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دارایی مردم چگونه با تورم مصادره می شود؟

تصویر حقوق مالکیت 
در ایران

چندی پیش بود که مرکز پژوهش های مجلس با استناد به جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت سال 2018 به 
راهکارهای بهبود حقوق مالکیت پرداخت و نس��بت به وضعیت حقوق مالکیت در ایران ابراز نگرانی کرد. نهاد پژوهش��ی مجلس 
در گزارش خود به طرح این س��وال پرداخت که چرا هزینه مبادله و نهایتا هزینه تولید در ایران باال بوده و قدرت رقابت پذیری 
کش��ور پایین اس��ت؟ چرا س��رمایه گذاری بخش خصوصی ثابت مانده یا حتی رو به کاهش گذاش��ته است؟ چرا نرخ تشکیل و 
ماندگاری و رش��د بنگاه های ایرانی بس��یار پایین اس��ت؟  به گفته مرکز پژوهش ها، قطعا پاسخی واحد برای پرسش ها و مسائل 

پیش گفته وجود ندارد، اما به نظر می رسد دلیل اصلی افتادن در »دام بزرگ رشد پایین« را باید به سیطره نهادهای بد و...

قیمت هر متر مربع خانه در طرح اقدام ملی مسکن اعالم شد

جزییات طرح اقدام مسکن ملی
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انجام تراکنش بانکی فقط با رمز پویا از ابتدای دی ماه

رمز دوم یک بار مصرف سرانجام اجباری شد

راز موفقیت برترین سایت های جهان
محصوالت بیشتر، ضرر یا منفعت؟

بازیابی مسیر اصلی برند با 10 راهکار ساده
الگوی نوین تعامل بازاریاب ها با نسل جوان 

تولید محتوا به سبک نت فلیکس
همکاری تبلیغاتی ونس و اسپاتیفای

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

موسس میلیاردر هوآوی:
ترامپ برای دیدارم به چین بیاید، 

هواپیمای من کاغذی است

یادداشت
نگرانی بخش خصوصی از 

کسری بودجه دولت

ای��ن روزه��ا می توانی��د م��وارد 
بس��یاری از اب��راز نگران��ی فعاالن 
بخش خصوصی را در مورد کسری 
بودجه دولت، چه در رسانه ها و چه 
در ش��بکه های اجتماع��ی ببینید. 
به راستی اگر کسری بودجه دولت، 
کسری بودجه »دولت« است؛ چرا 
باید فعاالن بخش خصوصی نگران 

آن باشند؟
دول��ت مانند هر ش��خص یا هر 
بنگاه��ی، زمان��ی ک��ه با کس��ری 
بودج��ه مواجه می ش��ود؛ س��ه راه 
ب��رای مدیری��ت ای��ن موقعیت در 

پیش رو دارد.
راه اول: کاستن از هزینه ها. یکی از 
متداول ترین روش های مورد استفاده 
برای مدیریت کسری بودجه دولت 
کاستن از هزینه هاست. همان چیزی 
که در ادبیات ژورنالیستی این حوزه 
به ریاضت اقتصادی تعبیر می شود و 
طی آن دولت ها با کاس��تن از سطح 
خدمات اجتماعی و کند کردن روند 
تولید برخی کااله��ای عمومی، در 
هزینه های خود صرفه جویی می کند. 
صرفه جویی در هزینه ه��ای دولت، 
موجب کاهش س��طح تقاضای کل 
و حرکت نظام اقتصادی کش��ور به 

سمت رکود می شود.
درآمده��ا.  افزای��ش  دوم:  راه 

و  موقعیت ها  صرف نظ��ر 
3موارد خاص، افزایش...
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»علوم باز؛ پوشش همگانی« یا »علم باز برای همه« موضوع و شعاری 
اس��ت که روز جهانی علم در خدمت صلح و توس��عه سال 201۹ به آن 
 Leaving no-one« اختصاص یافته اس��ت. ترجم��ه تحت اللفظ��ی
behind«، »هیچ ک��س را جا نگذاش��تن« اس��ت که ب��ه جاماندگان از 
تحصیل اش��اره دارد و هر ساله کودکانی از سراسر دنیا در این گروه قرار 

می گیرند.
به گزارش ایسنا، روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه که هر ساله 
10 نوامبر، مقارن با 1۹ آبان ماه گرامی داشته می شود، آغاز هفته ای است 

که در ایران هفته »ترویج علم« نام گرفته است.
گرامیداش��ت روز جهانی علم در خدمت صلح و توس��عه، بر نقش مهم 
علم در جامعه صّحه می گذارد و نیاز به درگیر ش��دن عموم گسترده تری 
از مردم در مباحثات مس��ائل علمی نوظهور را مورد تأکید قرار می دهد. 
پاسداش��ت این هفته که در کشورهای مختلف با برگزاری جشنواره ها و 
برنامه هایی با محوریت »مش��ارکت عموم« در علم همراه است، از سوی 

دیگر اهمیت و ارتباط علم با زندگی روزمره را به تصویر می کشد.
هر س��اله در روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، تالش می شود 
از طریق برگزاری برنامه های متنوع، پیوند نزدیک تری میان علم با جامعه 
برقرار شده و از آگاهی شهروندان نسبت به توسعه علم در جامعه اطمینان 
حاصل ش��ود. این روز همچنین نقش کلیدی دانشمندان در توسعه فهم 
ما از س��یاره آس��یب پذیری که آن را »خانه« می نامیم، مورد تأکید قرار 
داده و آنها را به عنوان عواملی می شناس��د که پایداری بیشتر جوامع ما 

را رقم می زنند.
در س��ال 201۹، روز علم در خدمت صلح و توسعه به مضمون »علوم 
باز« اختصاص یافته اس��ت، مسأله داغی در جامعه علمی که توجه رو به 
فزون��ی را از جامعه غیرعلمی نیز دریافت می کند؛ اینکه علوم یا علم باز 
را ابزاری برای دسترس��ی بیشتر به علم قرار دهیم، فرآیندهای علمی را 
مشمول همه بدانیم و نیز از آنها به مثابه ابزاری استفاده کنیم که خروجی 

علم را به راحتی در دسترس همه قرار می دهد.
آغاز جنبش علوم باز با ظهور یک ژورنال دانشگاهی در قرن هفدهم

علوم باز )انگلیس��ی Open science( یا علم باز، جنبش��ی است که به 
دسترسی تمامی سطوح جامعه اعم از آماتور و حرفه ای، به تحقیقات، داده ها 
و انتشارات علمی اشاره دارد. علوم باز، شیوه هایی چون انتشار آزاد تحقیقات، 
مبارزه برای دسترسی آزاد، تشویق دانشمندان به پژوهش باز و به طور کلی 
انتقال دانش علمی را شامل می شود. علوم باز، رویکرد جدیدی به فرآیندهای 
علمی و بر پایه کار اش��تراکی و روش های نوین انتش��ار دانش، با استفاده از 

تکنولوژی های دیجیتالی و ابزارهای جدید اشتراکی است.
جنبش علم باز نخس��تین بار در قرن هفدهم، در پی افزایش تقاضای 
جوامع علمی و پژوهش��ی، برای دسترسی به دانش علمی و با ظهور یک 

ژورنال دانشگاهی آغاز شد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( علوم باز را »قرار دادن 
برون داد اصلی نتایج پژوهشی از قبیل نشریات و داده های پژوهشی- که 
با بودجه عمومی انجام ش��ده – در فرم��ت دیجیتالی و بدون هیچ گونه 
محدودیت دسترس��ی« تعریف می کن��د، اما تنها به ای��ن مورد محدود 

نمی شود.
علوم باز، ناظر بر توس��عه قواعد »دسترس��ی« در کل چرخه پژوهش 
اس��ت؛ پروراندن ایده های انجام کار اشتراکی و ایجاد یک تغییر نظام مند 

در شیوه انجام علم و پژوهش.

علوم باز به کرات به صورت یک اصطالح چترمانند تعریف ش��ده و به 
جنبش های مختلفی اطالق می ش��ود که قصد برداش��تن موانع برای به 
اشتراک گذاری هرگونه خروجی، منابع، روش ها یا ابزار در هر مرحله ای از 
انجام پژوهش را دارند. بدین ترتیب، دسترسی باز به نشریات، نرم افزارهای 
با دسترسی باز، تعاونی های باز، مرور آزاد نقطه نظرات دیگران، دفترهای 
ب��از، منابع آموزش��ی باز، تک رس��اله های باز، علم ش��هروندی، پژوهش 

مردم نهاد، در زیر چتر »علوم باز« قرار می گیرند.
با این ح��ال، به ویژه در قلمروی کتابخانه ه��ا و اطالعات، تمرکز علوم 
باز معموالً بر دو جنبش »داده های پژوهش��ی باز« و »دسترس��ی آزاد به 

نشریات علمی« است.
آخرین آمار بازماندگان از تحصیل در ایران

براساس آخرین آمار بازماندگان از تحصیل در ایران که از سوی معاون 
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعالم شده است، کمتر از 2درصد 
دانش آموزان دوره ابتدایی بر اساس آمار سال گذشته بازمانده از تحصیل 
هستند. بر این اساس میزان پوشش تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی 
در س��ال تحصیلی ۹۷،  ۹8.18 درصد بوده و در س��ال ۹8 نیز 8میلیون 
و 12۵ هزار نفر در دوره ابتدایی ثبت نام کرده اند. این در حالی اس��ت که 
انتظار می رود در ایام باقیمانده س��ال تعداد دیگ��ری از دانش آموزان که 
هنوز ثبت نام نکرده یا اسامی آنها ثبت نشده است، بتوانند ثبت نام کنند 
تا شناس��ایی زودهنگام جاماندگان از تحصیل منجر به افزایش پوش��ش 

تحصیلی دانش آموزان شود.
براس��اس اع��الم وزارت آموزش و پ��رورش، 1۴ میلی��ون و ۶00 هزار 
دانش آموز که از این تعداد بیش از 8میلیون دانش آموز در دوره ابتدایی، 
ی��ک میلیون و ۴۶1 هزار کالس اول��ی و حدود ۴8۵ هزار و 881 نوآموز 
پیش دبستانی در سراسر کشور تحصیل خود را در ۶۵ هزار و ۳88 مدرسه 
ابتدایی که ۳۹ هزار و 8۷2 مورد آن روستایی هستند، سال تحصیلی ۹8 

را آغاز کردند.
برنامه های هفته ترویج علم ایران

انجمن ترویج علم ایران در نظر دارد با همکاری س��ازمان ها و نهادهای 
علمی و فرهنگی، برنامه های هفته ترویج علم را همزمان با »روز جهانی 
علم در خدمت صلح و توسعه«، مقارن با 10 نوامبر )1۹ آبان( آغاز کند.

موض��وع هفته ترویج علم س��ال ۹8 »ترویج علم با رویکرد ش��ناخت 
ای��ران زمین: آب و هوا و فرهنگ« انتخاب ش��ده اس��ت تا امکان پیوند 
ترویج علم با دانش عمومی، بسترسازی زمینه  های ترویجی برای شناخت 
ظرفیت¬ ه��ای اقلیمی و فرهنگی کش��ور و جلب توج��ه عموم مردم به 
ش��ناخت علمی محیط پیرامون خود و ترویج روش ¬های علمی فراهم 

شود.
براساس اعالم انجمن ترویج علم ایران، برنامه های هفته ترویج علم در 

سال 1۳۹8به شرح زیر است:
روز اول: بزرگداش��ت روز جهان��ی عل��م در خدمت صل��ح و توسعه با 

محوریت »علم برای همه«، یکشنبه 1۹ آبان
روز دوم: تروی��ج علم با رویکرد شناخت سرزمین ایران در حوزه اقلیم، 

دوشنبه 20 آبان
روز سوم: ترویج علم با رویکرد شناخت سرزمین ایران در حوزه فرهنگ، 

سه شنبه 21 آبان
روز چه��ارم: نقش رسانه در ترویج علم با رویکرد شناخت ایران زمین، 

چهارشنبه 22 آبان

به مناسبت روز جهانی »علم در خدمت صلح و توسعه«

علوم باز؛ جنبشی که همه را زیر چتر علم قرار می دهد

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

مرک��ز پژوهش های مجلس در مورد واگذاری های سه��ام دو شرکت استقالل 
و پرسپولی��س در بازار پایه فرابورس، پنج ش��رط برای پذیرش این شرکت ها در 

فرابورس اعالم کرد.
براس��اس بند »ه�« تبص��ره 2 قانون بودجه 1۳۹8 کل کش��ور، وزارت ورزش 
و جوان��ان مکل��ف است با همک��اری سازمان ب��ورس و اوراق به��ادار و سازمان 
خصوصی سازی تا پایان شهریور ۹8 شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی -ورزشی 

پرسپولیس و استقالل را در بازار پایه فرابورس فراهم کند. 
پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه ۵درصد سهام هر یک از این دو 
شرکت، جهت کش��ف قیمت ۵1درصد سهام آنها به صورت بلوکی و باقی سهام 

به صورت خرد عرضه می شود. 
این حکم شامل دو بخش است،  بخش نخست،  تکلیف وزارت ورزش و جوانان 
ب��ه فراهم کردن شرایط پذیرش دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در بازار پایه و 

بخش دوم، نحوه عرضه سهام دو شرکت در بازار پایه فرابورس است.
با این حال، گرچه مهلت قانونی در این تبصره گذشته و مفاد آن اجرا نش��ده، 
ام��ا وزارت ورزش، سازم��ان خصوصی سازی و سازمان ب��ورس اذعان دارند که با 
وج��ود برخی موانع مربوط، امکان اجرایی ش��دن حکم مزبور وجود ندارد و لذا از 

نظر آنها الزم است این حکم قانون اصالح شود. 
در بخ��ش اظهارنظ��ر کارشناسی این گزارش آمده اس��ت؛ شرایط پذیرش دو 
شرک��ت فرهنگی - ورزشی استق��الل و پرسپولیس در بازار پایه فرابورس اینگونه 
اس��ت که اوالً ماهیت حقوقی شرکت ها به صورت سهامی عام می شود، همچنین 
دع��اوی دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته 
باشد. اظهارنظر حس��ابرس در م��ورد آخرین صورت های مالی حس��ابرسی شده 
مردودی یا عدم اظهارنظر نباشد. همچنین آخرین صورت های مالی شرکت باید 
مطابق مقررات قانونی،  استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی و آیین نامه ها 

و دستورالعمل های اجرایی ابالغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد.
همچنین مطابق اظهارنظر حسابرس از سیستم حسابداری مالی و حسابداری 
بهای تمام شده، مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس 

جهت افشای مناسب اطالعات باشد. 
با همه این اوص��اف، امکان پذیرش شرکت های با سرمایه حداقل یک میلیارد 
ری��ال امکان پذیرش شرکت های زیان ده ی��ا دارای زیان انباشته به شرط داشتن 
برنامه عملیاتی مناسب برای خروج از زیان و حتی شرکت های سهامی خاص در 

بازار پایه فرابورس وجود دارد. 
پرسش��ی که در مورد عدم پذی��رش دو باشگاه استقالل و پرسپولیس با وجود 
حکم بودجه ۹8 وجود دارد این است که چرا این دو شرکت در فرابورس پذیرفته 
نش��ده اند. وزارت ورزش و جوان از ابتدا معتقد بود واگذاری از این طریق شدنی 
نیس��ت و موانع حقوق��ی وجود دارد که امکان واگ��ذاری از این شیوه را ناممکن 
می کند، لذا الزم است قبل از تشریح موانع واگذاری دو شرکت، بخشی از مقررات 

ساب��ق و سناریوهای 1۵ س��ال گذشته درباره واگذاری ای��ن دو باشگاه یادآوری 
شود. 

براساس مصوبه هیأت وزیران در سال 1۳8۳، واگذاری صددرصد سهام شرکت 
فرهنگ��ی - ورزشی پیروزی )پرسپولیس سهامی عام( به روش مزایده مجاز شد. 
همچنین مصوبه هیأت وزیران در سال 8۴ سازمان خصوصی سازی را مکلف کرد 
در واگ��ذاری سهام دولت در شرکت فرهنگی - ورزشی پیروزی معادل 20درصد 
از سهام یادشده را براساس قیمت و شرایطی که به برنده مزایده، بلوک سهام در 
مرحله اول واگذار خواهد شد. به هواداران باشگاه و عموم مردم با نظارت سازمان 

تربیت بدنی واگذار نمایند.
ام��ا مهمترین موانعی ک��ه بر سر راه دو باشگاه استق��الل و پرسپولیس وجود 
دارد، شامل عدم شفافیت صورت های مالی حس��ابرسی شده از جمله دارایی های 
ثابت مش��هود، ع��دم ثبت سند مالکیت ساختمان دفت��ر مرکزی و ورزشگاه های 
شهید درفش��ی فر و شهی��د مرغوب کار و دارایی نامش��هود شامل عدم ثبت برند 
در هم��ه مصادیق فعالیتی.  مانع دیگ��ر در واگذاری این دو باشگاه این است که 
بده��ی عمده شامل بدهی ه��ای مالیاتی، مطالبات بازیکن��ان و کادر فنی و عدم 
تعیین تکلی��ف برخی از ادعاه��ا علیه شرکت های مزبور از قبی��ل ادعای مالکیت 
برن��د در برخی مصادیق و عدم وجود مس��تندات مالی مرب��وط به پرداخت ها و 
دریافت ه��ای تج��اری و غیرتجاری.  مانع دیگری که بر س��ر واگذاری دو باشگاه 
ذکر شده، ساختار ثبتی و ماهیت حقوقی شرکت فرهنگی - ورزشی استقالل به 
عنوان یک شرکت سهامی خاص از این نظر که ساختار ثبتی و حقوقی بنگاه های 

قابل واگذاری از طریق فرابورس باید سهامی عام باشد. 
یک��ی دیگر از موان��ع بر سر راه واگذاری سرخابی ه��ا، فقدان صورت های مالی 
حس��ابرسی شده است که دو شرکت فاقد سیس��تم مناسب در مورد تعیین بهای 
تمام ش��ده فعالیت های ورزشی خود هس��تند و تفکی��ک و تخصیص درآمدها و 
هزینه ه��ای عملیات��ی و هزینه اداری و عمومی طبق استانداردهای حس��ابداری 
نبوده و فاقد مبانی منطقی است.  همچنین در صورت های مالی حسابرسی شده 
دو باشگ��اه ب��ه موارد عدی��ده ای از تخطی قانونی دو شرک��ت از قوانین موضوعه 

گزارش شده است. 
در جمع بندی گزارش مرک��ز پژوهش ها آمده است؛ عدم شفافیت صورت های 
مالی، وجود درآمدهای مش��روط و فاقد اظهارنظر در صورت های مالی، عدم ثبت 
هم��ه دارایی ها و بدهی های دو باشگاه، وج��ود بدهی های عدیده بالتکلیف، عدم 
تعیین تکلیف نهایی ادعاهای حقوقی به طرفیت دو شرکت، عدم تثبیت وضعیت 
مالکیت اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول، عدم ثبت اموال در دفاتر قانونی، 
ع��دم ثبت برند، عدم تغییر ثبت اساسنامه، سرمای��ه و سهامداران در اداره ثبت 
شرکت ها و مؤسس��ات غیرتج��اری و ثبت برند فعالیت��ی در برخی از حوزه ها به 
ن��ام اشخاص حقیقی به ج��ای شرکت از جمله موانع سد راه واگذاری دو شرکت 

استقالل و پرسپولیس به شمار می رود.

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

5 شرط پذیرش سرخابی ها در فرابورس



چن��دی پیش بود که مرک��ز پژوهش های مجلس با استناد ب��ه جایگاه ایران در 
شاخص بین المللی حقوق مالکیت سال 2018 به راهکارهای بهبود حقوق مالکیت 
پرداخت و نسبت به وضعیت حقوق مالکیت در ایران ابراز نگرانی کرد. نهاد پژوهشی 
مجلس در گ��زارش خود به طرح این سوال پرداخت که چرا هزینه مبادله و نهایتا 
هزین��ه تولید در ای��ران باال بوده و قدرت رقابت پذیری کش��ور پایی��ن است؟ چرا 
سرمایه گذاری بخش خصوصی ثابت مانده یا حتی رو به کاهش گذاشته است؟ چرا 

نرخ تشکیل و ماندگاری و رشد بنگاه های ایرانی بسیار پایین است؟ 
به گفته مرکز پژوهش ها، قطعا پاسخی واحد برای پرسش ها و مسائل پیش گفته 
وج��ود ندارد، اما به نظر می رس��د دلیل اصلی افتادن در »دام بزرگ رشد پایین« را 
بای��د به سیطره نهادهای بد و معیوب مربوط دانس��ت. برای رهایی از چنین دامی، 
نیازمند ساختن نهادهای خوب هستیم و در بین آنها نهاد احترام به حقوق مالکیت 

خصوصی، نقش برجسته ای دارد.
بازوی کارشناسی مجلس در این گزارش باهدف برجسته ساختن نقش و اهمیت 
نهادها و تمرکز بر نهاد حقوق مالکیت، می نویس��د: تشکیل نهادهای برقرارکننده و 
محافظت کنن��ده از حقوق مالکیت، کلید بهره مندی از ظرفیت های بالقوه در بخش 
رسمی اقتصاد است. البته اهمیت این نهادها در کشورهای در حال توسعه به مراتب 
بیش��تر است؛ زیرا بخش غیررسمی در این کشورها حجم بیشتری دارد و بنابراین 

پتانسیل رشد بالقوه در آنها بیشتر است.
اگرچ��ه آمار ارتقای رتبه ایران در شاخص های حقوق بین المللی مالکیت گواهی 
می دهد دولت نسبت به مسئله حقوق مالکیت در یکی دو سال اخیر بی توجه نبوده، 
ام��ا همچنان نماگرهای حقوق مالکیت گویای این موضوع است که با وجود بهبود 
وضعیت اما شرایط مطلوب و مناسب نیس��ت. البته مشکالت حتی ابتدایی زیادی 
درب��اره رژیم کنونی حقوق مالکیت ما وج��ود دارد. برای مثال، هنوز کاداستر برای 
کشور تهیه نشده است. میلیون ها ایرانی روی زمین هایی کار و زندگی می کنند که 
فاقد اسناد روشن قانونی هستند )اسنادی که یا کامال تعریف شده و روشن نیستند 

یا از سوی نهادهای حکومتی در مواردی به رسمیت شناخته نمی شوند(.
مرک��ز پژوهش ها معتقد است: بخش زی��ادی از جامعه ایران که شامل گروه های 
محروم و در حاشیه مانده به دور از نفوذ اجتماعی هستند، هنوز در فهم مشترک و 
روشنی نس��بت به مقوله حقوق مالکیت عاجز هستند و البته قوانین مصوب نیز در 
این راستا حمایت الزم را از آنها به عمل نمی آورد. عالوه بر این، انبوه موانع دست و 
پاگیر قانونی و اداری و تبعیض ها هم اجازه نمی دهد همه مردم بتوانند از اموال خود 

آنگونه که به نفع خویش تشخیص می دهند، استفاده کنند.
تضعیف حقوق مالکیت خصوصی باعث می شود برخی از افراد برمبنای ویژگی های 

شخص��ی فرصتی پیدا کنند تا بر فرد دیگری تبعیض روا دارند. در صورتی که حق 
مالکیت در راست��ای بنیادی ترین اهدافش جلوی رقابت مخرب برای کنترل منابع 

اقتصادی را می گیرد.
همانگون��ه که حقوق مالکیت نامطمئن و متزلزل بیش از هر چیزی به گروه های 
محروم و در حاشیه مانده آسیب می رساند، به همان اندازه مالکیتی که به درستی 
تعریف شده باشد و به خوبی تحت حمایت قرار گیرد، می تواند رقابت مسالمت آمیز 
و مول��د را جایگزین رقابت خش��ونت آمیز و مخرب کند. ب��ه همین دلیل، استمرار 
حق��وق مالکیت به جای آموزش خودخواه��ی، در عمل حس به اشتراک گذاشتن 

را افزایش می دهد.
در نماگرهای شاخص بین المللی حقوق مالکیت، استقالل قضایی در مقام معیار 
اندازه گی��ری محیط حقوقی و سیاسی انتخاب شده است. درواقع، استقالل دستگاه 
قضایی امروزه از اصول پذیرفته شده در نظام های سیاسی کش��ورهای توسعه یافته 
دنیاست؛ به گونه ای که نقض آن از سوی قوای دیگر در هر کش��ور و نیز دولت های 
سایر کش��ورها امری ناپسند و درخور نکوهش است. نظام قضایی که حامی حقوق 
مالکیت است و قراردادها را به شیوه بی طرفانه و منصفانه تنفیذ می کند، پایه و بنیان 
اصلی تش��کیل سرمایه و کس��ب منافع از تجارت را فراهم می کند که محرک های 

اصلی رشد اقتصادی و در نهایت خلق ثروت محسوب می شوند.
برعک��س، حقوق مالکی��ت نامطمئن، امضای توافق هایی ک��ه اجرای آنها قطعی 
نیست و تبعیض های حقوقی که نسبت به برخی روا داشته می شود، باعث تضعیف 
سرمایه گ��ذاری و کاهش منافع حاصل از تج��ارت می شود. همچنین طوالنی شدن 
فرآین��د دادرس��ی و جبران زیان فرد خس��ارت دیده از س��وی سوءاستفاده کننده و 

خلف وعده کننده نیز ارزش واقعی طلب شاکی را به شدت پایین می آورد.
مرک��ز پژوهش ه��ا سپس در ادامه گ��زارش خود، دومین مؤلف��ه و شناسنده در 
نماگر محیط حقوقی و سیاسی را مس��اله حاکمیت قانون عنوان می کند. در واقع، 
آنچه تفاوت در سطوح شکوفای��ی بین ملت ها را توضیح می دهد، چارچوب نهادی 
است که یک کش��ور برمی گزیند و بنیادی ترین ای��ن نهادها حاکمیت قانون است. 
نهادها را قوانین و قواعد رسمی و غیررسمی تعریف کردیم که بر تعامالت ما حاکم 
است. نهادها قواعد بازی را تعیین می کنند. اگر قواعد به خوبی تعریف شده باشند 
)مشخص و شفاف و در خدمت کسب وکار باشند( رفاه و آبادانی برای مردم به همراه 
می آورن��د. اگر قواعد بازی مبهم و نامطمئن باشند و از اموال مردم حمایت نکنند، 

جلوی شکوفایی و رونق اقتصادی گرفته می شود.
حکومت ها سوای مصادره و تصاحب مستقیم اموال و دارایی های بخش خصوصی، 
به شیوه های غیرمس��تقیم و به اصطالح »مص��ادره خزنده« )یا تدریجی( نیز اموال 
شهرون��دان را تصاح��ب می کنند. در این نوع مصادره، دولت ه��ا با افزایش ناگهانی 
ن��رخ مالیات یا نرخ تورم، تغییر ناگهانی قوانی��ن و مقررات باعث می شوند منافع و 
س��ود سرمایه گذاری ها و دارایی های بخش خصوص��ی کاهش یابد. ایجاد تورم های 

دورقمی پرنوسان در کش��ور که هر از گاهی شاهد هس��تیم، به زیان طلبکاران و به 
نفع بدهکاران تمام می شود و معموال بزرگترین بدهکار نیز همیشه دولت ها هستند 
ک��ه به این شیوه، ارزش واقعی بدهی خود را به ش��دت کاهش می دهند. در واقع، 
ساده تری��ن حالت ممکن قیمت گذاری اداری و دستوری است که موجب تخصیص 

غیربهینه منابع می شود.
همانطور که میلتون فریدمن در سخنرانی سال 1۹۶۶ در دانش��گاه شیکاگو نیز 
مط��رح کرد: اگر موفق شدید برخی از قیمت ها و دستمزدها را پایین بیاورید، تنها 
فش��ار تورمی را به سمت دیگری رانده اید و آن فش��ار را در آنجا پر نیروتر کرده اید. 
هرگون��ه اختالل در نهاد مدیریتی کش��ور با عنوان بی ثباتی سیاس��ی، به ویژه در 
کشورهای در حال توسعه به بی ثباتی اقتصادی منجر شده و حرکت طبیعی اقتصاد 
را دچار اخالل می کند که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را که به عنوان مهم ترین 

شاخص عملکرد اقتصادی شناخته می شود، کندتر می کند.
دولت ه��ا با سیاست گذاری های غیرکارشناسی و غیرتخصصی اقتصادی همچون 
قیمت گذاری ه��ای دستوری برای دفع بیماری های��ی همچون تورم مزمن که خود 
مسبب آن بودند، عالوه بر اینکه به طور غیرمستقیم روی کیفیت قوانین و مقررات 
تأثیر می گذارند، به طور ناخودآگاه در ابهام آفرینی فضای کس��ب وکار نقش جدی 
دارند. دولت ها البته زمانی که در این مسیر گل آلود گام برمی دارند، خود را در مظان 

اتهام تمرد از قانون نیز قرار می دهند.
ساختار اقتصادی و سیاسی یک کش��ور، رابطه ای نزدیک و در عین حال پیچیده 
ب��ا یکدیگ��ر دارند؛ به طوری که ساختار سیاسی به عن��وان نظام هدایتگر مدیریت 
اقتصادی کش��ور عمل کرده و منعکس کننده تفک��رات اقتصادی آن نظام سیاسی 
است. از این حیث، هرگونه اختالل در نهاد مدیریتی کشور )دولت( با عنوان بی ثباتی 
سیاسی، به ویژه در کش��ورهای در حال توسعه به بی ثباتی اقتصادی منجر شده و 
حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخالل می کند که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را 

که به عنوان مهم ترین شاخص عملکرد اقتصادی شناخته می شود، کندتر می کند.
برای رونق و شکوفایی اقتصادی ایران برخالف آنچه ممکن است در نگاه نخست 
به نظر برسد، الزم نیست به صورت مستمر برنامه از پی برنامه و قانون به دنبال قانون 
نوشت��ه و به تصویب برسد؛ بلکه مهم ترین قدم ه��ا، پرهیز از اقدامات و دخالت های 
ناک��ارا و مخل است. دست برداشتن از تکرار خطاه��ا و اشتباهات فاحش و روشن 
است. به درک و فهم واقعی رسیدن در این خصوص که به کدام سیاست های ناکارا 
و مان��ع رشد اقتصادی باید خاتمه داده شود و کدام قوانین و مقررت دست و پاگیر 

ملغی و برچیده شود.
برای رفع مشکالت و گریز از بحران های اقتصادی، پایبندی به نهادهای اقتصادی 
از جمل��ه حقوق مالکیت و حق دادوستد آزادانه ضروری و مبرم است. همانگونه که 
پیشتر گفته شد، اگر این پیش نیازها تامین نشود یا با سازوکارهای سیاسی جایگزین 

شود، مشکالت حل نخواهد شد.

دارایی مردم چگونه با تورم مصادره می شود؟

تصویر حقوق مالکیت در ایران

تأمی��ن حقوق مالکیت از شروط الزم و ضروری پیش��رفت و توسعه هر 
کشور است، اما شواهد نشان می دهد که ایران در میان کشورهای جهان 
و منطق��ه از وضعیت مناسبی برخوردار نب��وده و ضروری است که در این 
زمینه اقداماتی جدی انجام دهیم. به گزارش ایرنا، حقوق مالکیت نقش��ی 
اساسی در ایجاد محیط و فضایی مساعد برای آزادی و توسعه اقتصادی و 
ب��ه دنبال آن توسعه در سایر بخش های جامعه دارد. حقوق مالکیت یکی 
از شاخص های مهمی است که می تواند تفاوت بین کشورهای توسعه یافته 
و جهان در حال توسعه و یا توسعه نیافته را نش��ان دهد. همه کش��ورهای 
توسعه یافته بر اهمیت حقوق مالکیت و تضمین امنیت آن تأکید داشته و 
به شدت نسبت به آن حساس هستند. زیرا توسعه و پیشرفت شان، به نوعی 
در گرو این موضوع است. در عوض در کشورهایی که حقوق مالکیت در آنها 
ضعی��ف و شکننده است امکان فعالیت های کارآفرینانه و در نتیجه امکان 
توسع��ه بازارهای اقتصادی قوی و نوآوران��ه خیلی ضعیف می شود. برآورد 
پژوهش��گران نشان می دهد که درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته تا 20 
برابر بیشتر از کشورهایی است که دارای رژیم های مالکیتی ضعیف هستند.
به طور کلی و براساس پژوهش های انجام شده، شواهد و تجربه های مداوم 
تاریخی در سطح بین المللی نش��ان می دهد بین احترام به حقوق مالکیت 
شهروندان و شکوفایی اقتصادی رابطه ای مثبت و قوی وجود دارد. با وجود 
این، در زمینه حقوق مالکیت، کشور ما از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. 
این در حالی است که هم در قوانین و هم در برنامه های مختلف توسعه و 
همچنین در اظهارات مقامات ارشد کش��ور پیوسته بر تقویت و حمایت از 

بخش خصوصی تأکید می شود.

شاخ��ص بین الملل��ی حقوق مالکی��ت )IPIR(در س��ال 200۷ توسط 
»مؤسس��ه اتحادیه حقوق مالکیت« در قالب ب��ورس تحقیقاتی »هرناندو 
دسوتو« که یک اقتصاددان پرویی بود، بنیان نهاده شد. او مؤسسه ای به نام 
»مؤسس��ه آزادی و دموکراسی« تأسیس کرد که پیدایش شاخص حقوق 

مالکیت به فعالیت های این مؤسسه باز می گردد.
شاخص بین المللی حقوق مالکیت، توسعه را به شکل مفهومی چند بعدی 
در نظر می گیرد  که شامل ابع��ادی چون حوزه های اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی، فرهنگی، فناوری و بوم زیس��تی، با نگاهی به بهزیستی نسل های 
حال و آینده می شود. خود این شاخص از سه مؤلفه اصلی تشکیل شده و 

براساس آنها کشورهای مختلف را رده بندی می کند.
این سه شاخص عبارتن��د از: محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت 
فیزیکی و حقوق مالکیت فکری. هر کدام از این زیرشاخص ها نیز متشکل 
از تعدادی مؤلفه )در مجموع 10 مؤلفه( هستند. زیرشاخص محیط حقوقی 
و سیاس��ی دارای چهار مؤلف��ه با عناوین »حاکمیت قان��ون«، »استقالل 

قضایی«، »کنترل فساد« و »ثبات سیاسی« است.
حق��وق مالکیت فیزیکی شامل سه مؤلفه »حمای��ت از حقوق مالکیت 
فیزیک��ی«، »آسانی دریافت وام« و »ثبت مالکی��ت« می شود و در نهایت 
اینکه حقوق مالکیت فکری از سه مؤلفه  حمایت از حقوق مالکیت فکری، 

حمایت از حق نشر و تکثیر حمایت از حق ثبت اختراع تشکیل می شود.
واقعی��ت ای��ن است که از نظ��ر قانونی، مالکیت خصوص��ی به رسمیت 
شناخته ش��ده است، اما در مواردی، یا قانون مش��خصی وجود ندارد و یا 
قوانین مبهم هستند. برای مثال مالکیت معنوی در بسیاری از موارد مانند 

اختراع، ارائه ایده جدید، آثار هنری، کتاب و . . . سازوکار دقیق و مشخصی 
برای دفاع از مالکیت خصوصی وجود ندارد.

همچنین دیدگاه کارشناسان بر این است که درخصوص شاخص حقوق 
مالکیت، یکی دیگر از مس��ائل اصلی کش��ور ما این اس��ت که برای تعداد 
زیادی از مردم )شامل گروه های محروم، درحاشیه مانده و دچار تبعیض و 
کسانی که فاقد کانال های ارتباطی و نفوذ هستند(، حقوق مالکیت به نحو 
مناسب و روشنی تعریف نش��ده است. به عالوه، این گروه ها از نظر قانونی 
نیز از حمایت کافی برخوردار نیس��تند. جدای از اینها، وجود یکی دستگاه 
اداری عریض و طویل با انبوهی از کاغذ بازی ها و پیچیدگی های اداری دفاع 

شهروندان از اموال خود را با مشکل مواجه می سازد.
صاحب نظران معتقدند حقوق مالکیت نامطمئن و متزلزل و قوانین دست 
و پاگی��ر بیش از هر چیزی ب��ه گروه های فقیر و محروم و درحاشیه مانده 
و بنگاه ه��ای خرد و کوچک و متوس��ط آسیب می رساند. این فضای ناامن 
ناش��ی از بی احترامی به حقوق مالکیت، از یک طرف باعث نابودی روحیه 
کارآفرین��ی می شود و از طرف دیگر جری��ان سرمایه گذاری در حوزه های 

مختلف را کند کرده و یا متوقف می کند.
بالعک��س، تأمین حقوق مالکیت، این حق را ب��رای همگان به رسمیت 
می شناس��د تا دارای��ی و منابع خود را بدون دخال��ت دولت یا هر شخص 
حقیق��ی و حقوقی دیگ��ری در تملک کامل خود داشت��ه باشند و از آنها 
برای اه��داف و مقاصد مدنظر خویش استفاده کنند. این اهداف و مقاصد 
نمی تواند در تضاد با منافع جامعه باشد و در واقع، تأمین حق مالکیت افراد 

می تواند به نوعی تأمین و تضمین رشد و توسعه کشور باشد.

