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درآمد نفتی ایران در سال آینده چقدر است؟

پیش بینی ارقام کلیدی 
بودجه ۹۹

فرصت امروز: چند روز قبل بود که طبق وعده دولت، بودجه شرکت های دولتی به مجلس شورای اسالمی ارائه شد و کمتر از یک 
ماه دیگر هم الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد. در این بین، مباحثی همچون میزان فروش نفت و 
همچنین نرخ دالر در بودجه از اهمیت زیادی برخوردار بوده و سال آینده نیز با توجه به فشار تحریم ها، این نرخ ها از اهمیت ویژه ای 
برای جامعه برخوردار است. اما در حالی گفته شده در سال آینده تمامی درآمد نفت برای پروژه های عمرانی سرمایه گذاری می شود 
که اعالم منابع ۶۰ هزار میلیاردی برای این بخش، این تصور را ایجاد می کند که احتماال درآمد نفتی در همین حد است؛ درصورتی 
که این عدد می تواند فقط درآمد ناشی از صادرات نفت خام باشد و با توجه به درآمد ناشی از فرآورده ها و میعانات گازی و افزایش...

سایه روشن مداخله دولت ها در بازار مسکن

»مسکن ملی« به میدان می آید
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5 ابهام درباره اجباری شدن رمزهای یک بار مصرف

هزینه رمز دوم یک بار مصرف با کیست؟

3 نکته ای که درباره کارآفرینی سازمانی نمی دانید
چطور با کارمندان خود دوست باشیم؟

مشتری سازی با 6 اقدام طالیی
الگوی برندسازی ایالن ماسک چه ویژگی هایی دارد؟

علت تغییر لوگوی فیس بوک 
کمپین تبلیغاتی ویژه پپسی برای مشتریان اسپانیایی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

هم بنیانگذار واتس اپ: کاربران 
باید حساب های کاربری 

فیس بوک خود را پاک کنند

5

در دومیـن روز هفته خودرویی ها برخالف روز شـنبه اکثرا 
با کاهش قیمت روبه رو شـدند و به کاهش شاخص های بازار 
سـرمایه دامن زدند؛ اخبار مربوط به تحوالت منطقه و روابط 

اقتصادی ایران با دیگر کشورها از موضوعاتی است 
که سبب شده برخی براساس جو روانی حاکم بر...

علت فراز و فرود قیمت سهام خودرویی ها

ورق در بورس برگشت

یادداشت

دستان مرئی

این روزها ب��ا چند تن از فعاالن 
اقتصادی بخ��ش خصوصی واقعی 
اع��م از عمده فروش و خرده فروش 
یا همان کس��به کف ب��ازار جویای 
از یک  وضعی��ت ش��دم، همگ��ی 
رضای��ت نس��بی در ف��روش کاال 
نس��بت به گذش��ته نه چندان دور 
می گفتند و ب��ه اتفاق، دلیل اصلی 
آن را ثب��ات نرخ ارز می دانس��تند. 
ای��ن آرامش ب��ازار دغدغه ای بوده 
که همیش��ه مردم و تولیدکننده و 
تجار دنب��ال آن بوده اند. در فضای 
مصرف کننده  که  است  این چنینی 
ب��ا طیب خاط��ر می خ��رد و تاجر 
خرده ف��روش  و  تولیدکنن��ده  و 

می فروشند.
قبل از اینکه ب��ه چرایی تثبیت 
نرخ ارز بپردازم، بهتر می بینم ابتدا 
ب��ه موارد مصارف آن اش��اره کنم؛ 
مص��رف ارز اغل��ب ب��رای واردات 
اع��م از قانونی یا قاچاق، بخش��ی 
برای خروج س��رمایه و مهاجرت و 
بخش آخر، مص��ارف خرد از قبیل 
دانش��جویی و مس��افری و درمان 
است، اما دلیل تثبیت نرخ ارز چه 

بوده است؟
نخست، سیاست های اخیر بانک 
مرک��زی مبنی ب��ر مدیریت تقاضا 
را می ت��وان دلی��ل اصل��ی تثبیت 

این اتفاق دانس��ت. دوم، 
3ممنوعیت کاالیی...
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رئیس جمهور از رئیس دستگاه قضا، تعیین تکلیف پرونده بابک زنجانی و اجرای مصوبه شورای 
عالی امنیت ملی در سرعت رسیدگی به پرونده 2 میلیارد دالری را خواستار شد که به گفته وی، 

دولت یازدهم ۱۰ ماه وقت داشت آن را از دست آمریکا درآورد، اما کاری نکرد .
به گزارش ایس��نا، حس��ن روحانی صبح یکش��نبه در جمع مردم یزد با تاکید بر لزوم تالش و 
فعالیت همه مس��ئوالن در زمینه مبارزه با فس��اد گفت: دولت در س��ه الیحه مهم راه های اساسی 
مبارزه با فس��اد را روش��ن کرده و تاکنون دو الیحه آن را به مجلس شورای اسالمی  تقدیم کرده 

است.
او با تاکید بر اینکه مهمترین مس��ئله در مبارزه با فس��اد، شفافیت است، خاطرنشان کرد: همه 
مردم و مس��ئوالن و همچنین ش��رکت های دولتی و دستگاه ها باید کاری را که انجام می دهند، با 
ش��فافیت برای مردم تش��ریح کنند. همچنین درآمدها و فعالیت های شرکت ها و کار نهادها باید 
کامال روشن باشد و مشخص باشد که چه چیزی از بودجه بیت المال مصرف کردند و برای آبادانی 

کشور چه کاری انجام دادند.
رئیس جمهوری افزود: الیحه شفافیت یکی از لوایح مهمی است که دولت تقدیم مجلس کرده 

و امیدواریم نمایندگان مجلس در آینده نزدیک بتوانند این الیحه را تصویب کنند.
روحانی با اشاره به تقدیم الیحه مبارزه با فساد از سوی دولت به مجلس خاطرنشان کرد: الیحه 
سوم که الیحه تعارض منافع است نیز پس از بررسی در دولت در آینده تقدیم مجلس خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه همه با ش��فافیت و عزم راس��خ با فساد در جامعه مبارزه کنیم، گفت: باید 
با هر کس که در کش��ور دس��تش آلوده به فساد اس��ت برخورد کنیم. ما در زمینه مبارزه با فساد 
نباید نه جناح و نه حزب را بشناسیم بلکه همه مردم و جناح ها خواستار مبارزه با فساد به صورت 
ش��فاف هستند. رئیس جمهوری ادامه داد: از قوه قضائیه می خواهم حاال که با فسادهای میلیونی 
و میلیارد تومانی برخورد می کند، مبارزه با فس��اد میلیارد دالری را نیز برای مردم توضیح دهند؛ 
هنوز بعد از چند سال برای ما روشن نیست؛ آقایی 2 میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر پول این مردم 
را خورده و او را دس��تگیر و حکم اعدام برای او صادر کردند و االن نیز این فرد در زندان اس��ت اما 
آن پول کجا رفته اس��ت؟  او با طرح پرسش هایی از جمله اینکه چه کسانی مسئول هستند؟ چرا 
درباره آنهایی که در این پرونده نقش داش��ته اند، برای مردم توضیح داده نمی شود؟ ادامه داد: من 
از همه مسئوالن می خواهم این 2 میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر را برای مردم شفاف کنند؛ این پول 

نفت، خزانه و بیت المال بوده است.
رئیس جمهور با درخواست از همه مسئولین و ارگان ها نسبت به رسیدگی به وضعیت 2میلیارد 
دالر پولی که به گفته وی به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل ۱۰ ماه وقت داش��ت که این پول را 
از حلقوم آمریکا درآورد، اما دست روی دست گذاشت، گفت: چند سال پیش شورای عالی امنیت 
ملی تصویب کرد که قوه قضائیه باید به س��رعت به این پرونده رس��یدگی کند و تا امروز خبری 

نشده است؛ ما می خواهیم پرونده 2 میلیارد دالری برای مردم روشن شود.
روحانی تصریح کرد: اگر امروز، روز مبارزه با فس��اد اس��ت، فس��اد میلیارد دالری را برای مردم 

توضیح دهید تا مردم خوشحال شوند و بدانند عزم امروز ما برای مبارزه با فساد جزم است.
او با اشاره به اینکه باید پرونده ۹۴۷ میلیون دالری و وضعیت نهادهایی که بیش از ۷۰۰میلیون 
دالر بدهکاری دارند برای مردم توضیح داده ش��ود، اظهار کرد: وزیر نفت را مس��ئول می کنم که 
پرون��ده ۷۰۰ میلیون دالر پول نفت را برای مردم توضیح دهد و رئیس بانک مرکزی را مس��ئول 
می کنم که درباره پرونده 2 میلیارد دالری برای مردم توضیح دهد. دستگاه های نظارتی را مسئول 

می کنم تا درباره پرونده ۹۴۷ میلیون دالری به مردم توضیح دهند.
وی ادامه داد: فساد دانه درشتان کجاست؟ چرا به این پول ها رسیدگی نمی کنند؟ با بردن چند 
نفر به دادگاه و تبلیغ و س��ر و صدا کردن س��ر مردم کاله نمی رود. باید بیان شود در این پرونده ها 
چه کسانی مسئول بوده اند؟ قضات و دادستان های شریف نترسند و به این جناح و آن جناح نگاه 
نکنند. من مورد به مورد در استان های مختلف این رقم ها را برای مردم اعالم می کنم باید توضیح 

داده شود که این پول ها کجا رفته است.
روحانی با بیان اینکه در این س��فر خبر خوش��ی هم دارم، تصریح کرد: بخش اکتش��اف شرکت 
ملی نفت ایران در تالش های چند ساله خود به ویژه از سال ۹۵ توانستند یک میدان نفتی جدید 
را کش��ف کنند. اندازه این میدان ۵۳ میلیارد بشکه نفت، وسعت آن 2۴۰۰ کیلومتر مربع و عمق 

آن ۸۰ متر اس��ت. در زمانی که آمریکا فروش نفت ایران را تحریم کرد، کارگران و مهندس��ان ما 
توانستند این میدان را کشف کنند.

وی خاطرنش��ان کرد: ما به فناوری و علم جدید برای ثروتمندش��دن کشور نیازمندیم اگر یک 
درصد ضریب بازیافت این میدان نفتی بیش��تر ش��ود، ۳2 میلیارد دالر درآمد ما بیش��تر می شود. 
عده ای مخالف ورود ش��رکت ها و فناوری های خارجی به کش��ور هستند اما ما هر کجا باید دنبال 

علم و فناوری باشیم و با علم و فناوری مردم خود را ثروتمند کنیم.  
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه عده ای از افرادی که کمی بداخالقی دارند در ماه های گذشته 
اعالم کردند که دولت با ارز ۴2۰۰ تومانی ۱۸ میلیارد دالر را در سال ۹۷ برباد داده است، گفت: 
به رئیس بانک مرکزی دس��تور دادم تمام پول هایی که داده ش��ده اس��ت را فهرست کرده و اعالم 
کن��د. به بان��ک مرکزی می گویم نامه ای که در این زمینه آماده کرده ام را  منتش��ر کنند تا مردم 

مطلع شوند. یک عده افراد نه اخالق و نه ایمان می شناسند و نه منافع ملی را بلدند.
رئیس جمهوری ادامه داد: از این مبلغی که گفته می ش��ود ۷.۳ میلیارد دالر کاالهای اساس��ی 
موردنیاز کش��ور از جمله جو، ذرت، کنجاله و اقالم دارویی و پزش��کی وارد کشور شده است. ۱2 
میلیارد دالر دیگر هم کاال به کش��ور وارد ش��ده که لیس��ت آنها مشخص است و همه آنها تسویه 
حس��اب شدند، یک میلیارد دالر  اختالف حساب اس��ت که تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی 

است. البته این رقم از ۱۸ میلیارد دالری که اشاره شد بیشتر است.
روحانی گفت: مردم بدانید در این دولت یک ریال و یا یک دالر هم گم نمی شود. آن در دوران 

گذشته بود که میلیاردها گم شد و هنوز آن را پیدا نکرده ایم.
روحان��ی در بخ��ش دیگری از صحبت های خود در واکنش به ش��عارهای عده ای از حاضران در 
جمعی��ت ب��ا تاکید بر اینکه صدای م��ردم صدای این چند نفر جوان نیس��ت خطاب به مردم یزد 
گفت: شما مردم بزرگ و مهربان و مردم در خط انقالب هستید؛ اختالف و فاصله خواست آمریکا 
اس��ت و نباید بگذاریم خواس��ت آمریکا از حنجره عده ای محدود بلند ش��ود. گرچه آن عده بسیار 
کم و محدود در کش��ور هس��تند، اما در عین حال آن گروه کم و کوچک را هم به اسالم، وحدت 

و پیامبر رحمت دعوت می کنم.
رئی��س جمه��وری ادامه داد: همه ما امروز در یک ش��رایط تاریخی بس��یار مهم��ی قرار داریم 
امروز در ش��رایطی هس��تیم که ملت ما یکپارچه  در برابر بیگانگان ایستاده است و علی رغم همه 
تالش هایی که آمریکایی ها و دش��منان ما علیه ملت انجام داده اند، امروز ملت ما از هر زمان دیگر 

برای فداکاری نسبت به کشور و دیارشان آماده تر هستند.
او با بیان اینکه در طول یک سال گذشته در برابر فشار بیگانگان ایستادگی کردیم، خاطرنشان 
کرد: در طول یک س��ال گذش��ته روزهای س��ختی به مردم ما گذش��ت؛ در طول سال ۹۷ و ۹۸ 
فش��ار اقتصادی به کش��ور ما فراوان بود و مردم روزهای مش��کلی از نظر اقتصادی داشتند، اما در 
عین حال ایس��تادگی و وحدت و تالش پیگیر مردم امروز ما به نقطه ای رس��انده که به اعتقاد من 
آمریکا مأیوس ش��ده و به خوبی می داند که امروز روزی است که ملت بزرگ ما در برابر فشار آنها 

ایستادگی و مقاومت کردند.
وی بیان کرد: به لطف خدا در تمام این ایام به نقطه ای رس��یدیم که دش��من را مأیوس کنیم. 
ارقام و آمار اقتصادی به ما می گویند که از اردیبهشت ماه امسال در هر ماه شرایط ما بهتر و بهتر 

شده است و این روند در ماه های گذشته همچنان پیش روی ما است.
روحانی افزود: علی رغم فش��ار دش��من، ملت بزرگ ما می تواند در ماه های اردیبهش��ت تا مهر، 
هر ماه فش��ار تورم را کنترل کنند و براس��اس آمار بانک مرکزی تورم ماه اردیبهش��ت ۳درصد، 
تورم ماه خرداد 2.۳ درصد، تورم ماه تیر 2.2 درصد و تورم ماه های مرداد و ش��هریور ۰.۸ درصد 
بوده اس��ت به آن معنا اس��ت که کارآفرینان، کشاورزان، کارگران و مهندسین ما در سراسر کشور 

تالش شان را افزوده  اند.
رئیس جمهوری گفت: همچنین اینکه علی رغم فش��ارها شاهد رونق صادرات غیرنفتی هستیم 
به معنای تالش  و کوشش در کشور است. اگر امروز در کنار هم برای آبادانی کشور بر تالش مان 
اضافه کنیم و در این ش��رایط بتوانیم در برابر دنیا در زمینه علم و دانش و همچنین فعال کردن 
ش��رکت های دانش بنیان شاهد تحول بزرگ در کشور باشیم، به خوبی می توانیم دشمنان خود را 

منکوب کنیم.

روحانی در جمع مردم یزد خواستار شد

قوه قضائیه درباره فساد میلیارد دالری توضیح دهد
به بهانه  سخنان رئیس جمهور در جمع مردم یزد

ماجرای 2 میلیارد دالری که در دولت احمدی نژاد به آمریکا رسید، چیست؟
رئیس جمهوری از رئیس دس��تگاه قضا تعیین تکلیف پرونده بابک زنجانی و اجرای مصوبه ش��ورای عالی امنیت 

ملی در سرعت رسیدگی به پرونده 2 میلیارد دالری را خواستار شد.
حجت االس��الم و المس��لمین حسن روحانی که در جریان سفرهای اس��تانی کاروان تدبیر و امید به استان یزد 
س��فر کرده اس��ت، صبح یکشنبه در بخش��ی از س��خنرانی خود در جمع مردم یزد به موضوع مصادره 2 میلیارد 
دالر از اموال بلوکه ش��ده ایران در آمریکا در اردیبهش��ت ماه سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و از همه مسئولین و ارگان ها 
خواس��ت تا نس��بت به رس��یدگی به این ماجرا اقدام کنند؛ 2 میلیارد دالر پولی که به گفته وی به حلقوم آمریکا 
رفت و دولت قبل یعنی دولت محمود احمدی نژاد ۱۰ ماه وقت داشت که این پول را از حلقوم آمریکا درآورد، اما 
دس��ت روی دس��ت گذاشت. رئیس جمهوری گفت: چند سال پیش شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه 
قضائیه باید به سرعت به این پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است؛ ما می خواهیم پرونده 2 میلیارد 

دالری برای مردم روشن شود.
به گزارش ایس��نا، پیش از این نیز اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری چندین مرتبه درباره تعلل 
مس��ئوالن دولت احمدی ن��ژاد در بازگرداندن 2 میلیارد دالر از اموال جمهوری اس��المی ایران به داخل کش��ور 
سخنانی را مطرح کرده بود؛ جهانگیری با اشاره توقیف 2 میلیارد دالر از دارایی های کشورمان با حکم دیوان عالی 
آمریکا در جریان یک پرونده حقوقی علیه ایران علت این اقدام آمریکایی ها را بی تدبیری دولت گذشته عنوان کرد.
جهانگیری ۴ اردیبهش��ت ۱۳۹۵ در یک س��خنرانی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید نقش��ی در این پرونده 
نداش��ته اس��ت، گفت: در دولت قبل در دوره ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت 
شود، بنابراین با بی تدبیری کامل 2 میلیارد دالر اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد؛ 

آمریکا نیز  به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آنها را مصادره کند.
اما ماجرای 2 میلیارد دالری که به حلقوم آمریکا رفت، چیس��ت؟ در س��ال ۱۳۸۶ از محل فروش نفت ایران، 
دول��ت محم��ود احمدی نژاد مقادی��ری اوراق بهادار از طریق یک کارگ��زار لوکزامبورگی به نام »کلیر اس��تریم« 
خری��داری ک��رد؛ این کارگزار بخش��ی از این اوراق را در اروپ��ا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی در »س��یتی 

بانک«نیویورک نگهداری می کرده است.
از آنجایی که براساس قوانین داخلی ایاالت متحده آمریکا هرگونه استفاده از دالر در نظام بانکی در هر کجای 
جهان نیازمند اخذ مجوز الزم از نظام بانکی آمریکاست، در آن زمان بانک های ایران از طریق یک نوع همکاری با 
عنوان »U-Turn« با بانک های بین المللی غیرآمریکایی، بدون داش��تن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی آمریکا 
از خدمات دالری بهره می بردند. پس از اعمال محدودیت های جدید از سوی دولت آمریکا علیه جمهوری اسالمی 
ای��ران در آبان ماه ۱۳۸۷ و براس��اس مصوبه وزارت خزانه داری آمریکا اس��تفاده بانک ه��ای ایرانی از این خدمت 

ممنوع شد.
طبق گفته علی طیب نیا، وزیر پیش��ین امور اقتصاد و دارایی از اواخر پاییز سال ۱۳۸۶ کارگزار لوکزامبورگی به 
ایران اخطار و اعالم می کند که دیگر نمی توانم امنیت را برای منابع ش��ما تأمین کنم و این منابع را بهتر اس��ت از 
مجموعه من منتقل کنید؛ در آن زمان حدود 22۰ میلیون دالر از این اوراق قرضه به فروش می رسد و منابع آن 

به داخل کشور منتقل می شود.
ایران حدود ۱۰ ماه بعد از اعالم کارگزار لوکزامبورگی فرصت داش��ته تا مابقی اوراق قرضه را پس از فروش به 
داخل کش��ور منتقل کند، اما بنا به دالیلی از جمله مناس��ب نبودن ش��رایط بازار اقدامی برای به فروش رساندن 

مابقی این اوراق انجام نشد.
طیب نیا ۱۸ اس��فند ۱۳۹۵ در این باره خاطرنش��ان کرد: ظاهراً آنطور که به بنده گفته ش��ده این استنباط هم 
وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی بوده و متعلق به دولت نبوده است، بنابراین امکان توقیف 

آنها وجود ندارد.
ب��ا اج��رای مصوبه وزارت خزانه داری آمریکا در زمینه ممنوعیت مب��ادالت دالری  )U-Turn( با ایران پس از 
آبان ۸۷ بانک های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دالری و تبادالت دالری با ایران منع شدند. در سال ۱۳۹۱ نیز 
خزانه داری آمریکا تمام دارایی های ایران را عمومی اعالم کرد و دس��تور اجرایی مبنی بر توقیف دارایی های ایران 

در آمریکا با همکاری دولت و کنگره این کشور صادر شد.
دادگاه عالی آمریکا نیز دی ماه ۱۳۹۴ با ادعای نقش داش��تن جمهوری اس��المی ایران در حادثه بمب گذاری در 
مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که به ۱۳۰۰ آمریکایی 
از محل دارایی های توقیف ش��ده ایران در این کش��ور، مجموعاً مبلغ 2 میلیارد دالر غرامت بپردازد. این حکم در 
اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۵ توسط دیوان عالی آمریکا تایید شد؛ صدور و تایید این حکم علیه ایران در شرایطی انجام 
ش��د که ایران بارها هرگونه ادعا درباره دخالت در انفجار س��ال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت 

را رد کرده بود.

سعید اشتیاقی 
عضو اتاق بازرگانی تهران



فرصت امروز: چند روز قبل بود که طبق وعده دولت، بودجه شرکت های دولتی 
به مجلس شورای اسالمی ارائه شد و کمتر از یک ماه دیگر هم الیحه بودجه سال 
۱۳۹۹ از س��وی دولت به مجلس ارائه خواهد ش��د. در این بین، مباحثی همچون 
میزان فروش نفت و همچنین نرخ دالر در بودجه از اهمیت زیادی برخوردار بوده و 
سال آینده نیز با توجه به فشار تحریم ها، این نرخ ها از اهمیت ویژه ای برای جامعه 

برخوردار است.
اما در حالی گفته شده در سال آینده تمامی درآمد نفت برای پروژه های عمرانی 
سرمایه گذاری می شود که اعالم منابع ۶۰ هزار میلیاردی برای این بخش، این تصور 
را ایجاد می کند که احتماال درآمد نفتی در همین حد است؛ درصورتی که این عدد 
می تواند فقط درآمد ناش��ی از صادرات نفت خام باش��د و با توجه به درآمد ناشی از 
فرآورده ه��ا و میعانات گازی و افزایش نرخ دالر در بودجه ۹۹، مجموع درآمد نفتی 

بیش از این خواهد بود.
به گزارش ایس��نا، از ابتدای تدوین الیحه بودجه س��ال ۱۳۹۸، سازمان برنامه و 
بودجه تاکید کرده که قرار اس��ت درآمد نفت��ی را از بودجه جاری که تامین کننده 
هزینه حقوق و دستمزد است، کامال حذف کند و درآمد نفت را به طرح های عمرانی 
اختصاص دهد. این در حالی است که اخیرا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه 
و بودج��ه اعالم کرده که برای پروژه های عمرانی ۶۰ ه��زار میلیارد تومان از محل 

بودجه عمومی پیش بینی می شود.
این اعالم نوبخت، توجه ها را به س��مت درآمدهای نفتی می برد و این س��وال را 
مطرح می کند که آیا رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان مجموع درآمد نفتی است یا اینکه 
بخشی از آن خواهد بود؟ زیرا درآمدهای نفتی بودجه از مجموع صادرات نفت خام، 

فرآورده های نفتی و میعانات گازی تشکیل می شود.
در این شرایط این احتمال وجود دارد که ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 
برای پروژه های عمرانی فقط از محل صادرات نفت خام باشد و منابع دیگر از جمله 

درآمد ناش��ی از صادرات میعانات گازی در بخش های دیگر بودجه هزینه ش��ود؛ از 
این رو، درآمدهای نفتی دولت در بودجه س��ال آینده می تواند بیش از رقم ۶۰ هزار 

میلیاردی باشد که اکنون برای پروژه های عمرانی تعریف شده است.
در مجم��وع، درآمدهای ناش��ی از نفت و فرآورده های آن در بودجه س��ال آینده 
نس��بت به امسال و سال گذشته کمتر پیش بینی می ش��ود. به هر صورت به دلیل 
ش��رایط بین المللی و تحریم های تحمیلی به ایران، صادرات نفت تحت الشعاع قرار 
گرفته است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۷ صادرات نفت خام حدود 2میلیون و ۴۰۰ 
هزار بش��که در روز پیش بینی ش��ده بود که مبنای فروش هر بشکه ۵۵ دالر و نرخ 
دالر تبدیل به ریال نیز ۳۵۰۰ تومان بود که البته در ادامه و با تغییر سیاست ارزی 
دولت به ۴2۰۰ تومان افزایش پیدا کرد، اما برای سال ۹۸ بین یک تا یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار بشکه صادرات نفت در نظر گرفته شده است؛ آن هم با فروش بشکه ای 
۵۴ دالر و نرخ دالر میانگین ۵۴۰۰ تومان که البته این ارقام محقق نشد و صادرات 
کاه��ش پیدا کرد. برای س��ال ۱۳۹۹ نیز به طور حتم، ص��ادرات نفت کمتر از یک 

میلیون بشکه و شاید کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه باشد.
به عبارت دیگر، چندی قبل معاون س��ازمان برنامه و بودجه از فروش ۳۰۰ هزار 
بشکه ای نفت در س��ال جاری خبر داده بود و همین موضوع، گمانه زنی های جدی 
درخصوص لحاظ ش��دن فروش حداکثر ۵۰۰ هزار بشکه نفت در الیحه بودجه ۹۹ 
را تقویت کرده بود. به گزارش تس��نیم، نکته جالب توجه اینکه طبق گفته  رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه، مقرر ش��ده تمام درآمدهای نفتی در  سال ۹۹ به بودجه 
عمرانی تخصیص یابد و هزینه های جاری دولت از محل های جایگزین مثل پایه های 

مالیاتی جدید و همچنین ساماندهی یارانه های پنهان تامین شود.
بررسی ها نش��ان می دهد از هفته گذشته، سناریوی جدیدی برای میزان فروش 
نف��ت در بودجه لحاظ ش��ده و به این ترتیب، احتماال دولت با س��ناریوی درآمدی 
حاصل از فروش ۵۰۰ هزار بش��که نفت و میعانات در روز عبور خواهد کرد و شاهد 

ارقام بهتری در الیحه بودجه سال بعد خواهیم بود.
براساس گزارش های مختلف سازمان برنامه و بودجه، سالیانه ۹۰۰ هزار میلیارد 
تومان یارانه پنهان در کشور توزیع می شود که ساماندهی آنها تا حدودی فشارهای 
مال��ی روی دوش دولت را کاهش خواهد داد. در حال حاضر، گمانه زنی جدی از دو 
نرخی شدن بنزین در سال جاری مطرح شده است و بایستی منتظر ماند و دید در 
نهایت دولت با یارانه پنهان بنزین )س��وخت( در س��ال جاری چه خواهد کرد و چه 

نوع مواجه ای خواهد داشت.
س��ال گذشته دولت با تصمیمی عاقالنه به رغم وجود فشارهای مختلف رسانه ای 
پذیرفت که تامین و پرداخت ارز ۴2۰۰ تومانی به کاالهای اساسی را ادامه دهد. در 
آن برهه به 2۵ قلم کاالی اساس��ی شامل بیش از ۸۰۰ ردیف تعرفه شامل خوراک 
دام، گوش��ت، برنج و دارو،  ارز ۴2۰۰ تومانی پرداخت ش��د. این در حالی است که 
امروز بسیاری از اقالم از این لیست حذف شده اند و گمانه زنی های بسیاری از حذف 
ارز ۴2۰۰ تومانی دارو نیز مطرح ش��ده اس��ت. به این ترتیب، ظاهرا در بودجه سال 
آینده نرخ ارز ۸ هزار تومانی تثبیت خواهد شد. گفتنی است نرخ ارز در بودجه سال 
جاری از ترکیب میانگین وزنی دو نرخ ۴2۰۰ تومان و نرخ ارز نیمایی نزدیک به ۸ 

هزار تومان تشکیل شده بود.
در هر صورت، نرخ تبدیل دالر به ریال باالتر از سال جاری خواهد بود؛ به طوری 
که اگر نرخ یکس��ان پیش بینی ش��ود احتماال با نرخ سامانه نیما که در حال حاضر 
حدود ۱۱ هزار تومان اس��ت تبدیل ش��ود و اگر  در حد نیما نباشد، باالتر از ۵۴۰۰ 
تومان امس��ال و بین این نرخ تا ۱۰ هزار تومان اس��ت که به طور طبیعی می تواند 

درآمد ریالی ناشی از فروش نفت را نسبت به سال جاری افزایش دهد.
در یک کالم، پیش بینی ها و احتماالت زیادی در رابطه با درآمدهای نفتی و منابع 
بودج��ه ۱۳۹۹ وجود دارد و تا زمان ارائه  الیحه در نیمه آذرماه، هر تغییری ممکن 

است در بودجه اعمال شود.

درآمد نفتی ایران در سال آینده چقدر است؟

پیش بینی ارقام کلیدی بودجه ۹۹

تغییرات روش شناس��ی بان��ک جهانی و تغییرات به دلیل بازنگ��ری در داده های 
اش��تباه سال های گذش��ته به طور عمده و نیز تغییر وضعیت سایر کشورها مانع از 

سقوط رتبه کشور در گزارش سال 2۰2۰ بانک جهانی شده اند.
به گزارش ایِبنا، در گزارش های س��الیانه »انجام کسب و کار« که از سال 2۰۰۵ 
توسط بانک جهانی منتشر می شوند، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب 
و کار در ط��ول چرخ��ه عمر بنگاه های کوچک و متوس��ط در قال��ب ۱۰ نماگر در 
کشورهای مختلف اندازه گیری شده و نتیجه هر سال به صورت رتبه بندی کشورها 
از نظر س��هولت انجام کسب وکار، اعالم می ش��ود. هر یک از نماگرهای ده گانه این 
گزارش، ترکیبی از مؤلفه های زمان، هزینه، مرحله و . . . است. داده های این گزارش 
از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از نمونه بسیار محدودی از فعاالن بخش خصوصی 

در هر کشور گردآوری می شوند.
ایران از سال 2۰۰۶ در رتبه بندی گزارش انجام کسب وکار قرار گرفته و به دالیل 
مختلف ازجمله علل فنی )نظیر دش��واری تاس��یس و اداره واحد تولیدی در ایران( 
و غیرفنی )به خصوص ارسال اطالعات اشتباه از ایران(، تاکنون به جایگاه مطلوبی 
در این گزارش دس��ت نیافته اس��ت. روند نزولی رتبه ایران از ابتدای حضور در این 
گزارش، در س��ال 2۰۱۵ به یکباره ش��روع به بهبود کرد که بخش عمده این بهبود 
رتبه به دلیل بازنگری بانک جهانی در داده های اشتباه سال های گذشته بود. طبق 
بررس��ی های مرکز پژوهش های مجلس، در بازنگری های انجام شده در مورد ایران، 
تنها بخشی از خطاهای فاحش سال های گذشته در ارسال اطالعات تعدیل شده اند.

از س��ال 2۰۱۷ مجدداً روند نزولی در رتبه کشور آغاز شد، اما در آخرین گزارش 
انجام کسب وکار برای سال 2۰2۰ رتبه ایران از ۱2۸ در سال گذشته به ۱2۷ بهبود 
یافته است. البته در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز، ایران با یک رتبه تنزل )به 
دلیل بهبود وضعیت پاکستان( در جایگاه بیستم در میان 2۵ کشور قرار گرفته است. 
تنها موردی که به دلیل عملکرد واقعی در بخش اصالحات در این گزارش برای ایران 
ثبت شده، افزایش هزینه مالیات زمین در نماگر »ثبت مالکیت« است که قاعدتاً باید 

تاثیر منفی بر رتبه کشور داشته باشد.
همچنین امتیاز فاصله از پیشرو برای ایران )از ۱۰۰ نمره که ۱۰۰ باالترین امتیاز 
اس��ت(، برای اولین بار در س��ال های اخیر کاهش یافته و از ۵۸.۶ به ۵۸.۵ رسیده 

اس��ت. حال سوالی که مطرح می شود این است که با وجود تغییری در مقررات که 
شرایط کسب وکار را در ایران دشوارتر کرده و امتیاز کل کشور را تنزل داده، چگونه 
رتبه کش��ور یک پله صعود کرده است؟ پاسخ این سوال در بازنگری داده ها و تغییر 

روش استخراج شاخص انجام کسب وکار در گزارش جدید )2۰2۰( است.
توضیح آنکه تغییرات رتبه هر کش��ور در گزارش انجام کس��ب وکار بانک جهانی 
می تواند ناش��ی از چهار عامل باش��د: تغییر روش شناسی بانک جهانی در محاسبه 
ش��اخص، انجام اصالحات واقعی توس��ط دولت، اعمال بازنگری در داده های اشتباه 

سال های گذشته و تغییر وضعیت سایر کشورها.
در گزارش س��ال 2۰2۰ بانک جهانی، روش محاس��به امتیاز نماگر »حمایت از 
س��هامداران ُخرد« تغییر یافته و امتیاز ایران ب��دون هیچ گونه تغییری در مقررات 
ای��ن حوزه و نیز ب��دون تغییر در داده ه��ای مربوط به این نماگ��ر، از ۳۳.۳ به ۴۰ 
افزایش یافته اس��ت. در نتیجه ۴۵رتبه بهبود ب��رای ایران )بدون هیچ گونه تغییر و 
اصالح واقعی( در این نماگر حاصل ش��ده و تاثیر مثبت بزرگی بر رتبه کل کش��ور 

گذاشته است.
گروه انجام کس��ب وکار بانک جهانی در بخش اصالحات ایران در س��ال 2۰2۰، 
افزای��ش هزینه »ثبت مالکیت« به دلیل افزایش هزینه مالیات زمین به میزان ۰.۴ 
درصد ارزش دارایی را گزارش کرده است. با وجود ۰.۴ درصد افزایش هزینه در سال 
2۰2۰ ، رتبه کش��ور در این نماگر 2۰ رتبه بهبود یافته اس��ت. با بررسی داده های 
بازنگری ش��ده س��ال 2۰۱۹، می توان دریافت که در تجدیدنظری که توسط بخش 
خصوصی در پرسش��نامه های ارس��الی به بانک جهانی ص��ورت گرفته، هزینه ثبت 
مالکیت که در سال های گذشته بیش از اندازه واقعی برآورد شده بود به میزان 2.۵ 
درصد ارزش دارایی کاهش یافته و در نتیجه این اصالح، رتبه کشور بهتر از سال های 
گذش��ته اعالم شده است. درواقع بهبود رتبه کشور در نماگر »ثبت مالکیت« و اثر 
مثبت آن بر بهبود رتبه کل ایران، ناشی از بازنگری در داده های اشتباه گذشته است، 

نه اصالحات واقعی در مقررات یا عملکرد این حوزه.
در نماگر »اخذ مجوزهای س��اخت و س��از« نیز بازنگ��ری داده ها موجب افزایش 
۰.۹ امتیاز شده و کاهش هزینه به دلیل افزایش درآمد سرانه ایران در سال 2۰2۰ 
)هزینه نماگر به صورت درصدی از درآمد سرانه محاسبه می شود و با افزایش درآمد 

سرانه نس��بت محاسبه ش��ده کاهش می یابد( در مجموع ۱۳ رتبه بهبود را در این 
نماگر موجب ش��ده است. در نماگر »دسترسی به برق« نیز کاهش هزینه به دلیل 
افزایش درآمد س��رانه اتفاق افتاده و تغییر مثبتی در امتیاز کش��ور ایجاد شده، اما 
بهبود س��ریع تر وضعیت سایر کش��ورها در نهایت موجب تنزل رتبه شده است. در 
نماگر »پرداخت مالیات« نیز بازنگری در داده های س��ال 2۰۱۹ موجب بهبود پنج 

رتبه ای کشور شده است.
تغیی��رات رتبه در نماگرهای »ش��روع کس��ب و کار«، »اخذ اعتب��ار«، »تجارت 
فرامرزی« و »اجرای قراردادها« تنها به دلیل تغییر وضعیت س��ایر کشورها نسبت 
به ایران بوده اس��ت. در نهایت می توان گفت تغییرات مثبت در امتیاز و رتبه کشور 
خارج از محدوده اثرگذاری دولت و مجلس شورای اسالمی بوده و دولت تقریباً هیچ 
نقشی در بهبود اندک رتبه کشور در سال 2۰2۰ نداشته است. درحقیقت تغییرات 
روش شناسی بانک جهانی و تغییرات به دلیل بازنگری در داده های اشتباه سال های 
گذشته به طور عمده و نیز تغییر وضعیت سایر کشورها مانع از سقوط رتبه کشور 

در گزارش سال 2۰2۰ بانک جهانی شده اند.
به رغم تکلیف دولت در ماده )22( قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای کشور 
به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز، در گزارش انجام کسب وکار، 
جایگاه ایران در میان 2۵ کشور سند چشم انداز نسبت به سال گذشته با یک رتبه 

تنزل و جا ماندن از پاکستان به جایگاه بیستم رسیده است.
اصلی ترین راهکار مورد توصیه گروه انجام کسب وکار بانک جهانی که کشورهای 
پیش��رو از جمله گرجس��تان با به کارگیری آن موفق به جهش رتبه در ش��اخص 
سهولت انجام کسب وکار ش��ده اند »راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی« در تمامی 
مراحل آغاز و فعالیت کس��ب وکار است. پنجره واحد الکترونیکی با حذف مراجعات 

مکرر کارآفرین به نهادهای مختلف حکومتی مانع از اتالف زمان و هزینه می شود.
متاس��فانه تاکنون دولت عزم جدی در استقرار کامل پنجره واحد الکترونیکی در 
مراحل مختلف کس��ب وکار نداشته و تنها به اصالحات جزئی اکتفا کرده است، لذا 
تغییرات رتبه کشور با منشأ اثرگذاری دولت نیز در سال های اخیر بسیار جزئی بوده 
و تغییرات عمده به دلیل تغییر روش شناس��ی و ی��ا بازنگری داده ها به دلیل نقص 

شاخص سهولت کسب وکار در مرحله گردآوری اطالعات بوده است.

