیگر اقدامی 

را در این رابطه انجام ندهد.  
6-به مرتبط بودن پاپ آپ با محتوای صفحه جست وجوشده توجه داشته باشید 

این امر که فردی یک صفحه ورزشی را باز کند و شما یک تبلیغ لوازم خانگی را در معرض دید آنها قرار 
دهید، بدون ش��ک هوشمندانه نبوده و ش��انس مورد توجه قرار گرفتن را بیش از حد پایین خواهد آورد. 
به همین خاطر یکی از راهکارهای مفید این اس��ت که پاپ آپی متناس��ب با صفحه و یا صفحات موردنظر 
خود ایجاد کنید. برای مثال در صورتی که در زمینه تکنولوژی فعالیت دارید، بهترین گزینه ها سایت هایی 
محس��وب می ش��وند که در این زمینه مطالبی را بارگذاری کرده و فعال هستند. به همین خاطر ضروری 

است تا به میزان ارتباط صفحه اصلی با پاپ آپ خود توجه داشته باشید. 
7-پیشنهاد مشاوره محصول را فراموش کنید 

بسیاری از پاپ آپ ها از افراد می خواهند که شماره تلفن خود را وارد کنند تا مشاوره محصول را دریافت 
نمایند. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که ش��ما در ابتدا باید اعتماد افراد را جلب کنید. علت این امر 
به این خاطر اس��ت که در حال حاضر تعداد کالهبرداری از این روش ها بس��یار باال بوده و نمی توان انتظار 
داش��ت که مخاطب با دیدن چنین پیامی، واکنش خوبی را داش��ته باشد. به همین خاطر شما تنها اعالم 
کنید که با یک کلیک س��اده، به س��ایت اصلی وارد خواهند شد. تحت این شرایط دیگر افراد خود تصمیم 
خواهند گرفت که از طریق پل های ارتباطی درج ش��ده بر روی س��ایت با شما ارتباط برقرار کنند و یا خود 

در سایت به جست وجو بپردازند. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که پاپ آپ ها بسیار سبک بوده و سرعت سایت را با هیچ مشکلی مواجه 
نمی کنن��د. همچنی��ن کم هزینه بودن در کنار تاثی��ر مثبت بر روی رتبه بندی و ترافیک س��ایت، از دیگر 
مزیت های این روش تبلیغاتی محس��وب می ش��ود که ب��ا رعایت هفت اصل معرفی ش��ده، می توان بدون 

نارضایتی، در این زمینه اقدامات سودمندی را انجام داد. 
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کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. مدیرمان مدام سرکش��ی 
می کند و مش��تری تماس می گیرد و جویا می ش��ود پروژه تا کجا 
پیش رفته است، اما هنوز کارهای ماه قبل به پایان نرسیده و تمام 
برنامه هایی که داشته ایم روی هم تلنبار شده اند. با این حال سعی 
می کنی��م باز هم وظایف مان را به تعویق بیندازیم، اما تا کجا پیش 
برویم؟ با ما همراه باش��ید تا به شما بگوییم در زمان بی حوصلگی، 

چطور کارهای تان را انجام دهید!
از مدت ها برنامه داش��تید در یک باشگاه ورزشی ثبت نام کنید 
و به تناس��ب اندام برس��ید، اما باز هم این برنامه عملی نش��د. آیا 
می دانید اگر کارهای تان را به موقع انجام بدهید، چقدر احس��اس 
بهتری دارید و از این احساس گناه و استرس نجات پیدا می کنید؟ 
حتی کارایی تان هم بیش��تر می ش��ود و کارهای بیشتری را انجام 

خواهید داد.
بهتر اس��ت تنبل��ی را کن��ار بگذارید و چاره ای ب��رای رهایی از 
جمع ش��دن کارها روی هم، به تعویق انداختن آنها و بی حوصلگی 
نسبت به انجام وظایف مختلف پیدا کنید و خود را از این استرس 
و نگران��ی نجات دهید، اما این کار چطور ممکن اس��ت؟ ابتدا باید 
بدانی��د چرا کارهای تان را به تعویق می اندازید و حوصله انجام آنها 
را ندارید؟ اگر پاسخ این سوال را پیدا کنید، خیلی از مشکالت تان 