شاخص بین المللی حقوق مالکیت چیست؟

راهکارهای بهبود حقوق مالکیت در ایران

نگاه

جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت کجاست؟
کارنامه ایران در حقوق مالکیت 2019

گزارش یک موسسه بین المللی از رتبه کشورها در شاخص حقوق 
مالکیت نش��ان می دهد ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت 
از بین 12۹ کش��ور جه��ان در سال 201۹، رتب��ه 10۳ را به خود 
اختص��اص داده است. براساس آنچه معاون��ت بررسی های اقتصادی 
اتاق بازرگانی ته��ران از تازه ترین گزارش شاخص بین المللی حقوق 
مالکیت منتش��ر کرده، نمره ای��ران در این شاخص ۴.۵ از 10 است 
و از حی��ث امتیاز، 0.1۷1 واحد و از حیث رتبه، 12 پله نس��بت به 
س��ال 2018 تنزل داشته است. رتبه ای��ران همچنین در میان 1۵ 
کش��ور منطقه خاورمیان��ه نیز دوازدهم  است. ای��ران در زیرشاخص 
ثبت دارایی ها، باالترین امتیاز )8.۹( را نسبت به سایر زیرشاخص  ها 
ب��ه خود اختصاص داده و کمترین امتی��از )۳.0۵( را در زیرشاخص 

سهولت دسترسی به وام داشته است.
شاخ��ص بین الملل��ی حق��وق مالکیت هر ساله توسط »موسس��ه 
اتحادی��ه حق��وق مالکیت« منتش��ر می شود. ای��ن شاخص در سال 
201۹ برای 12۹ کش��ور جهان محاسبه شده و امتیاز کش��ورها از 
صفر ت��ا 10 تعیین می شود. کش��ورهای فنالن��د )8.۷1(، سوییس 
)8.۵۷( و نیوزیلند )8.۵1( بهترین وضعیت را در شاخص بین المللی 
حقوق مالکیت در میان 12۹ کش��ور مورد بررسی در این گزارش به 
خود اختصاص داده اند. در رکن محیط قانونی و سیاسی کش��ورهای 
نیوزیلند )8.8۹(، فنالند )8.8۴( و سوییس )8.۶0(، در رکن حقوق 
مالکیت فیزیکی کش��ورهای سنگاپ��ور )8.۷1(، نیوزیلند )8.۷1( و 
سویی��س )8.۴2( و در رک��ن حقوق مالکیت فکری نیز کش��ورهای 
فنالند )8.۹0(، آمریک��ا )8.۷8( و سوییس )8.۶8( رتبه های اول تا 

سوم را در میان سایر کشورها به خود اختصاص داده اند.
ایران در کجای جهان ایستاده است؟

امتی��از کلی ایران در شاخ��ص بین المللی حقوق مالکیت در سال 
201۹ مع��ادل ۴.۵۷8 و رتبه آن در بین 12۹ کش��ور جهان 10۳ 
تعیی��ن شده که از حیث امتیاز 0.1۷1 واحد کاهش و از حیث رتبه 
نیز 12 پله نس��بت به سال 2018 تضعیف شده است. رتبه ایران در 
میان 1۵ کش��ور مورد بررسی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز 

12 بوده است.
ای��ران در زیرشاخ��ص ثبت دارایی ه��ا، باالترین امتی��از )8.۹( را 
نسبت به بقیه زیرشاخص ها به خود اختصاص داده و کمترین امتیاز 
)۳.0۵( را در زیرشاخ��ص سهول��ت دسترسی ب��ه وام داشته است. 
همچنین امتیاز ایران در زیرشاخص کنترل فساد )۳.۷( و حاکمیت 
قانون )۳.۶( نیز در مقایس��ه با سایر کش��ورها، ضعیف گزارش شده 

است.
همچنین در رکن محیط سیاسی و قانونی از حیث امتیاز، تمامی 
زیرشاخص های این رک��ن به غیر از حاکمیت قانون و از حیث رتبه 
کلی��ه زیرشاخص ها در سال 201۹ نس��بت به سال 2018 تضعیف 
شده اند. در رکن حقوق مالکیت فیزیکی در سال 201۹ نس��بت به 
سال 2018 ،از حیث امتی��از، زیرشاخص حمایت از حقوق مالکیت 
فیزیک��ی افزای��ش، زیرشاخص ثبت ام��وال کاه��ش و زیرشاخص 

دسترسی به وام بدون تغییر بوده اند.
از حی��ث رتبه نیز تنها در زیرشاخص دسترسی به وام، رتبه ایران 
در سال 201۹ نسبت به 2018 بهبود یافته و در سایر زیرشاخص ها 
تضعیف شده است. در رکن حقوق مالکیت فکری نیز از حیث امتیاز، 
زیرشاخ��ص حمایت از حق ثبت اختراع ب��دون تغییر و زیرشاخص 
حمای��ت از حقوق مالکیت فکری در سال 201۹ نس��بت به 2018 
تضعی��ف شده و از حیث رتبه ه��ر دو زیرشاخص مذکور از وضعیت 

بدتری نسبت به سال 2018 برخوردار بوده اند.
همچنی��ن در سال 201۹ روند صع��ودی امتیاز ایران در شاخص 
حق��وق مالکیت که از س��ال 201۵ آغاز شده ب��ود، متوقف شده و 
با کاه��ش 0.1۷1 واحدی ب��ه ۴.۵۷8 رسیده اس��ت. در میان سه 
رک��ن اصلی شاخص حقوق مالکیت، ای��ران در رکن حقوق مالکیت 
فیزیکی از سال 2011 تا سال 201۹ امتیاز بیش��تری نسبت به دو 
زیرشاخص دیگر کس��ب کرده اس��ت. در عین حال، در سال 201۹ 
امتیاز ایران در تمامی ارکان حقوق مالکیت نس��بت به سال 2018 

تضعیف شده است.
 وضعیت ایران در رکن محیط حقوقی و سیاسی

امتیاز ایران در رکن محیط حقوقی و سیاسی با افت ۳.۳درصدی 
نس��بت به سال 2018 ب��ه ۳.۷1 کاهش یافته اس��ت که دلیل آن، 
کاه��ش در تمامی زیرشاخص های این رک��ن در سال 201۹ است. 
در می��ان زیرشاخص ه��ای مربوط ب��ه محیط حقوق��ی و سیاسی، 
ضعیف ترین عملکرد ایران در گزارش 201۹، مربوط به کنترل فساد 
و بهتری��ن عملک��رد مربوط به استقالل قضای��ی است. گفتنی است 
در رک��ن محیط حقوقی و سیاسی، کش��ور نیوزیلند با امتیاز 8.8۹ 
باالترین امتیاز را در میان 12۹ کشور به خود اختصاص داده است.
امتی��از ایران همچنین در رکن حق��وق مالکیت فیزیکی در سال 
201۹ با افت ۴.۷درصدی نسبت به سال 2018 به رقم ۵.۶ کاهش 
یافت��ه که به نظر می رسد دلیل کاهش در زیرشاخص ثبت دارایی ها 
باش��د. امتی��از ایران در زیرشاخ��ص ثبت دارایی ها نس��بت به بقیه 
زیرشاخص ه��ای مالکیت فیزیک��ی در دوره 2011 تا 201۹ همواره 

بیشتر بوده است.
در س��ال 201۹ در زیرشاخص های مالکیت فیزیکی، امتیاز ایران 
نس��بت به س��ال 2018 در زیرشاخص حمایت از حق��وق مالکیت 
فیزیک��ی افزایش، در ثبت دارایی ه��ا کاهش و در سهولت دسترسی 
ب��ه وام بدون تغییر بوده است. گفتنی است در رکن حقوق مالکیت 
فیزیکی، کش��ور سنگاپور با امتی��از 8.۷1 باالترین امتیاز را در میان 

12۹ کشور به خود اختصاص داده است.
وضعیت ایران در رکن حقوق مالکیت فکری

امتی��از ای��ران در رکن حق��وق مالکیت فکری در س��ال 201۹ با 
۴.۳درصد افت نسبت به سال 2018 به رقم ۴.۴ کاهش یافته است 
ک��ه دلیل آن را می توان کاهش در تمامی زیرشاخص های این رکن 
عن��وان کرد. شایان ذک��ر است که در رکن حق��وق مالکیت فکری، 
کشور فنالند با امتیاز 8.۹ باالترین امتیاز را در میان 12۹ کشور به 

خود اختصاص داده است.
همچنین مقایس��ه جایگاه ایران و ترکی��ه در شاخص بین المللی 
حقوق مالکیت نش��ان می دهد ترکیه در اکثر زیرشاخص ها و اجزای 
آن در جایگ��اه بهتری نس��بت به ای��ران قرار دارد؛ البت��ه به غیر از 
زیرشاخ��ص ثبات سیاس��ی، استقالل قضای��ی و زیرشاخص محیط 

حقوقی و سیاسی که وضعیت ایران بهتر از کشور ترکیه است.
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معاون وزیر راه و شهرسازی، متوسط قیمت ساخت آپارتمان در طرح اقدام ملی 
مسکن را از 2 تا 2.۵ میلیون تومان در هر متر مربع اعالم کرد.

محمود محمودزاده روز گذشته در یک نشست خبری، جزییات طرح اقدام مسکن 
ملی را تشریح کرد و درخصوص قیمت هر واحد آپارتمان در این طرح، گفت: قیمت 
هر متر مربع خانه در این طرح بسته به شرایط واحد مسکونی و ساختمان متفاوت 
اس��ت. قیمت ها براساس تعداد طبقات هر ساختمان، زیربنا و متراژ متفاوت خواهد 
ب��ود و حتی از آنجایی ک��ه متقاضیان خود نوع مصالح را انتخاب می کنند قیمت ها 

متفاوت خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه ادامه داد: با این حال، قیمت متوسط ساخت 
هر متر مربع خانه در طرح اقدام ملی بین یک و نیم میلیون )در خانه های یک طبقه 
و ویالیی( و  2 تا 2.۵ میلیون تومان در آپارتمان در نظر گرفته می شود و بسته به 

نوع سازه و تعداد طبقات این قیمت ها افزایش خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، محمودزاده گفت که بسته به اینکه متقاضی مسکن در این طرح 
ب��ا چه ویژگی هایی خانه خود را سف��ارش می دهد قیمت ها در دامنه های مختلفی 

تعریف شده است.
او توضیح داد که سیاست دولت در این طرح حضور دهک های مختلف اجتماعی 
است و بر این اساس سبد مختلفی از طرح ها در این پروژه تعریف شده است. به گفته 
وی، کف و سقف قیمتی نمی توانیم برای هر واحد آپارتمان در این طرح قائل شویم، 
اما اگر متوسط قیمت هر متر مربع 2.۵ میلیون تومان را در نظر بگیریم یک واحد 
آپارتمان ۷۵ متری 200 میلیون تومان تمام می شود. همچنین در سامانه اعالم  شده 

برای ثبت نام انتخاب متراژ و نوع مصالح در نظر گرفته شده است.
او در پاس��خ ب��ه این سوال که آیا به دلیل عدم قدرت خرید مردم انتخاب مصالح 
معمولی موجب نمی شود خانه های این طرح با کیفیت پایین عرضه شود، گفت: در 
ساخت خانه های این طرح از استانداردهای مهندسی عدول نخواهد شد و استاندارد 

ساخت و ساز رعایت خواهد شد.
محمودزاده مجددا توضیح داد که در شرایط عرف متوسط قیمت هر مترمربع بین 
2 تا 2.۵ میلیون تومان تمام می شود، اما بسته به متراژ انتخابی، ارتفاع ساختمان و 

... قیمت نهایی هر متربع افزایش خواهد داشت.
وی توضی��ح داد ک��ه برای جلوگی��ری از توقع ذهنی مردم که ب��ه عنوان نمونه 
می توانند با فالن رقم صاحب خانه شوند هیچ رقم نهایی برای خانه های طرح اقدام 

ملی اعالم نمی شود.
4 شرط اولیه ثبت نام  در طرح اقدام ملی اعالم شد

محم��ودزاده ادام��ه داد: طرح اقدام مل��ی از سال گذشته و ب��رای ساخت ۴00 
هزار واحد مس��کونی در نظر گرفته شد و در همه شهرهای کش��ور و برای ساکنان 

کالنشهرها در شهرهای جدید ساخته خواهد شد.
وی درخص��وص شرایط متقاضیانی که می توانند در این طرح صاحب خانه شوند، 
گف��ت: چهار شراط برای ثبت ن��ام متقاضیان این طرح در نظر گرفته شده است که 
نخستین آن این است که از اول فروردین 8۴ فاقد مالکیت مسکونی باشند که این 
شرط عالوه بر فرد متقاضی به افراد تحت تکفل هم اضافه می شود، شرط دوم این 
است که از ابتدای انقالب از هیچ یک از امکانات دولتی اعم از زمین و واحد مسکونی 

دولتی و همچنین تسهیالت یارانه دار استفاده نکرده باشند.
مع��اون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرط س��وم تاهل و سرپرست خانواده بودن 
و ش��رط چه��ارم این است که حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا داشته 

باشند.
محمودزاده با بیان اینکه در این طرح، سه شیوه کلی برای تامین زمین پیش بینی 
شده است، گفت: تفاوتی که این طرح با سایر طرح های مسکونی اجرا شده دارد این 
است که ب��رای دهک های مختلف لحاظ شده و همه متقاضیان در یک سطح قرار 
نمی گیرند. بر این اساس در شهرک های کوچک که مشکل تامین زمین دولتی کمتر 

است واگذاری ۹۹ ساله زمین داریم.
وی گفت: شکل دیگر تامین زمین، پروژه های مشارکتی است که تعداد محدودی 
از ای��ن طرح ۴00 ه��زار واحدی به این شیوه، ساخته خواهد شد و در نهایت واحد 

مسکونی به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد.
مع��اون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به این صورت که قیمت ساخت براساس 
قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار می گیرد و طی دو سالی که ساختمان ساخته 
می شود، پول به صورت مرحله ای توسط متقاضی پرداخت می شود که بخشی از این 

رقم تسهیالت بانکی و بخشی آورده خود متقاضی است.
وی گفت: برای کس��انی که می خواهند مالکیت عرص��ه را عالوه بر اعیان داشته 
باشند، پس از دو سال توقف، پول زمین را به صورت اقساط ساالنه بازپس می گیریم.

تشریح 3 نوع تسهیالت اعطایی در طرح اقدام ملی
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در طرح  اقدام ملی سه نوع تسهیالت 
وج��ود دارد، ادامه داد: برخ��ی از متقاضیان در صندوق پس انداز یکم سپرده گذاری 
کرده اند که قبال می توانستند بین 80، 120 و 1۶0 میلیون تومان برای خرید مسکن 
وام بگیرن��د و االن با تفاهمی که صورت گرفته است اکنون می توانند برای ساخت 

مسکن در طرح اقدام ملی، از این وام استفاده کنند.
وی ادام��ه داد: گروهی دیگ��ر می توانند از وام بافت فرسوده استفاده کنند که در 
بخش��ی از این وام از منابع صندوق توسعه و بخش��ی از منابع داخلی بانک به مبلغ 

100 میلیون تومان استفاده می شود.
مع��اون وزیر راه و شهرسازی اضافه ک��رد: وام نهایی یک وام ۷۵ تا 100 میلیون 

تومان��ی است ک��ه از منابع داخلی بانک ه��ای عامل از جمله بانک مس��کن با نرخ 
18درصد کارمزد طی 12 سال پرداخت می شود.

محم��ودزاده ب��ا اعالم اینکه ثبت نام در طرح اقدام مل��ی در تمام استان ها شروع 
می شود، اظهار داشت: پس از بازگش��ایی سامانه که از دیروز آغاز شد، متقاضیان تا 
سه روز فرصت ارسال مدارک و احراز شرایط را دارند و تمام مراحل ثبت نام از طریق 
سامانه انجام می شود. پس از آن واجدین شرایط برای تطبیق مدارک، امکان مراجعه 

حضوری به مکان هایی که به تدریج اعالم می شود را دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همه مراحل ابتدایی ثبت نام از طریق سامانه 
انجام می شود و فقط در مرحله آخر، کسانی که واجد شرایط شناخته می شوند برای 

تطبیق مدارک، مراجعه حضوری خواهند داشت.
وی گفت: برای اینکه متقاضیان فرصت اسکن مدارک خود را داشته باشند فرصت 
دادیم تا صبح سه شنبه برای چهار استان سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و 
جنوبی و قم، سامانه بازگش��ایی شود و متقاضیان در این چهار استان سه روز برای 

ثبت نام فرصت دارند.
مع��اون وزیر راه و شهرسازی گفت: پس از آن سامان��ه برای گروه های بعدی در 

استان های کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، همدان و یزد بازگشایی خواهد شد.
محمودزاده با بیان اینکه ثبت ن��ام در این طرح به صورت مرحله ای است، گفت: 
قرار بر این است که در صورت تامین اراضی، سامانه به دفعات برای استان ها باز شود 
بنابراین اگر کسی از ثبت نام جا ماند نگران نباشد چرا که دوباره فرصت ثبت نام داده 
می شود و تا یک ماه آینده متقاضیان کالنشهرها نیز وارد روند ثبت نام خواهند شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: ممکن است به دفعات در یک استان 
ثبت نام داشته باشیم.

آورده ابتدایی متقاضی 30درصد قیمت تمام شده است
محمودزاده درباره تامین آورده متقاضیان برای ثبت نام اولیه در این طرح گفت: در 
مرحله اول ۳0درصد قیمت تمام شده پیش بینی شده باید واریز شود که این قیمت 
برای تمام پروژه ها متفاوت است و نمی توان سقف و کفی برای قیمت ها اعالم کرد 

چراکه به نوع سفارش، قیمت ها متفاوت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: دهک های کم درآمد می توانند از واحدهای 
مس��کونی در اراضی ۹۹ ساله که قیمت کمتری دارند بهره مند شوند و دهک های 

متوسط می توانند در پروژه های مشارکتی ثبت نام کنند.
محم��ودزاده ادام��ه داد: همه تالش وزارت راه و شهرس��ازی بر این بود که منابع 
انس��انی و زمی��ن را به عنوان آورده خود برای این طرح ق��رار دهد و دولت به هیچ 
وج��ه در این طرح سازندگی ندارد و قرار هم نیس��ت از منابع بانک مرکزی در این 

طرح استفاده کنیم.

قیمت هر متر مربع خانه در طرح اقدام ملی مسکن اعالم شد

جزییات طرح اقدام مسکن ملی
یادداشت

نگرانی بخش خصوصی از کسری بودجه دولت

این روزها می توانید موارد بسیاری از ابراز نگرانی فعاالن بخش خصوصی را در 
مورد کسری بودجه دولت، چه در رسانه ها و چه در شبکه های اجتماعی ببینید. 
به راستی اگر کسری بودجه دولت، کسری بودجه »دولت« است؛ چرا باید فعاالن 

بخش خصوصی نگران آن باشند؟
دول��ت مانند هر شخص ی��ا هر بنگاهی، زمانی که با کس��ری بودجه مواجه 

می شود؛ سه راه برای مدیریت این موقعیت در پیش رو دارد.
راه اول: کاستن از هزینه ها. یکی از متداول ترین روش های مورد استفاده برای 
مدیریت کسری بودجه دولت کاستن از هزینه هاست. همان چیزی که در ادبیات 
ژورنالیس��تی این حوزه به ریاضت اقتصادی تعبیر می ش��ود و طی آن دولت ها 
ب��ا کاستن از سطح خدمات اجتماع��ی و کند کردن روند تولید برخی کاالهای 
عموم��ی، در هزینه های خود صرفه جویی می کن��د. صرفه جویی در هزینه های 
دول��ت، موجب کاه��ش سطح تقاضای کل و حرکت نظام اقتصادی کش��ور به 

سمت رکود می شود.
راه دوم: افزای��ش درآمده��ا. صرف نظ��ر موقعیت ها و موارد خ��اص، افزایش 
قابل توج��ه و سریع درآمده��ای دولت جز با وضع مالی��ات و عوارض و حقوق 
دولتی جدید ممکن نیس��ت که درواقع به معنای انتقال مس��تقیم بخش��ی از 
هزینه ه��ای دولت ب��ه تولیدکنندگان، تج��ار یا مصرف کنندگ��ان است. اثرات 
این روش بس��ته کاماًل وابس��ته به الگوی اجرای آن است. در ایران، با توجه به 
کوچک و ضعیف بودن بخش رسمی و فربه و قدرتمند بودن بخش غیررسمی، 
سیاست های مالیاتی سخت گیرانه تر صرف��اً موجب از کار افتادن بخش رسمی 
اقتص��اد به ویژه تولید و رونق بخش های غیررسم��ی و ناسالم خواهد شد؛ مگر 
اینکه نظام مالیات ستانی با اصالحات اساسی، افزایش درآمد را تنها در چارچوب 
افزایش شفافیت و با التزام به مالیات ستانی منصفانه از همگان تعقیب کند؛ که 
چشم انداز دیدن چنین رفتاری از دولت، در حال حاضر بسیار بعید و دور از ذهن 
است. راه سوم: استقراض. این راه بنا به تجربه بیشتر از هر دو راه دیگر موردعالقه 
دولت ها در ایران بوده و هست. نفس استقراض البته بالاشکال است و هر کسی 
در طول فعالیت حرفه ای یا بحران های مالی زندگی، ممکن است برای متوازن 
ساخت��ن موقت ت��راز خود از آن استفاده کند. مش��کل از آنجا آغاز می شود که 
دول��ت قرض می گیرد بدون اینکه برنامه مدونی برای افزایش درازمدت و پایدار 
درآمدها از طریق ایجاد رشد اقتصادی پایدار یا کاهش درازمدت و پایدار درآمد 
از طریق بهره وری داشته باشد. به بیان ساده تر و صریح تر، دولت قرض می گیرد 
ب��دون اینکه برنام��ه ای برای عودت آنچه قرض گرفته داشت��ه باشد. این دیون 
تأدیه نش��ده دولتی به صورت های مختلفی در نظام اقتصادی کشور به گردش 
درمی آیند و عاقبت در ترازنامه بانک ها رسوب می کنند. درست مانند کلسترول 
بدی که در شکل های مختلف وارد بدن می شود و درنهایت در رگ ها رسوب و 
آنها را مس��دود می کند. دولت و بانک مرکزی در این شرایط برای جلوگیری از 
انسداد در سیستم پولی کشور که حکم دستگاه گردش خون برای بدن را دارد؛ 
ناچار می شوند در برابر بدهی های روزافزون نظام بانکی به بانک مرکزی سکوت و 
مسامحه پیشه کنند یا بدتر از آن مانند وضعیت صندوق های غیرمجاز، مستقیماً، 
پاسخگویی به طلبکاران نظام بانکی و مؤسسات مالی را برعهده بگیرند. این یعنی 

افزایش غیرتعادلی و کنترل نشده حجم پول کشور و بروز تورم لگام گسیخته.
مش��کل بروز تورم لگام گسیخته فقط افزایش سطح عمومی هزینه ها نیست. 
مشکل اصلی در بروز ابرتورم، تمرکز بازار بر جنگ های قیمتی و بازی های جمع 
صفر، به جای بازی های جمع مثبت و فعالیت های مولد است. درواقع مشکل اصلی 
تورم لگام گسیخته، نه افزایش سطح عمومی هزینه ها، بلکه افزایش هزینه فرصت 
سرمایه گذاری ه��ای مولد، درازمدت و نوآوران��ه است؛ چیزی که موجب کاهش 
درازم��دت بهره وری کل و متوقف شدن رشد پای��دار اقتصادی می شود و نهایتاً 
کشور را به زانو درمی آورد. کوتاه سخن اینکه، گرچه کسری بودجه دولت به هرحال 
برای نظام اقتصادی و فعاالن بخش خصوصی مشکالتی ایجاد می کند، اما آنچه 
امروز بخش خصوصی نگران آن است؛ نه اصل کسر بودجه، بلکه رفتار دولت در 

مدیریت کسر بودجه و تأثیر این رفتار بر رشد بلندمدت اقتصادی کشور است.

رشد 20درصدی سرمایه گذاری خارجی در تابستان امسال
دژپسند: شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود است

وزی��ر اقتصاد با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کش��ور رو به بهبودی است، 
گفت هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم. به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، فرهاد 
دژپسند روز گذشته در همایش »آموزش سومین دوره تسهیلگران اقتصادی و 
اجتماعی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(« گفت: هنوز به نقطه 
مطلوب نرسیده ایم اما با شرایطی که تحریم ها برای ما ایجاد کرده، توانس��تیم 
روی پای خود بایس��تیم ب��ه طوری که در حوزه غیرنفت��ی در هفت ماهه اول 
امسال 2۴.۵میلیارد دالر صادرات داشتیم. همچنین واردات ما ۳درصد و واردات 

کاالهای اساسی نیز 22درصد رشد داشته است.
مهمترین بخش از سخنان دژپسند را در ادامه می خوانید:

* س��ال گذشته مهمترین اتفاق��ی که رخ داد، آغاز تحریم ه��ا بود البته تحریم 
سال هاست که اجرا می شود، اما این تحریم یکجانبه بود و آمریکا سعی کرد تحریم 
یکجانبه را به تحریمی گسترده تبدیل کند و به سران کشورها گفته بود که سه ماه 
ب��ا ما همکاری کنید تا رژیم ایران عوض شود. جای سوال است که با چه اعتمادی 
این موضوع را مطرح کرده بود، چراکه ایران کش��وری نیست که با این بادها بلرزد. 
آمریکا احساس می کرد مردم از نظر معیشت در فشار هستند و اگر مشکالت شان 
بیشتر شود، شکاف میان دولت و مردم بیشتر خواهد شد؛ در حالی  که این گونه نشد.

* استرات��ژی ما بای��د این باشد که به جای توزیع ک��اال و پرداخت نقدی به 
نیازمن��دان، باعث افزای��ش اعتماد به نفس آنها شویم و ابزاره��ای الزم را برای 

توانمندسازی در اختیارشان قرار دهیم.
* توانمندسازی امروز نسبت به گذشته متفاوت شده؛ چراکه ابزارهای تولید 
همان هایی نیس��تند که بت��وان با فروش آن تامین مالی ک��رد به همین دلیل 

نهادهای حامی باید ورود پیدا کنند.
* حکومت نیز باید برای مقوله اشتغال و توانمندسازی تبدیل به جریان شود 
و زیرساخت ه��ا را اصالح کند؛ در حال حاضر نی��ز از طریق ایجاد شهرک های 

صنعتی، اقداماتی انجام شده که این موارد باعث مهاجرت معکوس می شود.
* در حوزه اشتغال تابس��تان امسال نسبت به سال گذشته 8۴0 هزار شغل 
ثابت ایجاد شد. همچنین سرمایه گذاری خارجی نیز 20درصد رشد داشته است.  
از س��ال ۹0 تاکنون فق��ط دو سال سرمایه گذاری ما مثبت ب��وده و برای آنکه 
اشتغال پایدار شکل گیرد و صادرات نیز متنوع شود، باید سرمایه گذاری و تولید 

را افزایش دهیم تا به پایداری اشتغال برسیم.
* ایجاد بنگاه های متوسط و کوچک، واحدهای زیر 10 نفر و پایداری آن نیز 
تعیین کننده است و این موضوع در کشورهای دیگر جواب داده است و باید با این 
دیدگاه درخصوص ایجاد اشتغال اقدام کنیم که به دنبال آن تولید و صادرات نیز 
بیشتر می شود و می توانیم تولیدات را با ایجاد بسته بندی های مدرن صادر کنیم.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

قیمت اوراق تسهیالت مس��کن بانک مسکن که در فرابورس معامله می شود در 
روزهای اخیر نوسان چندانی نداشته و تقریبا همچون قبل هزینه وام مسکن و وام 
جعال��ه برای زوج های تهرانی که 120 میلیون توم��ان می گیرند ۹ میلیون و ۶00 
ه��زار تومان و برای مجرده��ای تهرانی که 80 میلیون می گیرند، ۶ میلیون و ۴00 

هزار تومان است.
به گزارش ایسنا، طی هفته های اخیر قیمت اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن 
ب��ا نوسان��ات زیادی همراه نبوده برخی از این اوراق باالتر از ۴0 هزار تومان و برخی 
کمتر از ۴0 هزار تومان داد و ستد می شود. به عنوان نمونه قیمت پایانی اوراق مرداد، 
شهریور، مهر، آبان و آذر، دی، بهمن و اسفندماه 1۳۹۷ بیش از ۴0 هزار تومان است.
همچنی��ن اوراق فروردین 1۳۹8 نیز بیش از ۴0 هزار تومان معامله می شود. در 
عین حال قیمت اوراق اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهرماه 1۳۹8 کمتر 
از ۳۹ هزار تومان است. برخی از اوراق هایی که تا سررسیدشان مهلت زیادی نمانده 
نیز با قیمت ه��ای پایین تر داد و ستد می شود، اما به دلیل پراکندگی قیمت اوراق، 

هزینه وام مسکن با متوسط قیمت ۴0 هزار تومان محاسبه شده است.
با توجه به اینکه زوج های تهرانی برای دریافت وام 100 میلیون تومانی مس��کن 

باید 200برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، هزینه این تعداد اوراق برای آنها 8 
میلیون تومان می شود. به این مبلغ با احتساب 20 میلیون تومان وام جعاله که بابت 
خرید آن باید ۴0 برگ تس��ه خریداری شود، یک میلیون و ۶00 هزار تومان اضافه 
می شود. در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام 120 میلیون تومانی مس��کن 

حدود ۹ میلیون و ۶00 هزار تومان هزینه شود.
همچنین زوج های غیرتهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیش��تر از 200 
هزار نفر جمعیت زندگی می کنند، می توانند تا سقف 80 میلیون تومان وام 
بگیرن��د که برای گرفتن این مبلغ بای��د 1۶0 ورق بهادار خریداری کنند، با 
این حس��اب باید حدود ۶ میلیون و ۴00 ه��زار تومان بابت خرید این اوراق 
بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۶00 هزار تومان برای خرید اوراق وام 
جعاله، در مجموع برای دریافت وام 100 میلیون تومانی باید 8 میلیون تومان 
پرداخت کنند. عالوه بر ای��ن، زوج های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت 
زیر 200 هزار نفر می توانند برای گرفتن ۶0 میلیون تومان وام مسکن، 120 
برگ بهادار خریداری کنند که باید ۴ میلیون و 800 هزار تومان بابت خرید 
اوراق بپردازند. همچنین برای دریافت 20 میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله 

نیز بای��د یک میلیون و ۶00 هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع برای 
وام 80 میلیون تومانی، حدود ۶ میلیون و ۴00 هزار تومان از سوی زوجین 

باید پرداخت شود.
مجردهای تهرانی نی��ز می توانند تا سقف ۶0 میلیون تومان و مجردهایی که در 
مراک��ز استان های باالی 200 هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵0 میلیون تومان و 
در نهایت غیرزوج های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴0 میلیون تومان وام دریافت 
کنن��د که به ترتیب هر ک��دام باید 120، 100 و 80 برگ بهادار اوراق تس��هیالت 
مس��کن را از فرابورس ایران خریداری کنند، با این حس��اب مجردهای تهرانی باید 
ب��رای خرید این اوراق ۴ میلیون و 800 هزار توم��ان، افراد ساکن در مراکز استان 
باالی 200 هزار نفر جمعیت مبلغ ۴میلیون تومان و افراد گروه سوم مبلغ ۳میلیون 

و 200 هزار تومان پرداخت کنند.
البته در صورت تمایل برای دریافت وام 20 میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک 
میلی��ون و ۶00 هزار تومان دیگر هم بپردازند. یعنی مجردهای تهرانی می توانند تا 
سقف 80 میلیون تومان وام مسکن و جعاله بگیرند که برای خرید اوراق آن باید ۶ 

میلیون و ۴00 هزار تومان بپردازند.

آخرین آمار پیوستن شرکت های مربوط به کس��ب وکارهای نوپا نش��ان می دهد 
1۷۶۳ شرکت و تیم نوپا، شتاب دهنده و سرمایه گذار عضو طرح نوآفرین شده اند.

به گزارش ایسنا، تأمین مالی استارت آپ ها و تسهیل قوانین برای آنها از مواردی 
است که می تواند راه را برای این کسب وکارهای نوپا باز کند، به ویژه استارت آپ های 
ح��وزه فن��اوری ک��ه می توانند در م��دت کوتاهی راه بس��یاری را طی ک��رده و به 

تک شاخ های حوزه تبدیل شوند.
مسئوالن، نوآفرین را طرحی جهت آسان سازی قانون مندتر کردن استارت آپ ها و 
تسهیل ورود آنها به فرآیندهای رسمی کسب وکار می دانند و در این راستا شرکت ها 
و تیم های نوپا، شرکت های رشدیافته، شتاب دهنده  و مراکز رشد، افراد عالقه مند به 

حوزه نوآفرینی و سرمایه گذاران می توانند در این طرح حاضر شوند.
در ط��رح نوآفرین هر شرک��ت خصوصی و تعاونی در حوزه فن��اوری اطالعات و 

ارتباطات که کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد به عنوان شرکت هایی 
ذک��ر شدند که از آنها حمایت می شود. البت��ه شرایطی همچون سرمایه حداکثری 
2۵0 میلی��ون تومان��ی و درآمد کمتر از ۵00 میلیون تومان��ی نیز در این حمایت 

دخیل است.
شرکت های��ی که در طرح نوآفرین حمای��ت خواهند شد باید در سامانه متمرکز 
درخواس��ت خدمات سازمان فناوری اطالعات ایران مش��خصات خود را ثبت کرده 
باشند و همچنین موسس��ین و صاحبان سهام شرکت نس��بت به توزیع سود اقدام 
نکنن��د. طرح نوآفرین، ماهی��ت استارت آپی را مبنای کار خود قرار داده و بر همین 
اساس، قوانین و مقررات بیمه، مالیات و حتی جذب سرمایه گذار را تس��هیل کرده 

است.
اگر شرکت یا تیم نوپایی به دنبال جذب سرمایه، یافتن برنامه شتاب دهی مناسب 

و ارتباط با سایر بازیگران این حوزه هس��تید یا اینکه مسیرهای ابتدایی برای رشد 
کسب وکارهای نوپا را پیموده اید و اکنون یک شرکت بزرگ رشدیافته هستید یا اگر 
شتابدهنده یا مرکز رشد و در جس��ت وجوی تیم های دارای استعداد رشد باال و یا 
یک فعال عالقه مند به حوزه نوآفرینی کشور و یا یک سرمایه گذار خطرپذیر هستید، 

می توانید وارد طرح نوآفرین شوید.
آخرین آمار پیوستن شرکت های مربوط به کس��ب وکارهای نوپا نش��ان می دهد 
تاکن��ون ۶8۹ شرک��ت نوپ��ا، ۶10 تیم نوپ��ا، 180 شرکت ب��زرگ رشدیافته، ۵1 
شتابدهن��ده و مرکز رشد، 21۷ عالقه مند ح��وزه نوآفرینی و 1۶ سرمایه گذار عضو 
ط��رح نوآفرین شدن��د که در مجموع شامل 1۷۶۳ شرک��ت می شود. این در حالی 
است که در اولی��ن اعالم پیوستن شرکت ها به طرح نوآفرین، تنها 1۵۶ شرکت به 

این طرح اضافه شده بودند.

9.6 میلیون هزینه دریافت وام 120 میلیونی مسکن برای زوج ها

مجردها 6.4 میلیون بدهند، 80 میلیون وام بگیرند

تازه ترین آمار از طرح نوآفرین

1۷63 شرکت نوآفرین شدند
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رکود بازار جهانی، طال را ارزان کرد
ریزش 50 هزار تومانی قیمت سکه

بازار تهران در حالی در نخس��تین روز هفته شاهد کاهش قیمت انواع سکه 
و ط��ال بود ک��ه در بازارهای جهانی نیز قیمت طال روند کاهش��ی داشت و هر 
اونس طال به ارزان تری��ن قیمت خود ظرف سه سال گذشته رسید. به گزارش 
خبرآنالی��ن، هر گرم طالی 18 عیار در ب��ازار طالی تهران با قیمت ۴01 هزار 
و ۴۴8 توم��ان خری��د و فروش شد که این مهم از کاهش حدود ۶ هزار تومانی 
خبر می دهد. بر این اساس هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۳میلیون و 
۹۳۵ هزار تومان خرید و فروش شد که نشان از کاهش حدود ۵0 هزار تومانی 
سکه است. سکه طرح قدیم نیز ۳ میلیون و ۹۳0 هزار تومان خرید و فروش شد. 
نرخ نیم سکه بهار آزادی و ربع سکه نیز به ترتیب 2 میلیون و ۷0 هزار تومان و 
یک میلیون و 2۹0 هزار تومان تعیین شد که بر این اساس نیم سکه 20 هزار 
تومان ارزان تر شد ولی قیمت ربع سکه تغییری نکرد. در بازار جهانی ارزش نیز 
هر اونس طال هزار و ۴۵۹ دالر اعالم شد که از کاهش قیمت ۳.۵ درصدی ظرف 
یک هفته خبر می دهد.  قیمت دالر نیز در روز گذشته با تغییری اندک نسبت به 
روز پنجشنبه گذشته، 11 هزار و۳۵0تومان در صرافی های بانکی قیمت گذاری 
شد. نرخ خرید دالر نیز در صرافی های بانکی 11 هزار و 2۵0 تومان اعالم شده 
اس��ت. این فاصله 100 تومانی به طور سنتی بین قیمت خرید و فروش وجود 
دارد. قیم��ت یورو نیز در صرافی های بانکی 12 هزار و ۶۵0 تومان اعالم شده و 

قیمت خرید یورو هم 12 هزار و ۵۵0 تومان اعالم شده است.

دبیر کانون بانک ها و موسسات خصوصی مطرح کرد
2 نکته قابل توجه در افزایش سرمایه بانک ها

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی دو نکته را درخصوص 
افزایش سرمایه بانک ها از محل تجدید ارزیابی دارایی عنوان کرد و گفت براساس 
اع��الم معاون نظارتی بانک مرکزی، بانک ه��ا نمی توانند از محل اموال و دارایی 
ثابت خود تجدید ارزیابی کنند و از این محل افزایش سرمایه داشته باشند زیرا 
باید دارایی و اموال تملیکی و ثابت بانک ها که متعلق به سپرده گذاران است به 
فروش برسد. محمدرضا جمشیدی در گفت وگو با ایِبنا و در پاسخ به اینکه آیا 
امکان��ی برای بانک ها فراهم شده که از محل تجدی��د ارزیابی دارایی های خود 
نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند؟ گفت: در ایام اخیر ممکن است این 
امکان فراهم شده باشد. از این رو این سوال متضمن دو پاسخ است. اول آنکه در 
ایام اخیر و حتی سال جاری هیچ گونه مجوز یا بخش��نامه ای درخصوص تجدید 
ارزیاب��ی دارایی های ثابت بانک ها برای تبدیل به سرمایه در اختیار بانک ها قرار 
نگرفت��ه و لذا موضوع به کلی مورد تکذیب ق��رار دارد. دبیرکل کانون بانک ها و 
موسسات اعتباری خصوصی، ادامه داد: اما پاسخ دوم که امیدآفرین است آنکه 
در اردیبهش��ت ماه سال جاری پیش��نهادی از سوی کانون بانک ها خدمت آقای 
جهانگی��ری تقدیم شد که با توجه ب��ه مفاد مصوبه 1۶ مرداد ۹۷ هیات وزیران 
درخص��وص پذیرش رسمی نظ��ام دو نرخی ارز که منتج به تفاوت نرخی برای 
دارایی ه��ای ارزی بانک ه��ا شد و از این بابت س��ودی متفاوت با عملکرد عادی 
بانک ه��ا نصیب آنها شد، تفاوت سود متعلقه با موافقت شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی با تسری مفاد مصوبه مورخ 1۶ تیر ۹۷ شورای مزبور که محدود به سال 
۹۷ بود، مصروف افزایش سرمایه بانک ها شود. به گفته جمشیدی، این پیشنهاد 
مورد موافقت جهانگیری قرار گرفت و در نتیجه الیحه الزم با موافقت و از طریق 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تقدیم ریاست جمهوری شد بنابراین این 
امی��د وجود دارد با توجه ب��ه گذشت زمان، نوبت طرح موضوع در شورای عالی 
هماهنگی سران ق��وا فراهم شده باشد. به ویژه آنکه شورای پول و اعتبار نیز با 
صدور مصوب��ه ای در خردادماه مصرف سود حاصله به شرح یادشده را غیرقابل 

تقسیم بین سهامداران و منحصر به افزایش سرمایه بانک ها دانسته است.     

گزارش بانکر نشان می دهد
 درخشش بانک های ایرانی

در صنعت مالی اسالمی
پن��ج بانک ایران��ی در رتبه بندی 201۹ بانکر از موسس��ات مالی اسالمی در 
میان 10 بانک اسالمی برتر برخوردار از سریع ترین رشد که ۵00 میلیون دالر 
دارای��ی ق��رار دارند، جای گرفتند. براساس نمودار بانک��ر از بانک های مطابق با 
شریعت اسالمی که سریع ترین نرخ رشد را داشتند، بانک دی با اموالی به ارزش 
۷8۴2.۹8 میلیون دالر در صدر فهرست قرار گرفت  در حالی که بانک صنعت 
و معدن با اموالی به ارزش 1۴۹۹۵.۷۵ میلیون دالر در رتبه هفتم، بانک آینده 
با اموالی به ارزش 2۶18۵.۹۳ میلیون دالر در رتبه هشتم، بانک شهر با اموالی 
به ارزش 1۷8۴۴.20 میلیون دالر در رتبه نهم و بانک قرض الحسنه مهر ایران با 
اموالی به ارزش ۴2۴۳.۳۴ میلیون دالر در رتبه دهم این فهرست جای گرفت.