رتبه ایران در گزارش بانک جهانی چگونه بهبود یافت؟

عملکرد ایران در گزارش کسب وکار 2020

نگاه

گزارش اکونومیست از تغییر مقررات سرمایه گذاری ژاپن
فرار سرمایه گذاران از سرزمین آفتاب تابان

در سال 2۰۱۳ میالدی، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن طی سخنرانی 
خود در بازار س��هام نیویورک به سرمایه گذاران بین المللی وعده داد 
که می توانند روی اصالحات اقتصادی او در کشور ژاپن حساب کنند 

و سرمایه گذاری در این کشور را در دستور کار قرار دهند.
ش��ینزو آبه که در آخرین روزهای سال 2۰۱2 کار خود را به عنوان 
نخس��ت وزیر ژاپن آغاز کرده بود، در نخس��تین سال های حضورش 
در ای��ن س��مت تا حدی به وع��ده خود جامه عمل پوش��اند و راه را 
برای حضور س��رمایه گذاران خارجی هموارتر س��اخت، به طوری که 
امروز س��رمایه گذاران خارجی ۳۰ درصد از س��هام ش��رکت هایی که 
 )TOPIX در محاس��به شاخص قیمت سهام بورس توکیو )شاخص
لح��اظ می ش��وند را در اختیار دارن��د و حدود ۷۰ درص��د از ارزش 
معام��الت روزانه بورس توکیو را نیز دربر می گیرند اما مقررات جدید 

می تواند این روند را معکوس کند.
پی��ش از ای��ن اتباع خارجی می توانس��تند تا ۱۰ درصد از س��هام 
شرکت های حاضر در بورس توکیو را بدون کسب مجوز از دولت ژاپن 
خریداری کنند، اما به موجب تغییراتی که اوایل ماه گذشته میالدی 
برای قانون ارز و تجارت خارجی ژاپن پیشنهاد شد، سقف خرید سهام 
توسط اتباع خارجی بدون کسب مجوز از دولت به یک درصد خواهد 
رسید. عالوه بر این، مدیران خارجی پیش از عضویت در هیأت مدیره 

شرکت های ژاپنی باید درخواست مجوز رسمی بدهند.
وزارت دارای��ی ژاپ��ن می گوید ه��دف از این تغیی��رات، حفاظت 
از بخش ه��ای حس��اس مانند بخ��ش انرژی و صنایع دفاعی اس��ت، 
ام��ا تحلیلگران هش��دار می دهند که این قوانین ممکن اس��ت ورود 
س��رمایه گذاران خارجی به ژاپن را متوقف کند. »آکیرا کیوتا« مدیر 
بورس توکیو چندی پیش در مصاحبه با نش��ریه فایننشال تایمز، این 
تغییرات جدید را »کاماًل ابلهانه« خواند. در ادامه وزارت دارایی ژاپن 
که با انتقادات تندی مواجه ش��ده ب��ود، در روز ۱۸ اکتبر )2۶ مهر( 
اعالم کرد که سرمایه گذاران خارجی که اولویت شان خرید سبد سهام 
باش��د )از جمله بانک ها، ش��رکت های بیمه و مدیران صندوق ها( تا 
زمان��ی که بتوانند ثابت کنند قصدی ب��رای تأثیرگذاری بر مدیریت 
ش��رکت های ژاپنی ندارند، نیازی به اخ��ذ مجوز از دولت برای خرید 
سهام شرکت های حاضر در بورس توکیو )تا سقف ۱۰ درصد سهام( 
ندارند. این قانون تعدیل شده اخیراً در دولت ژاپن به تصویب رسیده 
و انتظ��ار می رود که پارلمان این کش��ور نیز ظرف یک ماه آینده آن 

را تصویب کند.
اما حتی با وجود تعدیالت انجام شده، باز هم نگرانی ها پابرجاست. 
یکی از نگرانی های عمده این اس��ت که قانون جدید حوزه وس��یعی 
را تحت الش��عاع ق��رار می دهد. عالوه بر صنعت هس��ته ای و هوافضا، 
بخش های دیگری همچون کشاورزی، حمل ونقل، نرم افزار و خدمات 
اینترن��ت نیز در دایره ش��مول این قانون قرار دارن��د. از طرفی دقیقاً 
مش��خص نیست که براس��اس این قانون چه چیزی مصداق دخالت 
در امورات مدیریتی شرکت ها قلمداد می شود. مثاًل آیا ارسال نامه ای 
از س��وی یک سرمایه گذار خارجی به هیأت مدیره یک شرکت ژاپنی، 
مص��داق تالش برای تأثیرگذاری بر مدیریت آن ش��رکت محس��وب 
خواهد ش��د؟ در نتیجه این قانون، س��رمایه گذاری اتباع خارجی در 
ژاپن به فرآیندی پیچیده و زمان بر تبدیل می ش��ود. براساس یکی از 
تحلیل های انجام ش��ده در این زمینه، با اجرای قانون جدید احتماالً 
میزان درخواست های رسمی ارسالی به دولت از سوی سرمایه گذاران 
خارجی )برای کس��ب مجوزه��ای الزم( تا هفت براب��ر میزان فعلی 

افزایش خواهد یافت.
مقام��ات ژاپنی می گویند دول��ت تنها می خواهد هم��ان کاری را 
انجام دهد که پیش از این در س��ایر اقتصادهای پیش��رفته نیز انجام 
ش��ده اس��ت. اتحادیه اروپا در ماه آوریل امس��ال قوانی��ن نظارتی بر 
سرمایه گذاری خارجی در کشورهای عضو این اتحادیه را تشدید کرد. 
آمریکا نیز نه تنها نظارت بر س��رمایه گذاری خارجی را شدت بخشید، 
بلک��ه ژاپن را نیز ترغیب کرد که دسترس��ی چینی ها به فناوری های 

حساس را محدود کند.
اما یک بانکدار خارجی فعال در ژاپن بر این باور است که هدف واقعی 
دولت ژاپن از انجام تغییرات جدید، محدودکردن سرمایه گذاران فعال 
است. وی در این خصوص می گوید: »متن قانون جدید به زبان ژاپنی 
دقیقاً مش��خص کرده اس��ت که هدف اصلی سرمایه گذارانی هستند 

که می خواهند در هیأت مدیره شرکت ها صدای شان شنیده شود.«
سرمایه گذاران فعال از مدت ها قبل در تالش بوده اند تا شرکت های 
ژاپن��ی را برای ف��روش دارایی ه��ای غیرض��روری و همچنین پایان 
دادن ب��ه اندوختن وجه نقد، راضی کنند. آنها در س��ال های اخیر با 
مدی��ران برخی غول های تجاری ژاپن نیز در این زمینه بحث و جدل 
داش��ته اند. آنها شرکت نیسان را تحت فشار قرار دادند تا مدیرانش را 
برکنار کند و به دوران ریاس��ت کارلوس ُغِصن )رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل سابق نیسان که تابعیت فرانسوی-لبنانی دارد( پایان دهد. 
در اوایل س��ال جاری میالدی نیز یک صندوق سرمایه گذاری مستقر 
در نیویورک که بخش��ی از س��هام یک ش��رکت خدمات حمل ونقل 
در ژاپ��ن به نام »کیوش��و ریل وی« را در اختی��ار دارد، به دنبال این 
بود که مدیران ش��رکت را مجبور به افزایش پرداخت سود نقدی به 

سهامداران کند.
بخش��ی از ای��ن حضور فعال س��رمایه گذاران خارج��ی در ژاپن را 
می توان مرهون اصالحات اقتصادی ش��ینزو آبه دانست. وی مدیران 
شرکت های ژاپنی را مجبور کرد تا شیوه های پیچیده اداره هیأت مدیره 
را تغییر دهند و از این طریق به سرمایه گذاران فعال جسارت بیشتری 
برای ایفای نقش در اداره شرکت ها داد. به عنوان مثال از زمان تصویب 
نظامنامه جدید کنترل و نظارت بر امور ش��رکت ها در س��ال 2۰۱۵ 
تاکن��ون، تعداد ش��رکت هایی که دارای حداق��ل دو عضو غیرموظف 
در هیأت مدیره خود هس��تند، س��ه برابر شده است. عضو غیرموظف 
هیأت مدیره، شخصی است که تنها مسئولیتش عضویت و حضور در 
جلس��ات هیأت مدیره است و هیچ مسئولیت رسمی دیگر در شرکت 

ندارد.
ب��ا این ح��ال، مطرح ش��دن زمزمه های��ی مبنی بر تغیی��ر قوانین 
س��رمایه گذاری خارجی در ژاپن از همان سال گذشته باعث کاهش 
اقبال س��رمایه گذاران خارجی به ش��رکت های ژاپنی شده است. در 
س��ال 2۰۱۸ ارزش س��رمایه گذاری اتباع خارجی در بورس توکیو ۵ 
تریلیون ین )۴۸ میلیارد دالر( کاهش یافت. سرمایه گذاران خارجی 
ک��ه زمانی خریدار اصالحات اقتصادی ش��ینزو آب��ه بودند، اکنون به 

فروشنده تبدیل شده اند.
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فرصت امروز: موضوع مداخله یا عدم مداخله دولت در بازار مس��کن، سال هاست 
که به مناقش��ه ای میان اقتصاددان ها و دولتمردان تبدیل شده است. اقتصاددانان از 
یک س��و معتقدند دخالت مستقیم دولت در بازار مسکن نتیجه نخواهد داد، اما در 
سوی دیگر، دولتمردان بر این باورند که ورود دولت می تواند به تحرک بخش مسکن 
منجر شود. از ابتدای انقالب نیز دولت ها با شدت و ضعف تالش کرده اند تا در حوزه 
مسکن اثرگذار باشند، گاهی با ارائه زمین ارزان قیمت و گاهی با تولید مسکن ارزان. 
اما اوج مداخله نهاد دولت در بخش مسکن، در پروژه »مسکن مهر« بود که ازسوی 
دولت احمدی نژاد اجرا شد و در نهایت به رشد ۵۰۰درصدی قیمت مسکن و افزایش 

۷۰۰درصدی قیمت زمین منتهی شد.
در این میان، چند ماهی اس��ت که دوباره بحث دخالت دولت در بازار مس��کن از 
بازار ساخت وساز تا اجاره شنیده می شود. این مداخله در حالی دوباره رسانه ای شده 
که دولت روحانی به شدت مخالف »مسکن  مهر« و دخالت مستقیم دولت در بازار 
مسکن بود. به همین دلیل است که این چرخش ناگهانی از دولت یازدهم تا دولت 

دوازدهم، سواالت بسیاری را مطرح کرده است.
با این همه، تمام دولت ها در س��ال ها و دهه های گذش��ته در تالش برای طراحی 
طرحی در بخش مسکن هستند تا مش��کل خانه دار شدن بسیاری از شهروندان را 
حل کنند، اما طرفه آنکه تقریبا بیشتر این طرح ها با شکست روبه رو شده است. به 
عنوان مثال، »مس��کن مهر« در س��ال ۸۶ و در دولت اول محمود احمدی نژاد رقم 
خورد؛ کلونی ساختمان های یک شکل که تقریبا بیشترشان به دور از فضای معمول 

شهری ساخته شده بودند.
در س��ایت »مسکن مهر« درباره تاریخچه این طرح نوشته شده است: »بند »د« 
ذیل تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور بر تأمین مسکن مناسب براي آحاد ملت 
به خصوص اقش��ار کم درآمد تأکید جدي داشته و جهت نیل به اهداف تعیین شده 
راهکارهاي متعددي منجمله اجاره بلندمدت زمین در چارچوب حق بهره برداري از 
زمین هاي دولتي به منظور کاهش قیمت واحدهاي مسکوني و حذف قیمت زمین 
از قیمت تمام ش��ده واحد مسکوني را پیشنهاد کرد. دستورالعمل اجرایي آیین نامه 
اجراي بند »د« تبصره ۶ قانون بودجه س��ال ۸۶ توسط وزارت مسکن و شهرسازي 
در جهت اجرایي ش��دن اهداف طرح مذکور تهیه و در تاریخ ۸۶/۴/۱۳ توس��ط وزیر 
محترم مس��کن و شهرسازي ابالغ گردید که طي تبصره ۴ ذیل بند »ب« آن کلیه 
وظایف وزارت مذکور درخصوص اجراي طرح مسکن مهر در شهرهاي زیر ۱2۰۰۰ 
نف��ر اعم از تهیه زمین، دریافت لیس��ت متقاضیان پاالیش ش��ده از وزارت تعاون و 

معرفي متقاضیان به بانک هاي عامل جهت اخذ تسهیالت و نظارت بر تهیه طرح هاي 
آماده  سازي تفکیکي و عملیات آماده سازي و عملیات ساخت واحدها به بنیاد مسکن 

انقالب اسالمي واگذار گردید.«
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، در ادامه هم دولت برای اینکه بتواند تولید و 
عرضه مسکن را پیش ببرد، در ابتدای خردادماه سال ۸۶ قانون ساماندهي و حمایت 
از تولید و عرضه مس��کن را به صورت الیحه ای یک فوریتی به مجلس برد. مجلس 
هم در اواخر اردیبهشت سال ۸۷، یعنی تقریبا یک سال بعد، الیحه دولت را با تایید 
شورای نگهبان تصویب کرد. در نهایت از هجدهم آذرماه سال ۸۷، با مصوبه هیات 
دولت و امضای معاون اول رئیس جمهوری در ش��هرهاي زیر 2۵ هزار نفر جمعیت، 
اقدامات مربوط به مس��کن مهر به قائم مقامي وزارت مس��کن و شهرسازي به عهده 
بنیاد مسکن انقالب اسالمي قرار داده شد. شیوه نامه اجرایی این طرح هم با مبناي 
واگذاري مسئولیت کلیه امور مسکن مهر به بنیاد مسکن انقالب اسالمي در هفتم 
اردیبهش��ت س��ال ۸۸ از طرف وزیر مسکن وقت ابالغ ش��د، اما طرحی که دولت 
احمدی نژاد اجرایش کرد با مشکالت زیادی همراه بود. عباس آخوندی، وزیر سابق 
راه و شهرسازی درباره آن گفته بود: »اجرای »مسکن مهر« قیمت زمین را ۹ برابر 

و قیمت ساختمان را ۶ برابر کرد.«
طرح »مسکن مهر« از دولت اول احمدی نژاد یعنی سال ۱۳۸۶ شروع 
ش��د. اس��تدالل آن زمان دولت این بود که چ��ون ارزش زمین، بخش 
قابل توجهی از هزینه تمام ش��ده مس��کن را به خود اختصاص می دهد، 
دولت این قس��مت هزینه را حذف کند. به هرحال براساس گزارش های 
منتشرش��ده، این سهم در کل کشور در دوره ۳۵ ساله برابر ۴۰درصد و 
در دهه اخیر برابر ۴۵درصد بوده و در اس��تان تهران این سهم به حدود 
۶۰درصد هم می رس��د؛ بنابراین استدالل این بود که با حذف یا کاهش 
ارزش زمین از هزینه تمام ش��ده مسکن، می توان تا حدود زیادی هزینه 
مس��کن را کاهش داد، بنابراین طرح »مس��کن مهر« بر اجاره بلندمدت 
زمین جهت احداث مس��کن مبتنی ش��د، اما آنطور که باید و ش��اید به 
نتیجه نرسید. دولت یازدهم و دوازدهم هم با هر روشی که بود آن را به 

پایان رساندند، اما دردسرهای زیادی متحمل شدند.
بعد از آن، دولت یازدهم، طرح خودش یعنی »مسکن اجتماعی« را مطرح کرد، 
اما آن هم به جایی نرسید. 2۷ آبان ماه ۱۳۹2، حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه 
و شهرس��ازی از اجرای »طرح جامع مسکن اجتماعی و حمایتی« خبر داد و گفت: 

»به زودی جزییات این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی اعالم می شود.« مسکن 
اجتماعی همان مسکنی اس��ت که از طریق پس انداز تأمین می شود، چرا که برای 

خرید حتی کاالیی کوچک هم باید از قبل پس انداز داشته باشیم.
در نهایت، در اواخر دولت یازدهم و در بهمن ماه ۱۳۹۵، طرح »مسکن اجتماعی« 
رسماً جایگزین »مسکن مهر« شد. در بهمن ۱۳۹۵، هیأت دولت، پیشنهاد سازمان 
برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین مسکن گروه های کم درآمد در دو قالب »مسکن 
اجتماعی« و »مسکن حمایتی« را بررسی و تصویب کرد. طرح »مسکن اجتماعی« 
متعل��ق به آخوندی، وزیر راه س��ابق بود، اما وزیر جدید ب��ا آن مخالف بود. محمد 
اس��المی وزیر راه و شهرس��ازی جدید، چهارم تیرماه ۱۳۹۸ با انتقاد شدید از طرح 
»مس��کن اجتماعی« عماًل مهر تأییدی را بر عدم اج��رای این طرح در دوره وزارت 
خود زد تا پرونده طرحی که قرار بود از سال ۱۳۹2 جایگزین طرح »مسکن مهر« و 

به نوعی تنظیم کننده عرضه مسکن در بازار باشد، بسته شود.
حاال هم دولت دوازدهم، طرحی جدید برای مس��کن دارد؛ طرح »مسکن ملی« 
همین طرح جدید برای مس��کن است. چندی پیش، وزیر راه و شهرسازی از انعقاد 
تفاهم نامه با پنج وزارتخانه و سازمان برای ساخت مسکن کارکنان دولت خبر داد و 
گفت: »۱۵ آبان رونمایی و آغاز ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن به طور همزمان در 

۱۰ استان کشور آغاز می شود.« البته ۱۵ آبان آمد و رفت و ثبت نامی انجام نشد.
با این حال، محمد اس��المی گفت: »تفاهم نامه هایی با بنیاد مس��تضعفان، ستاد 
اجرایی فرمان امام خمینی)ره(، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دفاع و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی برای خانه دار شدن شاغالن آنها امضا شد و وزارت راه برای سایر 
نهادها و سازمان ها آماده همکاری درخصوص طرح مسکن است.« در این طرح قرار 
اس��ت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید شود. به گفته وزیر راه، ارائه طرح اقدام ملی 
مسکن و احداث ۴۰۰ هزار واحد در دو سال ۹۸ و ۹۹ از برنامه های وزارتخانه است 
که به جدیت در حال دنبال و پیگیری است. هم اکنون برنامه ریزی در این  باره آغاز 
ش��ده و زمین ها شناسایی شده اند. در حال حاضر، عملیات اجرایی ۱۸۰ هزار واحد 

آغاز شده و در دست اجرا قرار دارد.
در این می��ان، اقتصاددانان معتقدند دخالت مس��تقیم دولت در بازار 
مس��کن نتیجه نخواه��د داد، اما می تواند بس��تر را از طری��ق قوانین و 
تس��هیالت برای بخش  خصوصی فراهم کند. ب��ا این همه باید به انتظار 
ماند و دید این طرح مس��کنی دولت دوازدهم آیا به سرنوش��ت س��ایر 

طرح های مسکنی دولت های قبل دچار خواهد شد یا خیر.

سایه روشن مداخله دولت ها در بازار مسکن

»مسکن ملی« به میدان می آید
یادداشت

دستان مرئی

ای��ن روزها ب��ا چند تن از فع��االن اقتصادی بخش خصوص��ی واقعی اعم از 
عمده ف��روش و خرده فروش یا همان کس��به کف بازار جویای وضعیت ش��دم، 
همگی از یک رضایت نس��بی در فروش کاال نس��بت به گذش��ته نه چندان دور 
می گفتند و به اتفاق، دلیل اصلی آن را ثبات نرخ ارز می دانستند. این آرامش بازار 
دغدغه ای بوده که همیشه مردم و تولیدکننده و تجار دنبال آن بوده اند. در فضای 
این چنینی است که مصرف کننده با طیب خاطر می خرد و تاجر و تولیدکننده 

و خرده فروش می فروشند.
قب��ل از اینکه به چرایی تثبیت ن��رخ ارز بپردازم، بهتر می بینم ابتدا به موارد 
مصارف آن اش��اره کنم؛ مصرف ارز اغلب ب��رای واردات اعم از قانونی یا قاچاق، 
بخش��ی برای خروج س��رمایه و مهاجرت و بخش آخر، مص��ارف خرد از قبیل 

دانشجویی و مسافری و درمان است، اما دلیل تثبیت نرخ ارز چه بوده است؟
نخس��ت، سیاست های اخیر بانک مرکزی مبنی بر مدیریت تقاضا را می توان 

دلیل اصلی تثبیت این اتفاق دانست.
دوم، ممنوعیت کاالیی ۱۵۰۰ قلم کاال که اخیرا برای بار دوم از سمت وزارت 

صمت صادر شد.
سوم، مدیریت تقاضا برای واردات بی رویه.

چهارم، بهبود روند برگشت ارز صادراتی و رفع ایرادات سامانه نیما.
پنجم، برگشت ارز صادرکنندگان به سامانه نیما و تراز مثبت ۱.۵ میلیاردی آن.

ششم، برخورد قاطع قوه  قضائیه با متخلفان ارزی.
آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد و صاحب نظریه »دست نامرئی بازار« عقیده دارد که 
در یک اقتصاد آزاد، فعالیت های اقتصادی خودبه خود و براساس عرضه و تقاضا نظم 
می گیرد و احتیاج به دخالت دولت وجود ندارد، اما شاهد این هستیم که اخیرا دولت با 
دست های خود از طریق کاهش تقاضا و ممنوعیت ورود و محدودیت ثبت سفارش به 
این مهم دست یافته است که قطعا پیامدهایی دارد؛ نظیر اوج گرفتن قاچاق و افزایش 
نرخ بیکاری. دولت فقط باید قوانین را اجرا کند و آن هم قوانینی حداقلی که دست 
فعاالن اقتصادی را کامال باز بگذارد؛ یعنی می بایست فقط تسهیلگری کند تا در این 
شرایط اقتصادی، کارآفرینان و فعاالن بخش خصوصی بتوانند در جهت منافع ملی 
قدم بردارند و در جهت رونق تولید تالش کنند که تاریخ حتما سال های آینده از آنها 

به عنوان قهرمانان جنگ اقتصادی نام خواهد برد.

چرا استارت آپ ها در حال افول هستند؟
جلوی شتاب شتاب دهنده ها را بگیرید

ش��تاب دهنده  یکی از اجزای زیست بوم اس��تارت آپی است و همان طور که از 
نامش پیداست، قرار است باعث سرعت بخشیدن به فعالیت استارت آپ ها شود. با 

این همه، افزایش بی رویه شتاب دهنده ها در ایران تبعاتی داشته است.
به گزارش ایرنا، سال ها قبل نه تعریفی از استارت آپ وجود داشت و نه کسی 
مفهوم ش��تاب دهی را می ش��ناخت. آن روزها وقتی مدل انکوباتور )مرکز رشد( 
به عنوان یک روش توس��عه کارآفرینی نام برده می ش��د، کمتر کسی شناختی 
از موضوع داش��ت. مراکز رشد در حال توسعه بودند و به عنوان مدلی کارآمد در 

حمایت از کسب وکارهای نوپا شناخته می شدند.
س��ال ها گذشت و مراکز رشد متعددی در کشور تأسیس شد، ولی به دالیل 
مختلف به اهدافی که ادعا شده بود نرسید. در همین حین، مدل شتاب دهنده از 
راه رسید. شتاب دهنده ها با حرف هایی جدید، رویکردی جذاب، مدلی کارآمد و 
به پشتوانه نمونه های بسیار موفق خارجی، به کشور معرفی شدند و تا مدتی نیز 
نقل محافل مختلف نوآوری و کارآفرینی بودند. حمایت اثرگذار معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و ظرفیت باالی کشور در توسعه کارآفرینی در سایه 
امیدآفرینی های برجامی از یک س��و و از س��وی دیگر، دانش، تجربه و مهارت 
مدیران وقت آن ش��تاب دهنده ها، مسیر درخشانی را پیش روی کشور قرار داد 
ک��ه امیدهای زیادی را به خود گره زد. ش��تاب دهنده به عنوان راهکاری مؤثر و 
موفق در حمایت از کس��ب وکارهای نوپای نوآوری محور )استارت آپ( شناخته 
شد. به مرور، تعداد محدودی شتاب دهنده دیگر نیز با ظرفیت علمی و عملیاتی 
قوی در کشور تأسیس شد و نتایج حاصل از آنها نیز امید بیشتری را به این مدل 
جذب کرد. با این حال، موفقیت ها و نتایج مثبت یادشده، نیازمند سیاست گذاری 
خردورزی در کنار خود بود که بتواند کارآمدی مناسب را حفظ کند. امروز که 
به وضعیت ش��تاب دهنده ها در کش��ور نگاه می کنیم، بیش از ۴۰ شتاب دهنده 
از معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری مجوز گرفته اند که بس��یاری از 
آنها جز نامی نیس��تند. نمونه های موفق آغازی��ن، فعالیتی محدودتر و نتایجی 
کمرنگ تر دارند و موفقیت این مدل نیز در سایه تردید قرار دارد، اما چه شد که 

شتاب دهنده، به عنوان منجی کارآفرینی کشور، به افول خود نزدیک می شود؟
عوام��ل متعددی در حصول این نتیجه س��هیم بوده اند. بخش��ی از موفقیت 
ش��تاب دهنده ها، ناش��ی از حمایت های فراوان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری بود که در حال حاضر بخش عم��ده ای از آن حمایت ها وجود ندارد. 
ضم��ن اینکه گرایش جوانان به راه اندازی اس��تارت آپ، به واس��طه ناکامی های 
مختل��ف در عرص��ه اس��تارت آپی و نیز آین��ده مبهم فضای کس��ب وکاری در 
کش��ور بس��یار کاهش یافته اس��ت. یکی از مهم ترین دالیل ناکارآمدی فعلی 
ش��تاب دهنده ها، افزایش بی حد و حصر تعداد آنهاست. شتاب دهنده نیز مانند 
هر کس��ب وکار دیگری، نیازمند حداقلی از ورودی درآمدآفرین است که بتواند 
به مقیاس اقتصادی موردنظر برسد. ظرفیت تولید تیم های استارت آپی در ایران 
به جمعیتی ۸۳ میلیونی و بدون ارتباط با خارج از کشور محدود است که همین 
ظرفیت محدود تیم های استارت آپی، چنانچه بین ۴۰ شتاب دهنده تقسیم شود، 
هر شتاب دهنده با مشکل شناسایی و استقرار تیم های توانمند مواجه خواهد بود.

بنابراین اولین عامل که برخورداری از تیم های اس��تارت آپی قوی اس��ت، به 
دو دلیل عرضه محدود و نیز رقابت گس��ترده در جذب و استقرار تیم های نوپا، 
بسیار محدود می شود. جا داشت که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با ضوابط دقیق تری مجوزهای ش��تاب دهنده را تخصیص می داد و این ظرفیت 
بس��یار قوی را به ش��کلی مطلوب تر توزیع می کرد. توزیع مناسب جغرافیایی و 
موضوعی، دو حداقلی اس��ت که الزم بود در این خصوص رعایت ش��ود. تمرکز 
شتاب دهنده ها در تهران، محدودیت دسترسی دوسویه، هم توسط استارت آپ 
به شتاب دهنده و هم شتاب دهنده به استارت آپ را ایجاد کرده است. ضمن آنکه 
اغلب ش��تاب دهنده ها در موضوعات مرتبط با فناوری اطالعات تمرکز دارند که 
رقابت بی دلیلی را در این زمینه ایجاد کرده است. موارد فوق به عنوان چکیده ای 
از آسیب شناس��ی وضعیت موجود ش��تاب دهنده های کش��ور می تواند در ارائه 
راهکارهایی برای بهبود اثرگذار باشد. معاونت علمی و فناوری می تواند با تعریف 
ش��اخص های عملکردی، ب��ه ارزیابی و رتبه بندی ش��تاب دهنده ها و تخصیص 
حمایت های خود به تناس��ب آنها بپردازد. لغو امتیاز شتاب دهی در صورت عدم 
حصول ش��روطی خاص از موارد ضروری است. همچنین ارائه امتیازات ویژه برای 
استقرار شتاب دهنده در گستره کشوری، اهمیت باالیی دارد. به عبارت دیگر، ایجاد 
فضای رقابتی-حمایتی-نظارتی در جامعه شتاب دهنده ها، یک ضرورت است که در 

صورت سهل انگاری، این مدل کارآمد نیز به فراموشی سپرده خواهد شد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

سعید اشتیاقی 
عضو اتاق بازرگانی تهران

طرح »اقدام ملی مس��کن« از نظر ش��کل ظاهری خانه، می��زان آورده متقاضی، 
جانمایی و شیوه ساخت با مسکن مهر تفاوت هایی مشخص دارد که در نهایت منجر 
به مشارکت دهک های مختلف اجتماعی و تحویل خانه به طبقات مختلفی از مردم 
خواهد شد. به گزارش ایرنا، دولت تالش دارد در طرح »اقدام ملی مسکن« براساس 
فرمول تامین  مالی و قدرت متقاضی سبدی از پیشنهادهای مختلف را برای خانه دار 
ش��دن افراد ارائه دهد. شاید مهم ترین تفاوت طرح »اقدام ملی مسکن« با »مسکن 
مهر« در همین موضوع باش��د که این طرح بسته به توانایی مالی متقاضی و قدرت 

وی در پرداخت اقساط طراحی شده است.
ساخت خانه های »مسکن مهر« برای یک گروه اجتماعی بود اما طرح »اقدام ملی 
مسکن« برای گروه های مختلف اجتماعی در نظر گرفته شده است تا هر فردی با هر 
سطح مالی بتواند در این  طرح خانه دار شود. برای مثال، بخشی از طرح »اقدام ملی 
مس��کن« به صورت »پروژه مشارکتی« تعریف شده که مخصوص کسانی است که 
توان پرداخت بیشتری دارند اما با دارایی فعلی خود نمی توانند خانه ای با متراژ باال به 
صورت مستقیم از بازار خریداری کنند. این افراد می توانند با مشارکت در این طرح، 
سفارش خانه خود را به انبوه ساز داده و خانه ای با متراژ بیشتر و در جایی مناسب تر 
تهیه کنند. در این طرح همچنین برای کسانی که قدرت پرداخت اولیه را ندارند و 
به عنوان دهک های پایین جامعه شناخته می شوند، شرکت در »طرح تامین زمین 

به صورت ۹۹ ساله« پیشنهاد می شود.
یکی دیگر از مهترین تفاوت های طرح »اقدام ملی مس��کن« با »مسکن مهر« در 
این اس��ت که در این طرح هیچ خانه ای بدون متقاضی س��اخته نخواهد شد؛ یعنی 
تنها در صورتی اقدام به آماده س��ازی زمین و پروژه در ش��هری می شود که قبل از 

آن نیازسنجی شده و اگر متقاضی ثبت نام نکند اصال خانه ای ساخته نخواهد شد.

سیس��تم ثبت نام با مهلت سه روزه و سپس پایش اطالعات و شرایط متقاضی به 
همین دلیل در این طرح گنجانده شده است. برای مثال، یکی از دالیلی که بخشی از 
تامین مالی پروژه در ابتدای این طرح توسط مشتری پرداخت می شود همین است 

که ارزیابی شود که مشتری بالقوه ای وجود دارد و بعد اقدام برای ساخت می شود.
موضوع دیگر، زمانبندی ساخت خانه در این طرح است که از زمان انعقاد قرارداد 
به صورت دوس��اله ساخته می شود. در »مس��کن مهر« استان هایی که روی برنامه 
زمانبندی عمل کردند واحدها براساس آورده متقاضی تحویل داده شد. برای مثال، 
در ابتدای این طرح یک واحد ۷۵ متری تنها با قیمت تمام شده ۱2 میلیون تومان 
تحویل متقاضیان شد اما همان واحد وقتی مشمول گذشت زمان و اتفاقات قیمتی 

شد تبدیل به ۷۰ میلیون تومان شد.
از آنجایی که یکی از عوامل مهم در س��اخت و س��از خانه، برنامه زمانبندی است، 
برای همین دولت در این طرح تنها از سازنده هایی حرفه ای، قابل اطمینان و آزمون 
پس داده استفاده می کند تا ساخت خانه در این طرح مثل »مسکن مهر« به پروژه ای 
زمان بر تبدیل نشود. دولت تالش دارد که در طرح اقدام ملی منابع مالی مردم معطل 

نشده و قیمت نهایی خانه مشمول گذشت زمان و اتفاقات احتمالی نشود.
یکی از مهترین انتقادات به شکل ظاهری خانه های »مسکن مهر« بود که به شکل 
خوابگاه س��اخته شده اس��ت، اما خانه های طرح »اقدام ملی مسکن« به یک شکل 

ساخته نخواهد شد و شامل تنوع در شکل ساخت، سازه و بنا است.
در این طرح مش��تری از ابتدا ۳۰درصد هزینه س��اخت را ب��ه عنوان آورده اولیه 
به حس��اب بانکی که معرفی می ش��ود واریز می کند و از این پول در فرآیند ساخت 
اس��تفاده می شود. دولت برای این سیاست خود استداللی دارد و آن اینکه  قرارداد 
بانک با مشتری به عنوان منبعی موثق برای ساخت اجزای پروژه باشد. ضمن اینکه 

اگر آورده اولیه از متقاضیان گرفته نشود پرداخت هزینه ساخت به صورت ماهیانه 
ممکن است مشمول بدقولی متقاضیان شود و به همین دلیل اکثریتی به خاطر چند 

نفر از تحویل خانه خود سر زمان مقرر محروم شوند و ساخت پروژه متوقف شود.
در همین زمینه، یک کارش��ناس مس��کن با بیان اینکه از هر طرح دولتی که به 
تعادل بخشی در بازار مسکن کمک کند استقبال می کنیم، گفت: با ۴ میلیون کسری 
واحد مسکونی در کشور مواجهیم که طرح »اقدام ملی« تنها ۱۰درصد نیاز کشور را 
تامین می کند. فرشید پورحاجت در گفت وگو با ایسنا، ادامه داد: ما به عنوان بخش 
خصوصی از اینکه دولت سازوکاری برای تعادل بخشی به بازار مسکن تدوین کند و 
مس��کن مناسب برای اقشار هدف بسازد استقبال می کنیم، ولی هر زمان دولت در 
حوزه مس��کن مداخله کرده به طور ۱۰۰درصد منتج به هدف نشده است. مصداق 
این مس��اله طرح هایی است که در ادوار گذشته مثل پروژه »مسکن مهر« واگذاری 
زمین دولتی یا اجاره به ش��رط تملیک انجام ش��ده که متاسفانه به هدف موردنظر 

نرسیده است. 
دبیر کانون انبوه س��ازان با بیان اینکه بخش مس��کن بعد از صنعت نفت باالترین 
حجم اش��تغال و میزان نقدینگ��ی را به خود اختصاص می ده��د، گفت: هم اکنون 
حجم گس��ترده ای از امالک در تملک سازمان های دولتی و عمومی قرار دارد و این 
سازمان ها باید در جهت کاهش قیمت مسکن، زمین های خود را برای طرح  اقدام 

ملی به وزارت راه و شهرسازی معرفی کنند.
او با بیان اینکه زنگ خطر بازار مسکن در کالنشهرها به صدا درآمده است، گفت: 
رش��د سنگین قیمت مسکن ناش��ی از کاهش تولید است. دولت باید مشکل تولید 
مس��کن در ش��هرهای بزرگ را حل کند، نه اینکه برنامه های خود را صرفا به طرح 

»اقدام ملی« محدود کند.

هر آنچه باید درباره طرح »اقدام  ملی مسکن« بدانید

چند تفاوت »اقدام  ملی مسکن« با »مسکن مهر«
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رئیس کل بیمه مرکزی مطرح کرد
دریافت 3 در هزار هر دارایی به عنوان حق بیمه

فرصت امروز: س��هم بخش غیردولتی در بخش های مختلف اقتصادی در 
س��ال های اخیر رو ب��ه افزایش بوده و از جمله بخش هایی که س��هم بخش 
غیردولتی در آن روندی افزایش��ی داش��ته، صنعت بیمه است که تازه ترین 
آمار منتشرش��ده توس��ط بیمه مرکزی از س��هم باالی بیمه های غیردولتی 
حکایت دارد، به طوری که  ۴۵هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان حق بیمه در سال 
۹۷ در بخش های مختلف صنعت بیمه تولید ش��د که ۶۶.2درصد به بخش 

غیردولتی تعلق داشته است.
همچنین از این میزان، ۱۵ هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان معادل ۳۴.۵درصد 
متعلق به بخش دولتی بوده اس��ت. از س��وی دیگر، 2۹ هزار و ۷۴۸ میلیارد 
توم��ان ح��ق بیمه نیز توس��ط بخ��ش غیردولتی تولید ش��ده ک��ه معادل 

۶۶.2درصد کل حق بیمه تولیدی در این صنعت بوده است.
این در حالی اس��ت که در سال ۹۶ مجموع حق بیمه تولیدی در صنعت 
بیم��ه ۳۴ هزار و ۵۱ میلی��ارد تومان بوده که ۱۱هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان 
از آن ب��ه بخش دولتی و 22 هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان به بخش غیردولتی 
تعلق داش��ته است. بر این اس��اس، پیش بینی می شود که حق بیمه تولیدی 

در سال ۹۸ از مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین روز یکش��نبه به مناسبت نواخته شدن 
زنگ بیمه گفت: بیمه مرکزی به دنبال این است که بیمه همگانی را در همه 
خانواده ها، سازمان  ها و شرکت ها رواج دهد، به نحوی که همه افراد جامعه به 
جز بیمه اجباری شخص ثالث، دارای پوشش های بیمه زندگی، آتش سوزی، 

بدنه خودرو و مسئولیت باشند.
غالمرضا سلیمانی با بیان اینکه حداکثر ۳ در هزار حق بیمه از هر دارایی 
گرفته می ش��ود و در صورت وقوع خس��ارت، بیمه آن را جبران خواهد کرد، 
گفت: دانش آموزان مقطع دبس��تان می توانند بخشی از پول های خود را در 
قالب بیمه های زندگی یا بیمه زندگی پس انداز با هر مبلغی س��پرده گذاری 

کنند و بعد از ۵ تا 2۰ سال، چندین برابر سپرده خود را دریافت کنند.
به گفت��ه وی، دانش آموزان می توانن��د ُمبلغ بیم��ه در خانواده های خود 
باش��ند و بر این اس��اس، برای آنها باش��گاه نوآوران بیمه را افتتاح خواهیم 
ک��رد تا دانش آموزان از والدین خود بخواهند تا بدون بیمه س��وار بر خودرو 

یا موتورسیکلت نشوند.
س��لیمانی گفت: در س��ال ۹۷ حدود ۱۷ هزار نف��ر در تصادفات رانندگی 
کش��ته و ۳۴۰ ه��زار نفر دیگر مجروح ش��ده و حدود ۴۰ ه��زار نفر نیز در 
سال های گذش��ته به دلیل تصادفات رانندگی معلول شده اند که رقم بسیار 

باالیی است.

قیمت سکه به 3 میلیون و 990 هزار تومان افزایش یافت
تثبیت دالر در قیمت 11 هزار و 350 تومان

هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران طی روز 
یکش��نبه با رش��د حدود ۵۰ هزار تومانی نسبت به روز ش��نبه به قیمت ۳ 
میلیون و ۹۹۰ هزار تومان به فروش رس��ید. همچنین هر قطعه س��که تمام 
به��ار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد ته��ران نیز به قیمت ۳ میلیون و ۹۸۰ 

هزار تومان ارزش گذاری شد.
نیم س��که نیز 2 میلیون و ۹۰ هزار تومان، ربع س��که یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۸۴۰ هزار تومان داد و ستد شد. عالوه بر 
ای��ن در بازار آزاد تهران، هر گرم طالی خام ۱۸ عیار ۴۰۵ هزار تومان و هر 

مثقال طال نیز یک میلیون و ۷۵۸ هزار تومان به فروش رسید.
با توجه به تعطیلی بازاره��ای جهانی، نرخ اونس طال در بازارهای جهانی 
همانن��د روز ش��نبه یک هزار و ۴۵۹ دالر ارزش گذاری ش��د. کاهش قیمت 
اون��س در بازارهای جهانی از مهم ترین عوامل ایجاد ثبات و تعادل بازار طال 

و سکه در بازارهای داخلی به شمار می رود. 
همچنین دالر در صرافی های بانکی و بازار آزاد بدون تغییر قیمت نسبت 

به روز شنبه به بهای ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان فروخته شد.
نرخ دالر در هفته های گذش��ته به ثبات و تعادل رس��یده و بین کانال ۱۱ 
هزار و ۳۰۰ و ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان در نوس��ان بوده اس��ت. خروج دالالن 
از بازار ارز، کاهش تقاضای غیرضروری، افزایش عرضه ارز و کنترل دولت و 
بانک مرکزی از مهم ترین عوامل ایجادکننده ثبات در بازار ارز در هفته های 

گذشته به حساب می آید.
بر این اساس، نرخ خرید هر دالر نیز در صرافی های بانکی ۱۱ هزار و 2۵۰ 
تومان و فروش ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان شد. نرخ خرید هر یورو نیز ۱2 هزار و 
۵۵۰ تومان و فروش ۱2 هزار و ۶۵۰ تومان ش��د. میانگین بهای هر یورو در 
روز ش��نبه در سامانه سنا ۱2 هزار و ۵۵۳ تومان و هر دالر ۱۱ هزار و 2۶۶ 
تومان بود. همچنین در سامانه نیما هر حواله یورو به ۱2 هزار و ۱2۷ تومان 

و حواله هر دالر نیز ۱۰ هزار و ۶۹۱ تومان فروخته شد.

معاون وزیر اقتصاد:
10 هزار شعبه بانکی مازاد در کشور وجود دارد

معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی و بیمه گفت در حال حاضر از 22 هزار 
شعبه بانکی فعالی که در کشور وجود دارد ۱۰ هزار شعبه آنها مازاد هستند.

عباس معمارنژاد در حاش��یه نشس��ت با مدیران دس��تگاه های تابعه امور 
اقتصادی اس��تان قزوین به ایرنا، گفت: تعداد احداث شعب بانک ها براساس 
شاخص وسعت، پراکندگی جمعیت و تولید ناخالص داخلی تعیین می شود. 
ب��ا توجه به اینکه امروز م��ردم خدمات بانکی خود را به صورت غیرحضوری 
و از طریق اینترنت دریافت می کنند بنابراین وجود ش��عب متعدد بانکی به 

شکل فیزیکی کمرنگ شده است.
او ش��رایط مناس��ب تولید را در گرو بهبود فضای کس��ب و کار دانست و 
گفت: یکی از موارد مهم در این رابطه تعداد باالی دس��تگاه های صادرکننده 
مجوزهای فعالیت اس��ت و باید فرآیند مربوط به این حوزه آس��ان تر ش��ود. 
در ح��ال حاضر مرکز پایش و فضای کس��ب و کار به منظور صدور مجوزها 
براساس اطالعات دریافتی از اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی را ه اندازی 
شده و با توجه به تصویب مجلس شورای اسالمی،  قرار شد درگاه متمرکزی 
را برای دریافت و صدور مجوزها و فعالیت دس��تگاه ها در این رابطه ش��کل 

بگیرد. 
معمارنژاد همچنین کاهش سود تسهیالت بانکی را وابسته به میزان سود 
سپرده ها دانست و گفت: بانک ها بر این اساس می توانند تسهیالت پرداخت 
کنند. به گفته وی، قیمت تمام ش��ده پول برای بانک ها اگر خالص باش��د تا 
۱۹درصد و اگر س��ایر س��پرده ها را در نظر بگیریم بیش از 2۰درصد است و 
ب��ه همین لحاظ اگر ب��ه بانک ها بگوییم تس��هیالت ۱۵درصدی بدهند آنها 

متضرر می شوند.

