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سامانه »ثبت اموال مازاد بانک ها« به کمک بازار مسکن می آید؟

ویترین مجازی 
امالک بانک ها

فرصت امروز: دهم آذرماه بود که سامانه »ثبت اموال مازاد بانک ها« با عنوان نام اختصاری »فام« و با حضور وزیر اقتصاد و مدیران 
بانک مرکزی رونمایی ش��د. با راه اندازی این س��امانه حاال امکان فروش 17 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های بانک ها فراهم 
ش��ده و مردم در کنار فعاالن اقتصادی می توانند اموال مازاد 18 بانک دولتی و خصوصی ش��ده را خریداری کنند؛ اموالی که از نظر 
 کاربری، گس��تره وسیعی از تجاری، مسکونی، صنعتی، کش��اورزی و حتی شعب بانکی را دربرمی گیرد. در این سامانه که به آدرس
 www.fam-bank.com در دسترس مردم قرار گرفته، گزینه هایی نظیر مزایده آنالین، خرید پاکت مزایده و مزایده جاری وجود 

دارد. در بخش دیگری از این سایت نیز مشخصات فام بانک به تصویر کشیده شده است. برای خرید این امالک باید در مزایده...

مردم به ماهیت پول پاشی پی برده اند

 اصالح نظام بودجه ریزی
به روایت فرشاد مومنی
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چرا دولت روی ماندگاری ارز 42۰۰ تومانی اصرار دارد؟
پیش بینی ۱4 میلیارد دالر ارز دولتی در سال ۹۹

تقویت خالقیت کارآفرینی با 5 تکنیک ساده
چگونه کسب و کارهای کوچک می توانند صاحب نوآوری شوند؟

چرا مخاطب از تبلیغات ما متنفر است؟
اپل دردسر جدید فیس بوک

تکنیک های ایجاد اکانت تجاری جذاب در اینستاگرام
داستان سرایی در اینستاگرام به شیوه حرفه ای ها

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 DeepComposer آمازون از
نخستین کیبورد مبتنی بر 

یادگیری ماشین رونمایی کرد

2
در پیشـنهادی که در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ مطرح شده، 

دولـت حقوق های تا ۳ میلیون تومـان و کمتر را از 
مالیات معاف کرده است. در حالی الیحه بودجه...

معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال آینده

 حقوق زیر ۳ میلیون تومان 
از مالیات معاف می شود

یادداشت
ثبات در بخش 
مراقبت های ویژه

بهبود  به س��مت  جهت گیری ها 
ش��اخص های کالن اقتص��اد ایران 
اس��ت. ثب��ات تا ح��دی به ب��ازار 
بازگش��ته و به نظر می رس��د دیگر 
از نوس��ان های ش��دید و لحظه ای 
خب��ری نیس��ت. اقتص��اد بیم��ار 
ای��ران از ICU خ��ارج و به بخش 
مراقبت ه��ای وی��ژه منتقل ش��ده 
اس��ت. بیم��ار ناخوش احوال��ی که 
حاال حاالها از بیمارستان مرخص 
نخواهد ش��د، اما حال عمومی اش 

بهتر از سابق است.
 امروز اگ��ر محیط کالن اقتصاد 
ای��ران، ثب��ات را تجرب��ه می کند، 
پشت پرده آن، دالیل و جهت های 
مختلف��ی دیده می ش��ود. یکی از 
اصلی تری��ن دالیل این اس��ت که 
حداکثر ش��وک به اقتصاد ایران در 
دو سال گذش��ته وارد شده است. 
خ��روج آمریکا از برج��ام و انفعال 
در  ای��ران  مقاب��ل  در  اروپایی ه��ا 
مدتی که گذش��ت، موجب شد که 
مجموعه ای از متغیرهای سیاس��ی 
به اقتص��اد ایران ت��ا باالترین حد 

ممکن فشار وارد کند.
جه��ت دوم ثب��ات کنون��ی این 
اس��ت که هر چی��زی در بازار یک 
قیمتی دارد؛ از مس��کن، خودرو یا 
اقالم خوراک��ی و مصرفی گرفته تا 

دالر. وقتی دالر در کمتر 
۳از دو سال گذشته ...

 شنبه
۱6 آذر

۱۳۹8

۱۰ ربیع الثانی ۱44۱ - سـال ششم
شماره   ۱445- ۱6صفحه - 5۰۰۰۰ ریال

Sat.7 Dec 2019

اوپک روز پنجش��نبه صد و هفتاد و هفتمین نشس��ت رس��می خود را برگزار 
و بدون اعالم کاهش بیشتر تولید نفت برای حمایت از قیمت ها به پایان برد.

به گزارش ایسنا، کشورهای عضو گروه صادرکنندگان نفت اوپک روز پنجشنبه 
بدون اعالم کاهش بیش��تر تولید نفت که از قیمت های جهانی نفت پش��تیبانی 

خواهد کرد، مذاکرات شان را به پایان بردند.
یک س��خنگوی اوپک به خبرنگارانی که س��اعت 1۰ شب به وقت وین منتظر 
نتیجه نشس��ت این گروه بودند، اعالم ک��رد کنفرانس مطبوعاتی برگزار نخواهد 
شد و تنها یک بیانیه مکتوب منتشر خواهد شد. سپس شاهزاده عبدالعزیز، وزیر 
انرژی عربس��تان سعودی و سایر مقامات اوپک بدون اعالم توافق این نشست را 

ترک کردند.
انتظ��ار می رف��ت اعضای اوپک تداوم کاهش تولید نفت را که در س��ه س��ال 
گذشته به اجرا گذاش��ته اند اعالم کنند، با این حال الکساندر نواک، وزیر انرژی 
روسیه اعالم کرد که کاهش بیشتر تولید نفت مورد مذاکره قرار دارد. قیمت های 
نفت در سال های اخیر تحت تاثیر رشد فزاینده عرضه از سوی کشورهای خارج 

از اوپک به خصوص آمریکا، روند کاهشی پیدا کرده است.
اعض��ای اوپک پیش از این با کاهش تولید 1.۲ میلیون بش��که نفت تا مارس 
س��ال ۲۰۲۰ موافقت کرده بودند. نواک که کش��ورش عضو اوپک نیست اما در 
گروه اوپک پالس مش��ارکت دارد، روز پنجش��نبه اعالم کرد این گروه س��رگرم 
مذاکره درباره عمیق کردن کاهش تولید به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز است 
تا بازار از فصل تقاضای ضعیف در س��ه ماهه اول س��ال ۲۰۲۰ به سالمت عبور 

کند.
مقام��ات اوپک روز جمعه به مذاکرات ش��ان با متح��دان غیراوپک خود ادامه 

می دهند.
عربس��تان س��عودی عمده بار کاهش تولید نفت اوپک را ب��ر دوش گرفته اما 
برخی از کشورها همچون عراق مکرر از سهمیه تولید نفت خود تخطی کرده اند. 
نرخ پایبندی اعضای اوپک ب��ه توافق کاهش تولید نفت از 1۳۵درصد در اکتبر 
به 1۵۲درصد در نوامبر افزایش پیدا کرد اما عراق و نیجریه در میان کشورهایی 

بودند که همچنان در عمل به تعهدات شان کوتاهی کرده اند.
براس��اس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، تحلیلگران می گویند کشورهایی 
که تاکنون به تعهدات ش��ان تحت پیمان محدودیت عرضه عمل نکرده اند اگر به 

کاهش بیشتر تولید رأی دهند، بی نتیجه خواهد بود.
پی��ش از این خبرگزاری رویترز ب��ه نقل از منابع آگاه اوپک، خبر داده بود که 
ریاض کش��ورهای عراق و نیجریه را برای بهب��ود پایبندی به توافق نفتی تحت 
فش��ار قرار داده که ممکن است کاهش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز 
را فراهم کند. روسیه هنوز با تمدید توافق فعلی یا کاهش بیشتر تولید موافقت 
نکرده اس��ت، اما یک منبع آگاه اظهار کرد مس��کو احتماال هفته جاری با اوپک 
به توافق می رس��د و تنها خواستار مش��خص شدن چند مسئله باقی مانده است 
که یکی از آنها نحوه محاس��به تولید نفت این کش��ور اس��ت. میعانات گازی در 
آمار تولید نفت روسیه گنجانده شده در حالی که برای سایرین اینطور نیست و 
روسیه خواهان حذف میعانات در محاسبه تولید نفت این کشور است. زنگنه روز 

پنجشنبه گفت: موضع روسیه درباره این مسئله منطقی است.
اما رویای س��عودی ها در عرضه س��هام آرامکو به حقیقت بدل نش��د و عرضه 
اولیه عمومی س��هام ش��رکت نفتی دولتی آرامکوی س��عودی همچنان کمتر از 

ارزش گذاری ۲تریلیون دالری مورد نظر ولیعهد عربستان سعودی است.
به گزارش رویترز، س��ه منبع آگاه به این خبرگزاری گفتند آرامکوی سعودی 
عرضه اولیه عمومی س��هام را ۳۲ ریال س��عودی )8.۵۳ دالر( به ازای هر س��هم 

قیمت گذاش��ته و ۲۵.۶ میلیارد دالر از عرضه اولیه خود کس��ب خواهد کرد و 
رکورد ۲۵ میلیارد دالر عرضه اولیه سهام شرکت چینی علی بابا در سال ۲۰1۴ 

را می شکند.
آرامکو در این س��طح 1.7 تریلیون دالر ارزش بازار دارد که باالتر از ش��رکت 
آمریکایی اپل به عنوان ارزش��مندترین ش��رکت ثبت ش��ده در بورس در جهان 
خواهد بود، اما عرضه س��هام آرامکو که اواخر ماه میالدی جاری در بازار بورس 
ریاض انجام می گیرد با شروع پرشکوهی که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 

سعودی در نظر داشت، بسیار فاصله دارد.
عربس��تان س��عودی پس از اس��تقبال س��رد س��رمایه گذاران خارجی حتی با 
ارزش گ��ذاری پایین تر 1.7 تریلیون دالر، به س��رمایه گذاران داخلی و منطقه ای 

برای فروش 1.۵درصد از سهام آرامکو تکیه کرده است.
قیمت گذاری س��هام آرامکو با نشست رسمی اوپک برای تصمیم گیری درباره 
سیاست تولید و توافق کاهش تولید نفت همزمان شد. عربستان سعودی با هدف 
تقویت قیمت های نفت و ارزش گذاری باالتر س��هام آرامکو، سایر تولیدکنندگان 

را برای موافقت با کاهش بیشتر تولید تحت فشار گذاشت.
نگرانی ه��ای پیرام��ون تغییرات اقلیمی، ریس��ک سیاس��ی و عدم ش��فافیت 
تشکیالتی باعث عدم استقبال سرمایه گذاران خارجی شد و عربستان سعودی را 
وادار کرد از طرح های بلندپروازانه خود برای کسب حداکثر 1۰۰ میلیارد دالر از 

فروش داخلی و بین المللی ۵درصد از سهام آرامکو چشم پوشی کند.
حتی با ارزش گذاری 1.7 تریلیون دالری، موسسات سرمایه گذاری بین المللی 
از عرضه س��هام آرامکو اس��تقبال نکردند و این شرکت مجبور شد برنامه عرضه 
سهام در نیویورک و لندن را حذف کند و به جای آن به تبلیغ فروش 1.۵درصد 
از س��هامش به سرمایه گذاران س��عودی و متحدان خود در منطقه خلیج فارس 
متمرکز ش��ود. بانک های سعودی برای شهروندان این کشور وام های ارزان برای 

خرید سهام آرامکو عرضه کردند.
عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو نقطه اوج تالش های چندین ساله برای فروش 
بخشی از سودآورترین ش��رکت دنیا و تامین منابع مالی الزم برای متنوع کردن 
اقتصاد عربستان سعودی و کاهش وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی است.

دولت عربس��تان س��رمایه گذاری در آرامکو را به خصوص پس از حمالتی که 
به تاسیس��ات نفتی این کشور در س��پتامبر صورت گرفت به عنوان یک وظیفه 
میهن پرس��تانه تبلیغ کرد. اما با وجود تبلیغات گسترده و عرضه وام برای تامین 
خرید س��هام، عالقه سرمایه گذاران در مقایس��ه با رویدادهای مشابه کمتر بود. 
عرضه اولیه س��هام علی بابا در هنگ کنگ ۴۰ برابر س��هام عرضه شده، پیشنهاد 

خرید داشت.
براس��اس گزارش رویترز، منابع آگاه اظهار کرده اند که سازمان سرمایه گذاری 
ابوظبی و سازمان سرمایه گذاری کویت که دو متحد اصلی عربستان سعودی در 
منطقه خلیج فارس هس��تند، قصد دارند در عرضه س��هام آرامکو سرمایه گذاری 

کنند اما هیچ یک از این دو نهاد در این باره اظهارنظر نکرده اند.
شهروندان سعودی ۰.۵درصد یا حدود یک سوم از سهام عرضه شده آرامکو را 
می توانند خریداری کنند که در مقایسه با رویدادهای قبلی عرضه اولیه عمومی 

سهام در عربستان سعودی، کم سابقه است.
 آرامکو همچنین قصد دارد 7۵ میلیارد دالر س��ود س��هام برای س��ال ۲۰۲۰ 
پرداخت کند که بیش از پنج برابر بیشتر از پرداختی شرکت اپل خواهد بود.،اما 
س��رمایه گذاری در آرامکو با توجه به قیمت نفت و دورنمای ضعیف رشد تقاضا 
برای نفت که انتظار می رود از س��ال ۲۰۲۵ به بعد ضعیف تر شود، بدون ریسک 

نیست.

67 فیلم و ایده به مرحله نهایی سومین جشنواره فیلم ۱8۰ ثانیه ای  پاسارگاد راه یافتند
شمارش معکوس برای برگزاری اختتامیه سومین جشنواره فیلم ۱8۰ ثانیه ای 

بانک پاسارگاد
فرصت امروز: با داوری آثار رسیده به جشنواره توسط 
هی��أت داوران و مشخص ش��دن فیلم ه��ای راه یافته به 
مرحله نهایی جشنواره عمال می توان گفت که شمارش 
معکوس برای برگزاری اختتامیه سومین جشنواره فیلم 
18۰ ثانیه ای بانک پاس��ارگاد آغاز ش��ده است. پس از 
آنکه ۴۲۰ اثر شایسته حضور در مرحله داوری سومین 
جش��نواره فیلم 18۰ ثانیه ای بانک پاس��ارگاد شناخته 
ش��دند، هیات داوران به بررس��ی این آث��ار پرداختند و 
درنهایت،۶7فیل��م و ای��ده ب��ه مرحله نهایی س��ومین 
جش��نواره فیلم 18۰ ثانیه ای بانک پاسارگاد راه یافتند. 
س��ومین دوره این جش��نواره، از چندی پیش با ارسال 

آثار در محورهای مس��ئولیت های اجتماعی شامل »تکریم خانواده، حفظ منابع  طبیعی و محیط  زیست، اهدای عضو و همدلی و 
همبستگی ملی در مواجهه با بالیای طبیعی« و همچنین حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی آغاز شد و در پایان و از 
بین ۴۲۰ اثری که شایسته حضور در جشنواره شناخته شده بودند، ۶7 فیلم و ایده به مرحله نهایی داوری راه یافتند. به زودی 
اسامی راه یافتگان به بخش داوری نهایی و همچنین تاریخ برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره از طریق سایت بانک  پاسارگاد به 

نشانی www.bpi.ir و سایت جشنواره به نشانی www.pasargadfilmfest.ir اعالم خواهد شد.
برگزاری جشنواره؛ نمونه موفق مسئولیت های اجتماعی

البته این س��ومین دوره ای اس��ت که جشنواره فیلم 18۰ ثانیه ای پاس��ارگاد برگزار می شود و این مهم، نشان از رسالت 
فرهنگی و ایفای مسئولیت های اجتماعی این بانک دارد؛ کما اینکه بانک پاسارگاد تنها بانکی است که در سال های اخیر، 
گزارش مس��ئولیت های اجتماعی خود را به صورت مس��تمر در قالب کتاب منتش��ر کرده است. همچنین حمایت از فیلم 
»جدایی نادر از س��یمین« به عنوان تنها فیلم ایرانی برنده جایزه اس��کار، نمونه ای دیگر از بحث مس��ئولیت اجتماعی در 
نزد مدیران بانک پاس��ارگاد اس��ت. ابتدای امس��ال بود که دبیرخانه جش��نواره فیلم 18۰ ثانیه ای بانک پاسارگاد، با هدف 
شناس��ایی اس��تعدادها در میان جوانان و عالقه مندان و همچنین جلب افکار عمومی به موضوعات و محورهای تعیین شده 
طی فراخوانی از کلیه مخاطبان دعوت کرد با ارسال آثار در سومین دوره از جشنواره شرکت کنند. پیش از این، دو دوره 
از جش��نواره فیلم 18۰ ثانیه ای بانک پاس��ارگاد در سال های قبل برگزار شده و با استقبال خوب عالقه مندان و دوستداران 
هنر، به گنجینه تصویری فرهنگ و هنر ایران افزوده بود. ماحصل این دو جش��نواره، عالوه بر کش��ف اس��تعدادهای نهفته 
جوانان، مجموعه ای فاخر از فیلم های کوتاهی اس��ت که دغدغه های روز جامعه ایران را به زیبایی به تصویر کش��یده است. 
نگاهی به دو دوره پیشین جشنواره نشان می دهد که در هر دوره از برگزاری جشنواره فیلم 18۰ ثانیه ای بانک پاسارگاد، 
محوری به محورهای جش��نواره اضافه ش��ده و در واقع، جش��نواره در هر دوره از برگزاری خود تکامل یافته است؛ چنانچه 
در دومین دوره جش��نواره، محور »اهدای عضو« به موضوعات جش��نواره اضافه شد و حال در سومین دوره جشنواره فیلم 
18۰ ثانیه ای بانک پاس��ارگاد، »همبستگی ملی در مواجهه با بالیای طبیعی« در ویترین موضوعی این جشنواره گنجانده 
شده است. رخداد زلزله کرمانشاه در میانه های سال گذشته و همینطور وقوع سیل در ۲۵ استان در ابتدای امسال ازجمله 
دالیلی بوده اس��ت که مدیران جش��نواره را به افزودن محوری به نام »همبس��تگی ملی در مواجهه با بالیای طبیعی« در 
سومین دوره جشنواره ملزم کرده است.  بر این اساس، مراسم اختتامیه سومین جشنواره فیلم 18۰ ثانیه ای بانک پاسارگاد 
در دو محور »مسئولیت های اجتماعی« در زمینه های تکریم خانواده، حفظ محیط زیست، اهدای عضو و همبستگی ملی در 
مواجهه با بالیای طبیعی و همچنین »حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی« در آینده ای نزدیک برگزار می شود 
و همانطور که اشاره شد، زمان برگزاری آن به زودی از طریق سایت جشنواره اعالم خواهد شد. در این جشنواره همچنین 

یک بخش جنبی با محوریت ایده هایی که در هر بخش به هر دلیل امکان ساخت نیافته اند، در نظر گرفته شده است.
42۰ اثر به مرحله داوری جشنواره رسیدند

با توجه به سیاست های بانک پاسارگاد در ایفای مسئولیت های اجتماعی و با وجود اختصاص بودجه تبلیغاتی و اطالع رسانی 
به امر مش��ارکت در س��اخت مدارس در مناطق سیل زده، استقبال بسیار خوبی از جشنواره فیلم 18۰ ثانیه ای بانک پاسارگاد به 
عمل آمده و براس��اس آنچه دبیرخانه جش��نواره اعالم کرده، در مجموع ۶۵۰ فیلم و ۲7۰ ایده به س��ومین جشنواره فیلم 18۰ 
ثانیه ای بانک پاس��ارگاد ارس��ال شده است. پس از بررسی و گزینش این آثار درنهایت ۴۲۰ اثر به مرحله داوری رسیدند و پس 

از بررسی آثار توسط هیات داوران ۶7 فیلم و ایده شایسته حضور در مرحله نهایی سومین دوره جشنواره شناخته شدند.
گفتنی اس��ت اعضای هیات داوران این جش��نواره شامل دکتر حس��ن بلخاری، علی اکبر امین تفرشی، دکتر محمود دهقان، 

غالمرضا نامی، بهرام توکلی، نیما جاویدی و روح اهلل حجازی است. دبیری جشنواره را نیز دکتر حسن بلخاری برعهده دارد.