بانکنامه

فرص��ت امروز: طرح استفاده اجباری از رم��ز دوم یک بار مصرف قرار 
ب��ود از ابتدای خردادماه امس��ال اجرا شود، اما به دلی��ل ناتوانی برخی 
بانک ه��ا در ایج��اد زیرساخت های پایدار و مطمئ��ن، این مهم به تاخیر 
افت��اد، تا اینکه روز گذشته بانک مرک��زی در اطالعیه ای اعالم کرد که 
انج��ام تراکنش بانکی از ابت��دای دی ماه فقط با رمز دوم پویا امکان پذیر 
است و شهروندان برای دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه به بانک 

صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.
ای��ن در حال��ی است که این روزه��ا با وجود افزای��ش ضریب امنیت 
پرداخت ه��ای اینترنتی، هنوز هم برخی سودجوی��ان اقدام به دزدی از 
حساب های برخی مشتریان بانکی می کنند. در همین راستا، عبدالناصر 
همت��ی، رئیس کل بانک مرکزی از ماه های پایانی سال گذشته از اجرای 
طرح رمز دوم پویا )یک بار مصرف( به جای رمز دوم ایس��تا )ثابت( برای 
کارت ه��ای بانکی خبر داد و اعالم کرد ک��ه این طرح از خردادماه سال 

1۳۹8 به صورت اجباری اجرا می شود.
ب��ر همین اساس، برخ��ی بانک ها از همان سال گذشت��ه با راه اندازی 
سیس��تم های سخت افزاری و نرم افزاری رمز دوم پویا، اقدام به ارائه رمز 
دوم یک ب��ار مصرف به مش��تریان خود کردند و قرار ب��ود که این طرح 
از خرداد امس��ال اجرای��ی شود، اما در ابتدای س��ال ۹8 اتفاقی رخ داد 
که باعث شد مس��ئوالن بانک مرک��زی در اجرای این طرح دچار تردید 
شون��د؛ چراکه شرکت اپل، دسترسی برخی اپلیکیش��ن های ایرانی را به 
بهان��ه تحریم های آمریکا علیه ایران محدود ک��رد و این در حالی است 
که مس��ئوالن بانک مرکزی تصمیم داشتند رمزهای یک بار مصرف را از 
طریق اپلیکیشن های بانکی در اختیار مردم قرار دهند. در همین حین، 
بان��ک مرکزی اع��الم کرد که اجباری شدن رم��ز دوم یک بار مصرف به 
تعویق افتاده و زمان مشخصی را برای اجرایی آن اعالم نکرد تا اینکه در 

ابتدای این هفته در اطالعیه ای از اجباری شدن رمز دوم یک بار مصرف 
از یک ماه و نیم دیگر یعنی اول دی ماه خبر داد.

اجبار از دی ماه
ب��ه گزارش ایس��نا و به گفته رئی��س کل بانک مرک��زی، اتصال همه 
بانک ها به سیستم متمرکز پیامکی بانک مرکزی تا دی ماه زمان می برد 
و اجباری ش��دن استفاده از رمز دوم پویا تا آن زمان امکان پذیر نیس��ت؛ 
ح��ال آنکه برخی بانک ها استفاده از این خدمات را اجباری کرده اند که 
در این میان، بانک مرکزی هم نهایتا اجرای این امر را تا دی ماه اجباری 

اعالم کرد و از مشتریان خواست که اقدامات الزم را انجام دهند.
در همی��ن حال، رئی��س کل بانک مرکزی با بی��ان اینکه بیش از ۳0 
بانک، فعال سازی رمز پویا را شروع کرده اند، گفت که به دلیل هوشمند 
نبودن بس��یاری از موبایل ها، اجباری کردن استفاده از رمز پویا در حال 
حاضر مقدور نیست. همتی تاکید کرد که مسئولیت حفاظت از اطالعات 
مشتریان به عهده بانک هاست و هرگونه ضرر و زیان وارده از این ناحیه 

به عهده آنهاست.
به گفت��ه او، بانک ها اطالع رسانی درخصوص مزای��ای استفاده از رمز 
پویا را آغاز کرده اند و در حال حاضر رمز ایس��تا و رمز پویا توامان فعال 
هس��تند، اما مش��تریان به دلیل راحتی، ترجیح می دهند از رمز ایس��تا 

استفاده کنند.
رئی��س کل بانک مرکزی ب��ا بیان اینکه رمز ایس��تا باید ب��ه گونه ای 
غیرفع��ال شود که موجب نگرانی مش��تریان، در دریافت روزانه بیش از 
10 میلیون خدمت نش��ود، تصریح کرد ک��ه تعدادی از بانک ها هنوز به 
سرویس شاهکار برای انطباق شماره ملی و موبایل مشتریان خود متصل 

نیستند.
به گفته همتی، بانک مرکزی یک سیس��تم متمرکز مبتنی بر پیامک 

راه اندازی کرده اس��ت، اما اتصال تمامی بانک ها به آن تا ابتدای دی ماه 
فرص��ت نیاز دارد و عمال اجباری شدن رمز دوم یک بار مصرف تا دی ماه 

زمان می برد.
رمز دوم و چند سوال

در این بین مش��خص نیس��ت که اگر اجباری کردن رم��ز دوم پویا با 
مش��کالتی از جمله نداشت��ن گوشی های تلفن هم��راه هوشمند مواجه 
است، چطور برخی از بانک ها رمز دوم پویا را اجباری کرده اند؟ از سوی 
دیگر یکی از مش��کالتی که پیش از این گفته می شد، هزینه زیادی بود 
ک��ه وزارت ارتباط��ات قرار بود از بانک ها برای تایی��د شماره تلفن افراد 

با کد ملی بگیرد که مشخص نیست این هزینه کاهش یافته یا خیر؟
همچنین راه اندازی خدمات رمز دوم پویا در برخی بانک ها حدود ۳۳ 
ه��زار تومان هزینه دارد که به نس��بت کارمزده��ای بانکی رقمی باال به 
نظر می رسد و این در حالی است که دریافت این رمزها اجباری است.

سراغ درگاه های مشکوک نروید
در ای��ن میان، روز گذشت��ه بانک مرکزی در اطالعی��ه ای اعالم کرد 
ک��ه »به اطالع مش��تریان شبکه بانکی کش��ور می رساند ک��ه بانک ها و 
موسس��ات اعتباری در راستای ارتقای سطح امنیت تراکنش های بدون 
حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده اند. 
از آنجاک��ه انجام تراکنش های بانکی و پرداخ��ت از ابتدای دی ماه سال 
جاری صرفا ب��ا رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود، خواهش��مند است 
هموطنان به منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه خود به بانک 
صادرکننده کارت خود مراجعه کنند. همچنین در راستای پیش��گیری 
از برداشت های غیرمجاز در فضای مجازی الزم است صرفاً از درگاه های 
مجاز بانکی و پرداخت استفاده و از ارائه اطالعات در درگاه های مشکوک 

جدا خودداری شود.«

انجام تراکنش بانکی فقط با رمز پویا از ابتدای دی ماه

رمز دوم یک بار مصرف سرانجام اجباری شد

پ��س از گذشت یک سال از تصویب قان��ون  جدید  چک که موجب کاهش صدور 
چک بالمح��ل و افزایش امکان وصول وجه چک برگش��تی می شود، همچنان شاهد 
کم کاری  بانک  مرکزی و نظام بانکی در زمینه اجرای این قانون هستیم تا معامله با 

این ابزار پرداخت پرریسک باقی بماند.
به گ��زارش فارس، پس از تصویب قانون جدید چ��ک در آبان ماه ۹۷، امیدواری 
کسبه و فعالین اقتصادی درباره افزایش امنیت مالی و ریسک پذیری پایین تر برای 
قبول چ��ک افزایش قابل توجهی یافت. دلیل اصلی آن نی��ز نوآوری های موثر این 
قان��ون است به طوری که صدور چک بالمحل را هزینه زا و وصول چک برگش��تی 

را ساده تر کرده  است.
مزی��ت اصل��ی قانون جدید چک، ساده س��ازی فرآیند دادرس��ی برای چک های 
برگش��تی است. در قانون قبلی، فرآیند دادرسی پرهزینه و وقت گیر بود. به طوری 
ک��ه در همان ابتدا ۳.۵ درصد مبلغ چک برای حق دادرسی و به طور میانگین 10 
درص��د مبلغ چک نیز ب��رای حق الوکاله باید کنار گذاشته می ش��د و از آن مهم تر 
معموال این فرآیند یک الی دو سال به طول می انجامید. به همین دلیل افراد معموال 
ترجی��ح  می دادند از حق خود گذشته و ی��ا از راه  های دیگری مانند شرخری حق 

خودش��ان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگف��ت دارنده چک و یا بروز 
آسیب های اجتماعی بسیاری می شد، اما طبق قانون جدید، بانک ها مکلف هستند 
پس از گذشت 2۴ ساعت از ثبت برگشتی و غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه 
متمرکز بانک مرکزی، به میزان کسری مبلغ چک در حساب های دیگر صادرکننده، 
حتی در بانک های دیگر مس��دود کنند و ظرف حداکثر 20 روز با پیگیری قضایی، 
کسری مبلغ چک از حساب صادرکننده برداشت و به حساب دارنده واریز می گردد.
طب��ق م��اده ۵ قانون جدید چک، باید کد رهگیری برگش��ت چ��ک، به صورت 
چاپ شده روی گواهینامه برگشت چک حک شده باشد، تا قوه قضائیه بتواند سریعا 
اجراییه صادر کرده و دارنده چک برگش��تی، به سرعت به حق خود دست یابد، اما 
در ای��ن میان، پ��س از گذشت حدود یک سال، نه تنها این ک��ار به جز موارد خاص 
ص��ورت نمی گیرد، بلکه بعضی بانک ها، هنوز از دستور دادن کد رهگیری بی اطالع 
هس��تند و باقی بانک ها نیز کد رهگیری را به ص��ورت دست نویس می دهند که از 

لحاظ قانونی مشکل دارد.
بازدید خبرنگار ما از چند بانک دولتی و خصوصی نشان می دهد که کارمندان و 
حتی مدیران بعضی بانک ها به صورت کامل از قانون جدید چک اطالع ندارند و یا 

ناقص به آن عمل می کنند. به عنوان مثال، کارمند یکی از بانک ها به کلی از اینکه 
بای��د کد رهگیری بدهد بی اطالع است و وقتی از معاون بانک سوال شد هم جواب 

قطعی دریافت نشد.
از ط��رف دیگر، با پرس و جو از چند وکیل دادگس��تری مطل��ع از این موضوع، 
اجم��اع نظرات ب��ر این بود که ب��دون درج کد رهگیری ب��ر روی گواهی های عدم 
پرداخت بانک ها امکان استفاده از مزایای قانون جدید چک به ویژه کوتاه شدن زمان 
رسیدگی و صدور اجراییه وجود ندارد. به عبارت دیگر، کس��به و فعالین اقتصادی 
برای پیگیری قضایی چک برگش��تی، همچنان باید ضمن پرداخت ۳.۵درصد مبلغ 
چک به دادگاه و مبلغ هنگفت حق الوکاله، باز هم حدود یک تا دو سال، از پله های 

دادگاه باال و پایین بروند تا شاید بتوانند حق خود را بگیرند.
انتظار فعالین و کس��به اقتصادی و همچنین مردم این  است که با اجرای کامل 
قانون جدید چک، راه بر سودجویان بسته شده و دارندگان چک نیز بتوانند با ریسک 
کمت��ری از این ابزار اقتصادی استفاده کنن��د. ضمنا ارزش این ابزار اقتصادی نیز با 
اج��رای کامل قانون جدید، احیا شده و منجر به اتفاقاتی مثبت مانند رونق تولید و 

افزایش کارآفرینی خواهد شد.

اجرای کامل قانون جدید چک همچنان معطل مانده است

چرا معامله با چک هنوز پرریسک است؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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ارزش دالر در آخرین ماه تابستان 4.2درصد ریخت
بازار ارز، کاهش مداخالت و تداوم ثبات

فرص��ت امروز: براساس آمارهای بان��ک مرکزی، متوسط قیمت ف�روش یک 
دالر آمریکا در شهریورماه امس��ال در بازار ارز 11 هزار و ۳۹1 تومان بود که در 
مقایسه با ماه قبل یعنی مردادماه ۴.2درصد و در قیاس با ماه مشابه سال گذشته 
۹.8درصد کاهش داشته است بر این اساس، حداقل و حداکثر نرخ فروش یک 
دالر آمریک�ا در آخرین ماه تابستان به ترتیب 10 هزار و ۹80 تومان و 11 هزار 
و ۶۴0 تومان بوده است. همچنین در شهریورماه امسال متوسط قیمت فروش 
یک یورو در بازار آزاد شهر تهران 12 هزار و ۶۳۹ تومان بود که در مقایس��ه با 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵.8درصد و 1۴.۴درصد افزایش داشته 
است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در این ماه به ترتیب 12 
هزار و ۳۶۳ تومان و 1۳ هزار و ۳۴ تومان بوده است. در عین حال، در شش ماه 
اول سال 1۳۹8 متوسط قیمت فروش یک دالر آمریکا و یک یورو در بازار آزاد 
شهر تهران به ترتیب 12 هزار و 8۹0 تومان و 1۴ هزار و ۵88 تومان بوده است.

در همین زمینه، نرخ ارز در تداوم روند نزولی خود که از خردادماه امس��ال 
آغاز شده، در آخرین ماه از نیمه اول سال هم با کاهش مواجه شده و بازدهی 
این دارایی مالی در این بازه زمانی منفی بوده است. طبق گزارشی که شرکت 
سرمایه گذاری سامان مجد منتش��ر کرده است، میزان کاهش نرخ ارز در نیمه 
اول س��ال معادل منفی 1۳.2درصد ب��وده است. روند نزولی ن��رخ ارز آزاد در 
ماه ه��ای اخیر سبب شده تا شکاف میان قیمت دالر در بازار و سامانه نیما در 
شهریورماه به کمترین سطح طی یک سال عمر این سامانه برسد. شکاف میان 
ن��رخ ارز بازار و سامانه نیما در ح��ال حاضر کمتر از ۴درصد است. درخصوص 
دالیل کاهش نرخ ارز در ماه های اخیر، بررسی شرایط عرضه نشان می دهد که 
در نیمه اول سال میزان عرضه ارز در سامانه نیما تغییر محس��وسی نداشته و 
به غیر از اردیبهشت ماه )زمان تغییر دستورالعمل بانک مرکزی در مورد نحوه 
عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما(، میزان عرضه در سایر ماه ها نرمال 
ب��وده است. مجموع عرضه ارز ط��ی نیمه اول سال در سامان��ه نیما حدود 8 
میلی��ارد دالر بوده )که این رقم تقریبا معادل ۴0درصد از مجموع نیاز وارداتی 
کشور در همین دوره بوده( است. با توجه به ثبات نسبی میزان واردات، به نظر 
می رسد که افت تقاضای معامالتی نیز علت کاهش نرخ ارز طی نیمه اول سال 
نبوده است. به گزارش سنا، از سوی دیگر باید توجه داشت که شرایط سیاست 
خارجی کش��ور در سال ۹8 نسبت به سال ۹۷ چندان آرام تر نبوده لذا سناریو 
کاهش نرخ ارز از این ناحیه نیز چندان محتمل به نظر نمی رسد. با این تفاسیر، 
به نظر می رسد که تغییر دستورالعمل بانک مرکزی جهت عرضه ارز حاصل از 
صادرات در سامانه نیما تنها فرضیه ای است که می تواند در مورد علل کاهش 
نرخ ارز مورد بررسی قرار گیرد؛ تس��هیل شرایط عرضه ارز در سامانه نیما )از 
طری��ق کاهش میزان تکلیف عرضه در سامان��ه از ۹0درصد به ۶0درصد برای 
پتروشیمی ها و ۵0درصد برای سایرین( و اجازه نزدیک شدن نرخ سامانه نیما 
به نرخ بازار، دو تغییر اساسی بوده که در اردیبهش��ت ماه روی داده است. این 
تغییرات از یکسو سبب شده تا انگیزه عدم بازگشت ارز به کشور به حداقل برسد 
و عرضه ارز در بازار افزایش یابد و از سوی دیگر باعث شده تا شرایط سفته بازی 

در بازار ارز )ناشی از شکاف میان قیمت ها( به حداقل برسد. 

دریچه

در اولی��ن روز معامالت بورس ته��ران در این هفته، نماگرهای این 
ب��ازار با افزایش مواجه شدند و خودرویی ها از جمله گروه هایی بودند 
که توانستند عمدتا با رشد ۴درصدی مواجه شوند. همچنین بانک ها 
در رتب��ه دوم از نظر ارزش معامالت پس از خودرویی ها قرار گرفتند. 
شاخ��ص کل بورس هم ۵2۵ واحد رشد داش��ت و در نهایت به رقم 

۳0۵ هزار و 8۵8 واحد رسید.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق 
به��ادار تهران در اولین روز هفته ج��اری ۵2۵ واحد رشد کرد و 
ب��ه رقم ۳0۵ ه��زار و 8۵8 واحدی رسید. همچنین شاخص کل 
ه��م وزن هم جهت با شاخص اصلی رش��د ۵۶2 واحدی را تجربه 
ک��رد و تا رقم 8۶ ه��زار و 2۵1 باال رفت. شاخص آزاد شناور نیز 
ب��ا 12۵۳ واحد رشد مواجه شد و ت��ا رقم ۳۵۵ هزار و ۶1۷ باال 
رف��ت. شاخص بازار اول و دوم هر ک��دام به ترتیب ۵۵۴ و 2۹2 

واحد رشد کردند.
ایران خ��ودرو، بانک پاسارگاد، سایپا و بانک ملت بیش��ترین تاثیر 
مثب��ت را روی شاخص ه��ای بازار سرمایه داشتن��د؛ به نحوی که هر 
ک��دام از نماده��ای یادشده به ترتی��ب 1۴۵، 1۳۵، 108 و ۹۵ واحد 
روی شاخص های بازار سرمایه تاثیر مثبت داشتند. صنایع پتروشیمی 
خلی��ج فارس، پاالیش نفت بندرعباس، بانک پارسیان و پاالیش نفت 
اصفه��ان نیز ه��ر کدام ب��ه ترتی��ب 10۷، ۹۶، ۷0 و ۶0 واحد روی 

شاخص های بازار تاثیر کاهشی داشتند.
در گ��روه خودرو و ساخت قطعات، حجم معامالت به ۶۷۹ میلیون 
سهم و اوراق مالی رسید و ارزش آن تا 210 میلیارد تومان باال رفت. 
تع��داد معامالت نیز تا ع��دد ۵2 هزار و ۷۷۷ باال رفت و بدین ترتیب 

این گروه بیشترین ارزش معامالت را شاهد بودند.

خودرویی ها اول شدند؛ بانک ها دوم
در بس��یاری از نماده��ای شاخص ساز این گروه همچ��ون سایپا، ایران 
خ��ودرو و پارس خ��ودرو و ریخته گری تراکتورسازی ای��ران شاهد رشد 
بی��ش از ۴درصد بودیم. بانک ه��ا هم در رتبه دوم از نظر ارزش معامالت 
ق��رار گرفتند؛ ب��ه طوری که ۶۹1 میلیون سهم ب��ه ارزش بیش از 11۷ 
میلیارد تومان در این گروه جابه جا شد. فلزات اساسی نیز جزو گروه های 
پرمعامله روز شنبه بودند؛ در این گروه ۹8 میلیون سهم به ارزش بیش از 
82 میلیارد تومان داد و ستد شد. در این گروه در نماد مس شهید باهنر 
در مقاطع��ی شاهد صف های فروش بودیم هرچند که بیش��تر سهم های 
گروه فلزات با رشد قیمت مواجه بودند. ارزش کل معامالت بورس تهران 
رقم 120۷ میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معامالت از رقم 2میلیارد 
و ۶00 میلیون سهم و اوراق مالی گذشت. همچنین تعداد معامالت این 
بازار عدد ۳۴۹ هزار و 118 را به ثبت رساند. در بورس تهران 1۷۵ سهم 
با رشد قیمت و 1۷۷ سهم با افت قیمت روبه رو بودند. در فرابورس ایران 
نیز تعداد نمادهای مثبت به 11۵ و تعداد نمادهای منفی به ۹1 رسید.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز در نخستین روز هفته نزدیک به 10 واحد رشد 
داشت و بر روی کانال ۳ هزار و 8۹۴ واحد ثابت ماند. همچنین در این 
ب��ازار یک میلیارد و 102 هزار برگه سه��م به ارزش بیش از ۵۷ هزار و 
۵0۶ میلی��ارد ریال داد و ست��د شد. در بین تمامی نمادها، توسعه مولد 
نیروگاه��ی جهرم )بجهرم(، آتیه داده پرداز )اپرداز(، مدیریت انرژی امید 
تابان هور )وهور( بیش��ترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند. 
در مقابل نیز نماد تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، پتروشیمی مارون 
)مارون(، قاسم ایران)قاس��م( و صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا( 

مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

رشد معامالت بورس انرژی در بهار امسال
مرکز آمار ایران همچنین روز گذشته با انتش��ار گزارش فصلی اقتصاد 
ایران اعالم کرد: ارزش معامالت بورس انرژی در پایان بهار ۹8 رشد یک 

دهم درصدی نسبت به سه ماه پایانی سال ۹۷ داشت.
جزییات اطالعات منتش��رشده حاکی از آن است که در پایان بهار 
۹8، در بازار فیزیکی بورس انرژی ارزش معامالت با یک دهم درصد 
افزایش نس��بت به فصل گذشته »زمستان ۹۷« به ۳2.28۴ میلیارد 
ریال و در بازار مشتقه ارزش معامالت به 8.۵۳2 میلیارد ریال رسیده 

است.
براس��اس این گ��زارش، در دوره سه ماهه ابتدایی امس��ال و در بازار 
فیزیکی بورس انرژی، ارزش معامالت بازار فیزیکی با 0.1 درصد افزایش 
ب��ه ۳2.28۴ میلیارد ریال رسیده و این در حالی است که در زمس��تان 
سال ۹۷ با 28.2درصد کاهش ب��ه ۳2.2۴1 میلیارد ریال، در پاییز ۹۷ 
ب��ا ۷۹.8درصد افزایش ب��ه ۴۴.۹01 میلیارد ریال، در تابس��تان ۹۷ با 
۴2.۷درصد افزایش به 2۴.۹۷0 میلیارد ریال و در بهار ۹۷ با 1۳درصد 
افزایش به 1۷.۵00 میلیارد ریال در این آمار منتشرشده به ثبت رسیده 

است.

رشد 525 واحدی شاخص بورس در نخستین روز هفته

بازهم خودرویی ها اول شدند
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صادرات سیمان از پارس جنوبی ممنوع شد
براس��اس ابالغی��ه جدی��د منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی پ��ارس جنوبی به 
تولیدکنندگان، صادرات غیرنفت��ی از جمله سیمان و کلینکر از این منطقه 

ممنوع شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، براساس ابالغیه جدید 
منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی به تولیدکنندگان، صادرات غیرنفتی  از 

جمله سیمان و کلینکر از این منطقه ممنوع شده است.
ای��ن موضوع در شرایطی اعمال شده که صادرکنندگان در شرایط تحریم 
ب��ه سختی بازارهای هدف را برای ص��ادرات محصوالت به دست آورده اند و 

این موضوع ضرر زیادی را به آنها وارد خواهد کرد.
بررسی ها نش��ان می دهد ۴ تا ۵ شرکت بزرگ تولیدکننده سیمان حدود 

۳0 تا ۵0درصد محصوالت خود را از این منطقه صادر می کردند.

سردرگمی مالزی به خاطر تحریم های آمریکا 
علیه ایران

مالزی شاهد موجی از اعتراضات علیه بس��ته شدن حساب های بانکی بوده 
که بیش��تر متعلق به مهاجرانی از کش��ورهای مس��لمان از جمله ایران بوده 
است.  به گزارش تسنیم به نقل از آناتولی، مالزی شاهد موجی از اعتراضات 
علیه بس��ته شدن حساب های بانکی بوده که بیش��تر متعلق به مهاجرانی از 

کشورهای مسلمان از جمله ایران بوده است.
 بسته شدن این حساب ها توسط بانک های مالزی عمدا و تحت فشار سایر 

کشورها از جمله آمریکا صورت گرفته است.
 در روز چهارشنبه حداقل ۴۳۵۳ تبعه قانونی مالزی دادخواستی علیه دو 

بانک این کشور به خاطر بسته شدن حساب های شان داده اند.
 بسته شدن این بانک ها حدود شش ماه پیش توسط  می بنک و سی آی 

ام بی، دو بانک بزرگ مالزی آغاز شد.
 طبق گفته منابع، شهروندانی که حساب های شان بسته شده از کشورهایی 

مانند ایران، الجزایر، عراق، نیجریه، سوریه، اوکراین و یمن بوده اند.
 مالزی مش��خص نکرده چند حساب بانکی متعلق به اتباع خارجی بسته 
شده اند ولی رسانه داخلی این کش��ور اعالم کرد هزاران حساب بانکی تحت 
تاثی��ر ق��رار گرفته اند.  یک��ی از منابع آگاه گفت این اق��دام برای به حداقل 
رساندن خطرات تجارت این کش��ور مخصوصاً ب��ا آمریکا و به توصیه هیأت 

ضد پولشویی این دو بانک انجام شده است.
 ماهاتی��ر محم��د، نخس��ت وزیر مال��زی گفت که این کش��ور ب��ه خاطر 
تحریم های یکجانبه واشنگت��ن علیه تهران نمی تواند با ایران تجارت داشته 
باش��د. وی در حاشیه سی و پنجمین اجالس آ س��ه آن تأکید کرد که این 
اقدام مخالف قانون است. ماهاتیر گفت: »هیچ قانونی در سازمان ملل وجود 
ندارد که طبق آن، اگر یک کش��ور از کشور دیگری راضی نبود بتواند آن را 
تحریم کند و کشورهای دیگری را هم که با آن تجارت دارند تحریم کند.«

 ماهاتیر در اکتبر گفت که مالزی تحت فشار نهادهای خاصی قرار دارد تا 
حساب های بانکی شرکت ها و اشخاص ایرانی را در مالزی به خاطر تحریم ها 

علیه ایران ببندد.

واردات 60 میلیون دالری چرم در کشور
رئیس اتحادیه تولید کنندگ��ان کفش چرم دست دوز گفت سالیانه حدود 

۵0 تا ۶0 میلیون دالر چرم واردات کشور می شود.
رسول شج��ری، رئیس اتحادیه تولید کنندگ��ان کفش چرم دست دوز در 
گفت وگ��و ب��ا باشگاه خبرنگاران ج��وان، اظهار کرد: ب��ا واحد هایی که چرم 
مصنوعی را به عنوان چرم طبیعی و با کیفیت پایین به دست مصرف کننده 

می رساند برخورد جدی خواهد شد.
رئیس اتحادیه تولید کنندگ��ان کفش چرم دست دوز ادامه داد: زمانی که 
افراد ب��رای خرید کاال اق��دام می کنند حتما از فروشن��ده درخواست جواز 
کس��ب را دریافت کنند چراکه بسیاری از این واحدها، به صورت غیرقانونی 
در حال فعالیتند. شجری با بیان اینکه ۵0 تا ۶0 میلیون دالر در این صنف، 
واردات داری��م، اظهار کرد: وضعیت واردات مواد اولیه تولید بهبود یافته، اما 
هنوز هم مش��کالتی وجود دارد که وزیر صنع��ت، معدن و تجارت قول رفع 
آنه��ا را داده است. رئیس اتحادیه تولید کنندگ��ان کفش چرم دست دوز در 
پاس��خ ب��ه این پرسش که قاچاق در این صنف به چ��ه میزان رسیده است؟ 
تصریح کرد: آمار دقیقی در دست نیس��ت و فقط می توان گفت که نس��بت 
به سال گذشت��ه، کاهش یافته است. شجری با تاکید بر اینکه نوسانات نرخ 
ارز، بر این واحد های تولیدی تاثیر گذاشته است، اظهار کرد: افزایش قیمت 
انواع اسعار در بازار آزاد به طور مس��تقیم در بازارهایی نظیر چرم تاثیرگذار 
است. تولیدکنندگان از مس��ئوالن درخواست دارند در ثابت نگه داشتن نرخ 

ارز تالش کنند.
رئی��س اتحادی��ه تولید کنندگان کفش چ��رم دس��ت دوز در پایان گفت: 
متاسفان��ه بازار فروش چرم و محصوالت فرآوری شده آن این روزها در رکود 

به سر می برند.

توجه به کیفی سازی محصوالت تولیدی در 
اولویت قرار گیرد

رئی��س سازمان صنع��ت، معدن و تجارت آذربایج��ان غربی گفت کاهش 
فرآیند مراحل اخذ گواهی استاندارد امری ضروری است.

غالمرضا بابایی روز گذشته در جلس��ه شورای استاندارد آذربایجان غربی 
که در سالن جلس��ات استانداری برگزار شد، افزود: برای سرعت بخشیدن به 
تولید و توسعه در استان بای��د فرآیند مراحل اخذ گواهی استاندارد کاهش 
یابد. وی خاطرنش��ان کرد: در بحث صادرات محصوالت غیرنفتی باید زمان 

صدور گواهی و مجوزها نیز کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، بابایی با اشاره به تحریم های دشمنان علیه ملت ایران و 
بروز برخی مش��کالت در حوزه تولید و صادرات تصریح کرد: نیاز است برای 
توسعه محص��والت صادراتی و رغبت به خرید محص��والت داخلی توجه به 
استاندارد و کیفی سازی را جزو اولویت ها قرار دهیم. رئیس سازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت آذربایجان غربی تجهیز آزمایش��گاه  های استاندارد را امری 
ض��روری اعالم و اظهار ک��رد: اگر واحدهای تولیدی که خوشه ای هس��تند 
از آزمایش��گاه های اداره استاندارد استفاده کنند ضم��ن استانداردسازی به 
کاهش هزینه سرمایه گذاران نیز کمک خوبی خواهد شد. بابایی یادآور شد: 
استانداردس��ازی باید در گام اول تولید صورت گیرد چراکه رسیدن به تولید 

بسیار بدون داشتن کیفیت و استاندارد ارزشی ندارد.
وی ادامه داد: درحال حاضر چهار آزمایش��گاه با همکاری اداره استاندارد 

آذربایجان غربی در گمرکات استان فعالیت می کنند.

اخبـــار

رئیس انجمن صنایع نس��اجی ایران گفت در سال ۴00 هزار تن نخ 
تولید می شود که تمام این میزان در کشور استفاده می شود.

محمدجعفر شهالیی ن��ژاد، رئیس انجمن صنایع نس��اجی ایران در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تولید پنبه در کشور، 
گفت: وزارت جهاد کشاورزی مدعی است امسال با رشد ۳0 درصدی 
تولید پنبه، در مجموع ۶0 تا ۷0 هزار تن پنبه در کشور برداشت شود.

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران گفت: یکی از مشکالت عمده در 
تولید پنبه عدم حمایت از پنبه کاران و کوچک بودن زمین کشاورزان 
است. مافیای پنبه یکی از بزرگترین مش��کالت این حوزه هستند، در 
شرای��ط کنونی بای��د پنبه با قیمت مناسب از کش��اورز خریداری و با 
قیم��ت منطقی به متقاضیان فروخته شود، اما متأسفانه در کش��ور ما 

این چرخه معیوب است.
شهالیی ن��ژاد با اشاره به اینکه طی ماه های گذشته حجم زیادی نخ 

ب��ه صورت رسمی و غیررسمی وارد کش��ور شده است، گفت: واردات 
رسمی و غیررسمی نخ شرایط سختی را برای صنعت نس��اجی کشور 

ایجاد کرده است.
او درباره مش��کالت صنعت نس��اجی، بیان کرد: زمانی که ۶0درصد 
مالیات پرداخ��ت می کنیم انتظار داریم کل کار در دست ما باشد، اما 
در اصل برخی که حتی این مالیات را پرداخت نمی کنند بدون مشکل 

کار خود را ادامه می دهند.
شهالیی نژاد ادامه داد: متاسفانه رشد چشمگیر قاچاق در کشور، آن 

هم از نوع چمدانی موجب ناراحتی این صنف شده است.
رئیس انجمن صنایع نس��اجی ایران افزود: به دلیل وجود مالیات در 
واردات بیشتر افراد به قاچاق روی می آورند و از این رو این پدیده در 

کشور رو به افزایش است. 
او ب��ا بیان اینکه صادرات��ی در حوزه نخ نداریم، گفت: در سال ۴00 

ه��زار تن ن��خ تولید می شود که تم��ام این میزان در کش��ور استفاده 
می ش��ود. در نتیج��ه صادراتی تحت عن��وان نخ دی��ده نمی شود، اما 
صادرات غیرمس��تقیم نخ یا فرآورده های این محصول از جمله فرش و 

تابلوفرش وجود دارد.
شهالیی نژاد تش��ریح کرد: توان ظرفیتی کشور در تولید نخ محدود 
اس��ت چراکه امکانات الزم برای افزای��ش تولید وجود ندارد، عالوه بر 
ای��ن کمبود نقدینگی یکی دیگر از مش��کالت صنعت نس��اجی است، 
حجم نقدینگی در صنعت نس��اجی نس��بت به سال قبل کاهش یک 

سومی داشته است.
او ب��ا اشاره به قیمت باالی چادر گفت: چادر به دلیل اینکه وارداتی 
است قیمت باالیی دارد متأسفانه تولیدکنندگان داخلی در این صنعت 
مورد حمایت قرار نگرفته اند به همین دلیل واردات به عنوان مسیری 

سهل الوصول در نظر گرفته شده است.

افزایش واردات چمدانی نخ! 

سالیانه ۴۰۰ هزار تن نخ در کشور تولید می شود

سرپرست دفت��ر توسعه خدمات بازرگانی سازم��ان توسعه تجارت ایران گفت 
به منظور ارتق��ای کیفیت کاال های صادراتی، کارگ��روه مدیریت کیفیت مجددا 

فعال خواهد شد.
به گ��زارش باشگاه خبرنگاران جوان، احس��ان قمری گف��ت: براساس مصوبه 
شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، کارگروه مدیریت کیفیت به منظور ارتقای 

کیفیت کاال های صادراتی تشکیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه هدف این کارگروه ارتباط مستمر میان سازمان استاندارد 
و تحقیق��ات صنعت��ی و سازمان توسعه تج��ارت ایران است، افزود: بس��یاری از 
صادرکنندگ��ان از قوانین استاندارد، به خص��وص در شرایط تحریم آگاهی کمی 
دارن��د، از این رو، مباحث مرتبط با استاندارد هم در »بس��ته حمایتی تس��هیل 
فضای کس��ب و ک��ار و حمایت از واردات مواد اولیه و تجهی��زات موردنیاز واحد 

تولی��دی در س��ال حمایت از کاالی ایران��ی« و هم در تدوین بس��ته حمایت از 
صادرات غیرنفتی سازمان توسعه تجارت ایران گنجانده شده است.

سرپرس��ت دفتر توسعه خدمات بازرگانی بیان کرد: توجه به استاندارد کیفیت 
کاال ه��ای صادراتی، به خصوص برای 1۵ کش��ور هدف و هن��د و چین، طی این 
سال ه��ا مغف��ول مانده است که ب��ا فعال شدن کارگ��روه مذک��ور و اخذ نظرات 

کارشناسی از دستگاه های ذی ربط برنامه ریزی خواهد شد.
قمری با اشاره به تفاهم نامه استاندارد ایران با ۵0 کشور، عنوان کرد: برخی از 
کش��ور های طرف قرارداد به تعهدات خود در زمینه استاندارد عمل نمی کنند که 
نیاز است در کمیسیون های مشترک به آن پرداخته شود همچنین مقرر است تا 

با اتحادیه اوراسیا نیز تفاهم نامه ای درخصوص استاندارد منعقد شود.
وی در ادامه گفت: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان هاب صادراتی کشور، 

واس��ط میان صادرکننده و سازمان ملی استاندارد است، بنابراین، صادرکنندگان 
مش��کالت خود در مورد استان��دارد را با سازمان توسعه تج��ارت ایران در میان 

بگذارند.
سرپرست دفت��ر توسعه خدم��ات بازرگانی بیان کرد: ب��ا فعال کردن کارگروه 
کیفی��ت و استاندارد، طرح جامع نظام مدیریت کیفیت با اخذ نظرات کارشناسی 
ویرایش می شود، همچنین نشس��تی به منظ��ور آشنایی صادرکنندگان با قوانین 
استان��دارد، در سازمان توسعه تج��ارت ایران و سازمان ملی استاندارد و با حضور 

مسئوالن این دو سازمان برگزار خواهد شد.
قمری تش��ریح کرد: در تدارک ایجاد غرفه  دائم��ی سازمان ملی استاندارد در 
نمایشگاه های بین المللی هس��تیم تا معرفی و ارائه  خدمات استاندارد به بهترین 

نحو در دسترس صادرکنندگان قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت براساس 
آخرین آمار تا ساعت 11 صبح دیروز 8۵0 رأس دام سبک و ۳00 رأس 

دام سنگین در استان آذربایجان شرقی تلف شده اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، 
اکب��ر فتحی ب��ا اشاره به خس��ارت وارده ب��ه بخش کش��اورزی استان 
آذربایجان شرقی بر اثر زلزله تا ساعت 12 صبح روز گذشته )جمعه 1۷ 

آبان ۹8( گفت: تاکنون خسارت وارده به بیش از 2۷0 جایگاه نگهداری 
دام، گ��زارش شده که در ای��ن بین ۳00 رأس دام سنگین و 8۵0 رأس 
دام سب��ک در اثر تخریب اماکن دامی تل��ف شده اند که اقدام های الزم 

درخصوص دفن بهداشتی آنها، در حال پیگیری و انجام است.
وی به خس��ارت وارده به شهرستان میانه اشاره کرد و افزود: براساس 
گزارش های اولیه تاکنون ۶۵0 رأس دام سبک و 2۵0 رأس دام سنگین 

در تع��داد 1۶ روست��ا در شهرستان میانه تل��ف شده اند و به 1۷0 واحد 
اماک��ن دامی این شهرستان خس��ارت ۴0 ال��ی 100درصدی وارد شده 
اس��ت. رئیس سازمان جهاد کش��اورزی است��ان آذربایج��ان شرقی به 
خس��ارت وارده به شهرستان سراب در اثر این زلزله اشاره  کرد و گفت: 
200 رأس دام سب��ک و ۵0 رأس دام سنگین در شهرستان سراب تلف 

شده است و به 100 واحد دامی خسارت وارد شده است.

کارگروه مدیریت کیفیت در سازمان توسعه تجارت ایران مجدد فعالیت می کند

تلفات دام سنگین و سبک به 1150 رأس رسید

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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انعقاد قرارداد 120 میلیون یورویی در تولید 
قطعات خودرو

رئی��س سازم��ان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ای��ران خبر داد 
120میلی��ون یورو قرارداد تولی��د قطعات انواع مختل��ف خودرو با 

شرکت های داخلی نهایی شده است.
»محمدباق��ر عال��ی« صب��ح روز شنب��ه در حاشی��ه افتتاحی��ه 
چهاردهمی��ن نمایش��گاه بین المللی قطعات، ل��وازم و مجموعه های 
خودرو گفت: راهبرد امس��ال وزارت صنع��ت، راهبرد رونق تولید و 

برنامه عملیاتی آن نهضت داخلی سازی است.
ب��ه گفته وی روز گذشته قرار ب��ود میز سوم نهضت داخلی سازی 
در نمایشگاه تبریز برگزار شود که با توجه به زلزله به زمان دیگری 
موک��ول شد. عالی اعالم ک��رد: تاکنون 120 میلی��ون یورو قرارداد 
تولی��د قطعات خ��ودرو با شرکت ه��ای داخلی نهایی ش��ده است. 
براس��اس راهبرد نهض��ت داخلی س��ازی، تا پایان س��ال 1۴00 به 
10میلیارد دالر خواهیم رسید. رئیس سازمان گس��ترش و نوسازی 
صنایع ایران ادامه داد: این کالن برنامه دارای زیرپروژه های اجرایی 
کامال دقیق است. عالوه بر حوزه خودرو، حدود هشت حوزه در سایر 

بخش های صنعتی نیز وجود دارد.
ب��ه گفت��ه عالی پ��س از تکمیل ساخ��ت قطع��ات و نصب روی  
محصوالت داخلی، شاهد کاهش قیمت قطعات خواهیم بودیم. این 
مقام مسئول تاکید کرد که برای تمامی قطعه سازان برنامه داریم تا 

مشکالت شان را حل کنیم.