بانکنامه

فرصت ام��روز: در حالی دریاف��ت رمز دوم یک بار مص��رف از ابتدای 
دی ماه اجباری می ش��ود که گویا هزینه ای بابت آن از مش��تریان گرفته 
نمی ش��ود و ظاهرا قرار اس��ت بانک مرکزی هزینه آن را پرداخت کند. 
به گفته بانک مرکزی، اس��تفاده از رمز دوم پویا )یک بار مصرف( از اول 
دی ماه اجباری می ش��ود و بر این اس��اس، سیس��تم متمرکز مبتنی بر 
پیامک راه اندازی ش��ده تا تمامی بانک ها تا دی ماه به آن متصل ش��وند. 
اگرچ��ه قرار بود برای دریافت رمز دوم هزین��ه ۳۳ هزار تومانی به طور 
س��االنه بابت راه اندازی سرویس از متقاضی دریافت شود، اما پیگیری ها 
از بان��ک مرکزی حکایت از آن دارد که این هزینه از مش��تری دریافت 
نمی ش��ود و پرداخت آن برعهده بانک ها هم نیس��ت، بلکه احتماال خود 
بان��ک مرکزی هزینه آن را تقب��ل خواهد کرد. در ای��ن میان، درحالی 
ش��مارش معکوس برای اجباری شدن رمزهای دوم یک بار مصرف شروع 
ش��ده است که هنوز سواالت بس��یاری درباره چگونگی اجرای این طرح 
وجود دارد و از همه مهم تر اینکه به نظر کارشناس��ان، اجرای این طرح 
نمی تواند جلوی سرقت های اینترنتی را بگیرد و تنها کار را برای سارقان 

اینترنتی سخت تر می کند.
صدای پای رمزهای یک بار مصرف به گوش می رسد

روز ش��نبه همین هفته بود که در تازه ترین گام در مسیر اجرای طرح 
رمزهای یک بار مصرف، بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد که انجام 
تراکنش های بانکی از ابتدای دی ماه امس��ال با رمز دوم پویا امکان پذیر 
خواهد ش��د. بر این اساس، بانک مرکزی از مشتریان بانک ها خواست تا 
به منظور دریافت رمز و تایید ش��ماره تلفن هم��راه به بانک صادرکننده 

کارت خود مراجعه کنند.
پیش از این قرار بود طرح اس��تفاده اجباری از رمز دوم یک بار مصرف 
از خردادماه امسال اجرا شود، اما به دلیل ناتوانی برخی بانک ها در ایجاد 
زیرس��اخت پایدار و همچنین وقوع مشکل در شماری از اپلیکیشن های 
بانکی، این مهم به تاخیر افتاد. به هر حال، با توجه به اراده جدی بانک 
مرکزی ب��رای اجرای طرح رمزهای دوم یک بار مص��رف، هنوز ابهامات 
زی��ادی درباره اج��رای آن وجود دارد ک��ه توجه به رف��ع آنها می تواند 
به بهب��ود فرآیند اجرای طرح کمک کند. در همی��ن زمینه »ایرنا« در 
گزارشی به پنج ابهام در زمینه اجباری شدن رمزهای دوم یک بار مصرف 

پرداخته است.
چرا بانک ها مردم را مجبور به نصب نرم افزار اختصاصی می کنند؟

اپلیکیش��ن های اختصاصی تلفن همراه به عن��وان مهم ترین ابزار برای 
دریافت رمز دوم یک بار مصرف معرفی ش��ده اند، اما مساله این است که 
چرا مشتریان برای استفاده از خدمات رمز دوم یک بار مصرف یک بانک 

حتم��ا باید از نرم افزار اختصاصی همان بانک اس��تفاده کنند. به عبارت 
بهتر، س��وال این اس��ت که چرا بانک ها مردم را مجبور به نصب نرم افزار 

اختصاصی می کنند؟
ب��ه نظر می رس��د، بانک ها قصد دارند ب��ا اجبار به نص��ب نرم افزارها، 
مشتریان را ترغیب به استفاده از سایر خدمات بانک مانند تراکنش های 
مالی کنند تا برای آنها درآمدزایی داش��ته باش��د. اگرچه وجود نرم افزار 
اختصاص��ی می تواند امنیت این رمزها را ب��اال ببرد اما اجبار برای نصب 

نرم افزار جداگانه هر بانک، مشکالتی را برای مشتریان ایجاد می کند.
اشغال حافظه تلفن همراه با نصب نرم افزارهای بانک ها

با توجه به اینکه حدود ۳۰ بانک در کش��ور فعالی��ت می کنند، اگر قرار 
باش��د هر کدام از آنها مشتریان را مجبور به نصب نرم افزار اختصاصی خود 
کنند، مردم باید تلفن های همراه خود را فقط برای دریافت رمزهای یک بار 
مصرف آنها، اختصاص دهند. در واقع، مش��کل بزرگی که در صورت اجبار 
در نصب نرم افزارهای اختصاصی بانک ها رخ می دهد، اشغال فضای حافظه 
گوش��ی های همراه است به طوری که مش��تریان باید برنامه های کاربردی 
دیگر خود را از گوشی پاک کنند تا امکان نصب چندین نرم افزار بانکی برای 

دریافت رمز دوم یک بار مصرف جداگانه هر بانک فراهم شود.
بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر به طور میانگین هر فرد از 
۵ تا ۱۰ بانک مختلف، کارت بانکی دریافت کرده اس��ت، بر این اس��اس 
اگ��ر بخواهد برای هر کدام از آنها یک اپلیکیش��ن مخصوص نصب کند 
بای��د ۵ ت��ا ۱۰ نرم افزار مرب��وط به این بانک ه��ا را در تلفن همراه خود 
نصب کنند که امری محال یا دش��وار خواهد بود. برای حل این مشکل 
بهتر اس��ت که بانک مرکزی یا بانک ها س��امانه ای واحد را برای دریافت 
رمزهای یک بار مصرف، ایجاد کنند تا عالوه بر کارایی بیشتر، شهروندان 

با مشکل نرم افزارهای متعدد مواجه نشوند.
آیا ارسال رمز از طریق پیامک امنیت دارد؟

گفته ش��ده برای تلفن های غیرهوش��مند قرار اس��ت ارسال رمز دوم 
یک ب��ار مص��رف از طری��ق پیامک صورت گیرد، اما مس��اله این اس��ت 
که به نظر کارشناس��ان، ای��ن پیامک ها امنیت ندارند، زیرا بس��یاری از 
اپلیکیش��ن ها در زم��ان نصب، اجازه دسترس��ی ب��ه بخش های مختلف 
دس��تگاه تلفن همراه از جمله پیامک ها را از نصب کننده س��وال کرده و 
همگی اف��راد نیز بدون توجه به این نکته، اپلیکیش��ن ها و نرم افزارهای 
موبایل��ی را نصب می کنند. بر این اس��اس، پیامک های حاوی اطالعات 
حس��اس مالی و رمز دوم یک بار مصرف نی��ز امنیت ندارد. اگرچه گفته 
می شود که این پیامک ها برای مدتی کوتاه و تنها ۶۰ ثانیه اعتبار دارند، 
اما باید دانس��ت که سارقان برای فیشینگ و سرقت اینترنتی می توانند 

در کمتر از ۶۰ ثانیه نیز کار خود را انجام دهند.
گوشی غیرهوشمند چگونه رمز دوم دریافت می کند؟

هنوز بخش قابل توجهی از مردم به ویژه سالمندان تمایلی به استفاده 
از گوش��ی های هوشمند ندارند، این گروه به دالیل مختلف تمایل دارند 
که از گوشی های ساده و معمولی استفاده کنند. در صورت اصرار بانک ها 
بر نصب نرم افزار برای اس��تفاده از رمزهای دوم یک بار مصرف، برای این 

دسته از مشتریان، مشکل ایجاد می شود.
رئی��س کل بانک مرکزی در این باره گفته اس��ت: بانک مرکزی یک 
سیس��تم متمرکز مبتنی بر پیامک را راه اندازی کرده اس��ت، اما اتصال 

کلیه بانک ها به آن تا ابتدای دی ماه زمان الزم دارد.
اگرچه اعالم ش��ده که تا ابتدای دی ماه قرار اس��ت س��امانه رمز دوم 
یک بار مصرف برای گوش��ی های غیرهوش��مند فعال شود، اما باید توجه 
داش��ت که پیش از این نیز چند بار قرار ب��وده این موضوع تحقق یابد، 
ام��ا هنوز به طور کامل جنبه اجرایی نیافته اس��ت، بنابراین ش��اید این 
بار نیز به سرنوش��ت تجربه های گذشته دچار شود. پیگیری ها از برخی 
بانک ها نش��ان می دهد خود آنها تاکنون اقدامی را برای تلفن های همراه 

غیرهوشمند انجام نداده و منتظر طرح های بانک مرکزی هستند.
چرا بابت طرح اجباری باید پول بپردازیم؟

همچنین با وجود اینکه پیشتر اعالم شده بود، راه اندازی این سامانه بدون 
دریاف��ت هزینه و به طور رایگان توس��ط بانک ها انجام می ش��ود اما برخی 
گزارش ه��ا از دریافت کارمزد در برخی بانک ها حکایت دارد. برخی بانک ها 
به طور رایگان از طریق پیامک اقدام به ارس��ال رمزهای دوم یک بار مصرف 
می کنند، اما مدیران آنها گفته اند که پس از اجباری شدن استفاده از رمزهای 
پویا، قصد دارند که ارسال این پیامک ها را پولی کنند. مراجعه کننده یکی 
از ش��عبه های بانکی، زمانی که بحث اخذ پول بابت ارسال رمز دوم یک بار 
مصرف مطرح شد، به خبرنگار ایرنا، گفت: »ما نمی خواهیم پول زور به کسی 
بدهیم نه به سارق اینترنتی و نه به بانک، اگر بانک اصرار به اجرای این طرح 

دارد، چرا پولش را باید به زور از مردم بگیرد.«
ماجرای پر رمز و راز رمزهای پویا همچنان ادامه دارد

به نظر می رس��د ط��رح رمز دوم یک ب��ار مصرف ب��رای جلوگیری از 
فیش��ینگ و سرقت اینترنتی، هنوز ابهامات زیادی دارد که باید مردم را 
درباره این سواالت اقناع کرد. در غیر این صورت با فرا رسیدن موعد اول 
دی ماه، مس��ئوالن ناچار خواهند شد که دوباره این طرح را برای مدتی 
نامعلوم به تعویق بیندازند. همچنین باید توجه داش��ت که طرح ارسال 
رمزه��ای دوم یک بار مصرف، نمی تواند جلوی فیش��ینگ را بگیرد، بلکه 

فقط کار را برای سارقان اینترنتی سخت تر و دشوارتر می کند.

5 ابهام درباره اجباری شدن رمزهای یک بار مصرف

هزینه رمز دوم یک بار مصرف با کیست؟

ب��ا توجه ب��ه اینکه کمتر از دو م��اه دیگر رمزهای دوم کارت ه��ای بانکی یک بار 
مصرف می شود، مشتریان باید برای دریافت آن به بانک مربوطه خود مراجعه کنند 
و اقدامات الزم را انجام دهند؛ بر این اساس رمز دوم هم به صورت پیامکی و هم به 
صورت اپلیکیشنی قابل دریافت است و برای آن هزینه ای نباید پرداخت اما باید یک 

بار به دستگاه ATM یا همان عابربانک مراجعه کرد.
به گزارش ایس��نا، پرداخت ه��ای اینترنتی که اخیرا مورد اس��تقبال قرار گرفته 
مش��کالت امنیت��ی را هم برای کاربران ایجاد کرده اس��ت که بان��ک مرکزی برای 
جلوگیری از سودجویی ها و افزایش ضریب امنیت  این پرداخت ها مدتی است اعالم 
کرده بانک ها باتوجه به در نظر گرفتن ش��رایط بهره برداری مناس��ب از سامانه های 
پیامکی و موبایلی در تراکنش های خرید غیرحضوری و انتقال وجه ش��تابی، باید از 

رمز پویا استفاده کنند؛ رمزی که یک بار مصرف است.
در این میان قرار بود طرح رمز دوم پویا )یک بار مصرف( به جای رمز دوم ایس��تا 
)ثاب��ت( ب��رای کارت های بانکی از خرداد امس��ال به صورت اجباری اجرا ش��ود اما 
ب��ه دلیل فراهم نبودن ش��رایط برخی موبایل ها که قرار ب��ود این رمزها را از طریق 
اپلیکیشن های بانکی در اختیار مردم قرار دهد، این طرح به تعویق افتاد اما روزهای 
اخیر رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که بیش از ۳۰ بانک، فعال سازی رمز پویا را 
شروع کرده اند و بانک مرکزی یک سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک راه اندازی کرده 

است که همه بانک ها باید تا دی ماه به آن متصل شوند.
در اولین روز این هفته نیز بانک مرکزی طی اطالعیه ای به مشتریان شبکه بانکی 
کش��ور اعالم کرد که انجام تراکنش های بانکی و پرداخت از ابتدای دی ماه صرفا با 
رمز دوم پویا امکان پذیر است؛ لذا مشتریان به منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن 

همراه خود باید به بانک صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.
در این میان بس��یاری مش��تریان هنوز دقیقا نمی دانند که دریافت رمز یک بار 

مصرف از بانک ها به چه صورت اس��ت. براساس گزارش میدانی ایسنا از چند بانک 
پرمشتری باید گفت که به راحتی می توان برای اخذ رمز پویا اقدام کرد. برای گرفتن 
این رمز در مرحله اول باید به دستگاه ATM مراجعه و گزینه فعال سازی رمز را از 

بین گزینه های موجود انتخاب کرد.
روی دستگاه ATM دو راهکار وجود دارد که بتوان این رمز را فعال کرد؛ روش 
اول از طریق اپلیکیش��ن و روش دوم از طریق نس��خه پیامکی اس��ت؛ چراکه بانک 
مرکزی یک س��امانه متمرکز مبتنی بر پیامک راه اندازی کرده که در اختیار شبکه 
بانکی قرار گرفته تا ش��هروندانی که تلفن همراه غیرهوش��مند دارند بتوانند از رمز 

یک بار مصرف استفاده کنند.
بعد از فعال سازی از طریق دستگاه عابربانک، یک پیامک به شماره موبایل شخص 
ارسال می شود. در عین حال باید به سایت بانک مربوطه مراجعه و اپلیکیشن بانک 
را دریافت کرد و عدد پیامک شده را به همراه سریال مندرج باید در آن اپلیکیشن 

قید کرد و رمز دوم یک بار مصرف را دریافت کرد.
برای دریافت رمز پویای پیامکی نیز چهار رقم آخر کارت را به سرشناس��ه ای که 

برای شخص ارسال می شود باید در پیامی جداگانه ارسال کرد.
الزم به توضیح است که اخذ رمز دوم یک بار مصرف )رمز پویا( هیچ هزینه ای برای 
شخص ندارد. البته تا پیش از این قرار بود که مبلغ ۳۳ هزار تومان بابت راه اندازی 
این سرویس از متقاضی دریافت شود که با دستور بانک مرکزی مقرر شد این هزینه 
را خود بانک ها متقبل ش��وند. باید دقت شود که تنها شماره موبایل شخص که در 
بانک به ثبت رسیده برای انجام مراحل معتبر است و اگر به هر دلیلی شخص با یک 
خط دیگری بخواهد این مراحل را انجام دهد، باید آن شماره را در سیستم بانک به 

صورت حضوری در یکی از شعب به ثبت برساند.
در همی��ن زمینه، معاون فناوری های نوی��ن بانک مرکزی از آمادگی نظام بانکی 

ب��رای ارائه رمز پویا خبر داد و گفت: انجام تمامی تراکنش های بدون حضور کارت 
حتی خرید شارژ و پرداخت قبوض از ابتدای دی ماه نیازمند رمز دوم یک بار مصرف 

است.
مهران محرمیان در گفت وگو با ایِبنا، با اشاره به رشد فیشینگ در طول سال های 
اخیر گفت: فیشینگ و کالهبرداری های اینترنتی موضوعی جدی است که در طول 
سالیان اخیر رشد زیادی داشته است؛ باید با یک روشی علمی به جلو گام برداریم تا 
بتوانیم مشکالت را در این زمینه مدیریت کنیم و حواشی آن را همه جانبه ببینیم 
تا موضوع جلوگیری از فیش��ینگ را به سرانجام برسانیم که امید داریم تا رمز دوم 

یک بار مصرف بتواند امنیت تراکنش های اینترنتی را افزایش دهد.
وی ادام��ه داد: کالهبرداری های اینترنتی فضای بس��یار بدی را ایجاد 
کرده و با مراجعه به دفاتر پلیس فتا می توان فشار و رنج شهروندانی که 
قربانی ش��ده اند را مش��اهده کرد؛ برخی افراد که شکایت می کنند حتی 
با پیگیری به مبالغی که از آنها برداش��ت غیرمجاز شده نمی رسند و این 

موضوع به مسئله جدی تبدیل شده است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اش��اره به ل��زوم اجرای رمز دوم یک بار 
مصرف از سوی سیس��تم بانکی افزود: برای اجرای اجباری رمز دوم یک بار مصرف 
دیگر نمی توان صبر کرد. بر همین اساس تاکید بانک مرکزی اجرای رمز دوم یک بار 
مصرف به صورت اجباری برای تمامی تراکنش های مبتنی بر رمز دوم حتی پرداخت 
قبوض یا خرید شارژ با هر مبلغی از ابتدای دی ماه سال جاری است و در این زمان 

دیگر رمز دوم ایستا )ثابت( غیر فعال خواهد شد.
به گفته محرمیان، رمز دوم یک بار مصرف از ابتدای دی ماه به صورت اجباری برای 
تمامی تراکنش های »بدون حضور کارت« اجرایی خواهد ش��د و این زمان به هیچ 

عنوان به تاخیر نخواهد افتاد.

رمزهای ثابت از ابتدای دی ماه غیرفعال می شود

رمز دوم یک بار مصرف را چگونه دریافت کنیم؟
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مهمترین دغدغه مس��تمر س��رمایه گذاران بورس��ی، موضوع کنترل 
ریس��ک است و یکی از بهترین ابزارهای مدیریت آن که طی چند سال 
گذش��ته توسعه کمی و کیفی قابل توجهی را تجربه کرده، صندوق های 
س��رمایه گذاری است. با این حال، به نظر می رس��د فعاالن بازار سرمایه 
همچنان با س��واالت زیادی درباره عملک��رد صندوق ها، محدودیت ها و 
ریس��ک های آن مواجه هستند. همین س��واالت باعث شد تا »سنا« در 
میزگ��ردی تحت عنوان »صندوق س��رمایه گذاری، ریس��ک و ظرفیت« 
ب��ا حضور »محمدرضا معتم��د مدیر نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان 
بورس«، »علیرضا کدیور مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری ایرانیان« 
و »علیرض��ا تاج ب��ر عضو کانون کارگ��زاران بورس« به بررس��ی کارنامه 

صندوق های سرمایه گذاری بپردازد.
در ابت��دای ای��ن میزگ��رد، محمدرضا معتمد در پاس��خ ب��ه چرایی 
راه اندازی صندوق های س��رمایه گذاری و فلسفه وجودی آنها، گفت: »با 
تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه ۱۳۸۴ س��رفصل صندوق های 
س��رمایه گذاری فعلی تعریف و اولین صندوق در س��ال ۱۳۸۶ عملیاتی 
ش��د. در سال ۸۸ نیز مجددا قانون اصالح و صندوق های سرمایه گذاری 
مش��مول معافیت مالیاتی ش��دند. از آن زمان تن��وع صندوق  ها و جذب 
س��رمایه گذار ش��تاب گرفت. اکنون حدود بیش از ۱۸2 ه��زار میلیارد 
توم��ان در صندق ها وجود دارد و بالغ بر 2۱۹ صندوق س��رمایه گذاری 

فعال است.«
او با اش��اره به اینکه »امروز صندوق با درآمد ثابت، مختلط، س��هامی، 
اختصاص��ی بازارگردان��ی، مبتنی ب��ر کاال، زمین و س��اختمان، پروژه، 
جس��ورانه، خصوصی و صندوق در صندوق تکث��ر این ابزار مهم کنترل 
ریسک را نشان می دهد«، افزود: »بالغ بر 2 میلیون و ۱۵۰ هزار نفر در 

صندوق های سرمایه گذاری سرمایه گذاری کرده اند.«
مدی��ر نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس ادامه داد: »باید توجه 
کرد که مدیریت تخصصی، گ��ردآوری منابع خرد و هم افزایی، دال های 
فلسفه ایجاد صندوق ها در همه جای دنیا است. ما هم از سایر بازارهای 
دنیا مس��تثنی نیس��تیم. باید توجه کرد س��ه عنصر مدیریت تخصصی، 
گ��ردآوری منابع خرد و هم افزایی، ضمن کنترل ریس��ک، بازدهی را به 
حداکثر افزایش می دهد. به کالم دیگر زمانی که س��رمایه گذار تازه وارد 
یا غیرحرفه ای به تنهایی و مس��تقیم در بازار س��رمایه حضور دارد فاقد 
عناصر فوق اس��ت، س��رمایه گذار حرفه ای هم حداکثر از عنصر تخصص 
برخوردار است و فاقد دو عنصر دیگر است. در این شرایط منطقی است 
که صندوق س��رمایه گذاری با بهره گیری از سه عنصر بیشترین بازدهی 

را ایجاد کند.«

س��پس علیرض��ا تاج بر در پاس��خ به اینک��ه آیا صندوق ه��ا در بازار 
سرمایه ایران در کارویژه های مدیریت تخصصی، گردآوری منابع خرد 
و هم افزای��ی کارآمد بوده اند ی��ا خیر؟ گفت: »تنها ۱2 س��ال از عمر 
صندوق های س��رمایه گذاری در ای��ران می گذرد و به رغم جوان بودن 
پیشرفت بسیار خوبی داشته است. البته با استانداردهای جهانی خیلی 
فاصله داریم. مردم در کش��ور ما بیش��تر تمایل دارند در بازار سرمایه 
حضور مستقیم داشته باشند که در کشورهای پیشرفته به این صورت 
نیس��ت . برای نمونه طبق آمار در ای��االت متحده نیمی از دارایی های 
مالی خانواده ها در صندوق ها س��رمایه گذاری ش��ده اس��ت. یک سوم 
جمعیت این کش��ور در صندوق های مختلف سرمایه گذاری کرده اند. 
متأس��فانه در کش��ور ما مزایای متعدد صندوق ها دیده نمی شود. این 
موض��وع بیش از آنکه به عملکرد صندوق ها بازگردد مس��اله فرهنگی 
سرمایه  گذاران اس��ت، بنابراین عملکرد و کارآمدی صندوق ها تاکنون 
مثبت بوده اما عامل فرهنگی مانع رش��د این ابزار مهم بازار س��رمایه 

است.«
به گفته وی، »باید توجه داشت که صندوق ها در مقابل کارمزد اندکی 
که دریافت می کنند مزیت های بس��یار زی��ادی دارند. صندوق هایی که 
از س��ازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دارن��د، از یک مدیریت حرفه ای 
برخوردارند و کامال امن هس��تند. ریس��ک در صندوق مدیریت می شود 
و واحدهای آن کامال نقدش��ونده و ش��فاف اس��ت. هر لحظه می توانید 
اطالعات صندوق ها را دریافت کنید. با وجود این مزیت ها، افرادی که در 
صندوق س��رمایه گذاری می کنند نسبت به تعداد کل سهامداران کشور 

مناسب نیست و هنوز با نسبت مناسب فاصله داریم.«
همچنین علیرضا کدیور به ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری 
پرداخت و گفت: »براس��اس اس��تانداردهای بین المللی سطح مشارکت 
مردم در صندوق ها به نسبت جمعیت کل کشور رضایت بخش نیست اما 
به نظرم باید این نکته را در نظر داشته باشیم همان طور که آقای معتمد 
گفتند اولین صندوق ما ۱2 سال پیش تأسیس شده است. به نسبت عمر 
صندوق ها ش��اید دستاورد بدی نداشته باشیم. اگر عمر مفید صندوق ها 
را در نظر بگیریم ش��اید کمتر از ۱۰ س��ال باش��د. یعن��ی از زمانی که 
صندوق ها به صورت گس��ترده شروع به فعالیت کردند و انواع صندوق ها 
ایجاد ش��دند. امروز انواع صندوق ها در بازار سرمایه فعال هستند و این 
تنوع جوابگوی ذائقه س��رمایه گذاران که با درجه ریسک پذیری متفاوت 

است. همین تنوع و تکثر دستاوردی ارزنده است.«
به گفته کدیور، »ما به صورت کلی دو نوع صندوق داریم. صندوق های 
ETFصندوق هایی هستند که سرمایه گذار با کد سهامداری و به صورت 

ب��ر خط یونیت های صندوق را خریداری می کند، اما بخش دیگر و مهم 
صندوق ها براس��اس صدور و ابطال خریداری می شوند. یعنی باید برای 
س��رمایه گذاری به کارگزار یا ارکان صندوق مراجعه کنید. بنابراین نقاط 
تماس و نقطه دسترس��ی مردم به این صندوق ها محدودیت ایجاد کرده 
و میزان اس��تقبال را کاهش داده اس��ت. البته طی چند ماه اخیر بعضی 
پلتفرم ها ایجاد شدند که تالش کردند سطح دسترسی را گسترش دهند 
و م��ردم را ب��ه صندوق های ص��دور و ابطال متصل کنند. ب��ا این حال 
همچنان در س��طح دسترس��ی صندوق هایی از این دس��ت ما با مساله 
مواجهیم ام��ا در مجموع با توجه عمر صندوق ه��ا کارنامه عملکرد آنها 

مثبت است.«
در ادامه این میزگرد س��پس محمدرضا معتمد در پاس��خ به مباحث 
مطرح ش��ده گف��ت: »من ب��ا گفته های ه��ر دو بزرگوار موافق��م با این 
توضیح که: هرچند س��رمایه گذاری در صندوق ها نس��بت به جمعیت با 
استانداردها فاصله دارد اما باید توجه کرد که بیشتر فعالین بازار سرمایه 
ما در تهران حضور دارند و ما در شهرس��تان ها از منظر گس��ترش نفوذ 
س��رمایه گذاری بورسی با کمبودهایی مواجه هس��تیم. در شهرستان ها 
زمان طوالنی ت��ر خواهد بود تا بتوانید ابزاره��ا از جمله صندوق ها را به 
س��رمایه گذار معرفی کنید. آنجا حتما باید یک کارگزار داش��ته باش��یم 
که انواع و اقس��ام محصوالت را به سرمایه گذاران معرفی کند. ما در این 

بخش هنوز به بلوغ نرسیده ایم.«
ب��ه گفت��ه مدیر نظارت ب��ر نهادهای مالی س��ازمان ب��ورس »ضریب 
نفوذ بازار س��رمایه در مراکز اس��تان های ب��زرگ و صنعتی مانند تهران 
مناسب است، اما در کل کش��ور با چنین نقیصه ای مواجه هستیم. باید 
ش��رکت هایی که خدمات دهنده بازار س��رمایه هس��تند در استان ها نیز 
فعالیت کنند و بتوانند ابزارها را توسعه دهند. ما در این ۱2 سال سعی 
کرده ایم ضریب نفوذ را بیشتر کنیم اما این محدودیت ها را داریم. البته 
از طریق فضاهایی غیر از فضای فیزیکی مانند فضای مجازی، آموزش و 
فرهنگ س��ازی می توانیم ضریب نفوذ سرمایه گذاری بورسی در استان ها 

را افزایش دهیم.«
عنوان ش��د س��رمایه گذاران تمایل دارند به صورت مس��تقیم در بازار 
س��رمایه حضور داشته باشند براساس روانشناسی بازار یا جامعه شناسی 

اقتصادی چرا این تمایل وجود دارد؟
همچنین علیرضا تاج بر درباره اینکه چرا س��رمایه گذاران تمایل دارند 
به صورت مس��تقیم در بازار سرمایه حضور داشته باشند، گفت: »تمایل 
برای حضور مس��تقیم عمدت��ا به دلیل نحوه معرف��ی نهادها و ابزارهای 
مالی از جمله صندوق های برای عامه مردم اس��ت. نهادهای مالی ما نوپا 
هستند و به تنهایی قدرت معرفی یک ابزار جدید را ندارند. کل تبلیغاتی 
که از صندوق های س��رمایه گذاری ش��ده در کل کشور چقدر است؟ ما 
از پتانسیل هایی مثل صدا و س��یما، فرهنگ سراها و مدارس نمی توانیم 
اس��تفاده کنیم. نهاده��ای مالی هنوز آنقدر بزرگ نش��ده اند که بتوانند 
یک صندوق را از طریق رس��انه های جمعی معرفی کنند. در نتیجه باید 
نهادهایی مثل س��ازمان بورس، شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس و 
کانون ه��ا، به نمایندگی از اعضای خود، یک س��ینرژی ایجاد کنند و در 
س��طح کل کش��ور ابزارهای مالی از جمله صندوق ه��ا را معرفی کنند. 
بیشتر داد و ستد سهام توضیح داده شده و مردم سهام و سرمایه گذاری 

مستقیم را می  شناسند.«
به گفته تاج بر، »اگر مردم با مزایا و عملکرد صندوق ها آش��نا ش��وند 
ش��اهد جا به جایی س��رمایه گذاری مس��تقیم به غیرمس��تقیم خواهیم 
ب��ود. البته انتظار نداریم مردم کامل پ��ول خود را به صندوق ها بیاورند. 
می توانن��د بخش��ی از وجوه خود را در صندوق ها س��رمایه گذاری کنند. 
عملک��رد صندوق ها بس��یار مهم اس��ت. ما صندوق های بس��یار موفقی 
داشته ایم که اگر همین عملکرد به مردم معرفی شود می تواند خیلی از 

معادالت را تغییر دهد.«

فلسفه وجودی راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری چیست؟

کارنامه 12 ساله صندوق های سرمایه گذاری در ایران
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قابل توجه سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری 
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

طب��ق تصمیمات مجم��ع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ و تاییدیه س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار، مف��اد بن��د ۱۱-۳ امیدنام��ه مبن��ی ب��ر 
هزینه ه��ای قاب��ل پرداخت از مح��ل دارایی های صن��دوق تغییر 
یاف��ت. همچنین ابالغیه ۱2۰2۰۱۴۳ س��ازمان بورس در خصوص 
ام��کان س��رمایه گذاری در ب��ازار پای��ه فرابورس تصوی��ب گردید.

 برای آگاهی از جزئیات بیشتر
به وب سایت www.mirasfund.com مراجعه فرمایید.

علت فراز و فرود قیمت سهام خودرویی ها
ورق در بورس برگشت

در دومین روز هفته خودرویی ها برخالف روز شنبه اکثرا با کاهش قیمت 
روبه رو شدند و به کاهش شاخص های بازار سرمایه دامن زدند؛ اخبار مربوط 
به تح��والت منطقه و روابط اقتصادی ایران با دیگر کش��ورها از موضوعاتی 
اس��ت که سبب شده برخی براس��اس جو روانی حاکم بر بازار به داد و ستد 
بپردازند. به گزارش ایس��نا، در روزهای اخیر یکی از گروه هایی که تحوالت 
بورس تاثیر بس��زایی داشتند خودرویی ها بودند. درباره خبر افزایش سرمایه 
این ش��رکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مدت هاست که صحبت های 
زیادی می شود و این اخبار روی فراز و فرود قیمت این سهم ها در روزهایی 
تاثیرگذار بوده اس��ت. اما در کنار خودرویی ها دیگر گروه های اصلی از جمله 
گروه های صادرات  محور فراز و فرودهای زیادی داش��تند. بس��یاری معتقدند 
که این فراز و فرودها نه به دلیل افزایش یا کاهش تولید ش��رکت ها بلکه به 
دلی��ل موضوعات روانی و اخبارهای مرتبط با مس��ائل بین المللی و وضعیت 
اقتصادی ایران در منطقه اس��ت. در هفته های اخیر گذش��ته شاخص اصلی 
بازار توانس��ته کانال ۳۰۰ هزار واحدی را پشت سر بگذارد و در بازه ۳۰۰ تا 
۳۱۰ هزار واحدی نوس��ان کند. روز یکش��نبه نیز شاخص کل بازده نقدی و 
قیمت��ی بورس اوراق بهادار تهران ۳۰۶۳ واحد افت کرد و به رقم ۳۰2 هزار 
و ۷۹۵ واحدی رس��ید. همچنین ش��اخص کل هم وزن با ۹۱2 واحد افت تا 
رقم ۸۵ هزار و ۳۳۹ واحدی پایین رفت. همچنین ش��اخص بازار اول و بازار 
دوم ه��ر کدام به ترتیب 2۱2۶ و ۶۶۸2 واحد کاهش یافتند. نمادهای بانک 
مل��ت، فوالد مبارکه اصفهان، پتروش��یمی خارک و معدنی و صنعتی گلگهر 
به ترتیب ۱۸۶، ۱2۱، ۱۰۴ و ۱۰۱ واحد تاثیر کاهش��ی روی ش��اخص های 
بازار داش��تند. عالوه بر این خودروهایی که روز ش��نبه به رشد شاخص های 
بازار کمک کردند، روز یکش��نبه در جهت عکس عمل کرده و ش��رکت هایی 
همچون ایران خودرو و س��ایپا تاثیر کاهشی روی شاخص های بازار سرمایه 
داش��تند. همچنین در این گروه اکثر سهم ها با کاهش قیمت پایانی روبه رو 
ش��دند. گروه خودرو و س��اخت قطعات در مجموع شاهد داد و ستد بیش از 
۳۴۷ میلیون سهم و اوراق مالی به ارزش بیش از ۱۱۷ میلیارد تومان بودند.

معدود نمادهایی همچون نفت بهران، تاید واتر خاورمیانه و پاالیش نفت تبریز 
س��عی کردند شاخص های بازار س��رمایه را تقویت کنند. در عین حال در گروه 
فلزات اساسی حجم معامالت به ۱۴۳ میلیون سهم و اوراق مالی رسید که ارزش 
آن بیش از ۱۳2 میلیارد تومان بود. در این گروه فوالد مبارکه اصفهان بیشترین 
تاثیر را روی شاخص ها داشت و در مجموع نیز بیشترین سهم های این گروه با 
کاهش قیمت روبه رو ش��دند. در گروه محصوالت شیمیایی ۱۰۷ میلیون سهم 
و اوراق مالی به ارزش کمتر از ۱2۴ میلیارد تومان داد و س��تد ش��د که در این 
گروه نیز بیشتر سهم ها روند کاهش قیمت را شاهد بودند. در بورس تهران ۱2۰ 
سهم با رشد قیمت و 22۹ سهم با افت روبه رو بودند. در فرابورس ایران نیز ۹۱ 
سهم رشد و ۱۱۳ سهم افت قیمت را تجربه کردند. ارزش کل معامالت بورس 
تهران به بیش از ۱۳2۴ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست 
شدن بیش از 2.۷ میلیارد سهم و اوراق مالی بود. آیفکس نیز با 2۴ واحد افت 
روبه رو شد و تا رقم ۳۸۶۹ پایین رفت. ارزش معامالت فرابورس ایران رقم ۵۱۱ 
میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معامالت این بازار تا رقم ۵۷۵ میلیون سهم 

و اوراق مالی باال رفت.

یک کارشناس بازار سرمایه توضیح داد
علت نوسان قیمت سهام خودرویی ها چیست؟

در روزهای اخیر اخباری درباره افزایش س��رمایه ش��رکت های خودرویی 
ش��نیده شد که این اخبار توانس��ت در مقاطعی روی تصمیم سرمایه گذاران 
بورس��ی تاثیر بگذارد و قیمت س��هام این ش��رکت ها نیز باال و پایین ش��ود 
که به اعتقاد یک کارش��ناس، تغییر در تنوع تولید محصوالت ش��رکت های 
خودروس��ازی از جمله احتمال حذف تولید پراید و پژو ۴۰۵ در کنار اخبار 
مرتبط با نوع افزایش س��رمایه این ش��رکت ها، از عوامل تاثیرگذار در قیمت 

سهام خودرویی ها بوده است.
به گزارش ایس��نا، چندی پیش مدیرعامل ایران خودرو دس��تور 
پیگی��ری طرح تجدید ارزیابی ها دارایی و اصالح س��اختار مالی این 
ش��رکت را صادر ک��رد و صحبت هایی ش��د که برمبن��ای مصوبات 
مجلس شورای اس��المی، عزم وزارت صمت و حمایت سهامداران و 
س��رمایه گذاران، س��اختار مالی ایران خودرو  اصالح شود. همچنین 
گفته می ش��د که باتوجه به اینکه ۵۰ س��ال از تاسیس این شرکت 

می گذرد این اقدام به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.
ای��ن در حالی اس��ت که این ش��رکت در مقطع زمانی فعلی اس��تفاده از 
مکانی��زم تجدید ارزیابی دارایی ه��ا برای انجام افزایش س��رمایه را به گروه 

خاصی از دارایی ها محدود کرده است.
برخی از ش��نیده ها حاکی از این بود که افزایش س��رمایه از طریق تجدید 
ارزیاب��ی دارایی ها، تامین س��رمایه در گردش، افزایش تی��راژ تولید، فروش 
اموال مازاد و همچنین عرضه محصوالت جدید از ارکان اصلی برنامه اصالح 
س��اختار ایران خودرو به ش��مار می آید. تعدادی امیدوار هستند با به نتیجه 
رسیدن این اقدامات، ش��رایط به وضع متعارف بازگردد و نتایج راهبردهای 

یادشده در ماه های آینده نمایان شود.
در عین حال به تازگی خبرهایی رس��یده که قرار اس��ت افزایش سرمایه 
س��ایپا نیز عملی شود. براس��اس مصوبه هیات مدیره، شرکت سایپا در نظر 
دارد نس��بت به افزایش س��رمایه از مح��ل تجدید ارزیابی دارایی ها ش��امل 
زمین، س��اختمان و همچنین سرمایه گذاری های بلند مدت خود اقدام کند. 
همچنین گفته ش��ده که در حال حاضر مکاتبات الزم با کانون کارشناس��ان 
رس��می دادگستری استان تهران صورت پذیرفته و به محض اخذ مجوزهای 

الزم از مراجع قانونی مراحل اجرایی این امر کلید خواهد خورد.
در ای��ن میان در معامالت س��هام این ش��رکت ها طی هفته ه��ای اخیر، 
قیمت ه��ا به دلیل همین ن��وع اخبار تحت تاثیر ق��رار گرفت؛ به طوری که 
فعاالن بازار در برخی از روزها ش��اهد رش��دهای بیش از ۴درصد در قیمت 
پایانی روز و در روزهای دیگر شاهد کاهش قیمت بیش از ۴درصدی بودند.

در این زمینه فردین آقا بزرگی، کارش��ناس بازار س��رمایه در مورد علت 
این نوس��انات و ارتباط آن با اخبار شنیده شده، گفت: شرکت هایی هستند 
ک��ه دارایی ثابت زیادی دارند. اگر قرار باش��ند که این ش��رکت ها از طریق 
تجدید ارزیابی دارایی ها غیر از دارایی ثابت افزایش سرمایه دهند این اصالح 
س��اختار مالی برای آنها تاثیر خاصی ندارد ام��ا تجدید ارزیابی برای آنهایی 
ک��ه دارایی ثابت زیادی دارند و می توانند از مح��ل همین دارایی های ثابت 
افزایش س��رمایه دهند و از معافیت مالیاتی اس��تفاده کنند، خبر مثبتی به 

حساب می آید.
به اعتقاد وی، حذف احتمالی پراید و پژو ۴۰۵ از تولیدات این خودروسازان 
و مشکالت کلی اقتصادی، در قیمت سهم های آنها نیز تاثیرگذار بوده است و 

می تواند جو بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

دوشنبه
20 آبان 1398
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23درصد از کل واحد های صنعتی کشور غیرفعال هستند
 سهم ناچیز ایران در واردات 2 هزار 

میلیاردی چین
رحمانی گفت چین در س��ال گذش��ته می��الدی بیش از 2 
هزار و ۳۰۰ میلیارد دالر واردات داشته اما سهم ایران در این 

واردات بسیار ناچیز است.
 ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، رض��ا رحمانی وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت در جلس��ه ش��ورای معاونان این 
وزارتخانه به فرمایش��ات اخیر رهب��ر معظم انقالب در یوم اهلل 
۱۳ آبان اش��اره کرد و افزود: ضرورت دارد در تصمیم گیری ها 
ب��رای هر یک از واحد های صنعتی و تولیدی کش��ور، مصالح 
نظام در نظر گرفته ش��ود و همه عوام��ل موثر در این حوزه، 

خود را در قبال کشور مسئول بدانند.
رحمانی تاکیدکرد: همه مدیران ستادی و استانی وزارتخانه 
باید در این خصوص در سطح کشور پیشقدم باشند و پیش از 
اینکه واحدی دچار مشکل حاد شود موارد را پیگیری و موانع 

را تا حد ممکن رفع کنند.
 2۳درصد از کل واحد های صنعتی کشور غیرفعال هستند، 
ام��ا در س��ال ۹۷، یک ه��زار و ۷2۶ واحد ب��ه چرخه تولید 
بازگش��ته اند. تا آخر شهریور امس��ال نیز ۵2۹ واحد صنعتی 

دوباره فعال شده اند.
لزوم فعال سازی ظرفیت های مشترک همکاری با ازبکستان
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اش��اره به جلس��ه 
پیش روی کمیسیون مشترک همکاری های ایران و ازبکستان 
در بیس��تم آذرماه امس��ال گفت: در همین ب��ازه زمانی طبق 
برنامه ریزی انجام گرفته نمایشگاه اختصاصی ایران در تاشکند 
برگزار خواهد ش��د که انتظار می رود واحد های حاضر در این 
نمایش��گاه، ارائه تولیدات باکیفیت را در دستور کار خود قرار 

دهند.
وی ادامه داد: در مراودات تجاری و اقتصادی با کش��ور های 
اطراف ایران از جمله ازبکس��تان، بای��د روی همه زمینه ها و 

ظرفیت های همکاری مشترک کار شود.
تکمیل ظرفیت خالی واحد های تولیدی کش��ور با توس��عه 

صادرات
رحمانی همچنین با اش��اره به س��فر اخی��ر خود به چین و 
حضور در نمایش��گاه واردات شانگهای، خاطرنشان کرد: طبق 
آمار موجود، چین در س��ال گذشته میالدی بیش از 2هزار و 
۳۰۰ میلیارد دالر انواع کاال وارد کرده است که سهم ایران در 

تامین این اقالم کاالیی بسیار ناچیز است.
وی اضاف��ه ک��رد: توس��عه بازار ه��ای صادرات��ی نیازمن��د 
برنامه ری��زی هوش��مندانه و هدف گذاری دقیق اس��ت و باید 
متناس��ب با نیاز های کشور های مقصد صادراتی، روی کیفیت 

و کمیت کاال های صادراتی خود کار کنیم.

عوارض 25درصدی سنگ آهن، مانعی برای 
صادرات هدفمند

رئیس انجمن س��نگ آه��ن گفت با ع��وارض 2۵درصدی، 
محص��والت برخی از معادن که ب��ازار داخلی ندارند را از بازار 

صادراتی خارج می کنیم.
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن س��نگ آهن در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به بحث عوارض 2۵درصدی 
برای صادرات س��نگ آهن، گفت: عوارض برای س��نگ آهن، 
کنسانتره آهن و گندله یکسان است ولی حوزه عمل و زنجیره 

ارزشی آنها با یکدیگر تفاوت دارد.
او بیان کرد: برای مثال در حوزه س��نگ آهن، س��نگ های 
آهنی داریم که برای فوالدس��ازی مناس��ب نیست یا هماتیت 
ی��ا س��نگ های آهن  عی��ار پایین هس��تند ک��ه کارخانجات 

کنسانتره سازی یا فوالدسازی از اینها استفاده نمی کنند.
رئی��س انجمن س��نگ آهن  ادامه داد: زمان��ی که راجع به 
س��نگ آهن صحبت می کنیم باید نوعی تفکیک اعمال کنیم.  
زمانی که هدف گذاری مان در زنجیره، فوالد اس��ت می توانیم 
س��نگ های آهنی که در زمینه فوالد ب��ه دردمان نمی خورد 
را مح��دود کنیم، پس در بحث س��نگ آهن نبای��د با اعمال 

2۵درصدی منجر به اجحاف حق سایر تولیدات شویم.
اکبریان گفت: عوارض  2۵درصدی، دست محصوالت برخی 
از مع��ادن ک��ه  فاقد بازار داخلی هس��تند را از بازار صادراتی 
کوتاه کرده و به حتم موجب تعطیلی، رکود، خس��ارت و ضرر 

برای این دسته از مشاغل می شویم.
او افزود: برای آن بخش��ی از س��نگ آهن که داخل کش��ور 
تولید می ش��ود و ب��رای کنسانتره س��ازی و زنجیره فوالد هم 
مناس��ب است، نگران بحث عوارض نیس��تیم، ولی اینکه این 
عوارض چند درصد و در چه زمانی و به چه صورتی اخذ شود 
جای بحث دارد. رئیس انجمن س��نگ آهن تشریح کرد: قبل 
از اول مهر، از سنگ آهن دانه بندی به صورت پلکانی عوارض 
دریافت می ش��د که پارسال ۵درصد و امس��ال ۸درصد بوده 
اس��ت و مقرر شد تا برای س��ال آینده ۱۰درصد شود، ما هم 
تابع این امر بودی��م چراکه یک حرکت مثبت و موجب رونق 

کنسانتره سازی در کشور شد.
اکبری��ان بیان کرد: حاضریم در همین روش پلکانی هم در 
سال آینده عوارض ۱۰درصد پرداخت شود، اما به یک باره این 
رقم را تغییر دادند و عوارض 2۵درصد شد. عوارض در برخی 
از واحد های کوچک نسبت به برخی از واحد های بزرگ کمتر 
تأثیرگ��ذار بود، اما کار برای واحد های کوچک که دسترس��ی 
به بازار های داخلی کمتری دارند، س��خت شد چراکه دیگر به 

راحتی نتوانستند کار را ادامه دهند.
او ادامه داد: هم اکنون برای بحث کنس��انتره های کشوری و 
تامین و جبران کمبود آن مش��کالتی ایجاد شده است. اکنون 
ظرفیت ۵۴ تا ۵۵ میلیون تن تولید کنس��انتره در کش��ور را 
داریم که کل مصرف کنس��انتره کش��ور نهای��ت به ۴۰ یا ۴۱ 

میلیون تن خواهد رسید.

اخبـــار

قائم مقام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سه سال آینده 
ظرفی��ت صادرات 2 میلیارد دالری محصوالت کش��اورزی به اوراس��یا وجود دارد، 
گفت در توافقنامه ایران با کش��ورهای روسیه و قزاقس��تان زمینه ترانزیت سوآپ 

گندم فراهم شده است.
به گزارش تس��نیم، مه��دی کاظم نژاد قائم مقام معاون��ت بازرگانی وزارت جهاد 
کش��اورزی روز گذش��ته در حاشیه همایش آش��نایی با فرصت های تجاری بخش 
کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: امسال حدود ۸ میلیون تن 
گندم از کشاورزان به صورت خرید تضمینی جمع آوری شد، اما خرید این حجم از 
گندم به معنای تمام تولید ما در سال زراعی گذشته نیست و میزان تولید به طور 

قطع بیشتر از این عدد است.
وی اف��زود: برخی از کش��اورزان گندم خود را به دول��ت نفروخته اند و آن را در 
انبارها نگه داشته اند. همچنین بخشی از گندم نیز به شکل مستقیم توسط بخش 

خصوصی خریداری شده و وارد چرخه خرید تضمینی نشده است.
قائم  مقام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کش��اورزی ادامه داد: در صورتی که الزم 
باش��د دولت خود گندم را برای تامین امنیت غذایی کش��ور وارد خواهد کرد، اما 
تاکنون این محصول به کش��ور وارد نش��ده و میزان کمی ک��ه در گمرکات وجود 

دارد مربوط به واردات به صورت ورود موقت و برای فرآوری و صادرات آن است.
کاظم نژاد تصریح کرد: در توافقنامه ایران که با کشورهای روسیه و قزاقستان به 
امضا رس��یده زمینه ترانزیت سوآپ و ورود موقت گندم فراهم شده که ما از آن به 
عنوان یک فرصت برای اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده استفاده خواهیم کرد زیرا 
از این طریق می توانیم با واردات گندم از این کش��ورها آن را تبدیل به آرد کرده و 

به کشورهای دیگر صادر کنیم.
وی درخصوص واردات برنج نیز گفت: بخش��ی از ذخایر راهبردی برنج توس��ط 
دولت و بخش��ی دیگر نیز توس��ط بخش خصوصی برای جبران کسری تولید وارد 

ش��ده است، اما اینکه گفته می شود این واردات افزایش چشمگیری داشته درست 
نیس��ت. قائم مق��ام معاونت بازرگان��ی وزارت جهاد کش��اورزی در واکنش به خبر 
خبرگزاری تسنیم درباره صادرات شلتوک برنج خوزستان در شرایطی که تولید این 
محصول در اس��تان یادشده ممنوع است، گفت وزارت جهاد کشاورزی در مجموع 
موافق آزادس��ازی صادرات اس��ت اما صدور مجوز صادرات این محصول مربوط به 
دولت اس��ت و در هیأت دولت تصمیم گیری می شود. کاظم نژاد گفت: در سه سال 
آینده ظرفیت صادرات 2میلیارد دالری محصوالت کشاورزی به اوراسیا وجود دارد 
هرچند که در حال حاضر نیز ظرفیت صادرات ما به این بخش حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ 
میلی��ون دالر اس��ت. وی در ارتباط با ذرت های آلوده نیز گف��ت: تا به امروز حتی 
یک کیلوگرم از ذرت های آلوده وارد کش��ور نش��ده است؛ در سال های گذشته این 
محصوالت خریداری ش��ده است اما چون از اس��تانداردهای الزم برخوردار نبودند 

اجازه ترخیص آنها داده نشده است.