حل خواهد شد.
دلیل به تعویق انداختن کارها، ترس از اشتباه کردن است

راه حل: تمرکز پیشگیرانه
برای انجام هر وظیفه و مسئولیتی 2 رویکرد مختلف وجود دارد.
رویکرد اول، همان طرز تفکر و نگرش��ی اس��ت که به سبب آن 
فک��ر می کنی��د با پایان یافت��ن یک پروژه، نتایج خوبی به دس��ت 
می آید و مدیرتان را تحت تاثیر قرار می دهید یا به یک دس��تاورد 
فوق العاده می رس��ید. در روانشناسی به این نوع تمرکز کردن روی 
 )promotion focus( انج��ام کارها و وظایف، تمرکز ارتقای��ی
می گویند. تحقیقات حاکی از آن است، خوش بینی و اشتیاق برای 
انجام کارهای مختلف س��بب دستیابی به نتیجه موفقیت آمیزتری 

می شود.
رویکرد دوم این اس��ت که از به دس��ت آوردن نتیجه نامطلوب 
واهم��ه دارید و مدام نگران نتیجه کارهای تان هس��تید. بدبینی و 
نگرانی باعث کاهش انگیزه برای پیش��رفت و موفقیت می ش��ود و 
امکان موفقیت تان را کاهش می دهد. برای مقابله با احساس ترس 
و دلهره باید دس��ت به اقدام بزنید. ش��ک و دودلی را کنار بگذارید 
و کاری انجام دهید. این بدین معناس��ت که نوع دیگری از تمرکز 
با ن��ام تمرکز پیش��گیرانه )prevention focus( را در خود به 
وجود آورید. در این ن��وع تفکر باید به جای نتیجه گرایی به انجام 
کار و جلوگی��ری از به وجود آمدن شکس��ت فکر کرد. برای مثال 
به جای اینکه به واکنش رئیس تان، خوش��حال یا عصبانی شدن او، 
فکر کنید، روی جلوگی��ری از ناراحتی او تمرکز کنید و با اقدامی 

پیشگیرانه مانع از این شوید که شما را کارمندی ناالیق و ناکارآمد 
بداند.

اکن��ون مثال دیگری می زنی��م تا با ماهیت تمرکز پیش��گیرانه 
بیش��تر آش��نا ش��وید. ورزش کردن را در نظر بگیرید. اگر مدام به 
خودت��ان بگویید باید ورزش کنم تا وزنم باال نرود و همیش��ه زیبا 
بمانم، نیروی محرکی در وجودتان ایجاد می ش��ود که سبب اقدام 
و عمل می شود؛ یعنی به خاطر انگیزه مثبتی که در خود به وجود 
آوردید، دیگر تصمیم تان را به تعویق نمی اندازید و مس��تقیم سراغ 
عمل و اجرای تصمیمات خود می روید. هر چقدر تفکر پیشگیرانه 
را بیشتر در خود پرورش دهید، با سرعت بیشتری به دنبال اجرای 

تصمیمات و کارهای تان خواهید رفت.
ش��اید این نوع تفکر و تمرکز برای تان ناآش��نا باش��د، خصوصا 
اگر از جمله افرادی باش��ید که با مثبت اندیش��ی و تمرکز ارتقایی، 
کارهای تان را به انجام می رس��انید. در هر صورت ممکن است این 
روش چندان خوشایند نباش��د، اما راهکاری موثر برای جلوگیری 

از به تعویق انداختن کارها بوده و با بی حوصلگی مبارزه می کند.
دل تان نمی خواهد دس��ت ب��ه هیچ کاری بزنی��د چون حوصله 

ندارید!
راه حل: نادیده گرفتن احساسات و بی توجهی به آنها

»اولی��ور برکمن« )Oliver Burkeman( در کتاب »ش��ادی 
برای کس��انی که حوصله و طاقت تفکر مثبت را ندارند«، می گوید: 
وقتی فردی مدام با خود فکر می کند توانایی صبح زود بلندش��دن 
از رختخواب را ندارد یا اصال نمی تواند ورزش کند، با این ذهنیتش 
نش��ان می دهد حوصله الزم برای انجام ای��ن کارها را ندارد. بدون 
شک کسی شما را وادار نمی کند تا صبح زود بیدار نشوید یا جلوی 
در باش��گاه هم کسی مانع ورود ش��ما نخواهد شد. تنها چیزی که 
باعث می ش��ود، میل و رغبتی به انجام این کارها نداش��ته باشید، 
نداش��تن حال و حوصله  کافی اس��ت، اما برکم��ن می گوید نباید 
منتظر بمانید تا حوصله انجام این کارها را پیدا کنید بلکه خودتان 