طراحی و تولید ورق موردنیاز ساخت کالچ 
خودرو در فوالد مبارکه

ب��رای اولین بار در کش��ور و ب��ا تالش و پش��تکار کارکنان فوالد 
مبارک��ه ورق گرید Mn ۵ 18 وی��ژه ساخت کالچ مورداستفاده در 

صنایع خودروسازی کشور در فوالد مبارکه طراحی و تولید شد.
ب��ه گ��زارش سفیرتج��ارت، علیرضا مول��وی زاده، رئی��س واحد 
تروپروس��س، ضم��ن اعالم ای��ن خبر اف��زود: این اق��دام به منظور 
بی نیاز ساختن کش��ور از واردات، توسعه و تنوع هرچه بیش��تر سبد 
محص��والت فوالد مبارکه و تولید محص��والت خاص با ارزش افزوده 

باالتر صورت گرفت.
در همی��ن خصوص، کارشناس واحد متالورژی و روش های تولید 
ف��والد مبارکه افزود: این گرید در ساخ��ت کالچ خودروهای سبک 
ازجمله پراید و 20۶ کاربرد دارد که تا قبل از تولید در شرکت فوالد 

مبارکه به صورت کامل از خارج کشور وارد می شده است.
حام��د تمیزی فر تصریح کرد: با توجه به درخواست و نیاز شرکت 
پایا کالچ، مراحل طراحی، تولید، تست و ارسال نمونه تولیدشده به 

شرکت درخواست کننده انجام شد.
وی از رضایت بخش بودن نتایج تس��ت محصول جدید در شرکت 
مذک��ور خب��ر داد و گفت: پس از طی عملی��ات حرارتی موردنظر و 
انجام تس��ت های تکمیلی این محصول به تأیید شرکت تولید کالچ 

رسیده است.
وی ب��ا بیان اینکه این گرید با ابعاد م��ورد تقاضای 12۷۵* ۳.۵ 
مطابق بوده و خ��واص مکانیکی آن شامل استحکام تس��لیم باالی 
۳۵۵ مگاپاسک��ال و استحک��ام نهای��ی ۴۷0 ت��ا ۶۳0مگاپاسکال و 
انعطاف پذی��ری حداق��ل 20درصد اس��ت، گفت: ای��ن محصول در 

محدوده آنالیز استاندارد DIN طراحی شده است.
رئیس واحد تروپروسس ف��والد مبارکه در خاتمه از حمایت های 
مدیرمتال��ورژی و روش ه��ای تولی��د و سایر همک��اران این واحد، 
مدیری��ت و کارکن��ان نواحی فوالدس��ازی، نورد گرم، آزمایش��گاه 
محص��ول، واحد فروش، واحد برنامه ری��زی تولید و واحد تحقیقات 

بازار تقدیر و تشکر کرد.
غالمرض��ا سلیمی مدی��ر ناحیه فوالدس��ازی و ریخته گری مداوم 
ف��والد مبارکه در ای��ن خصوص گفت: در ناحی��ه فوالدسازی گرید 
مذکور توسط واحد کوره قوس الکتریکی تخلیه می شود که با توجه 
به ک��الس این گرید در ای��ن واحد، حین تخلی��ه 1۵00 کیلوگرم 
ف��رو منگنز پرکربن، 1000 کیلوگرم فرو منگنز متوسط کربن، ۴00 
کیلوگرم فرو سیلیسیم و 100کیلوگرم آلومینیوم جهت آنالیزسازی 

به مذاب افزوده می شود.
وی ادام��ه داد: پس از تخلیه م��ذاب به منظور تنظیم نهایی آنالیز 
و دم��ا طبق ک��ارت سوخت، تصفیه ف��والد و افزایش کیفیت، ذوب 
ب��ه واحد کوره پاتیلی انتقال می یاب��د. در این واحد با سرباره سازی 
مناسب که با افزودن آهک و اکس��یژن زدا صورت می گیرد، کلسیم 
تریتمن��ت و انجام دمش مالیم انتهای کار، ناخالصی های موجود در 

مذاب کاهش و کیفیت ذوب افزایش می یابد.
سلیم��ی با بیان اینکه پس از عملیات متال��ورژی ثانویه، ذوب به 
واحد ریخته گ��ری ارسال می شود، افزود: ریخته گ��ری این گرید با 
توجه به کربن موجود در ذوب که در گروه فوالد ۴ است، با سرعت 
1 تا 1.1 متر بر دقیقه در ماشین ریخته گری 1،۳،۴ و با سرعت 1.2 
ت��ا 1.۳ متر بر دقیقه در ماشین ریخته گ��ری 2 و ۵ انجام می شود. 
    air پ��س از ریخته گری تختال های این گرید جهت خنک سازی به
cooling واح��د 28 منتق��ل و پس از آن به ناحیه نورد گرم ارسال 
می شود. علی حاجیان نژاد، مدی��ر ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه در 
تشریح این نوع محصول افزود: با توجه به راهبردهای مدیریت ارشد 
شرکت و در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رونق تولید 
و همچنین تأمین م��واد اولیه کارخانه های تولید قطعات خودرو در 
شرایط تحریم، نورد گ��رم با همکاری سایر واحدهای شرکت موفق 
به تولید یکی از گریدهای ویژه مصرفی در قطعات خودرو مطابق با 

استانداردهای جهانی به صورت انبوه شد.
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه ِگرید Mn ۵ 18 در قطعات کالچ خودرو 
م��ورد استفاده ق��رار می گیرد، ادامه داد: کالچ ک��ه یکی از قطعات 
پرتنش و حس��اس در سیستم انتقال قدرت خودرو به شمار می رود 
از تع��دادی قطعه تش��کیل شده اس��ت. با  توجه به ای��ن امر، ورق 
گ��رم آن باید استانداردهای ابعادی، خواص مکانیکی و متالورژیکی، 
سطح��ی و... را دارا باشد. ورق گرم این گرید از تلرانس های محدود 
ابع��ادی و خ��واص مکانیکی ب��اال برخوردار است که ب��ا پیش بینی 
اقدامات فرآیندی مانند تعیین دماها از کوره های پیشگرم تا انتهای 
خط در هر مرحله، توزیع نیروهای نوردی و نیز توزیع عرض، تعیین 
برنام��ه تولید و شبیه سازی های الزم و کنت��رل فرآیند، تولید آن با 

موفقیت و مطابق استاندارد و با رضایت مشتری انجام شد.

مدیرعام��ل شرکت سهامی نمایش��گاه بین الملل��ی جمهوری اسالمی 
ایران گفت اولویت نخست توسعه صنعت خودرو کشور را منوط بر ارائه 

راهکار های بلندمدت در حمایت از تولید داخلی است.
ب��ه گزارش باشگاه خبرنگ��اران جوان، بهمن حس��ین زاده در حاشیه 
مراسم آغ��از چهاردهمین نمایش��گاه قطعات خ��ودرو در تهران که در 
نمایش��کاه بین الملل��ی آغاز شد، اولویت نخس��ت توسعه صنعت خودرو 
کش��ور را منوط بر ارائه راهکار های بلندمدت در حمایت از تولید داخلی 
عن��وان کرد و اف��زود: تقویت بنیه قطعه سازی، رون��ق تولید باکیفیت و 
رشد روزافزون صنعتی را سه گام مهم و انکارناپذیر در مس��یر دستیابی 
به اقتص��اد مقاومتی پویا و مطمئن در صنعت خودرو به شمار می آید و 
در همین راستا باید موانع و مش��کالت پیش روی قطعه سازان برداشته 
شود چرا که این بخش نقش مهمی در اشتغال زایی و جلوگیری از خروج 

ارز از کشور دارد.
وی ب��ر این نکته تاکید کرد؛ در شرایط فعلی باید بنیه این بخش چه 

از لحاظ تکنولوژی و چه تسهیالت تقویت شود.

حس��ین زاده اف��زود: مدیریت درس��ت عرضه و تقاضا ب��ا هدف بهبود 
وضعی��ت بازار خودرو و همچنین کاه��ش نارضایتی های تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان، نیاز انکارناپذیر برون رفت از چالش های موجود رکود 

حال حاضر اقتصاد کشور است.
حس��ین زاده اظه��ار کرد: اگرچ��ه صنعت قطعه سازی با مش��کالت و 
تنگنا های��ی دست و پنجه نرم می کند و نیاز ب��ه استفاده از تجهیزات و 
قطعات خارجی است، اما ب��ا بهره گیری از توان فنی، مهندسی و دانش 
بوم��ی، توسعه مهارت و ارتقای تکنول��وژی کیفیت محصوالت را شاهد 

هستیم.
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به محدودیت هایی که 
نتیج��ه تحریم ها است، رفع موانع حمایت از گس��ترش صنعت داخلی و 
ایجاد رضایتمندی مشتریان را مهم ترین اولویت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت دانس��ت و افزود: خوشبختانه ساخت قطعات خودرو، شاهد تنوع 
رشد کیفیت و پیش��رفت کیفی است؛ به طوری که فروش ساالنه خودرو 

در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری را نشان می دهد.

بهم��ن حس��ین زاده برنامه ریزی داخلی و سیاست گ��ذاری درست در 
بهره گیری مطلوب از منابع موجود را باعث رشد صنعت خودرو دانس��ت 
و اضافه کرد: تولید با کیفیت توأم با نظارت مس��تمر، با ثبات نس��بی در 
قیمت ها و تکیه بر راهبرد داخلی سازی، از اقدامات الزم در مسیر تحقق 

رقابت مطمئن است.
مدیرعامل شرکت نمایش��گاه های بین المللی، ارتق��ا و اعتقاد به نظام 
مشتری محوری، رفع موانع تولیدکنندگان داخلی و بی نیازی از تولیدات 
خارجی را بس��یار مهم ارزیاب��ی کرده و افزود: چهاردهمین نمایش��گاه 
قطعات و لوازم خودرو، با رشد قابل توجه محوریت شناخت ظرفیت های 
ارزشمند فن��ی و مهندسی طراحی و تولید قطعات خودرو با بهره گیری 
از آخرین نوآوری های این صنعت و تنوع در تولیدات، پیش بینی گردید.

براساس این  گزارش، صنعت خودروسازی سهم 21درصدی در ایجاد 
ارزش اف��زوده و همچنین سهم ۴درصدی در تولید ناخالص داخلی طی 
سال های اخیر داشته و به نوعی یک موتور محرک برای صنعت کش��ور 

محسوب می شود.

اولویت نخست توسعه صنعت خودرو کشور حمایت از تولید داخلی  است

چندی پیش، رضا رحمانی، وزیر صنعت اعالم کرد اصالح ساختار و ساماندهی 
صنعت خودرو یک��ی از برنامه های جدی وزارت صنعت است. او ادامه داد: تولید 
پژو GLX ۴0۵ بنزینی تا پایان امس��ال متوقف می ش��ود. رحمانی همچنین با 
بی��ان اینکه تولید سه نوع پراید نیز در ماه ه��ای آینده متوقف خواهد شد، ادامه 
داد: تولید این سه محصول نیز در دی ماه ۹8، اردیبهش��ت و تیرماه ۹۹ متوقف 

خواهد شد.
آنط��ور ک��ه به نظر می رسد، وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت ارتقای کیفیت و 
افزای��ش رضایت مردم را از مهم تری��ن دالیل این تصمیم برشمرده و گفته است: 
بای��د تالش کنی��م در کنار افزایش کّمی خودروها، کیفیت آنه��ا نیز ارتقا یابد و 
در این راستا حذف برخی محصوالت می تواند راهگش��ا باشد. خودروهای جدید 

به جای محصوالتی که از رده خارج می شوند جایگزین خواهند شد.
همیش��ه درباره تلفاتی که پراید برای سرنشینانش دارد گزارش های مختلفی 
نوشته شده است. اما ماجرا از زمانی جدی تر شد که اواسط مرداد امس��ال همین 
موضوع از زبان رئیس پلیس راهور شنیده شد. سید کمال هادیانفر با بیان اینکه 
2۴درص��د جان باخته های تصادفات مربوط به پرای��د است، گفته است: »اجرای 

قان��ون در اولوی��ت ما است اما باید به نفع مردم اجرایی شود، پلیس ایس��تاده تا 
خ��ط تولید پراید از سال ۹۹ متوق��ف شود.« هادیانفر اعالم نکرده از چه طریقی 
ق��رار است این اتفاق رخ بدهد اما آنچه از آمارهایش برمی آید؛ توقف تولید پراید 
ب��ه معنای کاهش ۴ هزار نفری مرگ ومی��ر در تصادفات جاده ای است؛ آمارهای 
پلیس نش��ان می دهد در سال ۹۷ حدود 1۷ هزار نفر جان خود را در جاده های 
ایران از دست  داده اند که 2۴درصد آن حدود ۴ هزار و 11۳ نفر می شود. به گفته 
هادیانفر »اغلب تصادفات بر اثر آن است که به دلیل نبود قطعه، مشکالت خودرو 

به صورت مستمر ادامه پیدا می کند.«
بعدازآن، اوایل شهریورماه، رحمانی گفته بود پراید و پژو ۴0۵ باید از خط تولید 
خارج و خودروهای جدی��د و باکیفیت جایگزین آنها شود. او بعد هم اشاره کرده 
ب��ود که خودروهای فاقد استاندارد و کیفی��ت از خط تولید دو خودروساز بزرگ 
کشور خارج می شوند. پراید و پژو ۴0۵ باید با انجام برنامه ریزی های الزم از خط 
تولید خارج و خودروهای جدید و باکیفیت جایگزین آنها شود. این خودروها در 
سایپا پراید و در ایران خودرو پژو ۴0۵ بوده که باید با انجام برنامه ریزی های الزم 
خودروهای جدید و باکیفی��ت جایگزین آنها شود. اواخر مهرماه، رحمانی دوباره 

گف��ت قیمت تولیدش��ده پراید کمتر از ۴0 میلیون تومان اس��ت و قطعاً یکی از 
مدل های قدیمی پراید تا چند روز دیگر از تولید خارج می شود.

 پراید گران شد
ح��اال که به نظ��ر می رس��د از دور خارج ش��دن پراید نزدیک ت��ر شده است، 
گزارش ه��ا و صحبت های��ی از اث��رات آن گفته می شود. چن��د وقتی می شود که 
دوباره قیمت پراید با رشد همراه شده است. کارشناسان افزایش دوباره قیمت ها 
را ناشی از عوامل گوناگونی می دانند. برخی از صاحب نظران جو پیش آمده توسط 
دالالن که ناشی از خبر توقف تولید پراید بوده را دلیل گرانی های اخیر می دانند.

از طرف دیگر، فرهاد به نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو با بیان تاثیرات حذف قریب الوقوع دو خودروی پراید و پژو ۴0۵ از چرخه 
تولی��د سایپا و ایران خودرو، بر سازندگ��ان قطعات این دو خودرو گفت: در تولید 
تیبا و سایر خودروها می توان به قطعات پراید شیفت کرد. این بدین معناست که 
بر روی قطعات تیبا در مقایسه با پراید، جز بدنه و فریم داخلی خودرو، تغییرات 
زیادی ایجاد نمی ش��ود و قطعه سازانی که قطعات فنی تولید می کنند، همچنان 

فعال خواهند ماند.

سخنگ��وی انجمن صنفی صنعت تایر با انتقاد از اینکه دولت اگر پول 
دارد چ��را به تولیدکننده داخل��ی کمک نمی کند، گف��ت باید ابهامات 
ترخی��ص بی��ش از ۳00 هزار حلقه تای��ر که اخی��را از گمرکات مجوز 

ترخیص دریافت کرده روشن شود.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو«، مصطفی تنه��ا با اشاره به 
اینک��ه علی رغم اب��الغ مصوبه ای ب��ه گمرکات مبنی بر ع��دم ترخیص 
تایره��ای سنگین فاقد استان��دارد بیش از ۳00 ه��زار حلقه تایر اخیرا 
از گمرک��ات مجوز ترخیص دریافت کرده ان��د، اظهار داشت: این میزان 
2۵درصد نیاز کل تایر در سال است البته باید به این نکته توجه داشت 

که پیش از ابالغ مصوبه ممنوعیت واردات تایرهای سنگین فاقد کیفیت 
واردکنندگ��ان برای دو سال آینده تایر وارد کش��ور ک��رده بودند و بازار 

اشباع شده بود.
*حمای��ت دول��ت از تولیدکنندگ��ان چینی با اختص��اص ارز ۴200 

تومانی برای واردات تایر
وی با اع��الم اینکه جالب اینجاست ام��روز تولیدکننده در تأمین ارز 
مواد اولیه خود با مش��کالت متعددی روبه رو هس��ت، افزود: نکته قابل 
تأم��ل اینجاست تولیدکننده ایرانی در خرید خ��ود با طرف چینی باید 
نخست پول را به حساب چینی ها واریز و سپس اقدام به واردات کند اما 

۳00 هزار حلقه رسوب شده در گمرکات برای ترخیص منتظر تخصیص 
ارز بودند که این موضوع برای ما عالمت سوال دارد.

سخنگ��وی انجمن صنفی صنعت تایر با انتقاد از اینکه دولت اگر پول 
دارد چ��را به تولیدکننده داخلی کمک نمی کن��د، گفت: امروز تعدادی 
از تولیدکنندگ��ان توانایی تولید تایرهای سنگی��ن را دارند تا ما نیاز به 
واردات نداشت��ه باشیم، اما متأسفانه منابعی در اختیار تولیدکننده برای 

تکمیل طرح های نیمه تمام قرار نمی گیرد.
تنها اضافه کرد: برای من سوال است چرا دولت ارز برای واردات دارد 

اما برای کمک به تولیدکننده داخلی منابعی تعیین نمی کند.

معضالت حذف پراید چیست؟

ابهامات ترخیص 300 هزار حلقه تایر سنگین

دولت اگر پول دارد چرا به تولید داخل کمک نمی کند؟
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مع��اون مرکز ملی فضای مجازی با انتق��اد از نحوه حمایت از بخش 
خصوص��ی حوزه فن��اوری اطالعات برای رسیدن به یک کس��ب و کار 
تک شاخ )یونی ک��ورن(، اظهار داشت متاسفانه ما در کش��ورمان واقعا 

تک شاخ ها را می کش��یم و ت��ا بفهمیم این 
شرکت ها به موقعیت تک  شاخ و یونی کورن 
می رسند، اجازه می دهی��م که شرکت های 

خارجی مانند گوگل و اپل آنها را بکشند.
ب��ه گزارش مهر، وی گف��ت: ما به راحتی 
اج��ازه می دهی��م سرویس دهندگانی مانند 
گوگل و اپل در کش��ور م��ا آمد و شد کرده 
و ه��ر ک��اری دوس��ت دارند انج��ام دهند. 
ب��رای مث��ال گوشی های اپ��ل را گران تر از 
سایر گوشی ها تنها ب��ه دلیل سرویس های 
خاصی که می ده��د خریداری می کنیم، اما 
این شرکت ب��ه راحتی به م��ا می گوید که 
نمی توانم این سرویس را به شما بدهم و ما 

را محروم می کند؛ این درحالی است که ما پول این سرویس را به اپل 
داده ایم. وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد در کش��ور جلوی عرض اندام 
اپ��ل گرفته شود یک سری از دوستان و مردم ما با نادرستی و با عدم 

اطالع مناسب، احساس می کنند که قرار است محدود شوند اما این در 
حالی است که اصل محدودیت را اپل و گوگل ایجاد کرده اند.

آسوش��ه گفت: اگر به 200 سرویس اصلی شرکت هایی مانند گوگل 
و اپل نگاه کنی��د، متوجه خواهید شد که 
تمام��ی سرویس هایی که ب��ه بارور شدن 
کس��ب و ک��ار ایران��ی کم��ک می کند به 
سمت ما بسته است و صرفا سرویس هایی 
مانن��د جس��ت وجو و ایمیل ک��ه کاربران 
انتهای��ی از آنها استفاده می کنند، باز و در 
دسترس است تا ما را هر روز به خودشان 
وابس��ته تر کنند. وی گفت: ب��ا این روش، 
این شرکت های خارجی اجازه عرض اندام 

به بخش خصوصی ما نخواهند داد.
معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره 
ب��ه تحلی��ل اطالعات ک��ه در عصر فضای 
مجازی در درجه باالی اهمیت قرار دارد و 
در مفهومی مانند »بیگ دیتا« به کار گرفته می شود، اظهار داشت: ما 
امروز به جای پدیده داده کاوی که مربوط به عصر قبلی تحلیل داده ها 

بود، با موضوع مهم »بیگ دیتا« مواجه هستیم.

مش��کات اسدی، مش��اور رئیس سازمان فن��اوری اطالعات ایران در 
ح��وزه توانمندسازی اجتماعی درباره سامان��ه نوآوری اجتماعی گفت 
ب��ا توجه به چالش های موجود در حوزه های مختلف از جمله آموزش، 

توانمندس��ازی جوامع  محی��ط  زیس��ت، 
محلی، حمایت از گروه هایی با ویژگی های 
خاص مانن��د توان یابان و سالمندان، لزوم 
توجه صاحبان کس��ب وکار به مش��کالت 

جامعه احساس می شود.
 ب��ه گزارش مهر، در همی��ن راستا این 
سامانه به منظ��ور هم افزای��ی بین عناصر 
استف��اده  و  استارت آپ��ی  اکوسیس��تم 
حداکث��ری از ت��وان  بخ��ش خصوص��ی 
و  شبکه س��ازی  ب��رای   ICT ح��وزه  در 
پاسخگوی��ی ب��ه نیازهای تمام��ی اعضای 
جامعه و تقویت اکوسیس��تم استارت آپی 

کشور شکل گرفته است.
وی در ح��وزه توانمندسازی اجتماعی با تأکی��د بر استفاده بهینه از 
ظرفیت های استارت آپ ه��ا، شرکت ها و افراد خالق و نوآور در سامانه 
گفت: تمام��ی افراد حقیقی و حقوقی که در اکوسیس��تم استارت آپی 

https:// کشور فعالیت می کنند می توانند در سامانه نوآوری اجتماعی
noafarincsr.ir ثبت ن��ام کنند و پروفایل خ��ود را ایجاد کنند و یا 
پ��روژه های خود را در زمینه مس��ئولیت اجتماع��ی تعریف کنند و از 
این طریق با افراد خ��الق در حوزه های 
گوناگ��ون آشنا شون��د و در صورت نیاز 
از توانمندی ها و پتانس��یل های یکدیگر 

بهره مند شوند.
مشاور رئیس سازمان فناوری اطالعات 
ایران درخصوص نح��وه ثبت نام و ایجاد 
پ��روژه در ای��ن سامان��ه گفت: اف��راد با 
توجه به پتانس��یل و فعالیت مس��ئولیت 
اجتماع��ی )CSR( می توانن��د در چهار 
حوزه آموزش، اشتغال، سالمت، مدیریت 
بح��ران و بالیای طبیعی و زیرشاخه های 
ای��ن حوزه ه��ا ثبت نام کنن��د و خدمات 
خود را در راستای مس��ئولیت اجتماعی 
و به صورت رایگان در زمینه های ارائه خدمات مشاوره ای برای طرح ها 
ی��ا استارت آپ ها، منتورینگ، برگزاری کمپی��ن، طراحی جایزه، تولید 

محتوا، پذیرایی و تشریفات و همچنین برگزاری رویداد ارائه دهند.

سامانه نوآوری اجتماعی راهی برای اتصال به جامعه خالق و نوآورمحدودیت  های گوگل و اپل برای بارورشدن کسب وکارهای ایرانی

»بیل گیتس«، هم بنیانگذار مایکروسافت پس از سال ها به دبیرستانی که در 
آن تحصیل کرده بود بازگشت و به مناسبت 100 سالگی تاسیس آن، سخنانی 
در م��ورد محول کردن کارها به دیگران و تاثیر آن در موفقیت کس��ب و کارها 
ایراد کرد. او خطاب به دانش آموزان با اشاره به اینکه برای موفقیت فردی به چه 
ذهنیتی نیاز است، پیرامون اشتیاق سیری ناپذیر برای یادگیری، حس شگفتی 

و کنجکاوی در مورد نحوه کارکرد وسایل مختلف صحبت کرد و گفت:
»ب��رای فردی ک��ه یادگیر و کنجکاو است، این زمان��ه بهترین موقعیت است 
چون می توانید همواره دانش خود را با پادکس��ت ها و یا با سخنرانی ها ]آنالین[ 

بیش از پیش تقویت کنید.«
یک��ی از مهم ترین توصیه های گیتس ب��ه کارآفرینانی که با حجم عظیمی از 

کارها روبه رو هستند، محول کردن بخشی از کارها به دیگران است.
در روزه��ای اولیه تاسیس مایکروسافت گیتس به کار برنامه نویس��ی نرم افزار 
که از 1۳ سالگی به آن عالقه داشت می پرداخت. او بیشتر کارهای برنامه نویسی 
را خ��ودش انج��ام م��ی داد و کدهای دیگ��ران را هم ویرایش می ک��رد. وی به 
خوبی می دانس��ت با رش��د مایکروسافت دیگر خ��ودش نمی تواند همه کارهای 
برنامه نویسی را انجام دهد، بنابراین به دیگران اعتماد کرد و اجازه داد تخصص 

کارمندانش در کدنویسی به او کمک کنند.
گیتس تخصص زیادی در مدیریت کارمندان نداشت به همین خاطر »استیو 
بالمر« را به مایکروسافت آورد که به قول خودش »عاشق کارمندان و مدیریت 

ب��ود.« بالم��ر از سال 2000 تا سال 201۴ با سم��ت مدیرعامل در این شرکت 
مش��غول ب��ود. گیتس معتقد است محول کردن کارها ب��ه دیگران به تنهایی به 
موفقی��ت منتهی نمی شود و داشتن کارمندان خ��وب، یکی از مهم ترین عوامل 
در محول ک��ردن موفقیت آمیزها به دیگران اس��ت. او می گوید برای اینکه مدیر 
ب��ا اعتماد به نفس کارها را به کارمندان خود واگذار کرده و وظایف را بین آنها 

تقسیم کند به اعتماد دوطرفه نیاز است.
محول ک��ردن کارها به کارمندان مدیر را ف��ردی ارزشمند جلوه داده و باعث 
می شود تا او در نقش یک راهنما، با کارمندان خود صحبت کرده و اعتماد آنها 
را جل��ب کند. البته محول کردن کارها به دیگ��ران نیازمند بردباری است ولی 
انجام موفقیت آمیز آن باعث می شود تا کارمندان احس��اس مفیدبودن و قدرت 

کرده و خود را در پیشرفت شرکت تاثیرگذار بدانند.
البت��ه محول ک��ردن کارها به دیگران ب��رای شرکت های کوچ��ک و مدیران 
سلطه  جو مناسب نیست. اینگونه مدیران کارها را با دقت بسیار زیاد چک کرده 
و به همه جا سرک می کشند و دوست دارند در تمام امور حرف آخر را خودشان 
بزنن��د. در شرایط استرس  زای فوق، دیگر مجالی ب��رای صحبت کردن و یا نظر 
دادن برای همکاری سالم تر باقی نمی ماند. در چنین شرایطی کارمندان مجبور 
به اطاعت کردن از دستورات هس��تند که منجر به از بین رفتن روحیه آنها شده 

و در نهایت روی عملکرد شرکت تاثیر منفی می گذارد.
digiato :منبع

موارد استف��اده از »فناوری قانونگذاری)RegTech(« بس��یار گس��ترده 
اس��ت و تنها به ارائ��ه گزارش ها خالصه نمی شود. در حال حاضر بیش از 80 
استارت آپ »فناوری قانونگذاری )RegTech(« مشغول فعالیت هستند که 

به طور کلی از نظر حوزه فعالیت شان به پنج دسته تقسیم شده اند:
1-تطبیق پذی��ری : نظارت قانون��ی و کتابخانه آنالین: این بس��تر، شامل 
سیس��تم های عاملی هستند که به واسطه آنها آیین نامه های آینده و فعلی را 
نمایش می دهند. همچنین این بس��تر در صورت وضع مقررات جدید مربوط 

به شرکت، اطالعات الزم را در اختیار کاربر قرار می دهد.
مدیری��ت پ��روژه انطباق: کاربر از طری��ق ابزارهای موجود در این بس��تر، 
می توان��د وظایف، منابع و جداول زمانی برای مق��ررات آینده را برنامه ریزی 

کند.
بررسی سالمت پذیرش: ابزارهای این بس��تر از طریق شاخص های موجود 
در داشب��ورد، کارب��ر را از سازگ��اری آیین نامه ها و مقررات ب��ا موضوع آگاه 

می سازد.
دقت و امنیت وب: ابزارهای دقیق و امنیتی موجود در این بستر بر مدیریت 
حریم خصوصی و مدیریت امنیت داده ها تمرکز دارد. البته مدیریت امنیت از 
طریق هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی )machine learning( مانع از 

بین رفتن داده ها و تسهیل کشف کالهبرداری و تقلب نیز می شود.
2-شناسای��ی: مدیریت شناسای��ی: ابزاره��ای ای�ن بس��تر درب�رگیرن�ده 
مراح�ل و فرآیندهای�ی ب�رای مش��ت�ری ج�دی�د یا روابط متقابل در بس��تر 
 KYC(«(است. این بخش از بس��تر تحت عنوان »مشتری خودت را بشناس

Know Your Customer(( تعریف شده است.
کنت��رل شناسایی: در این بس��تر کنترل موارد مرتبط با هویت مش��تریان 
بررس��ی می ش��ود. نق��ل و انتق��االت مال��ی غیرقانون��ی و حتی پولش��ویی، 
گزارش ه��ای مبتنی بر داده های مش��تریان، روابط تج��اری و نیز »اشخاص 

دارای ریس��ک سیاس��ی)PEP(« )Politically Exposed Person( در 
این بستر بررسی می شوند.

۳-مدیری��ت ریس��ک: مدل سازی و پیش بینی سناریو: ابزارهای این بس��تر 
محاسب��ه داده ها را برای آینده پیش بینی می کند. این ابزار به عنوان یکی از 

الزامات قانونگذاری مانند »تست استرس« مفید است.
ارزیابی ریسک: این بستر میزان دارایی، نسبت سرمایه یا نسبت نقدینگی 

را به عنوان یکی دیگر از الزامات قانونگذاری نشان می دهد.
گزارشگری ریسک: از طریق این بستر، گزارشگری از موارد ریسک پذیر به 

راحتی امکان پذیر است.
۴-نظ��ارت بر معامالت:  سیس��تم حس��ابرسی و نظارت ب��ر معامالت: این 
سیس��تم ها امکان اسکن معامالت و نقل و انتقاالت را از طریق فناوری هایی 
مانن��د بالک چین ب��رای شرکت فراهم می کنند. همچنین در این سیس��تم، 
فرآیندها در راستای کاهش هزینه ها، ارتقا و ساده سازی تطبیق پذیری ادغام 

می شوند.
۵-گزارشگری قانونگذاری: ابزارهای این بستر، گزارشگری قانونگذاری را به 

روشی ساده و خودکار برای کاربر فراهم می کند.
ب��ا توجه ب��ه تح��والت روزاف��زون در دنی��ای همیش��ه در ح��ال تغییر، 
استارت آپ ه��ای »فن��اوری قانونگ��ذاری)RegTech(« می توانند به کمک 
موسس��ات مال��ی و اعتباری آمده و آنها را با تغیی��رات روز قوانین و مقررات 
همگام کنند و بس��یاری از مش��کالت و تخلفاتی که ناشی از عدم آگاهی از 
 »)RegTech( مق��ررات باشند را حل و فصل کنند. »فن��اوری قانونگذاری
ب��ا بهره من��دی از فناوری خالقان��ه و نوآورانه دیجیتالی ق��ادر خواهد بود تا 
از افش��ای داده ها، حمالت سایبری، فعالیت های پولشویی و دیگر رفتارهای 

کالهبردارانه پیشگیری کند.
منبع: سنا

موسس میلیاردر هوآوی:

ترامپ برای دیدارم به چین بیاید، هواپیمای من کاغذی است
رن ژنگفی، مدیرعامل هوآوی در پنلی که روز چهارشـنبه این هفته برگزار شـد اظهار 
داشت اگر دونالد ترامپ می خواهد با او صحبت کند باید به چین سفر کند. در این پنل از 
رن سـوال شد که چرا برای مذاکره مستقیم و دیدار با ترامپ به واشنگتن سفر نمی کند و 

او در پاسخ چنین گفت:
من هیچ کانال ارتباطی با ترامپ ندارم. من شماره موبایل او را ندارم.

هرچند وقتی از او سـوال شـد که اگر شـانس صحبت با ترامپ را پیدا کند آیا با او وارد 
مذاکره می شود یا خیر او چنین گفت:

بله قطعا!
آقای رن در ادامه گفت: ترامپ چندین جت خصوصی دارد و می تواند هر زمان که دلش 
خواسـت به چین بیاید اما من جت خصوصی ندارم. هواپیمای من از کاغذ سـاخته شده و 

اگر باران ببارد ممکن است سقوط کند!
هوآوی دومین تولیدکننده بزرگ تلفن همراه در دنیاسـت و در زمینه سـاخت و تولید 

تجهیزات شـبکه نیز حرف اول را در دنیا می زند. پیشتر نشریه فوربس ثروت خالص آقای 
رن ژنگفی را برابر با 1.4 میلیارد دالر برآورد کرده بود.

جالب است بدانید که مدیرعامل هوآوی سابقه ای بس طوالنی در رابطه با اظهارات مبهم 
و سردرگم کننده اش نسبت به ترامپ دارد.

در اسـفندماه گذشته و بعد از آنکه منگ ونژو دختر آقای رن که سمت مدیر ارشد مالی 
هوآوی را در اختیار دارد در کانادا دسـتگیر شـد رن از دونالد ترامپ با عنوان یک رئیس 
جمهور فوق العاده یاد کرد. اما بعد از آنکه نام هوآوی در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت 
رن اظهار داشـت که اگر ترامپ به او زنگ بزند به تماسـش جواب نمی دهد و یک ماه بعد 
گفت شاید خیلی مشغله داشته باشد و نتواند به تماس تلفنی ترامپ پاسخ بدهد. او اضافه 

کرد که نمی تواند انگلیسی حرف بزند.
بـه گزارش دیجیاتـو، اظهارات روز چهارشـنبه رن در حالی مطرح می  شـود که چین و 
آمریکا در حال نزدیک شـدن به مرحله نخست از فرآیند عقد قرارداد تجاری شان هستند 

بیل گیتس: با پیروی از یک قانون ساده به موفقیت رسیدم

»RegTech« پیشگیری از کالهبرداری با همکاری استارت آپ های

دریچــه

ب��ا حمایت مالی و معنوی ست��اد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاست جمهوری، فعاالن حوزه عطرس��ازی و گیاهان معطر 
ایرانی برای آشنایی با مراکز علمی این حوزه در فرانس��ه می توانند در یک سفر علمی، 

تحقیقاتی حضور یابند.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رسان��ی بنیاد ملی نخبگان، هم��ه شرکت های دانش بنیان و 
فع��االن و عالقه من��دان حوزه عطرسازی در کش��ور، امکان حضور در ای��ن سفر را دارا 

هستند.
انجام مذاکرات تجاری و توسعه بازار و صادرات به مقصد کش��ور فرانس��ه با محوریت 

بخش عطر و اسانس، از جمله اهداف این سفر علمی، تجاری است.

مدیران شرکت های »دانش بنیان« و 
»خالق« به فرانسه سفر می کنند

یکشنبه
19 آبان 1398

شماره 1426
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عصر امروز، مرکز رشد و نوآوری دانش��گاه آزاد اسالمی واحد علوم و 
تحقیق��ات با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح 
می ش��ود؛ مرکزی که قرار است برای فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 

و باغبانی از ایده های نو و فناورانه به عرصه 
کارآفرینی و توسعه شرکت های دانش بنیان 
قدم بگ��ذارد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بنیاد مل��ی نخبگان، چند سالی است که به 
دلیل بروز تغییرات سری��ع در فناوری های 
روز، شکل گی��ری مراکز نوآوری به یک الزام 
ب��دل شده است و دنیا به این سمت حرکت 
و از ایجاد چنی��ن مراکزی حمایت می کند. 
معاون��ت علمی و فن��اوری رئیس جمهوری 
ه��م یک��ی از نهادهایی است ک��ه همگام با 
دنیا به این عرصه ورود کرده و ایجاد چنین 

مراکزی را در اولویت قرار داده است.
یکی از آخرین روزهای آبان ۹8، دانشگاه 

آزاد اسالم��ی واحد علوم و تحقیقات، میزب��ان معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری و جمعی از بازیگران حوزه رشد و نوآوري در کش��ور 
اس��ت. نقش آفرینانی که آستین همت باال زده اند تا چراغ راهی باشند 

برای نواندیشان و کارآفرینان کشور.
دانش��گاه آزاد واحد عل��وم و تحقیقات، 28 آبان م��اه سال ۹8 را در 
تقوی��م رویدادهای مهم خ��ود ثبت می کند؛ روزی ک��ه با تالش های 
دانش��گاه و حمایت ه��ای معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمه��وری، فعالیت مرکز 
رش��د و ن��وآوری این دانش��گاه به صورت 

رسمی آغاز شد.
این مرکز نوآوری، قرار است با ۵۶ دفتر 
ک��ار اختصاصی، ۶0 صندل��ی اشتراکی و 
اختصاص��ی و یک سال��ن اجتماعات،  به 
دانش��گاهی، خدمات حمایتی  ایده مندان 
ارائه کن��د؛ ایده هایی که می تواند به رونق 
اقتصادی کش��ور بینجامد و آینده ایران را 

در مسیر درستی رقم بزند.
این مراکز نوآوری شامل گروه های نوآور 
و وب سایت هایی هستند که به عنوان قطب 
فناوری و نوآوری شناخته می شوند. هدف شان، ایجاد یک زیس��ت بوم 
ح��اوی استارت آپ ها، شتاب دهنده ها، سرمایه گ��ذاران، فروشندگان و 

مؤسسات آکادمیک و دانشگاهی است.