ظرفیت صادرات 2 میلیارد دالری محصوالت کشاورزی ایران به اوراسیا

یک عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسالمی خطاب به رئیس جمهور 
گفت کشور را معطل دشمنان نکنید و برای حل معضل بیکاری، گرانی و تورم به 

ظرفیت جوانان، نخبگان و سیاست های ابالغی رهبری رجوع کنید.
به گزارش ایس��نا، احمد س��الک کاش��انی در جلس��ه علنی صبح روز یکشنبه 
مجلس ش��ورای اس��المی در نطق میان دس��تور خود گفت: در ۴۱ سال بعد از 
پیروزی انقالب اس��المی، شاهد دو اتفاق مهم در سطح جهان هستیم. اول اینکه 
جمهوری اس��المی به پشتوانه ملت و رهبری در اوج عزت و اقتدار رو به کمال با 
هدف دس��تیابی به قلل جهان حرکت می کند و دوم اینکه اس��تکبار جهانی و به 
خصوص آمریکا و صهیونیس��ت در حضیض ذلت و التماس هس��تند. جای اقتدار 

و التماس نباید عوض شود.
این عضو فراکس��یون روحانیت مجلس تاکید کرد: رسالت ما حفظ امانت الهی 
و حف��ظ امانت الهی یعنی حمایت از رهبری و انس با قرآن و بصیرت مردم پس 
باید سه کار مهم را پیگیری کنیم. اول حفظ نظام که از اوجب واجبات است دوم 
جلوگیری از تفرقه، اختالف و نفوذ بیگانگان و س��وم تالش برای استحکام درون 
تش��کیالتی نظام با اصالح ساختارها و س��ازماندهی دقیق با بکارگیری جوانان و 

نخبگان.

نماین��ده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه در جهان نوین مقوله ای به نام 
شرق و غرب وجود ندارد، گفت: نبرد سنگین جهان بر سر اسالم ناب محمدی و 
س��لطه جهانی باید با تکیه بر فرمان های الهی، توکل به خداوند بزرگ و ریسمان 
الهی عترت پاک پیامبر و همچنین در زمان غیبت کبری به جانشین آن حضرت 
یعنی مقام معظم رهبری چنگ زد. تطبیق اخالق، سیاست، فرهنگ و اقتصاد با 
محتوای قرآن و عترت عملی جدی است. بی تردید و با اعتقاد راسخ می گویم که 

در این نبرد اسالم پیروز خواهد شد.
ای��ن عضو فراکس��یون روحانیت مجلس در ادامه نطق خ��ود خطاب به رئیس 
جمهور گفت: کشور را معطل دشمنان نکنید. برای حل معضل بیکاری، معیشت 
م��ردم، گران��ی و تورم به ظرفیت ه��ای جوانان، نخبگان و مردم و سیاس��ت های 
ابالغ��ی رهبری مثل اقتصاد مقاومتی تالش حداکثری کنید. ما در مقابل فش��ار 

حداکثری آمریکا و اروپا سر خم نخواهیم کرد.
س��الک خطاب به وزیر نیرو ادامه داد: مصوبات ۹ ماده ای و مصوبات جلس��ات 
دهم، س��یزدهم و بیس��ت و چهارم ش��ورای عال��ی آب را با رعای��ت حق آبه های 
کش��اورزان و جلوگیری از بارگذاری در استان های باالدستی و اقدام برای انتقال 

آب براساس قانون توزیع عادالنه آب به فالت مرکزی اقدام جدی کنید.

وی خط��اب به وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بی تردید بخش��ی از 
رف��ع بیکاری در راس��تای تحقق رونق تولید، حمای��ت و تقویت صاحبان صنایع 
اس��ت. با پرهیز از بوروکراس��ی و با هدف جلب س��رمایه گذاری تالش کنید و از 

تعطیل شدن کارخانه ها جلوگیری کرده و با واردات بی رویه برخورد کنید.
وی خطاب به وزیر بهداش��ت گفت: مردم در ش��رایط سخت عدم تامین دارو 
هس��تند. تامین دارو برای بیماران خاص و بیمارستان ها ضروری است. همچنین 
ضعف شدید مدیریت در بنیاد شهید و امور ایثارگران باعث شرایط سخت شهدا، 
خانواده های ش��هدا و جانبازان شده است. اجازه ندهید این عزیزان در پیچ و خم 

زندگی گرفتار شوند.
س��الک خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در هفته وحدت به سازمان های 
مالیاتی دس��تور دهید. سیاستمداران اسالمی با مردم با هدف رشد تولید ملی را 

تعقیب کنند. مردم سخت گرفتار هستند.
س��الک در پای��ان خطاب به وزیر آم��وزش و پرورش گفت: باالخره براس��اس 
س��ند تحول آموزش و پرورش باید مس��ئله رتبه بندی معلم ها، خرید خدمتی ها 
و حق التدریس��ی ها رسیدگی شود. همچنین ضمن تش��کر از رئیس قوه قضائیه 

اقدامات این قوه موجب رشد اعتماد به نظام شده است.

طب��ق اعالم قائم مق��ام معاونت بازرگان��ی وزارت جهاد کش��اورزی، حتی یک 
کیلوگرم ذرت آلوده وارد کش��ور نشده اس��ت. چند سال پیش این ذرت ها چون 

استانداردهای الزم را نداشتند، اجازه ترخیص به آنها داده نشد.
به گزارش ایس��نا، مهدی کاظم نژاد صبح روز گذش��ته در همایش »آشنایی با 
فرصت های تجاری بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا«، در جمع 
خبرنگاران درباره میزان خرید گندم در س��ال جاری اظهار کرد: امس��ال حدود 
۸میلیون تن گندم از کش��اورزان خریداری ش��د اما این به معنای تمام تولید ما 
نیست و میزان تولید قطعاً باالتر از این عدد است، ضمن اینکه میزان تولید گندم 

در سال جاری بیش از ۱۰ میلیون تن پیش بینی می شود.
وی ادامه داد: واردات گندم توس��ط دولت نیز برای تأمین امنیت غذایی کشور 
اقدام درس��تی بوده است. تاکنون گندمی وارد کشور نشده و میزان کمی که در 

آمار گمرک اعالم شده، به عنوان ورود موقت بوده است.
قائم مقام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کش��اورزی با اشاره به اینکه کشاورزان 

بخشی از گندم تولیدی را در انبارهای خود نگه داشته اند، افزود: بخشی از گندم  
نیز به شکل مستقیم توسط بخش خصوصی خریداری شده است. یکی از دالیلی 
که تولیدکنندگان گندم را در انبارهای خود نگه داشته اند، احتماالً بحث افزایش 

قیمت در سال زراعی جدید و فروش گندم شان به این نرخ بوده است.
کاظم نژاد درباره مباحث مطرح ش��ده مبنی بر ورود ذرت های آلوده به کش��ور، 
تصریح کرد: حتی یک کیلوگرم ذرت آلوده وارد کش��ور نشده است؛ این ذرت ها 
چند س��ال پیش خریداری شده  اما چون اس��تانداردهای الزم را نداشتند، اجازه 
ترخیص به آنها داده نش��ده اس��ت. وی درباره اینکه آیا پول این ذرت ها پرداخت 
ش��ده است؟ گفت: این ذرت ها متعلق به بخش خصوصی است و ربطی به دولت 

ندارد و اطالع ندارم که پول آن را پرداخت کرده اند یا خیر.
او با اش��اره ب��ه توافقنامه ای��ران با اتحادیه اقتصادی اوراس��یا گف��ت: در این 
توافقنامه با کش��ورهای روس��یه و قزاقس��تان در زمینه ورود موق��ت، ترانزیت و 
سوآپ گندم، به توافق رسیدیم و این به معنای تهدید برای تولید کشور نیست؛ 

بلکه ما باید آن را به عنوان یک فرصت تلقی کنیم که برای کشور ما اشتغال زایی 
و ارزش افزوده به دنبال دارد. قائم مقام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کش��اورزی 
امضای موافقت نامه با اوراسیا را یک ظرفیت برای کشور خواند و گفت: پیش بینی 
ما حداقل برای سه سال آینده ظرفیت 2میلیارد دالر صادرات در حوزه کشاورزی 
به اوراس��یا اس��ت ضمن اینکه همین االن نیز ظرفیت صادرات ما در این بخش 

۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر است.
افزایش 2 برابری واردات برنج صحت ندارد

وی  در رابط��ه ب��ا افزایش ۱۱۶درصدی واردات برنج، اظهار کرد: این مس��ئله 
صحت ندارد و میزان واردات دقیقاً همچون س��ال گذشته است، ضمن اینکه در 
مقطعی نیز ممنوعیت واردات اعمال ش��ده است. بخش��ی از واردات برنج نیز به 
عنوان ذخایر راهبردی اس��ت و بخش��ی دیگر، توسط تجار بخش خصوصی برای 
تأمین کس��ری کشور وارد می ش��ود، بنابراین افزایش چشمگیر واردات به کشور 

صحت ندارد.

با واردات بی رویه برخورد کنید

ذرت های آلوده، ترخیص نشدند
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اخبار

چرا پراید 5 میلیون تومان گران شد؟
یک کارش��ناس حوزه خودرو گف��ت مهم ترین دلیلی که در هفته 
گذش��ته شرایط را به س��مت افزایش قیمت خودرو سوق داد، اعالم 

خبر توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ جی ال ایکس بود.
به گزارش صبحانه، سید محمد بحرینیان، از اعضای اتاق بازرگانی 
مش��هد در رابطه با دالیل افزایش قیمت خودرو در هفته گذش��ته 
اظهار داشت: با نوساناتی که در یکی دو سال گذشته در کل اقتصاد 
کش��ور به وجود آمده، بازار خودرو نی��ز تاثیر پذیرفته و هرگاه خبر 
جدیدی می آید و ش��رایط برای س��فته بازی مهیا می ش��ود، دوباره 
نوس��ان قیمتی بر بازار حکمفرما می ش��ود و در هفته گذش��ته نیز 

دالیلی برای این اتفاق به وجود آمد.
وی تصریح کرد: مهم ترین دلیلی که در هفته گذش��ته شرایط را 
به س��مت افزایش قیمت س��وق داد، اعالم خبر توقف تولید پراید و 

پژو ۴۰۵ جی ال ایکس بود.
این کارش��ناس حوزه خودرو عن��وان کرد: این، ش��رایط را برای 
سفته بازی عده ای فراهم کرد که در نتیجه آن دوباره در هفته مورد 

بحث قیمت ها روند صعودی به خود گرفتند.
بحرینیان تاکید کرد: البته این خیلی س��اده لوحانه خواهد بود که 
تنها دلیل را به این مساله خالصه کنیم. درست مانند اقتصاد ایران 
که تنها به یک دلیل بحران زده نش��ده و یا تنها به یک عارضه دچار 

نیست.
وی تاکید کرد: بازار خودروی کشور ما با مجموعه عواملی دست و 
پنجه نرم می کند که به بحرانی شدن و نوسانات آن انجامیده است.

 قیم��ت پرای��د در یک هفته گذش��ته بی��ش از ۵ میلیون تومان 
افزایش یافته اس��ت و به مرز ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده 

است.

گره کور ترخیص خودروهای محبوس
ترخی��ص خودروهای محبوس در گم��رک همچنان در هاله ای از 

ابهام قرار دارد.
 ب��ه گ��زارش اقتصاد آنالین، هفته گذش��ته بود ک��ه معاون فنی 
گم��رک در یک خب��ری غیرمنتظره از صدور مج��وز برای ترخیص 
۱۰۴۸ خودروی دپوشده از گمرکات رونمایی کرد. اظهارات مهرداد 
جمال ارونقی، نش��ان از این داش��ت که وزی��ر صمت برای ترخیص 
ای��ن تع��داد خودرو موافقت ک��رده و موضوع  به گم��رک ایران نیز 

ابالغ شده است.
 البته انتش��ار این خبر، موجی از انتقادها را به راه انداخت. همین 
جنج��ال رس��انه ای کافی بود ت��ا فرآیند ترخیص ای��ن خودروهای 
وارداتی که گفته می ش��ود مربوط به یک ش��رکت خاص اس��ت، با 
دستور نهادهای نظارتی متوقف شود، اما نکته جالب ماجرا اینجاست 
وزارت صمت و گمرک در این باره فعال موضع س��کوت را در پیش 
گرفته اند و پیگیری های ما نیز برای دس��ت یافتن به جزییات بیشتر 
در این زمینه نیز راه به جایی نبرد.  با این حال، اما پرس��ش مهمی 
که مطرح می ش��ود و باید متولیان امر به آن پاسخ دهند اینکه این 
خودروه��ای دپوش��ده تا چه زمانی قرار اس��ت در گمرکات مانده و 
خ��اک بخورند و دلیل این همه تعلل در فرآیند ترخیص چیس��ت؟ 
آیا دس��ت هایی در کار است که مانع از انجام این کار می شود؟ حال 
باید دید در نهایت گره ترخیص خودروهای دپوش��ده به دست چه 
کسی باز می شود؟ در همین حال، اما وزارت کشور، خواستار تعیین 
تکلیف 22۷ خودرو در گمرک خرمش��هر ش��ده که تعدادی از این 
خودروه��ا به س��فارش آمریکا بوده و مابقی نی��ز حجم موتور باالی 

2۵۰۰ سی سی دارند.
   داستان خودروهای دپوشده

داس��تان ترخیص چن��د هزار دس��تگاه خ��ودروی محبوس در 
گم��رک، هنوز ادامه دارد و گویا این پرونده جنجالی قرار نیس��ت 
به این زودی ها بس��ته شود. برندهایی که از سال ۹۶ ورودشان به 
گمرکات کش��ور با هاله ای از ابهام و پیچیدگی روبه رو هس��تند اما 
در این معمای س��ه ضلعی خودروهای حبس ش��ده، در یک ضلع 
واردکنندگانی قرار دارند که به گفته خودش��ان هم ثبت سفارش 
آنها قانونی بوده و هم منش��أ ارز آنها مش��خص اس��ت، پس هیچ 
دلیل��ی، برای مخالفت دولت با ترخیص این خودروها وجود ندارد. 
در ضلع دیگر این ماجرا، گمرک قرار دارد که با ارائه پیشنهادهایی 
خواهان آزادس��ازی چند هزار دستگاه خودرویی است که در حال 
خاک خوردن هس��تند اما ضلع سوم و مهم تر این ماجرا به دولت و 
وزارت صمت برمی گردد. برخی می گویند که پشت صحنه معطلی 
برای ترخیص خودروها متوجه وزارت صمت اس��ت و وزیر صمت 
تعم��دا مجوز ترخیص این خودروها را صادر نکرده، آن هم به دلیل 
اختالفاتی است که با برخی از شرکت های واردکننده خودرو دارد. 
در ای��ن میان اما، کوتاه��ی دولت را نیز نمی ت��وان نادیده گرفت؛ 
چراکه دس��ت روی دس��ت گذاش��ته و هیچ اقدام عاجلی در این 

زمینه انجام نداده است.

قانون حمایت از مصرف کنندگان در صنعت 
خودرو به طور کامل اجرا نمی شود

رئی��س فراکس��یون اس��تاندارد مجلس گفت قان��ون حمایت از 
مصرف کنن��دگان از اهمیت وی��ژه ای برخوردار اس��ت که مجلس 
قانونی برای محصول خ��ودرو مصوب کرده، اما به طور کامل اجرا 

نمی شود.
به گ��زارش خبرن��گار خبرگزاری م��وج، حمیدرض��ا فوالدگر در 
ش��انزدهمین جشنواره جایزه ملی کیفیت ایران با اشاره به اینکه از 
برنامه پنجم توسعه بر ارتقای س��ازمان استاندارد تاکید شد، گفت: 
پ��س از اینکه قانون نظام استانداردس��ازی کاال در مجلس تصویب 
ش��ده و در بند ۳۰ برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است 

نیازمند همکاری همه دستگاه های مختلف است.
وی ب��ا بیان اینکه انتظ��ار می رود قوانین نظام اس��تاندارد اجرا و 
مجلس شورای اس��المی بر آن نظارت کند، گفت: قانون حمایت از 
مصرف  کنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که مجلس قانونی 
برای محصول خودرو مصوب کرده، اما به طور کامل اجرا نمی شود.

او ب��ا تاکید ب��ر اینکه ه��دف از بحث قانونگذاری جدید تس��ری 
استاندارد به همه کاالها و خدمات است، تصریح کرد: برای سنجش 

استاندارد معیارها و شاخص ها باید در نظر گرفته شود.

به نظر می رس��د بازار خودرو در ماه های آینده و با رس��یدن به عید نیز تغییرات 
جدی به  خود نخواهد دید، چراکه اتفاق خاصی در صنعت  خودرو رخ نداده و اینکه 
قیمت ها رشد داشته، ناش��ی از اخبار و شایعاتی است که درخصوص خودروسازان 

منتشر می شود.
به گزارش پدال نیوز، بررس��ی بازار خودرو در هش��تمین ماه س��ال جاری نشان 
می دهد رکود همراه با تورم بر آن س��ایه افکنده اس��ت. قیمت ها بار دیگر رشد پیدا 
کرده، اما در بازار خودروهای صفرکیلومتر عمال به جز آنچه توس��ط کارخانه عرضه 
می شود، خرید و فروشی وجود ندارد یا تقاضا در بازار آزاد بسیار پایین است. ادامه دار 
شدن این روند طی ماه های گذشته تنها قیمت ها را در بازار خودروهای صفرکیلومتر 

باالتر برده و تاثیر مخربی نیز بر بازار خودروهای دست دوم گذاشته است.
 تعیین قیمت ها؛ سلیقه ای و بدون کارشناسی

 عرضه ناکافی خ��ودرو به دالیلی ازجمله کمبود نقدینگی باعث ش��ده قیمت ها 
به طرز سرس��ام آوری در بازار افزایش پیدا کند؛ به طوری که بررس��ی های میدانی از 
بازار نش��ان می دهد قیمت خودروهای کارکرده و دس��ت دوم از قیمت خودروهای 
صفرکیلومتر کارخانه ها پیش افتاده است، اما به دلیل آنچه بازار آزاد خوانده می شود، 

کسی نمی تواند به این روند ورود کند.

 بدین ترتیب قیمت برخی خودروها با سه  سال کارکرد از قیمت صفر این خودروها 
بیش��تر شده است! بررسی سایت ها و اپلیکیش��ن های خرید و فروش خودرو نشان 
می دهد قیمت ها کامال سلیقه ای و بدون هیچ کارشناسی و صرفا به دلیل اینکه سود 

بیشتری نصیب صاحب خودرو شود، تعیین می شوند.
در گفت وگ��و ب��ا صاحبان این آگهی ها با جمالت مش��ترکی روبه رو می ش��ویم؛ 
صاحب��ان آگهی های فروش خودرو همگی بر ای��ن تصورند که خودرو طی ماه های 
آینده گران خواهد ش��د و همچنین خودروسازان نیز فروش مناسبی در این بخش 
نخواهند داشت. به عقیده فروشندگان، چون فروش خودرو از سوی خودروسازان کم 
شده است و خودروسازان دوباره فروش های بلندمدت را در پیش گرفته اند، درنهایت 
خودرو طی هفته ها و ماه های آینده و احتماال سال آینده گران خواهد شد. این باعث 
شده است فروش��ندگان از ترس زیان احتمالی قیمت ها را چنان افزایش دهند که 
قیمت خودروهای دست دوم و کارکرده، بعضا بیش از قیمت خودرو در کارخانه شود.

 تاثیر شایعات بر قیمت ها
رکود بازار خودروهای صفرکیلومتر نیز به دلیل از دس��ترس خارج بودن قیمت ها 
از عامه مشتریان باعث شده مشتریان به خودروهای دست دوم روی بیاورند و همین 
موضوع سبب ش��ده است قیمت خودروهای دس��ت دوم به صورت فزاینده ای رشد 

داش��ته باش��د.  در همین  زمینه یک کارش��ناس و مدیر س��ابق صنعت  خودرو که 
خواس��ت نامی از او برده نش��ود، می گوید: »روند افزایش قیمت ها بیش��تر از اینکه 
ناشی از بحث عرضه و تقاضا در بازار باشد، ناشی از بار روانی است که دوباره بر این 
بازار حاکم ش��ده است. این در حالی  اس��ت که اتفاق خاصی در صنعت  خودرو رخ 
نداده و اینکه قیمت ها رش��د داشته، ناشی از اخبار و شایعاتی است که درخصوص 

خودروسازان منتشر می شود.«
 نقدینگی، تولید و تورم موجود در بازار

وی با اش��اره به فروش طوالنی مدت خودروس��ازان و همچنی��ن عدم پرداخت وام 
از س��وی بانک  مرکزی به خودروس��ازان می گوید: »به هرحال مش��کل نقدینگی در 
خودروسازان بسیار جدی است؛ عدم همراهی و همکاری بانک مرکزی در سال جدید 
نیز مشکالت را بیش از پیش کرده است. همین مساله بار دیگر خودروسازان و البته 

وزارت صمت را به سمت فروش های طوالنی مدت سوق داده است.«
 ای��ن کارش��ناس می افزاید: »خودروس��ازان به مرحله  ب��دی در تامین نقدینگی 
رسیده اند؛ هرچند برخی انتقادات به درستی به  صنعت  خودرو کشورمان وارد است، 
اما توجه داشته باشیم تورم بزرگی در کشورمان وجود داشته و این تورم، تولید در 

کشورمان را تحت تاثیر قرار داده است.«

ترس از نایاب شدن و گران شدن خودرو در آینده

 وقتی استارت  اولی ها از دست دوم ها جا می  مانند!

درحالی ک��ه ایران  خودرویی ها در هفت  ماه نخس��ت امس��ال نس��بت به مدت 
مشابه س��ال گذش��ته، کاهش ۳۰درصدی تیراژ تولید و پارس  خودرویی ها افت 
۴۳درصدی میزان تولید خود را تجربه کردند، آمار تولید هفت  ماهه س��ایپایی  ها 
در مقایسه با تولید سال گذشته آنها تنها حدود ۵درصد کاهش را نشان می دهد.
به گزارش  پدال نیوز، صنعت  خودرو از س��ال گذشته روی شیب کاهش تیراژ 
قرار گرفته اس��ت و تقریبا هر بار که گزارش تولید خودروسازان منتشر می شود، 
در مقایس��ه با سال گذش��ته روند نزولی را نش��ان می دهد. طی سال جاری نیز 
باوجود تالش خودروس��ازان برای رساندن تولیدات شان به بیش از 2هزار دستگاه 
در روز، اما بازهم تیراژ نس��بت به سال گذشته افت داشته است. سال گذشته هم 
نسبت به س��ال ۹۶ تیراژ خودروسازان به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد. حاال 
برخالف پیش بینی های مدیران وزارت صمت که تیراژ سال جاری را یک میلیون 
دس��تگاه عنوان کرده اند، با توجه به  عملکرد خودروسازان به نظر می رسد امسال 

میزان تولید کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو باشد.
 کاهش تیراژ 3 خودروساز بزرگ طی 7 ماه از سال  

 س��ه  خودروساز بزرگ کشور با تولید ۴۴۰ هزار و 2۱۴دستگاه انواع محصول 
س��واری طی هفت ماه امس��ال، کاهش 22.۴درصدی را در مقایسه با بازه زمانی 
مشابه سال گذشته تجربه کردند. در این بخش مانند ماه های گذشته، سایپایی ها 
بیش��ترین میزان تولید را به خود اختصاص داده اند. طی هفت  ماه امس��ال 2۰۴ 
هزار و ۸۱۹دس��تگاه محصول س��واری در گروه خودروسازی س��ایپا تولید شده 

اس��ت. هرچند این میزان تولید در مقایس��ه با تولید سال گذشته این خودروساز 
کاهش حدود ۵ درصدی را نشان می دهد.

 ای��ران  خودرویی ها نی��ز تیراژی ۱۸۰ هزار و ۶۸۰دس��تگاهی تا پایان مهرماه 
به ثبت رس��انده اند. ایران  خودرو نیز کاهش ۳۰درصدی را نس��بت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته تجربه  کرده  اس��ت. پارس  خودرویی ها که در هفت  ماه امس��ال 
۵۴هزار و ۷۱۵ دس��تگاه تیراژ داش��ته اند، نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 

۴۳درصد افت کرده اند.
 عواقب کاهش تولید برای زنجیره تامین

 کاهش تولید در صنعت  خودرو عواقب بس��یاری در پی داش��ته و مش��کالت 
بسیاری برای واحدهای زنجیره تامین خودروسازان ازجمله شرکت های قطعه ساز 
ایجاد می کند. ضمن  اینکه بازار نیز به دلیل کاهش عرضه خودرو دچار ش��وک و 

افزایش قیمت خواهد شد.
 طی هفته های اخیر به دلیل کاهش تولیدی که از ابتدای س��ال وجود داشته، 
وضعیت بازار نوسان ش��دیدی داشته است. ضمن  اینکه بیش از ۷۰درصد تولید 
خودروس��ازان به بحث معوقات س��ال گذش��ته اختصاص پیدا کرده است. از این 
منظ��ر، ادامه کاه��ش تولید می تواند عواقب بس��یار بدی برای ب��ازار خودرو در 

کشورمان داشته باشد.
 علت کاهش تیراژ خودروسازان چیست؟

 عدم ارتباطات مالی با دیگر کش��ورها و تنگ تر ش��دن تحریم های بانکی باعث 

ش��ده اس��ت خودروس��ازان و تامین کنندگان قطعات های تک نتوانند نیاز باالی 
صنعت  خودرو به  این قطعات را برآورده کنند.

 مازیار بیگلو، دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو می گوید: 
»افت تولید خودروسازان در ماه های اخیر عمدتا مربوط به نقص قطعات های تک 
بود که همچنان نیز مش��کل برطرف نش��ده اس��ت، چراکه زیرساخت های تولید 
آنها در کش��ور وجود ندارد و کماکان نیز این امکان فراهم نش��ده اس��ت. البته 
قطعه س��ازان با همکاری ش��رکت های دانش بنیان در تالشند تا این قطعات را در 

کشور داخلی سازی کنند.«
 وی مش��کل اصل��ی تولید را ظرفیت ب��االی قطعه س��ازان در مقابل 
نیاز خودروس��ازان می داند و می گوید: »مش��کالت موجب ش��ده است 
خودروس��ازان تیراژ تولیدش��ان را کاهش دهند. جریان ناخواسته ای که 
ایجاد ش��ده به دلیل عدم تامین قطعات الکترونیکی و های تک اس��ت که 
عموم��ا امکان تامین ن��دارد؛ به طوری که حتی در ص��ورت تامین منابع 
مالی، ش��رکت های خارج��ی و چینی نیز به دلیل تحری��م بازهم حاضر 
به همکاری نیس��تند. کاهش آگاهانه تیراژ تولید خودروسازان که ناشی 
از زیان انباش��ته و کمبود نقدینگی آنها بوده، به شدت خودروسازان را با 
زیان انباشته و کمبود نقدینگی روبه رو کرده و این امر موجب شده است 
خودروسازان با وجود امکان افزایش تولید، به دلیل عدم تامین نقدینگی 

مناسب ناگزیر به کاهش تولید شوند.«

مدیرعام��ل اتحادی��ه مینی بوس��رانی کش��ور اع��الم کرد نوس��ازی ن��اوگان 
مینی بوس��رانی برون شهری، مسکوت و راکد مانده و متاسفانه بدون آنکه خودرو 
رانندگان ناوگان تعویض و نوسازی شود محدودیت هایی –مانند منع تردد، عدم 
صدور کارت هوشمند یا صورت وضعیت- برای آنان اعمال می شود که این مساله 

حتی معیشت رانندگان را تحت تاثیر قرار می دهد.
ب��ه گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اتحادیه مینی بوس��رانی کش��ور اعالم کرد: 
نوس��ازی ناوگان مینی بوس��رانی برون شهری، مس��کوت و راکد مانده و متاسفانه 
بدون آنکه خودرو رانندگان ناوگان تعویض و نوس��ازی ش��ود محدودیت هایی –

مانند منع تردد، عدم صدور کارت هوشمند یا صورت وضعیت- برای آنان اعمال 
می شود که این مساله حتی معیشت رانندگان را تحت تاثیر قرار می دهد.

غالمرضا غضنفری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: نوسازی 
ناوگان مینی بوس��رانی برون ش��هری، مسکوت و راکد مانده و هیچ اقدامی در این 
راس��تا انجام نمی ش��ود. مدیرعامل اتحادیه مینی بوس��رانی کشور گفت: در حال 
حاضر الس��تیک ناوگان را تامین می کنیم و مش��کلی در زمینه تامین الستیک 

وجود ندارد اما مشکل اینجا است که خودرو رانندگان فرسوده است.
غضنف��ری گفت: یک��ی از مهم ترین دالی��ل تصادفات ناوگان مینی بوس��رانی، 

فرسودگی این ناوگان است که موجب خسارات جانی و مالی می شود.
مدیرعامل اتحادیه مینی بوس��رانی کش��ور گفت: متاس��فانه بدون آنکه خودرو 
رانندگان تعویض و نوس��ازی شود محدودیت هایی –مانند منع تردد، عدم صدور 
کارت هوشمند یا صورت وضعیت- برای آنان اعمال می شود که این مساله حتی 

معیشت رانندگان را تحت تاثیر قرار می دهد که بنده در این خصوص با سازمان 
راهداری نامه نگاری کرده ام.

غضنفری درخصوص وضعیت بیمه رانن��دگان ناوگان گفت: بیمه رانندگان به 
گونه ای اس��ت که س��االنه قیمت و نرخ باالتری پیدا می کن��د و تمام این عوامل 

موجب شده که دخل و خرج راننده تناسب نداشته باشد.
مدیرعامل اتحادیه مینی بوس��رانی کش��ور گفت: اگر دولت بتواند نصف قیمت 
خ��ودرو را به صورت کمک بالعوض و مابقی ن��رخ خودرو را با وام هایی با درصد 
پایین به رانندگان تخصیص دهد مساله نوسازی این ناوگان بهبود می یابد؛ حوزه 
مینی ب��وس ظاهرا در اولویت ق��رار دارد اما عمال هیچ گونه حرکتی در این زمینه 

صورت نمی گیرد.

کمترین میزان افت تولید در شرایط تحریم در کدام خودروساز رقم خورد؟

دخل و خرج رانندگان ناوگان مینی بوسرانی متناسب نیست
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جدیدترین رتبه بندی س��ایمگو خبرهای خوش��ی برای م��ان در حوزه هوش 
مصنوعی دارد و نشان می دهد مقام نخست حوزه هوش مصنوعی در غرب آسیا 
از آن ایران اس��ت. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، پیوند رویا 

با واقعیت. ورود روبات ها به دنیای انسان ها. زمان 
با ش��تاب می گذرد و فناوری همگام با آن رش��د 
می کند. با این رش��د، رس��وخ آنها در زندگی مان 
نیز بیشتر می شود. همانطور که امروز به مدد آن 
بسیاری از داس��تان هایی که برای گذشتگان مان 
همچون رویا بود برای ما به واقعیت تبدیل ش��ده 

است.
در این میان هوش مصنوعی فناوری اس��ت که 
تاریخی غنی و داستان های طوالنی در پس خود 
دارد. ماش��ین ها و مخلوق��ات مصنوعی باش��عور، 
در افس��انه های یونان باس��تان، حضوری پررنگ 
داش��ته اند و در عص��ر حاضر نی��ز روایت هایی از 
حضور روبات ها و اثرگذاری آنها در زندگی انسان 

جالب است.
ام��ا از قصه که بگذریم، فیلس��وف ها و ریاضی دان ها از مدت ها پیش مباحث 
مرب��وط به اس��تدالل و منط��ق را پی��ش کش��یدند و اکنون ای��ن مباحث به 

صورت قراردادی، به رس��میت پذیرفته ش��ده اس��ت. این گونه منطق ها اساس 
کامپیوترهای دیجیتال و برنامه پذیر شده اند.

دنیا در این حوزه به سرعت در حال رشد است. در ایران نیز اتفاقات خوبی با 
تکیه به توانمندی نیروی انسانی خالق رخ داده 
اس��ت. جدیدترین رتبه بندی سایمگو خبرهای 
خوش��ی برای م��ان در این حوزه دارد و نش��ان 
می دهد مقام نخس��ت حوزه هوش مصنوعی در 

غرب آسیا از آن ایران است.
ایران در میان برترین های هوش مصنوعی

نظام رتبه بندی س��ایمگو که از س��ال 2۰۰۹ 
ش��روع ب��ه کار ک��رده اس��ت، س��االنه ۵ هزار 
مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی جهان را براساس 
عملکرد پژوهش��ی و میزان انتش��ار مقاالت در 
مجالت معتبر جهانی ارزیابی می کند. س��ایمگو 
مؤسسات آموزش عالی را براساس شاخص هایی 
از جمل��ه عملک��رد تحقیقاتی، دس��تاوردهای 
نوآورانه، وب س��ایت دانش��گاه و تأثیر اجتماعی رتبه بندی می کند. دانشمندان 
ایرانی در س��ال 2۰۱۸ به پیش��رفت خود در این حوزه ادامه دادند. ایران میان 

۱۵۵ کشور جایگاه نهم را در این علم به خود اختصاص داده است. 

»چاقی« یک بیماری جدی اس��ت که عالوه بر عدم تناس��ب اندام، 
سالمت انسان را به خطر می اندازد. استارت آپ ها که این روزها در هر 
حوزه ای با اقدامی نوآورانه رنگ آمیزی بسیاری از رویاهای مان را انجام 

داده اند در این حوزه نیز ورود داشته اند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
محقق��ان از حوزه ه��ای گوناگون همچون 
نانوفن��اوری، مهندس��ی  زیس��ت فناوری، 
ش��یمی و علوم اعصاب یک کس��ب و کار 
نوپ��ا راه انداخته اند. آنها در حوزه چاقی و 
درمان آن محصول��ی متفاوت را به زودی 
روانه بازار می کنند. »برچس��ب پوس��تی 

الغری رهنا« نام این محصول است. 
 نازی��ال جعفری مدیر این اس��تارت آپ 
ک��رد:  بی��ان  محص��ول  ای��ن  درب��اره 
برچس��ب هایی برای الغری در بازار وجود 

دارد، اما س��ازوکار اثر این برچسب متفاوت است. این برچسب قابلیت 
رهای��ش دارو دارد؛ دارویی که با عبور از پوس��ت بر روی بافت چربی 
اث��ر می گذارد تا آنه��ا را حذف کند.  وی همچنین اب��راز کرد: داروی 

استفاده ش��ده نیز گیاهی است و هیچ نوع ضرر و آسیبی برای سالمتی 
ندارد. نکته دیگر این محصول عملکرد ماده موثره گیاهی در بس��تری 

نانویی است که عملکرد آن را بهینه می کند.
 به گفته جعف��ری، تحقیقات بر روی 
فاز حیوانی با موفقیت انجام شده است؛ 
حیواناتی که مورد آزمایش قرار گرفتند 
بافت چربی ش��ان مش��هود بود.  کاهش 
همچنی��ن فاکتورهای خون��ی حیوانات 
نیز بررس��ی ش��د و هیچ تغییری در آن 
مشاهده نشد. پس از کامل شدن مراحل 
تحقیقات در فاز انس��انی محصول روانه 

بازار می شود.
 ای��ن فعال ح��وزه دانش بنیان حضور 
راهب��ردی  مرک��ز  ش��تابدهی  دوره  در 
فناوری ه��ای همگ��را معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمه��وری را تاثیرگذار 
در روند فعالیت کس��ب و کار نوپای ش��ان دانست و گفت: ایجاد تعامل 
با س��رمایه گذار یکی از نکات مثبت این اقدام اس��ت؛ اقدامی که ورود 

محصوالت همگرا به بازار را تسریع می کند.

چربی های سخت با فناوری نانو آب می شودرتبه نخست هوش مصنوعی به ایران رسید

ب��ا حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس دانش��گاه 
آزاد اسالمی، سرای نوآوری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی 
ب��ا هدف حمایت از ایده ه��ای نوآورانه دانش��گاهی و اختصاص فضای 
کار اش��تراکی به ایده پردازان جوان و نوآور دانش��گاهی، افتتاح شد. به 
گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، واحد علوم و تحقیقات 
دانش��گاه آزاد اسالمی صحن و س��رای تازه ای را افتتاح و میزبانی کرد. 
س��رایی که قرار است سقفی باشد باالی سر تیم های جوان دانشگاهی 
که می خواهند از بذر ایده های ش��ان، نهال کس��ب و کار با میوه ارزش 
افزوده بس��ازند. سرای نوآوری، ایده دانشگاه آزاد اسالمی برای حمایت 
از ایده های نوآورانه دانش��گاهی اس��ت و آیین افتتاح این سرا در واحد 
علوم و تحقیقات دانش��گاه آزاد، با حضور سورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانش��گاه آزاد 
اس��المی و  رضا مس��عودی سرپرست واحد علوم و تحقیقات، اساتید و 

دانشجویان این واحد دانشگاهی برگزار شد.
 »نوآوری« پیروز میدان مبارزه با نفت محوری است

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در آیین افتتاح سرای نوآوری 
واح��د علوم و تحقیقات، با بیان اینکه جامعه در لبه مبارزه تمام عیار با 
یک فرهنگ ناصحیح و مخرب ایس��تاده است، اظهار کرد: فرهنگی که 
در مدت ۱۰۰س��ال، فرصت داشته اس��ت در تمامی بخش های جامعه 
ریش��ه بدواند و بس��یاری از ارزش های فرهنگی کش��ور را به واس��طه 
خام فروشی و درآمد بی زحمت حاصل از نفت خام به فراموشی بسپارد، 
به عنوان مانعی بزرگ و مس��تحکم بر س��ر راه نوآوری جوان ها قد علم 
کرده اس��ت. فرهنگ ناصحیح اقتص��اد خام فروش و نفت محور، واردات 
را جایگزین صادرات و اس��تخدام را جایگزین کارآفرینی معرفی کرده 

است.
ستاری، از اهمیت درهم شکستن فرهنگ اقتصاد نفتی گفت و ادامه 
داد: بیش از یکصد س��ال ب��ر فروش نفت متک��ی بوده ایم و مهم ترین 
س��رمایه ارزن��ده خ��ود، یعنی نوآوری جوانان را به دس��ت فراموش��ی 
س��پردیم. این همان نگرشی اس��ت که غرب به خاورمیانه دارد و صرفاً 
خام فروش��ی می خواه��د. باید با این فرهنگ مب��ارزه کنیم؛ جوان های 
خ��الق و کارآفری��ن، در خط مقدم ای��ن میدان مبارزه ایس��تاده اند و 

دانشگاه، سرآغاز موفقیت و تحول آفرینی آنها است.
رئیس  بنیاد ملی نخبگان، از نقش اثرمند دانش��گاه آزاد اس��المی در 
ایجاد زیس��ت بومی مس��اعد برای تبدیل ایده های خالقانه دانشگاهی 
ب��ه کس��ب و کار برای تحول جامع��ه گفت و ادامه داد: این دانش��گاه 
س��هم  قاب��ل توجهی در نظام آموزش عالی کش��ور ایف��ا می کند  و از 
نقش��ی کلیدی در سرمایه گذاری روی ایده های خالقانه جوانان و رونق 
زیس��ت بوم نوآوری در جامعه و کنار زدن فرهنگ اقتصادی نادرس��ت 

خام فروشی و  نفت محوری برخوردار است.
 رئیس  ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان، به نقش دانشگاه ها 
و مراک��ز آموزش عالی در ایج��اد جریان و تحرک در جامعه برای کنار 
زدن فرهنگ خام فروش��ی و جایگزینی آن با اقتصاد دانش بنیان، اشاره 
کرد و گفت: دانشگاه برای اثرمندشدن در تحول فرهنگ اقتصاد جامعه 
و نقش آفرین ش��دن در میدان تحول، باید فروش فناوری، قراردادهای 
ارتباط ب��ا صنعت و حمایت از ایده های دانش��گاهیان برای ایجاد یک 

کسب و کار دانش بنیان را راهی برای کسب درآمد خود تعریف کند.
س��تاری، با بیان اینکه جریان متکی و حامی خام فروش��ی و اقتصاد 

نفت��ی، اگرچه از توانمندی برخوردار اس��ت، ام��ا در برابر صف نوآوری 
جوانان خالق در هم می شکند، اظهار کرد: نوآوری بهامندترین سرمایه 
اعطا  ش��ده به انسان اس��ت که محدودیتی برای آن متصور نیست. این 
س��رمایه ارزش��مند می تواند جامعه را در رویارویی با فرهنگ نادرست 

پیشین و گذار از مشکالت، یاری کند.
زیست بوم بیوتک ایران جزو بهترین هاست

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، با اش��اره به اینکه زیست بوم 
ایران در تولید داروهای زیست فناوری و نوترکیب جزو بهترین ها است، 
اظهار کرد: شرکت های دانش بنیان داروساز ایرانی حرف نخست منطقه 
را می زنند و این حوزه اکنون از زیست بوم فوق العاده ای برخوردار است. 
این زیس��ت بوم باعث ش��ده خروج بچه های داروسازی از ایران به صفر 

برسد و در بهترین شرکت های دانش بنیان کشورشان فعالیت کنند.
وی اف��زود: در حال��ی که جزو بهترین ها در ح��وزه تولید و صادرات 
داروهای زیس��ت فناوری و نوترکیب هستیم و شرکت های دانش بنیان 
توانمندی هس��تند که در این زمینه ایفای نقش می کنند، بخش��ی از 
جامعه به روش��نی از این توانمندی آگاه نیس��ت. در بس��یاری از دیگر 
فناوری ه��ای پیش��رفته نیز حرف نخس��ت را در منطق��ه می زنیم اما 
فرهنگ نفتی باعث ش��ده اس��ت تا نگاه بخش��ی از جامعه همچنان به 
س��وی کاالی خارجی و واردات باش��د. این نگاه باید با فرهنگ سازی و 

جریان سازی متحول شود.
» جامعه هنوز چش��م به دارایی های م��ادی دارد و نوآوری را ارزش 
نمی داند؛ جامعه دانشگاهی در خط مقدم این مبارزه )مبارزه با اقتصاد 
نفتی( است . دانش��گاه آزاد که گفته می شود، ۴۰درصد بخش آموزش 

عالی را برعهده دارد، یکی از محورهای مهم برای این مبارزه است.«
س��تاری با بیان این نکته افزود: حمایت دولت از دانشگاه های دولتی 
در دنیا بیش��تر از ۱۰ تا ۱۵درصد نیست و دانشگاه باید با پیاده سازی 
مدل ارتباط با صنعت و حمایت از شرکت های دانش بنیان و خالق، بر 

مدار حمایت از خالقیت جوانان و دانشگاهیان درآمدزایی کند.
وی ب��ا بی��ان اینکه حرکت دانش��گاه آزاد در دوره جدید قابل تقدیر 
است، گفت: اقتصاد نفتی نوعی رخوت و اعتیاد را برای جامعه به دنبال 
داش��ته است؛ اکنون زمان فرارس��یده که جامعه برای ترک این عادت 

عزم خود را جزم کند و هزینه این اعتیاد را بپردازد.
جایی برای بال گرفتن ایده های نوآورانه

س��رای ن��وآوری واحد عل��وم و تحقیقات دانش��گاه آزاد اس��المی با 
همکاری »پارادیس هاب« قرار اس��ت ب��ا ۵۶ دفتر کار اختصاصی، ۶۰ 
صندلی اش��تراکی و اختصاصی و یک سالن اجتماعات ایده هایی را که 
می تواند به رونق اقتصادی کش��ور بینجامد و آینده ایران را در مس��یر 
هدای��ت و حمایت کند. ای��ن مراکز نوآوری ش��امل گروه های نوآور و 
وب س��ایت هایی هس��تند که به عنوان قطب فناوری و نوآوری شناخته 
می ش��وند. پارادیس هاب مجموعه ای که بیش از ۵ ش��عبه فعال دارد، 
فضای کار اختصاصی و اش��تراکی را در اختیار ن��وآوران و کارآفرینان 
قرار می دهد. این مجموعه، در فضای 2۰۰۰مترمربعی در دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد علوم و تحقیقات و ب��ا حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، خدمات خود را به ایده پردازان دانشگاه ارائه می کند.