شکست رویای سعودی ها در عرضه سهام آرامکو

در اجالس رسمی اوپک چه گذشت؟

هادی حق شناس
اقتصاددان



بیش از یک س��ال و نی��م از تصمیم دولت برای برق��راری ارز ۴۲۰۰ 
تومان��ی می گذرد؛ زمانی ک��ه قیمت دالر در کانال ۵ ه��زار تومان قرار 
داش��ت و س��پس با جهش��ی عجیب پله پله باال  رف��ت و حتی مرز 1۹ 
ه��زار توم��ان را هم درنوردی��د. در این میان، درحالی ب��ه انتهای فصل 
بودجه نویس��ی نزدیک می شویم که برخی از اقتصاددانان روی حذف ارز 
۴۲۰۰ تومان��ی از اقتصاد ایران اصرار دارند، اما دولتمردان معتقدند اگر 
همین امروز مردم و نظام بپذیرند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ارز نیمایی 
که حدود 11 هزار تومان اس��ت، تغییر دهیم، بدون استثنا در کاالهای 

اساسی حداقل 1۰۰درصد افزایش قیمت خواهیم داشت.
به گزارش خبرآنالین،  روز بیس��تم فروردین ماه سال گذشته، معاون 
اول رئیس جمه��ور اعالم کرد که »دولت تصمی��م دارد ارز را تک نرخی 
کند.« اس��حاق جهانگیری در پایان جلس��ه فوق العاده س��تاد اقتصادی 
دولت ب��رای مدیریت ب��ازار ارز گفت که »نرخ دالر ب��رای تمام فعاالن 
اقتص��ادی و ب��رای رفع هم��ه نیازه��ای قانون��ی و اداری آن، نیازهای 
خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای 

تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.«
این درحالی بود که افزایش نرخ دالر از نیمه دوم س��ال ۹۶ آغاز شده 
بود. 17 مهرماه دالر وارد کانال ۴ هزار تومان شد و از آن زمان تاکنون 
که حدود ۲۶ ماه می گذرد، تقریبا نرخ دالر ۳.۵ برابر ش��ده اس��ت. در 
واق��ع، به موازات ابالغ تصمیم دولت، ب��ازار ارز اما راه خود را می رفت و 
فاصل��ه نرخ دالر دولتی ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد روزبه روز برای دالالن 
بیشتر می شد. به این ترتیب، هر کسی که حتی یک بار هم کار بازرگانی 
و تجاری نکرده بود، تاجر ش��د و درخواس��ت دریاف��ت کارت بازرگانی 
 کرد و به هر دری  زد تا اس��نادی جور کند و از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی 

برخوردار شود.
در نهای��ت، کار دالر ۴۲۰۰ تومانی، که در نیمه س��ال ۹7 جای خود 
را به دالر نیمایی داد، به جایی کش��یده شد که رئیس جمهور در دی ماه 
همین س��ال و در شورای اداری استان گلستان به رانت های دالر ۴۲۰۰ 
تومانی اش��اره ک��رد و گفت: »عده ای ثبت س��فارش کردن��د و از بانک 
مرک��زی پول گرفتن��د، با تیمی از دالل های خارج��ی هماهنگ کردند، 
1۰۰ میلیون دالر پول گرفتند و ۵۰ میلیون دالر جنس وارد کردند و... 

قوه قضائیه و دستگاه نظارتی بررسی کند.«
گزارش ارزی اخیر بانک مرکزی

در میان��ه آبان م��اه امس��ال، بانک مرکزی برحس��ب دس��تور رئیس 
جمهوری در م��ورد عملکرد تامین ارز باب��ت واردات کاالهای موردنیاز 
کشور و همچنین وضعیت رفع تعهدات ارزی واردکنندگان در پنج ماهه 
اول س��ال 1۳۹7 اعالم کرد میزان ارز تامین ش��ده ب��رای واردکنندگان 
توس��ط بانک های عامل بنا به ثبت س��فارش های صورت گرفته توس��ط 
وزارتخانه ه��ای صنع��ت، معدن و تجارت، جهادکش��اورزی و بهداش��ت 
درمان و آموزش پزش��کی در دوره یادشده معادل 1۹.۳ میلیارد دالر با 
نرخ هر دالر ۴۲۰۰ تومان بوده است. از این مبلغ، معادل 17.۳ میلیارد 
دالر از منابع بانک مرکزی به بانک های عامل فروخته ش��ده و معادل ۲ 

میلیارد دالر از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تأمین شده است.
طب��ق اعالم بانک مرک��زی، مع��ادل 7.۳ میلی��ارد دالر از تامین ارز 
صورت گرفته توس��ط این بانک بابت واردات کاالهای اساس��ی، ضروری، 

دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.
طبق این گزارش، بابت مصارف درمانی، دانشجویی، مسافرتی و سایر 
مص��ارف خدماتی معادل 1.8۵۰ میلی��ارد دالر تامین ارز صورت گرفته 

است.
وضعی��ت رفع تعهد ارزی واردکنندگان برمبنای اس��ناد ارائه ش��ده 
حاکی از ترخیص کاال از گمرک جمهوری اسالمی ایران یا سایر اسناد 
مربوطه در سامانه رفع تعهد ارزی بانک مرکزی نیز به این شرح بوده 
است: »معادل 17.8 میلیارد دالر رفع تعهد صورت گرفته که برمبنای 
اس��ناد ثبت شده در س��امانه یادش��ده به معنای واردات کاال و انجام 

خدمات مربوط اس��ت. همچنین مع��ادل 1.۲ میلیارد دالر پروندهای 
مرب��وط به واردکنندگان توس��ط بانک های عامل براس��اس ضوابط و 
مقررات، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده که تحت رسیدگی 
آن س��ازمان قرار دارند. مابقی نیز توسط بانک های عامل بنابر ضوابط، 
تحت پیگی��ری قرار دارند که در صورت اح��راز تخلف واردکنندگان، 
بنابر ضوابط و مقررات، بانک های عامل مکلفند مراتب را به س��ازمان 
تعزی��رات حکومتی و در صورت نیاز به س��ایر مراجع ذی صالح ارجاع 

دهند.«
عباس قب��ادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت نیز دوم آذرماه 
امسال اعالم کرد: »سال گذشته بالغ بر ۲1 میلیون تن کاالی اساسی با 
ارز ۴۲۰۰ وارد کش��ور شده و در هفت ماهه نخست امسال 1۴ میلیون 
تن وارد و ذخیره ش��ده اس��ت که 1۰ میلیون تن ذخایر کاال تا قبل از 

شروع طرح افزایش قیمت بنزین بوده است.«
ماندگاری دالر ارزان قیمت 42۰۰ تومانی

همچنان یک س��ری از اقالم اساسی کش��ور با نرخ دالر ۴۲۰۰ تومانی 
وارد کش��ور می ش��وند؛ ای��ن در حالی اس��ت ک��ه فع��االن اقتصادی و 
کارشناسان مخالف حضور دالر ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور هستند. 
در حال حاضر ارز در اقتصاد ایران با چند نرخ دیده می شود؛ دالر ۴۲۰۰ 
تومان��ی، دالر نیمایی 1۰ ه��زار و ۹۰۰ تومانی و دالر بازار آزاد 1۲ هزار 

و 7۰۰ تومانی.
این در حالی اس��ت که دولت همچنان روی حضور دالر دولتی تاکید 
دارد و برای س��ال ۹۹ نیز تصمیم به حذف آن ندارد. این موضوع حتی 
در س��ومین روز از جلس��ات فوق العاده هیات دولت نی��ز مورد تصویب 
قرار گرفت و قرار ش��د تهیه و تامین کاالهای اساس��ی، دارو و تجهیزات 

پزشکی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد.
رئی��س س��ازمان برنامه و بودج��ه در این خصوص هفت��م آذرماه در 
نشس��ت شورای برنامه ریزی و توسعه اس��تان بوشهر گفته بود: »قبل از 
اینکه الیحه در مجلس مطرح شود، توضیح می دهیم که در این بودجه 
با وجود فش��ار به منابع مالی کش��ور، رنج و فشار تحمیلی بر مردم را به 
ش��کل های مختلفی جبران می کنیم. برای نمونه در س��ال هرچه نفت 
بفروش��یم، با قیم��ت ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالی اساس��ی تامین و تقدیم 

مردم خواهد شد.«
نوبخت یادآور ش��ده بود: »در این بودجه تمامی کاالهای اساس��ی با 
وجود اینکه نرخ ارز در بازارها به هر نرخ دیگری باش��د، همچنان با نرخ 

۴۲۰۰ تومان تحویل مردم خواهد شد.«
علی ربیعی، س��خنگوی دولت نیز گفته بود: »برای اینکه س��ال آینده 
بتوانیم بر روی کاالهای اساس��ی کنترل قیمت داش��ته باش��یم، 1۰.۳ 
میلی��ارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومان��ی برای کاالهایی مانن��د دارو، نهاده های 
کشاورزی، کاغذ روزنامه، الستیک اختصاص دادیم. تجاربی که در سال 
۹8 و ۹7 داش��تیم، به ما کمک می کند این ارز با فاصله نس��بت به ارز 
آزاد قطع��ا به هدف بنش��یند و عمدتا ش��رکت های دولتی عهده دار این 

وضع شوند.«
در همین حال، فرهاد دژپس��ند، وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی درباره 
نرخ محاس��باتی ارز در بودجه ۹۹ اعالم کرده اس��ت: در جلسه بررسی 
بودجه دولت مصوب شد تا همچنان ارز دولتی۴۲۰۰ تومانی به کاالهای 
اساس��ی و دارو تعلق بگیرد، بنابراین نرخ ارز محاس��باتی نسبت به سال 

جاری تغییر چندانی نمی کند.«
پیش بینی ۱4 میلیارد دالر ارز دولتی برای سال آینده

در ای��ن میان، بنا به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، »برنج، 
ج��و، ذرت، روغن خوراک��ی، دانه های روغنی، نهاده ه��ای دامی، دارو و 
چند قلم دیگر از جمله کاالهای اساس��ی مش��مول ارز دولتی هس��تند. 
دول��ت این کاالها را به عنوان مایحتاج ضروری مردم تش��خیص داده و 
تصمی��م گرفته قیمت اقالم مزبور را در جامع��ه پایین نگه دارد. بر این 
اساس، برای تامین این کاالها در سال آینده 1۴ میلیارد دالر ارز دولتی 

پیش بینی شده است.«
محمدعلی دهقان دهنوی تصریح کرده اس��ت؛ »این 1۴ میلیارد دالر، 
یارانه ای اس��ت که دولت با هدف کمک معیش��تی ب��رای گذر از دوران 
س��خت تحریمی و اقتصادی در کش��ور به مردم پرداخت می کند. البته 
بدون ش��ک با رفع مش��کالت، بازیابی رش��د اقتصادی، کاهش فشارها 
و محدودیت ه��ای بین الملل��ی و ایج��اد ثبات در بازار، دیگ��ر نیازی به 

تخصیص ارز دولتی نخواهد بود.«
وی درخصوص نقدی که برای این نوع تخصیص ها وجود دارد، مبنی 
بر وجود رانت، فقدان نظارت کافی در شبکه توزیع، عدم دسترسی کاال 
به دست مصرف کننده واقعی به خصوص طبقات ضعیف جامعه نیز گفته 
اس��ت: »دولت هم به این نتیجه رسیده که اگر گروه های کاالیی وجود 
داشته باشد که نتوان در مسیر توزیع تا رسیدن به دست مصرف نهایی 
نظ��ارت کافی انج��ام داد، این گروه ها را در فهرس��ت ارز ۴۲۰۰تومانی 
قرار ندهد. به همین دلیل اقالمی که س��ال گذش��ته و ابتدای امسال در  
فهرس��ت ارز دولتی بودند مثل کره، چای و گوشت قرمز، همه از لیست 

خارج شدند.«
دلیل اصرار دولت روی دالر 42۰۰ تومانی

ام��ا چرا دولت روی ماندگاری دالر ۴۲۰۰ تومانی تاکید دارد؟ این در 
شرایطی اس��ت که کارشناس��ان معتقدند دالر ۴۲۰۰ تومانی نتوانست 
قیم��ت کاالهای اساس��ی را ثابت نگ��ه دارد. اما چن��دی پیش، رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه درباره دالیل اس��تفاده از ارز ارزان قیمت برای 
کاالهای اساس��ی گفت: »دولت به دنبال مهار تورم است و اگر به جای 
دالر ۴۲۰۰ تومان��ی، از ارز نیمایی اس��تفاده ش��ود، یعنی پذیرفته ایم از 
ابت��دای فروردین ماه ۹۹، مرغ و ش��کر با دالر ح��دود 11 هزار تومانی 

تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد.«
به گفته نوبخت »در حال حاضر تامین کاالهای اساسی با دالر ۴۲۰۰ 
تومانی در کش��ور به رویه ای عادی تبدیل  ش��ده است. در یک دوره، با 
وجود اس��تفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت ه��ا افزایش پیدا  کرد، اما در 

حال حاضر این روش مسلط شده است.«
محمدرضا کالم��ی، مدیرکل دفتر برنامه ری��زی و تنظیم بازار وزارت 
صم��ت نی��ز درباره علل اص��رار دولت برای ادامه اختص��اص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به کاالهای اساس��ی گفته است: »اگر همین امروز مردم و نظام 
بپذیرن��د که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ارز نیمایی که حدود 11هزار تومان 
است، تغییر دهیم، بدون استثنا در کاالهای اساسی حداقل 1۰۰درصد 

افزایش قیمت خواهیم داشت.«
وی توضیح داده اس��ت: »کش��ورمان به کاالیی مانند برنج حدود ۳.۵ 
میلیون تن در س��ال نیاز دارد که از این میزان، 1.۵ میلیون تن را وارد 
می کنیم، اگر ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، قیمت برنج هندی 
از 8 هزار تومان فعلی به 1۶ هزار تومان و برنج ایرانی هم متاثر از آن به 

۴۰ تا ۴۵ هزار تومان خواهد رسید.«
کالمی با اشاره به اینکه ارز دولتی از ۳۲۰۰ تومان در سال 1۳۹۶ به 
۴۲۰۰ تومان در س��ال 1۳۹7 رسیده است، تصریح کرده است: »اکنون 
در هم��ه جه��ان، هزینه نقل و انتقال ارز زیر یک درصد اس��ت، اما این 
هزینه ب��رای ما بین 1۰ تا 18درصد افزایش یافته اس��ت. هزینه حمل 
کاال از بندر از 8۰ هزار تومان به ازای هر تن کاالی فله ای به ۲۲۰ هزار 

تومان به ازای هر تن کاالی فله ای رسیده است.«
وی با اش��اره به اینکه ح��دود ۶۰درصد افزای��ش قیمت ها مربوط به 
مجموعه این موارد اس��ت، گفته اس��ت: »در زمانی که کاال را به صورت 
کوپن��ی ه��م تحویل مردم می دادی��م، حدود 1۲درص��د از هدف اصلی 
منحرف می ش��د و بای��د بپذیریم عده ای هم در پی سوء اس��تفاده از ارز 

۴هزار و ۲۰۰ تومانی هستند و حتما باید با آنها برخورد شود.«
کالمی تاکید کرده اس��ت: »سفره مردم و درآمد سرانه مردم پاسخگوی 
افزایش قیمت مجدد ناشی از حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی کاالی اساسی 

نیست.«

چرا دولت روی ماندگاری ارز 42۰۰ تومانی اصرار دارد؟

پیش بینی ۱۴ میلیارد دالر ارز دولتی در سال ۹۹

در پیش��نهادی که در الیحه بودجه س��ال 1۳۹۹ مطرح ش��ده، دولت 
حقوق های تا ۳ میلیون تومان و کمتر را از مالیات معاف کرده است.

در حال��ی الیحه بودجه س��ال آینده تا چن��د روز دیگر به صحن علنی 
مجل��س خواهد رف��ت که همچن��ان بودجه نویس��ان در ح��ال تدوین و 
نهایی کردن جزییات این الیحه هستند، اما آنچه که در بودجه و در بخش 
هزینه ای قابل توجه است به حقوق کارکنان برمی گردد؛ از افزایش حقوق 

تا معافیت مالیاتی آن.
این در حالی اس��ت که آخرین خبرها از این حکایت دارد که در س��ال 
آین��ده حقوق های ۳میلی��ون تومان و کمتر از مالیات مع��اف خواهد بود. 
امس��ال معافیت حقوقی کارکنان ۲میلیون و 7۵۰ هزار تومان در ماه بود 
که در این شرایط در سال آینده این معافیت ۲۵۰هزار تومان افزایش یافته 
اس��ت. بر این اساس در س��ال ۹۹ کارمندانی که مجموع حقوق دریافتی 

ساالنه آنها ۳۶ میلیون تومان است، مالیاتی پرداخت نخواهند کرد.
در ای��ن میان، دولت در س��ال ۹۹ حقوق کارکنان را به طور متوس��ط 
ت��ا 1۵درص��د افزای��ش خواه��د داد که البته ای��ن افزایش حق��وق برای 
امس��ال۲۰درصد بوده است. البته دریافت مالیات از حقوق کارکنان نیز در 
سال جاری به صورت پلکانی بوده و بعید نیست برای سال آینده نیز همین 

روش پلکانی اعمال شود.

معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال آینده

حقوق زیر ۳ میلیون تومان از مالیات معاف می شود

نگاه

مردم به ماهیت پول پاشی پی برده اند
اصالح نظام بودجه ریزی به روایت فرشاد 

مومنی
فرصت امروز: اصالح نظام بودجه ریزی کشور بیشتر از چند دهه است 
که در دس��تور کار قرار دارد. در این میان، بودجه ۹۹ قرار اس��ت لباس 
جدیدی به تن کند؛ لباسی که اثری از نفت در آن نخواهد بود. به گفته 
محمدباقر نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، »در بودجه س��ال ۹۹ 
برای نخس��تین بار نفت از هزینه های جاری جدا می ش��ود و به طرح های 
عمرانی اختصاص پیدا می کند.« ادعای بزرگی که تاکنون بودجه نویسان 
از اجرای آن عاجز بوده اند. به نظر می رس��د وابستگی بیش از حد بودجه 
۹8 به درآمدهای نفتی و سپس خالی ماندن دست دولت از درآمد نفتی 
به واس��طه تحریم، دولت را به سمت اصالح نظام بودجه ریزی سوق داده 
اس��ت، اما این اصالحات ساختاری در بودجه، پیش نیازهایی دارد و عدم 
وابستگی بودجه به نفت مترادف با اصالحات ساختاری در نظام مالیاتی، 
نظام یارانه ای و نحوه هزینه کرد دولت در اقتصاد ایران است. این اصالح 
در رویک��رد بودجه ریزی در کانون توجه اقتصاددانان نیز قرار دارد و آنها 

تحوالت نظام بودجه ریزی کشور را به دقت زیر نظر دارند.
در همین زمینه، فرشاد مومنی در آخرین نشست از سلسله نشست های 
هفتگی موسس��ه »مطالعات دین و اقتصاد« به اصالح نظام بودجه ریزی 
پرداخت و آن را به نقد کش��ید. به گفته استاد اقتصاد عالمه طباطبائی، 
یک��ی از مهمتری��ن تناقض ها در بخش��نامه بودجه، افزای��ش اختیارات 
وزیران است و به طرز غیرمتعارف و به اسم اصالح بودجه، اختیارات وزرا 
افزایش می یابد که از منظر دانش توسعه هر کوششی که نظم اقتصادی 
و اجتماع��ی را متکی به اش��خاص کند، مضم��ون پیش بینی ناپذیری و 
غیرتوس��عه ای پیدا می کند؛ وقتی برای وزارتخانه ها چنین اختیاراتی در 
نظر گرفته می ش��ود باید تمهیدات گس��ترده نهادی نیز دیده باش��یم و 
چون این تمهیدات در نظر گرفته نش��ده، افزایش اختیارات وزرا، فساد و 

ناکارایی را افزایش می دهد.
مومنی در مورد نظام بودجه ریزی کش��ور و اصالح س��اختار آن ادامه 
داد: با ش��دت گرفتن مناس��بات رانتی در اقتصاد سیاس��ی ایران، شاهد 
چندین آسیب جدی در نظام بودجه ریزی هستیم. یکی از این آسیب ها، 
بنیه به ش��دت ضعیف اندیشه ای است که هم در اسناد و هم در سخنان 
دولتم��ردان مش��اهده می کنیم. در هفته های اخیر ه��م رئیس جمهور و 
هم برخی از مس��ئوالن اقتصادی کش��ور نکاتی را مطرح کرده اند که در 
عریان س��ازی این ضعف بنیه ای ش��اید از موضوع بنزین نیز تأسف آورتر 
باش��د. رئیس جمهور تحت عنوان قبول کندش��دن اقدامات توس��عه ای 
کش��ور، در عین حال که سطوحی از صداقت داش��تند اما فرم اظهارات 
و اس��تدالل های ایش��ان به گونه ای بود که گویی اگر ما خام فروشی را به 
ش��دت گذش��ته داش��تیم یا واردات کاالهای مصرفی ادامه داشت دیگر 
مش��کلی در توسعه نداش��تیم و متاس��فانه تعداد اینگونه موارد نیز زیاد 
اس��ت. به گفته این اقتصاددان، یکی دیگر از این آس��یب ها این است که 
در س��ال های اخیر با این مس��ئله روبه؟ رو بودیم که بخش قابل اعتنایی 
از نمایندگان برداش��ت  از مصلحت های رأی آوری خود یا مصلحت شان از 
منطق��ه را به مصال��ح ملی ترجیح داده اند و در نتیج��ه در دو دهه اخیر 
مجلس نقش نابخش��ودنی در افزایش هزینه ها بدون تمهید درآمدهایی 
که مضمون ضدتوس��عه ای داشته اند از خود نش��ان داده است. از سویی 
امس��ال با سیکل سیاس��ی یعنی انتخابات مجلس روبه رو هستیم و این 
احتمال وجود دارد که این خطر افزایش چشمگیر داشته باشد. از همین 
رو، نیاز به س��ازوکاری اس��ت که این مالحظات را در آس��تانه انتخابات 