ب��ا همکاری ست��اد توسع��ه فناوری های فوتونی��ک، لیزر، مواد پیش��رفته و 
ساخ��ت معاونت علمی و فن��اوری ریاست جمهوری و شرک��ت سرمایه گذاری 
صدر تامین )تاصیکو( »نخس��تین شتابدهن��ده تخصصی حوزه معدن، فرآوری، 

صنای��ع معدنی و متالورژی در کش��ور« تاسیس 
می ش��ود. با گفت وگو و پیگیری برای به راه افتادن 
بستر شتابدهی  ایده های نوآورانه حوزه معدن، در 
حاشیه پانزدهمین نمایش��گاه بین المللی معدن، 
صنایع معدنی، ماشی��ن آالت، تجهیزات و صنایع 
وابسته تهران، نشس��تی برای آشنایی با اقدامات 
انجام شده و معرفی شتابدهنده برگزار شد. در این 
نشس��ت که با حضور حمید لطیف��ی، دبیر ستاد 
توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
مدیرعام��ل و جمع��ی از مدی��ران شرکت ه��ای 
زیرمجموعه شرکت سرمایه گ��ذاری صدر تامین 
برگ��زار شد، دو طرف بر ضرورت سرعت بخش��ی 

به اقدام��ات صورت گرفته تاکید کردند. همچنین، کلیات تفاهم نامه مش��ترک 
همکاری )میان ستاد و تاصیکو( و هدف گذاری های انجام شده برای بهره برداری 
حداکث��ری از ظرفیت متخصصان داخلی و شرکت های دانش بنیان، مطرح شد. 

در ادامه این نشس��ت، غالمرضا سلیمانی، مدیرعام��ل شرکت »سرمایه گذاری 
ص��در تامی��ن« با اش��اره به اهمی��ت نقش جریان ن��وآوری و توسع��ه اقتصاد 
دانش بنی��ان در جهت گیری اقتصادی کش��ور، گفت: معاون��ت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و ستادهای تخصصی، در این 
مباحث اتفاقات خوبی را شکل داده  اند. سلیمانی 
اف��زود: با توجه ب��ه سیاست ه��ای دانش محور 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، 
با انعقاد این تفاهم نامه، امیدوار هستیم جریان 
ن��وآوری در این حوزه شتاب بیش��تری به خود 
بگی��رد. وی گفت: ط��ی چند م��اه گذشته در 
تعامل ب��ا ستاد توسعه فناوری ه��ای فوتونیک، 
لیزر و مواد پیش��رفته، م��وارد متعددی بررسی 
ش��د و در حال پیگیری اس��ت؛ همچنین برای 
انج��ام امور در بس��تر یک زیس��ت بوم نوآوری، 
ایج��اد شتابدهنده تخصص��ی در حوزه معدن و 

صنایع معدنی برنامه ریزی شد.
مدیرعامل صدر تامین گفت: فضای الزم برای تاسیس شتابدهنده اختصاص 
یافت��ه است و عماًل از دهه اول آبان ماه سال جاری )1۳۹8( اقدامات الزم برای 

شروع به کار هرچه زودتر این شتابدهنده، آغاز شده است.

نخستین شتابدهنده تخصصی معدن و متالورژی کشور به راه می افتدمرکز رشد و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات افتتاح می شود

سرپرس��ت اداره کل ام��ور کارآفرینی و مراکز رشد دانش��گاه آزاد اسالمی گفت 
تاکن��ون ۷00 محصول دانش بنیان این دانش��گاه به حالت صنعتی و نیمه صنعتی 
درآمده و از این تعداد حدود 180 محصول، تجاری سازی و وارد بازار شده است. به 
گزارش ایسنا، دکتر قباد بهزادی پور در حاشیه بازدید از هفتمین نمایشگاه نوآوری 
و فن��اوری ربع رشیدی در تبریز با بیان اینکه مهم ترین رسالت مراکز رشد، تبدیل 
هسته فناور به واحد فناور است، اظهار کرد: اصلی ترین کاری که در مرکز رشد انجام 
می شود، تبدیل تیم به شرکت نوپا همراه با یک محصول است. وی خاطرنشان کرد: 
حدود 10 سال از راه اندازی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی می گذرد و اکنون 1۳۵ 

مرکز در واحدهای دانشگاهی سراسر کشور فعالیت می کنند.
سرپرس��ت اداره کل ام��ور کارآفرینی و مراکز رشد دانش��گاه آزاد اسالمی ادامه 
داد: در اکوسیس��تمی ک��ه معاونت تحقیقات، فناوری و ن��وآوری ایجاد کرده، ابتدا 
شخص وارد شتاب دهنده می شود و آموزش های مهارتی و اولیه مثل شرکت داری و 
حسابداری و ... را یاد می گیرد. وی تصریح کرد: هنگامی که یک ایده به بلوغ رسید، 
به مرکز رشد وارد می شود و در آنجا یک شرکت راه اندازی می کند و از حمایت های 
مالی و معنوی دانشگاه آزاد اسالمی برخوردار می شود و یک سال فرصت دارد تا با 
استفاده از ظرفیت ها و امکانات دانشگاه محصول خود را تولید کند. دکتر بهزادی پور 
ادام��ه داد: زمان��ی که محصول شرکت ها تولید شد، به پ��ارک علم و فناوری برای 

سرمایه گذاری و توسعه بازار معرفی می شوند.
حدود 180 محصول تجاری سازی و وارد بازار شده است

وی با توجه به فعالیت مراکز رشد دانش��گاه آزاد اسالمی واحد تبریز گفت: 20 
واح��د فناور از حوزه های مختلف مانند کفش و چرم، فناوری اطالعات، روباتیک و 
... در مراکز رشد این واحد دانش��گاهی فعالیت می کنن��د که حدود ۵0درصد این 
واحدها به محصول رسیده  و قابل سرمایه گذاری هستند و قرار است این محصوالت 

ب��رای سرمایه گذاری به پارک علم و فناوری معرفی شوند. سرپرست اداره کل امور 
کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی گفت: تاکنون بیش از ۷00 محصول 
در دانشگاه آزاد اسالمی به حالت صنعتی و نیمه صنعتی درآمده و از این تعداد حدود 

180 محصول تجاری سازی و وارد بازار شده است.
فعالیت 4 هزار و 500 شرکت دانش بنیان در کشور

دکتر بهزادی پور با بیان اینکه اکنون ۴هزار و ۵00 شرکت دانش بنیان در کشور 
وجود دارد، افزود: قطعاً دانش��گاه آزاد اسالمی سهم بس��زایی در ایجاد شرکت های 
دانش بنیان در کشور دارد، امروز در این دانشگاه حدود هزار هسته فناور، واحد فناور 
و شرکت دانش بنیان فعالیت می کنند و هر کدام قابلیت این را دارند که به شرکت 
دانش بنیان تبدیل شوند. وی تأکید کرد: دانش��گاه بیشتر بر رونق کسب و کارهای 
کوچک و نوپا تأکید دارد؛ کسب و کارهایی که دارای نوآوری باشند و به مرور زمان 

ارتقا یابند تا به مرحله سرمایه گذاری کالن برسند.
برگزاری نخستین نمایشگاه فن بازار در آینده ای نزدیک

دکتر بهزادی پور از برگزاری نخستین نمایشگاه فن بازار دانشگاه آزاد اسالمی در 
آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: یک نمایش��گاه فن بازار ویژه محصوالت دانشگاه 
آزاد اسالم��ی اوای��ل سال آینده برپا می شود که در آن محصوالتی ارائه خواهد شد 
که نمونه نیمه صنعتی دارند و سرمایه گذار می خواهند. وی افزود: هدف از تشکیل 
اداره کل مراکز رشد و امور کارآفرینی تبیین این فرهنگ به جامعه بوده که دانشگاه 
آزاد اسالمی یک دانش��گاه کارآفرین است. سرپرس��ت اداره کل امور کارآفرینی و 
مراکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی اظهار کرد: کسی که دانشگاه آزاد اسالمی را برای 
ادامه تحصیل انتخاب می کند، باید مطمئن باشد با واردشدن به اکوسیستم نوآوری 
دانش��گاه و گذراندن مراحل شتاب دهنده و مرکز رش��د و استقرار در پارک علم و 

فناوری، بعد از چهار سال خواهد توانست شرکت دانش بنیان داشته باشد.

شنیدن داستان زندگی کارآفرینان همیشه جالب و خواندنی است. کارهایی شاید 
به ظاهر کوچک که نسلی را سرزنده و امیدوار می کند. می توان گفت که کارآفرینی 
نیازی است بدون محدودیت زمانی و مکانی و ایجاد اشتغال در هر جامعه ای یکی از 

پایه ای ترین نیازهای بشری محسوب می شود.
 در جامعه ای که محور اصلی آن را نیروی انسانی تشکیل می دهد تامین نیاز این 
جمعیت بزرگ به یکی از اصلی ترین دغدغه های مدیران و مسئوالن تبدیل می شود؛ 
نیازی که رابطه مس��تقیمی با گذران زندگی مردم دارد و تامین آن ضروری است. 
ب��ا افزایش جمعیت، افزایش نیازها و تغییر ذائقه و شکل زندگی مردم، تامین این 
نیاز نیز چهره ای دیگر به خود گرفته است و با روش های سنتی و تالش برای ایجاد 

اشتغال به شیوه های کهن، نمی توان به آن پاسخ داد.
با وجود جوانانی که نگاه شان به درآمد و ایجاد کسب وکار با نسل گذشته متفاوت 
است باید به روش های نوین کس��ب و کار که در بطن زیست بوم فناوری و نوآوری 
وجود دارد، متوسل شویم. یکی از مجموعه هایی که در این حوزه فعالیت و راه های 
ایجاد کس��ب وکارهای نوین را تسهیل می کند، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 

است که شش سال متوالی میزبان هفته جهانی کارآفرینی است.
 بستری برای اندیشیدن به ایده های کارآفرینانه

 هفت��ه جهانی کارآفرینی )GEW( بزرگترین روی��داد هماهنگ برای ترویج و 
ترفیع کارآفرینی در جهانی است که هر سال 18 تا 2۴ نوامبر برابر با 2۷ آبان ماه 
تا ۳ آذرماه برگزار می شود. در این رویداد هماهنگ، با تشویق افراد تالش می شود 
تا نس��ل جدیدی از کارآفرینان به راه اندازی کس��ب و کار فکر کنند و کسب و کار 

شخصی خود را آغاز کنند. 
عقیده بس��یاری بر این است که چنین رویدادهای��ی می تواند به ترفیع جایگاه 
کارآفرین��ی در اذهان و افکار کمک کند و مش��وقی برای راه اندازی کس��ب و کار 
توسط عموم جامعه شود. این رویداد برای پاسداشت نوآوران و خالقان اشتغال است. 

کسانی که به ایده های خود جان دادند و کسب و کاری نوین پایه گذاری کردند. این 
جمع خالق با اقدامات خود رشد اقتصادی و توسعه رفاه انسانی را محقق کرده اند.

»در دنیا نیز بیش از 1۷0 کشور نزدیک به ۳۵ هزار فعالیت را با همکاری بیش 
از 20 هزار مش��ارکت کننده برای جمعیتی بالغ ب��ر 10 میلیون نفر برنامه ریزی 

کرده اند.«
غالمحسین حسینی نیا، رئیس دانش��کده کارآفرینی دانشگاه تهران با بیان این 
مطلب، می گوید: در این رویداد جهانی، سیاست گذاران و تصمیم سازان به تش��ریح 
سیاست ها و برنامه های خود می پردازند، کارآفرینان از شکست ها و موفقیت های شان 

می گویند و در نهایت از پارک  ها و مراکز رشد بازدید می کنند.
روسای جمهور کشورها و مسئوالن ملی از کارآفرینان و این نوع رویداد به عنوان 

سوخت موتور اقتصادی استفاده و از آن پشتیبانی می کنند.
حس��ینی نیا با اشاره به ای��ن نکته ادامه می دهد: هفته جهان��ی کارآفرینی یک 
روی��داد اطالع رسانی هماهنگ است. این اقدام، سکوی��ی برای توسعه ارتباطات و 
همکاری های پیوسته تمامی نقش آفرینان عرصه کارآفرینی ایجاد می کند تا از این 
طریق، زیست بوم کارآفرینی کشور رونق گیرد و در سطح ملی و جهانی تقویت شود.

»امسال ما نیز در ایران برای ششمین سال پیاپی به این جریان جهانی پیوستیم 
و در این رویداد برنامه های جالب توجهی را به صورت همزمان در 1۴ استان کشور 

به اجرا خواهیم گذاشت.«
رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به این نکته، می گوید: 
این رویداد به دنبال آن است که مردم را به کش��ف استعداد و پتانس��یل های خود 

تشویق و به عنوان آغازگران و نوآوران  وارد عرصه کسب و کار کند.
این رویداد جهانی، 2۷ آبان ماه کار خود را در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 
آغ��از می کند و تا ۳ آذر ادامه خواهد داشت. هدف این است که نس��ل جدیدی از 
کارآفرینان به حوزه کسب وکار تزریق شوند و بتوانند اقتصاد کشور را شکوفا کنند.

موسس میلیاردر هوآوی:

ترامپ برای دیدارم به چین بیاید، هواپیمای من کاغذی است
تجهیزات شـبکه نیز حرف اول را در دنیا می زند. پیشتر نشریه فوربس ثروت خالص آقای 

رن ژنگفی را برابر با 1.4 میلیارد دالر برآورد کرده بود.
جالب است بدانید که مدیرعامل هوآوی سابقه ای بس طوالنی در رابطه با اظهارات مبهم 

و سردرگم کننده اش نسبت به ترامپ دارد.
در اسـفندماه گذشته و بعد از آنکه منگ ونژو دختر آقای رن که سمت مدیر ارشد مالی 
هوآوی را در اختیار دارد در کانادا دسـتگیر شـد رن از دونالد ترامپ با عنوان یک رئیس 
جمهور فوق العاده یاد کرد. اما بعد از آنکه نام هوآوی در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت 
رن اظهار داشـت که اگر ترامپ به او زنگ بزند به تماسـش جواب نمی دهد و یک ماه بعد 
گفت شاید خیلی مشغله داشته باشد و نتواند به تماس تلفنی ترامپ پاسخ بدهد. او اضافه 

کرد که نمی تواند انگلیسی حرف بزند.
بـه گزارش دیجیاتـو، اظهارات روز چهارشـنبه رن در حالی مطرح می  شـود که چین و 
آمریکا در حال نزدیک شـدن به مرحله نخست از فرآیند عقد قرارداد تجاری شان هستند 

و این یعنی تامین کنندگان آمریکایی احتماال قادر خواهند بود مجددا محصوالت شان را به 
هوآوی بفروشـند. رن در پنل روز چهارشنبه خاطرنشان کرد: جنگ تجاری از همان ابتدا 
اهمیتی برای من نداشـت. ما فروشـی در آمریکا نداریم و درنتیجه جنگ تجاری میان دو 

کشور هیچ تاثیری روی هوآوی ندارد. 
البتـه کـه هـوآوی موبایل های خـود را به بـازار آمریکا عرضـه نمی کند، امـا به خاطر 
البی گری هـای آمریکا با همپیمانانش جلوی بسـیاری از قراردادهای تجاری این کمپانی با 

کشورهای اروپایی برای تامین تجهیزات G 5 گرفته شده است.
رن همچنین تایید کرد که قرار گرفتن نام هوآوی در فهرست سیاه آمریکا روی هوآوی 
اثر گذاشـته و امکان دریافت مجوز و نصب اپ های گوگل روی پرچمدار میت 30 را از آن 
گرفته اسـت. امکان استفاده از سـرویس های گوگل برای اغلب مشـتریان غربی هوآوی 
اهمیـت باالیـی دارد هرچند کـه به گفته رن ایـن تاثیر روی منطقه غیرچینی بیشـتر از 

محدوده چین بوده است.

۷00 محصول دانش بنیان دانشگاه آزاد در مرحله صنعتی و نیمه صنعتی

به نوآوران و خالقان اشتغال پروبال دهیم

یادداشـت

»ته��ران« میزب��ان هفتمین مدرسه پایی��زی مغز و شناخت برای دبی��ران و اعضای 
انجمن های علمی و دانشجویی می شود.

ای��ن مدرس��ه با هدف ایجاد فرصت و بس��ترهای الزم برای آشنایی هرچه بیش��تر با 
حوزه ه��ای علوم شناخت��ی و علوم اعصاب و همچنین ارتق��ای سرمایه های شناختی با 
حمای��ت ستاد توسعه عل��وم و فناوری های شناختی معاونت علم��ی و فناوری ریاست 

جمهوری برگزار می شود.
ارتقای سرمایه شناختی و کارآفرینی و نوآوری در علوم اعصاب شناختی از محورهای 
هفتمی��ن مدرس��ه پاییزی مغز و شناخت است ک��ه از 2۵ آبان ماه سال جاری به مدت 
پنج روز توسط انجمن علوم اعصاب و با همکاری کلینیک مغز و شناخت برپا می شود.

 مدرسه پاییزی مغز و شناخت
برگزار می شود



دنیای برندسازی دارای مس��ائل و چالش های بس��یار زیادی است. امروزه برندها 
برای موفقیت در دنیای کسب و کار نیازمند آگاهی دقیق از سلیقه مشتریان، تعامل 
نزدیک با آنها و از همه مهم تر ارائه محصولی دارای مزیت مش��خص هس��تند. نکته 
مه��م در اینجا ماهیت طبیعی بروز چالش ها در حوزه برندسازی است. هیچ برندی 
از مواجهه با مشکالت و چالش های مختلف در امان نیست بنابراین به جای تالش 
برای پیشگیری کامل بروز چالش ها باید راهکارهای رفع شان را نیز فرا بگیریم. یکی 
از مشکالت اصلی شرکت ها در فرآیند برندسازی انحراف از مسیر اصلی برند است. 
به این ترتیب ادامه فعالیت برند موردنظر با مشکالت بسیار زیادی مواجه می شود. 
امروزه این مشکل جلوه ای عمومی به خود گرفته است بنابراین بررسی آن اهمیت 

بسیار زیادی خواهد داشت. 
موسس��ه Branding Strategy Insider ب��ه ط��ور وی��ژه در زمینه کمک 
ب��ه کارآفرین��ان و شرکت ها برای مدیری��ت برند و برندسازی بهین��ه فعالیت دارد. 
پاسخگویی به پرسش های کاربردی افراد بخش��ی از استراتژی ما در این موسس��ه 
محس��وب می شود. در راستای این استراتژی برخ��ی از مقاالت تحلیلی به بررسی 
پرسش های کاربردی و عمیق کارآفرینان اختصاص می یابد. در این مقاله ما پرسشی 
از س��وی جاناتان، یکی از مدیران اجرایی شرکت��ی در بوستون، را پیرامون انحراف 
برندش از اهداف و مسیر اصلی اش مورد بررسی قرار خواهیم داد. نخست اجازه دهید 
پرس��ش اصلی جاناتان را بررسی کنیم: »برن��د ما در طول چند ماه گذشته ارتباط 
معن��ادارش با بازار هدف را از دس��ت داده است. من به عنوان مدیر اجرایی شرکت 
در ط��ول چند هفته گذشته زمان زیادی ب��ه بررسی این موضوع اختصاص داده ام. 
همچنی��ن کمک فراوانی نیز از کارشناس های حرفه ای می گیریم، با این حال هنوز 
تغییری در روند نامناسب شرکت مان حاصل نشده است. چگونه امکان تغییر انحراف 

برندمان و بازگشت به مسیر اصلی وجود دارد؟«
بدون تردید پرسش جاناتان به اندازه کافی واضح و روشن است. به همین خاطر 
نیازی به توضیح بیشتر در رابطه با آن نیست. مارک دی سوما، کارشناس برندسازی 
و استاد دانش��کده کس��ب و کار دانش��گاه هاروارد، به عنوان کارشناس در کنار من 
ب��رای بررسی راهکارهای پاسخگویی به این پرسش حض��ور دارد. به عقیده مارک 
گام نخس��ت شناسایی انحراف برندمان از مس��یر اصلی است. متاسفانه بسیاری از 
برندها در عمل هیچ گاه متوجه انحراف برندشان نمی شوند. این امر به خاطر ماهیت 
طوالنی مدت انحراف از هدف اصلی است. وقتی تغییرات در برندمان به کندی روی 
می دهد، احس��اس خطر نس��بت به آن دشوار خواهد شد. بهترین راهکار در اینجا 
مقایس��ه مداوم اهداف و وضعی��ت برندمان با سال های قبل اس��ت. بدون شک در 
ابتدا ما با اهداف اصلی و مرتبط با بازار هدف گام به عرصه کسب و کار گذاشته ایم. 
ه��ر تغییری که در اینجا روی می دهد، در گذر زم��ان بروز خواهد کرد. بنابراین با 
شناسایی نقاط انحراف برندمان امکان بازگش��ت به مسیر اصلی به شیوه ای مناسب 

وجود خواهد داشت. 
پس از شناخت نقاط انحراف باید نس��بت به بازگشت دوباره به مسیر اصلی فکر 
کرد. این گام به طور معمول دغدغه اصلی اغلب کارآفرینان را شکل می دهد. به این 
ترتیب ما باید برنامه ای دقیق برای بازگش��ت به مسیر اصلی برندمان داشته باشیم. 
در ادامه 10 تکنیک و راهکار مناسب برای بازگش��ت به مسیر اصلی برندمان مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. 
1- تامل پیرامون برند و محصوالت مان با شیوه های تازه

الگ��وی تامل ما پیرامون برندمان نقش مهمی در تغییرات آتی دارد. هر شرکتی 
مجموع��ه انتظارات و اهدافی برای برن��دش ترسیم می کند. برنامه دستیابی به این 
اهداف و انتظارات باید به گونه ای دقیق ترسیم شود. نکته مهم در اینجا عدم ارزیابی 
مداوم میزان دستیابی ما به هدف است. به این ترتیب هیچ معیار مش��خصی برای 
تعیین دقیق و به موقع میزان انحراف برندمان از مسیر اصلی وجود ندارد. در چنین 

وضعیتی انحراف کامل از مسیر برند امری طبیعی خواهد بود. 
وقتی برند ما از مس��یر خ��ود منحرف می شود، ضرورت تام��ل پیرامون ماهیت 
آن و محصوالت��ش دوچندان خواهد شد. هدف اصل��ی در اینجا بازتعریف اهداف و 
انتظارات م��ان از برند است. گام بعدی نگاه متفاوت به محصوالت برندمان براساس 
بازتعری��ف موردنظر است. یک��ی از نمونه های مطلوب در زمین��ه تغییر دیدگاه به 
محصول مربوط به برند »فونترا« است. این برند در آغاز تولیدکننده شیر بود. پس 
از گذشت چند سال با افزایش تقاضا برای محصوالت جانبی شیر نوع نگاه این برند 
به محصوال تش تغییر کرد. به این ترتیب به جای تولید شیر به سراغ تولید بستنی 
و سای��ر لبنیات رفت. فونترا از آن زمان تا به حال تغییرات بس��یار زیادی را تجربه 
ک��رده است. نکته مهم در تمام این تغییرات نگ��اه متفاوت به محصوالت هر چند 

سال یک بار است. 
2- بازتعریف مخاطب هدف برندمان

هر برندی به منظور جلب نظر دامنه ای مشخص از مشتریان اقدام به فعالیت در 
بازار می کند. این امر از اهمیت بس��یار زیادی برخ��وردار است. هیچ برندی توانایی 
جلب نظر تمام مش��تریان را ندارد. به همین خاطر برای افزایش دقت و هدفمندی 
هزینه ه��ای برندسازی باید مخاطب هدف مش��خصی را تعری��ف کرد. این عمل به 

افزایش دقت و نتیجه بخشی سرمایه گذاری های برندها کمک می کند. 
بهترین نمونه در زمینه بازتعریف مخاطب هدف مربوط به برند استارباکس است. 
این برند در ابتدا فقط در زمینه تولید قهوه فعالیت داشت. نکته مهم در اینجا تغییر 
نگرش استارباکس نسبت به برند و مخاطب هدفش بود. به این ترتیب مخاطب کامال 
تازه ای به عنوان مخاطب هدف این برند مدنظر قرار گرفت. بدون تردید تغییر نگاه و 
توجه ما به مخاطب هدف در فرآیند بازتعریف آنها موجب ضرورت تولید محصوالتی 
متفاوت می شود. استارباکس از زمان بازتعریف مخاطب هدف برندش اقدام به تولید 

محصوالت بس��یار متنوع ت��ری کرده است. این امر موج��ب افزایش شهرت جهانی 
استارباکس و کس��ب س��ود فراوان شده است. استارباکس ت��ا پیش از این فقط در 
زمینه تولید قهوه فعالیت داشت، اما اکنون انواع نوشیدنی های مرتبط با قهوه را به 

طور کامل تولید می کند. 
پ��س از اینکه استارباکس بازتعریف تازه ای از مخاطب هدفش ارائه کرد، به سراغ 
شناخت ویژگی های منحصر به فرد هر کدام از مش��تریانش در کشورهای مختلف 
رف��ت. این امر به آنها امکان جلب نظر مخاطب جهانی به شیوه ای تاثیرگذار را داد، 
بنابراین استارباکس در طول زمانی کوتاه، به نوعی رکوردشکنی در حوزه کس��ب و 

کار، موفق به کسب رتبه نخست کافی شاپ در سطح جهان شد. 
3- تغییر نمای ظاهری برند

نمای ظاهری برند مهم ترین المان بصری آن محس��وب می شود. مخاطب هدف 
در برخورد نخست با برند ما به لوگو، شعار تبلیغاتی و ماهیت کمپین های بازاریابی 
توجه می کند. بنابراین باید جلوه ای جذاب از برندمان در معرض دید مشتریان قرار 
دهیم. ایراد بسیاری از برندها عدم تغییر جلوه ظاهری شان در طول زمان است. به 
این ترتیب با گذشت زمان و تغییر سلیقه مشتریان در عمل هیچ واکنشی از سوی 
برند موردنظر صورت نمی گیرد. این امر به تدریج برند ما را کهنه و قدیمی خواهد 
کرد. وقتی مشتریان ذهنیت »برند قدیمی« درباره ما داشته باشند، جلب نظر آنها 

مشکل خواهد بود. 
نکته بعد در مورد جلوه ظاهری برند مربوط به نحوه بسته بندی محصوالت است. 
خالقیت مداوم در بس��ته بندی محصوالت موجب ایجاد هیجان می شود. مشتریان 
همیش��ه نسبت به محصوالت جدید توجه ویژه ای دارند. با ایجاد ظاهری تازه برای 
محصوالت برند امکان جلب نظر بیشتر مشتریان به محصوالت مان فراهم می شود. 
این تکنیک از مدت ها پیش در دنیای برندسازی رواج داشته است، اما در طول دو 

دهه اخیر کمتر به آن توجه شده است. 
4- فرمول بندی پیشنهادمان به شیوه های مختلف

هر برند در حوزه کسب و کار پیشنهاد خاصی برای مشتریان دارد. افراد با مقایسه 
پیشنهادهای برندها اقدام به تصمیم گیری در مورد فرآیند خرید می کنند. نکته مهم 
در اینجا ضرورت ارائه پیشنهاد برندمان به شیوه های مختلف است. صنعت تولید آب 
معدنی یکی از بهترین نمونه ها در اینجاست. این صنعت در طول زمان به خوبی با 
نیازهای تازه مشتریان هماهنگ شده است. در طول دو دهه اخیر با بهبود کیفیت 
آب آشامیدنی در بسیاری از کشورها صنعت تولید آب معدنی با بحران جدی مواجه 
ش��د. راهکار برندهای معتبر در این حوزه تولی��د آب معدنی همراه با ویتامین های 
مش��خص بود. به این ترتیب افراد مختلف با خرید نسل جدید آب معدنی ها عالوه 
بر رفع تش��نگی امکان بهره مندی از ویتامین های موردنیاز بدن شان را نیز داشتند. 
همین خالقیت های کوچک در عمل تاثیر بس��یار زیادی بر روی سرنوشت برندها 
دارد. اگر ما بدون تغییر حوزه فعالیت برندمان به دنبال کس��ب موفقیت باشیم، در 

نهایت با شکست مواجه خواهیم شد. 
5- نام  گذاری خالقانه و تاثیر آن بر روی مشتریان

صنع��ت تولید گوشت گوزن در بس��یاری از کش��ورهای دنی��ا رواج دارد. حوزه 
اسکاندیناوی شهرت بسیار زیادی در این زمینه دارد. زمانی که برندهای نیوزیلندی 
در راستای پرورش گوزن و فروش گوشت  آن در بازارهای جهانی اقدام به همکاری 
نزدی��ک کردند، اهمیت ایجاد تفاوت میان گوشت گوزن های نیوزیلند با سایر نقاط 
جهان اهمیت یاف��ت. انتخاب نام »کرنوا« برای گوشت گوزن تولید نیوزیلند گامی 
مهم در این راستا محسوب می شود. به این ترتیب گوشت تولیدی نیوزیلند به طور 
مش��خص از سایر کشورها متمایز شد. در گام بعدی برندهای همکار تحت این نام 
تجاری اق��دام به تولید گوشت باکیفیت کردند. به ای��ن ترتیب به سرعت تقاضای 

جهانی برای گوشت برند کرنوا افزایش یافت. 
گاهی اوقات برند ما نیازمند انتخاب نامی منحصر به فرد برای محصوالتش است. 
فق��ط در این صورت امکان جلب نظر مش��تریان به شیوه ای متف��اوت وجود دارد. 
الگوی نام گذاری خالقانه در سایر کسب و کارها نیز رواج دارد. به عنوان مثال، برند 
سامس��ونگ پرچمدارش در حوزه گوشی های هوشمند را گلکسی نام گذاری کرده 
است. این نوع نام گذاری به برند مورد نظر در راستای جلب نظر مشتریان به شیوه ای 
متفاوت کمک خواهد کرد. امروزه بسیاری از برندها در حوزه تولید گوشی هوشمند 
از همی��ن تکنیک استفاده می کنند. از نظر من هیچ مانعی برای استفاده از نام های 
منحصر به فرد برای برندهای فعال در حوزه های مختلف کس��ب و کار وجود ندارد. 

این امر فقط نیازمند اندکی خالقیت برای یافتن نام مناسب خواهد بود. 
6- بسته بندی محصوالت به شیوه ای متفاوت

بسته بندی محصوالت اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از نخستین ارزیابی های هر 
مشتری درباره یک برند براساس نوع بسته بندی محصوالت روی می دهد. برندهای 
ضعی��ف در زمینه بس��ته بندی محصوالت همیش��ه با مش��کل در راستای فروش 
محصوالت شان مواجه هس��تند. بنابراین انتخاب طرحی جذاب برای بس��ته بندی 
مناس��ب محصوالت اهمیت دارد. خوشبختانه امروزه با توسعه نرم افزارهای طراحی 
گرافیک انتخاب و خلق طرح های زیبا کار چندان دشواری نیس��ت. افراد با داشتن 
حداق��ل مهارت در زمینه ک��ار با نرم افزارها و اندکی سلیق��ه هنری امکان طراحی 

بسته بندی های بسیار زیبا و جذاب را خواهند داشت. 
صنع��ت تولید گوشت یکی از کس��ب و کارهای مهم در زمین��ه تامین نیازهای 
مردم محسوب می شود. بسیاری از کارشناس ها در این صنعت اهمیت چندانی برای 
بسته بندی قائل نیستند. به هر حال هدف اصلی مشتریان تامین گوشت با کیفیت 
است. گام نخس��ت برای تغیی��ر این دیدگاه درباره بس��ته بندی محصوالت صنعت 
گوشت از سوی برند آنگوس برداشته شد. این برند با بسته بندی جذاب گوشت ها در 
ظرف های شیشه ای و پالستیکی به طور ویژه ای نظر مشتریان را جلب کرد. نتیجه 
این امر افزایش چش��مگیر فروش این برند در مدت زمانی کوتاه بود. آنگوس از آن 
زمان تا به حال همیش��ه اهمیت زیادی برای بس��ته بندی محصوالتش قائل است. 

همی��ن نکته کوچک موجب ایجاد تفاوت میان این برند و سایر رقبای آن در حوزه 
تولید گوشت شده است. 

۷- توزیع خالقانه و متفاوت محصوالت
تغیی��ر کانال و نحوه توزیع محصوالت در بازاره��ای هدف فرصت مناسبی برای 
جلب توجه دوباره مشتریان محسوب می شود. آی تیونز به خوبی در حوزه موسیقی 
این کار را انجام داده است. تا پیش از آن تمام آلبوم های موسیقی به صورت سنتی 
در قالب نوار کاست یا دیسک به فروش می رسید. نوآوری آی تیونز عرضه و فروش 
آلبوم های مختلف و ترک های موسیقی به صورت آنالین بود. به این ترتیب کاربران 
امکان خرید موزیک های مختلف و استفاده از آنها را داشتند. این امر مزیت بس��یار 
مشخصی برای آی تیونز محسوب می شود. درست به همین خاطر از آن زمان تا به 

حال کمتر برندی توانایی رقابت تاثیرگذار با آی تیونز را یافته است. 
ب��ا ظهور انواع تبلت و گوشی های هوشمند ب��ازار عرضه الکترونیکی محصوالتی 
نظیر مجله، کتاب و موسیقی رونق دوچندانی یافت. آی تیونز در این زمینه همچنان 
برندی خالق محسوب می شود، اما رقیب اصلی آن در حوزه سایر محصوالت فرهنگی 
الکترونیک گوگل اس��ت. گوگل به عنوان غول دنیای آنالین فعالیت پردامنه ای در 
زمینه فروش محصوالت فرهنگی به صورت آنالین و در قالب دیجیتال دارد. بدون 
تردید مطالع��ه کتاب های مختلف در قالب فایل ه��ای الکترونیکی سهولت و لذت 
دوچندانی دارد. برندهایی نظیر گوگل نیز با بهره برداری مناسب از این موضوع اقدام 

به کسب سودهای فراوان می کنند. 
8- تعیین خالقانه قیمت نهایی محصوالت

قیمت گذاری محصوالت همیشه گامی مهم برای توسعه برند محسوب می شود. 
بس��یاری از محصوالت، علی رغم کیفیت باال، به دلیل قیمت نامناسب هرگز فروش 
نمی روند. الگوی سنتی قیمت گذاری در اینجا شامل تعیین حاشیه سود اندک برای 
جلب نظر دامنه وسیع تری از مش��تریان اس��ت. بدون تردید این شیوه سنتی هنوز 
هم تا حدودی کاربرد دارد. نکته مهم ضرورت بازاندیش��ی درباره بنیان های الگوی 
تعیی��ن قیمت برندمان است. استفاده از شیوه های مدرن تر برای تعیین قیمت باید 

مدنظر هر برندی باشد. 
وقت��ی از شیوه های نوین ب��رای تعیین قیمت صحبت می کنیم، الگوی بس��یار 
پیچیده ای مدنظرمان نیست. تعیین قیمت سلسله مراتبی براساس کیفیت خدمات 
یا محصوالت برندمان بهترین شیوه برای جلب نظر مش��تریان دارای سطح درآمد 
متفاوت است. صنعت تولید تخم مرغ در این میان مثال بس��یار مناسبی محس��وب 
می ش��ود. این صنعت به طور سنتی فقط یک نوع مش��خص تخم م��رغ روانه بازار 
می کن��د. خالقیت اصلی از سوی انجمن تولید تخم مرغ در انگلس��تان روی داد. بر 
این اساس تخم مرغ ها در اندازه های مختلف طبقه بندی می شدند. مشتریان براساس 
ان��دازه تخم مرغ ها سطح قیمت متفاوتی پرداخت می کردند. این امر موجب افزایش 
فروش کلی تخم مرغ ها در انگلس��تان و افزایش قابل توجه سطح رضایت مشتریان 

شد. 
9- طراحی داستانی تازه درباره برند و محصوالت مان

برندها به منظور جلب نظر بهینه مش��تریان اقدام به طراحی داستان های جذاب 
می کنن��د. همه ما با داستان های برندها در زمینه های مختلف آشنایی داریم. یکی 
از شعاره��ا و داستان های جذاب در طول سال های اخیر مربوط به برند نایک است. 
شعار »فقط انجامش بده« نزدیک به سه دهه به عنوان نش��انه اصلی نایک شناخته 
می شود. اغلب مشتریان این برند شعار موردنظر را به خوبی در ذهن دارند. ساختار 
ج��ذاب این شعار موجب ثبات��ش در طول سال های اخیر شده است. به این ترتیب 

کمتر برندی در عمل توانایی رقابت با نایک را یافته است. 
ب��دون شک شعارهای تبلیغاتی و داستان برندها پ��س از گذشت زمانی قدیمی 
می شود. نکته مهم در اینجا ریش��ه یابی دلیل تازگ��ی مداوم شعار برند نایک است. 
این برن��د در طول زمان تغییرات اندک و تاثیرگذاری بر روی شعارش اعمال کرده 
است. ماهیت نخس��ت این شعار برای فروش کفش های مخصوص ورزشکاران دو و 
میدانی بود. بی تردید چنین شعاری با بازار هدف انحصاری ورزشکاران دو و میدانی 
مج��ال چندانی برای فروش جهانی نخواهد داشت. به همین خاطر نایک با توسعه 
سطح فعالیتش این شعار را در مقیاسی وسیع برای تمام محصوالت خود به کار برد. 
همین نکته کوچک موجب پایداری مثال زدنی شعار نایک در طول زمان شده است. 
پروفس��ور نورمن هالند، روانش��ناس و استاد برجس��ته دانش��گاه، در مورد تاثیر 
داستان برندها بر روی مش��تریان اظهار نظر جالبی دارد. بر این اساس مشتریان در 
ط��ول زمان آشنایی خاصی با داست��ان برندها پیدا می کنند. به این ترتیب داستان 
موردنظر بخشی از زندگی روزمره آنها می شود. نکته مهم در اینجا تالش برای تولید 
داستان های تازه یا بازبینی اساسی داستان های قبلی به منظور افزایش تاثیرگذاری 
پیام برندمان است. به این ترتیب از کلیش��ه ای ش��دن تبلیغات و داستان برندمان 

جلوگیری خواهیم کرد. 
10- تغییر تیم مدیریتی برند

برندهایی که از مسیر اصلی شان منحرف می شوند، گاهی اوقات با افراد نامناسبی 
همکاری دارند. این امر موجب دوری هرچه بیشتر برند موردنظر از اهداف و مسیر 
اصل��ی اش خواهد شد. توصیه من در این بخش کامال مش��خص است: تالش برای 
یافت��ن افراد تازه و همکاری با آنها. این امر ب��ه معنای قطع همکاری با افراد قبلی 
است. اگر شما نیز وضعیتی مش��ابه جانات��ان دارید، باید به فکر موقعیت شغلی تان 
باشید. برخی از برندها به درستی در زمان مواجهه با بحران های طوالنی مدت اقدام 

به تغییر تیم کاری شان می کنند. 
همانطور که مشاهده می شود، اغلب فرآیندهای برند ما از طریق بازاندیشی درباره 
بخش های اصلی قابل بازسازی است. برندسازی در دوران کنونی عالوه بر توجه به 
نکات سنتی نیازمند بازاندیش��ی نیز هست بنابراین بررسی دوباره بخش های اصلی 

برندمان به منظور بازگشت به مسیر اصلی الزامی خواهد بود. 
brandingstrategyinsider :منبع

کمپین تازه اسپاتیفای و ونس برای معرفی هنرمندان تازه کار
همکاری تبلیغاتی ونس و اسپاتیفای

اگ��ر از عالقه مندان به دنی��ای موسیقی باشید، ب��ه احتمال زیاد 
از اپ اسپاتیف��ای به طور مداوم استف��اده می کنید. این اپ به طور 
اختصاصی برای پخش آنالی��ن موسیقی های مختلف طراحی شده 
است. نکته جالب در مورد این اپ امکان خرید مس��تقیم آلبوم های 
مورد عالق��ه کاربران است. پیش از این اغل��ب کاربران برای خرید 
آنالی��ن آلبوم های موسیق��ی م��ورد عالقه شان باید ب��ه صفحه ای 
جداگانه مراجعه می کردند. اسپاتیفای با آگاهی از این مشکل شیوه 
شارژ حس��اب و پرداخت مس��تقیم هزینه خرید آلبوم را جایگزین 
کرده اس��ت. اسپاتیفای در طول سال های اخی��ر به طور مداوم در 
ح��ال تغییر و تحول بوده است. یک��ی از کمپین های تازه این برند 
برای جلب نظر کاربرانش ارائه فهرستی از موسیقی های پیشنهادی 
به کارب��ران در پایان هر هفته است. ای��ن فهرست براساس تحلیل 
موسیقی ه��ای مورد عالقه و انتخابی ه��ر کاربر در طول هفته تهیه 
می ش��ود. نکته جالب ای��ن کمپین نه در پیش بین��ی دقیق سلیقه 