در این س��رای ن��وآوری دفتر کار اختصاصی و فضای کار اش��تراکی 
در ابع��اد از ۴ تا ۴۰ متر در اختیار تیم های فناور و خالق دانش��گاهی 

قرار می گیرد.

برایان اکتون، هم بنیانگذار واتس اپ، همچنان بر این عقیده  خود ُمِصر اسـت که کاربران 
باید حساب های کاربری فیس بوک خود را پاک کنند.

به گـزارش زومیت، اواخـر اسـفند 1397، هم بنیانگذار واتس اپ اعالم کـرد همین االن 
فیس بوک را پاک کنید. بعد از گذشت ماه ها، وی هنوز بر عقیده  خود مصر است و به تازگی 
در حاشیه  نشست WIRED25 گفته است: درحالی که کاربران خودشان باید درباره  نحوه  
حضور و اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی تصمیم  بگیرند، مصرانه کاربران را به پاک کردن 
فیس بـوک تشـویق می کنم. بعد از رسـوایی و بحـران کمبریـج آنالیتیکا، برایـان اکتون 
از کاربـران درخواسـت کرده بود فیس بـوک را ترک کنند. در رسـوایی کمبریج آنالیتیکا، 
داده هـای مربوط به 87 میلیون کاربر به صورت نادرسـت در اختیار کمبریج آنالیتیکا قرار 

گرفت و در انتخابات سال 2016 آمریکا نیز از این داده ها سوءاستفاده شد.
بعد از این رسـوایی، برایان اکتون در توییتی با هشتگ DeleteFacebook# از کاربران 
خواسـت برای همیشـه فیس بوک را کنـار بگذارند و آن را پاک کنند. اکتون در سـپتامبر 

2017 از فیس بوک جدا شـد و کمپینی علیه فیس بوک با همین هشتگ راه اندازی کرد. وی 
دلیـل برخوردهای تند خود را معامله  حریم خصوصی کاربران برای درآمدزایی اعالم کرده 
اسـت. همین مسائل باعث شـد برایان اکتون رابطه حسنه ای با مارک زاکربرگ نیز نداشته 
باشد. برایان اکتون درنهایت تصمیم گرفت میلیون ها دالر پول و سرمایه را رها کند و حتی 

به عنوان منتقد علیه شبکه  اجتماعی فیس بوک ظاهر شود. 
روزنامه نگاری به نام استیون لوی در مصاحبه ای با برایان اکتون درباره  چرایی علنی کردن 

احساسات و تصمیماتش در قبال فیس بوک پرسید، اکتون در پاسخ اعالم کرد:
در آن مقطع زمانی، فیس بوک با مشکالت مختلفی دست وپنجه نرم می کرد. کامال متوجه 
بودم زمان مناسـبی برای افشای حقایق است. مشـکل بزرگ و اساسی فیس بوک را کامال 

درک می کردم و درنهایت، تصمیم گرفتم همه  چیز را به صورت علنی مطرح کنم.
در سال 2017، چامات پالیهاپیتیا، رئیس پیشین مرکز رشد شرکت نیز اعالم کرد:

ما ابزارهایی ایجاد کرده ایم که ساختارهای اجتماعی جامعه مان را از هم پاشیده است.

با حضور ستاری و طهرانچی

»سرای نوآوری« علوم و تحقیقات افتتاح شد

هم بنیانگذار واتس اپ: کاربران باید حساب های کاربری فیس بوک خود را پاک کنند

دریچــه

همای��ش »مهندس نوآور، خالق دنیای��ی از فرصت ها« روز دوش��نبه 2۰ آبان ماه در 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر 
با اعالم این خبر گفت: این همایش از س��وی کانون کارآفرینی س��ازمان دانش��جویان 
این واحد و فدراس��یون بین المللی مخترعان )ایفیا( و با حضور مسعود تاجبخش، مدیر 
بخش روابط دانشگاهی این نهاد با هدف افزایش روحیه خالقیت و ایده پردازی در میان 

دانشجویان برگزار می شود.
س��یدعلی محمدپور ادامه داد: عدم اتکا به محفوظات دانشگاهی و بسترسازی جهت 
تقویت روحی��ه کارآفرینی و تفکر خالقانه دانش��جویان در مواجهه با پدیده ها در قالب 

فعالیت  های گروهی ازجمله محورهای این همایش است.

برگزاری همایش »مهندس نوآور، 
خالق دنیایی از فرصت ها«

دوشنبه
20 آبان 1398

شماره 1427
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مجموعه های اس��تارت آپی کوچک یا ش��رکت های در حال رش��د، به دلیل 
صرفه جوی��ی در هزینه ه��ا، معم��والً امکان مح��دودی برای اس��تخدام منابع 
انس��انی موردنی��از دارند.  به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت 

علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری مجموعه های 
استارت آپی کوچک یا شرکت های در حال رشد، 
به دلیل صرفه جوی��ی در هزینه ها، معموالً امکان 
محدودی برای اس��تخدام منابع انسانی موردنیاز 

دارند.
این مس��ئله می تواند، توانایی این شرکت های 
ن��و پا و خ��الق را برای ایجاد ی��ک بخش فروش 
و بازرگانی کارآمد تح��ت تاثیر قرار دهد. در این 
راستا ش��رکت های خالق با حمایت ستاد توسعه 
فناوری های اقتصاد هوشمند و دیجیتال معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری می توانند از 
 ERPسیس��تم های فن��اوری خب��ره موس��وم به

استفاده کنند.
این سیس��تم ها، خدمات مختلفی به شرکت ها ارائه می دهند که از آن جمله 
می توان ب��ه خدمات حسابرسی،حس��ابداری، مکانیزه کردن و هوشمندس��ازی 

فرآیند فروش اشاره کرد.

همچنی��ن ش��رکت های خ��الق می توانند با اس��تفاده از این سیس��تم های 
نرم افزاری پیش��رفته خدم��ات بازاریابی خود را به ش��کل م��درن و اتوماتیک 

درآورند.
ش��رکت های متقاض��ی ب��ا اس��تفاده از این 
خدم��ات نرم اف��زاری ای��ن ام��کان را خواهند 
یافت که سیس��تم انبارداری خود را بدون نیاز 
به نیروی انس��انی، بهینه س��ازند و از مدیریت 

زنجیره تولید برخوردار شوند.
عالوه بر این، امور اداری مانند: برگه س��اعات 
کاری، مرخص��ی، ارزش��یابی کارمندان و نظایر 
ای��ن با اس��تفاده از این سیس��تم، س��اماندهی 

می شود.
ش��رکت های مختل��ف ب��ا حمای��ت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، می توانند از 
مجموعه این خدم��ات و یا چند خدمت خاص 
موردنیاز برخوردار شوند. مجموعه این خدمات 
توس��ط یک ش��رکت دانش بنیان عرضه می ش��ود که با حمایت س��تاد توسعه 
فناوری ه��ای اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی در اختیار دیگر ش��رکت های 

خالق و دانش بنیان قرار می گیرد.

آلفابت استارت آپی به نام کرونیکل تاسیس کرد که در حوزه امنیت 
س��ایبری فعالیت می کرد. این ش��رکت بعدا به گوگل پیوست و اکنون 

کارمندان آن در حال ترک شرکت هستند.
به گ��زارش خبرگ��زاری مهر ب��ه نقل از 
 )Chronicle( »انگجت، پروژه »کرونیکل

گوگل با همکاری کارخانه X انجام شد. 
در اوایل 2۰۱۸ میالدی آلفابت )ش��رکت 
م��ادر گ��وگل( از ایج��اد یک اس��تارت آپ 
مستقل با هدف دگرگون کردن حوزه امنیت 
سایبری خبر داد. یکی از اهداف استارت آپ 
کرونیکل ساختاربندی، سازماندهی و کمک 
به شرکت ها برای درک امنیت اطالعات بود. 
این شرکت قرار بود با استفاده از یادگیری 
ماشینی و اطالعات انبوه آلفابت از بدافزارها 
و زیربن��ای اینترنت ب��ه تیم های امنیتی در 
شرکت ها کمک کند هرگونه نفوذ به شبکه 

را ردیابی کنند.
همچنین قرار بود این اس��تارت آپ از گوگل مس��تقل باش��د، اما در 
ژوئن امسال کرونیکل ماهیت مستقل خود را از دست داد و به بخشی 

از گوگل تبدیل ش��د تا به امنیت س��رویس های ابررایانشی آن کمک 
کند.  اکنون طبق گزارش��ی جدید این اس��تارت آپ در حال فروپاشی 
است. به نظر می رس��د تعداد زیادی از کارمندان شرکت دقیقا در روز 
اعالم پیوس��تن کرونیکل به گوگل از این 

امر باخبر شدند.
 این در حالی است که پاداش کارمندان 
ای��ن ش��رکت به مش��کلی عظی��م تبدیل 
ش��ده اس��ت زیرا گوگل هنوز دستمزدها 
نک��رده  تنظی��م  را  آنه��ا  پاداش ه��ای  و 
است. طبق گزارش ها دس��تمزد و پاداش 
کارمن��دان کرونی��کل پایین ت��ر از گوگل 

است.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه بس��یاری از 
کارمندان این ش��رکت قص��د دارند آن را 
ترک کنن��د. آنها فقدان ش��فافیت درباره 
آینده کرونیکل را دلیل اصلی اقدام ش��ان 
اعالم کرده اند. جالب آنکه مدیر ارشد اجرایی کرونیکل نیز این شرکت 
را ترک کرده است. برخی از مهندسان و کارمندان فروش کرونیکل نیز 

قصد دارند در مشاغل دیگری در گوگل فعالیت کنند.

شرکت امنیت سایبری گوگل در حال فروپاشی استشرکت های خالق از سیستم های فناوری خبره برخوردار می شوند

راه اندازي و توسعه  ش��هر هوشمند در کشور نقش بسیار مهمی 
در توسعه  جامعه در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و 
سیاس��ی دارد. شهر هوشمند موجب دسترسی آسان تر شهروندان 
ب��ه خدمات ش��هری و برقراری تعامالت بهت��ر و اثربخش تر میان 
نهادهای مس��ئول شهری در جهت خدمات رس��انی به شهروندان 

می شود.
دسترس��ی مستقیم و ش��فاف به اطالعات و خدمات شهری از جانب 
عموم ش��هروندان، بخش خصوصی، بخش عمومی، رس��انه ها و س��ایر 
ذی نفعان جامعه و در نتیجه گسترش عدالت اجتماعی و کاهش فساد 
در بخش حاکمیت شهری از مهم ترین مزیت های شهر هوشمند است.
 در ش��هر هوشمند، مردم با مس��ئولین دولت و دستگاه های شهری 
ارتباط مس��تقیم خواهند داش��ت. در زمان و هزینه ه��ا صرفه جویی و 
آسیب های ناشی از حمل ونقل شهروندان برای دریافت خدمات شهری 

کم می شود.
بهینه س��ازی س��اعات کار کارمندان دولت،  صرفه جویی در مصرف 
کاغذ و کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش هزینه هاي خدمات رسانی 
در سطح شهر و مصرف انرژي، ش��فافیت فرآیند هاي کاري و نوسازي 
شهرداری برای افزایش بهره وری با کمک فناوري  هاي هوشمند از دیگر 

مزیت های شهر هوشمند است.
در ش��هر هوشمند همچنین خدمت رس��انی به شهروندان به صورت 
2۴ س��اعته و هفت روز هفته انجام می ش��ود و مشارکت شهروندان و 

سایر اجزاي جامعه مدني در اداره  کشور افزایش می یابد.
شهر هوشمند و اقتصاد شهری دیجیتال

»شهر هوشمند« از زاویه  دید کارکرد و فناوری، سیستمی یکپارچه 
و هوش��مند از تجهیزات محاسباتی، ماشین های دیجیتالی و مکانیکی، 
تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارها برای اتصال اجزای مختلف شهری 
از قبیل ساختمان ها، زیرساخت ها، سازمان ها، کسب وکارها، شهروندان 

و تشکیل شده است.
هر یک از این »اش��یا« دارای شناس��ه  منحصربه فردی اس��ت که با 
یکدیگر، بر بستر اینترنت و بدون واسطه انسانی دارای ارتباط و تعامل 

هستند.
ش��هر هوش��مند یکی از نمودهای اصلی عصر جدید زندگی انس��ان 
اس��ت؛ عصری که در آن طی زمانی بس��یار کوتاه، همه  ما با دس��تگاه 
و حس��گرهای متص��ل ب��ه یکدیگر احاط��ه خواهیم ش��د. از ابزارهای 
هوش��مندی نظیر گوش��ی تلفن همراه و تکنولوژی های پوش��یدنی تا 
میلیون ها میلیون سنس��ورهای مختل��ف در خانه ها، خیابان ها و محل 
کار، ما همواره در حال تولید و مصرف داده بر بستر شبکه و در تعامل 
با محیط هس��تیم. در این دنیای جدید، اتصال دائمی اشیا به یکدیگر 
می تواند باعث صرفه جویی در زمان دسترس��ی به سرویس های شهری 
و عموم نیازهای ش��هروندی ش��ود، حمل ونقل س��ریع و آسان و ایمن 
کند، اطالعات گسترده ای در اختیار ما قرار دهد و باعث ایجاد زندگی 

سالم تر و فعال تر شود.
در ش��هرهای هوشمند زندگی برای شهروندان آسان تر، کم هزینه تر، 
لذت بخش ت��ر و سرش��ار از تجربه های جذاب اس��ت. در عین حال در 
ش��هرهای هوش��مند، فرصت های اقتصادی فراوانی پیش روی اقتصاد 
شهری است. در واقع شهر هوشمند جایی است که »اقتصاد دیجیتال« 

در آن شکل می گیرد.

توسعه  اقتصاد شهری دیجیتال، الزمه  ایجاد شهر هوشمند
ام��ا همچ��ون هر پدی��ده  دیگر دنی��ای دیجیتالی امروز، گس��ترش 
ش��هرهای هوشمند و اقتصاد ش��هری دیجیتال باید ضمن هم سویي با 
اهداف و نیازهاي اس��تراتژیک شهر و ش��هروندان، در زمان اجرا نیز با 
نیازهاي عملیاتي ش��هر و ذي نفعان درون��ي و بیروني آن تا حد امکان 
س��ازگار باش��د. در عین حال صرف به کارگیری فناوری در ش��هر نیز 
مزی��ت نیس��ت و بهره گیری از فناوری برای توس��عه  ش��هری نیز باید 
توجیه اقتصادی داش��ته باشد. در واقع شهر هوشمند از اقتصاد شهری 
دیجیتال موضوع جداگانه ای نیست و این دو الزم و ملزوم هم محسوب 

می شوند.
بنابراین صرف پیاده سازی مدرن ترین فناوری های روز دنیا به منظور 
ایجاد شهر هوشمند کفایت نمی کند. شهر هوشمند درواقع زیرساخت 
توس��عه  اقتص��اد ش��هری دیجیتال اس��ت و در نتیجه ب��رای طراحی 
و پیاده س��ازی آن، بای��د ترکیبي از معیارهاي اس��تراتژیک، فناوری و 
عملکردي در نظر گرفته ش��ود تا بتوان اهداف کالنش��هر را از توس��عه  
شهر هوشمند به عملکرد واقعي و ملموس و ارزش آفریني براي اقتصاد 

شهر و کسب وکارها و شهروندان آن شهر پیوند داد.
واقعیت این اس��ت که شهر هوشمند در ایران به تازگی مطرح شده و 
هنوز بیشتر در سطح مجامع علمی و تخصصی در حال بحث و بررسی 
اس��ت؛ اگرچه با کم��ی اغماض می توانیم بگوییم ک��ه امروزه برخی از 
سطوح پایه ای خدمات شهر هوشمند را در کالنشهرهای کشور به ویژه 
ته��ران داریم. دوربین های کنترل س��رعت و تخلف��ات رانندگی یکی 
از ابتدایی ترین نمونه های ش��هر هوشمند هس��تند. همچنین خدمات 
ش��هری الکترونیکی نمونه  دیگری از آغاز مس��یر دس��تیابی به ش��هر 

هوشمند در کشور هستند.
ش��کی نیست که کاربردهای وسیع و ش��گفت انگیز شهر هوشمند و 
جذابیت های آن به ویژه از نظر امکان تعریف مدل های جدید کسب وکار 
و روش های نوین درآمدزایی برای توس��عه  »اقتصاد شهری دیجیتال« 
باعث سرعت بخش��ی به رش��د آن در س��ال های پیِش رو خواهد شد. 
هرچند به نظر می رس��د همچنان نوع تفکر مدیران و فعاالن این حوزه 
بیش��تر از جنس فناوری محور اس��ت تا اینکه توس��عه  اقتصاد شهری 
دیجیت��ال، تح��ول دیجیتال زندگی ش��هروندی و مدل ه��ای تجاری 
س��رویس محور دیجیتال ش��هری در ذهن متولیان این ح��وزه اعم از 

حاکمیتی و فعاالن بخش خصوصی باشد.
در چنی��ن فضای��ی اگ��ر بخواهیم به معنای واقعی ش��هر هوش��مند 
دس��ت یابیم، هنوز مس��یری بس��یار طوالنی در پیش داریم که شامل 
سرمایه گذاری عظیمی روی زیرس��اخت های سخت افزاری و شبکه ای 
و نرم اف��زاری و از آن مهم تر، فرهنگ س��ازی و اص��الح تفکر مدیران و 
شهروندان در مورد تعریف مفاهیمی چون: »هوشمندی شهری و شهر 
هوشمند«، »تجربه  ش��هروندی دیجیتال«، »شهر دیجیتال«، »اقتصاد 
شهری دیجیتالیزه شده«، »کسب وکارهای دیجیتالی شهری« و دیگر 
مفاهیمی از این دس��ت است بنابراین اگرچه سرمایه گذاری روی ایجاد 
زیرس��اخت های فناوری برای توسعه  ش��هر هوشمند الزم است، اما در 
کنار آن باید به پژوهش و توس��عه برای رسیدن به تعریفی مشخص از 
»اقتصاد ش��هری دیجیتال« و در کنار آن، ترویج »تفکر دیجیتالی« در 
بین نهادهای حاکمیت ش��هری، کسب وکارهای شهر و عموم مردم نیز 

سرمایه گذاری های الزم انجام شود.

2017 از فیس بوک جدا شـد و کمپینی علیه فیس بوک با همین هشتگ راه اندازی کرد. وی 
دلیـل برخوردهای تند خود را معامله  حریم خصوصی کاربران برای درآمدزایی اعالم کرده 
اسـت. همین مسائل باعث شـد برایان اکتون رابطه حسنه ای با مارک زاکربرگ نیز نداشته 
باشد. برایان اکتون درنهایت تصمیم گرفت میلیون ها دالر پول و سرمایه را رها کند و حتی 

به عنوان منتقد علیه شبکه  اجتماعی فیس بوک ظاهر شود. 
روزنامه نگاری به نام استیون لوی در مصاحبه ای با برایان اکتون درباره  چرایی علنی کردن 

احساسات و تصمیماتش در قبال فیس بوک پرسید، اکتون در پاسخ اعالم کرد:
در آن مقطع زمانی، فیس بوک با مشکالت مختلفی دست وپنجه نرم می کرد. کامال متوجه 
بودم زمان مناسـبی برای افشای حقایق است. مشـکل بزرگ و اساسی فیس بوک را کامال 

درک می کردم و درنهایت، تصمیم گرفتم همه  چیز را به صورت علنی مطرح کنم.
در سال 2017، چامات پالیهاپیتیا، رئیس پیشین مرکز رشد شرکت نیز اعالم کرد:

ما ابزارهایی ایجاد کرده ایم که ساختارهای اجتماعی جامعه مان را از هم پاشیده است.

برایـان اکتون پس از ترک فیس بوک، مؤسسـه  غیرانتفاعی سـیگنال )Signal(، یکی از 
رقبای واتس اپ را راه اندازی کرد. روزنامه نگاران و فعاالن حقوق بشر می توانند از پیام رسان 
رمزگذاری شـده  سیگنال در سراسر جهان استفاده کنند. در زمینه  رمزنگاری پیام رسان ها 
برایان اکتون معتقد اسـت مارک زاکربرگ باید طرزفکر خود را درباره  شبکه های اجتماعی 
تغییـر دهـد. موضوع رمزنـگاری در اپلیکیشـن های پیام رسـان موضوعی بـود که برخی 

سیاستمداران و مقام های دولتی از آن انتقاد کرده بودند.
سیاسـتمداران نگران پیامدهای امنیتی رمزگذاری پیام رسـان ها هسـتند. ماه گذشته، 
ایـاالت متحده از فیس بوک خواسـت رمزنگاری در واتس اپ را غیرفعـال کند. تمامی این 
نگرانی ها به امنیت ملی مربوط می شود. باتوجه  به آنچه گفته شد، مارک زاکربرگ با نبردی 

دشوار رو به رو است. برایان اکتون اعتقاد دارد:
اگر مارک زاکربرگ طرزفکر خود را تغییر دهد، فیس بوک قدرت بیشتری به دست خواهد 

آورد، ولی متأسفانه چنین رویکردی برای آنها بسیار دشوار است.

از هوشمندی شهرها تا دیجیتال شدن اقتصاد
آیت حسینی - مشاور بازآفرینی و تحول کسب وکار

هم بنیانگذار واتس اپ: کاربران باید حساب های کاربری فیس بوک خود را پاک کنند

یادداشـت

رئیس دانشگاه علمی-کاربردی چهارمحال و بختیاری گفت ترویج فرهنگ کارآفرینی 
در چهارمح��ال و بختیاری ضروری اس��ت. به گزارش مهر، فرید براتی عصر ش��نبه در 
افتتاحیه نخس��تین کمپ کارآفرینی و پنجمین نمایش��گاه اشتغال و توسعه کارآفرینی 
استان، اظهار داشت: سیاست دانشگاه جامع علمی-کاربردی این است که یک دانشگاه 
نسل سوم باشد تا بتواند بخشی از نیازهای جامعه را تامین کند.  رئیس دانشگاه علمی-
کاربردی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از زمان راه اندازی کمپ کارآفرینی 2۸۰ ایده 
از 2۶۰ نفر ثبت شده است. وی تاکید کرد: ۱۳۱ نفر برای حضور در این کمپ پنج روزه 
حاضر شدند و از این تعداد ۱2 نفر در حوزه کارآفرینی گردشگر در میراث فرهنگی، ۴۱ 
نفر فناوری اطالعات، ۱۷ نفر در شیالت و گیاهان دارویی و ... به ادارت مختلف معرفی 

و در بخش های مختلف حاضر می شوند.

ترویج فرهنگ کارآفرینی در 
چهارمحال و بختیاری ضروری است



ایالن ماس��ک یکی از کارآفرینان تاثیرگذار و موفق در طول چند س��ال 
اخیر محس��وب می شود. اظهارنظرهای وی در مورد مسائل مختلف کسب 
و کار همیش��ه موجب تعجب مخاطب ها شده اس��ت. به عنوان مثال، وی 
اندکی پیش در مورد فرآیند برندسازی یک توییت جالب منتشر کرد: »من 
از تمام ایده برندها و برندس��ازی متنفر هستم.« این توییت در واکنش به 
اظهارنظر گسترده کاربران در مورد ماهیت بیش از اندازه لوکس برند تسال 
برای تولید کامیون منتش��ر ش��ده بود. بدون تردید ایالن ماسک برداشت 
خاصی از مفهوم برند و برندسازی دارد. امروزه یکی از راهکارهای کاربردی 
برای موفقیت در عرصه برندسازی استفاده از توصیه ها و تجربه کارآفرینان 
موفق است. در این مقاله بررسی دیدگاه و توصیه های ایالن ماسک در مورد 

فرآیند برندسازی مدنظر قرار دارد. 
اگر اندکی با نحوه مدیریت ایالن ماس��ک در برند تس��ال آشنایی داشته 
باشید، از ماهیت متفاوت و غیر قابل پیش بینی آن به خوبی آگاه خواهید 
بود. وی ب��ر تقویت انگیزه کارمندان و تعامل نزدیک با آنها برای موفقیت 
تاکید دارد. ایالن ماسک هیچ وقت دیدگاه خود مبنی بر نحوه مدیریت برند 
را به زور بر کارمندان القا نمی کند. درواقع فرآیند مدیریت کسب و کار وی 
براساس مشارکت سازنده کارمندان شکل می گیرد. فرقی ندارد نسبت به 
ایالن ماس��ک و شیوه مدیریت و برندسازی اش چه احساسی داریم، در هر 
صورت وی یکی از افراد مهم در حوزه کسب و کار محسوب می شود. بدون 
تردید بررسی نحوه برندسازی وی برای هر کارآفرین و هر برندی آموزنده 
خواهد بود. در این مقاله سه نکته مهم در رابطه با الگوی برندسازی ایالن 

ماسک مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 
1. اهمیت وفاداری به هدف اصلی

ایالن ماسک از همان روزهای نخست مدیریت برند تسال هدف اصلی اش 
مبنی بر ایجاد سهولت هرچه بیشتر در فرآیند حمل و نقل مردم در سراسر 
جهان را اعالم کرد. از آن زمان تا به حال تمام فعالیت های ایالن ماسک در 

راستای تحقق این هدف مرکزی صورت گرفته است. 
بدون تردید هر برندی دارای یک هدف اصلی اس��ت. ش��کل گیری یک 
کس��ب و کار بدون ایجاد هدف اصلی ام��کان ندارد. به هر حال هر برندی 
در پی کاهش یکی از مش��کالت اصلی مشتریان است بنابراین باید راهکار 
موردنظرش را در قالب یک هدف ارزشمند بیان کند. ایالن ماسک در مورد 
فرآیند برندسازی نیز همین عقیده را دارد. حتی اگر در نیمه های شب نیز 
ایده جالبی به ذهن یکی از کارمندان تسال برسد، امکان بیان آن در قالب 
یک ایمیل با ایالن ماس��ک را دارد. این امر به طور واضح از س��وی ایالن 
ماس��ک بیان شده است. همانطور که مشاهده می کنید، فرآیند برندسازی 
تس��ال به طور کامل با س��ایر ش��رکت ها فرق دارد. نکته مهم از نظر ایالن 
ماسک استفاده از توسعه فناوری در راستای سهولت هرچه بیشتر ارتباط 
میان مدیران شرکتش با کارمندان است. توسعه سریع برند تسال و موفقیت 

در جلب نظر مشتریان نیز بر همین اساس شکل گرفته است. 
بدون تردید ایالن ماسک در طول یک روز کاری تماس های بسیار زیادی 
دریافت می کند. این امر برای یک کارآفرین بزرگ و موفق کامال طبیعی به 
نظر می رسد. علی رغم تمام این گرفتاری ها و مسئولیت سنگین مدیریت 
تسال، ایالن ماسک همچنان زمان کافی برای گفت وگو و تبادل نظر با هر 
کدام از کارمندان ش��رکتش را دارد. این امر باید به طور مش��خص مدنظر 
برندها در فرآیند برندس��ازی قرار گی��رد. بدون تعامل نزدیک با کارمندان 

امکان توسعه برندی جذاب وجود ندارد. 
2. آگاهی از زمان بیان عذرخواهی

مدیریت شهرت برند به طور مشخص در ارتباط با زمان بندی مناسب تعریف 
می ش��ود. بدون شک یک برند در طول فعالیتش اشتباه های متعددی انجام 
می دهد. تالش برای جلوگیری از بروز اشتباه های مشابه در آینده امر مطلوبی 
محسوب می شود. نکته مهم در اینجا شناخت زمان مناسب و ضروری برای بیان 
رسمی عذرخواهی است. متاسفانه بسیاری از برندها نسبت به این مسئله توجه 
کافی ندارند. به همین خاطر در عمل بسیار دیر به فکر عذرخواهی از مشتریان 
می افتند.  ایالن ماس��ک در زمینه پذیرش مسئولیت اشتباه ها و عذرخواهی 
رس��می هیچ تردید به خ��رج نمی هد. یکی از نمونه های ای��ن امر مربوط به 

عذرخواهی رس��می وی از دو خبرنگار نشریه وال استریت ژورنال در پی لغو 
ناگهانی کنفرانس ویدئویی در پی »سوال های کسل کننده و بی ربط« آنها بود. 
این اقدام ایالن ماسک با بازتاب گسترده ای در رسانه های مختلف مواجه نشد. 
شاید در این شرایط یک مدیر عادی ضرورتی برای عذرخواهی پیدا نکند، با این 
حال ایالن ماس��ک همان روز به طور رسمی بابت رفتارش با دو خبرنگار وال 
اس��تریت ژورنال عذرخواهی کرد.  اگر برخی از برندها به طور مشخص دارای 
شهرت بسیار بیشتری در مقایسه با ما هستند، این امر ریشه در نحوه برندسازی 
آنها دارد. تسال در طول سال های متمادی احترام به مشتریان و سایر اعضای 
خانواده کسب و کار را مدنظر داشته است. درست به همین خاطر همیشه به 
عنوان برندی محبوب و پیشرو در جلب حمایت و اعتماد مشتریان شناخته 

می شود. 
3. درس گرفتن از انتقادها

ایالن ماسک از طریق جلب رضایت و نظر مثبت تمامی افراد در حوزه کسب 
و کار بدل به کارآفرینی محبوب و تاثیرگذار نشد. وی در طول دوران فعالیتش 
در تسال بارها با اظهارنظرهای منفی از سوی کارشناس ها و سایر کارآفرینان 
بزرگ مواجه شد. بی شک این امر برای هر کارآفرینی دشوار خواهد بود. مواجهه 
با نظرات منفی و انتقادهای کوبنده دیگران هر فردی را با مش��کالت روحی 
متعدد مواجه خواهد کرد. در مورد ایالن ماس��ک نیز این امر تا حدی صحت 
دارد. وی در ای��ن مورد بر روی تغییر نگرش افراد در برابر انتقادها تاکید دارد. 
انتقادات نباید موجب دلسردی ما شود. مواجهه با انتقادهای مختلف باید ما را 
برای دستیابی به اهداف مان مصمم تر سازد. این امر الگوی اصلی ایالن ماسک 
در طول دوران فعالیتش در تسال است. بدون شک مواجهه با نظرات منفی در 
دنیای کسب و کار تاثیر روحی منفی بر روی هر فردی دارد. نکته مهم نحوه 
واکنش ما و برندمان نس��بت به این انتقادات است. واکنش مطلوب در قبال 
انتقادات موجود در فرآیند برندس��ازی ما بازتاب خواهد یافت. برندهای قوی 
همیشه در برابر انتقادات واکنش مثبت دارند. کمترین دستاورد ما از انتقادات 
امکان درس گرفتن از آنها خواهد بود بنابراین برند ما با مشاهده انتقادات درست 

اقدام به اصالح نحوه برندسازی اش در آینده خواهد کرد. 
entrepreneur :منبع

صنعت تولید نوش��ابه های گازدار یکی از پرسودترین حوزه های کسب 
و کار در سراس��ر دنیا محس��وب می ش��ود. وقتی از این صنعت صحبت 
می کنیم، به طور معمول ذهن اغلب افراد به سراغ پپسی و کوکا کوال به 
عن��وان دو برند اصلی می رود. بدون تردید رقابت قابل توجهی میان این 
دو برند وجود دارد. ش��اید یکی از دالیل موفقیت هر دو آنها نیز همین 
رقابت نفسگیر باشد. پپسی و کوکا کوال در حوزه تبلیغات عملکرد بسیار 
مطلوبی طی چند دهه اخیر از خود بر جای گذاش��ته اند. شاید موفقیت 

آنها در این حوزه نیز به دلیل رقابت شان با یکدیگر باشد. 
بازاریابی برای یافتن مش��تریان تازه در سراس��ر دنیا اهمیت بس��یار 
زی��ادی دارد. امروزه بس��یاری از برندها هزینه های سرس��ام آوری برای 
جلب نظر مش��تریان تازه انجام می دهند. نکت��ه مهم در این میان عدم 
نتیجه بخش��ی مناس��ب بس��یاری از این هزینه ها در عمل است. به این 
ترتی��ب برنده��ا بدون کس��ب نتیجه دلخ��واه مجبور به هزین��ه دوباره 
ب��رای طراح��ی کمپین های تبلیغاتی می ش��وند. برند پپس��ی در طول 
دهه های اخیر همیش��ه عملکرد تحس��ین برانگیزی در ح��وزه تبلیغات 
داشته اس��ت. تازه ترین کمپین تبلیغاتی پپس��ی در راستای جلب نظر 

مش��تریان اسپانیایی زبان طراحی شده است. بدون شک بازار کشورهای 
اس��پانیایی زبان برای برندهای فعال در عرصه فست فود و انواع نوشیدنی 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. س��بک زندگی مردم چنین کش��ورهایی به 
طور عمیقی با مصرف انواع نوش��یدنی گره خورده است. به همین خاطر 
مش��اهده برنامه ریزی دقیق پپسی برای کسب سهم هرچه بیشتر از این 
بازار امر طبیعی خواهد بود. براس��اس اظهارنظر ماریس��ا سولیس، مدیر 
ارشد برند فریتو لی، در کنفرانس بازاریابی ANA در سال جاری شیوه 
فعالیت برند پپس��ی بازاریابی و جلب نظر مش��تریان تازه را بسیار ساده 
می س��ازد: »اگر حوزه بازاریابی مانند مس��ابقه ماراتن باش��د. پپسی در 
صورت تمایل پیش از هر ش��رکت کننده دیگری ب��ه خط پایان خواهد 
رسید. این برند در طول دوران پرشکوه فعالیتش همیشه توانایی باالیی 
در جلب نظر مخاب هدفش داشته است. من با بیش از ۳۰ سال تجربه 
در زمینه تعامل با مش��تریان هنوز بس��یاری از ن��کات کلیدی در مورد 
سلیقه شان را نمی دانم. در چنین وضعیتی عملکرد برند پپسی در زمینه 

جلب نظر مشتریان هدفش حیرت انگیز است.« 
ماریس��ا س��ولیس در بخش��ی از س��خنرانی اش در مراسم ANA به 
تالش اش در راس��تای جلب نظر مش��تریان اس��پانیایی تبار اشاره کرده 
است: »من در طول چند دهه اخیر همیشه به فکر جلب نظر این دسته 
از مش��تریان بوده ام، با این حال کمتر پیشرفتی در این زمینه به دست 

آورده ام. نحوه تعامل با این مش��تریان بس��یار حساس و ظریف است. به 
همین خاطر هر برندی توانایی موفقیت در این عرصه را ندارد.« 

مش��تریان اس��پانیایی زبان در طول چند دهه اخیر به عنوان یک کل 
منس��جم مورد توج��ه برندها و بازاریاب ها ق��رار گرفته اند. نکته مهم در 
اینجا تفاوت های گس��ترده میان ۶۰ میلیون اس��پانیایی تبار س��اکن در 
ایاالت متحده به عنوان نمونه ای کوچک از تمام این مردمان اس��ت. اگر 
ما قصد جلب نظر آنها را داریم، باید به ش��یوه مورد پسندش��ان با آنها 
تعامل کنیم. برند پپس��ی به خوبی این نکته را درک کرده است. در این 
راستا کمپین تازه پپسی شامل استفاده از عوامل اسپانیایی تبار و انتشار 
آن در قالب دو نمونه انگلیس��ی و اس��پانیایی است. به این ترتیب توجه 

مخاطب اسپانیایی به شیوه ای تاثیرگذار جلب خواهد شد. 
ب��دون تردید محصوالت پپس��ی در ط��ول دهه های اخیر به دس��ت 
مش��تریان اسپانیایی زبان نیز رسیده است، با این حال این برند تا همین 
س��ال گذش��ته هیچ برنامه دقیقی مبنی بر بازاریابی برای آنها نداش��ته 
اس��ت. همین نکته اهمیت کار پپس��ی را دوچن��دان می کند. بی تردید 
کمپین تازه پپس��ی دریچه ای به س��وی جلب نظر مشتریان تازه است. 
عملکرد پپس��ی در ادامه مسیر نکات بس��یار زیادی پیرامون آینده این 

برند در میان مشتریان اسپانیایی زبان را مشخص خواهد کرد. 
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جهت گیری پپسی به سوی دنیایی تازه

کمپین تبلیغاتی ویژه پپسی برای مشتریان اسپانیایی

بررسی کمپین مواد غذایی سالم برای همه
تبلیغات نوآورانه برند کروگر در حوزه 

خرده فروشی

صنعت خرده فروش��ی دارای زیرش��اخه های بس��یار زیادی اس��ت. تنوع 
خدمات برندها در این حوزه موجب پیدایش برندهای تخصصی ش��ده است. 
برند کروگر نیز یکی از این برندهای تخصصی محس��وب می ش��ود. این برند 
در زمینه خرده فروش��ی مواد غذایی فعالیت دارد. ایده های خالقانه این برند 
در ط��ول بیش از یک ق��رن فعالیتش در عرصه کس��ب و کار موجب جلب 
اعتماد وس��یع مشتریان شده اس��ت. کروگر در سال 2۰۱2 درآمدی معادل 
۹۰ میلیارد دالر کس��ب کرده است بنابراین ما در اینجا با برندی حرفه ای و 

معتبر در میان مشتریان مواجه هستیم.
یک��ی از دغدغه ه��ای اصلی م��ردم در زمینه تهیه م��واد غذایی تازگی و 
سالمت ش��ان اس��ت. تجربه تلخ خرید مواد غذایی تاریخ مصرف گذش��ته یا 
مس��مومیت های غذایی مختلف موجب نگرانی دوچندان مشتریان می شود. 
در طول س��ال های اخیر یکی از اقدامات جالب برند کروگر راه اندازی بخش 
ویژه محصوالت ارگانیگ در ش��عبه های مختلفش است. مشتریان با حضور 
در این غرفه ها امکان خرید محصوالت ارگانیک )بدون استفاده از کود و مواد 

شیمیایی در فرآیند تولید( را دارند. 
کمپین تازه برند کروگر در راس��تای تعهد این برند به عرضه مواد غذایی 
س��الم و بهداشتی طراحی شده اس��ت. نام این برند »مواد غذایی تازه برای 
همه« اس��ت. این کمپین از نقطه نظر پزش��کی و س��المتی ب��ر روی تاثیر 
مواد غذایی س��الم بر روی نحوه رشد نس��ل های آینده و زندگی بهتر مردم 

تمرکز دارد. 
برن��د کروگر علی رغ��م درآمد باال در طول س��ال های اخیر به طور مداوم 
مش��تریان ثابتش را از دس��ت داده اس��ت. این امر موجب راه اندازی پروژه 
بازسازی برند از سوی مدیران این شرکت شد. شرکت کروگر در راستای این 
امر به طور مش��خص اقدام به تغییر لوگوی اصلی برندش و شعار خود کرده 
است. شعار تازه این برند »مواد غذایی تازه برای همه« است. بنابراین ما در 
اینج��ا با کمپین تازه کروگر به عنوان اعالم رس��می دوران تازه ای در عرصه 
فعالیتش مواجه هستیم. رونمایی از این کمپین موجب الزام تمام شعبه های 
کروگر به تغییر لوگوی شرکت شده است. به این ترتیب لوگوی تازه کروگر 

به زودی در تمام شعبه ها رونمایی خواهد شد. 
هدف اصلی کمپین تازه کروگر ایجاد تمایزی آشکار میان برندش با دیگر 
رقباس��ت. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری متفاوت بر روی مشتریان فراهم 
می ش��ود. در واقع مدیران این برند ایراد اصلی کارش��ان در طول چند دهه 
اخی��ر را عدم ایج��اد تفاوت ارزیابی کرده اند. امروزه در دنیای کس��ب و کار 
ایجاد تفاوت آش��کار میان برندمان با س��ایر رقبا اهمیت بسیار زیادی دارد. 
بدون توجه کافی به این نکته برند ما نیز در کنار سایر رقبا حالت کلیشه ای 
به خود خواهد گرفت. برندهای بزرگ همیش��ه توانایی منحصر به فردی در 
تغییر وضعیت شان و ثبات مثال زدنی در حوزه کسب و کار دارند. تعهد تازه 
کروگر برای ایجاد تمایز با س��ایر رقبا »ارائه مواد غذایی تازه به همه مردم« 
اس��ت بنابراین کروگر به نوعی درگیر مس��ئله ارتقای سبد غذایی خانواده ها 
نیز ش��ده اس��ت. همکاری در زمینه حل و فصل مشکالت اجتماعی یکی از 
وظایف مدرن برندها محس��وب می شود. این کار به آنها فرصت تاثیرگذاری 

مطلوب بر روی مخاطب هدف را می دهد. 
هم��کاری کروگر با رس��انه های جمع��ی و ش��بکه های اجتماعی به طور 
گسترده نقطه عطف کمپین »مواد غذایی تازه برای همه« محسوب می شود. 
تا پیش از این س��طح همکاری کروگر با رس��انه ها چندان چشمگیر نبود. به 
عبارت دیگر، کمپین تازه کروگر از استراتژی تازه آن برای تعامل با رسانه ها، 

شبکه های اجتماعی و مشتریان به شیوه ای نوآورانه دارد. 
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علت تغییر لوگوی فیس بوک 

فیس بوک در اقدامی بی  سابقه و پس از سال ها اقدام به اعمال تغییراتی 
جزئی در لوگو برند خود کرده اس��ت. درواقع ش��ما دیگ��ر صرفا لوگو این 
ش��رکت را تنه��ا به رنگ آب��ی مش��اهده نخواهید ک��رد و رنگ های لوگو 
اینستاگرام و واتس اپ نیز به آن اضافه شده است. اگرچه این امر با نظرات 
مثبت و منفی بس��یاری همراه بوده اس��ت، با این حال پیش از هر چیزی 
ضروری اس��ت تا با دلیل اصلی این اقدام آش��نا شویم. درواقع هدف اصلی 
از این اقدام، نمایش این امر بوده اس��ت که فیس بوک، شرکت مادر دو تن 
از برترین و محبوب ترین ش��بکه های اجتماعی و ارتباطی جهان بوده و به 
نوعی خواسته است تا با این اقدام، مالکیت خود را تکرار کند و از احتمال 
تالش برای جداسازی این دو برند در آینده تا حدودی آسوده شود. درواقع 
نس��ل جدید تا زمانی که در این رابطه جست وجویی را انجام ندهند، عمال 
قادر نخواهند بود تا واتس اپ و اینس��تاگرام را متعلق به برندی دیگر تصور 
کنند. برای این اقدام، فیس بوک تنها به اضافه کردن رنگ بس��نده نکرده و 
فونت را نیز تغییر داده اس��ت تا نوعی تمایز نیز ش��کل گیرد. نکته دیگری 
ک��ه در رابطه با این تغییر الزم اس��ت تا به آن توجه کنید این اس��ت که 
ای��ن لوگوی جدید برای تمامی برندهایی که تحت مالکیت فیس بوک قرار 
دارند، به غیر از شرکت مادر)شبکه اجتماعی فیس بوک( مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت، با این حال بسیاری از مخالفان این اقدام، تغییر لوگو را یک 
اق��دام غیرضروری تصور کرده و عقیده دارند که باید لوگویی که تبدیل به 
تاریخچه و اصالت این برند شده است، حفظ شود. با این حال نکته ای که 
باید به آن توجه داشت این است که امروزه شبکه های اجتماعی به صورت 
مکرر در معرض انواع تهدیدها و رسوایی ها خصوصا در زمینه حفظ حریم 
خصوصی کاربران مواجه هس��تند. در چند س��ال اخیر نیز فیس بوک بارها 
با چنین مش��کالت و اتهاماتی مواجه بوده اس��ت. بدون ش��ک این شرایط 
می تواند به س��ایر برندهای این شرکت نیز لطمه ای را وارد کند. همچنین 
م��ارک زاکربرگ همواره به این امر متهم بوده اس��ت که بیش��ترین توجه 
خود را به فیس بوک داش��ته و علت اصلی خرید اینستاگرام و واتس اپ نیز 
تنها برای کنترل و در دس��ت گرفتن دو رقیب بوده است، با این حال این 
اقدام و ایجاد یک لوگو مشترک، بدون شک نگرش مخاطبان و منتقدان را 
دگرگون خواهد ساخت. در نهایت با توجه به این امر که اقدام مذکور اخیرا 
انجام ش��ده اس��ت، باید منتظر نتایج قطعی برای اطمینان از موفقیت آمیز 

بودن آن بمانیم.
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امروزه ش��بکه های اجتماعی یکی از مهم ترین بخش ه��ای زندگی هر کدام از ما 
محس��وب می شود. چند سال پیش هنگامی که در دانشگاه مشغول تحصیل بودم، 
یکی از ترندهای جذاب در شبکه های اجتماعی به نام چالش آب یخ توسعه زیادی 
یاف��ت. در آن زمان همه مردم اقدام به ثبت ویدئوه��ای جذاب از خود و بارگذاری 
آنها در ش��بکه های اجتماعی می کردند. نکته جالب اینک��ه برخی از برندها و افراد 
مش��هور نیز به این کمپین ملحق شدند. این کمپین در راستای حمایت از بیماران 
دارای تجربه ناتوان��ی حرکتی و گرفتگی عضالنی صورت گرفته بود. به این ترتیب 
ه��دف اصلی جمع آوری کمک هزینه درمان برای این بیماران یا اجرای چالش آب 
ی��خ بود. بس��یاری از مردم سراس��ر جهان اجرای این چالش را ب��ه پرداخت هزینه 
مس��تقیم ترجیح دادند. شاید در نگاه نخس��ت جمع آوری هزینه برای این بیماران 
امری شکست خورده محسوب شود. نکته مهم در اینجا جمع آوری 22۰ میلیون دالر 
در سطح جهان برای کمک به این افراد بود. وقتی از موفقیت بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی صحبت می کنیم، عملکردی مشابه کمپین چالش آب یخ مدنظرمان است. 