مهار کند.
به گزارش ایلنا، رئیس موسسه دین و اقتصاد، انتقادهای غیرکارشناسی 
را آس��یب دیگر نظام بودجه ریزی دانس��ت و گفت: متاسفانه بخش قابل 
اعتنایی از نقدهایی که در مورد نظام بودجه ریزی مطرح می شود خصلت 
رانتی پیدا کرده اس��ت و گویی ما با یک مناسبات فراگیر از نظر ذهنیت 
رانتی روبه رو هس��تیم. اگر بودجه یک سند برنامه ای باشد، علی االصول 
نقدهای کارشناس��ی باید معطوف به اهداف، نحوه انتخاب اس��تراتژی ها 
و  سیاس��ت های اجرای��ی و محقق کننده این اهداف باش��د، اما آنچه به 
عنوان نقد بودجه مطرح می ش��ود و متاس��فانه در س��ال های اخیر ابعاد 
بی س��ابقه پیدا کرده اس��ت بیشتر ش��کل و شمایل افش��اگری رانتی و 
ش��به رانتی داش��ته اند یعنی منتقدان به جای اینکه روی اصول، موازین 
نهادی و جهت گیری های سیاس��ی تمرکز داش��ته باشند نقدشان بیشتر 
ش��کل افشاگری پیدا کرده اس��ت مثاًل کدام دستگاه و چه میزان بودجه 
دریافت کرده اس��ت، بنابراین در کادر رانتی شدن نقدها یک ناهنجاری 

بزرگ به اسم نقد بودجه به رخ مردم کشیده می شود.
ب��ه گفته مومن��ی، گرایش های رانت��ی در آس��تانه انتخابات وضعیت 
وحش��تناکی پیدا می کند و بین دس��ت اندرکاران ما مس��ابقه پول پاشی 
برگزار می ش��ود و این خطر بزرگی اس��ت که می توان��د اوضاع و احوال 
کشور را بدتر از این نیز کند. در اعتراضات اخیر مردم نشان دادند که به 
ماهیت و آثار مخرب پول پاشی پی برده اند و مالحظه کردید که با وجود 
اینک��ه مقامات اقتصادی بارها اعالم کردند ک��ه عواید حاصل از افزایش 
قیم��ت بنزین را به مردم باز می گردانن��د در کنترل و کاهش اعتراضات 
نقش موثری نداش��ت، بنابراین ساختار قدرت به طور کلی و نمایندگان 
به طور خاص به ازای آن هزینه های روحی، جسمی، مادی و انسانی که 
به کش��ور وارد آمد حداقل از آن عبرت جدی بگیرند و بدانند که مردم 
به خوبی می فهمند که با سیاس��ت های ت��ورم زا میزانی که از جیب فقرا 

کاهش می یابد چندین برابر پرداخت های رانتی و بدون زحمت است.
او پیش��نهاد داد که به اعتبار اینکه س��ند بودجه از زاویه خرد، کالن و 
توسعه ارزیابی می شود، کمک کنیم نظام تصمیم گیری ارتقا پیدا کند و 
گزارش ها مبتنی بر کار علمی و کارشناسی باشد. وقتی در سطح خرد به 
بودجه نگاه می کنیم دولت را به مثابه یک ابربنگاه در نظر می گیریم که 
دخل و خرج خود را ارائه می کند بنابراین باید از همه خواس��ته شود که 
با معیارهای بهینگی و کارایی گزارش ها را تهیه کنند و ناظر هایی مانند 

مجلس نیز این گونه گزارش ها را مطالبه کنند.
به اعتقاد مومنی، آنچه از محتوای س��ند بخش��نامه بودجه س��ال ۹۹ 
مش��اهده می ش��ود، بیش��تر عبارت پردازی و ادعاهایی اس��ت که جنبه 
نمایش��ی و تبلیغاتی دارد تا اینکه محتوای کارشناس��ی و علمی داشته 
باشند. متأسفانه موضوعاتی را به کارنامه خود نسبت می دهند که انصافاً 
ب��ا کارنامه و جهت گیری آنه��ا ارتباطی ندارد مث��اًل کاهش هزینه ها در 
صورت��ی قابل اعتنا و اعتماد اس��ت که امکان درآمدی می داش��تند و با 
منطق کارایی و بهینگی از آن صرفه نظر می کردند. ش��ما ببینید اگر در 
صن��دوق ذخیره ملی و حس��اب ذخیره ارزی ما مث��ال 1۰ میلیارد دالر 
باش��د تمام س��اختار قدرت بی تاب و ناآرام هس��تند تا آخرین سنت آن 

را خرج کنند.
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فرصت امروز: از جمله مشکالتی که اقتصاد ایران در چند دهه گذشته با آن دست 
و پنجه نرم کرده، رش��د نقدینگی باال بوده اس��ت. این رشد نقدینگی باال، عوارض 
بس��یاری نیز برای اقتصاد ایران به همراه داشته که تورم دورقمی، یکی از آنها بوده 
است. در این میان و طی یک سال و نیم گذشته، تورم در اقتصاد ایران مدام باالتر 
رفته و میزان نقدینگی هم بدون هیچ ترمزی به رشد خود ادامه داده است. در همین 
زمین��ه، مرک��ز پژوهش های مجلس در بازه زمانی یک س��ال و نیم اخیر به ارزیابی 
عملکرد دولت و مجلس در مدیریت نقدینگی و مهار تورم پرداخته و از نگاه »تنظیم 

بازاری« به جای نگاه ریشه ای در کنترل تورم خبر داده است.
به گفته نهاد پژوهش��ی مجل��س، در معادله تورم و نقدینگ��ی، رویکرد »تنظیم 
بازاری« بدون توجه به ریشه های ساختاری تورم به مبارزه با گران فروشی می پردازد، 
حال آنکه راه حل اساسی در تمرکز بر ریشه های اقتصاد کالن تورم به ویژه نقدینگی 

و سرعت گردش آن نهفته است.
مرکز پژوهش ها در این گزارش به بررس��ی نرخ تورم نقطه به نقطه در یک سال و 
نیم گذش��ته پرداخت و با اش��اره به روند نزولی این شاخص از دومین ماه سال ۹8 
نوش��ت: نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ماه امس��ال روند نزولی به خود گرفته 
است، اما سؤال اینجاست که آیا نمی شد با عملیاتی کردن اقدامات و سیاست هایی، 
نقطه اوج تورم نقطه به نقط��ه در عددی کمتر از ۵1درصد رکورد بخورد؟ یا به جای 
اینکه روند نزولی این ش��اخص در اردیبهش��ت ماه امسال آغاز ش��ود این اتفاق در 

اسفندماه سال گذشته رخ می داد؟
در »گ��زارش مدیریت نقدینگی و مهار تورم« که در دوم دی ماه س��ال گذش��ته 
منتشر ش��د، سه پیشنهاد ارائه ش��ده بود: کنترل نقدینگی موجود، مدیریت خلق 
نقدینگی جدید و کاهش حجم نقدینگی. اکنون و پس از گذشت حدود 1۰ ماه از 
انتشار این گزارش می توان عملکرد قوای مجریه و مقننه برای انجام هر یک از این 

سه پیشنهاد را ارزیابی کرد.
براساس گزارش بازوی کارشناسی مجلس، مهم ترین اقدامی که توسط مجموعه 
حاکمیت در این زمینه دنبال شده، ثبات بخشی به بازار ارز و طال بوده است که البته 
عملکرد بانک مرکزی در این راس��تا شایس��ته تقدیر است، اما مسئله اینجاست که 
اقدام جدی و مؤثری در س��ایر محورها انجام نشده است، در حالی  که برخی از این 

اقدامات می توانست به عنوان مکمل اقدامات بانک مرکزی در مهار تورم عمل کند و 
از رکوردزنی این متغیر در فصل بهار جلوگیری کند. البته گفتن این نکته ضروری 
است که نوسانات نرخ ارز به دلیل اینکه بیشترین همبستگی را با تورم کوتاه مدت 
دارد، اهمیت و وزن بیش��تری نس��بت به س��ایر اقدامات در مهار تورم دارد و دولت 
توانس��ت با عملکرد بهتر در این حوزه نسبت به س��ایر محورها، تورم کوتاه مدت را 

مهار کند.
ب��ه اعتقاد مرکز پژوهش ه��ا، با دقت در عملک��رد و تامل در اقدامات 
انجام ش��ده مشخص می ش��ود که رویکرد دولت در مهار تورم تناسبی با 
رویکرد گزارش »بس��ته مدیریت نقدینگی و مهار تورم« نداشته است و 
به جای پرداختن به مسئله تورم از زاویه اقتصاد کالن و مسائل مربوط به 
نقدینگی و سرعت گردش آن، بیشتر به اقدامات خرد و ناظر به بنگاه ها 
و در یک کلمه، نگاه »تنظیم بازاری« بس��نده شده است. اگرچه ممکن 
اس��ت در ارزیابی اثربخشی این اقدامات توسط دولت گفته شود که اگر 
این اقدامات صورت نمی گرفت چه و چه می ش��ده اس��ت، اما با توجه به 
محدودیت ه��ا و پیامدهای رویکرد دولت در مهار تورم، اثربخش��ی این 

اقدامات در بلندمدت محل تردید است.
مرکز پژوهش ها سپس به این سوال پرداخته که »دولت برمبنای رویکرد »تنظیم 
بازاری« چه اقداماتی انجام داده اس��ت« و در مقام پاسخ، عملکرد دولت را در چهار 
محور جس��ت وجو کرده اس��ت: افزایش اختیارات وزارت صمت در تجهیز سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تقویت س��تاد تنظیم بازار برای بازرس��ی و نظارت بر 
قیمت کاالها؛ تمرکز اختیارات قیمت گذاری در ستاد تنظیم بازار )که پیش از این، 
بخش مهمی از امر قیمت گذاری در اختیار دس��تگاه های تنظیم گر نظیر مرکز ملی 
رقابت و بورس کاال قرار داشت(؛ ممنوعیت صادرات طیف قابل توجهی از اقالم و در 
نهایت، سامانه اطالع رسانی قیمت کاال و خدمات کشور )ir.1۲۴.www( و تسهیل 

شکایت از گرانفروشی.
بازوی کارشناسی مجلس در ادامه گزارش به برخی از محدودیت ها و پیامدهای 
رویکرد »تنظیم بازاری« اشاره کرده و آنها را این گونه برشمرده است: نظارت پذیری 
اندک قیمت ها با توجه به گستردگی اصناف و مشاغل خرده فروشی؛ تشدید قاچاق و 

مبادالت غیررسمی و غیرشفاف و فشار به بنگاه هایی که با افزایش قیمت تمام شده 
مواجه شده اند.

این نهاد پژوهش��ی در جمع بندی گزارش خود نوش��ته است: »گزارش مدیریت 
نقدینگ��ی و مهار تورم« اقدامات و پیش��نهادهایی را ارائه کرد که متأس��فانه تنها 
پیشنهادهای ناظر به ثبات بخشی به بازار ارز عملیاتی شد و مابقی پیشنهادها بدون 
اقدام جدی و اثربخش رها ش��ده است. بخشی از این ماجرا به تفاوت رویکرد دولت 
در مه��ار تورم باز می گردد که در این گزارش مورد بررس��ی قرار گرفت. به عبارت 
دیگ��ر، رویکرد »تنظیم بازاری« بدون توجه به ریش��ه های اقتص��اد کالنی تورم به 
مبارزه با گران فروشی می پردازد، اما رویکرد حاکم بر پیشنهادهای گزارش »مدیریت 
نقدینگی و مهار تورم« تمرکز بر ریش��ه های اقتصاد کالن تورم خصوصاً نقدینگی و 
س��رعت گردش آن را پیش��نهاد می کرد، بنابراین عالوه بر اینکه باید اجرایی شدن 
این پیشنهادها را از دولت مطالبه کرد، تغییر رویکرد دولت در مقوله مهار تورم نیز 

واجب و ضروری است. 
مرکز پژوهش ها معتقد اس��ت که مبارزه با اخالل گ��ری و احتکار در بازار کاال یا 
وضع محدودیت بر صادرات کاالهایی که تولید یا واردات آنها زمانبر است، تنها زمانی 
اثربخشی خواهد داشت که مجموعه این سیاست ها در کنار مالحظات اقتصاد کالنی 
مهار تورم دنبال ش��ود. با این توضیحات و به منظور تداوم روند کاهش نرخ تورم در 
سال جاری و ماه های آتی، عالوه بر اینکه اقدامات پیشنهادی در محورهای سه گانه 
باید دنبال شود، در محور مدیریت خلق نقدینگی جدید نیز باید مالحظات مربوط 

به مدیریت کسری بودجه مدنظر قرار گیرد.
نهاد پژوهشی مجلس در پایان توصیه کرده است که اصالحات ساختاری بودجه 
به معنای تعریف پایه های مالیاتی جدید و در واقع، پوش��ش کسری بودجه حاصل 
از کاه��ش درآمدهای نفتی با منابع پایدار صورت گی��رد، وگرنه اگر دولت بخواهد 
کس��ری بودجه را با استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی جبران کند، 
از آنجایی که میزان کسری بودجه بیش از نیاز درونزای اقتصاد به پایه پولی است، 
احتمال صعودی شدن نرخ تورم وجود دارد، بنابراین عالوه بر اقدامات دیگر باید به 
منظور حفظ روند نزولی تورم، مدیریت کسری بودجه نیز با اصالح ساختار بودجه 

به  صورت جدی دنبال شود.

عملکرد دولت و مجلس در زمینه مدیریت نقدینگی و مهار تورم از نگاه مرکز پژوهش ها

نگاه »تنظیم بازاری« در معادله نقدینگی و تورم
یادداشت

ثبات در بخش مراقبت های ویژه

جهت گیری ها به سمت بهبود شاخص های کالن اقتصاد ایران است. 
ثبات تا حدی به بازار بازگش��ته و به نظر می رس��د دیگر از نوسان های 
شدید و لحظه ای خبری نیس��ت. اقتصاد بیمار ایران از ICU خارج و 
به بخش مراقبت های ویژه منتقل شده است. بیمار ناخوش احوالی که 
حاال حاالها از بیمارستان مرخص نخواهد شد، اما حال عمومی اش بهتر 

از سابق است.
 امروز اگر محیط کالن اقتصاد ایران، ثبات را تجربه می کند، پش��ت 
پرده آن، دالیل و جهت های مختلفی دیده می شود. یکی از اصلی ترین 
دالیل این است که حداکثر شوک به اقتصاد ایران در دو سال گذشته 
وارد شده است. خروج آمریکا از برجام و انفعال اروپایی ها در مقابل ایران 
در مدتی که گذشت، موجب شد که مجموعه ای از متغیرهای سیاسی 

به اقتصاد ایران تا باالترین حد ممکن فشار وارد کند.
جهت دوم ثبات کنونی این است که هر چیزی در بازار یک قیمتی 
دارد؛ از مسکن، خودرو یا اقالم خوراکی و مصرفی گرفته تا دالر. وقتی 
دالر در کمتر از دو س��ال گذش��ته به قیمت 1۹ هزار تومان رس��ید، 
کس��انی که الفبای اقتصاد را بلد بودند می دانستند دالر سقوط خواهد 
کرد، چراکه به اندازه قیمت واقعی خودش و با قاعده بازار رش��د نکرده 
است. ساده ترین فرمول تعیین قیمت دالر از مابه التفاوت میانگین تورم 
داخلی با میانگین تورم عمده ترین کشورهایی که با آنها تجارت داریم 
به دست می آید. قیمت کنونی دالر اگرچه هنوز با حباب همراه است، 
به واقعیت نزدیک تر شده است. یکی از ابعاد ثبات کنونی همین است 
که دیگر کشش گران تر ش��دن کاالها و افزایش تورم در جامعه وجود 
نداشت. افزایش قیمت وقتی بیشتر از حد توان خرید آحاد مردم باشد، 
قیمت های کاذب پس زده می ش��وند. یکی از زیرمجموعه های این بعد 
دوم ثبات این اس��ت که امروز آحاد مردم فهمیده اند سرمایه گذاری در 
دالر، طال و مسکن برای آنها سوددهی مقطعی و یک شبه ندارد. همین 

آگاهی بورس را فعال کرده است.
جهت س��وم ثبات کنونی، درون کاوی اقتصاد ایران و توسعه نگاه به 
تولید داخلی در یک س��ال گذشته اس��ت. تحریم های آمریکا و خروج 
رئیس جمه��ور آن از برجام موجب ش��د که توجه ه��ا بیش از پیش به 
اقتصاد ملی برگردد. س��رمایه گذاری بر درون اقتصاد ایران دوباره مانند 
دهه ۶۰ آغاز ش��د. در سال های جنگ، ما شعار اتکا به منابع داخلی را 
می دادیم و برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، همه تالش خود را به 
کار بسته بودیم؛ روندی که در یک سال اخیر هم پیش گرفتیم. در کنار 
این تغییر رویه، افزایش نرخ ارز هم خود مزید بر علت بود، چراکه هم 
سفرهای بی مورد خارجی کمتر شد و هم کاالهای مصرفی غیرضروری 
کمتر از آن سوی آب ها به ایران رسید و مجموعه این عوامل، یکی دیگر 

از زمینه سازهای ثبات اقتصادی امروز شدند.
اما در ش��رایطی که ثبات به اقتصاد ایران تا حدودی بازگشته است، 
سرمایه های موجود در جامعه به کدام سو هدایت خواهد شد؟ در پاسخ 
به این س��ؤال می توانم ش��ما را به بازدهی بازاره��ای رایج در چند ماه 
اخی��ر ارجاع دهم. بورس تقریباً همواره بازدهی مثبتی داش��ته چراکه 
سرمایه گذاران خرد و حتی کالن از خریدوفروش دالر و طال برای کسب 
سود ناامید ش��ده اند. اگر دولت در این شرایط نرخ نقدینگی را کنترل 
ک��رده و ت��ورم را کاهش دهد، در کنار آن، سیاس��ت های پولی و مالی 
درس��ت تدوین و اجرا ش��ده و انضباط مالی تا حدی در نظام اقتصاد 
پیاده ش��ود، می توان امیدوار بود در سال آینده و سال بعد از آن پول و 
س��رمایه موجود در جامعه به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شود. 
مثاًل بنگاه های اقتصادی راه اندازی شوند یا با تمام ظرفیت به کار خود 
ادامه دهند. به خصوص اینکه ما در واردات کاال دچار مش��کل هستیم 
و هم��ه نی��از کنونی باید از طریق تولید داخل تأمین ش��ود و این نیاز 
گسترده زمانی تأمین خواهد شد که ما بتوانیم بنگاه های اقتصادی فعال 
و پویایی داش��ته باشیم. مثال دیگری می زنم. ما ساالنه به یک میلیون 
واحد مسکن نیاز داریم. برای تأمین این میزان به سیمان، مالت، گچ و 
تعداد زیادی نیروی کار می خواهیم. اگر ساختمان وارد رونق شود، ده ها 

حرفه فعال و صدها شغل برای افراد ایجاد می شود.
فراموش نکنیم که ثبات اقتصادی کنونی نباید ما را فریب دهد. نرخ 
رشد نقدینگی، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی همه نرخ هایی 
هس��تند که امروز از حالت مطلوب خود فاصله زیادی گرفته اند. ثبات 
امروزی به معنای بهبود تمام زخم های قبلی که به پیکر اقتصاد خورده 
نیست. صرفاً به این معناست که قیمت ها تا حدی آرام گرفته اند و اوضاع 

دیگر بدتر از این نخواهد شد.
پرونده امسال، مانند سال ۹7 بسته نمی شود. اوضاع اقتصادی تا حدی 

التیام یافته و رشد اقتصادی هم اندکی بهبود را تجربه خواهد کرد.
س��ال ۹8 برای ما س��ال پرآبی بود. بارش های ابتدای سال تا حدی 
کاستی های فروش نفت در صنعت را با افزایش نرخ رشد اقتصادی در 
حوزه کش��اورزی جبران کرد و می توانم بگویم که از ش��وک اقتصادی 
بزرگی که به ایران وارد شد، عبور کرده ایم. نشانه این عبور، کاهش تورم 
نقطه به نقطه ۵1درصدی اردیبهشت به ۳۵درصد شهریور است. نشانه 
دیگر آن، وضعیت تراز صادرات غیرنفتی در ماه های اخیر و نشانه دیگر، 

رشد اقتصادی مثبت در بخش کشاورزی است.
تولید ناخالص ملی ما با وجود همه فشارها و تحریم ها ۵۰۰ میلیارد 
دالر اع��الم ش��ده و تجارت نف��ت تنها 1۰درصد این عدد را تش��کیل 
می ده��د؛ این یعنی تاب آوری اقتصاد ما برخالف تصورها باالس��ت، اما 
با همه این تاب آوری و تحمل باال، زمانی ما در اقتصاد رش��د داریم که 

بخش واقعی اقتصادمان رونق پیدا کند.
امسال رشد اقتصادی ما قطعاً عددی نزدیک صفر است؛ عدد کوچکی 
که احتم��االً منفی و حوالی صفر خواهد بود. ماجرای س��ال آینده اما 
اندکی فرق می کند. رش��د اقتصادی ما در س��ال آینده بس��یار وابسته 
به اتفاقات سیاس��ی و بین المللی خواهد بود. مذاکره احتمالی ایران با 
کش��ورهای عربی منطقه، احتمال استیضاح ترامپ یا تغییر رویکرد او، 
احتمال بازگشت روابط ایران با اروپا به خصوص در حوزه تجارت نفت و 
احتمال های دیگری از این قبیل، رشد اقتصادی ایران را مثبت خواهد 
کرد. چیزی که پیش بینی وضعیت نرخ رش��د اقتصاد ایران را س��خت 
می کند، آب است. رشد اقتصادی در ایران یا متأثر از سال پربارش است 
یا فروش نفت و واقعیت این اس��ت که ما نمی دانیم سال ۹۹ یا 1۴۰۰ 
چقدر بارش باران خواهیم داش��ت. اگر س��ال ۹۹ پرآب باشد، می توان 

انتظار یک رشد ۵درصدی هم داشت.
منبع: آینده نگر

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

هادی حق شناس
اقتصاددان

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان »سرمایه گذاری در خرید 
و فروش مس��کن دیگر سودده نیست« گفت تا پاییز سال آینده رکود 