کاربران، بلکه همکاری با برند ونس است. 
در نگاه نخس��ت یک برند فع��ال در عرصه پخش آنالین موسیقی 
هیچ ارتباط معناداری با یک برند مشهور در زمینه تولید کفش های 
راحتی ندارد. بدون تردید توضیح بیش��تر در مورد کمپین مشترک 
اسپاتیفای و ونس برای درک بهتر این ارتباط ضروری است. من نیز 
در ابتدا با مش��اهده این دو نام ب��زرگ در کنار هم برای ساماندهی 
ی��ک کمپی��ن تبلیغاتی جا خ��وردم. اسپاتیف��ای در راستای جلب 
نظر کاربران��ش اقدام به راه اندازی این کمپی��ن با محوریت معرفی 
هنرمن��دان تازه کرده است. ونس نیز به دلیل سابقه درخش��ان در 
همکاری با ستاره های موسیق��ی و حمایت از هنرمندان تازه  کار در 
ای��ن عرصه با اسپاتیفای همک��اری دارد، بنابراین در اینجا ما شاهد 

شکل گیری همکاری بسیار جذابی هستیم. 
کاربرانی که در این کمپین ثبت نام کنند، هر چهارشنبه فهرستی 
از ترک های منتخ��ب و شخصی سازی شده را دریافت خواهند کرد. 
هوش مصنوعی اسپاتیفای براساس تحلیل سلیقه هر کاربران اقدام 
ب��ه ترکیب ترک های مختلف در قالب ی��ک فهرست پخش خواهد 
کرد. حضور برخی از مش��هورترین خواننده ها در کمپین اسپاتیفای 
بر جذابیت های آن افزوده است. همین نکته موجب ثبت نام بسیاری 

از کاربران در سراسر جهان شده است. 
آپذیل واتک��اس، نایب رئیس بخش بازاریاب��ی جهانی برند ونس، 
در م��ورد همکاری ب��ا اسپاتیف��ای اینگونه اظهارنظر ک��رده است: 
»برن��د ونس از س��ال 1۹۶۶ برنامه منس��جمی ب��رای همکاری با 
اهالی موسیقی داشته است. این امر بس��یار فراتر از صرف همکاری 
تبلیغات��ی با آنهاست. هدف اصلی ما توسعه هنر موسیقی در سراسر 
جهان اس��ت، بنابراین همکاری با اسپاتیفای نیز در راستای معرفی 

هنرمندان مختلف به مردم سراسر جهان صورت می گیرد.«
بدون تردید ونس در طول سال های اخیر با حمایت از هنرمندان 
مختلف در عرصه موسیقی پایبندی به هدف دیرینه اش را به خوبی 
ثاب��ت کرده است. این امر موجب حمایت گس��ترده اهالی موسیقی 
از ای��ن برند نی��ز شده است. اگر نگاهی دقیق به وضعیت بس��یاری 
از خواننده های مش��هور بیندازید، اغل��ب آنها از کفش های ونس در 
مراسم های رسمی یا کنس��رت ها استفاده می کنند. جالب اینکه در 
این زمینه هیچ قرارداد تجاری رسمی میان خوانندگان و برند ونس 

صورت نگرفته است. 
همک��اری اسپاتیفای با ونس در راست��ای تولید کمپین تبلیغاتی 
نکته بس��یار جالبی محس��وب می ش��ود. دانیلیه ل��ی، رئیس بخش 
همکاری ه��ای بازاریاب��ی اسپاتیفای، در این م��ورد بر روی اهمیت 
تمرک��ز بر روی نقطه نظرات فرهنگی برندها در فرآیند تولید محتوا 
تاکید دارد: »ونس در طول دهه های اخیر همیشه محتوای تبلیغاتی 
با کیفیتی در اختیار مخاطب قرار داده است. این برند مهارت باالیی 
در زمینه تاثیرگذاری ب��ر روی فرهنگ عمومی دارد. جهت دهی به 
سلیقه مش��تریان در راستای حمای��ت از هنرمندان جوان و تازه کار 
یک��ی از اصول اصلی فعالی��ت تبلیغاتی ونس محس��وب می شود.« 
همانطور ک��ه از گفته های دانیله برمی آید، اسپاتیفای با هدف ورود 

به عرصه تبلیغاتی فرهنگی اقدام به همکاری ونس کرده است. 
دانیلیه لی در مورد کمپین تازه اسپاتیفای و ونس بر روی معرفی 
هنرمندان تازه کار و دارای ایده های جذاب تاکید دارد. به این ترتیب 
ه��م ونس به تعه��د دیرینه اش عمل خواهد ک��رد و هم اسپاتیفای 
نخس��تین گام در راستای تاثیرگذاری ب��ر روی سلیقه کاربرانش را 
برمی دارد. بی تردید همکاری دو برند مش��هور و بزرگ جذابیت های 
خاص خود را دارد. به ویژه وقتی پای دنیای موسیقی در میان باشد 
بنابراین اگر عالقه مند به دنیای موسیقی هستید، ثبت نام در کمپین 

تازه اسپاتیفای و ونس را فراموش نکنید. 
campaignlive :منبع
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امروزه برندها از شیوه های بس��یار متنوعی ب��رای بازاریابی و تعامل با 
مش��تریان استفاده می کنند. یکی از الگوهای جذاب و کاربردی در این 
میان بازاریابی براساس تعامل با مش��تریان پیرامون رویداد یا جنبش��ی 
اجتماعی است. جامعه مدرن دارای مش��کالت و مس��ائل بسیار زیادی 
اس��ت. جنبش ه��ای مختل��ف در راستای ت��الش برای حل بخش��ی از 
مش��کالت موجود راه اندازی می شوند. اکنون بس��یاری از مردم، به ویژه 
نس��ل جوان، در سراسر دنی��ا به جنبش هایی نظی��ر حفاظت از محیط 
زیس��ت عالقه نشان می دهند. این امر برای برندها اهمیت بسیار زیادی 
دارد. نکته مهم در اینجا فاصله میان نحوه عملکرد برندها در این حوزه 
و واکن��ش مش��تریان است. هر برندی که توانای��ی کاهش این فاصله را 
داشته باشد، توانایی کسب موفقیت در حوزه بازاریابی را خواهد داشت. 
استراتژی حمایت از جنبش ها و رویدادهای مختلف پیش��ینه چندان 
طوالن��ی ندارد. دلیل این امر افزایش تمایل نس��ل جوان به عضویت در 
چنی��ن جنبش هایی در ط��ول چند سال اخیر اس��ت بنابراین برندها با 
ح��وزه ای جدید و ناآشنا مواجه هس��تند. مردی��ت فرگوسن، بازاریاب و 
سخنران حوزه تبلیغات، در کنفرانس اخیرش در هفته گذشته پیرامون 
رویداده��ای اجتماع��ی و شیوه استفاده برنده��ا از آنها به منظور تعامل 
عمیق تر با مش��تریان صحبت ک��رده است. در این مقاله ب��ا استفاده از 
صحبت ه��ای وی و دیگر منابع معتبر در پی بررسی شیوه های بازاریابی 

براساس الگوی استفاده از رویدادهای مهم هستیم. 
براساس مطالعه ما در موسسه Marketing Dive بر روی مشتریان 
نس��ل جوان یک سوم )۶۶درصد( آنها تمایل ب��ه حضور فعال برندهای 
م��ورد عالقه شان در حمای��ت از جنبش های اجتماعی دارن��د. این امر 
موج��ب بهب��ود درک و ذهنیت افراد از برند موردنظ��ر می شود. به این 
ترتیب اکنون فرصت مهمی پیش روی برندها برای جلب نظر مش��تریان 
ج��وان وج��ود دارد. وقتی ما از ماهیت انتخاب برن��د به صورت پیچیده 
و دش��وار از سوی نس��ل جوان آگ��اه شویم، اهمیت حض��ور پررنگ در 
جنبش های اجتماعی را بیش��تر درک خواهیم کرد. نکته جالب در این 
می��ان عملکرد نامطل��وب برندها در زمینه حض��ور در رویدادهای مهم 
اس��ت. گزارش موسس��ه DoSomething Strategic در این زمینه 
حاک��ی از ماندگاری فقط 12درصد از برنده��ای مطرح جهان در ذهن 
مخاطب به عن��وان برندهای فعال در حمایت از رویدادها و جنبش های 
اجتماع��ی اس��ت. بخش گس��ترده ای از این شمار ان��دک برندها نیز بر 
حمایت از فعالیت های زیست محیطی تمرکز دارند. به عنوان مثال، برند 
کوکا کوال طی بیانیه رسمی اش قول کاهش استفاده کمتر از ۳0درصدی 
محصوالت اولی��ه پالستیکی برای بس��ته بندی نوشابه های خود را داده 
است. این امر به طور مش��خص در راستای حمایت از محیط زیس��ت و 

جنبش های فعال در این زمینه روی داده است. 
ب��دون شک برنده��ای زیادی در سراسر جه��ان از اهمیت حمایت از 
موضع مشتریان شان در مسائل اجتماعی آگاهی دارند. به گفته فرگوسن 
ای��ن امر جای شک و تردید ندارد، با این ح��ال در عمل برندها توانایی 
کاه��ش فاصله میان برداشت ش��ان از فعالیت مطل��وب در این زمینه و 
انتظارات مش��تریان را ندارند. به همین خاطر بسیاری از برندها در این 
زمینه با شکس��ت های متعدد مواجه می شوند: »حضور فعال در حمایت 
از رویدادهای اجتماعی دیگر بخش��ی از فعالیت اضافی برندها محسوب 
نمی شود. امروزه این امر بدل به بخش��ی انکارناپذیر از فعالیت بازاریابی 
برنده��ا شده است، بنابراین باید دیدگاه مان نس��بت به این حوزه تغییر 
کند.« بدون تغییر دیدگاه در رابطه با حوزه بازاریابی رویدادمحور امکان 

موفقیت در آن وجود ندارد. 
نکت��ه مه��م درخص��وص بازاریابی براس��اس حمای��ت از فعالیت ها و 

جنبش های مورد پس��ند مش��تریان فهم تفاوت آن با کمپین تبلیغاتی 
است. در اینجا صرف بیان شعارهای جذاب و تولید محتوای هیجان انگیز 
برای جلب نظر مخاطب کافی نیس��ت. مش��تریان نس��ل ج��وان بدون 
مش��اهده اقدامی عملی از سوی ما هیچ واکنشی برای خرید از برندمان 
انج��ام نخواهند داد. به عبارت بهتر، بدون حمایت واقعی از جنبش های 

موردنظر امکان جلب اعتماد مشتریان جوان وجود نخواهد داشت. 
اهمیت تغییر دیدگاه برندمان از کسب و کار هدف محور

فرگوس��ن در م��ورد نحوه استفاده درس��ت از رویدادها و جنبش های 
مختلف پیرامون مس��ائل اجتماعی بر روی تغییر نگرش برندها به حوزه 
کس��ب و کار تاکی��د دارد. امروزه امکان مدیریت سنتی کس��ب و کار و 
تالش برای استفاده از الگوهای بازاریابی مدرن وجود ندارد. ما باید شیوه 
مدیریت کسب و کارمان را از الگوی هدف محور به معنای ارزیابی صرف 
سود به عنوان معیار موفقیت تغییر دهیم. اکنون دیگر مدیریت کسب و 
کار به شیوه عادی و بدون توجه به آرمان ها و اهداف اجتماعی مشتریان 
وجود ندارد. این امر به بهترین شیوه در مورد گرایش رو به رشد برندها 
به سوی حمایت از محیط زیست مشاهده می شود. بدون تردید آلودگی 
محیط زیس��ت در فرآیند تولید محص��والت و فعالیت کاری از مدت ها 
قبل وجود داشته است، با این حال فقط پس از حساسیت مردم نسبت 
به آن در طول یک دهه اخیر بدل به امری مهم و تاثیرگذار شده است. 
یک��ی از نکات مه��م مدنظر فرگوسن در بازاریاب��ی مبتنی بر حمایت 
از جنبش ه��ا و فعالیت ه��ای اجتماع��ی تاثیر منفی گرای��ش برندهایی 
نظی��ر دانکین دوناتز در کناره گیری از حض��ور فعال در عرصه سیاست 
یا اظهارنظر مشخص در مورد مشکالت اجتماعی است. چنین برندهایی 
فقط به دنبال تزریق خوشحالی و شادی بی دلیل به مش��تریان هستند. 
ب��دون تردید این شیوه دیگ��ر کاربرد چندانی ندارد. ب��ا افزایش سطح 
انتظارات مش��تریان ما نیز باید استراتژی ت��ازه ای انتخاب کنیم. تالش 
ب��رای وفاداری به الگوی سابق مدیریت کس��ب و ک��ار و بازاریابی هیچ 

مزیت مشخصی برای برند ما به ارمغان نخواهد آورد. 
امروزه انتخ��اب یک هدف اجتماعی به عن��وان ارزش اصلی برندمان 
کار چندان دشواری نیس��ت. جامعه مدرن در همه زمینه ها با مشکالت 
و چالش هایی مواجه است بنابراین انتخاب یک مسئله محوری و مرتبط 
ب��ا حوزه فعالیت برندم��ان ساده خواهد بود. نکته مه��م در اینجا ایجاد 
پیون��دی میان برندمان با مس��ئله موردنظر است. ای��ن امر باید به طور 
واضح برای مش��تریان مش��خص شود. در غیر این صورت امکان تعامل 
سازن��ده با آنها وجود نخواه��د داشت. یکی از بهتری��ن مثال ها در این 
زمین��ه جهت گی��ری برندهای تولیدکنن��ده لوازم آرایش��ی در راستای 
افزای��ش اعتم��اد به نفس مش��تریان شان است. شعارهایی ب��ا تاکید بر 
زیبایی طبیعی و نمایش پشت صحنه ویرایش تصاویر مشهور مربوط به 
بازیگ��ران و سلبریتی ها براساس همین ه��دف صورت می گیرد بنابراین 
مش��تریان چنین برندهایی با انتظارات واقع گرایانه از تاثیر لوازم آرایشی 
اق��دام به خرید خواهند ک��رد. در کنار این ماجرا برندهای مورد نظر نیز 
فعالیت مناسبی در راستای حمایت از جنبش کاهش نارضایتی از چهره 

طبیعی افراد داشته اند. 
فرگوسن در مورد ت��الش برندها برای حضور فعال در حمایت از یک 
جنب��ش اجتماع��ی اظهارنظر جالبی دارد: »کس��ب و ک��ار مدرن فقط 
معطوف به فروش بیش��تر و کس��ب سود فراوان نیس��ت. امروزه ما باید 
تعریف روشنی از هدف کسب و کارمان داشته باشیم. از نظر من تالش 
برای افزایش قدرت تاثیرگذاری برندمان بر روی مش��تریان هدف اصلی 
ه��ر برن��دی در دنیای مدرن اس��ت. بدون توجه به ای��ن موضوع زمینه 

فعالیت برند ما از هدف اصلی منحرف می شود.«
نس��ل جوان به برندها همچون راهکاری برای حل مشکالت اجتماعی 
نگاه می کنند. این امر ناشی از ناتوانی برخی از نهادها در برقراری ارتباط 
مطلوب با نس��ل جوان است. شاید در نگاه نخس��ت انتظار بهبود شرایط 

اجتماع��ی از چنین برندهایی بس��یار عجیب به نظر برسد. در اینجا من 
با ماهیت این انتظار کاری ندارم. نکته مهم استفاده بهینه از این انتظار 
فزاین��ده است. به این ترتیب برندها فرصت کاف��ی برای تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان هدفش را خواهد داشت. 
معیارهای سنتی اعتبار برند را دور بریزید

اعتبار برند یکی از مسائل مهم برای هر شرکتی محسوب می شود. این 
مفهوم ریش��ه بس��یار طوالنی در حوزه برندسازی دارد. به همین خاطر 
امکان تحلیل آن براساس شکل گیری جنبش های مدرن و بی توجهی به 

پیشینه تاریخی اش وجود ندارد. 
برخ��ی از برنده��ای بزرگ نظیر نای��ک یا اپل به خوبی ب��ا انتظارات 
مش��تریان جوان سازگ��ار شده اند. آنها فعالیت مناسب��ی در زمینه رفع 
مش��کالت اجتماعی دارند. نایک یکی از بهتری��ن مثال ها در این زمینه 
اس��ت. این برند در طول دوران فعالیتش در سه دهه اخیر همیش��ه در 
کنار ورزشکاران دارای ناتوانی جس��می ب��وده است. این امر در راستای 
شعار و ارزش مرکزی نایک برای گسترش ورزش برای همه مردم است. 
به این ترتیب حمایت گس��ترده از مس��ابقات ورزش��ی مخصوص افراد 
کم توان بخش ثابت فعالیت بازاریابی این برند جهانی محسوب می شود. 
همان امر موج��ب افزایش تاثیرگذاری نایک بر روی نس��ل جوان شده 
است. این نس��ل، برخالف نس��ل های قبلی، دسترسی بسیار وسیعی به 
ابزارهای ارتباطی دارد بنابراین اخبار تازه به سرعت به دست آنها خواهد 
رسید. عالقه نس��ل جوان برای ب��ه اشتراک گذاری مطالب و اخبار مورد 

عالقه شان موجب اطالع رسانی سریع به تمام افراد می شود. 
نکت��ه مهم در اینجا تعریف دوباره عیار اعتبار برندها در دنیای کنونی 
اس��ت. اعتبار یک برند فقط با فروش بیش��تر محصوالت و کس��ب سود 
تامین نمی شود. توانایی تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و ایجاد رابطه ای 
عمیق معیار نوین قدرت و اعتبار برندها به حس��اب می آید. نکته جالب 
اینکه امروزه بدون ایجاد رابطه ای عمیق با مشتریان، دست کم مشتریان 

نسل جوان، امکان فروش محصوالت وجود نخواهد داشت. 
دعوت مشتریان به مشارکت در فرآیند حمایتی برندمان

تعامل دوجانبه با مش��تریان یکی از ترندهای تازه در دنیای بازاریابی 
محس��وب می شود. امروزه دیگر امکان تاثیرگذاری بر روی مش��تریان با 
استف��اده از شیوه های سنتی وجود ندارد. بنابراین باید آنها را در فرآیند 
بازاریاب��ی برندمان داخل کنی��م. این امر در مورد حمایت از جنبش ها و 
تالش برای رفع برخی از مش��کالت مشتریان نمود بسیار آشکاری پیدا 
می کن��د. در اینجا باز ه��م برند نایک نمونه اصلی ماس��ت. این برند در 
طول سه دهه اخیر با استفاده از کمپین »فقط انجامش بده« مش��ارکت 
بس��یاری از مش��تریان را جلب کرده است. بی تردی��د امروزه جلب نظر 
مشتریان برای یک کمپین امر دشواری محسوب می شود، بنابراین باید 
دقت باالیی نسبت به فرآیند تولید کمپین های تعاملی مان داشته باشیم. 
برن��د نایک با دعوت از مش��تریانش به منظور حضور فع��ال در فرآیند 
فعالیت های انسان دوستانه اش موفق به کسب حمایت گسترده در سطح 
جهانی شده است. نای��ک در طول سه دهه فعالیتش در باالترین سطح 
کس��ب و کار کمپین های مختلفی تولید ک��رده است. نکته جالب اینکه 
تمام کمپین های این برند همراه با مش��ارکت مشتریان ساماندهی شده 
است.  امروزه برندهایی که در پی ایجاد ارزش های عمیق برای برندشان 
هس��تند، بهترین شیوه را در جلب حمایت مش��تریان می یابند. این امر 
تازگی ندارد، اما ب��ه خاطر عملکرد اشتباه برندها دارای اهمیت فراوانی 
است. الگوبرداری از شیوه عملکرد برندهای بزرگ راهکار مناسبی برای 
کاهش اشتباهات برندمان محس��وب می شود، بنابراین مشاهده دقیق و 
ارزیاب��ی نح��وه فعالیت برندها ضرورت باالیی دارد. ب��ه این ترتیب برند 
ما امکان تاثیرگذاری مطلوب بر روی مش��تریان ب��ا دعوت از آنها برای 

مشارکت هرچه بیشتر را خواهد داشت. 
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تولید محتوا به سبک نت فلیکس

ب��دون تردی��د نت فلیک��س را باید یک��ی از موفق تری��ن برندهای 
سال های اخیر در سطح جهان دانس��ت. این شرکت در زمینه تولید 
محتوا نیز بس��یار موفق عمل کرده و همی��ن امر باعث شده است تا 
همگ��ان به دنبال آگاهی از راز آنها باشند. در همین راستا به بررسی 
پن��ج راز موفقیت در زمینه تولید محت��وا از نگاه مدیران نت فلیکس 

خواهیم پرداخت. 
1-نقطه شروع خود را مشخص کنید 

در ابتدا شما باید به خوبی بدانید که نخس��تین اقدام شما چه باید 
باش��د. در این رابطه برخی از برندها نخس��تین گام خود را ترویج و 
تبلیغ خود قرار می دهند تا مخاطبان به خوبی نس��بت به حضور آنها 
به آگاهی برسند. برخی دیگر نیز سریعا اقدامات خود را شروع کرده 
و بر این باور هستند که در طول زمان بهبودهای الزم را پیدا خواهند 
ک��رد، با این حال هر دو روش را باید کامال ناقص و اشتباه دانس��ت. 
درواقع قدم اول در ه��ر کاری، تعیین استراتژی است. بدون شک تا 
زمانی که دقیقا نس��بت به خواسته های خود، آگاهی نداشته باشید. 
انتخاب بهترین مس��یر و اقدامات الزامی کامال غیرممکن خواهد بود. 
تح��ت این شرایط همواره این احتم��ال وجود دارد که وقت و هزینه 
شما در مسیری صرف شود که نتایج الزم را به همراه نخواهد داشت. 
اگرچ��ه برندهای متعددی نیز این اقدام را نیز انجام می دهند، با این 
حال اشتب��اه بزرگ آنها این است که ابدا در رابطه با استراتژی خود 
ب��ا مخاطبان صحبت نکرده و همین امر باعث می شود تا آنها قادر به 
درک و ارتب��اط برقرار کردن با آنه��ا نباشند. به همین خاطر پس از 
تعیی��ن استراتژی ها، ضروری است تا آن را ب��ه خوبی معرفی کنید. 
ای��ن امر خود اقدامی در زمینه ترویج خودتان خواهد بود. تحت این 
شرای��ط می ت��وان از موفقیت آمیز بودن اقدام خود ت��ا حدود زیادی 
اطمینان داشت. نکته بس��یار مهمی که نباید در این بخش فراموش 
کنید این است که برای پیدا کردن دقیق نیازهای خود، ضروری است 
تا ب��ه مخاطبان نیز توجه داشته باشید. ب��رای مثال بررسی این امر 
ک��ه طرفداران فیلم و سینما ب��ه چه مطالبی عالقه مند بوده و آنها را 
مورد مش��اهده بیشتر قرار می دهند، درست اقدامی بود که مسئوالن 
نت فلیک��س با شناخت دقیق آن موف��ق شدند تا اولویت های خود را 

به خوبی تعیین کنند. 
2-ایده پرداز و خالق باشید 

اگرچ��ه برای تعیی��ن حوزه های خود در زمین��ه تولید محتوا، باید 
ب��ه مخاطبان و جامع��ه هدف توجه ویژه ای را داشت��ه باشید، با این 
ح��ال در زمینه نحوه اجرای کار، دیگر توج��ه به اقدامات انجام شده 
و کپی ب��رداری از آنها ابدا اقدام��ی هوشمندانه نخواهد بود. به خاطر 
داشت��ه باشید که امروزه تعداد برندهای فع��ال در تمامی حوزه های 
کاری بس��یار زیاد شده است و به همین خاطر انجام حتی یک اقدام 
تک��راری، دیگر تاثیر اولیه الزم را به همراه نخواهد داشت. تحت این 
شرای��ط برندهایی قادر خواهند ب��ود تا جایگاه خود را ارتقا دهند که 
نوآوری و خالقیت را در دستور کار خود قرار داده باشند. با نگاهی به 
تمام��ی برندهای مطرح جهان نیز پی به این امر خواهید برد که آنها 
با یک ایده جدید و خالقانه موفق به کس��ب شهرتی جهانی شده اند. 
ب��ه همین خاطر نباید از اهمیت این موض��وع حتی در زمینه تولید 

محتوا نیز غافل شد. 
3-محتوا را پادشاه بدانید 

ای��ن تفکر باع��ث خواهد شد ت��ا دیگر هر موض��ع و اقدامی را در 
دست��ه محتواهای خود قلم��داد نکرده و تنها به دنب��ال بهترین ها و 
با کیفیت ترین ها باشید. اگرچ��ه این امر ممکن است کمی سخت به 
نظ��ر برسد، با این حال اگر این ع��ادت را در خود ایجاد کنید، پس 
از مدت��ی عملکرد شما کامال مطاب��ق استانداردها خواهد شد. تحت 
ای��ن شرایط دیگر متوجه سختی های اولیه ای��ن اقدام نخواهید بود. 
در ای��ن رابطه فرام��وش نکنید که کیفیت کار، ب��ه معنای پرهزینه 
بودن و طوالنی بودن اقدامات نیست. برای مثال کرنل راس در شبکه 
اجتماعی اینستاگرام موفق شده است تا با اید ه های جذاب و خنده دار 
خود، با کلیپ هایی بس��یار کوتاه و بدون امکانات خاصی، به مخاطب 
میلیونی دست پیدا کند. به همین خاطر در زمینه تولید محتوا، نباید 
وجود امکانات را شرط اصلی قلمداد کنید. در نهایت الزم است تا از 
بیش از حد تجاری شدن نیز فاصله بگیرید. این امر باعث خواهد شد 
تا اقدامات رقبای شما برای مخاطبان، جذابیت بیشتری را پیدا کند. 

درواقع تولید محتوا، ابدا مساوی با تبلیغات نیست. 
4-به مسائل فنی کار نیز توجه داشته باشید 

ب��دون شک حت��ی ایجاد استرات��ژی درس��ت و در اختیار داشتن 
ایده هایی طالی��ی، نمی توانند شما را به موفقیت حداکثری برسانند. 
تح��ت این شرایط شما نیاز به توجه کافی به مس��ائل فنی تاثیرگذار 
در زمین��ه تولید محتوا نیز خواهید داشت. برای مثال توجه به اصول 
سئو، از جمله الزامی ترین این موارد محسوب می شود. این امر کمک 
خواه��د کرد ت��ا محتوای با کیفی��ت شما، بهتر نمای��ش داده شود. 
همچنی��ن تمامی اقدامات شما باید در ی��ک راستا و مکمل یکدیگر 
باشن��د. برای مث��ال محتواهای نت فلیک��س در شبکه های اجتماعی 
مختلف، همگی یک هدف را دنبال می کنند، با این حال همزمان به 
تفاوت-های موجود هر یک از آنها نیز توجه دارد. در نهایت فراموش 
نکنید که محتوای ارزشمند، خود باعث افزایش فروش و درآمد برند 
شم��ا خواهد شد. این امر در حالی است که در تبلیغات، نوعی اجبار 
به چشم می خورد که ابدا برای مخاطب جذاب نخواهد بود. به همین 
خاط��ر نیز امروزه تولید محتوا را در جایگاهی باالتر از تبلیغات تصور 

کرده و جایگزین مناسب آن می دانند. 
5-محدود نباشید 

ب��ه عنوان نکته پایان��ی، ذکر این امر ضروری اس��ت که شما باید 
همواره نگاه��ی رو به جلو را داشته باشی��د. درواقع نمی توان انتظار 
داشت که یک سیاست، برای همیشه تاثیرگذار باشد. همچنین طی 
انجام کار، شما متوجه بسترهای جدید خواهید شد. بدون شک از هر 
فرصت��ی باید برای بهبود خود استفاده کرد. به همین خاطر هیچ گاه 
به نقطه پایان فکر نکرده و همواره در تالش برای ارائه بهترین ممکن 
باشی��د. برای مث��ال نت فلیکس در هر محتوایی ک��ه تولید می کند، 
هم��واره تالش کرده اس��ت تا به اصل ویروسی ب��ودن مطالب پایبند 
باش��د. همین امر نیز باعث شده است ت��ا میزان به اشتراک گذاشته 

شدن مطالب آن، همواره نرخی رو به رشد را تجربه کند.
searchenginejournal :منبع
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محصوالت بیشتر، ضرر یا منفعت؟

از نکات��ی که همواره ذهن متخصص��ان بازاریابی را درگیر چالش 
می کن��د آن است که آیا تنوع محص��والت در یک  شرکت می تواند 
باعث موفقیت بیشتر شود یا خیر، آیا می تواند بر میزان فروش تاثیر 

افزایشی داشته باشد یا نتایج برعکسی را در پی خواهد داشت؟
اغل��ب شرکت ها ت��الش می کنند ک��ه سبد محص��والت خود را 
گس��ترش دهند غافل از اینکه بعضا مشتری گمراه تر شده و انتخاب 

برایش سخت تر می شود.
در دنیای تجارت در سطح بین الملل هم  مثال های فراوانی از 

این دست وجود دارد 
ب��ه عن��وان مث��ال کمپان��ی کوکاک��وال، در سب��د محصوالت��ش 
نوشیدنی های مختلفی دارد و  سعی کرده است با داشتن محصوالت 
متن��وع در تمامی  شلف های مربوط  به نوشیدنی ها، سهمی از بازار 
 HONEST -…-  مربوطه اخذ کند مثال محصوالت با  برندهای
 MINUTE MAID – CORE POWER –DASANI-
POWERADE -FARLIFE – SPRITE متعل��ق ب��ه ای��ن 
کمپان��ی معظ��م است، حت��ی کوکاکوال تالش کرده که به نس��بت 
وج��ود ذائقه های مختلف در نواح��ی گوناگون، محصوالتی خاص  و 
سفارش��ی تولید کند، ولی نکت��ه آنجاست که با توجه به هزینه های 
این محصوالت، در بررسی های کلی به عمل آمده حضور این کاالها 
باعث افزایش فروش مجموعه نش��ده است و همچنان بخش عظیم  

درآمدزایی، از محصوالت کامال روتین کوکاکوال است. 
 تولید کوکاک��والی زیرو )بدون قند( و کوکاکوالی رژیمی )دایت 
( نی��ز در مصرف کنندگان شبهاتی را ایجاد کرده است زیرا از طرفی 
آنها نگران میزان قند و کالری موجود در نوشابه معمولی شده اند و از 
طرفی طعم کوکاکوالی بدون قند ویا رژیمی، برای شان راضی کننده 
نیس��ت لذا باز ه��م انتخاب سخت تر شده اس��ت و هنوز رسیدن به 

افزایش فروش مقوله قابل تردیدی به نظر می رسد!
به طور کلی تعدد محصوالت، کار اطالع رسانی به مصرف کنندگان 
را ب��رای کمپانی ه��ا دشوارت��ر کرده، ع��الوه بر آن باع��ث افزایش 

هزینه های مدیریت برند محصوالت نیز می شود. 
معموال به محض آنکه یک نام تجاری بخشی از ذهن مصرف کننده 
را ب��ا واژه ای خاص اشغ��ال می کند، شرک��ت تولیدکننده در صدد 
توسع��ه تولیدات خود بر می آید تا به ان��واع بازارها دسترسی داشته 
باش��د غافل از آنک��ه این یک خطای بزرگ و یک��ی از متداول ترین 

اشتباهات استراتژیک در خلق یک نام تجاری است.
بدین جهت است که برخالف تصور بس��یاری از مدیران بازاریابی، 
تن��وع محصول همیش��ه برابر با افزایش درآم��د نخواهد بود، به این 
دلیل است که قانون هشتاد بیست در مورد فروش شرکت ها صادق 
است یعنی هش��تاد درصد درآمد از بیست درصد محصوالت است،  
شای��د بت��وان پا را فراتر از ای��ن قانون نهاد و گف��ت که حتی اغلب 
کمپانی ها هش��تاد درصد محصوالت شان برای مشتری گمراه کننده 

است و الزاما افزایش فروش را به همراه ندارد.
نکت��ه حائز اهمیت دیگر آن اس��ت که  محصوالت گوناگون و ریز 
و درش��ت باعث گمراهی کارکن��ان داخل کمپان��ی می شوند نباید 
فراموش کرد که ه��دف از افزایش محصوالت، رقابت با شرکت های 
دیگر و ایجاد مزیت رقابتی است نه سردرگم کردن نیروهای خودی.
آل ریز – از متخصصان مش��هور علم بازاریابی – معتقد است که 
هرچ��ه طیف محصوالت محدودتر باشد قدرت برند بیش��تر خواهد 
بود. او درواقع بخش��ی از موفقیت یک کمپانی را در کاستن از تنوع 

محصوالت می داند.
به واقع برند محصول در البه الی تنوع محصوالت گم می شود. 

پوشک پمپ��رز، باتری دوراسل، خمیردن��دان کرست، تیغ ژیلت، 
محص��والت تاید، شامپو هد اند شول��درز  و چیپس پرینگلز همگی 
متعل��ق به کمپانی پروکتر اند گمبل )P&G(هس��تند منتها تعداد 
اندکی از کاربران این محصوالت می دانند که برند اصلی کاالی شان 

چیست.
آیا واقعا ۵0 ن��وع خمیردندان از یک برند و ده ها مدل شوینده از 

یک برند و ... الزم است؟
افزای��ش و تولید هر محصول و برند باید کامال هوشمندانه صورت 
پذی��رد، عالوه بر تولی��د به اطالع رسانی، توزیع، برق��راری ارتباط با 
مش��تری، ارائ��ه خدمات، تامین مناب��ع موردنیاز و سای��ر موارد نیز 
می بایست پیش��اپیش اندیشید، خصوصا در عصر حاضر که بسیاری 
از متخصصی��ن آن را عصر آشفتگ��ی )TURBULANCE( برای 
کس��ب و کارها می نامند، کمپانی ها باید نسبت به عرضه محصوالت 
جدید حس��اسیت بیش��تری داشته باشند و همواره عالوه بر شرایط  
اقتصادی، پیش��رفت تکنولوژی، ظهور استارت آپ ها  علی الخصوص 

شرایط سیاسی را مدنظر داشته باشند.
صرفا زمان��ی باید دست به تولید محصول جدی��د زد که در بازار 
رقابت��ی نیاز به آن حس ش��ود و بتواند مزی��ت استراتژیک رقابتی 

ایجاد کند.
ارتباط با نویسنده:
   Insta: Leila_Shirazi_m.counselor 

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

پرسش بس��یار مهم و همیش��گی بازاریاب ها این است که چگونه 
می توانن��د سایت خود را به سطح حرفه ای ه��ا نزدیک کنند. در این 
رابط��ه بهتر است تا موفق ترین ها را به عنوان الگوی خود قرار دهید، 
ب��ا این حال بررسی تنها یک نمونه نی��ز نمی تواند اطالعات کافی را 
در اختیار شما قرار دهد. علت این امر به این خاطر است که همواره 
ای��ن احتمال وجود دارد که تمام��ی راهکارها و دالیل موفقیت یک 
سای��ت، کامال مناسب موقعیت شما نباشد. به همین خاطر در ادامه 
به بررسی دالیل راز موفقیت چند نمونه از برترین سایت های جهان 

که باعث جذب مخاطب میلیونی شده است، خواهیم پرداخت. 
Business Insider -1

میانگین بازدید ماهانه: 30 میلیون نفر
بیزینس اینسایدر را باید یکی از بهترین و محبوب ترین سایت های 
خبری دانست که در زمینه های متعددی نظیر اقتصاد، کارآفرینی و 
تکنول��وژی فعالیت دارد. این سایت از سال 2011 طی استراتژی ای 
تح��ت عنوان تکام��ل مونتی، روش ه��ای جدیدی را ب��رای افزایش 
ترافی��ک سایت خود انجام داده اند که نتیجه آن رشد فوق العاده این 
سایت بوده است. برای مث��ال دسته بندی مناسب و استفاده درست 
از کلمات کلیدی بیشتر همچنین نمایش قسمتی از برترین مقاالت 
در صفحه نخس��ت که به آن بخش استوری گفته می-شود، از جمله 
تغییرات��ی است که ای��ن سایت برای افزایش تع��داد مخاطبان خود 
انج��ام داده اس��ت. همچنین از دیگ��ر تغییرات مثب��ت این سایت، 
اضافه کردن سایر بخش  های پرطرفدار به مانند اخبار ورزش و سینما 

بوده است که بازخوردهای بسیار خوبی را به همراه داشته است. 
چه نکته ای را می توان آموخت:

برای کس��ب موفقیت بیش��تر، شما به ایجاد تغییراتی نیاز خواهید 
داش��ت، با این حال ض��روری است تا قبل از ش��روع اقدامات خود، 
استرات��ژی درست��ی را تعیی��ن کنی��د. همچنین افزای��ش محدوده 
عملک��ردی به معنای برهم زدن اصل سادگ��ی نبوده و توجه داشته 
باشی��د که مخاط��ب باید به راحت��ی در سایت شما به جس��ت وجو 
بپ��ردازد. درواقع اگ��ر نظم درست��ی نداشته باشید، ب��دون شک با 

نارضایتی بسیاری مواجه خواهید شد. 
Huffington Post-2

میانگین بازدید ماهانه: 16 میلیون نفر
هافینگت��ن پس��ت از زمان تاسی��س خود در س��ال 200۵، رشد 
فوق العاده ای را تجربه کرده و در حال حاضر نیز یکی از 200 سایت 

برتر جهان محس��وب می شود. ای��ن امر در حالی است که در ابتدای 
کار، این سایت ابدا سودآوری خاصی را نداشته است. به همین خاطر 
برای بسیاری از افراد عجیب است که چگونه موفق شده است تا هر 
سال��ه روندی رو به رشد را تجربه کند. راز اصلی آن را باید در شیوه 
کاری متفاوت این سایت دانس��ت. درواقع در ابتدای کار، هافینگتن 
پست تنها اخبار سیاسی را پوشش می داد. اگرچه این اقدام را تعداد 
زیادی سایت دیگر نیز انج��ام می دهد، با این حال تفاوت اصلی کار 
آنها در قالب طنزگونه محتواها است. همین امر نیز باعث شده است 
تا افراد از خواندن اخبار احساس بسیار خوبی را داشته و آن را نوعی 
سرگرمی تلقی کنند. درواقع هافینگتن پست را باید مبدع یک شیوه 

جدید در زمینه خبررسانی دانست.
چه نکته ای را می توان آموخت:

ب��دون شک در ب��ازار خالقیت و نوآوری ح��رف اول را خواهد زد. 
ای��ن امر حتی در زمینه تولید محتوا نیز کامال صادق بوده و ضروری 
اس��ت تا برای رقابت ب��ا غول های عرصه کاری خ��ود، به دنبال یک 
شیوه متفاوت باشید. سیاست درست آریانا هافینگتن)موسس سایت 
هافینگتن پس��ت( در رابط��ه با اضافه کردن طنز ب��ه اخبار به علت 
شناخت عالی او از جامعه بوده است. درواقع افراد همواره نس��بت به 
مطال��ب طنز، بهترین واکنش ها را داشته و کمتر کس��ی را می توان 
پیدا کرد که عالقه ای به این حوزه نداشته باشد. به همین خاطر نیز 
ای��ن اقدام نوآورانه او، پس از چند سال به یک اقدام کامال پرطرفدار 
تبدیل شد. همچنین توجه داشته باشید که اقدامات انقالبی، معموال 
زمان بر ب��وده و نمی توان انتظار داشت که طی چند ماه، عادت افراد 

تغییر یابد. 
TMZ-3

میانگین بازدید ماهانه: 13 میلیون نفر
ت��ی ام زی را باید بزرگتری��ن سایت جهان در زمینه پوشش اخبار 
ستارگان دنیای سینما دانس��ت، با این حال علت اصلی موفقیت این 
سای��ت را باید در پوشش تمامی شایع��ات پیرامون ستارگان دنیای 
سینما دانس��ت. بدون شک این دسته از اخب��ار برای افراد مختلف، 
جذابیت باالیی را داشته و همین امر نیز به بازدیدکنندگان میلیونی 
ای��ن سای��ت کمک شایانی را ک��رده است، با این ح��ال پوشش این 
حج��م از اخبار و حتی شایعات، در نگاه اول کاری بس��یار سخت به 
نظ��ر می رسد، با این حال جالب است بدانید که تعداد کارمندان این 
سایت، بس��یار کم بوده و افراد مختل��ف از سرتاسر جهان، برای آنها 
اخبار را تهیه کرده و در ازای آن مبلغی را دریافت می کنند. درواقع 
این شیوه از دورکاری، در هزینه های این سایت نیز بس��یار تاثیرگذار 

بوده است. 