متاسفانه بسیاری از برندها در تحقق این هدف ناتوان هستند.
بدون تردید بازاریاب ها باید توجه ویژه ای به کمپین های موفق در س��طح جهان 
داشته باشند. بدون توجه به این کمپین ها امکان جلب توجه مخاطب هدف وجود 
ندارد. متاسفانه امروزه بسیاری از کمپین های موجود در شبکه های اجتماعی توان 
ارائه عملکردی مشابه کمپین چالش آب یخ را ندارند. هدف اصلی این مقاله بررسی 
راهکارهای ارتق��ای کیفیت و جذابیت کمپین های بازاریابی اس��ت. به این ترتیب 
امکان نزدیکی هرچه بیش��تر به س��طح کمپین های موفق در شبکه های اجتماعی 

فراهم خواهد شد. 
1. ایجاد اعتبار در شبکه های اجتماعی

یکی از مزیت های اصلی ش��بکه های اجتماعی امکان ایجاد ش��هرت و اعتبار در 
مقیاس وس��یع است. بدون شک شهرت آنالین هر برند اهمیت بسیار زیادی دارد. 
امروزه برندهای بزرگ توجه زیادی به توسعه اعتبار و جایگاه شان در دنیای آنالین 
دارند. به این ترتیب مخاطب همیش��ه آنها را به عنوان برندهای موفق و مرجع در 
ذهن خواهد داشت. مزیت اصلی شبکه های اجتماعی امکان گفت وگو و تاثیرگذاری 
مستقیم بر روی مخاطب هدف است. این امکان در سایر کانال های ارتباطی وجود 
ندارد. در واقع الگوهای س��نتی بازاریابی همیش��ه مبتنی ب��ر گفت وگو با مخاطب 
به واس��طه یک عامل میانجی بود. با این حس��اب اکنون فرصت طالیی در اختیار 

بازاریاب ها برای جلب نظر مخاطب هدف وجود دارد. 
ش��روع فعالیت برای افزایش اعتبار برند در شبکه های اجتماعی همیشه همراه با 
ش��ک و تردید است. بس��یاری از افراد گام نخست را به خوبی تشخیص نمی دهند. 
از نظر من این گام باید با ایجاد هش��تگی اختصاصی ب��رای برندمان صورت گیرد. 
به این ترتیب امکان دسترس��ی کاربران به مجموعه پس��ت های مرتبط با برندمان 

راحت تر خواهد شد. 
هر برندی در شبکه های اجتماعی برنامه مشخصی برای رونمایی از محصوالتش 
دارد. این امر هزینه های جاری هر برند را به طور مش��خص کاهش می دهد. توصیه 
من در اینجا استفاده از هشتگ اختصاصی برای هر کدام از محصوالت مان است. این 

نکات ساده نقش مهمی در افزایش اعتبار برند ما خواهد داشت. 
2. اهمیت تخفیف های آنالین

خرده فروش��ی ها همیشه در مناسبت ها و بازه های زمانی مشخص اقدام برگزاری 
جشنواره های ویژه  می کنند. این امر موجب تقویت انگیزه مشتریان برای خرید بیشتر 
می ش��ود. ایده مورد بررس��ی در این بخش به اندازه کافی ساده است. بر این اساس 
باید ط��رح ارائه تخفیف های برندمان را آنالین پیگی��ری کنیم. این امر مزیت های 
زی��ادی به همراه دارد. یکی از مزیت های مش��خص آن امکان دسترس��ی به دامنه 
وس��یع تری از مخاطب های هدف است. بدون شک یک خرده فروشی بدون استفاده 
از شبکه های اجتماعی فقط امکان تاثیرگذاری بر روی مراجعه کنندگان حضوری را 
خواهد داشت. در نقطه مقابل، برندهای دارای اکانت رسمی در شبکه های اجتماعی 

فرصت دسترسی به دامنه هرچه وسیع تری از مشتریان را خواهند داشت. 
یک��ی از بهتری��ن عملکردها در زمینه ارائه تخفیف آنالی��ن مربوط به برند حوزه 
بازی های دیجیتال به نام Play N Trade است. این برند در اکانت رسمی اش در 
فیس بوک اقدام به ارائه تخفیف های گسترده برای خرید محصوالت مختلفش کرد. 
به این ترتیب آگاهی کاربران فیس بوک نسبت به فعالیت این برند در سطح جهانی 

گسترش ویژه ای یافت. 
3. نمایش مشتریان خوشحال

تجربه خرید مطلوب از یک برند همیش��ه موجب ترغیب مش��تریان بیش��تر به 
مراجعه و خرید بیشتر خواهد شد. امروزه بسیاری از برندها نسبت به این نکته توجه 
ویژه ای دارند. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان به شیوه ای تاثیرگذار 
فراهم می ش��ود. محور اصلی اغلب ای��ن کمپین ها نمایش فرآیند خرید محصوالت 

است. عنصر شادی و خنده پای ثابت این نوع تبلیغات محسوب می شود. 
یکی از راهکارهای مناس��ب برای طراحی کمپین های مرتبط با تجربه مشتریان 
اس��تفاده از محتوای تولیدی کاربران )UGC( اس��ت. فرآیند استفاده از محتوای 
تولیدی کاربران ش��امل دع��وت از آنها برای به اش��تراک گذاری محتوای مرتبط با 
برندمان از طریق هشتگی مش��خص است. هشتگ موردنظر باید پیوند مناسبی با 
وضعیت برندمان نیز داش��ته باشد. به این ترتیب شانس برندمان برای تاثیرگذاری 

هرچه بیشتر بر روی مخاطب افزایش خواهد یافت. 
بی تردی��د اس��تفاده مداوم از محتوای تولیدی کاربران جل��وه حرفه ای به برند ما 
نخواهد داد. به همین خاطر توصیه من در این بخش استفاده از این نوع محتوا هر 
هفته یکبار است. به این ترتیب مخاطب با استفاده از این نوع محتوا دچار ناراحتی 

یا ذهنیت نامناسب نخواهد شد. 
بهتری��ن مث��ال در م��ورد نمای��ش مش��تریان خوش��حال مربوط ب��ه کمپین 
»اشتراک گذاری یک کوک« برند کوکاکوال است. این برند با رونمایی از این کمپین 
توجه بس��یار زیادی در مقیاس جهانی به خود جلب کرد. به این ترتیب بسیاری از 
مشتریان طرفدار پپسی نیز به سوی استفاده از محصوالت این برند متمایل شدند. 

4. برگزاری مسابقات آنالین
مردم عالقه بسیار زیادی به برنده شدن در مسابقات و دریافت جایزه های مختلف 
دارند. درست به همین خاطر برگزاری مسابقات آنالین ایده بسیار جذابی محسوب 
می ش��ود. بدون ش��ک بهترین پلتفرم برای برگزاری این نوع مس��ابقات شبکه های 
اجتماعی است. به طور معمول در این فضا امکان تعامل بهتر میان برندها و کاربران 
وج��ود دارد. نکت��ه مهم در این میان انتخاب جایزه ای مرتبط با برندمان اس��ت. به 
عنوان مثال اگر برند ش��ما در زمینه تولید لوازم جانبی گوشی همراه فعالیت دارد، 
جایزه کمپین باید یکی از محصوالت برندمان باشد. توجه به ارزش باالی جایزه های 
مسابقات نقش مهمی در تقویت انگیزه کاربران برای مشارکت هرچه بیشتر خواهد 

داشت. 
الگوهای برگزاری مسابقه در شبکه های اجتماع بسیار متنوع است. برخی از برندها 
از کاربران برای تگ گردن دوستان شان به منظور شرکت در مسابقه دعوت به عمل 

می آورند. برخی دیگر نیز پرس��ش هایی درباره برندش��ان را مطرح می کنند. گاهی 
اوقات هم ماهیت مس��ابقه شرکت در یک بازی آنالین است. در هر صورت مسابقه 

موردنظر برند ما باید جذابیت کافی برای مخاطب داشته باشد. 
5. ضرورت ترغیب مخاطب به سوی عملی خاص

بازاریابی در شبکه های اجتماعی با هدف سرگرمی صرف انجام نمی شود. برندها 
از اختصاص بودجه و زمان مشخص انتظارات زیادی دارند. مهم ترین انتظار برندها 
جلب نظر مشتریان و فروش بیشتر است بنابراین ترغیب مشتریان به سوی عملی 
خاص اهمیت زیادی دارد. متاس��فانه بس��یاری از کمپین های برندها در شبکه های 
اجتماعی فاقد چنین ویژگی اساس��ی است. به این ترتیب کاربران پس از مشاهده 
محت��وای موردنظر هیچ انگیزه ای برای مش��اهده بیش��تر محص��والت آن برند یا 

خریدشان نخواهد داشت. 
فرآیند ترغیب کاربران به سوی عملی خاص چندان دشوار نیست. به عنوان مثال، 
درخواس��ت از آنها ب��رای ثبت نام در خبرنامه برندمان ب��ه منظور دریافت اطالعات 

مربوط به محصوالت مان ایده مناسبی خواهد بود. 
6. افزایش تعامل با نظرسنجی آنالین

امروزه در اغلب ش��بکه های اجتماعی امکان برگزاری نظرس��نجی آنالین وجود 
دارد. این امر فرصت مناسبی برای برندها در راستای تعامل بیشتر با مخاطب هدف 
ایجاد می کند. پرسش ما باید معطوف به مسئله ای مهم برای کاربران باشد. فقط در 
این صورت انگیزه آنها برای مشارکت و تعامل با برندمان تقویت خواهد شد. مشکل 
بسیاری از برندها ناتوانی در زمینه طراحی پرسش های جذاب برای مخاطب است. 

به این ترتیب همیشه اختالفی میان برداشت برندها از کیفیت نظرسنجی شان و ایده 
کاربران در مورد آنها باقی خواهد ماند. 

یکی از بهترین ش��رکت ها در زمینه طراحی نظرس��نجی های جذاب و کاربردی 
برند توربو تکس اس��ت. این برند همیشه به نحوه اس��تفاده کاربران از نرم افزارهای 
خ��ود واکنش نش��ان می دهد. این واکنش براس��اس اطالعات جمع آوری ش��ده در 
نظرس��نجی های آنالین ص��ورت می گیرد. پی��ش از این برند تورب��و تکس هزینه 
نس��بتا زیادی برای برگزاری دوره های نظرخواهی از مشتریان انجام می داد. توسعه 
شبکه های اجتماعی نقش مهمی در کاهش هزینه های جاری این برند داشته است. 

7. همکاری با اینفلوئنسرهای باتجربه
بازاریاب��ی تاثیرگذار یکی از ترندهای مش��هور در دنیای آنالین اس��ت. یک فرد 
تاثیرگذار به پشتوانه مخاطب های پرش��ماری که دارد، اقدام به همکاری تجاری با 
برندهای فعال در حوزه تخصصی اش می کند. نکته مهم در این میان توجه به سطح 
تجربه، مهارت و دانش اینفلوئنس��ر موردنظرمان است. متاسفانه بسیاری از برندها 

در پی همکاری با افراد تاثیرگذار غیرمعتبر با اعتماد مشتریان شان بازی می کنند. 
نکت��ه جالب در مورد صنع��ت بازاریابی تاثیرگذار پیش بینی موسس��ه بازاریابی 
دیجیتال از گردش مالی ۱۰ میلیارد دالری این حوزه تا سال 2۰2۰ است بنابراین 

باید چنین حوزه ای به طور جدی مدنظر برندها قرار داشته باشد. 
8. تاثیرگذاری ویدئوهای زنده

الگوی س��نتی بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی مبتنی بر تولید محتوا و سپس 
بارگذاری  اش بود. امروزه با پیش��رفت فناوری و نوآوری های ش��بکه های اجتماعی 
امکان بارگ��ذاری ویدئوی زنده )Live( وجود دارد. مزی��ت اصلی این نوع ویدئوها 
امکان گفت وگوی مس��تقیم مشتریان با نماینده برند پیرامون نکات مختلف است. 
توصی��ه من در این بخش اس��تفاده از مدیرعامل برندمان ب��ه عنوان فرد حاضر در 

ویدئوی زنده است. این امر اعتبار قابل توجهی به ویدئوهای برندمان خواهد داد. 
9. کارمندان شرکت به عنوان سوژه بازاریابی

استفاده مناس��ب از اعضای برند به عنوان بخشی از فرآیند بازاریابی ایده تازه ای 
نیس��ت. با این حال اس��تفاده از آن در شبکه های اجتماعی چندان مورد توجه قرار 
ندارد. امروزه بسیاری از برندها به دنبال استفاده از المان های نوآورانه برای جلب نظر 
مشتریان هستند. بدون تردید صحبت کارمندان شرکت مان درباره تجربه همکاری 
با ما و تولید محصوالت مختلف برای هر کاربری جذاب خواهد بود. یکی از ایده های 
مناس��ب در این میان نمایش پش��ت صحنه کسب و کار اس��ت. بی تردید همه ما 
عالقه مند به مشاهده فرآیند تولید محصوالت مورد عالقه مان هستیم. به عالوه، این 

امر شجاعت برند ما در راستای نمایش خط تولیدش را نشان می دهد. 
برند اس��کیم عملکرد شایان توجهی در زمینه اس��تفاده از کارمندانش به عنوان 
سوژه اصلی بازاریابی آنالین دارد. کارمندان این برند هر چند وقت یک بار مدیریت 
کل اکانت اینستاگرامی اس��کیم را برعهده می گیرند. به این ترتیب کاربران تجربه 
مشاهده وضعیت کار و فعالیت یکی از کارمندان این شرکت در طول روز را خواهند 

داشت. 

10. نمایش پشت صحنه کسب و کار
بی ش��ک حرف قبلی با بحث کنونی ارتباط بس��یار زیادی دارد. در بحث قبلی به 
تجربه برند اسکیم در مورد استفاده از کارمندان اش اشاره کردیم. نکته موردنظر من 
در این بخش تمرکز بر روی نمایش پش��ت صحنه کس��ب و کارمان به صورت کلی 
است. این امر شامل نمایش سوژه هایی فراتر از فعالیت کارمندان است. اگر در زمینه 
خرده فروشی فعالیت دارید، نمایش نحوه پرورش میوه ها در باغ های مختلف و خرید 

آنها از سوی شما جالب خواهد بود. 
امروزه شبکه های اجتماعی تاثیر بسیار شگرفی بر روی وضعیت برندها دارد. اغلب 
برندها در این فضا اقدام به تولید محتوای جذاب می کنند. نکته مهم در اینجا توانایی 
ما برای نمایش ایده های نوآورانه است بنابراین نمایش پشت صحنه کسب و کار باید 

با هدف پرداختن خالقانه و غیرکلیشه ای به این موضوع صورت گیرد. 
11. پوشش آنالین و زنده رویدادهای کاری

امروزه در سطح جهان همایش های بسیار زیادی پیرامون فعالیت برندها برگزار می شود. 
نکته مهم در مورد اغلب این همایش ها عدم پوشش مناسب برای مخاطب عالقه مند 
است. بدون تردید شماری از افراد دارای امکان حضور در همایش خود را به محل برگزاری 
خواهند رساند. ایده مدنظر من طراحی ساز و کارهایی برای استفاده سایر افراد از محتوای 
مورد بحث در همایش هاست. بدون تردید هیچ ابزاری به اندازه شبکه های اجتماعی برای 
پوشش رویدادهای کاری مهم نیست. استفاده از سیستم بارگذاری ویدئوی زنده امکان 
جلب نظر کاربران مختلف در سراسر جهان به همایش موردنظر را فراهم خواهد کرد. به 

این ترتیب تاثیرگذاری کمپین ما چند برابر خواهد شد. 
12. استفاده از کمپین های ویروسی

کمپین های ویروسی بر روی فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به منظور 
تبدیل ش��ان به س��فیر برندمان تاکید دارد. این امر شامل اس��تفاده از تکنیک های 
جذاب برای دامنه مش��خصی از کاربران و جلب نظرش��ان است. امروزه اغلب افراد 
محتوای مورد پسندشان را با دیگران به اشتراک می گذارند. نکته جالب اینکه مردم 
به صحبت های دوستان شان بیشتر از گفته های برندها توجه دارند بنابراین استفاده 
از الگوی بازاریابی ویروس��ی تاثیرگذاری بس��یار زیادی بر روی کسب و کار برندها 

خواهد داشت. 
13. طراحی هشتگ های مرتبط با رویدادها

پوش��ش اخبار مربوط به برنده��ا فقط از طریق پخش زنده امکان پذیر نیس��ت. 
خوش��بختانه امروزه امکانات بس��یار زیادی در اختیار برندها قرار دارد. یکی از این 
امکانات اس��تفاده از هشتگ های تاثیرگذار است. مزیت اصلی این نوع از هشتگ ها 
تمرکز محتوای مرتبط با رویداد موردنظر در یکجاست. در نتیجه کاربران برای جلب 

نظر مخاطب هدف دشواری چندانی نخواهند داشت. 
14. تعامل دوجانبه با مشتریان

فضای ش��بکه های اجتماعی و ماهیت بازاریابی مدرن تعامل فعال با مش��تریان 
را ایجاب می کند. متاس��فانه هنوز هم بس��یاری از برندها در این زمینه با مشکالت 
زیادی مواجه هستند. بخش اصلی چالش ها مربوط به اتکای اغلب برندها به استفاده 
از الگوهای تک س��ویه و س��نتی اس��ت. در زمینه تعامل با مشتریان و به طور کلی 
فالوورها اکانت های مربوط به ستاره های دنیای هنر و ورزش عملکرد مطلوبی دارند. 
اکانت رسمی باش��گاه لیورپول همیشه بخشی از استوری ها و پست های خود را به 
مصاحبه و گفت وگو با طرفدارها اختصاص می دهد. همین امر موجب توجه گسترده 

طرفدارهای این تیم به صفحه رسمی باشگاه شان شده است. 
15. استفاده از مناسبت ها به عنوان عنصر روحیه بخش

مناسبت های مختلف فرصت مناسبی در اختیار برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف ایجاد می کند. نکته مهم در اینجا تولید محصوالتی با حال و هوای 
مناس��ب مورد نظر است. به عنوان مثال، برند پپسی در کریسمس چند سال پیش 
محصوالت خود را با بس��ته بندی ویژه کریسمس روانه بازار کرد. این نکته ساده بر 
روی افزایش فروش پپس��ی در دوران کریس��مس تاثیر بسیار زیادی داشت. گاهی 
اوقات همین نکته های س��اده تاثیر بس��یار مطلوبی بر روی فعالیت برندها خواهد 

داشت. 
16. تولید محتوای آموزشی

بازاریابی در شبکه های اجتماعی همیشه معطوف به سرگرمی نیست. گاهی اوقات 
باید اطالعات کاربردی نیز در اختیار مخاطب قرار داد. به این ترتیب جایگاه برند ما 
از یک بنگاه تجاری به مشاوری مطمئن ارتقا خواهد یافت. امروزه بسیاری از برندها 
هزینه های س��نگینی برای ارتقای جایگاه شان به یک برند مطمئن انجام می دهند. 
نکته مهم در اینجا توجه به س��طح نیاز مخاطب هدف اس��ت. به هر حال محتوای 
آموزش��ی ما باید به کار مخاطب هدف مان بیاید. در غیر این صورت توجه چندانی 

به آن نخواهد شد. 
17. مشارکت در ترندهای مشهور

امروزه در حوزه بازاریابی مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی به طور مداوم برخی از 
ترندها گوناگون مطرح می شود. این ترندها در ارتباط با حوزه های سرگرمی، تولید 
محت��وا و فعالیت برندها قرار دارد. بدون ش��ک حضور فعال برند ما در زمینه تولید 
محتوا براس��اس این نوع ترندها اهمیت بس��یار زیادی دارد. ب��ه این ترتیب امکان 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فراهم خواهد شد. 
نکته مهم درخصوص ترندهای محبوب طراحی هش��تگ های ویژه است. برند ما 
برای تولید محتوای بازاریابی امکان استفاده از این هشتگ ها را خواهد داشت. به طور 
کلی کاربرد هشتگ ها در شبکه های اجتماعی بسیار وسیع است. یکی از زمینه های 
اصل کاربرد ترندها حوزه بازاریابی برای برندهاس��ت. این امر موجب تداوم جذابیت 

آنالین برندمان برای مخاطب خواهد شد. 
18. درخواست از کاربران برای نگارش کپشن

همه ما تجربه مش��اهده پست هایی با درخواس��ت برندها برای طراحی کپشن از 
س��وی کاربران را داشته ایم. این ترند نوعی مسابقه جذاب محسوب می شود. به این 
ترتیب به بهترین کپشن ها جایزه تعلق خواهد گرفت. ترغیب کاربران به تولید محتوا 
)در اینجا کپشن( پیرامون برندمان اهمیت بسیار زیادی دارد. استفاده از شیوه های 

خالقانه در این راستا شانس برند ما را افزایش خواهد داد. 
نکت��ه مه��م درخصوص انتخاب کپش��ن های برتر در مس��ابقه برندمان توجه به 
خالقیت کاربران اس��ت. برخی از الگوهای طراحی کپشن بدل به کلیشه های رایج 
شده اند، بنابراین در مس��ابقه مان باید به کاربران نوآور توجه ویژه داشته باشیم. در 
صورت کیفیت باالی کپش��ن های آنها حتی امکان همکاری برای مدیریت محتوای 

متنی برندمان در حوزه بازاریابی آنالین وجود خواهد داشت. 
19. توجه به المان های سرگرم کننده

بدون ش��ک بخش قابل توجهی از فضای شبکه های اجتماعی به حوزه سرگرمی 
اختصاص دارد. اغلب ما عالقه مند به مش��اهده محتوای س��رگرم کننده و جذاب در 
شبکه های اجتماعی هستیم بنابراین تولید محتوای سرگرم کننده باید بخش مهمی 
از فعالیت برند ما در شبکه های اجتماعی را تشکیل دهد. با نگاهی کوتاه به وضعیت 
فعالی��ت برندهای بزرگ در ش��بکه های اجتماعی به خوبی ماهیت محتوای جذاب 
قابل شناسایی خواهد بود بنابراین توصیه من در این بخش ارزیابی وضعیت فعالیت 

برندهای بزرگ در شبکه های اجتماعی است. 
hubspot :منبع

مشتری سازی با 6 اقدام طالیی)1(

بدون ش��ک ایجاد مش��تری، مهم ترین اقدام در زمین��ه بازاریابی 
محس��وب می ش��ود. اگرچه الزامی بودن این امر برای همگان کامال 
مش��خص اس��ت، با این ح��ال انتخ��اب روش های نادرس��ت باعث 
می شود تا ش��اهد برندهای متعددی باش��یم که عملکرد آنها کامال 
ضعی��ف و حت��ی دارای نتایج عکس اس��ت. در ای��ن رابطه اگرچه 
می توان روش های متعددی را نام برد، با این حال ش��روع شما باید 
با اساس��ی ترین اقدامات باش��د تا زمینه الزم برای فعالیت بیش��تر 
مهیا ش��ود. در همین راس��تا به بررس��ی ش��ش اقدام طالیی برای 

مشتری سازی، خواهیم پرداخت. 
1-کامال صادقانه رفتار کرده و احساس امنیت را برای 

مشتریان خود ایجاد کنید 
اگرچه به دس��ت آوردن مشتری اقدامی سخت محسوب می شود، 
ب��ا این حال حفظ آنها بدون ش��ک گامی دش��وارتر خواهد بود. در 
بسیاری از موارد مشاهده می شود که افراد پس از خرید خود، کامال 
احس��اس پشیمانی را داش��ته و برند مذکور را در لیست سیاه خود 
قرار می دهند. برای جلوگیری از این اتفاق ضروری اس��ت تا صداقت 
را ب��ه عنوان یک اص��ل کاری مهم پذیرفته و ه��دف اصلی خود را 
جل��ب رضایت مش��تری قرار دهید. بدون ش��ک با این اس��تراتژی، 
کسب س��ودهای کالن و حضور طوالنی مدت، کامال طبیعی خواهد 
بود. برای این امر توصیه می ش��ود تا بزرگترین منتقد خود باشید و 
در کن��ار نمایش نقاط قوت، ضعف ه��ای موجود را نیز معرفی کنید. 
درواقع توجه داش��ته باشید که هیچ برندی را نمی توان در باالترین 
س��طح دانس��ت. بدون ش��ک وجود ضعف در هر محصول و برندی، 
ام��ری کامال طبیع��ی خواهد بود. به همین خاط��ر نباید برای بهتر 
نش��ان دادن خود، اقدام به فریب مش��تریان ک��رد. درواقع تنها یک 
بار خرید کردن از ش��ما مهم نبوده و الزم اس��ت تا به نحوی رفتار 
کنید که مشتری، به طرفدار وفادار شما تبدیل شود. به عنوان نکته 
پایانی، ذکر این امر ضروری اس��ت ک��ه اعتراف به وجود ضعف ها به 
معنای درست بودن آنها نیست و ضروری است تا برای بهبود خود، 
برنامه ریزی داش��ته باشید. درواقع اگر مشکالت موجود، برای مدت 
طوالنی باقی بمانند، دیگر صداقت شما نیز تاثیر خاصی را به همراه 
نخواهد داشت. درواقع مش��تری باید اطمینان داشته باشد که شما 

برندی رو به رشد محسوب می شوید. 
2-آزمایش گربه شرودینگر را مورد توجه قرار دهید 

این آزمایش در سال ۱۹۳۵ از سوی فیزیکدان مطرح آقای اروین 
ش��رودینگر مطرح شده اس��ت. برطبق آن الزم است تا فرض کنید 
که  گربه ای در فضایی زندانی اس��ت. در این محفظه یک شیشه گاز 
س��یانور، یک چکش، یک حسگر پرتوزا و یک منبع پرتوزا نیز وجود 
دارد. ذرات پرتوزا به صورت نامنظم تابش می کنند و به همین دلیل 
ب��رای آنه��ا نیمه عمر در نظر می گیرند. حال فرض کنید حس��گر و 
چکش طوری تنظیم ش��ده باش��ند که در صورت تابش موج پرتوزا 
بین س��اعت ۱2 و ۱2:۰۱، چکش شیش��ه حاوی گاز را شکس��ته و 
گربه مذکور جان خود را از دس��ت بدهد. اگر از طریق فرمول نیمه 
عم��ر منبع، احتم��ال تابش بین س��اعت ۱2 و ۱2:۰۱ را ۵۰  درصد 
پیش بین��ی کنی��د، به هنگام باز کردن درب محفظه ش��ما یا با یک 
گربه زنده و یا مرده مواجه خواهید بود. درواقع هیچ احتمالی وجود 
ندارد که با گربه ای مواجه ش��وید که نیمی از آن مرده و نیمی دیگر 
زنده باش��د. اگرچه ای��ن آزمایش یک اصل مه��م در زمینه فیزیک 
کوانت��وم را به اثبات می رس��اند، با این ح��ال در زمینه بازاریابی نیز 
می توان از آن اس��تفاده کرد. درواقع شما پس از انجام اقدامات خود 
ب��رای ترغیب کردن افراد برای خرید، دو نتیجه را ممکن اس��ت به 
دست آورید. در حالت نخست، شما با افرادی مواجه خواهید شد که 
به مش��تریان شما تبدیل شده اند و در حالت دیگر هیچ گونه تمایلی 
به وجود نیامده و افراد کامال بدون واکنش هستند. تحت این شرایط 
توصیه رایج این اس��ت که تالش بیش��تری را برای جذب حداکثری 
داشته باش��ید، با این حال این امر کامال اشتباه بوده و الزم است تا 
به این باور دس��ت پیدا کنید که شما حتی در بهترین حالت ممکن 
نیز قادر به مشتری س��ازی ۱۰۰درصد نخواهید بود. به همین خاطر 
ضروری اس��ت تا وقت و هزینه خود را صرف پیدا کردن افراد جدید 
کنید. درواقع شما ابدا با فردی مواجه نخواهید شد که همزمان هم 
خواهان تبدیل ش��دن به مش��تری و هم عدم تمای��ل در این زمینه 
را داش��ته باش��د. به همین خاطر توجه به آزمای��ش فکری مذکور، 
می تواند شما را به دید واقع گرایانه تری در زمینه بازاریابی برساند. 
ادامه دارد ...
hellodigital :منبع
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چطور با کارمندان خود دوست باشیم؟
اگر در عین مشخص کردن مرزها، عالقه  خالصانه ای به تعامل با دیگران نشان 
دهید، نتیجه بهتری از کارها خواهید گرفت. ما انسان ها ساخته شده ایم تا بخشی 
از گروه باشیم و با دیگران دوست شویم اما در محل کار، مقوله دوستی می تواند 
به موضوع پیچیده ای تبدیل ش��ود، به خصوص اگر شما رئیس باشید. در بیشتر 
موارد، بهتر اس��ت که کارمندان صرفا نسبت به شما حس خوبی داشته باشند 
و لقب »بهترین رفیق« را به شخص دیگری بدهند. با ما همراه باشید تا بیشتر 

درباره روابط دوستانه میان رئیس  و کارمندان توضیح دهیم.
نیاز به فاصله مناسب

ب��ا مش��خص کردن حدومرزها ب��ا کارمندان ب��ه آنها کم��ک می کنیم تا 
سلس��له مراتب  ش��غلی را بهت��ر درک کنند. ب��ا اینکه ش��ما و کارمندان تان 
می توانید رفتاری بس��یار دوستانه و همدالنه داشته باشید، همه افراد متوجه 
اختالف عناوین ش��غلی شما براساس تجربه و مهارت های تان خواهند شد و 
در آخر تصمیم گیرنده نهایی ش��ما هس��تید. به عبارتی، ماهیت ش��غلی شما 
ایجاب می کند که خواس��ته های دوستانه برای ایجاد قدرت برابر میان افراد 
را کنار بگذارید. اگر س��اختار سلس��له مراتب شغلی را با ش��فافیتی مناسب 
کارآمد کنید، مرزهای مشخص تری خواهید داشت که سرگشتگی کارمندان 
را درباره نقش ها و وظایف ش��ان از بین می ب��رد. از این منظر، ایجاد مرزهای 

مستحکم مفید هستند و امکان بهره وری را افزایش می دهند.
همچنین وجود فاصله مناس��ب می تواند تقاضا و انتظار کارمندان را برای 
داشتن نقشی فراتر از وظایف ش��ان کمرنگ  کند. این موضوع به خصوص در 
ش��رکت های بزرگ تر که دوست بودن و داش��تن روابط صمیمی با همه کار 

مشکلی به نظر می رسد، بسیار مهم است.
دنیای متفاوت یعنی از جداسازی رؤسا خبری نیست

ام��ا کارمندان تنها به ش��فافیت وظایف و منصف بودن ش��ما نیاز ندارند. 
تحقیقات نشان می دهند که مسائل اقتصادی و FOMO )اصطالحی جالب 
 )»Fear of Missing Out« و جدید به معنای ترس از دست دادن لحظه
باعث ش��ده اند که کارمندان از استراحت کردن یا زودتر به خانه رفتن حس 
خوبی نداش��ته باش��ند و معموال ساعت های بیش��تری در شرکت بمانند. در 
صورتی که آنها در گذش��ته می توانستند برای کامیابی و ساختن ارزش های 
ش��خصی به فعالیت ها و روابط خارج از محی��ط کار تکیه کنند. حاال باید به 
زمان زیادی که در محل کار س��پری می کنن��د و اتفاقاتی که آنجا می افتد، 
متکی باشند. کارمندان بیش از سفر و پاداش، به پیدا کردن مسیر زندگی و 

اهداف شخصی شان نیاز دارند.
و چه چیزی این خواس��ته ها را برآورده می کند؟ داشتن رابطه و دوستی. 
فرصتی برای تبادل درک و ش��ناخت که در حین مش��ارکت ارزشمندش��ان 
ب��ه وجود می آید. حاال این نکت��ه را مدنظر قرار دهید که »اعتماد« می تواند 
برای کار کردن ایجاد انگیزه کند. وقتی مردم بدانند ش��ما چه کسی هستید 
و هدف تان چیس��ت، راحت تر به ش��ما اعتماد می کنند و با اشتیاق بیشتری 
به کمک تان می آیند. این افراد کاری را که به آنها سپرده اید انجام می دهند 
زیرا به قدری ش��ما را می شناس��ند که برای تان احترام قائل باشند؛ نه صرفا 
ب��ه این دلیل که آنها را مجبور به انج��ام کاری کرده اید و درواقع، کارمندان 
سازمان های معتبر، ۱۱ برابر بیشتر از شرکت های رقیب، شرکت خودشان را 
نوآور توصیف می کنند. بنابراین رؤسا باید تا حدودی به سمت کارمندان شان 
دس��ت دوس��تی دراز کنند. هرچه رئیس ها خودکامه تر و نچس��ب تر به نظر 
برس��ند، نارضایتی، بدگمانی و عملکرد ضعیف ت��ری در بین کارمندان دیده 

می شود که درنهایت موجب شکست کسب و کار شرکت خواهد شد.
پیداکردن جایگاه مناسب

همان طور که گفتیم، بهترین رئیس ها کس��انی هس��تند که رهبرانی همدل 
هستند و بدون پیچیدگی های بغرنج، با کارمندان شان روابط دوستانه ای برقرار 
می کنن��د. آنها عالقه مندی و حمایت  واقعی ش��ان را ابراز می کنند و ش��ناخت 
مناس��بی از هر کارمن��د دارند، اما بیش ازحد با کارمندان وارد روابط ش��خصی 
نمی ش��وند و موقعی��ت رهبری و عملکرد قاطعانه خودش��ان را حفظ می کنند. 

معاشرت و ارتباط آنها با کارمندان شان استوار و درعین حال مهربانانه است.
اگر با کارمندان خود صمیمی نیستید این نکات را مدنظر قرار دهید:

• درباره نظرات، سرگرمی ها و روند فکری آنها بیشتر سؤال بپرسید.
• به ص��ورت داوطلبانه و در حین تعریف ک��ردن ماجرایی اطالعاتی درباره 

خودتان بدهید.
• سیاس��ت درهای باز را دایر کنید و اطالعات تماس تان را در دس��ترس 

کارمندان قرار دهید.
• به کارمندان تان در پروژه های دشوارتر اعتماد کنید.

• موقعیت های��ی ب��رای کارمن��دان فراه��م کنی��د ت��ا بتوانی��د در حین 
راهنمایی کردن، وقت بیشتری را با آنها بگذرانید.

• گوش دهی��د و بیاموزید؛ نه اینکه بخواهید پاس��خ دهید و اطالعات تان 
را به رخ بکشید.

• تشکر کنید و قدردانی تان را نشان دهید. در مورد چیزی که قدردان آن 
هستید از کلمات دقیق و مشخص استفاده کنید.

• تا جایی که می توانید مثبت باشید. اکثر افراد جذب کسانی می شوند که 
روحیه باال و انرژی بیشتری دارند.

• به کارمندان تان درباره پروژه ها و موقعیت ش��رکت تان اطالعات موثق و 
به روز ارائه دهید.

• احساس��ات تان را بروز دهی��د. وجود نورون های آین��ه ای در مغز، یعنی 
مردم چیزی را که به آنها نش��ان می دهید، حس می کنند بنابراین در تماس 
بودن با احساسات  ش��خصی تان و پنهان نکردن  آنها، راهگشای ارتباط موثر 

با کارمندان خواهد بود.
اگر زیادی با کارمندان تان صمیمی هستید:
• ساعت کاری سختگیرانه تری تنظیم کنید.

• دستور جلسه های مش��خص تری تنظیم کنید تا رشته کالم به راحتی از 
حیطه کاری خارج نشود.

• دعوت های خارج از محیط کار را با رعایت ادب رد کنید.
• درباره انتظارهایی که نس��بت به ه��ر وظیفه وجود دارد واضح تر صحبت 

کنید و در طول بازنگری ها، دوباره روی آنها تأکید کنید.
• ه��ر زم��ان ک��ه مکالمه های ش��ما با کارمن��دان بیش ازحد ش��خصی و 

غیرضروری شد، در لحظه این موضوع را به آنها گوشزد کنید.
• توضیحاتی را که در رابطه با ش��رکت در نظر گرفته ش��ده اس��ت، پیش 

روی خودتان قرار دهید.
• تغییرات س��اده ای در محیط ایجاد کنید تا مرزها مش��خص شوند؛ مثال 

میزتان را طوری قرار دهید که رو در روی کارمندان قرار بگیرید.
به عنوان رهبر، باید هم برای وظایف خود و هم کس��انی که راهنمایی شان 
می کنید احترام قائل باش��ید. گرچه صمیمیت زیاد دوستان بیشتری را گرد 
ش��ما جمع می کند، اما محیط کار نباید از عرف معمول خود خارج ش��ود. با 
خودتان درباره خود و فرهنگ تان صادق باشید. سپس هر کاری برای ایجاد 

تعادل بهتر الزم است انجام دهید.
inc/chetor :منبع

رهبری
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ضر ب االجل ها نیروهای کاری بسیار قدرتمندی هستند که مهم ترین 
وظایف را مش��خص می کنند، تمرکز به وجود می آورند و ما را به  سمت 
اتمام کارها س��وق می دهند. به همین دلیل اس��ت که پروژه های بدون 
ضرب االجل برای هفته ها، ماه ها و حتی س��ال ها در لیس��ت کارهای مان 
خاک می خورند. در این مطلب راجع  به همین مش��کل صحبت خواهیم 
ک��رد و پس از مقدمه ای کوتاه، س��ه راهکار را ب��رای ایجاد انگیزه در به 

پایان رساندن پروژه های بدون ضرب االجل، معرفی می کنیم.
گاهی اوقات این خاک خوردن در فهرست کارها، ریشه در مبهم بودن 
پروژه، خسته کننده بودن یا مشخص نبودن روال انجام آن دارد. طبیعی 
اس��ت که چنین پروژه ای از فهرست اولویت های مان خط بخورد، چراکه 
کار ک��ردن روی آن م��ا را مع��ذب می کند، اما گاهی ه��م پروژه چنین 
ویژگی های��ی ندارد و به  تعویق انداختن آن وابس��ته به ش��رایط اس��ت: 
یعنی کارهای دارای ضرب االجلی داریم که رس��یدگی به آنها برای مان 
ضروری تر اس��ت. به همین خاطر فرصت رس��یدن ب��ه پروژه های بدون 

ضرب االجل را پیدا نمی کنیم.
در بیشتر مواقع، به خاطر کار نکردن روی چنین پروژه هایی، از جانب 
دیگران سرزنش نمی شویم. فقط خودمان از اینکه نمی توانیم انجام شان 
بدهیم و مدت هاس��ت که آنها را دست نخورده باقی گذاشته ایم، احساس 
ب��دی پیدا می کنیم. به ع��الوه، وقتی کاری مهم باش��د، اما ضرب االجل 
نداش��ته باشد، هر لحظه ممکن است کارفرما س��راغش را بگیرد و فکر 
اینکه در چنین زمانی چیزی برای ارائه کردن نداریم، نگران مان می کند.

بیایید از وارس��ی مش��کل بگذریم و ببینیم که چ��ه راه حلی برای آن 
وج��ود دارد؟ وقتی می خواهیم یا نیاز داریم که کاری بدون ضرب االجل 
را به  اتمام برس��انیم، چطور باید برای انج��ام دادنش انگیزه کافی ایجاد 
کنیم؟ در ادامه سه راهکار را برای حل این مشکل معرفی خواهیم کرد.