غیرتورمی بر بازار مسکن حاکم خواهد بود.
حسام عقبایی در گفت وگو با تسنیم، ادامه داد:  بازار مسکن از قیمت 
بنزین متاثر نخواهد بود، حامل های انرژی در این بخش بی اثر اس��ت 

چون مسکن بیش از میزان معقول افزایش یافته است.
او ب��ا تاکید بر اینکه تا پایان تابس��تان ۹۹ رک��ود غیرتورمی بر بازار 
مس��کن حاکم خواهد بود، افزود: به هموطنانی که عالقه مند به خرید 
مسکن به عنوان یک کاالی مصرفی هستند توصیه می کنم خرید خود 

را در بازار مسکن انجام دهند.
وی در عی��ن ح��ال  تصریح ک��رد:  البته ب��ه افرادی که ب��ه دنبال 
س��رمایه گذاری در بازار مسکن هستند و توقع دارند مثال  در آذر ۹8 
خرید خود را از بازار مسکن انجام دهند و بهمن ۹8 یا سال ۹۹ با سود 
بفروشند تاکید می کنم که این برنامه و هدف آنها امکان پذیر نیست و 

عایدی در بازار مسکن نصیب آنها نخواهد شد.
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک پیش تر نیز با بیان اینکه قبل 
از گرانی بنزین، قیمت مسکن به شدت افزایش یافت به تسنیم، گفته 

بود:  افزایش قیمت بنزین تاثیری بر بازار مسکن ندارد.
عقبای��ی  با یادآوری اینکه بازار مس��کن در یک رکود غیرتورمی به 
س��ر می برد، اظهار کرد:  حجم معامالت مس��کن امسال در مقایسه با 
س��ال های گذشته کاهش چشمگیری داش��ته و به تبع این اتفاق نیز 

قیمت ها در این بخش نزولی بوده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه از ابتدای س��ال تاکنون قیمت مس��کن ۳۰  تا 
۴۰درصد نقاط مختلف کش��ور کاهش یافته اس��ت، افزود: تا پیش از 
افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن، همواره قیمت مسکن نزولی 
ب��وده و حجم معامالت در هر ماه نس��بت به م��اه پیش از آن کاهش 
می یافت. وی ادامه داد:  با توجه به رکود حاکم بر بازار مس��کن و اقدام 
دولت در گران کردن بنزین این س��وال پیش می آید که تاثیر افزایش 

قیمت بنزین چه تاثیری روی قیمت مسکن خواهد داشت.
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک در پاسخ به این پرسش گفت: 
فارغ از هرگونه نگاه سیاس��ی، قیمت مسکن سال گذشته و امسال به 
صورت نامتعارف، غیرمنطقی و ناموزون بود و براساس آمار مرکز آمار 
ایران بیش از 1۲۰درصد افزایش یافت. باید به این نکته تاکید شود که 
علی رغم افزایش قیمت بنزین، قیمت مس��کن فعال افزایش نمی یابد و 

در واقع این ظرفیت در بازار مسکن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه قیمت مسکن  قبل از افزایش قیمت بنزین به حدی 
ب��اال رفته که قدرت خرید مردم را به ش��دت کاهش داده و آنها توان 
ورود به بازار مس��کن را ندارند، یادآور شد: کاهش حدود 7۰درصدی 
حجم معامالت در بازار مسکن طی امسال در مقایسه با سال گذشته 
نش��اندهنده کاهش ش��دید قدرت خرید مردم اس��ت. با توجه به این 
موارد، بازار مسکن همچنان روند رکود غیرتورمی خود را ادامه خواهد 

داد.

زمان ثبت نام متقاضیان در طرح اقدام ملی در استان های یزد، همدان، 
چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمانشاه اعالم شد.

به گزارش ایرنا، مردم استان های یزد، همدان، چهارمحال و بختیاری، 
خوزس��تان و کرمانشاه تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه 18 آذر مهلت ثبت نام 
در س��امانه مس��کن ملی به آدرس https://tem.mrud.ir/ را دارند. 
اضافه ش��دن دو اس��تان خوزستان و کرمانش��اه با هدف جبران وقفه در 

ثبت نام مسکن ملی به دلیل قطعی اینترنت اتخاذ شد.
از 1۶ آذر به بعد ثبت نام ها از گروه های س��ه تا چهارتایی به گروه های 
پنج تا ش��ش تایی تقسیم بندی می شود و بعد از مهلت سه روز، ثبت نام 

پنج استان دیگر اعالم می شود. پایان آذرماه ثبت نام مسکن ملی در تمام 
استان ها تمام می شود و تا پایان همین ماه ثبت نام متقاضیان تهرانی هم 

برای مسکن ملی انجام می شود.
متقاضی��ان ثبت نام در طرح اقدام ملی و اف��راد تحت تکفل باید فاقد 
زمین مس��کونی یا واحد مس��کونی از روز اول فروردی��ن ماه 8۴ به بعد 
باشند و پس از انقالب اس��المی از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی 
مربوط به تأمین مس��کن ش��امل زمین، واحد مس��کونی و یا تسهیالت 
یارانه ای خرید و یا س��اخت واحد مس��کونی اس��تفاده نکرده باش��د. به 

عبارتی فرم ››ج‹‹ در استعالم از سامانه مربوطه باید سبز باشد.

ش��رط دیگر متأه��ل یا سرپرس��ت خانوار ب��ودن اس��ت. البته زنان 
خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن می توانند در این 
طرح نام نویس��ی کنند. داش��تن حداقل پنج سال سابقه سکونت در پنج 
س��ال اخیر در شهر مورد تقاضا از دیگر الزامات است. سابقه سکونت در 
ش��هر جدید مورد تقاضا یا در ش��هر مادر حداقل پنج سال خواهد بود. 
نداش��تن منع قانونی برای دریافت تسهیالت بانکی نظیر چک برگشتی، 
تس��هیالت معوقه و . . .، توانایی تأمین هزینه س��اخت مس��کن مازاد بر 
تسهیالت بانکی، امکان س��پرده گذاری حداقل ۳۰درصد هزینه ساخت 

مازاد بر تسهیالت بانکی از جمله دیگر شروط اعالم شده است.

فصل خرید خانه رسید

باالخره خانه بخریم یا نخریم؟

زمان ثبت نام در یزد، همدان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمانشاه اعالم شد

جزییات ثبت نام طرح ملی مسکن در استان ها

 شنبه
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وضعیت بانک ها در تراکنش های شاپرکی آبان
کارنامه شاپرک در دومین ماه پاییز

بررس��ی جدیدترین گزارش منتشره از سوی شاپرک نشان می دهد که بانک 
ملت در آبان ماه جایگاه نخست در سهم بازار تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرکی 
در میان بانک های پذیرنده را به خود اختصاص داده است. به گزارش ایِبنا، آمار 
منتش��ره از وضعیت شبکه پرداخت الکترونیک در آبان ماه سال جاری از سوی 
شاپرک نشان می دهد که در این مدت بالغ بر ۲میلیارد و ۲۲7 میلیون تراکنش 
به ارزش ۲هزار و ۵۲۲ میلیارد ریال انجام ش��ده اس��ت که بیش��ترین مبلغ و 
تراکنش  در ابزارهای پذیرش مربوط به ابزار پایانه فروشگاهی )کارتخوان( است. 
بررس��ی این گزارش در حوزه شرکت های پرداخت الکترونیک از صدرنشینی و 
وضعیت مطلوب به پرداخت ملت در میان ش��رکت های پرداخت خبر می دهد؛ 
از س��وی دیگر این گزارش درخصوص بانک های پذیرن��ده حاکی از ادامه روند 
صدرنش��ینی بانک ملت در پذیرندگ��ی تعداد و مبلغ تراکنش های ش��اپرکی 
حتی با وجود مقداری نزول سهم بازار نسبت به ماه های گذشته است. گزارش 
آبان ماه ش��رکت شاپرک از سهم بازار هر بانک پذیرنده از کل تعداد تراکنش ها 
نش��ان می دهد که بانک ملت با ۲۲.۰۶درصد، بانک ملی ایران با 11.۹۵درصد 
و بانک صادرات با 7.17درصد در رتبه های اول تا سوم بیشترین سهم در میان 
بانک های پذیرنده از تراکنش های ش��بکه پرداخت قرار گرفته اند؛ بررسی آمار 
چند ماه اخیر ش��اپرک نس��بت به آبان ماه در این بخش، از تغییر جایگاه بانک 
کشاورزی با بانک صادرات و نزول بانک کشاورزی به رتبه چهارم حکایت دارد؛ 
همچنین جایگاه بانک هایی همچون سپه و تجارت بهبود یافته و بانک هایی مانند 
رفاه و پارس��یان نسبت به چند ماه گذش��ته تعداد تراکنش کمتری را پذیرش 
کرده ان��د. در ادامه این گزارش در زمینه وضعیت س��هم بازار هر بانک پذیرنده 
از کل مبلغ تراکنش های ش��بکه پرداخت اعالم ش��ده اس��ت که بانک ملت با 
س��هم ۲۲.۳1درصدی، بانک صادرات ایران با 11.7۴درصد و بانک ملی ایران با 
س��هم 11.۳8درصدی در جایگاه اول تا سوم بیشترین سهم از مبلغ پذیرندگی 

تراکنش های شبکه پرداخت قرار گرفته اند.

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران:
تقاضای طال و سکه افزایش نیافته است

ب��ه گفته نایب رئیس اتحادی��ه طال و جواهر ته��ران، در طول هفته اخیر 
قیمت  س��که و طال تحت تاثیر افزای��ش نرخ ارز افزایش یافت، این در حالی 
اس��ت که قیمت اونس جهانی طال نوس��ان محدودی داشته و تقاضای بازار 
نیز عادی بوده اس��ت. محمد کش��تی آرای در گفت وگو با ایس��نا، در رابطه 
با وضعیت بازار س��که و طال در هفته ای که گذش��ت، گفت: در هفته اخیر 
قیمت ها در بازار س��که و طال افزایش��ی بود. این در حالی است که طی این 
م��دت، قیمت اونس جهانی طال در حدود 1۴ دالر نوس��ان داش��ته که این 
نوس��ان چندان تاثیرگذار بر روی قیمت س��که و طال در بازار داخلی نبوده 
اس��ت. وی ادامه داد: علت اصلی صع��ود قیمت ها در بازار داخلی، قیمت ارز 
بوده اس��ت که در این هفته روند روبه رشدی داشت. این وضعیت باعث شد 
قیمت س��که از  حدود ۴میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در اوایل هفته تا حدود 
۴میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیز افزایش قیمت داش��ته  باش��د.  نایب رئیس 
اتحادی��ه طال و جواهر ته��ران ادامه داد: با توجه به اینکه داد و س��تدها در 
هفته گذش��ته روال عادی داش��ته و در بازار افزای��ش تقاضایی که منجر به 
افزایش قیمت ها ش��ود، وجود نداشته است، بنابراین رشد قیمت سکه و طال 
در بازار داخل، تنها ناش��ی از رشد قیمت ارز بوده است. وی افزود: تغییرات 
قیم��ت طال نیز به همین صورت ب��وده و قیمت هر گرم طالی 18 عیار، در 
حال��ی که در ابتدای هفته ۴۳۶ هزار و 8۰۰ تومان بود به ۴۴۹ هزار تومان 
رسید و همانطور که اشاره شد، تقاضای اضافه ای در بازار ایجاد نشده است.

بانکنامه

فرصت امروز: دهم آذرماه بود که سامانه »ثبت اموال مازاد بانک ها« با عنوان نام 
اختص��اری »ف��ام« و با حضور وزیر اقتصاد و مدیران بانک مرکزی رونمایی ش��د. با 
راه اندازی این سامانه حاال امکان فروش 17 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های 
بانک ها فراهم شده و مردم در کنار فعاالن اقتصادی می توانند اموال مازاد 18 بانک 
دولتی و خصوصی شده را خریداری کنند؛ اموالی که از نظر کاربری، گستره وسیعی 

از تجاری، مسکونی، صنعتی، کشاورزی و حتی شعب بانکی را دربرمی گیرد.
در این س��امانه که به آدرس www.fam-bank.com در دسترس مردم قرار 
گرفته، گزینه هایی نظیر مزایده آنالی��ن، خرید پاکت مزایده و مزایده جاری وجود 
دارد. در بخش دیگری از این سایت نیز مشخصات فام بانک به تصویر کشیده شده 
اس��ت. برای خرید این امالک باید در مزایده ش��رکت کرد و جزییات این مزایده در 
پایگاه فام منتش��ر شده اس��ت. در بخش دیگری از این پایگاه، اطالعات درباره این 
ش��رکت منتشر شده اس��ت. طبق اطالعات این پایگاه، ش��رکت فروش اموال مازاد 
بانک ها )فام( براس��اس مصوبه هیات محترم وزیران و تحت نظارت وزارت اقتصاد و 
بانک مرکزی و مش��ارکت و س��هم 1۰ بانک دولتی کشور در تاریخ سوم آذر 1۳87 

فعالیت خود را آغاز کرده است.
»ما بیش از 1۰ هزار ملک برای ش��ما داریم.«؛ این ش��عاری است که در ابتدای 
این سایت درج شده است. در این سایت، اطالعات امالک مازاد بانک ها طبق چند 
ش��اخص دسته بندی شده است. در این خصوص می توان از لحاظ کاربری مشخص 
کرد که افراد به دنبال چه نوع امالکی هستند که دسته بندی هایی نظیر مسکونی، 
تجاری، صنعتی، کش��اورزی، فرهنگی، ورزش��ی و اداری وج��ود دارد. همچنین در 
بخش دیگری از این س��ایت نوع ملک مشخص شده که این امالک به انواع زمین، 
ساختمان، آپارتمان و کارخانه دسته بندی شده است. در بخش دیگری از این سایت 
نیز اموال براس��اس آخرین وضعیت تصرف به تصویر کشیده شده است. در بخشی 
دیگر نیز از این دس��ته بندی می توان استان، شهر و حتی آدرس مدنظر را مشخص 
کرد. همچنین در یک دسته بندی می توانید قیمت امالک را تا ۵۰۰ میلیون تومان، 

یک میلیارد تا 1۰ میلیارد تومان و بیشتر از آن نیز مشخص کرد. 
در قس��مت جست وجوی امالک آپارتمانی بانک ها، برخی از این امالک با قیمت 
کارشناسی عنوان شده که برخی از این آپارتمان ها زیر قیمت منطقه است. به عنوان 
مثال، یک آپارتمان 7۲ متری در افس��ریه با قیمت کارشناسی ۴7۵ میلیون تومان 
گزارش ش��ده اس��ت. این آپارتمان که در طبقه دوم قرار دارد، با این قیمت، متری 
۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گزارش ش��ده اس��ت. البته سن این ساختمان در این 
گزارش عنوان نشده است، اما به نظر می رسد که قیمت آن نسبت به متوسط منطقه 

کمتر باش��د. به گزارش بانک مرکزی، در آبان سال جاری متوسط قیمت آپارتمان 
در منطقه 1۵ به میزان 7 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گزارش ش��ده است. به عنوان 
یک گزینه دیگر، یک ملک در منطقه شهران با قیمت ۶8۵ میلیون تومان گزارش 
شده است. متراژ این ملک ۶۲ متر است و در توضیحات این ملک عنوان شده است: 
»با عنایت به مجوز هیات مدیره بانک به عنوان مامورسرای بانک استفاده می شود.« 
با توجه به این توضیحات قیمت هر متر از این آپارتمان به میزان 11میلیون تومان 
گزارش ش��ده است. این در حالی است که براساس گزارش بانک مرکزی قیمت هر 
متر مربع آپارتمان در منطقه ۵ به میزان 1۴ میلیون و 8۰۰هزار تومان ارزش گذاری 
ش��ده اس��ت. همچنین در این بررسی ها ملکی در حوالی میدان هفت تیر به میزان 
۲۲۰ میلیون تومان گزارش ش��ده اس��ت که دارای متراژ ۵1 متری است، بنابراین 
قیمت هر متر مربع از این آپارتمان که به عنوان مازاد با قیمت کارشناسی گزارش 
ش��ده ۴ میلی��ون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد ش��د. به نظر می رس��د که قیمت این 
آپارتمان بسیار ارزان تر از سطح متوسط منطقه است؛ زیرا قیمت آپارتمان در منطقه 
۶ به طور متوس��ط قیمت 17 میلیون تومان بوده است. این گزارش ها تنها مربوط 
به گزینه های آپارتمانی نیس��ت و برخی مبالغ کارشناسی نیز عنوان شده است. به 
عن��وان مثال، در خیابان حاف��ظ یک مغازه 1۲۰ متری با قیمت کارشناس��ی یک 
میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان عنوان شده است. همچنین در خیابان زرتشت غربی، 
یک مغازه تخلیه با قیمت کارشناسی ۹ میلیارد تومان آگهی شده است. همچنین 
در این س��ایت، امالکی با عنوان کارخانه، باغ، زمی��ن زراعی، مزرعه پرورش ماهی، 
هتل گردشگری و مرغداری نیز موجود است و متقاضیان می توانند درخواست خود 

را برای خرید این اموال ارائه کنند.
در ای��ن میان، ب��ا توجه به مختصات این س��امانه و همچنی��ن مجازات های در 
نظرگرفته ش��ده از س��وی بانک مرکزی، بانک ها ملزم به فروش اموال مازاد خود و 

به صفر رس��اندن آنها تا پایان سال ۹8 هستند. در این میان، برخی از اقتصاددانان 
معتقدند اجبار کردن بانک ها به فروش اموال مازاد برخالف خواس��ت آنها و جریان 

بازار موجب فساد خواهد شد.
در همین زمینه، داود س��وری کارشناس اقتصادی با تاکید بر این موضوع که به 
موجب قانون چرا تا قبل از رونمایی از این سامانه، بانک ها اقدام به فروش اموال مازاد 
خود نکردند؟ بر این باور است که صرف راه اندازی یک سامانه منجر به فروش اموال 
مازاد بانک ها نخواهد شد و بالعکس اجبار بانک ها به فروش اموال شان، بدون در نظر 

گرفتن اقتضائات اقتصادی، فسادبرانگیز خواهد بود.
س��وری در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« خاطرنشان می کند: 
درخص��وص فروش اموال مازاد، بانک ها خود بیش��تر از هر نهاد دیگری 
مایل به انجام این کار هستند، چراکه اموال مازاد همانطور که از اسمش 
معلوم است، جز هزینه چیز دیگری نخواهد داشت. چالش اصلی بانک ها 
این اس��ت که در حال حاضر بازار مناسبی برای فروش این اموال فراهم 
نیس��ت و همین باعث خواهد ش��د تا ارقامی که بانک ها انتظار دارند از 
فروش اموال مازاد خود به دس��ت بیاورند، اتف��اق نیفتد، بنابراین تصور 
نمی کنم بودن یا نبودن چنین سامانه هایی تأثیر چندانی بر فروش اموال 
مازاد بانک ها خواهد گذاش��ت که اگر داش��ت خود بانک ها می توانستند 

چنین سامانه هایی را راه اندازی کنند.
او تصری��ح می کند: باالخ��ره بانک ها برای فروش اموال مازادش��ان راه حلی پیدا 
خواهن��د ک��رد و اینکه این اقدام، چط��ور باید صورت گیرد، موضوعی نیس��ت که 
بخواهی��م به آنها تحمیل کنیم. اجبار بانک ها به فروش اموال مازاد برخالف جریان 
بازار و از آن مهم تر خواست بانک ها، رویه مطلوبی نیست و منجر به شبهات فراوان 

و منبع فساد خواهد شد.

سامانه »ثبت اموال مازاد بانک ها« به کمک بازار مسکن می آید؟

ویترین مجازی امالک بانک ها

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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وزارت اقتصاد اعالم کرد
تامین مالی 4۰ هزار میلیارد ریالی دولت از 

طریق فرابورس
وزارت اقتصاد برای تامین منابع مالی موردنیاز دولت، روز یکشنبه هفدهم آذرماه 
از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، صکوک منفعت به ارزش ۴۰ هزار 
میلیارد ریال را منتشر می کند. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، غالمرضا 
ابوترابی با اعالم این خبر گفت: بنا به درخواست مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های 
مالی عمومی وزارت اقتصاد درخصوص تامین مالی دولت از طریق انتش��ار صکوک 
منفعت، ش��رکت واس��ط مالی تیر )با مس��ئولیت محدود( به عنوان ناشر این اوراق 
تخصیص داده ش��د. مدیرعامل ش��رکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: 
براس��اس ماده ۲7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اس��المی ایران، این اوراق معاف 
از ثبت نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار اس��ت. همچنین در این اوراق، درآمدهای 
مالیاتی آتی دولت به عنوان منافع مبنای انتشار صکوک مورد استفاده قرار می گیرند. 
به گفته ابوترابی، نرخ س��ود علی الحساب این اوراق 17.۹۰درصد است که هر شش 
ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان 
عامل پرداخت به حساب دارندگان این اوراق واریز می شود و سازمان برنامه و بودجه 
کل کشور بازپرداخت اصل و سود این اوراق را ضمانت کرده است. این اوراق، سه ساله 
بوده و از طریق شرکت فرابورس ایران در نمادهای افاد ۶1 و افاد ۶۲ در روز یکشنبه 
17 آذرماه جاری منتش��ر می ش��ود. او ادامه داد: این اوراق فاق��د بازارگردان بوده و 
متعهدین پذیره نویس آن توسط مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی به س��ازمان بورس و اوراق بهادار معرفی ش��ده اند که 
پذیرش آنها در صورت احراز کفایت س��رمایه و تایید رعایت مقررات توسط سازمان 
بورس و اوراق بهادار امکان  پذیر خواهد شد. امسال این سومین تامین مالی دولت از 
طریق انتشار صکوک منفعت در بازار سرمایه است و  وزارت امور اقتصادی و دارایی 
با پشتوانه درآمدهای مالیاتی دولت در ماه های مهر و آبان 1۳۹8 در مجموع  1۰۰ 

هزار میلیارد ریال صکوک منفعت در بازار سرمایه منتشر کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد
تالش برای برگرداندن ثبات به بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در یکی از شبکه های اجتماعی خطاب به مردم 
نوشت همچون گذشته بانک مرکزی تمام تالش خود را برای برگرداندن ثبات الزم به 
بازار ارز به کار خواهد گرفت. عبدالناصر همتی عصر جمعه در یادداشتی در اینستاگرام 
نوش��ت: ای��ن روزها مجددا موضوع افزایش نرخ ارز در ب��ازار بحث روز مردم و فعالیت 
اقتصادی است، همان گونه که بارها تاکید کرده ام بانک مرکزی مدیریت علمی و مبتنی 
بر بنیان های بازار را که طی یک سال گذشته آرامش الزم را به بازار ارز برگرداند، ادامه 
خواهد داد. به نوشته همتی، طبیعتا شوک قیمت بنزین و نیز انتظارات تورمی ناشی 
از آن بازارهای مختلف ازجمله بازار ارز و ثبات نس��بی چندین ماهه آن را موقتا متاثر 
می سازد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: فارغ از دالیل و آثار اجرای طرح اصالح 
قیمت بنزین، آنچه به اینجانب و بانک مرکزی مربوط می شود، استمرار مدیریت اصولی 
بازار است. لذا این اطمینان را به مردم می دهم که همچون گذشته بانک مرکزی تمام 

تالش خود را برای برگرداندن ثبات الزم به بازار ارز به کار خواهد گرفت.