چه نکته ای را می توان آموخت:
ای��ن امر که فضایی را برای کس��ب درآمد تمام��ی مخاطبان خود 
فراهم آورید، باعث خواهد شد تا ارتباطی کامال عمیق و متقابل شکل 
گی��رد. این امر در وهله اول برای شما دارای مزیت های فوق العاده ای 
خواهد ب��ود. به همین خاط��ر در زمینه مدیریت ی��ک سایت، شما 
الزام��ی به استخدام های متعدد برای تولی��د محتوا نخواهید داشت. 
درواقع با ایجاد یک انگیزه، می  توانید افراد بس��یاری را برای فعالیت 
در ای��ن زمینه پیدا کنید. ای��ن امر حتی نیاز به یک شرکت بزرگ و 
فض��ای کاری مناسب را نیز از میان خواهد برداشت. به همین خاطر 
یک راهکار بس��یار مناسب برای ج��ذب مخاطبان باال، درگیر کردن 

آنها با خود است. 
The Verge-4

میانگین بازدید ماهانه: 11 میلیون نفر
این سایت عمال حوزه مش��خصی را نداشته و در تمامی زمینه ها از 
سرگرم��ی تا تکنولوژی را تحت پوشش ق��رار داده است. تنوع کاری 
آنها نیز بس��یار باال بوده و تمامی انواع محتواها را تولید می کنند، با 
این حال بس��یار سخت است برای سایتی که حوزه مشخصی ندارد، 
ای��ن تعداد مخاطبان باال را متصور شد. عل��ت این امر به این خاطر 
است ک��ه نمونه های دیگر که شیوه کاری یکس��انی را با این سایت 
دارن��د، ابدا به نزدیکی چنین سطحی نیز دست پیدا نکرده اند، با این 
ح��ال راز اصلی موفقیت آن را بای��د در سیاست ارجاع دادن خود به 
سایت های بزرگ دیگر دانس��ت. ب��رای مثال پوشش اخبار تخصصی 
برندهای��ی نظیر اپل و نای��ک باعث شده است تا طرف��داران آنها به 
سمت این سایت سرازیر شوند. همچنین این سایت، از پست مهمان 
و بازنش��ر محتواهای سایری��ن نیز استفاده می کند ک��ه خود باعث 
کاه��ش هزینه ها و افزایش سرعت تولید محتوا شده است. به همین 
خاطر اگر به ص��ورت تخصصی اخبار برندهای برتر جهان را پوشش 
دهید و با آنها تعامل کافی را داشته باشید، بدون شک به بخش��ی از 

مخاطبان آنها نیز دست پیدا خواهید کرد.
چه نکته ای می توان آموخت: 

نبای��د تصور ک��رد که برای موفقی��ت شما تنها ب��وده و الزاما باید 
اقدامات بس��یار دشواری را انجام دهی��د. فراموش نکنید که همواره 
روش��ی برای انجام بهتر کارها نیز وج��ود دارد، با این حال شما باید 
از امکان��ات و موقعیت های موجود ب��ه بهترین شیوه ممکن استفاده 
کنید. در این رابطه سایت The Verge با هدف قرار دادن برندهای 
مطرح جهان، موفق شده است تا تعداد مخاطبان خود را با افزایشی 

چشمگیر مواجه سازد.
searchenginejournal :منبع

راز موفقیت برترین سایت های جهان 
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خلخال – شهر هشــجین: دفتر پیشخوان شهر 
هشجین رتبه اول ارائه خدمات بیمه سالمت را در 
سطح کشور کســب و لوح تقدیر خود را از معاون 
اول ریاست محترم جمهور جناب دکتر جهانگیری و 
همچنین وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

جناب دکتر نمکی را دریافت کرد.
در این همایش که در ســالن صدا و سیمای جمهوری 
اســامی، در روز ســیزده آبان برگزار شــد، " آقای سید 
مسعود یعقوبی " مدیر دفتر پیشخوان هشجین با اهدای 
لوح ویژه و تندیس بیمه سامت مورد تقدیر قرار گرفت.

پیــش از این در هفته بیمه ســامت امســال نیز دفتر 
پیشخوان شهر هشجین در استان اردبیل، مقام نخست دفاتر 
پیشخوان را کسب و مورد تقدیر مدیرکل بیمه سامت این 
اســتان "جناب آقای دکتر خلیل الهی" قرار گرفته بود. در 
حال حاضر این دفتر بعنوان تنها دفتر در بخش خورش رستم 
شهر هشجین مســتقر و بیش از 19 مورد خدمات مختلف 
دولت را در اختیار اهالی شریف منطقه قرار میدهد. الزم به 
ذکر است در دفتر پیشخوان شهرهشجین برای 8 نفر شغل 

ایجاد که در سطح بخش و شهرستان قابل توجه می باشد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: همزمان با ایام موفور الســرور ماه 
ربیع االول و به مناسبت سالروز آغاز امامت صاحب الزمان مهدی موعود 
)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( همایش بزرگ دوچرخه سواری با حضور 
گسترده شهروندان و عاقه مندان این رشته ورزشی در شهر قم برگزار 
شد. این همایش به همت خادمان شهر کریمه اهل بیت)سام اهلل علیها( 
در سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم، صبح روز جمعه از 
میدان توحید در منطقه ۲ شهرداری قم آغاز و در ادامه با عبور از میدان 
شهید امینی بیات و میدان نبوت، در ایستگاه پایانی در جوار امامزاده 
سید معصوم به اتمام رسید. مراسم پایانی و اهداء جوایز این همایش نیز 
با حضور مالکی نژاد رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسامی شهر قم، 

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری و ورزشی شهرداری قم و  برخی از 
مدیران و مسئولین استانی و شهری برگزار و به شرکت کنندگان در این 

همایش به قید قرعه جوایزی اهداء شد.
همایش دوچرخه سواری از نخستین ویژه برنامه های شهرداری قم 
در جهت بزرگداشــت و معرفی سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه 
سام اهلل علیها به شهر قم به عنوان “روز قم” بود که با حضور کم نظیر 
عاقه مندان به ویژه نوجوانان و دانش آموزان در منطقه ۲ شــهرداری 
قم برگزار گردید. هیئت دوچرخه سواری استان قم، سازمان تبلیغات 
اسامی، ستاد اقامه نماز استان قم، دفتر تبلیغات اسامی حوزه علمیه قم 
و برخی دیگر از دستگاه ها، نهادها و مجموعه های فرهنگی ورزشی استان 
در کنار سازمان ها و مناطق شهرداری قم نیز از دیگر مشارکت کنندگان 

در اجرای این همایش بودند.

همدان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت تعاونی تیزو پرش 
ماماهان گفت: شرکت تعاونی تیزو پرش ماماهان در سال 1394 در زمینه 
تولید انواع باک بنزین، زین، قاب بغل، اگزوز موتورسیکلت فعالیت خود را 
بصورت رســمی آغاز نمود و در سال 98 جزو 11 تولیدکننده برتر استان 
همدان شــد. رضا وکیلی، مدیرعامل شرکت تعاونی تیزو پرش ماماهان در 
گفت و گو با خبرنگار روزنامه فرصت امروز در همدان گفت: شرکت تعاونی 
تیزو پرش ماماهان در ســال 1394 در زمینه تولید انواع باک بنزین، زین، 
قاب بغل، اگزوز موتورســیکلت فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز نمود.  
عاوه بر تولید این محصوالت اگر شرکت دستگاه های پرس کاری و برش 
کاری را در آینده خریداری نماید قادر به تولید قطعات خودرو نیز می باشد.  
وی با بیان اینکه 70 نفر در این شــرکت به صورت رسمی مشغول به کار 
هستند افزود: از میان نیرو های رسمی شرکت تعاونی تیزو پرش ماماهان، 
55 نفر تحت پوشــش بیمه تأمین اجتماعی هستند.  مدیرعامل شرکت 

تعاونی تیزو پرش ماماهان اضافه کرد: 100 نفر نیز به صورت غیر رســمی 
در زمینه های حمل و نقل، برق، تراش و رنگ قطعات تولیدی با شــرکت 
همکاری دارند. وکیلی اشاره ای به ظرفیت تولیدی شرکت تعاونی داشت و 
گفت: شــرکت تیزرو پرش ماماهان درحال حاضر با 30 درصد توان خود 

مشغول به فعالیت است، تولید ساالنه این مجموعه در هر یک از محصوالت 
عنوان شــده 70 هزار قطعه اســت. وی ادامه داد: در صورت ارائه وام های 
کم بهره از ســوی بانک های عامل ظرفیت تولید شــرکت به 100 درصد 
افزایش می یابد که با افزایش ظرفیت تولید آمار نیرو های این مجموعه نیز به 
300 نفر ارتقاء خواهد یافت. وکیلی اشاره ای نیز به همکاری شرکت تعاونی 
تیزرو پرش ماماهان با دانشگاه های استان داشت و گفت: این مجموعه به 
لحاظ ظرفیت و پتانسیل توان همکاری با دانشگاه های برتر استان را دارد 
اما به دلیل عدم منابع مالی و وضعیت نامناســب اقتصادی در حال حاضر 
زیرساخت های آن فراهم نبوده و این مهم عملی نیست.  مدیرعامل شرکت 
تیزرو پرش ماماهان اشــاره ای به صادرات محصول شرکت داشت و گفت: 
خوشبختانه شرکت به لحاظ بازاریابی مشکلی نداشته و محصوالت خود را 
به سراسر کشور صادر می کند اما به دلیل وجود واسطه های خرید و فروش، 

توان مالی صادرات محصول را به خارج از کشور ندارد.

ایالم – خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایام 
با اشــاره به اینکه تاش و انسجام تیم فوتبال بانوان پاالیش گاز ایام قابل 
تحسین است، گفت: با برنامه ریزی های منظم و تمرینات مستمر این تیم 
موفق شده که در 3 بازی از 4 بازی لیگ برتر فوتبال بانوان کشور حریفان 
خود را شکست دهد که این مهم نشان از تاش، پشتکار، همدلی و یکدست 
بودن تیم است. به گزارش روابط عمومی، مهندس" شهریار داری پور" در 
بازدید از محل تمرین تیم فوتبال بانوان پاالیش گاز ایام، افزود: تیم فوتبال 
بانوان پاالیشگاه تنها نماینده استان در لیگ برتر است که انتظار میرود با 
حمایتی که از طرف پاالیشگاه انجام می شود، تیم با تمام توان در مسابقات 
پیش رو بدرخشد تا انشاءاهلل به بهترین نتیجه ممکن در این فصل از لیگ 

برتر دست پیدا کند. وی با اشاره به اینکه تیم فوتبال بانوان این پاالیشگاه 
در بازی های اخیر موفقیت های خوبی کســب نموده اند، اظهار داشت: به 

پاسداشت این موفقیت از اعضای تیم اعم از بازیکنان ، مربیان ، سرپرستان 
و غیره تقدیر  می شود.

مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایام به مهمترین عوامل موفقیت تیم 
اشــاره و تصریح کرد: کادر مربیگری توانمند، جــوان گرایی، برنامه ریزی 

مناسب و همدلی تیم از عوامل موفقیت بارز این تیم است. 
مهندس داری پور با بیان اینکه تاش شــده که نسبت به سالهای قبل 
حضور تماشاچیان خانم برای تشویق تیم چند برابر شود،خاطرنشان کرد: 
تجهیزات و امکانات جانبی از جمله بدنسازی، فیزیوتراپی و استخر برای تیم 
فراهم شــده و تاش شده که مشکات تیم در زمینه امکانات و تجهیزات 

ضروری به حداقل رسانده شود.

همدان – خبرنگار فرصت امروز: فرمانده انتظامی اســتان همدان 
از کشــف هزار و ۲60 میلیارد ریال کاالی قاچاق از ابتدای سال تا کنون 
در همدان خبر داد | ســردار از تقویت ایســتگاه های بازرسی پلیس در 
محورهای مواصاتی با هدف تشدید برخورد با قاچاق کاال خبرداد و تاکید 
کرد: به عموم مردم اطمینان خاطر می دهیم از هیچ تاشی برای مبارزه 

با عامان ناامنی اقتصادی دریغ نمی کنیم.
به گزارش خبرنگار همدان ؛ فرمانده انتظامی استان همدان از کشف 
هزار و ۲60 میلیارد ریال کاالی قاچاق از ابتدای سال تا کنون در همدان 

خبر داد.
سردار کامرانی صالح در قرارگاه مقابله با قاچاق کاال استان گفت: امروزه 
کشور نیازمند فعالیت های اقتصادی سالم، اشتغال زایی و سرمایه گذاری 
مطمین و این مهم نیازمند شــرایط و فضایی اســت که در آن سرمایه 
گذاری، تولید و تجارت در ســطوح مختلف از صحت و سامت برخوردار 

بوده و احساس امنیت و آرامش بر آن حاکم باشد. وی با اشاره به برنامه 
ریزی های کان و گســترده در این خصــوص در قالب قرارگاه جهادی 
مبارزه با قاچاق که به طور مســتمر و منظم جلسات آن برگزار می شود 
اظهار داشــت: در سال های اخیر برخورد پلیس با سودجویان این حوزه 

تشدید شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به کشف هزار و ۲60 میلیارد 
ریال انواع کاالی قاچاق در عملیات های پلیس این استان در 7 ماهه اول 
سال جاری اضافه کرد: میزان کشفیات کاالی قاچاق در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل حدود14درصد افزایش داشته است.
ســردار کامرانی صالح از تقویت ایســتگاه های بازرســی پلیس در 
محورهای مواصاتی با هدف تشدید برخورد با قاچاق کاال خبرداد و تاکید 
کرد: به عموم مردم اطمینان خاطر می دهیم از هیچ تاشی برای مبارزه 

با عامان ناامنی اقتصادی دریغ نمی کنیم.
فرمانده انتظامی اســتان همدان در خاتمه ضمن هشــدار به فرصت 
طلبان و سودجویانی که با اقدامات و رفتار مجرمانه خود امنیت اقتصادی 
را به مخاطره می اندازند از عموم مردم خواســت با اعام هر گونه موارد 
مشــکوک به 110 یاریگر پلیس در این مقابله باشــند زرگی در حوزه 

دامداری این منطقه ایجاد می شود.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز:  شــرکت نفت ستاره 
خلیج فارس در اقدامی مبتکرانه هزینه های خرید گل و شیرینی 
در مناسبت های مختلف را صرف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد 
می کند. به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، 
»نرگس صداقت« مدیر روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس در تشــریح این خبر بیان داشــت: آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمــد عاوه بر این که اجر اخــروی دارد می تواند به کاهش 
آسیب های اجتماعی بیانجامد و سامت عمومی جامعه را ارتقا 
ستاره خلیج فارس از چندی پیش هزینه های خرید گل و شیرینی دهد. وی افزود: از این رو با تدبیر مدیر عامل محترم، شرکت نفت 

در مناسبت های مختلف از جمله فوت، انتصاب و دیگر مناسبت ها 
را صــرف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد می کند. صداقت تاکید 
کرد: عمل به مسئولیت های اجتماعی یکی از الویت های شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس است و مهندس دادور، مدیرعامل شرکت 
همواره بر این مسأله تاکید دارد که ذی نفعان اصلی شرکت مردم 
بومیچ منطقه، هرمزگان نشینان و مردم شریف ایران هستند. وی 
در پایان گفت: امیدواریم این اقدام بتواند به عنوان الگو در سطح 
جامعه ترویج شــود و افراد وشرکت های حقیقی و حقوقی نیز به 

این حوزه ورود کنند.

 دفتر پیشخوان شهر هشجین
رتبه اول ارائه خدمات بیمه سالمت در کل کشور را کسب کرد

برگزاری همایش بزرگ دوچرخه سواری به مناسبت سالروز آغازامامت امام زمان)عج(به همت شهرداری قم

تیزرو پرش ماماهان تنها تولیدکننده قطعات موتورسیکلت در غرب کشور

مدیرعامل پاالیشگاه در بازدید از تیم فوتبال بانوان پاالیش گاز ایالم عنوان کرد:
تالش و انسجام تیم فوتبال بانوان پاالیش گاز ایالم قابل تحسین است

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
 کشف یک هزار و ۲۶۰ میلیارد کاالی قاچاق در همدان

با تدبیر مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس؛
آزادی زندانیان به جای تهیه گل و شیرینی

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه کشور از پروژه 
در دست احداث کتابخانه مرکزی رشت 

رشت- زینب قلیپور : دکتر محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عصر امروز از پروژه در 
دست احداث کتابخانه مرکزی رشت بازدید و از نزدیک از روند پیشرفت کار و مشکات و موانع موجود اگاه شد.

مهندس ماکان پدرام مدیرکل راه و شهرسازی در حاشیه این بازدید ضمن تبریک آغاز امامت و والیت حضرت ولی عصر )عج( گفت : 
یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی هر شهر، کتابخانه های عمومی هستند.پدرام افزود : با توجه به کمبود فضای سرانه مطالعه شهرستان 
رشت نیاز به احداث کتابخانه مرکزی رشت محسوس می باشد.مدیرکل راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه عملیات احداث کتابخانه 
مرکزی شهر رشت از سال 83 آغاز شده اما کمبود اعتبار و تخصیصی پایین بر اساس برنامه و همچنین عدم تامین اعتبار در بعضی از 
سنوات گذشته دلیل عمده تاخیر در اتمام پروژه میباشد.وی در ادامه تصریح کرد : این کتابخانه عمومی با پیش بینی بخش های مختلفی 
همانند مرجع، پژوهش، سالن های مطالعه سخنرانی ، جلسات ، واحدهای آمفی تئاتر ، مخزن کتاب، امانت، کودک، نوجوان و فعالیت های 
جنبی، در صورت تکمیل پذیرای عاقمندان به کتاب و کتابخوانی خواهد بود.مدیرکل راه و شهرسازی گیان افزود : این پروژه هم اکنون 
با پیشرفت فیزیکی 54 درصد در دست اجراست.پدرام در پایان با بیان اینکه اعتبار اباغی سالجاری 60 میلیارد ریال و اعتبار مورد نیاز 
برای اتمام این پروژه 140 میلیارد ریال می باشد گفت : امیدواریم با تکمیل این کتابخانه استاندارد در شهر رشت، شاخص سرانه فضای 

مطالعه با رشد مناسبی همراه باشد..

بازدید معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از 
پروژه آبرسانی از چشمه هفتیان به شهرستان تفرش

اراک – مینو رستمی: مهندس شاهین پاکروح معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و 
فاضاب کشورطی سفر یک روزه به شهرستان تفرش از پروژه آبرسانی از چشمه هفتیان به شهرستان 
تفرش  بازدید نمود.  به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان مرکزی  در این بازدید که با 
همراهی مهندس اسماعیلی مدیرکل نظارت بر اجرای طرح های آب و فاضاب  شرکت مهندسی اب و 
فاضاب کشور  ، مهندس عرفانی نسب سرپرست شرکت آب و فاضاب شهری ومدیرعامل شرکت آب 
و فاضاب روستایی ، دکتر حسینی نماینده مردم شهرستان های تفرش ، آشتیان و فراهان در مجلس 
شورای اسامی ، مهندس فراهانی فرماندار شهرستان تفرش ، مهندس آمره ای مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای استان مرکزی   و جمعی از مدیران و مسوولین شهرستانی و استانی  انجام شد معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و 
فاضاب کشور در جریان روند اجرای پروژه قرار گرفت. این گزارش می افزاید : پس از  بازدید معاون  مهندسی و توسعه شرکت مهندسی 
آب و فاضاب کشور از پروژه آبرسانی از چشمه هفتیان به شهرستان تفرش  جلسه ای پیرامون رفع موانع و مشکات اجرای این پروژه 
در محل فرمانداری شهرستان تفرش برگزار شد. گفتنی است  با بهره برداری از پروژه آبرسانی ازچشمه هفتیان به شهرستان تفرش ، آب 

مورد نیاز شهر تفرش و4۲ روستای این شهرستان  تامین  می گردد.

تشکر و قدردانی مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از مجموعه شرکت 
در کسب موفقیت ها در حوزه پدافند غیر عامل

ساری – دهقان : و علمنا و صنعه لبوش لکم لتحصنکم من باسکم فهل انتم شاکرون   )آیه 8 
سوره مبارکه انبیاء(

و ما به او )حضرت داود علیه السام ( ساخت زره را تعلیم نمودیم تا شما را از اسیب جنگ در امان 
بدارد پس آیا از شکرگزارانید ؟

معاونین ، مدیران و همکاران عزیز ، شریف و فهیم
احتراما" همانگونه که استحضار دارید پدافند غیر عامل با تکیه بر فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا بر پایه 
عزم ملی و باور عمومی  مسئولین و آحاد مردم ، تاش مجدانه خویش را در زیر ساخت های اساسی جامعه به ثمر 
رسانده و کشور را در افق ۲0 ساله توانمند در تامین حداکثر ایمنی و پایداری و به حداقل رساندن آسیب پذیری زیر ساخت های مرتبط در مقابل تهدیدهای 
دشمن قادر به ایفای نقش اساسی در حراست و حفظ استقال ، تمامیت ارضی و سرمایه های ملی جغرافیایی ، جمعیتی ، فرهنگی و اصول دفاع غیر عامل 
در حوزه های مختلف با رعایت توزیع و پراکندگی موزون سرمایه ها و فعالیت در عرصه ایمن جغرافیا ، توانمند در تولید دانش فنی بومی و برخوردار از 
پشتوانه تحقیقاتی و پژوهشی ، فرهنگی ، حقوقی و قانونی جامع در سطح کشور ، برخوردار از نظام یکپارچه ، هماهنگ ،کارآمد ، بهینه شده ، توسعه یافته 
و توانمند مدیریت بحران و دارای قابلیت بهره مندی از توانایی ها و ظرفیت های نیروهای داوطلب مردمی ، بسیج و بهره مندی حداکثری از تمامی ظرفیت 
های ژئو پلوتیکی  ، جغرافیایی ، عوارضی طبیعی در تمامی پهنه جغرافیایی  کشور و دارای زیر ساخت های نظام خدمات رسانی امن  در برابر تهدیدات 
و توانمند در تامین حداکثر ایمنی  و پایداری زیر ساخت های مرتبط با مردم در مقابل تهدیدات دشمن بوده و در پرتو تعالیم و ارزش های حیات بخش 
اسام ناب محمدی )ص( اهتمام ویژه در محورهای ایمن سازی مراکز حیاتی و حساس ، دستیابی به علوم و فن اوری با تاکید بر تولید دانش و گسترش 
مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی ، توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص و .... سرلوحه خود قرار داده است . از آنجایی که مجموعه صنعت برق 
یکی از مراکز مهم و حساس بوده و کارکردهای پدافند غیر عامل در این صنعت بزرگ ضرورت داشته ، لذا با همدلی و همراهی مجموعه زحمت کش این 
شرکت تاشهای فراوانی در این حوزه صورت گرفته و الحمداهلل موفقیت های چشمگیری نیز حاصل شده و شرکت توزیع نیروی برق مازندران به حول و 
قوه الهی به عنوان دستگاه برتر در پدافند غیر عامل شناخته شده و در هفته پدافند غیر عامل موفق به کسب لوح تقدیر از استاندار محترم استان شده است 
. یقینا" این موفقیت  بزرگ مرهون تاشهای مجدانه شبانه روزی و خستگی ناپذیر یکایک همکاران شریف استان بوده ، لذا الزم می دانم از همه معاونین ، 
مدیران ، کارشناسان و کارکنان عزیز و فهیم که نهایت سعی و تاش خود را برای پیشبرد اهداف شرکت و صنعت برق بکار بسته اند تشکر و قدردانی نمایم .

تقدیر از سفیر ورزشکاران در  مدیریت مصرف انرژی
اهواز – شبنم قجاوند: مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان از اسماعیل اسفندیاری به عنوان سفیر 
ورزشکاران در مدیریت مصرف برق و انرژی تقدیر کرد. مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان با ارسال نامه 
ای به رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از عملکرد اسماعیل اسفندیاری 
به عنوان سفیر ورزشکاران در مدیریت مصرف برق و انرژی تقدیر کرد.  بر پایه همین گزارش ، برنامه 
ریزی مدون و کار آمد اسفندیاری در تبلیغات گسترده در خال مسابقات و برگزاری جلسات ادواری 
در دوره های ورزشی مختلف از شاخصهای مهم در ارشاد ورزشکاران در مصرف بهینه برق و انرژی در 
تابستان 98 را در پی داشت.  شایان ذکر است اسفندیاری از کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان 

رییس کمیته داوران خوزستان و از  مربیان  و داوران بین المللی بنام فدراسیون جهانی تکواندو می باشد.

فرماندار سمنان اعالم کرد :
نقش کلیدی شهرداری در راه اندازی فرودگاه سمنان

سمنان _ حسین بابامحمدی :شهرداری سمنان در راه اندازی فرودگاه نقش مهم و حیاتی داشته است 
. فرماندار سمنان نقش شهرداری در راه اندازی فرودگاه را بسیار موثر دانست و گفت: شهرداری سمنان در 
عملیات عمرانی فرودگاه و حمایت های دیگر از جمله پروازهای  سمنان_مشهد  نقش کلیدی به عهده 
داشته و قطعا از این به بعد نیز خواهد داشت. سیدعباس دانایی افزود: اگر حمایت های دوستان در شهرداری 
سمنان و دیگر دستگاه های اجرایی نباشد یقینا اقدام بسیار بزرگی مانند راه اندازی فرودگاه موثر نخواهد بود، 
لذا در این امر همه مسوالن استان و شهرستان پشتوار این کار ارزشمند بودند. وی توصیه پایانی به شهروندان 
سمنان که افرادی متدین و مذهبی و عاشق امام رضا )ع( هستند، داشت: از این پروازهای معنوی حمایت 
کنند چراکه مسافرت هوایی به مشهد الرضا باعث توسعه شهر سمنان خواهد بود و امیدواریم فرودگاه سمنان با حمایت های مردم بین المللی شود.

صرفه جویی 1.۲ میلیاردی با الکترونیکی شدن نسخه های پزشکی
بوشهر-خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل دفتر تحول اداری و نوسازی سازمان بیمه سامت گفت: با 
اجرای طرح الکترونیکی شدن نسخه های پزشکی در مصرف یک میلیارد و ۲00 میلیون برگ از دفترچه 
های کاغذی بیمه صرفه جویی شــده اســت. به گزارش روابط عمومی  مسعود مشایخی در همایش 
بزرگداشت هفته بیمه سامت در استان بوشهر افزود: امروز حوزه الکترونیک سامت در حال تحول اساسی 
است که نسخه نویسی الکترونیکی یکی از این دستاوردهاست. وی بیان کرد: در سازمان بیمه سامت 
ساالنه ۲0 میلیون دفترچه چاپ می شود که هر دفترچه 18 برگ 3 نسخه ای دارد که با احتساب جلد 
شمار برگ های این دفترچه به حدود 60 برگ می رسد. مشایخی افزود: همچنین با اجرای نسخه نویسی 
الکترونیکی عاوه بر صرفه جویی در هزینه تامین کاغذ این دفترچه ها، حجم عملیات باال برای ثبت و نگهداری و انبار آنها نیز حذف شده است. 
مدیرکل دفتر تحول اداری و نوسازی سازمان بیمه سامت ادامه داد: با تکمیل طرح نسخه نویسی الکترونیکی اگر به واسطه شرایط بیمار و یا 
تداخل دارویی نیاز به هشدارهایی باشد نسخه نویسی الکترونیکی این هشدار را می دهد تا تجویز دارو خطا صورت نگیرد. وی اظهار کداشت: 
در قبال حجم باالی بیماران به پزشکان خطای تجویز پزشک اندک و غیرقابل اغماض است که با نسخه نویسی الکترونیک همین خطاهای 
اندک نیز اتفاق نمی افتد. دکتر مشایخی افزود: عاوه براین با نسخه نویسی الکترونیک و هوشمند شدن فرایندها می توان گزارش های آماری 
بسیار خوبی از خدمات داشت و با مدیریت حجم باالی اطاعات تولیدی در ارتقا دانش پزشکی نیز سهیم شد. وی تاکید کرد: سامت یکی از 
حوزه های مهم در حوزه اجتماعی است زیرا با ارتقا سامت منجر به نشاط اجتماعی، سرمایه اجتماعی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شاهد 
خواهیم بود. دکتر مشایخی گفت: درجامعه با توجه به برخورداری از ایدئولوژی دینی و مبانی اسامی، انسان می تواند محور توسعه باشد. وی 
افزود: اما این انسان باید سالم، با فرهنگ، سواد و دانش آموخنته باشد که احساس سالم و ایمن بودن کند. دکتر مسعود مشایخی ادامه داد: در 

این بین شاید انسان سالم باشد ولی احساس سامت نکند که باید به وی یادآوری شود که در سامت قرار دارد.
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تحول دیجیتال از برنامه های مرسوم این روزهای دنیای کس��ب وکار محسوب 
می ش��ود ک��ه البته، عموم��ا به خاط��ر سیاست گذاری ها و اجرای غلط شکس��ت 

می خورد.
شرکت ه��ا و سازمان ه��ای ب��زرگ صنعتی و مال��ی در نقاط متع��دد جهان، 
هزینه ه��ای سرس��ام آوری را به برنامه ه��ای دیجیتال سازی یا تح��ول دیجیتال 
اختص��اص می دهند. اغلب در چنین برنامه هایی، مش��کل ع��دم دریافت نتیجه  
موردنظ��ر وج��ود دارد. کارشناسان دنیای کس��ب وکار، دلیل اصلی شکس��ت را 
در مقیاس ده��ی برنامه های تحول دیجیتال و فرات��ر رفتن از ایده ها و طرح های 
اولیه می دانن��د. شرکت نرم اف��زاری Accentuer روی غول های سرویس دهی 
و نرم اف��زاری در جهان، مطالع��ه ای برای بررسی دالیل شکس��ت پروژه ها انجام 
داد. ه��دف از مطالعه،  کش��ف دالیل ریش��ه  ای درنتیجه نگرفتن طرح های تحول 

دیجیتال بود.
به بیان خالصه می توان اهداف نامشخص از سوی مدیران و منابع ناکافی برای 
مقیاس دهی پروژه ه��ا را به عنوان دالیل عدم موفقیت تحول دیجیتال بیان کرد. 
مطالعه  اکس��نچر عالوه بر شناسایی این دالیل، راهکارهایی را هم برای مقابله با 

آنها مطرح می  کند.
همان ط��ور که گفته ش��د، سرمایه گ��ذاری روی پروژه های تح��ول دیجیتال 
در هم��ه  نقاط جهان در ابع��اد بزرگ و با هزینه های سرس��ام آور انجام می شود. 
مطالعه Accentuer روی 1،۳۵0 شرکت بین المللی، مجموع سرمایه گذاری ها 
را از س��ال 201۶ ت��ا 2018، بیش از 100 میلی��ارد دالر بیان کرد. شرکت ها در 
1۷ کش��ور جهان و 1۳ صنعت گوناگ��ون فعالیت می کردند. اکث��ر رهبران آنها 
در نظرسنجی ه��ای انجام ش��ده از نتایج پروژه ها راضی نبودن��د. درواقع آنها پس 
از رضای��ت از نتایج اولی��ه و نمونه های پیلوت، توانای��ی مقیاس دهی موفق را به 

پروژه های تحول دیجیتال نداشتند.
به عنوان نمونه ای از شرکت های مورد مطالعه می توان یک برند ورزشی را مثال 
زد ک��ه در شخصی سازی محصوالت، شهرت باالیی دارد. این شرکت، هزینه های 
زی��ادی را در روباتیک، یادگیری ماشین و چاپ سه بعدی در یک کارخانه  جدید 
انجام داد تا مس��یر تحول دیجیتال را با زیرساختی کامال نو پیگیری کند. هدف 
اصل��ی، ایجاد امکان سف��ارش کفش های اختصاصی و دریاف��ت سریع آنها برای 
مش��تری بود. رهبران امید زیادی به این پروژه داشتند تا به مرور نتایج آن را به 
مراکز تولیدی دیگر هم گس��ترش دهند. پ��س از طراحی های اولیه، بخش های 
عملیاتی و فناوری های جدید هیچ گاه هماهنگی الزم را به دست نیاوردند و تولید 
سری��ع ه��م به نوعی یک توهم ب��ود. درنهایت و پس از گذش��ت سه سال، پروژه  

مذکور و کارخانه  آن تعطیل شد.
ب��ا نگاهی به داستان ب��اال این سؤال ایجاد می شود که چ��ه رخدادهایی مانع 
از مقیاس ده��ی پروژه های تحول دیجیت��ال می شوند؟ شرکت هایی که در تحول 
دیجیتال موفق می شوند، چه فرآیند متفاوتی در پیش می گیرند یا کدام فرآیندها 

را به روشی دیگر انجام می دهند؟ برای درک بهتر مسائل، در جریان نظرسنجی 
مطالع��ه از مدی��ران اجرایی درباره  جزییات بازگش��ت سرمایه گ��ذاری دیجیتال 
)RODI( صحبت شد. سپس درصد موفقیت یا شکس��ت مقیاس دهی پروژه ها 
در شرکت های دسته  نمونه مورد بررسی قرار گرفت. با ترکیب فاکتورهای مذکور 
مش��خص شد که 22درصد از شرکت ها، بازگش��ت سرمایه  بیش��تر از میانگین و 

مقیاس دهی موفق داشته اند.
ب��رای بررسی راهکارهای مقیاس دهی موفق، تفاوت 22 شرکتی که در باال به 
آنها اشاره کردیم، با دیگر نمونه ها بررسی شد. درواقع تیم تحقیقاتی،  چالش های 
اصل��ی گروه ناموفق کس��ب وکارها را دریافت کرده و نحوه  ح��ل آنها را در گروه 
موف��ق بررسی کردند. همان طور که گفته ش��د، دو دلیل اصلی و راهکارهای آن 

طی این بررسی ها کشف شدند.
تفاوت سیاست و ایده در میان مدیران اصلی

اگر مدیران اصلی یک کسب وکار درباره  ایده ها و رویکردها نظر برابری نداشته 
باشن��د، افراد زیرمجموعه توانایی اولویت دهی به کارها و اندازه گیری فاکتورهای 
موفقیت را نخواهند داشت. رویکرد شرکت های موفق برای رفع چالش احتمالی، 
ب��ا طرح و بیان فرصت های تحول دیجیتال ش��روع می شود. البته آنها به روشنی 
همچنین مش��کلی و چالشی را شرح می دهند که با تحول دیجیتال رفع خواهد 
شد. به عالوه، چگونگی شکل گیری سازمان پیرامون ایده  و راهکار نهایی هم پیش 

از سرمایه گذاری توصیف می شود.
ی��ک شرک��ت ایتالیایی صنعت برق و گ��از طبیع��ی، Sorgenia، چند سال 
پی��ش پروژه  تحول دیجیت��ال با اهداف روشن را شروع ک��رد. آنها قصد داشتند 
در مدت پنج سال، مش��تریان خود را از ۳00 هزار به یک میلیون افزایش دهند 
و ب��رای ای��ن افزایش نیز از کانال ه��ای دیجیتال بهره ببرند. شرک��ت ایتالیایی، 
ف��روش به صورت تلفنی را ه��م در ساختارهای خود نداشت و آینده  فروش را در 
دنیای دیجیتال می دید. رهبران اعتقاد داشتند که با استفاده از ابزارهای صحیح 
دیجیتال می توان تجربه مش��تری را ساده سازی و در این مسیر مشتریان جدید 

را جذب کرد.
از اولی��ن رویکردهای الزامی در تحول دیجیت��ال شرکت ایتالیایی می توان به 
جابه جایی سیس��تم فناوری اطالعات شرکت به فضای اب��ری اشاره کرد. راهکار 
اب��ری به آنها امکان می داد تا افزایش تعداد مش��تریان را نی��ز به خوبی مدیریت 
کنن��د. چنی��ن تغییری یک تح��ول در سطح سازمانی محس��وب می شد و ابعاد 

بزرگی داشت.
تغیی��ر ساختاره��ای فناوری اطالع��ات، شامل همه  بخش های هس��ته  اصلی 
کس��ب وکار شرکت سوجنیا می شد. از سیس��تم های جذب و مدیریت مش��تری، 
تحلیل و مدیریت کالن داده از طریق هاب داده ای جدید تا توسعه پلتفرمی برای 
بهبود ارتباط، همکاری و به��ره وری کارمندان، در برنامه  تحول دیجیتال دخیل 
بودن��د. بدون درک مناسب از هدف نهای��ی و ابزارهای موردنیاز برای رسیدن به 

ه��دف، اطمینان از حرک��ت منظم همه  بخش های کس��ب وکار و هماهنگی آنها 
واقعا دشوار می شد.