1. تعیین ضرب االجل
اگ��ر پ��روژه ای ضرب االجل ندارد، به این معنا نیس��ت ک��ه خودمان 
نمی توانی��م برای آن ضرب االج��ل تعیین کنیم. مث��ال می توانیم موعد 
مشخصی برای به  اتمام  رساندن پروژه موردنظر تعیین کنیم و هر هفته 
زمانی را برای رسیدگی به آن کنار بگذاریم یا زمان مشخصی در روز را 

به پیش بردن کارهای مرتبط به آن اختصاص دهیم.
تعهدات��ی را ک��ه در این رابطه ب��رای خودتان ایج��اد کرده اید، جایی 
یادداش��ت کنید. بهترین انتخاب، تقویمی اس��ت ک��ه در آن وظایف و 
تاریخ رسیدگی به آنها را یادداشت می کنید. اگر می دانید در اوقاتی که 
سرتان ش��لوغ است، جایی برای رسیدگی به کارهای بدون ضرب االجل 
ندارید، زمانی را تعیین کنید که سرتان خلوت تر است و می توانید واقعا 

به تعهدی که داده اید عمل کنید.
وقتی موعدی را برای به  اتمام رس��اندن پ��روژه )یا بخش هایی از آن( 

تعیی��ن می کنید، درک بهتری از اولویت آن پیدا خواهید کرد. به عالوه، 
چنین شرایطی در شما حس ضروری بودن کار را ایجاد می کند.

در همی��ن حین که ب��ه زمان بندی وظایف تان فک��ر می کنید، تعداد 
کارهایی را که زمان اتمام مشخصی ندارند و باید به آنها رسیدگی کنید، 
مشخص کنید. اگر تعداد این کارها زیاد است، با اختصاص دادن هر ماه 
به یکی از آنها، شانس پیشرفت خود را در انجام کار بیشتر خواهید کرد. 
اگ��ر بخواهید تمام کارهای ناتماِم بدون ضرب االجل را به  یک باره انجام 
دهید، احتمال اینکه وس��ط راه خس��ته ش��وید و به تعهدات تان پایبند 

نمانید، بیشتر می شود.
2. درگیر کردن شخص یا اشخاص دیگر و به وجود آوردن فشار 

مثبت
گاه��ی کارهای بدون ضرب االجل تنه��ا در صورتی پیش می روند که 
از کمک ش��خص دیگری اس��تفاده کنیم. وقتی زمان بندی  مان را برای 
انج��ام کارها با دیگری در می��ان می گذاریم و طی روندی منظم او را از 
آخرین به روزرس��انی های فعالیت های مان آگاه می کنیم، برای خودمان 

نوعی انگیزه برای پیش بردن کارها پیدا می کنیم.
بعضی افراد ش��خص به خصوص��ی را دارند که ترجی��ح می دهند با او 
از اهداف ش��ان صحب��ت کنند و راجع به روند کار ب��ه او گزارش دهند. 
این ش��خص می تواند همکار، رئیس ، دوست  یا هر شخص دیگری باشد. 
عده  دیگری هس��تند که ترجیح می دهند تعداد بیش��تری از افراد را از 
تصمیم ش��ان آگاه کنند و به آن جلوه ای عمومی تر بدهند. آنها این کار 
را با درمیان گذاشتن تصمیم شان با چند نفر از همکاران یا پست کردن 
هدف ش��ان در ش��بکه های اجتماعی انجام می دهند. بسته به صالحدید 
می توانی��د یک��ی از این دو راه را انتخ��اب کنید. البت��ه راه دوم را تنها 
در صورت��ی انتخاب کنید که همکاران یا مخاطبان ش��ما تصمیم تان را 

فراموش نکنند و پیگیر روند کارتان باشند.
راه دیگر این است که از کسی بخواهید در پیش بردن پروژه کمک تان 
کن��د ت��ا با هم روی آن کار کنید. زمان مش��خصی در هفته یا روز را به 
ای��ن همکاری اختصاص دهید. اگر نمی توانید همکار پیدا کنید، س��عی 
کنی��د ات��اق یا دفت��ری را ب��رای کار انتخاب کنید که در آن، ش��خص 
دیگری هم مش��غول انجام دادن کارهای خودش باش��د. بهترین کاری 
که در حالت دوم از دس��ت تان برمی آید این اس��ت که آن شخص را در 
جریان کارتان بگذارید و در پایان روز، راجع به کارهایی که کردید با او 
صحبت کنید. همین برقراری ارتباط و در مجاورت ش��خص دیگر بودن، 
مسئولیت پذیری شما را بیشتر می کند، چون او از کاری که باید طی آن 

مدت  انجام بدهید، خبر دارد.
ای��ن کار مزیت دیگری هم دارد: به نوعی محیط کار کوچکی به وجود 
می آورد و این احساس آزاردهنده را که شما در حال کار کردن هستید 

و دیگران دارند خوش می گذرانند، کمتر می کند.
از میان این راه ها موردی را انتخاب کنید که بیش��تر با آن احس��اس 
راحت��ی می کنید و فکر می کنید که در ایجاد انگیزه مؤثرتر خواهد بود. 
هم��ه این موارد درجه ای از مس��ئولیت پذیری را به همراه دارند، به این 
ترتی��ب اگر ضرب االجلی واقعی هم وجود نداش��ته باش��د، حس نا امید 

کردن دیگری یا بدقول بودن، شما را وادار به انجام کار خواهد کرد.
3. استفاده از مشوق

آخری��ن راهی که ب��رای ایجاد انگی��زه معرفی می کنیم، اس��تفاده از 
مشوق های متقاعدکننده اس��ت. این راهکار به شیوه های مختلفی قابل 
پیاده س��ازی است. شما می توانید با این ش��یوه شروع کنید: برای انجام 
دادن کارتان پاداش��ی در نظر بگیرید. مث��ال با خودتان قرار بگذارید که 
یک س��اعت روی پروژه وقت بگذارید و بع��د از آن ناهار بخورید یا مثال 
وقتی کار تحقیقات تان به  پایان رس��ید، بعدازظهر را صرف مرتب کردن 
دفت��ر کارتان کنید. قرار نیس��ت این پاداش ها خیل��ی بزرگ و تجملی 
باشند. فعالیت هایی را برای پاداش در نظر بگیرید که دل تان می خواهد 

انجام بدهید.
اگر این پاداش ها مشوق های قابل اعتنایی نبودند و نتیجه ای نداشتند، 
از ش��یوه دوم اس��تفاده کنید که در نظر گرفتن جریمه اس��ت. مثال با 
خودتان قرار بگذارید که اگر یک س��اعت وقِت معین شده را صرف پیش 
ب��ردن کار بدون ضرب االجل تان نکردید، اج��ازه دیدن برنامه تلویزیونی 
موردعالقه ت��ان را نخواهید داش��ت. ای��ده اصلی این اس��ت که محروم 
ش��دن از انجام فعالیت لذت بخشی را که به طور معمول انجام می دهید، 
به عنوان جریم��ه در نظر بگیرید. به این ص��ورت احتمال نادیده گرفتن 

کاری که مجبور نیستید برایش وقت بگذارید کمتر می شود.
روش آخر هم این اس��ت که پ��اداش بزرگ تری برای پایان روز کاری 
در نظ��ر بگیری��د. مثال با خودتان قرار بگذارید ک��ه پس از اتمام کار، به 
کافی ش��اپ، رس��توران یا پارک بروید. با استفاده از این شیوه، تجربه ای 
لذت بخش را با نیاز به تمرکز بر کاری ادغام می کنید که در صورت نبود 

آن مشوق، ممکن است چندان راغب به انجام دادنش نباشید.
کالم آخر

فارغ از اینکه از کدام راه برای ایجاد انگیزه استفاده می کنید، این نکته 
را به  خاطر داش��ته باشید که مسیر نسبتا دش��وار و پرچالشی پیش رو 
دارید. برای پیدا کردن زمان خالی عجله نکنید و این کار را بادقت انجام 
دهید. وقتی وظایف پروژه موردنظر را زمان بندی کردید، س��ر قولی که 
به خودتان می دهید بمانید و از رس��یدگی به کارها طفره نروید. درگیر 
ک��ردن دیگران هم در این می��ان می تواند تأثیر خوب و قابل مالحظه ای 

داشته باشد.
hbr/chetor :منبع

بس��یاری از کارآفرین��ان س��ازمانی ابتدا برای ش��رکت های دیگر کار 
می کنند تا آموزش ببینند، تجربه کسب کنند و با افراد زیادی آشنا شوند. 
تمام ویژگی های این کارآفرینان س��ازمانی )مثل توانایی ریس��ک کردن، 
ف��روش ایده های خ��ود و دیدن فرصت ها( همانند کارآفرینان مس��تقل 
است. آنها تصمیم می گیرند برای یک شرکت کار کنند تا ایده های خود 
را تس��ت نمایند، از اش��تباهات خود درس بگیرند و در نهایت خودشان 
را برای راه اندازی کس��ب و کار خودش��ان آماده کنند. در این راه، یک 
ش��رکت می تواند نقش یک شرکت س��رمایه گذاری مخاطره آمیز را ایفا 
کند. چیزهای زیادی در مورد کارآفرینی سازمانی وجود دارد که ما طی 
تحقیقات خود به یافته های جالبی رسیدیم که نشان می دهند شرکت ها 
چقدر حمایت کننده هستند و بعدها چقدر می توانند به ایجاد بنگاه های 

کارآفرینانه کمک کنند.
تعدادی از این یافته ها را با هم مرور می کنیم:

1. مدیران واقعا تمایل دارند از کارمندان کارآفرین حمایت کنند
مدیران معتقدند که بهترین کارمندان، می توانند خیلی بیشتر از آنچه 
که در شرح شغل شان آمده است فعالیت کنند و به دنبال مسئولیت های 
بیش��تری غیر از فعالیت های روزانه خود باش��ند. پروژه های کارآفرینی 
باعث می ش��وند ک��ه مدیران، افراد خوب��ی به نظر برس��ند که در حال 
نوآوری هس��تند، خارج از چارچوب فک��ر می کنند و ارزش زیادی برای 

کل سازمان خلق می کنند.
2. اکثر کارمندان هنوز باور ندارند که آنها هم می توانند 

کارآفرین سازمانی باشند
اکث��ر کارمندان احس��اس آزادی و انعطاف پذی��ری و منابع الزم برای 
کارآفرین بودن را ندارند. آنها اینطور فکر می کنند که خودشان به اندازه 
کافی کار دارند و بدون پ��اداش اضافی و انعطاف پذیری، انگیزه ای برای 
بیشتر کار کردن ندارند. آنها از اخراج شدن و پا در کفش مدیران کردن 

هم می ترسند. اکثر شرکت ها هنوز برنامه های رسمی کارآفرینی ندارند، 
بنابراین مسیر شغلی واضحی برای کارآفرینی وجود ندارد که کارمندان 
بتوانند آن را انتخاب کنند. ش��رکت های ن��وآور، از کارآفرینانی که طرز 
فک��ر کارآفرینانه دارند با آغوش باز اس��تقبال می کنند و برای پیش��برد 

کسب و کار، به آنها تکیه می کنند.
3. کارآفرینی سازمانی، زیربنای رسیدن به کارآفرینی است

۹۴درصد کارآفرینان س��ازمانی فکر می کنند که دانش و مهارت های 
الزم برای راه اندازی کسب و کار خود را ندارند و ۷۶درصد هم می گویند 
ترس از شکس��ت، مانع شروع کار آنها نمی شود. البته برخی کارآفرینان 
نیازی به کار در شرکت های دیگر یا حتی رفتن به دانشگاه ندارند، ولی 
ش��رکت ها قطعا می توانند به ش��ما کمک کنند شانس موفقیت خود را 

افزایش دهید.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

3 نکته ای که درباره کارآفرینی سازمانی نمی دانید

۳ روش ایجاد انگیزه برای به پایان رساندن پروژه های بلندمدت

دوشنبه
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اخبار

قم-خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی دانشگاه: 
دکترغالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از دانشگاه صنعتی 
قم گفت: ماموریت گرایی و آینده پژوهی باید در اولویت کار آموزش عالی 
قرار گیرد تا فناوری های کشور متحول شود. دکترغالمی ضمن بازدید 
از دانشــگاه صنعتی قم گفت: با افزایش تعداد دانشگاه ها و مجتمع 
های آموزشی باید به کیفیت آموزش نگاه ویژه ای داشته باشیم. البته 
با توجه به شرایط کنونی کشور باید از منابع مالی دولت بهینه استفاده 
کرد که با درآمد زایی دانشگاه ها و حمایت های دولت می توان کیفیت 
آموزشی و پژوهشی را ارتقا داد. وزیر علوم در جمع مسئولین و اساتید 
دانشگاه صنعتی قم گفت: در دنیا تحول فناوری به سرعت انجام می 
شــود به حدی که از امروز می بایست افق ۱۰ ساله علم و فناوری را 
رصد کنیم. به عنوان مثال رشته هایی مانند هوش مصنوعی و مدیریت 
هوشمند آینده را تحت سلطه می گیرند. دانشگاه های ما نباید از این 
موضوع غافل شوند.وی افزود: فارغ التحصیالن دانشگاه ها باید کارآفرین 
یا شاغل باشند. در این خصوص وزارت علوم با کارآموزی دانشجویان 
در صنعت، ایجاد فرصت مطالعاتی برای اساتید جوان درصنایع مختلف 
بستر را برای جذب دانشگاهیان در بازار کار مهیا کرده است. وزیر علوم، 

تحقیقات و فناوری با اشاره به توسعه آموزش عالی در کشور گفت: با 
توجه به مد نظر قرار دادن کیفیت آموزش، جذب دانشجویان خارجی 
یکی از برنامه های وزارت علوم می باشد. دانشگاه هایی که معیارهای 
الزم جهت پذیرش دانشجویان خارجی را داشته باشند با حمایت های 
وزارت علوم به سمت و سوی بین المللی شدن خواهند رفت. وی با 
اشاره به جوان بودن رئیس دانشگاه صنعتی قم گفت: جوان گرایی در 
مجموعه وزارت علوم بسیار مد نظر قرار گرفته است به حدی که در 
چند سال اخیر میانگین سن رؤسای دانشگاه ها تا ۱۱ سال کاهش 

داشته اســت. دکتر رضایی نور رئیس دانشگاه صنعتی قم ،آموزش 
عالی در دولت تدبیر و امید را متمایز قلمداد کرد و افزود: در این دوره 
شاهد اصالح ساختارها، توسعه فرهنگ ماموریت گرایی و کارآفرینی 
در بین دانشگاهیان و ایجاد فضایی آرام برای فعالیت های دانشجویی 
در دانشگاه ها بوده ایم. وی در خصوص دانشگاه در حال توسعه صنعتی 
قم گفت: اساتید جوان و نخبه و کارکنان جوان و با انگیزه وجه تمایز 
این دانشگاه با سایر دانشگاه ها است.  وی استقرار دانشگاه صنعتی قم را 
در بین ۷ شهرک صنعتی در استان بسیار استراتژیک دانست و گفت: با 
ایجاد فضای کار اشتراکی و باشگاه استارتاپ ها برای اولین بار در استان 
از ایده های نوآورانه اســاتید، دانشجویان و پژوهشگران حمایت می 
کنیم.  وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه های همکاری علمی و پژوهشی 
دانشگاه با مراکز مختلف گفت: 8۰ درصد دانشجویان دانشگاه صنعتی 
قم با مهارت آموزی در دوران تحصیل توانسته اند جذب بازار کار شوند. 
رئیس دانشگاه صنعتی قم با اشاره به افزایش چشمگیر آمار مقاالت 
اعضای هیات علمی این دانشگاه گفت: هدف ما در دانشگاه صنعتی 
قم این است که با ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه با صنایع مختلف فاصله 

صنعت و دانشگاه را به حداقل برسانیم.

ساری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران رئیس این دانشگاه در پیامي انتصاب 
حجت االســالم والمســلمین حاج آقا محّمدباقر الئیني را به سمت 
نمایندگي ولي فقیه در اســتان مازندران و امامت جمعه ساري به وي 

تبریک گفت. متن پیام دکتر سید عباس موسوی بدین شرح است:
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب حاج آقا محمدباقر الئینی

عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ضمن تشکر از خدمات شایسته و ارزنده و چهار دهه حضور حضرت آیت 
اهلل طبرسی در سنگر امامت جمعه و نمایندگي ولي فقیه در پایگاه علویان 
و استان والیتمدار مازندران و آرزوي صحت وسالمتي براي ایشان، انتصاب 
حضرتعالی که از چهره های درخشان و شخصیت های انقالبي و مزین به علم 

و اخالق و آراسته به روحیه مردمي و عزم خدمتگزاري در عرصه هاي مختلف 
فرهنگي، سیاسي و اجتماعي به شمار مي روید را به سمت نماینده ولي فقیه 
در استان مازندران و امامت جمعه ساري توسط مقام عظماي والیت و رهبري 

)مدظله العالي( ، تبریک و تهنیت عرض مي نمایم. بی شک حضور و نقش 
آفرینی های سترگ آن عالم وارسته و انقالبي در استان بزرگ مازندران نوید 
بخش ادامه درخشش، موفقیت و سربلندي مردمان این دیار در پیشبرد اهداف 
و آرمان هاي بلند انقالب اسالمي و شهیدان گرانقدر و برافراشته نگه داشتن 
پرچم ایمان و بصیرت دیني و ترویج فرهنگ اســالم ناب محمدي )ص( و 
روحیه جهادي و انقالبي گري در جاي جاي این استان شهید پرور و والیتمدار 
خواهد بود. دوام توفیقات حضرتعالی را در این مسئولیت خطیر تحت عنایات 
خاصه حضرت ولي عصر )عج( و در ســایه سار هدایت هاي حکیمانه نایب 

برحقش، مقام معظم رهبري از درگاه خداوند متعال مسالت دارم.
دکتر سید عباس موسوی
رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اصفهان - قاسم اسد: نصب پایلوت و تست نشان دهنده شعله در توربین 
های زاریا از سوی کارشناسان واحد تعمیرات ابزار دقیق منطقه با موفقیت انجام 
شد. به گزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران ، سیدمجتبی 
گلستانه مدیر منطقه دو عملیات انتقال گاز  ایران با اعالم این خبر گفت: یکی از 
بخش های مهم حفاظتی در محفظه توربین های گازی سیستم F&G است 
که این سیستم مهم وظیفه تشخیص آتش و نشتی گاز و خاموش کردن آتش را 
برعهده دارد. وی در ادامه گفت: سیستم های F&G مدرن برای تشخیص آتش 
مجهز به شعله یاب هستند که با تابش اشعه های UV  و IR  فعال می شوند، از 
این رو با توجه به این که سیستم F&G توربین های زاریا فاقد شعله یاب هستند 

؛ پیشنهاد شد امکان افزودن این تجهیز به سیستم بررسی شود. این مقام مسئول 
خاطر نشان کرد:پس از مطالعه اسناد و مدارک اندک موجود و بررسی فیزیکی 
تجهیزات و پنل های سیستم F&G مشخص شد، امکان افزودن هرگونه تجهیز 
حفاظتی جدید از جمله نشــان دهنده شعله به سیستم وجود دارد. در مرحله 
بعد دو دستگاه نشان دهنده شعله برای نصب به صورت پایلوت در واحد چهارم 
تاسیسات تقویت فشار گاز ندوشن در اختیار این تاسیسات قرار گرفت. گلستانه در 
خاتمه گفت: به یاری خداوند و با حمایت و پشتیبانی فکری گروه ابزار دقیق منطقه 
دو، تجهیز شعله یاب توربین های زاریا از سوی گروه ابزار دقیق تاسیسات تقویت 

فشارگاز ندوشن نصب و پس از آزمایش موفقیت آمیز ، در سرویس قرار گرفت.

ایالم-خبرنــگار فرصت امروز: رئیس واحد مطالعــات انرژی و تحلیل 
سیستم های شرکت پاالیش گاز ایالم از آغاز بازنگری و اصالح فرآیندهای این 
شــرکت خبر داد و گفت: هدف از پروژه بازنگری و اصالح فرآیندهای کسب و 
کار در این پاالیشگاه، بهبود کیفیت خدمات و محصوالت ارائه شده به مشتریان 
و ذینفعان با اســتفاده از رویکردهای ساختار یافته با تمرکز بر مدیریت بهینه 
فرآیندهای کسب و کار می باشد. به گزارش روابط عمومی، "علی رحیمی زاده" 
افزود: منظور از واژه بهبود،کلیه تغییراتی اســت که می بایست در فرآیندهای 
موجود در درون شرکت ایجاد گردد تا هزینه و سرعت فرآیندهای انجام کار در 
هر یک از واحدهای سازمانی کاهش و کیفیت خروجی هر یک از فرآیندهای 
کسب و کار شرکت افزایش یابد. وی اظهار داشت: مدیریت فرآیندها کسب و 

کار BPM ریشه در دو علم مدیریت و فناوری اطالعات داشته و تالش دارد تا 
فرآیندهای سازمان را با استراتژی سازمان همسو نموده و به موازات آن با کاهش 

هزینه ها و بهبود کیفیت، رضایت مشتری را افزایش دهد.  رئیس واحد مطالعات 
انرژی و تحلیل سیستم های شرکت پاالیش گاز ایالم ابراز امیدواری کرد که با 
انجام کامل این پروژه عالوه بر دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با همکاری 
همه جانبه کارکنان و پشتیبانی مدیران شرکت بتوان به درستی فرآیندهای 
کلیدی و تاثیرگذار شرکت را شناسایی و بخش اعظم فرآیندهای مذکور را پس 
از مدل سازی و تهیه سند تحلیل بر بستر سامانه BPMS استقرار داد. رحیمی 
زاده ادامه داد: بدین ترتیب با شناخت و رفع سریعتر گلوگاههای فرآیندی و سعی 
در حذف دوباره کاری ها،عالوه بر سرعت بخشیدن به انجام امور، از هدر رفتن 
زمان و انرژی و به تبع آن منابع مالی شرکت پرهیز نمود و بهره وری هرچه بیشتر 

شرکت در شاخص های عمومی و تخصصی را شاهد بود.

اراک-مینو رستمی: به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اراک، مهندس شفیعی در نشست اراک پژوهی که با حضور جمعی از فرهیختگان 
و نخبگان شهر اراک به مناسبت هفته نکوداشت روز اراک برگزار شد، گفت:روز 
اراک و ســرود اراک بابی برای همگرایی، همسویی و حس تعلقی که باید بین 
مردم و مســوولین ایجاد شود و تمامی کسانی که می خواهند برای این شهر 
قدمی بردارند، می باشــد. وی در ادامه در خصوص اعتبار تخصیص داده شده 
جهت مرمت سقف بازار تاریخی اراک، افزود: خوشبختانه در یک کار بزرگ و با 
همتی که از سوی شهرداری و با تصویب شورای شهر انجام شد، ۲۰ میلیارد ریال 
اعتبار جهت کمک به میراث فرهنگی برای مرمت سقف بازار در نظر گرفته شده 
و بحمداله این بودجه تامین اعتبار شده و باید تالش کنیم تا به هر نحوی احیا بازار 
اراک هرچه سریعتر عملیاتی شود. شهردار اراک با اشاره به اینکه رویکرد مدیریت 
شهری امروزه صرفا رویکرد خدماتی نیست، خاطر نشان کرد: امروزه مسوولیت 
اجتماعی بر عهده شهرداری است، یعنی به همان اندازه که باید کار عمرانی انجام 
دهد می بایست به همان سطح، شکل، کیفیت و روش، کار فرهنگی و اجتماعی 

انجام دهد. ایشان گفت:در حال حاضر ۵۰ درصد و بیشتر فعالیت های شهرداری 
معطوف به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است و هرگونه فعالیتی که شهرداری 

باید انجام دهد، می بایست ارزیابی فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.
مهندس شفیعی همچنین با بیان اینکه امروزه شهرها بر اساس درخواست 
شهروندان اداره می شوند، تصریح کرد: مدیریت شهری باید در مسیر درخواست 
های شهروندان حرکت نماید، در این راستا مجموعه شهرداری و شورای شهر در 

دســتور کار دارند تا بودجه سال ۹۹ را بر اساس محله های سطح شهر تنظیم 
نمایند، به این صورت که برای ۵۵ محله اراک و با همکاری خود شهروندان با 
شناسایی و کارشناسی درخواست های به حق ایشان در امور شهر، بودجه در نظر 
گرفته شــود و در واقع بودجه شهر اراک در سال ۹۹ بر اساس محله محوری و 
محله گرایی به اضافه پروژه هایی که فرا محله ای هستند، تنظیم و تصویب شود. 
شهردار اراک در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: امروزه شهرها به 
سمت شهر خالق در حال حرکت هستند و عرصه های مختلف عمرانی، خدماتی 

و فرهنگی و اجتماعی شهر دغدغه شهرهای خالق می باشد.
وی افزود: ما شــهرهای دوستدار کودک، سالمند و در کل انسان داریم که 
به عنوان شهر انسان محور تلقی می شوند، یعنی این که بیشتر فعالیت های 
شهرداری متمرکز به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و در واقع انسان محور 
می باشد، چرا که این انسان است که به شهر و تمام اجزا و عناصر آن هویت می 
بخشد و انسان محور تمام اموری می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد و به این 

طریق توسعه شهرها به تعالی برسد.

کرمانشاه - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با هفته پدافند غیرعامل و باحضور 
دکتر الهي تبار معاون سیاسي، امنیتي و اجتماعي استانداري کرمانشاه، مهندس 
جاللي معاون امور صنعتي و تجاري ســازمان پدافند غیرعامل کشــور، مرتضوي 
مدیرکل پدافند غیر عامل استان کرمانشاه و مدیران شرکت توزیع نیروي برق استان 
کرمانشاه، مانور پدافند غیر عامل با هدف بررسي میزان آمادگي مولدهاي اضطراري 
دستگاه هاي اجرایي و مراکز خدمات شهري کرمانشاه از طریق مولدهاي اضطراري 
با موفقیت اجرا شد . به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق کرمانشاه، 
در این مانور که با هماهنگي شرکت توانیر، استانداري کرمانشاه و فرمان معاون بهره 
برداري شرکت توزیع برق استان کرمانشاه به صورت تماس صوتي اجرا و هدایت شد؛ 
به منظور ارزیابي عملکرد مولد هاي اضطراري و  همچنین نحوه آمادگي  دستگاه ها و 
مراکزخدماتي شهر کرمانشاه  در قالب  یک مانور فرضي  نسبت به قطع برق 8 مرکز 
حساس، مهم و ضروري درسطح استان کرمانشاه اقدام شد . در این مانور بر اساس 
سناریوي از پیش تعیین شده ، نحوه تأمین برق 8 مرکز مذکور از لحاظ ولتاژ اولیه 
دیماندي فشار ضعیف  مورد بررسي قرار گرفت . مهندس داریوش منصوري، معاون 
بهره برداري و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان کرمانشاه پس از اجراي 

مانور مزبور، در جمع کارشناسان شرکت که از ماموریت خود در 8 .نقطه حساس 
استان کرمانشاه بازگشته بودند، گفت: مانور با محوریت پدافند غیرعامل رأس ساعت 
۱۴ و  با رمز"یا صاحب الزمان )عج( " بصورت همزمان با سراسر کشور آغاز و برق 
مراکز پیش بیني شده راس ساعت مقرر قطع و پس از ۱۵ دقیقه تامین برق این مراکز 
از طریق مولدها و ژنراتورها انجام شد . معاون بهره برداري شرکت توزیع نیروي برق 
کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به ساختار شبکه هاي توزیع برق در کرمانشاه و آسیب 
پذیري آنها، انجام مانورهاي فرضي از مهمترین اقدامات به منظور بسط و گسترش 

فرهنگ و باور پدافند غیرعامل و همچنین آمادگي بیشتر در برابر تهدیدات است. 
وي در پایان از کارشناسان حاضردر مانور خواست تا گزارش ارزیابي مراکز حاضر در 
مانور را در حضور نمایندگان پدافند غیرعامل کشور و استانداري کرمانشاه ارائه دهند. 
براساس گزارش ارائه شده در این جلسه، پس از فرمان قطعي برق توسط معاون بهره 
برداري، کارشناسان به ارزیابي 8 نقطه حساس پرداخته و نتایج بازدید خود را بصورت 
مکتوب ارائه نمودند تا درصورت وجود نقاط ضعف یا تهدید آمیز، مشکالت مراکز 
مزبور مرتفع گردد . در این جلسه دکتر الهي تبار معاون سیاسي،امنیتي و اجتماعي 
استانداري کرمانشاه ضمن بازدید از امور دیسپاچینگ و مرکز حوادث و اتفاقات)۱۲۱( 
برق کرمانشاه گفت: پدافند غیر عامل یکي از مهمترین ابزارهاي بازدارندگي در برابر 
تهدیدات محسوب مي شود، از این رو استفاده از این اقدام در قالب مانورهاي فرضي 
مي تواند به عنوان یک سیاست دفاعي مستمر، مهارت و توانایي سازمانها را در برابر 
تهدیدات افزایــش دهد . همچنین مهندس جاللي معاون امور صنعتي و تجاري 
سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید براینکه شرکت هاي خدمات رسان به مردم 
باید از توان داخلي استفاده کنند، اظهار داشت: با توجه به نقش مهم پدافند غیرعامل 
در جلوگیري از آسیب ها و مشکالت باید این فرهنگ در جامعه جاري و ساري شود

وزیر علوم تحقیقات و فناوری:

ماموریت گرایی وآینده پژوهی از اولویت های آموزش عالی در کشور است

پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکي مازندران بمناسبت انتصاب نماینده ولي فقیه در استان

در منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران صورت پذیرفت

نصب پایلوت و آزمایش موفقیت آمیز شعله یاب در محفظه توربین های زاریا 

رئیس واحد مطالعات انرژی و تحلیل سیستم های پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:
 پروژه بازنگری و اصالح فرآیندهای پاالیشگاه گاز ایالم آغاز شد

مهندس شفیعی شهردار اراک خبر داد: 
۲۰ میلیاد اعتبار از سوی شهرداری و شورای شهر به مرمت سقف بازار تاریخی اراک اختصاص داده شده است

 باحضور معاون استاندار کرمانشاه اجرا شد:
مانور پدافند غیرعامل در شرکت توزیع برق استان کرمانشاه

3 سال حبس مجازات سارق گاز در مشهد 
مشهد - صابر ابراهیم بای  : رئیس امور حقوقی شرکت گاز خراسان رضوی گفت: عامل دستکاری 
در تاسیسات گازرسانی و تخریب شبکه اصلی گاز در مشهد به سه سال حبس محکوم شد. سید کمال 
ابن الرضا با اعالم این مطلب اظهار کرد: جرم متهم مذکور، دستکاری در تاسیسات گازرسانی و تخریب 
شبکه اصلی گاز به عنوان خط اصلی گاز برای تغذیه سایر مشترکین بوده که دادگاه با توجه گزارش 
مامورین انتظامی و لوایح تقدیمی، فرد متخلف را به سه سال حبس تعزیری و جبران ضرر و زیان وارده 
به شرکت گاز استان محکوم کرد. وی افرود: مطابق ماده 68۷قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 
و مجازاتهای بازدارنده، هر فردی در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب 
و فاضالب، برق، نفت، گاز و غیره مرتکب تخریب یا حریق و ازکارانداختن و یا هرنوع خرابکاری دیگر شود، بدون آنکه منظور وی اخالل 
در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.  ابن الرضا با قدردانی از حمایت دستگاه قضایی در برخورد 
با متخلفین و تضیع کنندگان حقوق مردم افزود: همچنین براساس ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، 
فاضالب و گاز، هر شخصی که بدون دریافت انشعاب قانونی مبادرت به استفاده از خدمات فوق کرده و یا با داشتن انشعاب مبادرت به 
استفاده غیرمجاز نماید، عالوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی به جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه شامل پرداخت جریمه 
نقدی تا درجه 6 در مصارف خانگی و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی محکوم می گردد. این مقام مسئول 
ادامه داد: در قانون تاکید شده که در صورت تکرار جرم توسط فرد خاطی، وی به حداکثر جریمه مقرر و قطع انشعاب به مدت سه تا شش 
ماه محکوم خواهد شد. رئیس امور حقوقی شرکت گاز خراسان رضوی تصریح کرد: تالش ها و اقدام های بسیار زیادی برای مدیریت شبکه 
گازرسانی در سطح شهرها و روستاهای خراسان رضوی در حال انجام است و گروه های سیار این شرکت با هرگونه انشعاب غیرمجازگاز 
برخورد می کنند. وی با بیان این مطلب که استفاده غیرمجاز از گاز طبیعی عالوه بر اینکه موجب اخالل در نظم گازرسانی و تضیع حقوق 
دیگر مشترکین شده و از منظر قانونی و شرعی نیز واجد وصف مجرمانه افزود: همچنین استفاده غیرمجاز از گاز طبیعی مخاطرات جانی، 
مالی و حوادث جبران ناپذیر را به دنبال دارد. این مقام مسئول خواستار همکاری شهروندان در معرفی تضیع کنندگان حقوق عامه با نگاه 

به حفظ ایمنی در جامعه شد و افزود: سامانه های تلفنی ۱۹۴ و 3۷۰۷۴ آماده ثبت و پیگیری گزارش های مردمی است.

مشاورشهردارسمنان دراموربانوان مطرح کرد؛
  بانوان شهر ،بازی های دوران کودکی را مرور می کنند

سمنان - حسین بابامحمدی: مشاور شهردار سمنان در امور بانوان گفت: در راستای ارتقا شادابی 
و نشاط مهربانوهای شهر جشنواره بازی های بومی محلی ویژه مهربانوهای شهر برگزار می شود.  سمیه 
قاسمی مشاور شهردار سمنان در امور بانوان عنوان کرد: با برگزاری این جشنواره که ترکیبی از ۹ بازی 
از بازی های بومی محلی است مهربانوهای شهر لحظات خوشی را فارغ از کارهای خانه سپری کرده و 
با انرژی و شادابی مضاعف به خانه بازگشته و این شادابی را به خانواده منتقل می کنند.وی اظهار داشت 
:این جشنواره در آستانه چهلمین سال بسیج و در رشته های لی لی برایتونیک، دال پالن، هفت سنگ 
مهارتی، حمل گونی، خروس جنگی، یه قل دوقل، حلقه بازی مادر و کودک، طناب کشی و گانیه برگزار 
می شود. به گفته مشاور شهردارسمنان عالقمندان به شرکت در این جشنواره تا ۲۵ آبان فرصت دارند تا با شماره ۰۹۱۲33۱۰۱۷۱ تماس 
گرفته یا به پایگاه های مقاومت ام ابیها و الزهرا )س( مراجعه فرمایند. مسابقات ۷ آذر ماه در کانون دامغانیان در میدان کوثر سمنان برگزار 
خواهد شد. این جشنواره به همت هیات ورزش روستایی و بازی های  بومی محلی شهرستان سمنان و امور بانوان شهرداری و با مشارکت 

سپاه ناحیه سمنان، اداره ورزش و جوانان شهرستان سمنان و کانون دامغانیان برگزار می شود.

شهردار بندر بوشهر: تالش داریم تا همسو با مطالبات مردم حرکت خود را 
شتاب ببخشیم

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:   شهردار بندر بوشهر در بازدید از پروژه های در دست اقدام گفت 
: تالش داریم تا همسو با مطالبات مردم حرکت خود را شتاب ببخشیم . به گزارش واحد خبر و رسانه 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، سیدنورالدین امیری شهردار، ابوذر دهدار 
رئیس محترم شورای اسالمی شهر بوشهر، نصراهلل سلطانی معاون فنی و عمرانی و جمعی از مدیران 
و رؤسای سازمانهای تابعه شهرداری بندر بوشهر از پروژه های در دست اقدام شهرداری بازدید نمودند. 
ابوذر دهدار در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت باالی امر برنامه ریزی در مدیریت شهری خاطرنشان 
کرد: تالش مجموعه شهرداری و شورای اسالمی شهر بر این خواهد بود تا با اندیشیدن تمهیدات و برنامه 
ریزی های الزم در حوزه های عمرانی و با نظارت مستمر و دقیق تر  بر روند اجرای پروژه های عمرانی، ضمن رعایت اصول و استاندارهای 
الزم، رضایتمندی شهروندان را بیش از پیش محقق سازیم . امیری شهردار بندر بوشهر نیز پروژه های عمرانی تقاطع غیر همسطح شهید 
مطهری، احداث راستگرد میدان غدیر، احداث پارک حاشیه ای در میدان غدیر، احداث میدان جدید روبروی پارک شغاب را از پروژه های 
مهم شهرداری بندر بوشهر دانست و اذعان کرد: شورا و شهرداری به دنبال ایجاد رفاه و آسایش شهروندان هستند و هدف ما این است تا 
با تالش ، حضور مستمر و پیگیری های مداوم پروژه هایی را که در پیشرفت و آبادانی شهر نقش مهمی ایفا می کنند در کوتاه ترین زمان 
ممکن افتتاح و به بهره برداری برسانیم. وی  در پایان با بیان اینکه تداوم بازدیدها می تواند انگیزه مدیران را برای کار و تالش بیشتر کند، 
به اهمیت اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر اشاره کرد و اظهار داشت: شورا و شهرداری به دنبال توزیع عادالنه امکانات در کلیه 
مناطق شهری می باشند و با توجه به اینکه انتظارات شهروندان از مجموعه مدیریت شهری زیاد است، تالش داریم تا  همسو با مطالبات 

مردم حرکت خود را شتاب ببخشیم.

معرفی برترین های مسابقات بدمینتون و آمادگی جسمانی بانوان
اهواز - شبنم قجاوند : مسابقات بدمینتون و آمادگی جسمانی بانوان و فرزندان دختر به مناسبت 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس در رده های سنی مختلف برگزار شد. در مسابقات آمادگی جسمانی در 
رده سنی اول زهرا منصوری، صدیقه مرادی و سمیرا دهقانی؛ در رده سنی دوم سارا درخشنده، مریم 
موسیوند و مرجان جعفرزاده؛ در رده سنی سوم نسرین ناصری، بهدخت بخشعلی زاده و مهناز شریفی 
و در رده سنی چهارم بهناز کاکاوند، مریم آتش پنجه و ملیحه رجب زاده به ترتیب مقام های اول تا 
سوم هر رده سنی بانوان را کسب کردند. مسابقات آمادگی جسمانی فرزندان نیز در سه رده سنی برگزار 
شد و در رده سنی اول مها اندکاهی، رعنا غالمی و ایناس سعدی؛ در رده سنی دوم آنیتا میرالی، مهدیه 
زیبایی فر و بهار عسگری پور و در رده سنی سوم نجمه نعیمی، شیدا بیت مشعلی و فاطمه بیت مشعلی به ترتیب مقام های اول تا سوم را 
به دست آوردند. در مسابقات بدمینتون رده فرزندان بهار عسگری پور، مهدیه زیبایی فر و نجمه نعیمی و آنیتا میرالی )به صورت مشترک( 
مقام های اول تا سوم و در رده بانوان سارا درخشنده، مریم موسیوند و صدیقه مرادی و مهناز شریفی) به صورت مشترک( مقام های اول 

تا سوم را کسب کردند. 

جلسه بررسی پروژه های گازرسانی استان سیستان و بلوچستان با حضور 
مدیرعامل شرکت ملی گاز برگزار شد 

رشت- مهناز نوبری :  حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در سفر به زاهدان با اشاره به 
اینکه سیســتان و بلوچســتان اولویت اول توسعه گازرسانی شرکت ملی گاز ایران است، گفت: منافع اقتصادی 
حاصل از اتصال خط لوله گاز ایرانشــهر به چابهار بیش از هزینه آن اســت و از محل جایگزینی سوخت گاز با 
ســوخت های فسیلی موجود در نیروگاه های برق قابل تامین است.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: 
هم اکنون پیمانکار اتصال خط لوله گاز ایرانشــهر به چابهار انتخاب شــده و عملیات اجرایی آن آغاز شد.وی با 
بیان اینکه در حال حاضر نیروگاه های ایرانشهر و زاهدان با سوخت گاز کار می کنند، افزود: خطوط انتقال گاز 
به زابل و خاش در دســت اجراست و برای خط انتقال گاز به میرجاوه نیز پیمانکار انتخاب شده است.در ادامه 
این جلســه آستانه مشاور وزیر نفت نیز به ســرمایه گذاری ۲۰ هزار میلیاد تومانی شرکت ملی گاز ایران برای 
گازرســانی به سراسر سیستان و بلوچســتان اشاره کرد و گفت: این سرمایه گذاری از محل جایگزینی سوخت 
گاز با سوخت های موجود بازگشت پذیر است.همچنین در این جلسه حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن گزارشی را از پیشرفت گازرسانی در شهرستان زابل ارائه نمود.الزم به توضیح است که شرکت گاز استان 
گیالن بجهت اجرای موفق پروژه های بند »ق« و گازرسانی گسترده به اقصی نقاط گیالن و گازدار نمودن بیش 
از ۷۰۰ روســتا در طی ۴ ســال، از سوی شرکت ملی گاز برای انجام پروژه گازرسانی به شهرستان زابل استان 

سیستان و بلوچستان انتخاب شده است.

 برگزاری دوره آموزشی پدافند غیر عامل
در شرکت آب و فاضالب شهری استان ایالم

ایالم- هدی منصوری: در راستای گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل و با حضور مدیران و کارشناسان شرکت دوره آموزشی پدافند 
غیر عامل در شرکت آب و فاضالب شهری استان ایالم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان ایالم، مهندس گالب پاش سرپرست دفتر بحران و پدافند غیر عامل 
شرکت هدف از این دوره را  آشنایی و فرهنگ سازی بیشترهمکاران با موضوع پدافند غیر عامل دانست.

مبانی کاربردی موضوع پدافند غیر عامل،  مباحث و تهدیدات مرتبط با زیر ساخت های حیاتی وتاثیر گذار و همچنین تهدیدات مرتبط 
در تاسیسات آب و فاضالب از جمله مباحثی بود که در این دوره مطرح شد.
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تیم خود را به جایگاهی برس��انید ک��ه بتوانید به آنها اعتماد کنید 
تا حتی بدون حضور ش��ما هم کارها را به بهترین نحو ممکن انجام 

دهند.
وقتی برای اولین بار افراد تیم را مدیریت می کردم، خواس��تم جهت 
روش��نی به تیم خ��ود بدهم تا حتی االم��کان آنها بتوانند خودش��ان 
تصمیمات خودش��ان را بگیرند. ولی از آنجایی که مفروضات کسب و 
کار روزانه در حال تغییر اس��ت اکثر تصمیمات مهم را خودم برعهده 
گرفتم یا حتی خودم برای افرادم کار کردم. به همین خاطر اس��ترس 
زیادی بر من وارد ش��د و به خاطر بار س��نگینی که بر دوش��م بود در 
معرض افس��ردگی قرار گرفته بودم. تیم من ه��م وقتی این اوضاع را 
دیدند انگیزه  خود را از دس��ت دادند و اوض��اع به همین منوال ادامه 

یافت.
اما چگونه باید به افراد تیم تان اعتماد کرده و به پیش��رفت آنها کمک 

کنید؟
یک تعریف ساده از مسئولیت پذیری:

یک تعریف ساده و روشن از مسئولیت پذیری این است که اول درک 
کنیم »مسئولیت پذیری« از دیدگاه های مختلف به چه معناست:

مس��ئولیت پذیر بودن: ارائه  گزارشی از اینکه چه چیزی در یک حوزه  
خاص رخ می دهد.

مس��ئولیت پذیر نگه داشتن: پرس��یدن س��واالتی در مورد اینکه چه 
چیزی در یک حوزه  خاص رخ می دهد.