دریچه

بازار سرمایه در هفته ای که گذشت، کار خود را با چراغ سبز آغاز کرد و این چراغ 
تا پایان معامالت هفته همچنان سبز باقی ماند. همچنین ارزش بازار سرمایه روند 
افزایشی داشت و دوشنبه گذشته باالترین تعداد معامالت به ارزش بیش از ۲18۰ 
میلیارد تومان در بورس تهران ثبت شد. همچنین ارزش فرابورس نیز ۳هزار و ۴۴۳ 
میلیارد بود که نسبت به مدت مشابه هفته گذشته با افزایش ۳درصدی همراه شد. 
در مجموع و طی پنج روز معامالت هفته ای که گذش��ت، شاخص کل بورس اوراق 
بهادار تهران در پایان معامالت روز چهارشنبه سیزدهم آذرماه به عدد ۳۲۲ هزار و 

۵۲8 واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته حدود ۴درصد رشد داشت.
به گزارش ایسنا، شاخص بورس تهران در نخستین روز هفته موردنظر نسبت به 
هفته گذش��ته اش با رش��د ۳۳۵7 واحدی همراه بود و به ۳1۴ هزار و ۵87 رسید. 
از س��وی دیگر، ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز در همان روز افزایش��ی بود و به 
۹۴ هزار و 8۲۰ رس��ید. ارزش بازار س��رمایه ابتدای هفته یک میلیون و 1۴8 هزار 
میلیارد تومان بود که نس��بت به هفته گذش��ته حدود 1۳ هزار میلیارد تومان رشد 
داشت و پایان معامالت آخرین روز کاری بورس به یک میلیون و 17۶ هزار میلیارد 

تومان رسید.
روند افزایش��ی بورس در روز یکش��نبه نیز ادامه یافت و دامنه آن به روز دوشنبه 
هم رس��ید؛ به طوری که ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در روز دوش��نبه با 
رش��د 1۵۲۴ واحدی نس��بت به روز قبلش همراه ش��د و به رقم ۳۲۰ هزار و 1۹۴ 
رس��ید. شاخص کل بازار با معیار هم وزن نیز در روز دوشنبه نسبت به روز یکشنبه 
افزایش��ی بود و روی ۹۶ هزار و ۶17 ایستاد. به این ترتیب، با پایان یافتن معامالت 
روز دوش��نبه بازار بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار به یک میلیون و 1۶8 هزار 

میلیارد تومان رسید.
در روز سه ش��نبه و با پایان یافت��ن معامالت در بازار ب��ورس اوراق بهادار تهران 
ش��اخص کل این بازار با رش��د ۶1۹ واحدی به ۳۲۰ هزار و 81۴ رسید. همچنین 
ش��اخص کل با معیار هم وزن در این روز 8۵8 واحد رش��د کرد و در رقم ۹7 هزار و 
۴7۵ قرار گرفت. ارزش بازار سرمایه در این روز به یک میلیون و 17۰ هزار میلیارد 

تومان رسید.
اما در آخرین روز کاری بازار س��رمایه یعنی چهارشنبه سیزدهم آذرماه معامالت 
باز هم افزایش یافت و شاخص بورس نیز 171۳ واحد رشد کرد و به رقم ۳۲۲ هزار 
و ۵۲8 رس��ید. شاخص کل هم وزن نیز از این قاعده مستثنی نماند و 18۳7 واحد 
رش��د کرد و در رقم ۹۹هزار و ۳1۲ ایستاد. همچنین ارزش کل بازار در این روز به 

یک میلیون و 17۶ هزار میلیارد تومان رسید.
حال و هوای فرابورس در هفته ای که گذشت

در این میان، حال و هوای فرابورس نیز در هفته ای که گذشت، همچون بورس، 
افزایشی بود، به طوری که شاخص فرابورس از ابتدای هفته همچون شاخص بورس، 
روند افزایش��ی داش��ت و به رقم ۴۰۹۲ واحد رس��ید. پس از آن و در روز دوش��نبه 
شاخص این بازار کاهشی شد و به رقم ۴1۰۹ افت کرد. معامله گران این بازار ۳۳۹ 
ه��زار و ۴1۲ معامله انجام دادند که ارزش این معام��الت به 1۲۹7 میلیارد تومان 

رسید، اما روز سه شنبه شاخص کل فرابورس اندکی رشد کرد و رقم ۴11۶ را از آن 
خ��ود کرد. معامله گران این بازار نیز با انجام ۲8۳ هزار و 8۲۹ معامله ارزش 1۰۹۵ 

میلیارد تومانی را برای این بازار در معامالت را ثبت کردند.
در آخرین روز کاری هفته نیز شاخص کل فرابورس رشد خود را حفظ کرد و با 
س��رعت بیشتر نسبت به روز قبل پیش رفت و رقم ۴1۹۵ را تصاحب کرد و ارزش 

معامالت را ۲۴1۴ میلیارد تومان رساند.

گفتنی است که ابتدای هفته نیز در بورس قیمت ها نسبت به آخرین روز کاری 
هفته قبل افزایشی بود؛ به طوری که معامله گران بورس اول هفته ۴۲۳ هزار معامله 
ب��ه ارزش 1۶1۴ میلیارد توم��ان انجام دادند که هم تعداد معام��الت و هم ارزش 
آن افزایش چش��مگیر داشته است. الزم به ذکر است که تعداد معامالت به ترتیب 
۳۹۲ هزار، ۴۲۳ هزار، ۵۵۳ هزار ۴۰۴ هزار و ۴۰۵ هزار مورد بوده که نشانگر ثبت 
باالترین تعداد معامالت در روز دوشنبه به ارزش بیش از ۲18۰ میلیارد تومان است.

در هفت��ه منته��ی ب��ه 1۳ آذرماه س��یمان، م��واد دارویی، قند و ش��کر، بیمه و 
بازنشستگی، انبوه سازی، کانی های غیرفلزی، صنایع غذایی به جز قند و شکر، فلزات 

اساسی، تامین آب، برق و گاز، خودرو، حمل و نقل، رایانه و رادیویی با بازدهی مثبت 
برای س��رمایه گذاران همراه بودند که طبق آمار ارائه ش��ده در هفته ای که گذش��ت 

صنعت سیمان، مواد دارویی، قند و شکر و بیمه با بیشترین افزایش همراه بودند.
در هفته ای که گذشت همچنین بانک ها و موسسات اعتباری، خودرو و قطعات، 
فلزات اساس��ی، سرمایه گذاری ها، شیمیایی، انبوه سازی امالک و مستغالت، بیمه و 
بازنشستگی، واسطه گری های مالی و پولی، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، سیمان، 
آهک و گچ و  صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله نسبت به دیگر صنایع بیشترین 

حجم معامالت را داشتند.
همچنین دارویی، فلزات اساس��ی، خ��ودرو و قطعات، ش��یمیایی، صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله، بانک ها و موسسات اعتباری، صنایع غذایی به جز قند 
و شکر، محصوالت کاغذی، انبوه سازی امالک و مستغالت، واسطه گری های مالی و 
پولی، سرمایه گذاری ها، بیمه و بازنشستگی، سیمان، آهک و گچ، فرآورده های نفتی، 
زراعت و خدمات وابس��ته، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، عرضه برق، گاز، بخار 
و آب گرم، فنی و مهندس��ی و کانی غیرفلزی بیشترین میزان از ارزش معامالت را 

به خود اختصاص دادند.
افشای به موقع اطالعات، مهمترین دستاورد بازار سرمایه

در هفته گذشته همچنین رئیس سازمان بورس از افشای ۹1درصدی صورت های 
مالی ازس��وی ش��رکت های بورس��ی خبر داد و گفت: اکنون ۹1درصد ش��رکت ها 
اطالعات خود را به موقع ارس��ال می کنند. در س��ال جاری تنها 8درصد ش��رکت ها 

با تاخیر اطالعات خود را ارسال کرده اند و فقط یک درصد هم عدم افشا داشتند.
شاپور محمدی در گفت وگویی رادیویی با رادیو ایران، افشای به موقع اطالعات را 
مهم ترین دستاورد بازار سرمایه خواند و گفت: روند قانونی و تنبیهی تعلل شرکت ها 
در ارسال اطالعات به ناشران بورسی اعالم شد. همچنین پیامک هایی برای آگاهی 

آنها ارسال و فرهنگ سازی مناسب صورت گرفت.
به گفته وی، افش��ای به موقع اطالعات به ش��فافیت بیش��تر بازار سرمایه کمک 
می کند و س��رمایه گذاران می توانند بهنگام و همزمان به اطالعات دسترسی داشته 
باش��ند و این موضوع کمک می کند افراد در سرمایه گذاری های خود دقت بیشتری 

داشته باشند.
س��خنگوی س��ازمان بورس با بیان اینکه مدیران، ش��رکت ها و سرمایه گذاران از 
حمایت سازمان بورس برخوردار هستند، گفت: یکی از آثار افشای به موقع اطالعات، 
این اس��ت که اطالعات در شرکت ها انباشته نمی ش��ود و در زمان درست به دست 
سرمایه گذاران می رسد. قطعا نوساناتی که ممکن است ناشی از ارائه نشدن اطالعات 
به س��رمایه گذاران باش��د کنترل ش��ده و به همین دلیل، ریسک شرکت ها کاهش 

پیدا می کند.
به اعتقاد محمدی، افشای به موقع، عدم تقارن اطالعاتی را از بین می برد. به این 
معنا که کارکنان ش��رکت همزمان با س��رمایه گذاران شرکت از وضعیت و اطالعات 
مالی شرکت آگاه می شوند. چه بسا عده ای از سرمایه گذاران تصمیم به فروش داشته 

باشند و اگر اطالعات به موقع داشته باشند، از فروش منصرف می شوند.

رشد 4درصدی شاخص بورس تهران در هفته دوم آذرماه

چراغ بورس سبز ماند
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برای تامین سیمان مناطق زلزله زده مشکلی نداریم
رشد 7درصدی تولید سیمان نسبت به سال 

گذشته
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت س��یمان گفت خوش��بختانه برای 
تامین سیمان مناطق زلزله زده )آذربایجان شرقی( مشکلی نداریم.

عبدالرض��ا ش��یخان در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
درباره وضعیت  توزیع بازار س��یمان به مناطق زلزله زده اظهار کرد: 
خوشبختانه برای تامین سیمان مناطق زلزله زده )آذربایجان شرقی( 
مش��کلی نداریم و هر زمانی که نیاز احساس شود سیمان را به این 

مناطق ارسال می کنیم.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه صادرات 
سیمان، در شش ماه امسال، نسبت به سال گذشته، رشد 7درصدی 
را تجربه کرده اس��ت، تصریح کرد: امیدواریم این رشد صادراتی، در 

سال های آتی ادامه داشته باشد.
ش��یخان با بیان اینکه در شش ماه امس��ال یک میلیون صادرات 
کلینکر داش��تیم، افزود: به دلیل هزینه باال در حمل و نقل، ممکن 

است ارز صادراتی را از دست بدهیم.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت س��یمان با بی��ان اینکه تحریم ها 
توانس��ته اند بر بازار سیمان تاثیر گذارند، افزود: به هر حال تحریم ها 
توانس��تند بر قیمت تمام شده تاثیر بگذارند و کاهش صادرات را در 

بازار شاهد باشیم.
ش��یخان با بیان اینکه مصرف سیمان یکی از شاخص های ساخت 
و س��از است، گفت: این صنعت توانس��ته تولیدات و اشتغال خود را 
حفظ کند چراکه تولید س��یمان، یک صنع��ت نظام مند با کمترین 

درآمد است.
گفتنی اس��ت، حمل و نقل یکی از اصلی ترین مشکالت در زمینه 
س��یمان است. مدتی اس��ت که کرایه حمل و نقل داخلی و دریایی 
افزایش یافته و منجر به بروز مش��کالتی ش��ده است؛ این امر رقابت 

بین کشور های صادرکننده سیمان را نیز از بین برده است.

خرید شیرخام با نرخ ۳ هزار تومان از 
دامداران تکذیب شد

سلطانی گفت متوسط قیمت هر کیلو خرید شیر از دامدار سنتی 
۲ هزار و ۲۰۰ تومان و دامدار صنعتی ۲ هزار و ۴۵۰ تومان است.

سعید س��لطانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، درب��اره تأثیر گران��ی بنزین بر هزینه 
حمل ونقل نهاده های دامی، اظهار کرد: باتوجه به آنکه دامدار اهرمی 
در دس��ت ندارد، از این رو تمامی هزینه ها بر آن تحمیل می ش��ود 
که اخیرا گرانی بنزین مزید بر علت ش��ده تا هزینه تمام شده تولید 

باال رود.
مدیرعامل اتحادیه دامداران کش��ور افزود: اگرچه مس��ئوالن امر 
اذعان می کنند که بازرس��ان با اعمال نظارت های دقیق در س��طح 
ش��هر از تأثیر گرانی بنزین بر هزینه های تولید جلوگیری می کنند، 
اما باید گفت که دامدار کاری به س��طح ش��هر ن��دارد و همزمان با 
گران��ی بنزین کرای��ه حمل ونقل یک وانت ب��ار از 8۰ هزار تومان به 
18۰ هزار تومان رسیده است که این امر تأثیر سویی بر هزینه های 
تولید گذاشته است ضمن آنکه دامپزشک برای ویزیت دام به سبب 
طی کردن بعد مس��افت و پرداخت هزینه سوخت باال، قیمت خود را 
افزایش داده اس��ت که تمامی این موارد به طور ناخواسته بر هزینه 
تمام شده اضافه می ش��ود در حالی که هیچ بازرسی در اطراف شهر 

وجود ندارد که از افزایش دو برابری قیمت ها جلوگیری کند.
س��لطانی ادامه داد: باتوج��ه به نبود نظارت، رانن��دگان نرخ های 
کرایه را به دلخواه افزایش دادند و دامدار به س��بب آنکه محصولش 
فس��ادپذیر اس��ت چاره ای جز پذیرفتن کرایه ها با نرخ های دلخواه 

آنها ندارد.
او از کاه��ش چش��مگیر دام طی ماه های اخی��ر خبر داد و گفت: 
بنابر آمار قیمت دام س��نگین از ۴۰ هزار تومان ابتدای سال به ۲۵ 
هزار تومان و دام س��بک از ۴8 هزار تومان به ۳۵ هزار تومان تقلیل 
یافته در حالی که نرخ گوش��ت برای مصرف کننده به همین میزان 

کاهش نیافته است.
متوسط قیمت خرید هر کیلو شیرخام از دامداری های 

صنعتی 2 هزار و 45۰ تومان
این مقام مس��ئول تجدیدنظر در قیمت مصوب شیرخام را امری 
ضروری دانست و گفت: باتوجه به افزایش قیمت سبوس در ماه های 
اخیر و کرایه ه��ای حمل ونقل همزمان با گرانی بنزین درخواس��ت 
خ��ود را به معاون��ت امور دام مبنی بر تجدیدنظ��ر بر قیمت فروش 
شیرخام داده ایم که امیدواریم در ستاد تنظیم بازار در این خصوص 

تصمیماتی اتخاذ شود.
مدیرعامل اتحادیه دامداران کش��ور با بی��ان اینکه درصدی برای 
افزایش قیمت شیرخام نمی توان اعالم کرد، گفت: بنابر مصوبه ستاد 
تنظیم بازار در خرداد قیمت هر کیلو ش��یرخام با چربی ۳.۲درصد 
و پروتئی��ن ۳درصد ۲هزار و ۳۹۰ تومان اس��ت و ح��ال با افزایش 

هزینه های تمام شده باید توسط کارشناسان بررسی شود.

ثبات قیمت ماهی در بازار شب یلدا
مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان گفت با توجه 
به ش��رایط مساعد عرضه پیش بینی می ش��ود که نوسان خاصی در 

بازار شب یلدا رخ ندهد.
ارسالن قاسمی در گفت و گو با   باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرین وضعیت بازار ماهی در آس��تانه شب یلدا اظهار کرد: با توجه 

به شرایط مساعد تولید کمبودی در بحث عرضه نداریم.
او ب��ا اش��اره به اینکه نوس��ان قیم��ت در بازار، خ��ارج از کنترل 
تولیدکنندگان و صیادان اس��ت، افزود: با توجه به سودجویی عوامل 
واسطه و دالل اختالف قیمت عمده فروشی )سر مزرعه یا اسکله( با 
بازار به 1۰۰درصد هم می رسد که این امر سودی برای تولیدکننده 
ندارد؛ در حالی که عموم افراد تصور می کنند تولیدکنندگان قیمت 

ماهی را افزایش داده اند.
قاسمی ادامه داد: اگر دس��تگاه های نظارتی بر بازار نظارت دقیق 
داشته باش��ند، در بدترین شرایط هم مشکلی در تولید وجود ندارد 

که بخواهد بر نوسان قیمت در بازار تاثیرگذار باشد.

اخبـــار

رئیس اداره فرش دستباف وزارت صمت گفت به رغم تمام بی مهری های دولتی 
و خصوصی و همچنین جنگ اقتصادی همین که می بینیم فرش دس��تباف ایرانی 
هم��راه رئیس جمهور آمریکا بوده و از طرفی نخس��تین کاالی تحریمی پس نفت 

است، نشان از اهمیت آن دارد.
فرشته دست پاک ظهر روز پنجشنبه در همایش بررسی راهکارهای توسعه بازار 
فرش ایران و همزمان با افتتاح بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان، 
اظهار کرد: ۲میلیون نفر در حوزه فرش دستباف در حال فعالیت هستند، اما هنوز 
متوجه ارزش آن نش��ده ایم. این دیده نش��دن ها به س��بب آن است که با کمترین 
ارزش افزوده و س��رمایه، باالترین ارزش افزوده برای کش��ور داشته و زحمتی برای 

دولت نداشته ایم.
وی افزود: ۳۰درصد صادرات ما به آمریکا و به تبع آن کشورهای عربی اکنون از 
سبدمان حذف شده و باید برای جبران آن تمام بخش ها دست به دست هم دهند 

تا واردات مواد اولیه و صادرات تسهیل یابد.
به گزارش ایسنا، رئیس اداره فرش دستباف وزارت صمت با اشاره به طرح بیمه 
قالیبافان، ادامه داد: بیمه تأمین اجتماعی برای قالیبافان سه برابر سال های گذشته 
تصویب شد، اما متاسفانه به مرحله اجرا نرسید زیرا به سبب شرایط به وجود آمده 
در کشور دولت توان پرداخت نداشت. البته تمامی امکانات را از طریق بیمه عشایر 

و روس��تایی می توانند دریافت کنند. دس��ت پاک همچنین درخصوص تعرفه مواد 
اولیه وارداتی، توضیح داد:۹۰درصد ابریشم وارداتی صرف فرش می شود که تا سال 
۹۶ تعرفه واردات آن ۲۶درصد بوده اما پیگیریم تا تعرفه را به س��ال ۹۵ برگردانده 

و کاهش آن تا 1۵درصد تا سال ۹۹ را دنبال می کنیم.
وی تصریح کرد: با پیگیری، ش��ورای ملی فرش به ریاس��ت وزیر صمت تشکیل 
شد و به دنبال آن کارگروه هایی در هر استان تأسیس شد، زیرا معتقدیم بسیاری 

از مسائل فرش در خود استان قابل حل است.
رئیس اداره فرش دس��تباف وزارت صمت با اش��اره به موانع موجود بر راه فرش 
دس��تباف ایرانی، گفت: یکی از بزرگترین مشکالت ما کارخانه های فرش ماشینی 
اس��ت که به فرش اصیل ایرانی لطمه می زنند. بسیاری از دست اندازهای ما نیز در 

راه گمرک ایجاد می شود.
دس��ت پاک با بیان ارتقای طرح پیمان سپاری و تعهد برگشت ارزی از هفت ماه 
به یک س��ال، توضیح داد: با پیگیری های بس��یاری که انجام شد مدت زمان تعهد 

برگشت ارزی یک سال تصویب شد و بیش از این امکان افزایش زمانی ندارد.
وی با گالیه از فرآیند بازگشت فرش به کشور، افزود: واردات فرش های برگشتی 
برای مرمت به جای ایران به کش��ورهای همسایه می روند، در حالی که می تواند در 

کشور خودمان کارآفرین باشد. البته باید علت عدم فروش آنها بررسی شود.