باید دست به اقدام بزنید.
به این مساله عمیقا فکر کنید چراکه تأثیر زیادی بر پیشرفت و 
موفقیت ما دارد. تم��ام افراد به طور ناخودآگاه فکر می کنند برای 
ش��روع یک کار باید حال و حوصله  کافی داش��ته باشند تا انگیزه  
انجام آن کار را پیدا کنند، اما این تفکر از اساس اشتباه است. البته 
این دیدگاه درست است، برای ایجاد عادت هایی مانند ورزش برای 
حفظ سالمتی یا سحرخیزی تا حد زیادی نیاز به انگیزه باال داریم، 
اما اینکه حوصله  چیزی به طور کامل در وجودمان باش��د و بعد آن 

کار را شروع کنیم، کامال بی معناست.
به عقی��ده »اولیور برکم��ن«، خیلی از نویس��ندگان، مخترعان 
و هنرمن��دان ب��زرگ و برجس��ته، ب��دون توجه به اینک��ه چقدر 
س��اعت کاری ش��ان هم��راه ب��ا خالقیت و ان��رژی بوده اس��ت، با 
وجود بی حوصلگی، همچنان به کار کردن در س��اعات مش��خصی 

می پردازند.
»چ��اک کل��وز« )Chuck Close(، عکاس و نق��اش معروفی 
است. او می گوید: »دنبال الهام گشتن برای شروع کارهای بزرگ، 
عادت افراد غیرحرفه ای است. هنرمندان بزرگ از جا بلند می شوند 
و کارش��ان را شروع می کنند.« پس اگر نشسته اید تا حوصله انجام 
کاری را پیدا کنید، همین حاال از جای تان بلند ش��وید و دست به 
اقدام بزنید. باور کنید با شروع کردن حوصله پیدا می کنید و هیچ 

چیز مانع تان نخواهد شد.
به سراغ انجام کاری نمی روید، چون فکر می کنید خسته کننده، 

سخت و غیرممکن است
راه حل: به کارگیری روش اگر...، آنگاه...

حتما تاکنون برای تان پیش آمده اس��ت که به خودتان بگویید: 
ب��ار دیگر زودتر کار را ش��روع می کنم، بار دیگر بهت��ر این کار را 
انجام می  دهم. اغلب افراد به خودشان وعده هایی درباره بهتر انجام 
ش��دن کارها در دفعات بعدی را می دهند، اما حقیقت این اس��ت 
قادر به کنترل خود نیس��تند. اگر کسی توانایی بهتر کار کردن را 
داشته باش��د، همان بار اول کارش را به بهترین نحو ممکن انجام 
می دهد. باید قبول کنیم اراده مان با محدودیت هایی مواجه اس��ت. 
به همین خاطر کمی س��خت اس��ت خود را به انجام کارهایی که 
از نظرمان سخت، خس��ته کننده و غیرممکن هستند، وادار کنیم. 

اکنون راه حل اگر... آنگاه... مطرح می شود.
این راهکار تنها مش��خص کردن گام های یک پروژه نیست؛ بلکه 
باید دقیقا مش��خص کنید که کار را کجا و چه وقت انجام خواهید 
داد. ب��رای مثال باید مش��خص کنید در س��اعت 11 صبح کارتان 
متوقف ش��ود و به کارفرمایان برای مالق��ات بعدی تماس بگیرید 
یا اگر در جلس��ه کاری فردا با مدیر، حرف��ی از ترفیع تان به میان 
نیاورد، حتما قبل از اتمام جلس��ه خودت��ان این موضوع را مطرح 

کنید.
اگ��ر از قبل ب��رای انجام کارها، زمان و مکان ش��ان، برنامه ریزی 
کنی��د دیگر تعل��ل نخواهید کرد و نس��بت به انجام ی��ا به تعویق 
انداختن کارها دچار س��ردرگمی نمی ش��وید. با ای��ن نوع تفکر به 
اراده  خود تکیه می کنید. تحقیقات نشان می دهد استفاده از روش 
اگر... آنگاه ...، بهره وری و تحقق اهداف را به طور میانگین 200 تا 

300درصد افزایش می دهد.
کالم آخر

همیش��ه بی��ن توصیه ه��ای روانشناس��ان و مقاالت انگیزش��ی 
این جم��الت زیاد به چش��م می خورد که مثبت اندیش باش��ید و 
عالقه مندی های ت��ان را دنبال کنید اما تمام ای��ن راهکارها وقتی 
موثر واقع می ش��وند که تصمیم قطعی برای انجام کار در وجودتان 
شکل گرفته باشد. راهکارهای فوق کمی متفاوت هستند و مربوط 

به زمان هایی است که حوصله انجام هیچ کاری را ندارید.
getpocket/ucan :منبع

زمانی که بی حوصله هستیم چطور می توانیم کارهای مان را به خوبی انجام دهیم؟

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: برد اسمیت کارآفرین
مترجم: امیر آل علی