در نهایت مس��ئولیت پذیری در این خالصه می ش��ود که »چه چیزی 
رخ داده اس��ت؟« و »ش��رحی از آنچه رخ داده است«. انتظار می رود از 
ش��خصی که می خواهیم او را به عنوان فردی مسئولیت پذیر و پاسخگو 
بدانیم، سواالت چالشی و سختی پرسیده شود و شخص پاسخگو بتواند 

به آن سواالت پاسخ بدهد، زیرا او می داند که دقیقا چه می گذرد.
سطوح مسئولیت پذیری:

پنج س��طح مختلف مسئولیت پذیری وجود دارد که با توجه به میزان 
اهمیت مسئله  مدنظر می توان از آنها استفاده کرد:

۱-س��طح »تذک��ر«: بازخورد فوری و کوتاه ک��ه در آن می گویید چه 
می بینید. همان ابتدا بررس��ی می کنید تا مطمئن شوید همه چیز خوب 

است. مثال می گویید:
»من متوجه ش��دم که فالن اتفاق افتاده اس��ت ... آیا همه چیز خوب 

است؟«
2-سطح »دعوت« :یک گفت وگوی غیررسمی و معموال خصوصی که 
در طول آن، ش��ما به کس��ی کمک می کنید، آگاهی بیشتری در مورد 

موضوعی خاص پیدا کند. مثال می گویید:
 »من فالن مس��ئله را چند بار برای ش��ما توضیح دادم ... چه الگویی 

در اینجا وجود دارد؟«
۳- س��طح »مکالمه«: یک جلسه  با عنوان »ما باید صحبت کنیم« که 
در آن، فوریت و ضرورت یک مسئله و اهمیت برخورد با آن را مشخص 

می کنید. مثال می گویید:
 »ف��الن رفتارها یا اقدامات بر تیم تاثیر می گذارند ... بیایید بررس��ی 

کنیم چطور این مسئله را حل کنیم.«
۴-سطح »مرز«: بعضی مواقع نیاز خواهید داشت از قدرت و موقعیت 
خود اس��تفاده و پیامدهای عدم پیروی از دستورات تان را تشریح کنید. 

مثال می گویید:
»اگر ف��الن کارها تغیی��ر نکنند، احتماال مجبور ش��ویم یک س��ری 

پیامدهای احتمالی را در نظر بگیریم.«
۵-س��طح »محدوده«: اگر در موقعیتی الزم ش��د، محدوده ای را برای 
تیم تان مش��خص کنید، کارمندان ممکن اس��ت از آخرین شانس خود 

برای بهبود استفاده کنند. مثال می گویید:
»این آخرین هش��دار به شماست. اجازه بدهید این را به شما توضیح 

بدهم که ... «
این سطوح از مس��ئولیت پذیری یک فرآیند خطی نیست. با توجه به 
موقعیت می توان اقتضایی عمل کرد. برای مس��ائل جدی ممکن اس��ت 

فورا وارد سطح »مکالمه« یا حتی »محدوده« شوید.
ولی در بسیاری از موارد تعدادی »تذکر« کافی خواهد بود. به همین 
خاطر مهم اس��ت که در س��بک مدیریت خود بازخورد بالدرنگ داشته 
باش��ید اما پیش��نهاد نمی کنم که انتقاد کنید )یک تذکر ایده آل، کوتاه 
اس��ت و به خاطر نگرانی واقعی برای کس��ی بیان می ش��ود(. پایداری و 
اصرار برای حل مس��ئله، ممکن اس��ت غیرطبیعی حس شود ولی شما 

باید به آن عادت کنید.
سطوح مسئولیت پذیری، روشی مفید برای شروع یک گفت وگو است 
و آنچ��ه ک��ه در طول گفت وگ��وی واقعی رخ می دهد چیزی اس��ت که 

مدیران متوسط را از رهبران عالی تفکیک می کند.
چهار ای��ده ای که در ادامه مطرح می کنیم از س��خت ترین تکنیک ها 
برای ماهر ش��دن در این زمینه محس��وب می ش��وند ولی به مرور زمان 

می توانند تاثیر زیادی بر تیم شما داشته باشند.
1-سواالت باز بپرسید

 پرس��یدن سواالت باز که به بیش از یک پاس��خ بله/ خیر نیاز دارند، 
ی��ک تکنیک اساس��ی رهبری اس��ت. این پرس��ش ها ممکن اس��ت در 
ط��ول یک بازخورد بالدرنگ، یا به روزرس��انی هفتگی رخ دهند. هرچه 
س��واالت بیشتری بتوانید بپرسید تیم شما مسئولیت پذیرتر خواهد شد. 

نمونه هایی از سواالت باز خوب به صورت زیر هستند:
• شما سعی می کنید به چه چیزی دست پیدا کنید؟

• چه چیزی موثر است؟
• چه چیزی موثر نیست؟

• به چه کمکی نیاز دارید؟
• چه منابعی را در دسترس دارید؟

• چه چیزی برای شما شفاف تر می شود؟
حتی درخواست ها هم وقتی به صورت پرسش های باز مطرح می شوند، 

بسیار تاثیرگذار هستند. به تفاوت بین این دو جمله توجه کنید:
• »لطفا سعی کنید به موقع برسید.« )یک درخواست(

• »چ��ه کاری انج��ام خواهی��د داد ت��ا مطمئ��ن ش��وید ب��ه موق��ع 
می رسید؟«)یک سوال باز(

2- بهانه ها را کنار بگذارید
مس��ئولیت پذیر نگه داش��تن کس��ی، ممکن اس��ت برای هر دو طرف 
ناراحت کننده باشد. بعد از پرسیدن یک سوال دشوار، ممکن است برای 

کاهش تنش وسوسه شوید، اولین پاسخ را قبول کنید. با این حال وقتی 
متوجه آنها شدید باید بهانه ها را کنار بگذارید.

بنابراین تفاوت بین »بهانه« و »دلیل« چیس��ت؟ بهانه، بیانی از علت 
است که هیچ نوع مسئولیت پذیری ای در آن فرض نمی شود. فرض کنید 
این بازخورد را به یک هم تیمی که دیر به دفتر کار می رسد ارائه کنید:
»جان؛ ساعت ده و نیم است و شما استندآپ را از دست دادی – همه 

چیز خوب است؟«
۱. »متاسفم، هوا خراب بود و من در ترافیک گیر کردم.«

2. »متاس��فانه من وضعیت هوا را در نظر نگرفتم، وقتی متوجه شدم 
دیر راه افتادم باید یک پیام می فرستادم.«

توجه کنید که او در پاس��خ دوم، مسئولیت پذیری بیشتری را نسبت 
به پاسخ اول احساس می کند. او از نقش خودش در نتیجه آگاه بود.

وقت��ی افراد متوجه ش��وند که برای رس��یدن ب��ه نتیجه  بهتر 
چیزهایی زیادی می  توانس��تند انجام دهن��د )و باید انجام دهند( 
ممکن اس��ت شرمنده و ناراحت ش��وند، ولی شما به عنوان مدیر 
نمی توانید این مس��اله را نادیده بگیرید. هر شکستی یک فرصت 

یادگیری است.
3-حل نکنید – همدلی کنید

پایداری و اصرار برای حل مسئله، شاید غیرطبیعی به نظر برسد، ولی 
باید به آن عادت کنید. تمام مشکالت، مشکل شما نیستند.

یکی از دالیل اینکه بس��یاری از مدیران سریعا می خواهند یک پاسخ 
ارائه دهند این اس��ت که حل مشکالت دیگران واقعا حس خوبی است، 
به خصوص وقتی حل آنها آس��ان به نظر برس��د ولی اگر همیشه نقش 

قهرمان را بازی می کنید، عزت نفس تیم خود را از بین می برید.
وقت��ی تیم تان برای مطرح کردن مش��کلی نزد ش��ما می آید، بهترین 
روش این اس��ت که بگویید »این مساله دشواری به نظر می رسد – چه 
پیش��نهادی دارید؟«. درست نیست که فورا س��راغ راه حل بروید. شاید 
مفیدترین سوالی که یک رهبر می تواند بپرسد این باشد که: »شما برای 

حل این مشکل چه کار خواهید کرد؟«
4-پیامدها را بیان کنید

مس��ئولیت پذیر نگه داشتن افراد و پرس��یدن سواالت سخت می تواند 
مسائل مربوط به عملکرد یک فرد را افشا کند. همه  ما مسئول عملکرد 
خ��ود هس��تیم ولی چه اتفاق��ی می افتد اگر با وج��ود بازخورد منظم و 

گفت وگوها، عملکرد کسی بهبود نیابد؟
تعیین مرزها مس��تلزم این است که ش��ما پیامدهای پیشی گرفتن را 
برای آنها تعریف کنید. بهتر اس��ت بین دو نوع پیامد تمایز قائل شوید: 
تنبیه��ی و حفاظتی. هدف یک پیامد تنبیهی، مجازات کردن رفتارهای 
خاص است. در حالی که پیامد حفاظتی، از شما به عنوان یک کسب و 

کار و یک تیم محافظت می کند.
به عنوان مثال کس��ی را در نظر بگیرید که تاخیرهای همیش��گی او 
برای رسیدن به جلسات موجب ناکارآمدی و ناامیدی تیم می شود. کدام 

یک از پیامدهای زیر حفاظتی و کدام یک تنبیهی است؟
• »اگر مدام دیر به جلس��ات برسید، ماه بعد شما را به اردوی شرکت 

دعوت نخواهیم کرد.«
• »اگر مدام دیر به جلسات برسید، نمی توانیم انعطاف پذیری کار از راه 

دور را برای شما فراهم کنیم.«

در مث��ال اول، مجازات فرد مش��کالت واقعی تیم را حل نخواهد کرد. 
در مثال دوم، حذف انعطاف پذیری از ساعات کار، به حفاظت از نیازهای 
تیم کمک خواهد کرد. واژه »پیامدها« ممکن اس��ت ترس��ناک باش��د 
چون معموال مربوط به اخراج فرد می باش��د. در واقع طیف وس��یعی از 

پیامدهای احتمالی وجود دارد. مثال:
• کاهش انعطاف پذیری از ساعات کاری

• تغییر نقش ها و مسئولیت پذیری
• یک هشدار رسمی

• آموزش اضافی
• پایان کار و اخراج

جایگاه شما به عنوان رهبر تیم کجاست؟
به عن��وان رهبر تیم، وظیفه  شماس��ت که تیم تان را مس��ئولیت پذیر 
نگ��ه دارید. برای اینکه مالکیت درونی تیم خود را به دس��ت آورید باید 

بازخورد منظم، مربی گری و سواالت کاوشی داشته باشید.
ش��ما خ��ود را در کدام ی��ک از این س��طوح مس��ئولیت پذیری قرار 
می دهید؟ آیا بازخورد بالدرنگ ارائه می دهید یا به اندازه کافی سواالت 
باز می پرسید؟ آیا تیم خود را توانمند کرده و با آنها همدلی می کنید تا 
در حل مشکالت شان به آنها کمک کنید؟ پیشنهاد می کنم ارتباط بین 

این موارد را کشف کنید.
medium/modirinfo  :منبع

چگونه تیم پاسخگو و مسئولیت پذیری داشته باشیم؟

Dave Bailey :نویسنده
مترجم: طاهره منیری شریف 
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راه اندازی واحدهای کسب وکار کوچک در شهرستان باشت در جنوب 
کهگیلوی��ه و بویراحمد افزون بر ایجاد فرصت های ش��غلی باعث تکمیل 

زنجیره های تولید و افزایش درآمد کشاورزان شده است.
به گزارش ایرنا، کس��ب و کارهای کوچک به واحدهای تولیدی گفته 
می ش��ود که کمتر از ۵۰ نفر در آن مش��غول بکارند و البته این واحدها 

نیازمند سرمایه گذاری ها کالنی نیستند.
تکمیل زنجیره تولید تا مصرف محصوالت به ویژه در حوزه کشاورزی 

همواره یکی از دغدغه های بهره برداران و مسئوالن است.
زنجیره ای که در صورت تکمیل می تواند با رساندن محصوالت تولیدی 
در مدت زمان کوتاه به بازارهای هدف باعث رونق تولید و افزایش انگیزه 

فعالیت در بین کشاورزان شود.
با توجه به اینکه ش��غل اصلی مردم شهرس��تان 22 هزار نفری باشت 
در جنوب کهگیلویه و بویراحمد کش��اورزی است و این شهرستان یکی 
از قطب های تولید محصوالت کشاورزی است  افزایش چنین واحدهای 
تولیدی نقش مهمی در بهبود معیش��ت مردم و خلق فرصت های جدید 

شغلی دارد.
این شهرستان که کشاورزان و دامداران آن سالیانه بیش از ۱۰۰ هزار 
تن محصول زراعی، باغی، جالیزی و دامی تولید و روانه بازارهای مصرف 
می کنند نیازمند توس��عه واحدهای اشتغال زایی است که بتواند زنجیره 

تولید تا فروش محصوالت را تکمیل کند.
واحد تولیدی س��بدهای بس��ته بندی می��وه در اندازه ه��ای مختلف، 
تولید کیس��ه های پالستیکی با ظرفیت ۱۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم با توجه به 
رواج تولی��د محصوالتی مانند برنج و راه ان��دازی صندوق های خرد زنان 
روس��تایی از جمله این کسب و کارهاس��ت که رونق خاصی به تولید و 

اشتغال در این خطه داده است.
یک باغدار می گوید: ایجاد واحد تولیدی سبدهای بسته بندی میوه در 
این شهرس��تان افزون بر ایجاد چند فرصت شغلی سبب افزایش درآمد 

باغداران و  تولیدکنندگان محصوالت جالیزی شده است.
مجتبی حس��ینی افزود: تاکنون محصوالت تولی��دی به دلیل نبودن 
سبدهای بسته بندی به صورت فله ای به استان های مجاور ارسال می شد 

افزون بر دشواری ارسال باعث خرابی محصوالت می شد.
وی اظه��ار داش��ت: ب��ا راه ان��دازی این واح��د تولی��دی بهره برداران 
محصوالت خود را در آن به ش��کل زیبایی بس��ته بندی می کنند که این 

امر باعث بازارپسندی بهتر محصوالت شده است.
یک بانوی روستایی عضو صندوق های خرد محلی در باشت می گوید: 
در صندوق خرد محلی زنان روس��تایی که اس��تفاده از تسهیالت بانکی 
ارزان قیمت صندوق کارآفرینی امید راه اندازی ش��ده تمام مراحل تولید، 

خشک و بسته بندی سبزی از سوی زنان روستایی انجام می شود.
فاطمه حسن زاده افزود: فعالیت در زمینه تولید افزون بر ایجاد درآمد 
برای بس��یاری از بانوان باشتی باعث نشاط روحی و دور هم نشینی های 

سرگرم کننده شده است.
ی��ک تولیدکننده باش��تی محصول عس��ل معتقد اس��ت ک��ه ایجاد 
واحده��ای بس��ته بندی مهمترین نیاز رونق تولید در این شهرس��تان و 

استان کهگیلویه و بویراحمد است.
خسرو مرادی افزود: در صورت راه اندازی چنین واحدهایی می توان با 

درج نوع عسل تولیدی آن را به قیمت واقعی به فروش رساند.
وی اظهار داشت: هم اکنون عس��ل تولیدی در کهگیلویه و بویراحمد 
با وجود ارزش صادراتی اما به قیمت بس��یار پایین تر از قیمت واقعی به 

فروش می رسد.
مدیر صندوق کارآفرینی امید باش��ت می گوید: واحد تولیدی ساخت 

س��بدهای پالس��تیکی این شهرس��تان با اس��تفاده از ۵ میلی��ارد ریال 
تسهیالت بانکی ایجاد شده است.

ارسالن عرب پور افزود: این واحد تولیدی افزون بر ایجاد شش فرصت 
ش��غلی س��بب تامین س��بد موردنیاز بهره برداران شهرس��تان باشت و 
استان های کهگیلویه و بویراحمد، فارس، خوزستان و بوشهر شده است.

وی بی��ان ک��رد: راه ان��دازی واحد تولیدی کیس��ه پالس��تیکی برای 
بسته بندی محصوالت کش��اورزی از دیگر طرح هایی است که افزون بر 

ایجاد شش فرصت شغلی سبب تکمیل زنجیره تولید شده است.
وی بیان کرد: این طرح نیز با ۳میلیارد ریال تس��هیالت بانکی ایجاد 

شده است.
عرب پور تصریح کرد: چهار صندوق خرد محلی ویژه زنان روستایی در 

این شهرستان ایجاد شده است.
ارس��الن عرب پور اظهار داشت: دو صندوق خرد زنان روستایی باشت 

با ۸۰فرصت شغلی در روستاهای شوش و دهکند ایجاد شده است.
وی بی��ان کرد: زنان فع��ال در این صندوق ه��ا در حوزه های مختلف 
بس��ته بندی، پرورش م��رغ، عروسک س��ازی و صنایع دس��تی فعالیت 

می کنند.
مدی��ر صندوق کارآفرینی امید باش��ت ابراز داش��ت: دو صندوق خرد 
محلی زنان روس��تایی در  روس��تاهای بوستان کوچک و چاه تلخ با ۷۰ 

فرصت شغلی در این شهرستان نیز تشکیل شده است. 
عرب پ��ور بیان ک��رد: ۵۰۰ میلی��ون ری��ال اعتبار تس��هیالت بانکی 
ارزان قیمت برای راه اندازی هر یک از این این صندوق ها اختصاص یافته 

و در مرحله پرداخت است.
وی عن��وان کرد: ۳۰۰ میلیون ریال نیز ب��رای راه اندازی زنان معلول 
باشت اختصاص یافته که با ایجاد این صندوق ها افزون بر ایجاد اشتغال 

زمینه نشاط و خودباوری این بانوان را فراهم خواهد کرد.

وی تاکید کرد: باش��ت شهرس��تان پایل��وت در اس��تان کهگیلویه و 
بویراحمد برای توسعه صندوق  های اشتغال بانوان است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید باش��ت ابراز داشت: صندوق کارآفرینی 
امید این شهرس��تان از ابتدای تشکیل در آبان سال ۱۳۹۶ تاکنون ۶۸ 
فقره تسهیالت بانکی ارزان قیمت به مبلغ 2۵ میلیارد ریال به متقاضیان 

طرح های اشتغال زا پرداخت کرده است.
وی تصری��ح کرد: ب��ا پرداخت این می��زان تس��هیالت طرح هایی در 
زمینه های کش��ت گیاه��ان دارویی، صنایع دس��تی، بوم گردی، صنایع 
تبدیلی، زنجیره های تولید مانند کیسه های پالستیکی و انواع سبد میوه 

در شهرستان اجرا شده است.
شهرس��تان باشت دارای۱2۰ روس��تا با بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت 

روستایی است.
باشت دارای2۷ روس��تای دارای دهیاری و ۳۶روستای دارای شورای 
اسالمی است و چهار دهستان با بیش از ۱۰هزار نفر جمعیت روستایی 

دارد.
شهرس��تان 22 هزار نفری باش��ت در ۱۱۰ کیلومتری یاس��وج مرکز 

کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.
مدی��ر صن��دوق کارآفرینی امی��د کهگیلویه و بویراحم��د گفت: این 
صندوق از راه اندازی تعاونی های تولیدی در مناطق ش��هری، روس��تایی 
و عشایر استان در زمینه های مختلف که بتواند زنجیره تولید را تکمیل 

کند حمایت می کند.
ارس��الن حس��ن پور بیان کرد: صن��دوق کارآفرینی امی��د کهگیلویه 
و بویراحم��د ت��ا پایان نیمه نخس��ت س��ال جاری ۴2 ط��رح تعاونی با 

اشتغال زایی ۱۰۰ نفر اجرا کرده است.
مدیر صندوق کارآفرینی امید کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این 

تعاونی ها با 22 میلیارد ریال سرمایه گذاری ایجاد شده است. 
وی گفت: ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار از ابتدای س��ال گذش��ته تاکنون 
از محل تسهیالت اش��تغال روستایی و عشایر این صندوق در استان به 

متقاضیان پرداخت شده است.
ارس��الن حس��ن پور  افزود: در این مدت ۹۵۳ فقره تسهیالت اشتغال 
به متقاضیان از س��وی صندوق کارآفرینی امی��د کهگیلویه و بویراحمد 

پرداخت شده است.
وی تصری��ح ک��رد: از این میزان 2۶۶ فقره تس��هیالت بانکی به مبلغ 

حدود 2۰2 میلیارد ریال در سال جاری پرداخت شد.
حس��ن پور ابراز داشت: براساس ارزیابی عملکرد که به تازگی در هفت 
ش��اخص صورت گرفته صندوق کارآفرین��ی امید کهگیلویه و بویراحمد 
رتبه س��وم در بین صندوق های کارآفرینی ۳۱ اس��تان کش��ور در نیمه 

نخست امسال را کسب کرده است.
وی بیان کرد: در این ارزیابی صندوق کارآفرینی امید استان با ۷۷.۸۸ 
امتیاز پس از اس��تان های خراسان ش��مالی و کرمانشاه مقام سوم را به 

دست آورد.
در رده بندی صندوق های کارآفرینی امید کش��ور اس��تان خراس��ان 

شمالی ۷۹.۵2 و کرمانشاه ۷۸.۷2 امتیاز کسب کرد.
حس��ن پور عنوان کرد: تس��هیالت اش��تغال صندوق کارآفرینی امید 
کهگیلوی��ه و بویراحمد در بخش های میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری، صنعت و معدن، کش��اورزی و فناوری اطالعات، ورزش و 

خدمات پرداخت شده است.
وی بیان کرد: حمایت از کسب و کارهای کوچک با توجه به زودبازده 

بودن از برنامه های دولت برای رونق تولید و کارآفرینی است.
براس��اس آمار میزان پرداخت تس��هیالت صندوق کارآفرینی امید در 
دولت تدبیر و امید نس��بت به مدت مش��ابه دولت قبل بیش از سه برابر 

شده است.
نرخ بیکاری کهگیلویه و بویراحمد ۱۷.۷درصد در س��ال ۱۳۹۵ بوده 

که در سال ۱۳۹۶ با ۴.۴درصد کاهش به ۱۳.۳درصد رسید.
کهگیلویه و بویراحمد ۷2۳ هزار نفر جمعیت دارد که حدود ۴۶درصد 

آنان در روستاها زندگی می کنند.

کسب وکارهای کوچکی که مشکل گشای تکمیل زنجیره تولید می شود
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تولید محتوا به سبک اپل

بدون شک تولید محتوا را باید مهم ترین اقدام در زمینه حفظ و ایجاد مشتری جدید دانست. با این حال هنوز هم بسیاری از برندها در این زمینه 
عملکرد کامال ضعیفی را دارند. فراموش نکنید که شما با تعداد بی شماری رقیب مواجه خواهید بود. تحت این شرایط حتی یک اقدام متوسط نیز 
باعث خواهد شد تا جامعه هدف، به مخاطبان سایرین تبدیل شوند. در این رابطه الگو قرار دادن و توجه به اقدامات برترین برندهای جهان، می تواند 

کمک رسان بسیار خوبی باشد. در همین راستا به ۱۰ راز اپل در زمینه تولید محتوا خواهیم پرداخت. 
۱-از اهمیت جزییات غافل نشوید  : اپل همواره به خاطر تفاوت های خود با سایر رقبا، برندی کامال محبوب بوده است. این ویژگی حتی در زمینه 
تولید محتواهای آنها نیز به چشم می خورد. درواقع برعکس برندهای دیگر که تمرکز خود را بر روی موضوعات بزرگ قرار می دهند، اپل همواره 
تالش کرده است تا طبق سیاست کاری خود رفتار کند. همین امر نیز باعث شده است تا مخاطبان، به تمامی اطالعات موردنیاز خود دست پیدا 
کنند. به همین خاطر بسیار مهم است که قبل از هرگونه فعالیت در این زمینه، حوزه ها و استراتژی های خود را مشخص کرده و بر طبق اصول خود 
رفتار کنید. این امر باعث خواهد شد تا دیگر عملکرد سایرین برای شما مطرح نباشد و تنها کاری را انجام دهید که کامال مناسب برندتان است. 
به همین خاطر الزم است تا این باور غلط را در خود نابود سازید که مطالب پرحجم و موضوعات بزرگ، سودآورترین ها هستند. درواقع با توجه به 

مشخص بودن حوزه های بزرگ و تالش تمامی برندها برای فعالیت در رابطه با آنها، بدون شک جزییات و موارد خرد، تفاوت ها را رقم خواهد زد. 
2-مشکالت را معرفی کنید : این امر که در ابتدای هر فعالیت خود در زمینه تولید محتوا، یک مشکل را مطرح کنید و در تالش باشید تا برند خود 
را همسو با رفع آن معرفی کنید، باعث خواهد شد تا مخاطب به خوبی بتواند به ارزش مطلب شما پی برده و تمایل زیادی برای به پایان رساندن آن 
داشته باشد. بدون شک این امر تاثیر به مراتب بیشتری را در مقایسه با حالتی خواهد داشت که شما در تالش برای نمایش توانایی های خود باشید. 
برای مثال برای معرفی محصول جدید اگرچه اکثر شرکت ها به یک شکل رفتار کرده و از عناوینی نظیر ۱۰ مزیت رایانه جدید استفاده می کنند، با 
این حال اپل سیاستی کامال متفاوت را دارد. درواقع آنها از همان ابتدا مشکل را مطرح کرده و با این اقدام در تالش هستند تا ارزشمند بودن مطلب 
خود را به اثبات برسانند. برای مثال در مورد معرفی سری جدید رایانه ها، اپل از جمله اگر از رایانه های قدیمی و سنگین خسته شده اید یک پیشنهاد 
فوق العاده برای تان داریم، استفاده کرده است. نتایج آمارها نیز حاکی از آن است که این دسته از اقدامات، قدرت تاثیرگذاری به مراتب بیشتری را بر 
روی مخاطب دارند. در نهایت فراموش نکنید که شما باید به خوبی بتوانید مشکالت جامعه را پیدا کرده و در تالش برای بهترین پاسخ به آنها باشید. 

بدون شک اگر قدرت حل حتی یک مشکل را نیز داشته باشید، رشدی غیرقابل تصور را تجربه خواهید کرد. 
۳-از داستان سرایی برای ارتباط بهتر با مخاطبان خود استفاده کنید : افراد همواره نسبت به داستان ها واکنش بسیار خوبی را دارند. این امر اقدام 
شما را از حالت تجاری نیز خارج خواهد کرد. درواقع شما باید یک سناریو برای هر محتوای خود داشته باشید تا دنبال کردن شما به اقدامی جذاب 
تبدیل شود. این امر درست اقدامی است که سایمون سینک در نظریه دایره طالی خود مطرح کرده است. به عقیده او این امر که قبل از پرداختن 
به مزیت های محصول خود، یک داستان را برای همراه کردن مخاطب ایجاد کنید، باعث خواهد شد تا همگان ویژگی های شما را کامال مفید دانسته 
و به خوبی با شما همراه شوند. با این حال در صورتی که به یک باره مخاطب را در برابر ویژگی های متنوع خود قرار دهید، بدون شک آنها ممکن 

است حتی دلیل بسیاری از موارد را نیز درک نکرده و نتوانند به باالترین سطح ارتباط با شما دست پیدا کنند. 
۴-از معجزه احساسات غافل نشوید : محتوا و تبلیغات شما باید قدرت تحریک احساسات افراد را داشته باشند. برای مثال شما می توانید یک 
حس خوب را در مخاطبان خود ایجاد کنید و به واسطه این اقدام، با فروشی فوق العاده مواجه شوید. به همین خاطر نیز ضروری است تا این مورد 
را نیز مدنظر قرار دهید. اگرچه بسیاری از افراد تصور می کنند که برای موفقیت نیاز به تبلیغات گران قیمت دارند با این حال فراموش نکنید که اپل 
تبلیغات خاصی را نداشته و بودجه بسیار کمی را صرف این موضوع می کند. علت این امر نیز به این خاطر است که مدیران این برند به خوبی نسبت 
به این واقعیت دست پیدا کرده اند که در جهان امروز، تبلیغات دیگر نیاز مخاطب را برطرف نکرده و تولید محتوا مهم ترین اقدام محسوب می شود 
با این حال بهترین اقدام نیز به معنای پرهزینه ترین آنها نبوده و تنها کافی است برطبق یک استراتژی درست و به صورت کامال خالقانه رفتار کنید. 
این امر باعث خواهد شد تا دیگر با گذشت زمان، از ماندگاری شما در ذهن مخاطب کاسته نشود. همچنین از سیاست های جالب اپل این است که 
در شبکه های اجتماعی نیز حضوری فعال را نداشته و به نحوی رفتار کرده است که سایرین به صورت خودجوش، اقدام به تولید محتوا برای این برند 
کنند. برای مثال آنها با دامن زدن به شایعاتی نظیر تصویر لو رفته از آیفون جدید، باعث می شوند تا این موضوع به صورت ویروسی همه گیر شده 

و بسیاری از افراد در رابطه با آن اظهارنظر کنند. به همین خاطر با یک ایده مناسب، بسیاری از اقدامات را حتی می توان برعهده سایرین گذاشت. 
۵-از اهمیت مخاطبان جوان خود غافل نشوید : محتوای مخصوص جوانان، از دیگر سیاست های فوق العاده اپل محسوب می شود. درواقع آنها به 
خوبی می دانند که محتواهای بزرگساالن، به هیچ وجه جذابیتی را برای افراد کم سن نخواهد داشت. به همین خاطر نیز آنها اقدامات متعددی را برای 
تحت تاثیر قرار دادن این قشر نیز انجام می دهند. فراموش نکنید که جوانان امروز، مشتریان آینده بوده و با این اقدام خود می توانید از همین االن، 
آینده خود را تضمین کنید. در نهایت فراموش نکنید که کودکان، نوجوانان و جوانان تاثیر بسزایی بر روی خانواده و اطرافیان خود دارند. به همین 

خاطر آنها می توانند سایرین را به خرید از شما سوق دهند. 
۶-اصل کوتاهی مطالب را رعایت کنید : به هر میزان که مطالب شما طوالنی تر باشند، احتمال خوانده شدن آنها نیز کاهش پیدا خواهد کرد. به 
همین خاطر ضروری است تا کوتاه ترین حالت ممکن را مدنظر خود قرار دهید. با نگاهی به تمامی محتواهای تولیدشده توسط برند اپل نیز پی به 
رعایت این اصل خواهید برد. فراموش نکنید که شما نباید انتظارات بیش از حدی را از یک محتوای خود داشته باشید. این امر باعث خواهد شد تا 
تمایل به طوالنی تر کردن مطالب شکل گیرد. همچنین با چند قسمتی کردن مطالب خود، نه تنها به مختصر ماندن مطالب خود کمک کرده اید، بلکه 

دلیل برای مراجعه مجدد به سایت خود را نیز به وجود خواهید آورد. 
۷-به اقدامات مشتریان خود توجه نشان دهید : این امر که به اقدامات مخاطبان و مشتریان خود توجه داشته باشید، باعث بهبود ارتباط شما 
خواهد شد. همچنین ضروری است تا به صورت مکرر تصاویر و یا ویدئوهایی از مشتریان خود را نیز منتشر کنید تا همگان لبخند رضایت آنها را 
مشاهده کند. همچنین به خاطر داشته باشید که تمامی اقدامات شما نظیر تهیه فیلم و عکس می تواند با محصوالت تولیدی خودتان انجام شود. برای 
مثال اپل همواره از جدیدترین محصوالت خود در این زمینه استفاده می کند تا کیفیت کار را نیز به نمایش بگذارد. در نهایت اگر محدوده عملکردی 
شما بیش از حد گسترده و در سطح جهانی است، ضروری است تا به صورت مداوم و به بهانه هایی نظیر تبریک سال نو به هر یک از کشورها، در 
تالش برای نشان دادن تصویری از یک یا چند مشتری متعلق به همان کشور را داشته باشید. این امر بدون شک جذابیت باالیی را به همراه خواهد 

داشت. درواقع شما باید به بهانه های متعدد، توجه خود را به مخاطبان نشان دهید. 
۸-از پوشش اخبار غافل نشوید : این امر که بزرگترین پایگاه برای پوشش اخبار خود باشید، برای هر برندی کامال حیاتی خواهد بود، با این حال 
نباید از تحت پوشش قرار دادن اخبار مورد عالقه مخاطبان خود نیز غافل شوید. این امر به تنوع بیشتر اقدام شما کمک شایانی را خواهد کرد. 
همچنین از جمله امکانات جذاب این شرکت، امکان مقایسه محصوالت است که افراد را به اطمینان الزم برای خرید خواهد رساند. درواقع شما باید 

به نحوی رفتار کنید که مخاطب نیازی به جست و جوی بیشتر و خارج شدن از صفحه رسمی برند را نداشته باشد. 
۹-مرموز باشید : اپل علی رغم این امر که همواره تاکید دارد که تمامی اطالعات را در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد، با این حال واقعیت 
این است که آنها همواره بخشی از ماجرا را پنهان نگه می دارند تا جذابیت خود در آینده را نیز حفظ کنند. این امر باعث خواهد شد تا مخاطب نیز 
کنجکاو باقی مانده و منتظر اتفاقی جدید از جانب شما باشد. این سیاست یکی از دالیلی است که باعث می شود حتی افرادی که بنا به هر دلیلی از 

محصوالت این شرکت استفاده نمی کنند نیز در برابر محتواهای آنها به صورت کامال پیگیرانه رفتار کنند. 
۱۰-از امتحان کردن موارد جدید واهمه ای نداشته باشید : اپل همواره در محتواهای خود، تغییراتی را ایجاد می کند. همین امر نیز باعث شده 
است تا آنها باارزش ترین برند جهان باشند. درواقع یک اقدام جدید، تاثیر به مراتب بیشتری را در مقایسه با تکرار کردن داشته و این امر نکته ای است 
که این شرکت به خوبی آن را درک کرده است. این امر در حالی است که سایر برندها، در رابطه با تغییرات واکنشی کامال تدافی داشته و در تالش 
برای کاهش خطرات احتمالی هستند. همین امر نیز آنها را از رشد حداکثری دور نگه می دارد، با این حال اپل در این زمینه کامال شجاعانه رفتار 
کرده است و همواره عقیده دارد که حتی یک شکست سریع، بهتر از ماندن در منطقه امن خواهد بود.  در نهایت توصیه مدیر ارشد این شرکت این 
است که بیش از هر چیزی بر روی دو موضوع تاکید داشته باشید. نخست اینکه مطالب کامال مفیدی را تولید کنید و دیگری آنکه با مخاطب خود 
کامال مهربانانه رفتار کرده و آنها را به رفتاری مشابه سوق دهید. این امر باعث خواهد شد تا بسیاری از کمبودها و اشتباهات نیز نادیده گرفته شود. 
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آیا فکر می کنید هیچ چی��زی در زندگی برای تان رضایت بخش 
و جذاب نیس��ت؟ ش��اید رؤیاهای تان به واقعیت رس��یده اند اما از 
تحقق آنها خوش��حال نیس��تید. برخی افراد تصور می کنند اگر در 
رشته و دانشگاه موردعالقه شان تحصیل کنند، زندگی به کام شان 
ش��یرین خواهد شد، اما وقتی به این هدف می رسند، هیچ اشتیاق 
و هیجان��ی ندارن��د. چرا گاه��ی رضایت از زندگی ب��ه یک رویای 
دس��ت نیافتنی تبدیل می ش��ود و دیگر دل م��ان نمی خواهد برای 
رس��یدن به اهداف مان تالش کنیم؟ پاسخ دقیقی برای این سؤال 
وجود ن��دارد، اما در ادامه مطلب راه های��ی را معرفی می کنیم که 
باع��ث افزایش رضایت از زندگی می ش��وند تا بتوانی��د با انرژی و 

انگیزه بیشتری به مسیرتان در زندگی ادامه دهید.
تغییرات جزئی در زندگی تان ایجاد کنید

با ایج��اد تغییرات کوچک و مثبت ب��ه خودتان کمک می کنید 
بیش��تر از زندگی لذت ببرید. برای مثال، غذاهای سالم تر بخورید، 
کمی ورزش کنید یا چند عادت س��اده و مؤثر در خود ایجاد کنید 
ک��ه حس و حال خوش��ایندی به ش��ما می دهد. ب��رای ایجاد این 
تغیی��رات به کمی انگی��زه نیاز دارید، البته ن��ه انگیزه خیلی زیاد. 
تنها باید دس��ت بجنبانید. همین که قدم اول را بردارید و حرکتی 
از خود نش��ان دهید کافی اس��ت تا انرژی بگیرید. با این راهکار به 
س��رعت در مس��یری قرار می گیرید که در ه��ر قدمش یک تغییر 

مثبت ایجاد می شود.
افکار منفی را از خود دور کنید

افکار منفی باعث می ش��ود میزان رضایت م��ان از زندگی کمتر 
ش��ود. وقتی م��دام در ذهن تان منفی بافی می کنی��د، نباید انتظار 
لذت بردن از زندگی را داش��ته باشید. آیا قصد دارید به منفی بافی 
ادام��ه دهید یا به زندگی عش��ق بورزید و از داش��ته های تان لذت 
ببرید؟ در هر صورت انتخاب با خودتان اس��ت. باید کمی هوشیار 
باش��ید و هر زمان افکار منفی به ذهن تان خطور کرد، این افکار را 

رها کنید و به چیزهای مثبت بیندیشید.
ورزش کنید

خیل��ی از اف��راد عالقه  زیادی به ورزش ک��ردن ندارند، اما نباید 
تأثی��رات فوق العاده فعالیت های جس��می را نادیده بگیرید. برخی 
افراد با انگیزه  تناس��ب اندام ورزش می کنن��د، در حالی که فواید 
ورزش تنها ب��ه زیبایی ظاهری ختم نمی ش��ود. ورزش کردن یک 

فعالیت شادی آور است که باعث می شود عالوه بر احساس سالمتی 
و انرژی، دیدگاه مثبتی نس��بت به زندگی پیدا کنید. اگر عالقه ای 
به ورزش کردن ندارید، هر روز ۱۰ دقیقه تمرینات س��اده  ورزشی 
انج��ام دهید تا از تأثیر آن بهره مند ش��وید و ببینید زندگی چقدر 

برای تان پرانرژی تر خواهد شد.
وجه مثبت هر چیزی را ببینید

ه��ر اتفاقی ک��ه در زندگی ت��ان رخ می دهد، ی��ک جنبه  مثبت 
دارد. اگر بتوانید همیش��ه وجه مثبت را ببینی��د، دیگر نارضایتی 
به س��راغ تان نمی آید. آی��ا از اینکه اینترنت منزل تان قطع ش��ده، 
ناراحت هس��تید؟ هیچ اش��کالی ندارد، به ج��ای وقت گذرانی در 
اینترنت می توانید با همس��ر و خانواده تان وقت بگذرانید و از بودن 
در کنار هم ل��ذت ببرید. آیا دختر کوچک تان می خواهد اس��باب 
بازی موردعالقه اش را به زور از دست برادرش در بیاورد؟ خودتان 
را ناراح��ت نکنید، زیرا می توانید در این فرص��ت به فرزندتان یاد 

بدهید چطور اسباب بازی هایش را با برادرش قسمت کند.
قدر همدیگر را بدانید

برای بودن در کنار عزیزان تان وقت بگذارید تا لذت بیش��تری از 
زندگ��ی ببرید. برای مثال، با همدیگر کتاب بخوانید، فیلم ببینید، 
غذا بخورید، به پیاده روی بروید و هر کاری می توانید انجام دهید تا 
زندگی برای تان لذت بخش تر شود. مهم این است، قدر عزیزان تان 
را بدانی��د و برای در کنار هم ب��ودن، از هیچ فرصتی دریغ نکنید. 
اگر مدت زیادی به س��راغ والدین یا دوس��تان تان نرفته اید، همین 
حاال با آنها تماس بگیرید. اگر امروز فرصت دیدن ش��ان را ندارید، 

الاقل یک پیام محبت آمیز برای شان ارسال کنید یا تلفن بزنید.
به دنبال عالقه مندی های تان بروید

آیا از جمله افرادی هس��تید که از دنبال کردن عالیق تان واهمه 
داری��د و مدام انجام این کارها را به تعویق می اندازید؟ آیا عاش��ق 
نویس��ندگی یا نوازندگی هس��تید اما جرأت قدم برداشتن در این 
مسیر را ندارید؟ مهم نیست به چه فعالیتی عالقه دارید، مهم این 
است همین حاال عالیق تان را با انرژی دنبال کنید. اگر عالیق خود 
را نمی شناس��ید، کمی وقت بگذارید و به عالقه مندی های تان پی 
ببرید. مطمئن باشید وقت گذاشتن برای این کار، ارزشش را دارد. 
اگر کار موردعالقه تان را انجام دهید، زندگی به کام تان ش��یرین تر 

می شود و با انرژی بیشتری جلو می روید.

با افراد باانگیزه و پرانرژی وقت بگذارید
معاش��رت با افراد بی انگیزه و بی حوصل��ه ای که مدام منفی بافی 
می کنند، نگرش تان را نس��بت به زندگی تحت تأثیر قرار می دهد، 
اما اگر با افرادی وقت بگذرانید که وظایف شان را با انرژی و انگیزه 
دنبال می کنند، خودتان نیز همانند آنها احس��اس ش��ور و هیجان 
خواهی��د کرد. پس اگر در انتخاب همکاران تان آزادی عمل دارید، 
حتما افرادی را انتخاب کنید که وظایف ش��ان را با روحیه  مثبت و 
شاد دنبال می کنند تا در نهایت بتوانید از کار با آنها لذت ببرید و 

چیزی به ارزش های تان اضافه شود.
از دیگران بازخورد بگیرید

از خان��واده، همکاران، دوس��تان و تم��ام اطرافیان تان بخواهید 
نظرش��ان را در مورد شما بگویند. اگر بازخورد منفی اما سازنده ای 
دریافت کردید، س��عی کنید از آن برای بهب��ود زندگی تان کمک 
بگیری��د. اگر هم بازخوردهای مثبت گرفتید، لذت ببرید و قدردان 

باشید.
به خودتان استراحت دهید

گاهی احس��اس خس��تگی زیادی می کنید، به ط��وری که تمام 
انرژی بدن تان تحلیل رفته اس��ت و به هی��چ کاری رغبت ندارید. 
در ای��ن مواقع اگر امکان دارد، کمی به خودتان اس��تراحت دهید 
و از روزمرگی فاصل��ه بگیرید. برای مثال، به طبیعت گردی بروید، 
به زندگی تان بیندیشید و زیبایی های اطراف تان را ببینید، نقاشی 
بکشید، چیز جدیدی خلق کنید، خوش بگذرانید، استراحت کنید 
ی��ا اصاًل هیچ کاری انجام ندهید. بع��د از اینکه دوره  فراغت تان به 
پایان رس��ید، می بینید زندگی چقدر برای تان لذت بخش تر شده و 

نگرش مثبت تری نسبت به زندگی پیدا کرده اید.
به دیگران کمک کنید

تا جایی که ممکن است به دیگران کمک کنید. حتی یک کمک 
کوچک هم می تواند کارس��از باش��د و باری از روی دوش دیگری 
بردارد. به دنبال راه حلی باش��ید تا برای کس��انی که دوست شان 
دارید کاری انجام دهید تا خوش��حال شوند. خیلی خوب است که 
در اوقات فراغت تان در کارهای خیرخواهانه شرکت کنید. مطمئن 
باش��ید با کمک کردن به دیگران، زندگی لذت بخش تری خواهید 

داشت.
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10 کاری که رضایت و لذت از زندگی را بیشتر می کند
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