رئی��س اداره فرش دس��تباف وزارت صمت یکی دیگر از مش��کالت را تبلیغات 
دانس��ت و گفت: با توجه به اینکه می دانیم اصفهان ش��هر خالق اس��ت و در حوزه 
صنایع دستی و فرش همیشه حرفی برای گفتن دارد، اما در این راستا تاکنون چه 

کاری انجام داده ایم؟
دس��ت پاک اضاف��ه ک��رد: گپ بزرگ م��ا در حوزه ف��رش تش��کل های نوین و 
استارت آپ هایی هس��تند که حمایت نشده است و با همکاری بسیج مستضعفین 

اقدام به تجارت الکترونیکی فرش دستباف کرده ایم.
وی با تاکید بر صنعت بودن فرش، خاطرنشان کرد: فرش صنعت است، اما هنر 
صنعت. زیرا صنعتی مادر و مردمی اس��ت. هیچ چیزی جایگزین آن نخواهد شد و 

هرگز افول نمی کند.
رئیس اداره فرش دستباف وزارت صمت ادامه داد: در حوزه پژوهشی با همکاری 
معاونت پژوهشی طرح تاپ به عنوان طرح حمایتی برای پژوهش ها به جهت توسعه 
کارگاهی و انجام کار مش��ترک با پژوهش��گران دانشگاه بهش��تی برای تاثیر فرش 

دستباف در درمان اوتیسم انجام شده است.
دس��ت پاک بی ه��دف ب��ودن نمایش��گاه ها را رد ک��رد و اف��زود: ام��کان ندارد 
نمایشگاه های برگزار شده بی هدف باشد، زیرا اگر بی هدف باشد هیچ سرمایه گذاری 

نخواهد داشت.

حذف ۳۰درصد صادرات فرش ایران

در حالی که رئیس دبیرخانه س��تاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت 
اخیرا خواس��تار افزایش مالیات بر سیگار در بودجه سال 1۳۹۹ شده و از درآمد 
۲۴ ه��زار میلیارد تومانی در اثر وضع مالیات ۴۰۰ تومانی بر هر نخ س��یگار خبر 
داده، رئی��س انجمن تولیدکنندگان محصوالت دخانی معتقد اس��ت این مالیات 

سهم ۲۰درصدی سیگار قاچاق در بازار را »به شدت« افزایش خواهد داد.
به گزارش ایس��نا،  اخیرا علیرضا رئیسی - معاون وزارت بهداشت - اعالم کرده 
بود که ۲۰هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از افزایش نرخ بنزین می توانست از 

افزایش 1۰درصدی مالیات بر سیگار تامین شود.
به گفته وی، »با توجه به اینکه افزایش قیمت بنزین 1۰۰۰ تومانی به ۳۰۰۰ 
توم��ان، س��االنه ۳۰ هزار میلیارد توم��ان درآمدزایی دارد، مالیات بر س��یگار به 
تنهایی می توانست س��االنه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال داشته باشد، 

اما مافیای سیگار اجازه این کار را نداد.«
ام��ا چن��د روز بع��د محمدرض��ا تاج��دار - رئی��س انجم��ن تولیدکنندگان، 
واردکنن��دگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی - با رد این صحبت های معاون 
وزیر بهداشت، ارائه برخی آمار و ارقام این چنینی از سوی وزارت بهداشت و دیگر 
سازمان ها و نهادهای مبارزه با مصرف دخانیات را »غیرواقعی« و  »بدون پشتوانه 

کارشناس��ی« توصیف کرد که این صحبت ها مجددا ب��ا واکنش بهزاد ولی زاده - 
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت - روبه رو شد.

وی ب��ا بیان اینک��ه در حال حاضر مالیات بر خرده فروش��ی محصوالت دخانی 
۲۰درصد است و اینکه این عدد باید به 7۵درصد قیمت خرده فروشی محصوالت 
دخانی برسد تا شکل استاندارد جهانی به خود بگیرد، گفت: در صورتی که بر هر 
نخ س��یگار ۲۰۰ تومان مالیات وضع شود، به ازای هر پاکت، ۴۰۰۰ تومان ایجاد 
درآم��د از طریق مالیات خواه��د کرد که در نهایت با توجه به حجم تولید هر نخ 
سیگار در کشور درآمد 11هزار میلیاردی به ارمغان خواهد آورد. در نظر بگیرید 
که همین میزان مالیات اگر به ۴۰۰ تومان برس��د، درآمد ۲۴ هزار میلیاردی به 
دنبال خواهد داشت که البته این رقم تنها شامل حال سیگار می شود و این ارقام 

ذکرشده جدای از مالیات بر توتون و تنباکو است.
در ای��ن رابطه رئی��س انجمن تولیدکنندگان، واردکنن��دگان و صادرکنندگان 
محص��والت دخانی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: به نظر می رس��د اطالعات 
جدیدی که از س��وی ریاس��ت دبیرخانه ستاد کش��وری کنترل دخانیات وزارت 
بهداش��ت، منتشر ش��ده در راس��تای اصالح مصاحبه قبلی معاونت محترم وزیر 
بهداش��ت انجام شده است؛ چراکه در مصاحبه جدید گفته شده در صورت وضع 

مالیات ۲۰۰ تومانی و ۴۰۰ تومانی به هر نخ س��یگار س��االنه به ترتیب 11 و ۲۴ 
هزار میلیارد تومان برای کشور عایدی خواهد داشت.

وی افزود: با این وجود در این اس��تدالل جدید یک نقطه تورمی وحش��تناک 
نهفته اس��ت که منجر به تقویت س��رمایه گذاری های کالنی می شود که تاکنون 
در کش��ورهای همس��ایه و برخی اقلیم های خودمختار برای تامین قاچاق سیگار 

موردنیاز کشور ما در بخش تولید محصوالت دخانی انجام شده است.
به گفته تاجدار، در صورت وضع مالیات ۴۰۰ تومانی برای هر نخ سیگار، قیمت 
خرده فروش��ی یک پاکت س��یگار در گرید A به 18 هزار تومان خواهد رسید که 
در پی آن ممکن اس��ت سهم س��یگار قاچاق که در حال حاضر ۲۰درصد از بازار 

است، افزایش چشمگیری پیدا کند.
وی با بیان اینکه آمار مصرف س��االنه ۴۴ میلی��ارد نخ و تولید ۵۵ میلیارد نخ 
سیگار که از س��وی ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ارائه شده، با 
گزارشات ارائه ش��ده از سوی مرکز آمار و مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
کش��ور مغایرت دارد، خواستار ارائه مستنداتی درباره آمار و ارقام ارائه شده مبنی 
بر خس��ارت ۳۰ هزار میلیارد تومانی به س��المت و 11۰ هزار میلیارد تومانی  به 

بدنه دولت در اثر مصرف محصوالت دخانی شد.

اگرچه مهم ترین هدف رجیس��تری گوش��ی های موبایل جلوگی��ری از قاچاق 
عنوان ش��ده بود، اما با گذشت وجود دو سال از اجرایی شدن این طرح، همچنان 

مشکالتی برای کاربران همراه ایجاد می کند.
به گزارش ایس��نا، با اجرای طرح رجیس��تری )طرح اح��راز اصالت تجهیزات 
دارای س��یم کارت( مقرر شد صرفا گوش��ی هایی که از مبادی قانونی وارد کشور 
ش��ده اند، در شبکه اپراتوری کش��ور فعال ش��وند. همچنین طبق اعالم سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راس��تای اجرای آخرین مرحله این طرح 
از اردیبهش��ت س��ال گذشته، اعالم شد تمامی گوش��ی هایی که پیامک مبنی بر 
غیرقانونی بودن گوشی دریافت کنند، ۳1 روز مهلت استفاده داشته و پس از آن 

از شبکه سرویس نخواهند گرفت.
با اجرای رجیس��تری، اعالم شد آمار قاچاق گوشی های موبایل کاهش یافته و 
این همان هدفی بود که از ابتدا برای این طرح در نظر گرفته شده بود. البته در 
ماه های ابتدایی اجرای رجیستری، سودجویان به دالیل مختلف اقدام به افزایش 
قیمت کردند اما بارها عنوان ش��د که رجیس��تری هزینه ای برای کاربران ندارد و 
کس��انی که در زمان اجرای این طرح، سیم کارت های ش��ان در گوشی قرار دارد، 

نیاز نیست کار بیش تری انجام دهند.
از طرفی پس از اینکه رجیس��تری به طور کامل اجرایی ش��د، با توجه به صرفه 
واردات گوش��ی های مسافری، بس��یاری از واردکنندگان غیررس��می به واردات 

چمدانی گوش��ی روی آوردند ت��ا بدین ترتیب بتوانند با فرار ک��ردن از پرداخت 
گمرک��ی و بهره گیری از معافیت مالیاتی، گوش��ی هایی که رس��ما قاچاق بودند 
را به اس��م گوشی مس��افری وارد کنند. به همین دلیل مسئوالن تصمیم گرفتند 
تعرفه ای برای گوشی های مس��افری در نظر بگیرند تا مسیر گوشی های وارداتی 

شفاف تر شود.
با وجود این، اجرای رجیس��تری اگرچه برای واردکنندگان رس��می، 
مزیتی داش��ته و فعالیت آنها را رونق داده اس��ت و توانس��ته از واردات 
گوش��ی های قاچاق جلوگیری کند، اما سامانه همتا )هوشمند مدیریت 
تجهی��زات ارتباط��ی( که ب��رای س��اماندهی واردات و ثب��ت تجهیزات 
س��یم کارت خور و از جمله گوش��ی ها در نظر گرفته شده، در این مدت 
برای کاربران مش��کالتی به همراه داش��ته اس��ت. اگر عدم امکان ثبت 
شناسه گوشی ها در برهه ای از زمان را نادیده بگیریم، مسائل مربوط به 

شناسه IMEI یکی از آنهاست.
یک��ی از اتفاقاتی که در این زمینه رخ داده، این اس��ت که ف��رد با مراجعه به 
فروش��نده، به خرید گوش��ی اقدام می کند و این گوش��ی  نیز به ادعای فروشنده 
رجیستر شده  اس��ت، اما زمانی که فرد سیم کارتی را درون گوشی قرار می دهد، 
پیامکی از همتا دریافت می کند که IMEI واردشده با شماره سیم کارتی که در 
گوش��ی فعال است، هماهنگ نیس��ت و یا این IMEI در گمرک ثبت نشده، به 

همی��ن دلیل خدمات ارتباطی به این س��یم کارت در روزهای آینده قطع خواهد 
شد.

یکی از کاربران ایسنا با طرح این مشکل، می گوید که در تماس با سامانه همتا، 
به او گفته اند که مش��کل مربوط به ش��رکت فروشنده اس��ت و باید با مراجعه به 
این شرکت، از خدمات پس از فروش استفاده کند. از طرفی در تماس با شرکت، 
مش��کل عنوان ش��ده مربوط به گمرک اعالم ش��ده و اینکه IMEI واردشده در 
گوش��ی، به اشتباه وارد شده است، اما این کاربر در تماس ها و مراجعات مکرری 
که به س��ازمان های مربوطه انجام داده، نتواسته مش��کل موردنظر را حل کند و 
درنهایت با س��ر رس��یدن وعده ای که به او داده شده، سیم کارتش دیگر خدمات 

ارتباطی به او ارائه نکرده است.
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات و س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات 
رادیویی از همان ابتدا عنوان کردند که تنها مس��ائل فنی مربوط به رجیس��تری 
توسط آنها انجام می شود و در پیگیری های انجام شده، درنهایت توپ را به زمین 
س��امانه همتا )زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تج��ارت( انداختند. از طرفی 
پیگیری از سامانه همتا و مسئوالن پاسخگوی طرح رجیستری، به نتیجه نرسید 
و به نظر می رس��د در این ش��رایط تنها کاربری که بدون هیچ اطالعی از مسائل 
احتمالی پیش آمده، یک گوش��ی خریداری کرده و حاال این گوشی از کار افتاده، 

متضرر شده است.

مالیات 4۰۰ تومانی بر سیگار، خوب یا بد!؟

رجیستری هنوز هم قربانی می گیرد
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باید واحدهای صنعتی و دانش بنیان را از نیاز 
کشور در زمینه صنعت خودرو مطلع کنیم

عض��و هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران اعالم کرد ما فاصله زیادی 
تا رس��یدن به تولید خودروهایی با مصرف انرژی خورش��یدی یا گازس��وز و 
ی��ا خودروهای هیبریدی نداریم؛ مهم این اس��ت که دانش فنی مورد توجه 
ما قرار گیرد. باید در این راس��تا برنامه ریزی ک��رده و با فراخوان، واحدهای 

صنعتی و دانش بنیان مناسب را به شکل درست از نیاز کشور مطلع کنیم.
آرم��ان خالقی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: بحث 
هزین��ه س��وخت، جذابی��ت خری��د خودروه��ای کم مصرف تر ی��ا مجهز به 

فناوری های روز را افزایش می دهد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران گفت: این موضوع باید توسط 
خودروسازان یک فرصت تلقی شود تا برمبنای تغییر انرژی و نوع استفاده از 
صنایع دانش بنیان از احتمال تغییر ذائقه مردم استفاده کنیم و خودروسازان 

فناوری خود را ارتقا دهند.
خالقی گفت: در این ش��رایط شاید بهتر باشد روی خودروهایی با مصرف 
انرژی خورش��یدی یا گازس��وز و یا خودروهای هیبریدی بیش��تر کار کنیم؛ 
این مسائل به نوع بازاریابی یا نوع معرفی خودروسازان مناسب بازمی گردد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران گفت: یک موضوع مهم این 
است که آیا اصال خودروسازان ما توان تولید این دسته از خودروها را دارند 
یا خیر؟ ما فاصله زیادی تا رس��یدن به تولید این خودروها نداریم، مهم این 

است که دانش فنی مورد توجه ما قرار گیرد.
خالق��ی گفت: الزم اس��ت با فراخ��وان، واحدهای صنعت��ی و دانش بنیان 
مناس��ب را به شکل درس��ت از نیازهای کش��ور مطلع کنیم تا این واحدها 
روی تامین قطعات و تجهیزات این حوزه متمرکز ش��وند و فعالیت ها در این 

راستا هدفمند شود.

زنگنه: افزایش قیمت بنزین را خوب اجرا 
کردیم و دستاوردهای خوبی داشت

وزی��ر نفت درباره افزایش قیمت بنزین گفت این تصمیمی بود که گرفته 
ش��د و به ما ابالغ کردند و ما هم آن را خوب اجرا کردیم. ما این تصمیم را 
نگرفتیم، من تاکید می کنم این تصمیم در مرجع قانونی خود گرفته ش��د و 

ما هم آن را به خوبی اجرا کردیم.
 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تسنیم، بیژن زنگنه روز 
پنجش��نبه، 1۴ آذرماه در جمع خبرنگاران پیش از آغاز نشست 177 اوپک 
درباره اینکه آیا کاهش احتمالی تولید نفت از س��وی اعضای این س��ازمان و 
همپیمانانش در حالی که برخی کش��ورها به میان تعهداتش پایبند نیستند، 
اقدام خوبی برای جلوگیری از اشباع بازار نفت در ماه های نخست سال آینده 
اس��ت، گفت: به نظرم طبیعی اس��ت اعضای اوپک در این شرایط بر مراعات 
بیشتر تاکید می کنند به خصوص آنهایی که فاصله آنها با پایبندی شان زیاد 

است. اگر همین میزان پایبندی رعایت شود، خوب است.
میزان کاهش تولید کافی نیست

زنگنه درباره اینکه آیا همین میزان کاهش تولید کافی اس��ت، پاسخ داد:  
کافی نیس��ت، اما الزم است. بقیه آن بس��تگی به تفاهم با غیراوپک دارد اما 
من به عنوان ایران از هر تصمیمی مبنی بر کاهش تولید که بر سر آن اجماع 

وجود داشته باشد، حمایت می کنم و هیچ مشکلی با آن ندارم.
وزیر نفت به نامه دیروز خود به مانوئل کودو، رئیس دوره ای اوپک اش��اره 
کرد و گفت: بنده دیروز در این نامه از ایش��ان خواس��تم این موضوع را که 
ایران هم اکنون به دلیل شرایط خاص و کاهش غیرداوطلبانه تحت فشارهای 
غیرقانونی آمریکا اس��ت را به اعضا منعکس کند؛ البته ایران تنها نیس��ت و 
کش��ورهای دیگر هم هس��تند که از س��همیه تاریخ خود و آخرین س��همیه 
مصوب اوپک خیلی کمتر تولید می کنند. به همین دلیل یک عده کشورهای 

دیگر از این فرصت استفاده و تولید بیشتری می کنند.
زنگنه با اش��اره به اینکه اگر تحریم ها برداشته شود، من هیچ محدودیتی 
را برای تولید ای��ران نخواهم پذیرفت و در باالترین حد ظرفیت ایران تولید 
خواهم کرد، ادامه داد: در آینده کس��انی که هم اکنون بیشتر تولید کرده اند 
باید کاهش بیشتری دهند؛ این موضوعی است که حق ملت و مردم ماست 
و من اینجا بر آن اصرار دارم. وی با بیان اینکه کشورهای دیگری هم مانند 
لیبی و ونزوئال نیز تحت ش��رایط تحریم هس��تند که نماین��دگان آنها اینجا 
هس��تند و حتما در مورد این موضوع موضع گیری خواهند کرد، اظهار کرد: 
اما من از جانب مردم ایران می گویم که من یک بشکه کاهش غیرمنطقی را 
نمی پذیرم و کسانی که از این فرصت خارج شدن نفت ایران از بازار استفاده 
می کنند و بیش��تر تولید دارند باید در مقابل تولید بیش��تر کنونی در آینده 
کاهش بیش��تر هم انجام دهند و نباید توقع داش��ته باش��ند که ایران بعد از 
برداشته شدن تحریم بالفاصله اگر کاهشی نیاز بود به این سیستم بپیوندد.

چالش ۳ضلعی صنعت خودرو
بررسی صنعت خودرو، حاکی از حاکمیت وضعیتی است که شاید در نوع 
خودش منحصر به فرد است. این صنعت بعد از آغاز تحریم ها در سال 1۳۹7 

با یک چالش سه ضلعی روبه رو شده است.
به گزارش افکارنیوز، مرتضی مصطفوی کارشناس اقتصادی در یادداشتی 
به چالش صنعت خودرو طی س��ال های گذشته پرداخته است که از نظرتان 
می گذرد: بررسی صنعت خودرو، حاکی از حاکمیت وضعیتی است که شاید 
در نوع خودش منحصر به فرد است. این صنعت بعد از آغاز تحریم ها در سال 

1۳۹7 با یک چالش سه ضلعی روبه رو شده است.
اولین ضلع این چالش، مش��کالت ناش��ی از تحریم ها اس��ت که به دلیل 
وابس��تگی صنعت خودرو ب��ه واردات قطعه و ارز دولتی، تولید را با ش��وک 
مواج��ه کرده اس��ت. این ش��وک به حدی بود ک��ه خط تولید بس��یاری از 
خودروهای مونتاژی متوقف ش��ده اس��ت. بررس��ی تاریخ صنعت خودرو در 
ایران به کرات ش��اهد بروز چنین ش��وک ها و عدم مقاوم بودن شرکت های 
خودروس��ازی در مقابل آن است. دومین ضلع سوء مدیریت است؛ موضوعی 
که طی س��الیان متمادی در سایه مدیریت دولتی در ساختار صنعت خودرو 
ریش��ه دوانده اس��ت. انفعال در مقاب��ل تحریم ها، زیان انباش��ته چند هزار 
میلی��اردی، انجماد منابع در بخش های غیرضرور، فعالیت متعدد غیرمرتبط 
و ... از نتای��ج اصلی این عارضه در صنعت خودرو اس��ت که از دوران تحریم 
به نقطه اوج خود رس��یده اس��ت. و س��ومین ضلع نیز نارضایتی عمومی از 
کیفی��ت و قیمت تولیدات اس��ت که ای��ن روزها به دلیل دو مس��ئله قبلی 
ذکرش��ده به نقطه اوج خود رسیده اس��ت. هرچند که مردم اقدام به خرید 
خودروه��ای موجود داخلی در بازار می کنند ولی قطعا در یک فضای رقابتی 
بی��ن تولیدات داخلی و خارجی، خریدار محصوالت داخلی به حداقل خواهد 

رسید و صنعت خودرو کشور ورشکسته خواهد شد.

سرنوش��ت سهمیه بنزین خودرو های فرس��وده هنوز مشخص نیست با 
این حال وزیر نفت می گوید به همه خودرو هایی که کارت س��وخت دارند 

سهمیه بنزین تعلق می گیرد؛ حتی خودرو های فرسوده.
به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، حدود ۲۰روز از آغاز سهمیه بندی 
بنزی��ن و اصالح قیمت می گذرد، با این حال مالکان خودرو های فرس��وده 
نمی دانند که آیا س��رانجام س��همیه بنزین 1۵۰۰ تومانی شامل حال آنها 

خواهد شد یا خیر.
اغلب خودرو های فرس��وده کارت س��وخت ندارند و از همین رو سهمیه 
بنزی��ن دریافت نمی کنند، اما تعدادی از خودرو های فرس��وده در کش��ور 
هستند که زمانی که کارت سوخت به دلیل تک نرخی شدن قیمت بنزین 

دیگر استفاده نشد، فرسوده نبودند و همچنان کارت سوخت دارند.
برای این خودرو ها س��همیه آبان و آذر بنزین واریز شده، اما مالکان این 

خودرو ها نمی دانند که آیا روند واریز سهمیه بنزین ادامه دار خواهد بود؟

ب��ا اجرای س��همیه بندی بنزی��ن، اما و اگر ها بر س��ر س��همیه بنزین و 
خودرو های فرس��وده باال گرفت و یک بار صحبت از س��وزاندن و غیرفعال 
کردن کارت س��وخت این خودرو ها ش��د و بار دیگر از تشکیل کارگروهی 
خبر دادند که وضعیت س��همیه بنزین خودرو های فرس��وده را مش��خص 

خواهد کرد.
»بیژن زنگنه« وزیر نفت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره 
به اینکه خودرو های فرسوده کارت سوخت ندارند گفت که اگر از گذشته 

کارت سوخت این خودرو ها موجود و فعال است سهمیه بنزین می گیرند.
وی تاکید کرده که همه خودرو هایی که کارت س��وخت دارند، سهمیه 
بنزی��ن دریافت می کند. نکته مهم این اس��ت که وزارت نفت نقش��ی در 
تعیین خودرو ها برای دریافت کارت سوخت ندارد و تنها مجری تخصیص 
سهمیه به شمار می رود. در این مورد، »حمید قاسمی ده چشمه« قائم مقام 
مدیرعامل ش��رکت پاالیش و پخش فرآورده ه��ای نفتی ایران به خبرنگار 

اقتص��ادی ایرن��ا، گفته که هنوز کارگروه تعیین ش��ده نظر خ��ود را برای 
خودرو های فرسوده ای که کارت سوخت ندارند، اعالم نکرده است.

وی گفته که پلیس خودرو های فرسوده را براساس معاینه فنی به وزارت 
کشور اعالم می کند و وزارت نفت، براساس لیست اعالم شده از سوی وزارت 

کشور، سهمیه ها را واریز می کند.
قائم مقام مدیرعامل ش��رکت پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی ایران 
تاکید کرده که نظام س��همیه بندی دست پلیس است و اگر کارت سوخت 
خودرو از نگاه پلیس معتبر باشد، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 

نفتی ایران، سهمیه ها را اختصاص می دهد.
به نظر می رسد تا اطالع ثانوی، تمام خودرو هایی که کارت سوخت دارند، 
س��همیه بنزین دریافت می کنند، حتی اگر این خودرو ها فرسوده به شمار 
آیند. حال باید منتظر بود تا نظر کارگروه تعیین شده برای سایر خودرو های 

فرسوده اعالم شود.

سرنوشت سهمیه بنزین خودروهای فرسوده چه می شود؟

عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت درخصوص مشکالت صنعت طراحی 
خودرو کش��ور اظهار داشت در قرن بیس��ت و یکم خودروسازان با قرارگیری در 
رأس صنعت طراحی و طراحی کلیت خودرو، از ش��بکه ای از تأمین کنندگان اعم 

از قطعه سازان و مجموعه سازان بزرگ استفاده می کنند.
امیرحس��ن کاکایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با اش��اره به سس��تی 
ارتباط با خودروسازان جهانی و لزوم ایجاد مجموعه سازهای بزرگ داخلی گفت: 
تأمین کنن��دگان داخلی با کمک خودروس��ازان می توانند محصول مناس��بی را 
طراحی کنند اما تاکنون به دلیل عدم رش��دیافتگی ش��بکه تأمین، حرکت های 

بزرگی انجام شده که به تکامل نرسیده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اهمیت بحث تیراژ در 
صنعت خودرو افزود: اخیرا پژو فرانس��ه و فیات به دلیل باالبودن هزینه طراحی، 
تحقیق و توس��عه و برای سرش��کن کردن این هزینه ها در حال ادغام هستند که 
باعث افزایش تیراژ و رقابت می ش��ود در حالی که ما در ایران حدود ۳۰ ش��رکت 
خودروس��ازی داریم که تقریبا به ۲8 عدد از این شرکت ها در رده جهانی عنوان 
خودروس��از اطالق نمی ش��ود و باالترین تیراژ آنها ۵۰۰ تا 7۰۰ هزار خودرو بوده 

است.
کاکایی با تأکید بر اینکه خودروس��ازان بزرگ دنیا با همکاری یکدیگر از عهده 
تولید و هزینه رقابت برمی آیند، گفت: کوچک ماندن ش��رکت های داخلی کشور 
و نداش��تن خودروس��از بزرگ جهانی در زمینه طراحی خودرو نه فقط س��اخت 

خودرو، یکی از چالش های صنعت طراحی است که راهکار آن می تواند ادغام این 
شرکت های با خودروسازان بین المللی و رفع ایرادات ساختاری باشد.

وی با انتقاد از اینکه به اس��م س��اختارهای تحقیق و توسعه در کشور رقم های 
بس��یاری اعالم می ش��ود، افزود: به همین بهانه شاهد بهبود خطوط تولید بودیم 
و این عدم ش��فافیت مانع رشد کش��ور و حضور سرمایه گذاران خارجی در زمینه 

تحقیق و توسعه است.
این عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت درباره جایگاه خودروی کانسپت 
در صنعت خودروسازی داخلی گفت: خودروی کانسپت در کشور ما ارزش ندارد 
و آن را خودروس��ازان پیشرفته نه برای اس��تفاده بلکه برای فضاسازی و تحریک 
تولیدات بهتر و باکیفیت تر می س��ازند و در حال حاضر در کشور به دلیل نواقص 
بس��یار در صنعت طراحی و عدم شکل گیری درست شبکه، هزینه طراحی بسیار 

باال است.
کاکایی با بیان اینکه زمانی که ش��رکت کوچک باشد خیلی از کارها اقتصادی 
نیس��ت، تصریح کرد: ما در کشور مرکز تس��ت خودرو نداریم و تولید ات خود را 

به اروپا یا چین ارسال می کنیم که باعث افزایش هزینه و صرف زمان می شود.
وی با اش��اره به برآورد زمانی یک تا پنج س��ال برای ورود خودروهای طراحی 
ش��ده داخلی به بازار گفت: با این ش��رایط این خودروی جدید در هنگام تولد در 
بازار عمال کهنه اس��ت و ب��رای مردم ارزش آفرینی ندارد و برای خودروس��از نیز 

درآمدزایی نمی کند.

ای��ن عض��و هیات علم��ی دانش��گاه علم و صنعت اف��زود: به دلیل مش��کالت 
س��رمایه گذاری و ساختاری، شبکه طراحان هم در داخل کشور به درستی شکل 

نگرفته است.
کاکایی با اش��اره به یک وج��ود یک مرکز داخلی تحقیق��ات موتور که خیلی 
ارزش��مند اس��ت، تصریح کرد: مرکز تحقیق��ات گیربک��س، الکترونیک و پلیمر 
خودروی��ی نداریم چون صرفه ندارد، بنابراین ش��اید برخی مراکز نوآوری و افراد 
متخص��ص به صورت پراکنده داش��ته باش��یم اما با فقدان اتح��اد به صورت یک 
مجموعه زنجیره خودرویی نمی توانند خودروی جدیدی را مس��تقل از خارجی ها 

طراحی کنند.
وی با بیان اینکه نیازمند تحوالت اساسی در فرآیند طراحی و ساختار خودرو 
هس��تیم، افزود: وزارت صنعت و خودروس��ازی ها به این مس��ائل نمی پردازند و 
کارهای س��طحی می کنند مث��ال در داخلی س��ازی قطع��ات، فعالیت ها موقتی، 
کپ��ی کاری و اندک��ی طراحی اس��ت و این رون��د ما را هیچ گاه ب��ه یک قطعه یا 

خودروی به روز نمی رساند.
ای��ن عضو هیات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت با اب��راز نارضایتی همگانی از 
قیمت ه��ا و اینکه کیفیت یک پدیده روانی اس��ت که بس��تگی ب��ه میزان هزینه 
پرداخت شده دارد، گفت: وقتی کار اقتصادی نیست موقتا اقدام به داخلی سازی 
می کنن��د ول��ی در انتها قیمت قطعه و نهایتا خ��ودرو افزایش می یابد و منجر به 

اعتراض خریداران نسبت به کیفیت و قیمت ها می شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی ش��هر تهران از فروش ساعتی صندلی 
اتوبوس های پایتخت و راه اندازی سامانه ای ویژه در این زمینه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، پیمان سنندجی درباره تأثیر 
گران��ی بنزین بر تعداد مس��افران اتوبوس اظهار داش��ت: در حال حاضر 
آمار دقیقی در این زمینه مش��خص نشده و در حال بررسی این موضوع 
هس��تیم، ولی با توجه به ش��رایط موجود راهکارهای زیادی پیش بینی 

شده است.
وی افزود: یکی از این راهکارها امکان خرید صندلی برای مس��یرهای 

خاص توسط مسافر است که این سیستم DRT نام دارد.
س��نندجی ادامه داد: به طور مثال مس��یر میدان ون��ک به آزادی در 
س��اعات پیک ترافیک مس��افران زیادی دارد ولی در س��اعات غیرپیک 

تعداد مسافران به شدت کاهش می یابد. بر همین اساس می توانیم برای 
دو س��اعتی که اوج ترافیک است، فروش ساعتی صندلی های اتوبوس را 
انجام دهیم. به طور مثال مس��افرین می توانند از ساعات 7 تا 7:1۰ یک 
صندلی برای خود خریداری کنند. مدیرعامل س��ازمان اتوبوسرانی شهر 
تهران بیان داش��ت: سیس��تمی نیز در این زمینه تهیه شده و امیدواریم 
در آذرماه راه اندازی ش��ود، البته نرخ بلیت این صندلی ها کمی بیش��تر 
از اتوبوس های معمولی اس��ت ولی راهکار مناس��بی با توجه به ش��رایط 
موج��ود پیش بینی می ش��ود. وی تاکید کرد: خری��د صندلی و رزرو آن 
سبب می شود تا متوجه شویم میزان تقاضا در یک مسیر چه تعداد است 
و بر همان اس��اس اتوبوس به تعداد مناس��ب در زمان خاص پیش بینی 
کنیم. همچنین این موضوع سبب می شود که رانندگان اتوبوس  مجبور 

نباشند با سرفاصله کوتاه یا مسافران اندک تردد کنند.
س��نندجی گفت: برای مس��یر نیایش � جنت آباد و ونک �  آزادی در 
س��اعات خاص که مسافران زیادی دارند، فروش صندلی های اتوبوس به 
صورت پایلوت آغاز خواهد شد و مسافران می توانند به صورت اینترنتی 

مشابه اتوبوس های بین شهری صندلی رزرو کنند.
مدیرعامل س��ازمان اتوبوسرانی شهر تهران خاطرنشان کرد: همچنین 
جهت افزای��ش ظرفیت اتوبوس ها در پایتخت س��اماندهی اتوبوس های 
دربستی که مربوط به سرویس ادارات است را در دستور کار قرار دادیم 
و براس��اس بررسی ها مس��یرهایی مش��ابه که اتوبوس های آن مسافران 
اندکی دارند، ادغام ش��ده و درواقع همه مسافران با یک اتوبوس جابه جا 

خواهند شد.

لزوم ادغام خودروسازان داخلی با شرکت های جهانی در زمینه طراحی خودرو

صندلی اتوبوس های پایتخت فروشی می شود

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
 شنبه
16 آذر 1398

شماره 1445



کسب و کارامـروز8

کالن ش��هر »تهران« برای قرار گرفتن در تراز جهان شهرها، باید همواره برای 
نیازهای مدرن ش��هری پاسخ  های فناورانه بیابد. در همین راستا شبکه فن بازار 
ملی ایران وابس��ته ب��ه معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با همکاری 

مرکز تهران هوشمند، رویدادی برگزار کرد تا در 
بطن آن، نیازهای فناورانه شهرداری تهران مورد 

واکاوی قرار گیرد.
در ای��ن رویداد ک��ه در روز اول از هفته تهران 
هوش��مند در محل کارخانه نوآوری آزادی برگزار 
ش��د، مس��ئولین مختلفی از نهادهای وابسته به 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری و 
ش��هرداری تهران و دیگر دس��تگاه های ذی ربط 

حضور داشتند.
می��الد صدرخانلو، رئیس ش��بکه فن بازار ملی 
ایران وابس��ته به معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در این نشس��ت، ضمن ارائه توضیحاتی 
در مورد بروکرهای فن��اوری به تبیین نقش آنها 

در زیس��ت بوم فناوری و نوآوری کش��ور پرداخت و بر ل��زوم همکاری و تعامل 
ش��رکت های دانش بنی��ان و فناور با بروکرهای مورد تایید ش��بکه ملی فن بازار 

تاکید کرد.

رئیس ش��بکه  فن بازار ملی ایران در ادامه گفت: بروکر های فناور می توانند به 
عنوان امین و بلد راه در کنار این شرکت ها حضور داشته باشند و در موضوعاتی 
مانند: جذب س��رمایه گذار، بازاریابی و همچنین به عنوان مشاور، کمک شایانی 

به شرکت های دانش بنیان و فناور ارائه دهند.
در ادام��ه این رخداد، س��ه نی��از از نیاز های 
فناوران��ه ش��هرداری ته��ران، توس��ط مدیران 
بخش ها و زیرمجموعه های مختلف ش��هرداری 
ته��ران برای حاض��ران توضیح داده ش��د. این 
مدیران اظهار کردند که از ش��رکت ها و فعالین 
عضو زیست بوم فناوری و نوآوری کشور انتظار 
دارن��د که با توجه به امکانات موجود، برای این 

نیازها، پاسخ های فناورانه بیابند.
نیازهای فناورانه، پاسخ  های نوآورانه

همچنی��ن رئیس ف��اوای ش��هرداری تهران 
با اش��اره به ترسیم نقش��ه راه تهران هوشمند و 
تاکید بر نقش نوآوری در این مسیر گفت: برای 
ادامه و توس��عه ای��ن برنامه بر ظرفیت ها و توان فناوران��ه موجود تکیه داریم و 
برگزاری سلس��له رویدادهای تهران نوآور، می تواند بخشی از برنامه ای عملیاتی 

برای تحقق این اهداف فناورانه باشد.

رئی��س دفتر رئیس جمهور روز پنجش��نبه در هفتادمین س��الگرد تاس��یس 
دانشگاه فردوسی مشهد از بخش های مختلف این دانشگاه از جمله پژوهشکده  
فناوری زیس��تی و پژوهش��کده هوا خورشید این دانش��گاه بازدید و تاکید کرد 

اگر بخواهیم اقتصاد و صنعت کشور تغییر یابد 
راهی جز این نداریم که از دانشگاه شروع کنیم.
به گزارش ایسنا،  محمود واعظی خاطرنشان 
ک��رد: دنی��ای ام��روز ب��ه ص��ورت عجیبی در 
حال تغییر اس��ت و این تغییر براس��اس علم و 
تکنولوژی اس��ت. اگر در گذشته در کشورهای 
مختل��ف پول و توان نظام��ی اعتبار و قدرت به 
شمار می رفت، در دنیای امروز علم و تکنولوژی 

است که می تواند قدرت و ثروت بیافریند.
رئی��س دفت��ر رئی��س جمه��ور ب��ا بی��ان 
اینکه خوش��بختانه ام��روز دانش��گاه های ما از 
آموزش محور و پژوهش مح��ور به مهارت محور 
تبدیل شده اند، گفت: دانشگاه ها امروز به دنبال 

کارآفرینی بوده و فناورمحور هس��تند و من امروز در بازدید از پژوهشکده های 
این دانشگاه بسیار خوشحال شدم از اینکه آنچه اینجا تولید می شود از طراحی 
تا ساخت همه داخلی است. واعظی در رابطه با تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه، 

خاطرنش��ان کرد: با تاکیدات رهبر معظم انقالب، ریاس��ت محترم جمهوری و  
سیاس��ت های اعمال ش��ده در وزارت علوم تأکید بر تقویت تولید داخلی اس��ت 
و سیاس��ت کش��ور امروز برمبنای تقویت تولید داخلی است و خوشبختانه این 
فرهنگ در وزارتخانه های مختلف ایجاد شده 
و امروز شاهدیم که رابطه صنعت و دانشگاه با 
اشتیاق فراوانی برقرار شده و دولت هم از آن 
حمایت می کند. رئی��س دفتر رئیس جمهور 
با بیان اینکه این موض��وع مورد توجه خاص 
رئی��س جمهور ق��رار دارد، تأکید کرد در این 
رابطه بخش��نامه ای از س��وی رئیس جمهور 
محترم برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه 
در دس��تور کار قرار دارد و در ش��رایط امروز 
که کش��ور در تحریم ناعادالنه دش��منان قرار 
دارد، راهی نداریم جز اینکه دانش��گاه ها را به 
س��مت تولید پیش ببریم. واعظی با اشاره به 
بازدید خود از پژوهشکده های فناوری زیستی 
و هوا خورش��ید دانش��گاه فردوسی مشهد، اظهار داش��ت: در این بازدید شاهد 
موفقیت های زیادی که از س��وی دانشجویان و دانشگاه کسب شده، بودم و این 

جای بسیار خوشحالی است. 

برای تغییر در صنعت و اقتصاد کشور باید از دانشگاه شروع کنیمنیازهای فناورانه تهران تامین می شود

مع��اون وزیر اقتص��اد و دارایی، نق��ش مناطق آزاد را در ش��رایط فعلی 
تعیین کننده و فرصت آفرین در بازارهای مالی، بورس، بانک و بیمه دانست 
و گف��ت فعالیت مناط��ق آزاد در بازارهای مالی، رویکردی مناس��ب برای 

شکل گیری معامالت و تعامالت بین المللی است.
به گزارش ایرنا، »عباس معمارنژاد« در نشس��ت مش��ترک با مدیرعامل 
منطقه آزاد کیش و مدیران عامل بانک های صنعت و معدن، ملت، تجارت، 
بان��ک تجاری ای��ران و اروپا  که با هدف تامین مال��ی پروژه های نیمه تمام 
در کی��ش برگزار ش��د، افزود: ایجاد یک مرکز آموزش��ی مش��ترک موجب 
تعامالت مثبت و افزایش همکاری بین بانک ها خواهد شد و به تامین مالی 

پروژه های جزیره کیش کمک می کند.
 معاون امور بانکی، بیمه و ش��رکت های دولت��ی وزارت اقتصاد و دارایی 
در ادامه با اش��اره به نقایص مسائل بانکداری بین المللی و بیشترشدن این 
نقص ه��ا از زمان تحریم ها  گفت: در این ش��رایط، مناطق آزاد تجاری باید 
فرصت های مناس��بی ب��ه ویژه در بازارهای مالی ب��ورس بانک و بیمه مهیا 

کنند.
 معمارنژاد با اشاره به حضور چندین ساله بانک ایران و اروپا در کیش و 
برگزاری نشس��ت س��االنه این بانک در جزیره کیش گفت: ایجاد یک مرکز 
آموزشی در جزیره کیش با حضور خبرگان بانک های آلمانی در دستور کار 
هی��أت نظارت بانک ایران و اروپا اس��ت که به ط��ور قطع این اقدام موجب 
تقویت مراودات بانکی خواهد داشت و بسیاری از فعالیت ها و مشارکت های 

مطلوب در همین جلسات شکل خواهد گرفت.
 در ادام��ه این نشس��ت، مدی��ران عامل بانک های مختلف در س��خنانی 
جداگان��ه ام��ا به اتفاق آمادگی و عزم خود را ب��رای تامین مالی و کمک به 

طرح های نیمه تمام کیش اعالم کردند.
 *محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه اعطای تس��هیالت 
از سوی بانک ها می تواند بسیاری از مشکالت را رفع کند، گفت: هر شرکت 
دانش بنیانی که در کیش نیاز به تسهیالت داشته باشند ما کمک می کنیم 

و برای حمایت از آنها آمادگی داریم. 
*رضا دولت آبادی، مدیرعامل بانک تجارت گفت: به اجرای تفاهم نامه که 
با س��ازمان منطقه آزاد کیش منعقد کردیم پایبند هستیم و به آن سرعت 
خواهیم بخش��ید و آماده ای��م که برای اجرای طرح ه��ای عمرانی جدید به 
ویژه آنهایی که درصد پیش��رفت باالیی دارند همکاری و مس��اعدت کنیم. 
وی افزود: مس��تقل ش��دن بانک ها ظرفیت های خوبی را موجب می شود و 
بیشترین رشد این منطقه مربوط به زمانی است که بانک ها مستقل بودند.

* دکتر عنصری، عضو هیأت مدیره بانک تجاری ایران و اروپا نیز با بیان 
اینکه این بانک )EIH( در سال ۲۰۰۳ در کیش تاسیس شده و به عنوان 
یک شعبه مستقل کار خود را آغاز کرده است، گفت: برای حمایت از فعاالن 

صنعتی در حوزه صادرات با  چارچوب خاص اعالم آمادگی می کنیم.
* خان��م هوموریش، عضو  هیأت مدیره بانک تجاری ایران و اروپا گفت: 
این پنجمین بار اس��ت که به کیش س��فر می کنم و بسیار تحت تاثیر قرار 
گرفتم، جزیره کیش خیلی پیشرفت کرده و توسعه یافته است و خوشحالم 
که این ش��عبه را در کیش داریم، امیدوارم برخالف ش��رایط سخت تحریم، 
راهکارهای��ی پیدا کنیم که از بخش های مختلف صنعتی در کیش حمایت 

کنیم.
  در ای��ن نشس��ت مدیرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد کیش با اش��اره به 
فعالی��ت بیش از ۵۰ هتل در کیش و ضریب اش��تغال آنها که از متوس��ط 
کل کش��ور بیشتر است، افزود: بسترس��ازی مناسب در کیش باعث حضور 

س��رمایه گذاران خارجی به ویژه این اواخر از کش��ور ترکیه ش��ده است که 
درخصوص س��اخت فضاهای اقامتی جزیره تمایل نش��ان دادند و مذاکرات 

جدی برای سرمایه گذاری در این منطقه با آنان در جریان است.
وی همچنی��ن درخص��وص ام��کان ایجاد مراکز مناس��ب ب��رای حضور 
گردشگران س��المت عنوان کرد: س��رمایه گذاران مالزیایی پیشنهاد بسیار 
خوبی برای ایجاد مرکز گردش��گری س��المت ارائه دادند ب��ا نگاه مثبت به 
این موضوع و سفرهای مسئوالن کشور مالزی به کیش، مقرر شد؛ مقدمات 
راه اندازی مرکز منطقه ای سالمت در خلیج فارس، دی ماه امسال در جزیره 

کیش فراهم شود.
غالمحس��ین مظف��ری همچنی��ن با بی��ان اینک��ه در ح��وزه عمرانی و 
زیرس��اخت ها تالش های بس��یاری برای اجرای برنامه های بلندمدت ش��ده 
اس��ت، گفت: وضعیت پایانه های بندر و فرودگاه کیش، سال گذشته بهبود 
یافته و به روز ش��ده و همچنین پ��روژه ای برای افزای��ش ظرفیت ترمینال 
ف��رودگاه به س��االنه ۶ میلیون نف��ر نیز در حال انجام اس��ت و امیدوارم تا 
پایان س��ال آینده به بهره برداری برسد و اجرای پروژه اسکله ۳۵ هزار تنی  
بندرگاه کیش که یکی دیگر از برنامه های در دست اجرا است نیز به نتیجه 

مطلوب برسد.
مدیرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد کیش وجود پردیس ه��ای بین المللی 
دانش��گاه های طراز اول کش��ور را یکی از مزیت های این جزیره برش��مرد و 
گفت: این امر ظرفیت بس��یار خوبی اس��ت که موجب و رفت و آمد اساتید 
برجس��ته کشور شده اس��ت که با کمک آنان، دانش��گاه ها، معاونت علمی 
ریاس��ت جمه��وری، وزارت عل��وم و وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات،  
مرکز نوآوری کیش را در مکان مناس��بی راه اندازی کردیم و امکان استقرار 

استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان فراهم شد.
وی در ادام��ه اظه��ار داش��ت: مجموعه ای به عنوان ش��هرک فناوری در 
مقی��اس مناس��ب در کنار مرکز ن��وآوری نیز در نظر گرفته ای��م که فضا و 
امکانات خوبی را در اختیار شرکت های دانش بنیان به مرحله تولید رسیده 
قرار می دهد و پیش بینی ها برای اسکان و سکونت افراد نیز در این مجموعه 

انجام شده است.
غالمحس��ین مظفری با بیان آخرین آمار از پروژه های در حال انجام که 
تا 1۴۰۰ به بهره برداری می رس��د، گفت: 1۲7 پروژه با سرمایه گذاری بالغ 
ب��ر۳۰ هزار میلیارد تومان با س��رعت قابل قبولی توس��ط بخش خصوصی 
در ح��ال پیگیری اس��ت و در ب��ازار پول و س��رمایه ظرفیت های خوبی در 
کیش فراهم ش��ده که از جمله آنها بورس بین الملل است که تا پایان سال 
راه اندازی می شود، همچنین معامالت بورس اوراق بهادار در کیش نیز بعد 

از تهران در باالترین ارقام انجام می شود.
 مظفری حجم فعالیت ها و س��رمایه گذاری ها در جزیره کیش را ۳درصد 
بودجه عمرانی کل کش��ور عنوان کرد و گفت: در کیش تعداد زیادی پروژه 
داریم که به دالیل مختلف به اتمام نرس��یده و نیمه تمام مانده و بخش��ی از 
مش��کالت نیز با تالش مسئوالن س��ازمان منطقه آزاد کیش و بانک ها رفع 
شده است و بخشی هم نیاز به کمک جمعی ما و پرداخت تسهیالت دارند.
مدیرعام��ل س��ازمان منطقه آزاد کیش به اس��تقالل بانک ها در کیش با 
توجه به موقعیت خاص این منطقه آزاد، تاکید کرد و گفت: قوانین مناطق 

آزاد نباید تحت تاثیر قوانین سرزمین اصلی قرار بگیرد و باید حفظ شود.
وی همچنی��ن درخصوص برقراری ارتباطات وس��یع تر بین المللی افزود: 
کی��ش ظرفیت باالیی ب��رای ایجاد مراکز آموزش��ی بین المللی دارد و ما از 

ایجاد چنین مراکزی استقبال می کنیم.

آمازون AWS از نخستین کیبورد مخصوص نواختن موسیقی مبتنی بر فناوری  یادگیری 
ماشین با نام DeepComposer برای توسعه دهندگان رونمایی کرد.

به گزارش زومیت، DeepComposer، نخسـتین کیبورد مبتنی بر یادگیری ماشـینی 
است که توسط آمازون AWS و با هدف استفاده  توسط توسعه دهندگان معرفی شده است. 
 ،AWS DeepComposer« :جولین سـیمون از آمازون در پسـت وبالگ خود اعالم کرد
کیبـوردی دو اکتاو با ۳2 کلید برای اسـتفاده   توسـعه دهندگان طراحی شـده تا از طریق 
فناوری های مبتنی بـر Generative AI بتوانند هم از طریق الگوریتم های از پیش آماده 
شده و هم از طریق الگوریتم های سفارشی سازی شده، موسیقی های جدیدی تولید کنند.«
قـرار اسـت کیبـورد جدید بـه توسـعه دهندگان کمک کند تـا از یادگیری ماشـین در 
حوزه های سـرگرمی و همچنین برای خلق موسـیقی های جدید و خالقانه اسـتفاده کنند. 

وقتی از هوش مصنوعی برای تولید آثار خالقانه کمک گرفته شـود، به آن هوش مصنوعی 
مولـد یـا Generative AI گفته می شـود. درواقع با کمک هوش مصنوعـی مولد، امکان 
آموزش دادن به دسـتگاه ها وجود دارد تا بتوانند با اسـتفاده از شبکه های رقابتی مولد یا

GAN، محصوالتـی خالقانه تولید کنند. آمازون دربـاره  این موضوع اعالم کرد: صرف نظر 
از پیش زمینه  توسـعه دهندگان در یادگیری ماشـین یا موسیقی، می توانند از طریق شبکه  
رقابتی مولد شـروع به کار کنند. فناوری Generative AI دو شبکه  عصبی مختلف را در 
مقابـل یکدیگر قرار می دهد تا محصوالت دیجیتالـی جدیدی باتوجه به نمونه های ورودی  
مختلف تولیـد کنند. باکمـک AWS DeepComposer، امکان آموزش و بهینه سـازی 

مدل های GAN برای تولید موسیقی جدید وجود دارد. 
توسعه دهندگان دو گزینه پیش رو دارند. هم می توانند مدل های مختلف یادگیری ماشین 

مناطق آزاد نقشی تعیین کننده و فرصت آفرین در بازارهای 
مالی، بورس، بانک و بیمه دارند

آمازون از DeepComposer نخستین کیبورد مبتنی بر یادگیری ماشین رونمایی کرد

دریچــه

با حمایت س��تاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، نوآوردگاه فین تک برگزار می ش��ود. ای��ن رویداد با هدف 
شناس��ایی افراد خ��الق و خوش فکر این ح��وزه ۲7 تا ۲۹ آذرم��اه در کارخانه نوآوری 
آزادی برگزار خواهد ش��د. اگر به خبرهای مربوط به اس��تارت آپ ها عالقه مند باشید و 
آنها را دنبال کنید احتماال یکی از کلماتی که این روزها زیاد درباره آن شنیده اید کلمه 
»فین تک« اس��ت. اصطالح فین تک یا »فناوری مالی« به شکل فزاینده ای در رسانه ها و 

در گفت وگوهای گاه به گاه محافل تکنولوژی ایران مورد استفاده قرار می گیرد.
ش��اید هنوز بس��یاری از ما با این اصطالح آش��نا نباش��یم، اما به هیچ وجه نمی توان 
اهمی��ت آن را ان��کار کرد. در واقع فین ت��ک یا فناوری مالی به معن��ای کاربرد نوآورانه 
فناوری در ارائه خدمات مالی است. نوآوردگاه هم فضایی است برای کسانی  که در حوزه 

فین تک ایده های خالقانه ای دارند، اما شرایط ارائه و عرضه آن را ندارند. 

»نوآوردگاه فین تک« برگزار می شود
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س��خنگوی دولت با تأکید بر اینکه تحریم ها ملت ما را نشکسته است، گفت 
راه برون رفت کش��ور از تحریم ها خالقیت، نوآوری و شرکت های دانش بنیان و 
کوچک اس��ت. به گزارش ایرنا، علی ربیعی در آیی��ن اختتامیه رویداد فناورانه 

صنعت توانبخش��ی که در هت��ل المپیک تهران 
برگزار ش��د، اظهار ک��رد: خالقیت و ن��وآوری و 
ش��رکت های کوچک می تواند در این میان کمک 
کند؛ زیرا عصر س��رمایه گذاری ب��زرگ در دوران 
تحریم گذش��ته اس��ت. وی تأکید کرد: آنچه که 
می توان��د در دوران تحریم، بودجه کش��ور را نیز 
فزاینده کند، نوآوری و خالقیت و بهره وری است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با 
اش��اره به اینکه 1۲ آذر روز جهانی معلوالن و 1۶ 
آذر روز دانشجو را داریم، افزود: به نوعی 1۴ آذر 

روز پیوند این دو موضوع است.
وی ادام��ه داد: ب��ه هر حال اف��رادی که توان 
حرکت مناس��ب ندارند در جامع��ه حضور دارند؛ 

البته شهرها و محیط های ما معلول هستند که به میزانی که شهرها و محیط ها 
مناسب شود، میزان معلولیت نیز مشخص می شود.

س��خنگوی دولت با بیان اینکه در وحش��تناک ترین تحریم هایی هستیم که 

هیچ کشوری تاکنون تجربه نکرده است، گفت: حتی عراق نیز این تحریم را در 
جنگ خلیج فارس تجربه نکرد.

وی تأکی��د ک��رد: در دوره قبل از برج��ام نیز چنین تحریم های��ی را تجربه 
نکردیم. البته تحریم ما را نشکس��ته است و ما 
نیز در مقابل تحریم نباید بش��کنیم و این جمع 

نیز همین را ثابت می کند.
ربیعی با اش��اره به س��ختی هایی که تحریم 
ب��ه ملت و دول��ت تحمیل ک��رده و ب��ه تعبیر 
آمریکایی ه��ا می خواهن��د زمین ای��ران را داغ 
کنند تا م��ردم باال و پایین بروند، ادامه داد: راه 
برون رف��ت بزرگ ما از تحری��م و اینکه بتوانیم 
جامعه را مقاوم درس��ت کنیم و زمین و زمینه 
را به گونه ای درس��ت می کنیم تا مردم ایران به 
راحتی در آن حرکت کنند، خالقیت، نوآوری و 
ش��رکت های دانش بنیان و کوچک و بهره وری 

است.
ربیعی گفت: ما نمی توانیم پروژه های بس��یار بزرگ با سرمایه گذاری خارجی 
چن��د ه��زار میلیارد دالری را در کش��ور دنب��ال کنیم و بودج��ه را به گونه ای 

بسته ایم تا کشور با کسری بودجه مواجه نشود.

رویداد کش��وری استارت آپ انگور که با شرکت محققان و ایده پردازان هفت 
اس��تان ب��ه مدت دو روز در بجن��ورد در حال برگزاری بود، عصر پنجش��نبه با 

معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد.
ب��ه گزارش ایرنا، سرپرس��ت دانش��گاه علمی-
کاربردی خراس��ان شمالی در آیین پایانی رویداد 
کش��وری اس��تارت آپ انگور در این استان اظهار 
داش��ت: ۹1 ایده توس��ط محققان دانش��گاهی، 
پژوهش��گران، ایده پ��ردازان جوان و دانش��جو و 
تاک��داران عمده به دبیرخانه این رویداد ارس��ال 
ش��ده بود که از ای��ن تعداد ۶۰ ای��ده در دو روز 
ارائه شد. علی بادامی افزود:  ایده ارائه شده قرص 
جوش��ان ویتاتوری به سرپرستی مهرآرا هاشمی، 
پ��ودر انگور به سرپرس��تی حس��ین ناهید و ایده 
داروی اوزنج به سرپرس��تی س��یمین علیزاده به 
ترتیب اول تا سوم ش��دند که هر سه از خراسان 

شمالی هستند.
سرپرس��ت دانش��گاه علمی-کاربردی خراسان ش��مالی اظهار داشت: بیشتر 
ایده ها از س��وی محققان و ایده پردازان اس��تان های خراسان شمالی، رضوی و 

جنوبی، همدان، آذربایجان، سمنان و گلستان ارائه شده بود.

بادام��ی گفت: تالش می ش��ود تا این ایده ه��ا با همکاری س��رمایه گذاران و 
شرکت های دانش بنیان اجرایی و تجاری سازی شود.  

وی محورهای این رویداد کش��وری را که در حوزه تولید، فرآوری و بازاریابی 
برگ��زار ش��د، برندس��ازی و بازاریاب��ی انگور و 
فرآورده های آن، ارائه ایده های نو برای انبارهای 
فنی، ایده های نوین در پیش��رس کردن، الگوها 
و روش ها و فناوری های حوزه کاش��ت، داش��ت 
و برداشت، فرصت های بوم ش��ناختی و اقلیمی 
در اکوتوریس��م در اراضی ش��یبدار تاکستان ها 
و روش های نوی��ن در مدیریت تربیت، هرس و 
تنوع بخشی در ارقام مختلف و ایده های نو برای 
طرح فراز تاکس��تان و روش ه��ا و فناوری های 
نوی��ن در تولی��د فرآورده های انگ��ور در حوزه 

غذایی، دارویی و بهداشتی عنوان کرد.
بادامی، هدف از برگزاری این رویداد را ایجاد 
ارتباط با فعاالن حوزه کارآفرینی کشور پس از 
رویداد، فرصت بهره مندی از کس��ب و کارهای جدید، معرفی شتاب دهنده ها و 
مراکز رش��د همکار برای حمایت در دوره رش��د و معرفی فرآورده های تولیدی 

از محصول انگور دانست.

استارت آپ انگور در خراسان شمالی برترین های خود را شناختربیعی: شرکت های دانش بنیان، راه برون رفت از تحریم هاست

شفافیت و صداقِت کارآفرینان سبب افزایش اعتماد و مشارکت بین 
کارمندان می شود و در نهایت به بهبود کسب و کار کمک می کند. 

تیموتی سایکس، به عنوان کارآفرین، مربی و یک میلیونر خودساخته 
شناخته می شود. البته او معتقد است هنوز هم به کمال نرسیده است. 
تیموتی رکوردهای تجارتش را به طور عمومی به اش��تراک می گذارد و 

باور دارد نسبت موفقیتش 7۰درصد است نه 1۰۰درصد.
به نظر شما دلیل داشتن صداقت این کارآفرین میلیونر چیست؟ در 

حالی که می تواند یک زندگی رؤیایی را در معرض نمایش قرار دهد!
ش��فافیت و صداقت برای کارآفرینان بس��یار مهم است. شفافیت به 
کارآفرین کمک می کند با س��ایرین ارتباط برق��رار کند و باعث بهبود 
روند پیش��رفت خود ش��ود. بدون توج��ه به زمین��ه کاری، صداقت و 
انعطاف پذیری به س��ود ش��ما تمام خواهد شد. در ادامه  مقاله، به چند 

نمونه از مزایای داشتن صداقت برای کارآفرینان اشاره شده است:
۱. همه چیز آسان تر است

حتماً این جمله را بارها شنیده اید: صداقت بهترین سیاست دنیاست. 
این جمله هم در کار و هم در زندگی 
شخصی درست است. وقتی به عنوان 
یک کارآفرین عملکرد ش��فافی داشته 
باش��ید، هیچ نیازی ب��ه نگرانی درباره 
اطالعات عمومی خود نخواهید داشت. 
حتی نگرانی نسبت به سوء برداشت ها 
و بدگمانی دیگران هم بی مورد است، 
چراکه همه چیز شفاف و روشن است.

اگر رفتار ش��فافی نداش��ته باشید، 
براس��اس ط��رف  را  همیش��ه خ��ود 
تغیی��ر می دهی��د، پ��س  مقابل ت��ان 
همه چیز برای تان گنگ و خسته کننده 
خواه��د بود. ش��فاف ب��ودن به عنوان 
کارآفری��ن باع��ث می ش��ود زندگ��ی 
برای تان آسان تر ش��ود و کارها را هم 

ساده تر به انجام برسانید.
2. اعتماد به وجود می آید

به عنوان ی��ک کارآفرین موفق برای 
روابط تان اهمیت قائل شوید. شفافیت 
عام��ل قدرتمن��دی در ایج��اد اعتماد 
خواه��د بود و ای��ن یعن��ی می توانید 

ارتباطات قوی تری را شکل دهید.
تصور کنید می خواهید کس��ب وکاری را با کارمندان تان راه بیندازید. 
اگر فکر می کنید با آنها ش��فاف نیس��تید، جلب اعتماد آنها نس��بت به 
خود یا ش��رکت کار سختی خواهد بود. این رفتار درنهایت باعث ایجاد 
ترس یا بی اعتمادی می شود که زمینه ای برای شکایت و غیبت خواهد 

بود تا عملکرد مناسب.
این مسئله برای کارآفرینان هم صادق است. اگر با کارمندان شفاف 
باش��ید، اعتماد آنها نس��بت به ش��ما بیش��تر خواهد بود. گاهی اوقات 

شفافیت مشارکت سودمند دو طرف را در پی خواهد داشت.
۳. پل های پشت سرتان را خراب نکنید

به همان اندازه که ش��فافیت می تواند باعث ایجاد اعتماد شود، عدم 
ش��فافیت نیز در نابود کردن آن نقش خواهد داش��ت. عدم صداقت یا 

شفافیت می تواند تأثیر منفی زیادی روی شغل شما داشته باشد.

حذف اطالعات یا ویرایش آنها تأثیر مخربی روی کارمندان، شرکا یا 
همکاران ش��ما خواهد داشت. اگر به این رفتار خود ادامه دهید با افراد 

زیادی مواجه خواهید شد که هیچ تمایلی به همکاری با شما ندارند.
باید جلوی عدم ش��فافیت خود را بگیرید زیرا از پیشرفت شغلی تان 
جلوگیری می کند. ش��فافیت همیشه چالش برانگیز است اما مزایای آن 

ارزشمند هستند.
4. همکاری بهتری شکل می گیرد

وقت��ی به عنوان یک کارآفرین ش��فاف و صادق باش��ید، مش��ارکت 
هدفمند ش��ما با دیگران بیش��تر خواهد بود. فرض کنید در مورد یکی 
از مش��کالت شرکت عملکرد ش��فافی از خود نشان می دهید و آن را با 
کارمندان، همکاران و مش��اور خود در میان می گذارید. قطعاً به خاطر 

صداقت و خلوص نیت مورد تحسین قرار خواهید گرفت.
این رفتار ش��ما نشان می دهد به عنوان یک انسان به دنبال مشارکت 
و کمک به دیگران هس��تید. حتماً کس��انی پیدا می شوند که به خاطر 
صداقت از شما حمایت می کنند و راه حل های خوبی پیشنهاد می دهند. 
ب��ا ارتب��اط مناس��ب ب��ا دیگ��ران، 
ی��ک اتص��ال را ش��کل می دهید و 
مش��ارکت بهتری با مجموعه  کاری 
خود خواهید داش��ت. این کار برای 
پیشرفت شغلی ش��ما در آینده الزم 

است.
5. حفظ یکپارچگی

باعث حفظ یکپارچگی  ش��فافیت 
معامالت کس��ب وکار می شود. برای 
مثال، فرض کنی��د به یک همکاری 
بالق��وه روی آورده ای��د ام��ا از ی��ک 
اختالف آگاهی دارید. اگر اختالفات 
را بی��ان نکنی��د و بعداً این مس��ئله 
آش��کار ش��ود، حس عدم اعتماد به 

وجود خواهد آمد.
اگر اختالف خود ب��ا طرف مقابل 
را به صورت ش��فاف و روش��ن بیان 
کنید، ش��راکت تان به هم می خورد، 
اما این مس��ئله س��بب می ش��ود دو 
ط��رف به دنبال راه حل مش��ترک و 
شکل دیگری از شراکت بروند. وقتی 
عملکرد شفافی از خود نشان دهید، یکپارچگی معامله های کسب وکار 
خود را حفظ خواهید کرد. یکپارچگی یک رفتار درس��ت اس��ت که در 

طوالنی مدت باعث پیشرفت تان می شود.
6. تشویق دیگران به نشان دادن شفافیت

وقت��ی بحث فرهنگ س��