سورجنیا با شرح دقیق اهداف و ابزار رسیدن به آنها، به خوبی در مسیر تحول 
دیجیتال قرار گرفت. آنها امروز کامال در مسیر حرکت می کنند و عملیات کلیدی 
شرکت با سرعتی 1۵ تا 20درصد بیش��تر نسبت به وضعیت قبلی انجام می شود. 
به عالوه نیروی انس��انی نیز فرصت و امکانات بیش��تری برای تمرکز بر وظایف با 

ارزش کاربردی بیشتر دارد.
منابع ناکافی برای مقیاس دهی

یک��ی از چالش های اصل��ی تحول دیجیتال، زمانی خود را نش��ان می دهد که 
قابلیت ه��ا و ظرفیت های شرکت تنها برای پش��تیبانی از ط��رح اولیه )اصطالحا 
Pilot( مناس��ب هس��تند و در زم��ان مقیاس دهی، ب��ا ضعف عملک��رد روبه رو 
می شون��د. وقتی این چالش در نظر گرفته نش��ود، شرکت ه��ا باید بین پذیرفتن 
تأخیر در انجام فرآیندها و تالش رهبران برای سرعت دادن به تحول و رسیدن به 
اهداف نهایی، یکی را انتخاب کنند. شرکت های موفق، برای سرعت دادن به روند 
تحول از منابع خارجی استف��اده می کنند یا با افزایش زمان طرح، همان پیلوت 
اولیه را در داخل شرک��ت رشد می دهند. در رویکرد دوم، قابلیت های دیجیتالی 

شرکت با استفاده از منابع داخلی به صورت آهسته و پیوسته توسعه می یابد.
شرکت فرانس��وی تأمین خ��ودرو، Faurecia، از فرآینده��ای خرید و ادغام 
ب��رای رف��ع کمبود در ظرفیت ه��ای دیجیتالی خود استفاده ک��رد. آنها در سال 
2018 شرکت Parrot Automotive را خریداری کردند تا توسعه محصولی 
به ن��ام Cockpit of the Furure را توسع��ه دهند. محص��ول آنها، کابینی با 

پیشرفته ترین کاربردهای امنیت، راحتی، صدا و دما بود.
شرک��ت فارشیا همکاری نزدیکی هم با فعاالن دانش��گاهی و مراکز تحقیقاتی 
داشت. به عالوه استارت آپ هایی در مراکز نوآوری همچون سیلیکون ولی، تورنتو، 
شانگه��ای، سرزمین های اشغالی و پاریس نیز ب��ا آنها همکاری می کردند. آنها با 
استف��اده از ارتباطات ایجادشده، نمونه سازی اولی��ه و صنعتی سازی فناوری های 
در حال رشد را سرعت می بخش��ند. فناوری هایی که در اثر همکاری های مذکور 
توسعه می یابند، در دسته های مهم سالمت و بهداشت، امنیت سایبری و حفاظت 

از محیط زیست مطرح می شوند.
بس��یاری از شرکت های مورد مطالعه، به ج��ای رویکرد خارجی فارشیا، توسعه  
تیم ه��ای ن��وآوری داخلی را در دست��ور کار قرار دادند. آ نه��ا مراکزی موسوم به 
»کارخانه  نوآوری« داخل سازمان های بزرگ خود ایجاد کردند که توسعه و رشد 

پروژه های پیلوت را برعهده گرفتند.
کارخانه های نوآوری، رویکردی پویاتر را نس��بت به گروه های تحقیق و توسعه  
اورژانس��ی پیش می گیرند. آن  گروه ه��ا، عموما آزمایش��گاه های کوچک تجربی 
مس��تقل از گروه تحقی��ق و توسعه  اصلی هس��تند که وظیفه ن��وآوری سریع و 
ارزان را برعه��ده دارن��د. درمقابل، کارخانه های نوآوری از ب��ازوی سازمانی برای 

بازآفرینی ه��ای دیجیت��ال استفاده می کنند. آنها محدود ب��ه تحقیق و توسعه یا 
طراحی محصول هس��تند. آنها به جای روندهای سنت��ی، ابتدا پرورش ایده های 
جدی��د را انجام می دهن��د و سپس به طراحی راهکاره��ای احتمالی می پردازند. 

درنهایت، پیاده سازی و مقیاس دهی راهکارها انجام می شود.
کارخان��ه  نوآوری داخل یک سازمان بزرگ، الزاما باید یکپارچگی کاملی با کل 
ساخت��ار سازمانی داشته باشد. تیم کارخانه، در همان ساختارهای عادی سازمان 
عض��و هس��تند. به عالوه اعضای دخی��ل در پروژه ه��ای آن، از تمامی بخش های 

سازمان، و نه تنها R&D انتخاب می شوند.
شرکت ه��ا با پیاده سازی کارخانه های نوآوری، استعدادهای جدید را نیز جذب 
می کنند، ام��ا رویکرد اصلی بر استفاده از استعداده��ای موجود استوار می شود. 
گ��روه جدی��د سازمانی، کامال متصل و پاسخگو نس��بت به س��ود و زیان شرکت 
خواهد بود. با چنین روشی، افراد دخیل در کارخانه می توانند تأثیر مقیاس دهی 
ایده  اولیه  خود را در همان ابتدای مسیر در ابعاد سازمانی مشاهده کنند. درواقع 
کارخان��ه  نوآوری شبیه ب��ه شرکتی کوچک عمل می کند که در دل یک سازمان 

بزرگ توسعه می یابد.
به عن��وان مثالی دیگ��ر از مقیاس دهی صحی��ح، می توان شرک��ت بین المللی 
Schneider Electric از غول ه��ای صنع��ت ب��رق جهان را ن��ام برد که مرکز 
مدیری��ش مانن��د فارشیا در فرانس��ه واق��ع است. آنه��ا مرکزی به ن��ام کارخانه  
سرویس های دیجیتال )DSF( توسعه دادند که با تمامی بخش های کس��ب وکار 
شرک��ت همکاری می کرد. مهندس��ان شاغل در DSF، ایده ه��ای جدید مطرح 
می کنن��د و آنها را ب��رای ارائه  خدمات دیجیتال مانن��د پیش بینی سرویس های 

نگهداری یا نظارت عملکردی پرورش می دهند.
نظ��ارت بر گرما و رطوبت ی��ک تجهیز توزیع برق اهمی��ت باالیی دارد. یکی 
از گروه ه��ای DSF در شرک��ت اشنای��در، راهک��اری توسعه داد ک��ه از فناوری 
حس��گرهای گرمایی بی سیم ب��رای کنترل گرما و رطوبت و ی��ک پروتکل برای 
ارتباط بی سیم استف��اده می کند. زمان تخمینی برای اتمام طرح، سه سال بیان 
ش��د، اما اشنایدر با استفاده از ظرفیت ه��ای کارخانه ی نوآوری داخلی، آن را در 

مدت هشت ماه به پایان رساند.
مراحل��ی که در باال به عنوان مثال پیاده سازی تح��ول دیجیتال مطرح شدند، 
قطعاتی از پازلی بزرگ هستند. با نگاهی به  آنها می توان تأمین سرمایه  مناسب را 
نیز برای پروژه های آتی تحول دیجیتال در نظر داشت. فراموش نکنید که کسب 
حمایت مالی و سرمایه گذاری از سوی رهبران اصلی سازمان، یکی از چالش های 
اصلی تحول دیجیتال برای مدیران درگیر محس��وب می شود. وقتی شرکت ها با 
چالش ه��ای مذکور در این مقاله روبه رو باشند و آنه��ا را پیش بینی کنند، قطعا 
در توسع��ه  طرح جذب سرمایه از سوی مدیران رده باال، روند آسان تری در پیش 

خواهند داشت.
HBR/zoomit :منبع

چرا برنامه های تحول دیجیتال با شکست مواجه می شوند؟
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8 راه که در حین آغاز کسب و کاری جدید قدرت ذهنی خود را افزایش دهیم

چ��ه برای اولین ب��ار است که کس��ب وکاری را آغ��از می کنید و چه 
کارآفرینی هس��تید که کسب وکارهای متعدد دارد، داشتن ذهنی قوی، 
کیفیت��ی است که باید از آن برخوردار باشی��د. پس از همه، این قدرت 
ذهنی شماست که زمانی که باید بر سختی ها غلبه کنید، در ادامه دادن 
و تسلیم نشدن به شما کمک می کند. زمانی که همه چیز به نظر می رسد 
در ح��ال نابودی است، این قدرت شما را متمرکز، مثبت و انعطاف پذیر 
نگه می دارد و به شما کمک می کند از اشتباهات خود درس بگیرید، به 
جای اینکه در گذشته غرق شوید. به عنوان یک کارآفرین،کسب وکاری 

را آغاز کنید که قدرت ذهنی شما را افزایش دهد.
ممک��ن است فکر کنید بعض��ی از افراد با ذهنی قوی به دنیا می آیند. 
درحالی ک��ه ممکن است در بعض��ی موقعیت ها این ام��ر درست باشد، 
توسع��ه  ذهن��ی ق��وی امکان پذیر اس��ت. در حقیق��ت، در حین شروع 
کس��ب وکار، می توانید نیروی ذهنی خود را افزایش دهید. در این مقاله 

روش انجام این کار را با شما به اشتراک می گذاریم.
1. بدانید چه کسی هستید

اولی��ن قدم در افزای��ش قدرت ذهنی این است ک��ه دقیقاً بدانید چه 
کسی هستید.

ب��ا وزن کردن نقاط قوت و ضعف خ��ود، شروع کنید. در مورد عالیق 
خود فکر کنید. ارزش های خود و چیزهایی که در زندگی برای شما مهم 
هستند را در نظر بگیرید. سپس، به جلو بروید و ببینید که چگونه آنها 

با یکدیگر هماهنگ می شوند.
با انجام این تجزیه وتحلیل، می توانید خود واقعی تان را بهتر بشناسید 
و ارزش ه��ای خود را درک کنید. جایگ��اه خود را در زندگی پیدا کنید. 
ای��ن امر می تواند به شما کمک کند تا به آینده نگاه کنید و کارهایی را 

که باید برای رسیدن  به آنجا انجام دهید را بشناسید.
ای��ن اطالع��ات را همراه ب��ا افکار دیگ��ری که در ذهن خ��ود دارید، 
یادداش��ت کنی��د. سپس، مهم نیس��ت که چه اتفاقی بیفتد- همیش��ه 
می توانی��د به این فرآیند فکری بیندیش��ید. با انج��ام این کار می توانید 
ببینید که کجا بودید در حال حاضر کجا هس��تید- تا بتوانید در هنگام 

انحراف به مسیر خود بازگردید.
2. آماده سازی ذهنی + انضباط ذهنی = ذهنی قوی

این فرمول توسط رنه ویدال، مربی قدرت ذهنی ایجاد شده است.
ب��ا تمرین این فرمول می توانید انعطاف پذی��ری خود را توسعه دهید. 
هر نوع تمرین انعطاف پذیری، کسب وکار شما را در تمام زمینه ها بهبود 

می بخشد.
با توجه به  وی��دال، این گونه می توانید به هدف انعطاف پذیری ذهنی 

دست یابید:
•    آم��اده باشی��د. بدانید که محصول شما چیس��ت، مزیت رقابتی و 

مشتریان ایده آل خود را بشناسید.
•    خالق باشید. آنچه برای مخاطبان تان مهم است و اینکه چگونه از 

دیگران متمایز هستید را بشناسید.
•    نظ��م و انضباط داشته باشید. بدانید چگونه حواس پرتی را از بین 

ببرید و انجام این کار چه نتایجی خواهد داشت.
•    دان��ش داشته باشید. از نقاط ق��وت محصول یا خدمات برتر خود 
مطل��ع شوید و همچنی��ن بدانید چگونه می توانید خدمات مش��تری را 

بهبود بخشید.
•    انعطاف پذیر باشید. از رایج ترین اعتراضات مش��تری مطلع شوید و 

از چگونگی تبدیل کردن آنها به نقاط قوت آگاهی یابید.
3. هوش هیجانی خود را افزایش دهید

به عنوان صاحب کس��ب وکار، شما تحت فشار و استرس مداوم هستید. 
ب��ه همین دلی��ل، به عنوان رهبر یک کس��ب وکار، باید ب��ر روی هوش 

هیجانی خود کار کنید و آن را توسعه دهید.

ه��وش هیجانی به شما کمک می کند احس��اسات خود را درک کنید 
ت��ا بتوانی��د آنها را به درست��ی مدیریت کنید. همچنی��ن به شما کمک 
می کند با همدلی در مورد احساسات دیگران با آنها ارتباط برقرار کنید. 

می توانید با انجام این کارها هوش هیجانی خود را افزایش دهید:
•    احس��اسات خود را بررسی کنید ت��ا شرایطی که موجب به وجود 
آمدن آنها می شوند را بش��ناسید. پس  از آن شما می توانید احس��اسات 

خود را برچسب گذاری کنید تا بتوانید روی آنها کار کنید. 
•      بر روی  احس��اسات خود بازتاب داشته باشید. به این ترتیب شما 
می توانید دلیل ایجاد احساساتی مانند ترس و خشم را تشخیص دهید. 
درنهایت، می توانید یک دیدگاه جدید در مورد این احس��اسات به دست 

آورید و با روش های بهبودیافته با آنها برخورد کنید.
•    کنترل احساسات خود را به دست بگیرید. اگر احساس کالفگی یا 
فشار می کنید، خودتان را از وضعیت بیرون بکشید. می توانید مدیتیشن 

کنید یا به یک پیاده روی برای خالی کردن ذهن خود بروید.
•    یاد بگیرید چگونه احساسات خود را بیان کنید. درنهایت، به جای 
سرکوب احساسات، یاد بگیرید چگونه آنها را به طور مناسب بروز دهید. 

فقط به وضوح احساس آن لحظه خود را به دیگران بگویید.
4. نوروپالستیکی

اگرچه این نام  به نظر بس��یار پیچیده می آید- اما بس��یار ساده است. 
نوروپالستیکی ب��ه  این معنا است که مغز ما توسط تجربیات مان شکل 

می گیرد.
با تکرار هر تفکر یا احس��اس، ما یک مسیر عصبی را تقویت می کنیم  
و با هر فکر جدید، شروع به ایجاد یک راه جدید می کنیم. این تغییرات 
کوچک که بارها و بارها به اندازه کافی تکرار شده اند، منجر به تغییر در 

نحوه عملکرد مغز می شود.
بهتری��ن راه برای تقویت نوروپالستیکی توج��ه به مناطق مهم است. 
ب��رای انجام این ک��ار می توانید یک زب��ان جدید یا اب��زار موسیقی یاد 
بگیری��د، داست��ان، سخنرانی یا شع��ر حفظ کنی��د. هرگونه تالشی که 
واقع��اً مغز را ب��ه کار ک��ردن وادار می کند. از طریق ای��ن اقدامات مغز 
انعطاف پذیرتر می ش��ود. در نتیجه، شما می توانید تفکر خالق و توانایی 

خود را برای حل مشکالت پیچیده و تنظیم احساسات تقویت کنید.
5. ذهنیت خود را تغییر دهید

به جای داشتن ی��ک ذهنیت ثابت که فکر می کنید استعداد و هوش 
شما را موفق می سازد – ذهنیت رشد را در خود توسعه دهید.

در اینجا متوجه می شوید که در حال پیشرفت هستید و از طریق کار 
سخت می توانید با استعدادتر و باهوش تر شوید.

اگ��ر یک کارآفرین هس��تید در حال حاضر از اص��ول نوروپالستیکی 
استفاده می کنی��د. می توانید از مهارت های خود ب��رای توسعه ذهنیت 
رش��د استفاده کنید. پیدا کردن یک مربی نی��ز می تواند به شما کمک 
کن��د تا از ذهنیت ثابت به ذهنیت رشد ارتقا یابید. این اتفاق زمانی رخ 
می ده��د که استراتژی ها و تجربیات را به اشتراک می گذارید و در مورد 

نحوه رشد به عنوان صاحب کسب وکار صحبت می کنید.
6. مدل کسب وکار انعطاف پذیر بسازید

مهم نیس��ت چقدر انعطاف پذیر هس��تید و مدل کسب وکارتان چقدر 
شگفت انگی��ز است - عوامل خارجی وجود خواهند داشت. به عنوان مثال 
تغییر ترجیحات مش��تری که ممک��ن است مانع موفقیت کس��ب وکار 
شم��ا شود. در م��ورد کس��ب وکار، شما ب��ا انعطاف پذی��ری، شکیبایی 
و نوروپالستیک��ی خل��ق می کنید همان طور که ذهنی��ت خود را تغییر 

می دهید و در صورت لزوم، مسیر حرکت خود را عوض می کنید.
تغیی��ر جهت یا چرخش امری دش��وار و سخت است، اما تا زمانی که 
به ان��دازه کاف��ی انعطاف  پذیر باشید ت��ا بتوانید خود را ب��ا نیازهای بازار 

تطبیق دهید امری کاماًل امکان پذیر است.

اگر صاحب یک کس��ب وکار کوچک هستید، تغییر جهت یک مسئله 
بزرگ نیس��ت زیرا می توانید سریع تر تصمیم بگیری��د و سریع تر تغییر 
کنی��د. بااین حال، اگ��ر لجباز و ی��ا غیرقابل انعطاف هس��تید، به عنوان 
ی��ک کارآفرین و صاحب کس��ب وکار خوب عمل نخواهی��د کرد. اساساً 
تصمیم گیرنده اصلی نس��بت به آنکه باید یک طرحی را بسازد و سپس 
چگونگ��ی ارائه این طرح را جس��ت وجو کند تا سهام��داران بتوانند به 

تغییرات بازار پاسخ دهند آسان تر می تواند تغییر کند.
مهم تر از هم��ه، هنگام ایج��اد مدل های انعطاف پذیر کس��ب وکار به 
کارکنان، شرکا، فروشندگان و مش��تریان خود گوش کنید و برای تغییر 

جهت در اواسط دوره آماده باشید.
۷. تفریح کردن را به تأخیر بیندازید

ب��ه عنوان صاحب کس��ب و کار ممکن است هفته ه��ا، ماه ها یا حتی 
سال ها بدون درآمد ثابت باشید. هنگامی که در نهایت موفقیت را تجربه 
می کنید، ممکن است وسوسه شوید ماشین اسپورت جدید و یا دفتری 
در مرکز شهر خریداری کنید. این تصمیمات به اندازه کافی مکان برای 
تغیی��ر یا سرمایه گ��ذاری در شرکت باقی نمی گذارن��د. تصمیمات مالی 

ضعیف به شما در افزایش قدرت ذهنی کمک می کند.
در ع��وض، با امکاناتی که دارید زندگی ک��رده و به بودجه خود اکتفا 
کنی��د. خرج کردن پولی ک��ه به زحمت به دست آوری��د را برای انجام 
خرید هایی که به رشد کس��ب و کار شما کمکی نخواهند کرد به تأخیر 
بیندازی��د. به عن��وان مثال، دفتر جدید ممکن اس��ت فوق العاده به نظر 
برس��د، اما اگر اجاره آن بیش از درآمد شماست، برای تیم شما بس��یار 
بزرگ است. ذخیره کنید و پول را در جای دیگری مانند بهبود محصول 

یا خدمات خرج کنید.
8. پشتکار را تمرین کنید و به خود سختی بدهید  

درنهایت، شروع به تمرین پش��تکار و بی��رون آمدن از منطقه راحتی 
خ��ود به طور روزانه کنید. هر روز صبح از خ��ود و تیم تان بخواهید یک 
مش��کل یا چالش��ی را حل کنند. حتی بهتر، به ایده ه��ای جدید برای 
مقابل��ه با یک چالش فکر کنید. انج��ام این کار عالوه بر افزایش تفکر و 

خالقی تان، می تواند رابطه شما را با تیم خود تقویت کند.
بیرون آمدن از منطقه راحتی به ص��ورت روزانه نیازمند تمرین است. 
هر روز چیز جدیدی امتحان کردن در این راه به شما کمک خواهد کرد. 
به همی��ن دلیل یادگیری یک زبان جدید یا یک ابزار موسیقی بس��یار 
مفید خواهد بود - باید هر روز روی آن کار کنید، اما همچنین می توانید 
چیزهایی که هیجان انگیز یا حتی ترسناک هس��تند را پیدا کنید و آنها 
را امتحان کنید. اگرچه انج��ام این کار برای تان ناخوشایند خواهد بود، 

این تمرین به شما کمک می کند دیدگاه های جدیدی را به دست آورید 
و ظرفیت قدرت روانی خود را گسترش دهید.
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بررسی 6 ابزار مناسب بازاریابی دیجیتال
توسعه محلی کسب و کار با بازاریابی دیجیتال

اگر شما کس��ب و کار محلی دارید، استفاده از بازاریابی دیجیتال اهمیت ویژه ای برای شما خواهد داشت. توسعه جایگاه هدف مش��ترک 
بسیاری از کسب و کارها محسوب می شود. تحقق این هدف بدون استفاده مناسب از الگوی بازاریابی دیجیتال امکان پذیر نخواهد بود. متاسفانه 
امروزه بسیاری از برندها الگوهای نامناسب بازاریابی و تبلیغاتی برای توسعه جایگاه شان انتخاب می کنند. به این ترتیب همیشه در جایگاه 
فعلی شان ثابت باقی می مانند. اگر ما به دنبال بهبود وضعیت برندمان در سطح محلی هستیم، باید از الگوی بازاریابی مناسب استفاده کنیم. 
شیوه مدنظر من در اینجا بازاریابی دیجیتال است. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری مطلوب بر روی شمار باالیی از مخاطب های هدف فراهم 
خواهد شد. در ادامه برخی از مهم ترین بخش های بازاریابی دیجیتال در ارتباط با توسعه محلی کسب و کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

1. نتیجه بخشی تبلیغات فیس بوکی
امروزه فیس بوک شمار بسیار زیادی کاربر از سراسر دنیا دارد. اگرچه در طول چند سال گذشته این غول شبکه های اجتماعی با چالش ها 
و شکایت های متعددی در زمینه نقض حریم خصوصی کاربران مواجه شده است، اما هنوز بزرگترین پلتفرم اجتماعی دنیا محسوب می شود، 
بنابراین حضور برندمان در این محیط کامال ضروری خواهد بود. یائل بنداهان، کارشناس ارشد فروش آنالین، در مورد ظرفیت های تبلیغاتی 
و تاثیر آن بر روی فروش در فیس بوک اظهارنظر جالبی دارد: »فیس بوک هیچ گاه محیط نامناسبی برای تبلیغات و فروش نبوده است. نکته 
مهم مهارت برندها در جلب توجه کاربران است. مزیت اصلی فیس بوک سابقه طوالنی اش در حوزه شبکه های اجتماعی و ابزارهای تبلیغاتی 
حرفه ای اش است. امروزه حتی اگر مایل به تبلیغات و فروش در اینستاگرام هم باشیم، ابتدا باید اکانت فیس بوک ایجاد کنیم.«  بی تردید 
حضور کاربران متعدد از نقاط مختلف جهان در فیس بوک چالش آفرین نیز هست. بر این اساس برندها باید الگوی مطلوبی برای تولید محتوا 
در این فضا داشته باشند. در غیر این صورت توانایی جلب مخاطب هدف را از دست می دهند. یائل بنداهان در این زمینه بر روی تغییر مداوم 
شیوه بازاریابی دیجیتال به منظور یافتن روش مناسب تاکید دارد. به این ترتیب توقف در یافتن الگوی تازه موجب ایجاد شکافی عمیق میان 

کمپین های بازاریابی ما و سلیقه مخاطب خواهد شد. 
2. اهمیت تبلیغات در یوتیوب

محتوای بصری و به طور ویژه فرمت ویدئو در طول یک دهه اخیر رشد فراوانی از نظر محبوبیت در میان کاربران اینترنت داشته است. 
امروزه کمتر کاربری حوصله مشاهده محتوای متنی، به ویژه از نوع تبلیغاتی اش را دارد. وقتی پای اختصاص هزینه مناسب برای بازاریابی 
دیجیتال در میان است، گزینه های مدنظر ما باید کارایی باالیی داشته باشند. یوتیوب به دلیل استفاده از آخرین نسل هوش مصنوعی توانایی 
و ظرفیت بسیار زیادی برای تبلیغات هدفمند دارد. این پلتفرم تبلیغات برندها را به طور دقیق در اختیار کاربران عالقه  مند به حوزه کاری آنها 
قرار می دهد. به این ترتیب نتیجه فعالیت تبلیغات آن به شدت افزایش خواهد یافت.  براساس پژوهش آیمی تاریق، مسئول بخش بازاریابی 
دیجیتال موسسه وب متریکس، یوتیوب در میان تمام پلتفر م های موجود بیشترین بازگشت سرمایه گذاری تبلیغاتی را دارد. این امر انگیزه 
برندها برای تبلیغات هرچه بیشتر در این پلتفرم را افزایش می دهد. بازتاب عینی این امر در افزایش نمایش تبلیغات میان پخش ویدئوها به 
مخاطب نمایان است. اکنون کاربران در صورت مشاهده ویدئوهای بلندمدت با چندین تبلیغات با فاصله زمانی مشخص مواجه خواهند شد. 

این امر به خوبی خبر از افزایش تمایل برندها به همکاری تبلیغاتی با یوتیوب دارد. 
3. اینستاگرام به مثابه کلید موفقیت در بازاریابی آنالین

وقتی صحبت از شبکه های اجتماعی عکس محور می شود، نام اینستاگرام پیش از همه به ذهن می رسد. اگرچه اینستاگرام بسیار دیرتر از 
غول هایی مانند فیس بوک و توییتر پا به دنیای پلتفرم های اجتماعی گذاشت، اما در طول مدت زمانی اندک توجه بسیاری را به خود جلب کرد. 
نکته مهم در اینجا معرفی سرویس خرید درون برنامه ای در آپدیت سال گذشته این پلتفرم است. به این ترتیب برندها با ایجاد صفحه کاری 
و تعریف یک صفحه پشتیبان در فیس بوک امکان ایجاد فهرست قیمت محصوالت مختلف شان را خواهند داشت. این امر به آنها در راستای 
تولید محتوای بازاریابی با امکان خرید مستقیم کاربران کمک می کند.  نکته مهم درخصوص اینستاگرام ماهیت انسانی تجربه کاربری اش 
است. حضور اغلب برندها، افراد تاثیرگذار و سلبریتی ها در اینستاگرام بر شهرت آن میان کاربران افزوده است بنابراین تقریبا کاربران دیگر 
نیازی به حضور در سایر شبکه های اجتماعی نخواهند داشت. در نهایت، نباید جست وجوی موقعیت محور اینستاگرام را فراموش کرد. این 
امر به طور ویژه برای برندهای فعال در عرصه محلی اهمیت دارد. وقتی کاربران محتوای دارای تگ یک موقعیت مکانی خاص را جست وجو 

می کنند، پست های برند ما به طور ویژه برای آنها به نمایش در خواهد آمد. 
4. تاثیر مدیریت سئو مناسب

امروزه مدیریت سئو در هر بخشی از دنیای اینترنت اهمیت دارد. متاسفانه بسیاری از برندها مدیریت سئو را فقط مخصوص موتورهای 
جست وجو می دانند. از نقطه نظر کارشناسی مدیریت سئو در شبکه های اجتماعی نیز اهمیت دارد. تعریف این اصطالح شامل فرآیندهای 
بهینه سازی محتوای بازاریابی برندمان برای نمایش به مخاطب هدف به منظور جلب نظر وی به شیوه ای تاثیرگذار است. به این ترتیب ما 
فرصت کافی برای جلب نظر طرف مقابل فروش محصوالت مان را خواهیم داشت. وقتی از شیوه تاثیرگذار صحبت می کنیم، باید نگاه ویژه ای 
به کاربرد کلیدواژه ها داشته باشیم. کلیدواژه های کاربردی موجب طبقه بندی بهتر مطالب ما در موتورهای جست وجو می شود. به این ترتیب 
مخاطب بیشتری جذب محتوای ما خواهد شد. این فرآیند در مورد شبکه های اجتماعی نیز همینطور است بنابراین تکنیک های موردنظر ما 

در موتورهای جست وجو توانایی تاثیرگذاری در بخش شبکه های اجتماعی را نیز خواهد داشت. 
5. ضرورت توجه به بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی نیز در کنار مدیریت سئو به رتبه بندی بهتر لینک های برندمان کمک خواهد کرد. تولید محتوای جذاب در سایت، وبالگ 
و اکانت رسمی مان با توجه به تکنیک های مدیریت سئو موجب توسعه سریع کسب و کارمان در فضای آنالین می شود. بدون تردید تولید 
محتوای جذاب نیازمند سعی و تالش بسیار زیادی است. به همین خاطر اغلب برندها در تالش برای کاهش زمان موردنیاز برای تولید محتوا 
هستند. تکنیک موردنظر من در اینجا شخصی سازی یک نوع محتوا برای کانال های ارتباطی مختلف برندمان است. به این ترتیب تاثیرگذاری 
محتوای ما بر روی مخاطب بیش از هر زمان دیگری خواهد بود.  بدون تردید تولید محتوا نیازمند شناخت دقیق مخاطب و استفاده از اطالعات 
کاربردی در مورد آنهاست. آلینا پتروف، کارشناس بازاریابی محتوایی، در این زمینه به غفلت اساسی برندها اشاره دارد: »بسیاری از بازاریاب ها 
و برندها در عمل توجه کافی به ضرورت استفاده از محتوای همسو با سلیقه مخاطب ندارند. به همین خاطر اغلب محتوای این برندها دارای 
ماهیت ساده انگارانه و بی ارتباط با نیاز و سلیقه مخاطب است.« امروزه راهکارهای زیادی برای شناخت سلیقه مخاطب وجود دارد. توصیه من 
در اینجا توجه به نحوه فعالیت سایر برندها به منظور شناخت سلیقه  مخاطب هدف است. بی تردید سلیقه مخاطب هدف برند رقیب ما شباهت 
زیادی به سلیقه مخاطب مدنظر ما خواهد داشت بنابراین بدون نیاز به صرف هزینه اضافی امکان شناخت دقیق مخاطب هدف فراهم می شود. 

6. بازاریابی ایمیلی، همچنان دارای اهمیت
راهکار نهایی من برای بازاریابی دیجیتال و توسعه کس��ب و کار در مقیاس محلی استفاده از بازاریابی ایمیلی است. شاید بس��یاری از 
کارشناس ها این الگو از بازاریابی را »تاریخ مصرف گذشته« خطاب کنند، با این حال تجربه روزمره میلیون ها کاربر خالف این امر را ثابت 
می کند. امروزه هنوز هم بسیاری از مردم از سرویس های ایمیل برای انتقال پیام و محتوا میان یکدیگر استفاده می کنند بنابراین بازاریابی 
در ای��ن فضا همچنان تاثیرگ��ذار خواهد بود.  تکنیک مدنظر من در اینجا ایجاد خبرنامه برای برندمان است. اطالع رسانی درباره مهم ترین 
اتفاقات دنیای کسب و کار و تعامل دوجانبه با مشتریان اهمیت زیادی در دنیای بازاریابی معاصر دارد. شاید تا همین چند سال پیش برداشت 
بسیاری از برندها از مخاطب هدف شبیه به دریافت کننده منفعل محتوای تبلیغاتی یا بازاریابی بود، با این حال اکنون ماجرا به طور کلی 
فرق کرده است. ضرورت تعامل سازنده با مخاطب سرویس های ایمیل را بدل به گزینه ای جذاب برای بازاریابی دیجیتال می کند.  تمرکز بر 
روی ساماندهی تالش های بازاریابی دیجیتال برندمان بر روی این شش راهکار موجب ایجاد نظم مطلوبی در تالش های برندمان خواهد شد. 
امروزه چالش بسیاری از برندها سازماندهی مناسب کمپین های بازاریابی شان است. با توجه به تکنیک های مورد بحث در این مقاله برند ما 

دچار چنین مشکالتی نخواهد شد. 
forbes :منبع
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ما در عصری زندگ��ی می کنیم که انجام چندین کار با هم یک 
روش زندگی است؛ عصری که فناوری زندگی ما را حتی پیچیده تر 
کرده و این بدان معنا است که لیست کارهای بیشتری برای انجام 
داری��م و اولویت بندی کار تبدیل به یک مهارت ویژه شده که حتماً 

باید آن را یاد بگیریم.
از یک ط��رف ایمیل ها، چت ها و رسانه ه��ای اجتماعی، به طور 
م��داوم به ما کم��ک می کند تا با همه در ارتب��اط باشیم. از سوی 
دیگ��ر، آنها تبدیل به نقطه تغذیه ای در لیس��ت کارهای روزافزون 

ما شده اند.
مزای��ای ف��راوان فناوری را نمی ت��وان انکار ک��رد. زندگی بدون 
فن��اوری آس��ان و راحت نخواهد بود، اما ب��رای همه چیز مضراتی 
وج��ود دارد. در دنی��ای امروز از آنج��ا  که ما می توانی��م کارهای 
بیش��تری انجام دهی��م، انتظار داریم همه چیز بیش��تر انجام شود. 
در ادام��ه مراحلی برای مدیریت  حج��م کارها و وظایف را معرفی 

می کنیم.
 1.با نوشتن تمام وظایف شروع کنید

 نخس��تین گام ب��رای مدیریت حج��م کار خ��ود، نوشتن تمام 
وظایف است. اگر فردی هس��تید که از فناوری متنفر است و فقط 
از تلفن ه��ای همراه برای برقراری تم��اس و دسترسی به اینترنت 
استفاده می کن��د، می توانید با داشتن ی��ک دفترچه برای نوشتن 
کارهای خود، شروع کنید. اگر از فناوری استفاده می کنید نرم افزار 
»مدیری��ت وظیفه« مناسب��ی برای ایجاد یک لیس��ت کاری پیدا 
کنی��د. هنگامی که تم��ام وظایف خود را در یک مکان جمع کرده 
باشید، آماده هستید که به مرحله بعدی مدیریت حجم کار بروید.

2. وظایف خود را اولویت بندی کنید
اولویت بندی لیس��ت کار یکی از سخت ترین مراحل در مدیریت 
حج��م کار اس��ت. به تعوی��ق انداختن کارهای لیس��ت انجام یک 
مش��کل همه گی��ر بوده که بای��د از انجام آن جلوگی��ری شود. در 
حقیقت، به تعویق انداختن کارها به عنوان یک واقعیت اثبات شده، 

یک عادت بسیار بد است.
 در یک بررسی انجام شده در سال 201۷ چنین نتایجی حاصل 

شد:
•    ۴0 درصد از مردم به خاطر تعویق زیان های مالی را متحمل 

شده اند.
•    از هر پنج نفر یک نفر آنقدر کارهایش را به تعویق می اندازد 

که خانواده، سالمت و روابط خود را در معرض خطر قرار دهد.
طبیعت انس��انی است که ابتدا کاره��ای آسان را انتخاب کند و 

سپس سنگین ها را انجام دهد.

لیس��ت کارهای انجام  باید براساس فاکتورهای زیر اولویت بندی 
شوند:

وظایف فوری و مهم به عنوان مثال، وظایفی که برای کار و مهم 
هستند و باید بالفاصله مورد توجه قرار گیرد.

برخ��ی از نمونه ه��ای این وظایف عبارتن��د از: انجام یک تماس 
تلفنی با مشتری که برنامه ریزی شده یا پاسخ به یک ایمیل فوری
سپس در لیست، وظایفی که غیرضروری هستند آورده می شود. 
اولویت بندی لیس��ت کارها به شم��ا کمک می کند تا حجم کارتان 

را  بهتر مدیریت کنید.
 ۳.برنامه ریزی کنید که چگونه کارها را انجام می دهید

اکن��ون لیس��تی از کارها دارید و آنه��ا را اولویت بندی کرده اید. 
حاال به بخش دشوار ماجرا می  رسیم که در مورد برنامه ریزی برای 
اج��رای وظایف است. برای تکمیل هر وظیفه ای باید دو سناریو را 

در نظر بگیرید:
اول، وظایفی که می تواند منتقل شود

دوم، چالش هایی که به دخالت مستقیم شما نیاز دارند
کلید موفقیت در وظایفی که نیاز به دخالت مس��تقیم شما دارد 
تخصی��ص زمان است. به عنوان مثال جلس��ه ای ک��ه شما در آن 
سخنران هستید را در نظر بگیرید. جلسه ای که باید در ۳0 دقیقه 

تمام شود را باید در ۳0 دقیقه به پایان برسانید.
از قب��ل تصمی��م بگیرید که ب��رای انجام ک��ار در زمان 
تعیین ش��ده چه باید بکنید. پی��ش  از آن برنامه ریزی کنید 
که چه عوامل خارجی می تواند کار را به تأخیر بیندازد و بر 
طبق آن برنامه ریزی کنی��د. به عنوان مثال، زمان کمتری 
را ب��رای سؤاالت و پاسخ های خود نگ��ه دارید یا برای یک 
همکار که تالش می کند جلسه را از مسیر خارج کند، یک 

استراتژی در نظر بگیرید.
وضعی��ت دیگ��ری که در آن شم��ا ممکن است بی��ش از زمان 
تخمین زده ش��ده مص��رف کنید، هدف کمال گرای��ی است. درست 
است که کمال گرایی همیش��ه خوب خواهد بود، اما وظایفی وجود 

دارد که نیاز به کمال گرایی ندارد.
شما بای��د وظایف را در زمان خود انج��ام دهید یا می توانید به 
امی��د کامل انجام دادن ک��اری تکمیل یا تحویل وظایف دیگر را به 

تأخیر بیندازید.
4. به پایان رساندن وظیفه

در ای��ن مرحله شم��ا استراتژی و برنامه ری��زی را انجام داده اید 
و اکن��ون زمان تکمیل کار اس��ت. در اینجا چند نکته برای کمک 
ب��ه تکمیل کاره��ا و پیروی از برنامه ه��ای تعیین شده توسط شما 

وجود دارد:
 یاد بگیرید که حواس پرتی را از بین ببرید

 وقتی کس��ی وسط یک جلسه به تلفن همراه خود نگاه می کند 
تا پیام های واتس اپ یا فیس بوکش را بررسی کند کار خوشایندی 
انجام نداده است. این کار به وضوح  این پیام را می رساند که او در 
لحظه حاضر نیس��ت. رسانه های اجتماعی و اینترنت به طور کلی 

یکی از بزرگ ترین حواس پرتی های محل کار است.
هنگامی که بر روی وظایف مهم و فوری کار می کنید، رسانه های 
 اجتماع��ی باید آخرین چیز در ذهن شما باش��د. آنها را از زندگی 
خ��ود دور نگه داری��د و می بینید که وظایف خ��ود را سریع انجام 

خواهید داد.
همچنین از باز کردن ایمیل ه��ای غیرضروری خودداری کنید. 
ای��ن ایمیل ها شما را از کارهایی که انج��ام می دهید دور می کند. 
انرژی خود را برای پایان دادن به کاری که در دست دارید متمرکز 

کنید.
یاد بگیرید نه بگویید

 اگر یاد نگیرید »نه« بگویید لیست کار خود را تا انتهای روز به 
پایان نخواهید رساند. کار شما به عنوان کارآفرین شامل بس��یاری 
از وظایف چندگانه و بس��یاری از کارهایی است که در لحظه  آخر 
پدی��دار می شود. یاد بگیرید که ب��ه وظایف غیرمهم و غیرضروری 
ن��ه بگویید. به این صورت شم��ا قادر به مدیریت حجم کاری خود 

براساس برنامه تان خواهید بود.
 حجم کاری خود را به صورت مؤثر مدیریت کنید

سناریوی��ی را تصور کنید که در آن چند هفته  است منتظرید از 
یک مشتری بشنوید تا یک معامله مهم را ببینید و مشتری به شما 
تلفن کند. آنها فردا یک جلس��ه هی��أت مدیره دارند و می خواهند 

شما را به هیأت مدیره معرفی کنند.
ای��ن فرصت استثنایی است. شما می دانید چه باید بکنید؟ قبل 
از اینک��ه همه چیز برنامه ریزی شده برای روز بعد را کنار بگذارید، 
کار دیگ��ری را که شخص دیگ��ری می تواند انج��ام دهد، مجدداً 
برنامه ریزی کنید و لیست کار را برای انطباق با حجم کار براساس 

کار جدید )باالترین اولویت( اختصاص دهید.
مدیری��ت حجم کار ام��ری پیچیده و دشوار نیس��ت. همه اینها 
نی��از به برنامه ریزی مناسب و نظم و انضباط دارد. همیش��ه به یاد 
داشت��ه باشید، 20درصد از کارها به 80درصد از ارزش می انجامد. 
آن 20درصد را اولویت  بندی کرده و قادر خواهید بود به طور مؤثر 

کار خود را مدیریت کنید.
Lifedev/ucan  :منبع

 چگونه کارهای مان را اولویت بندی کنیم؟
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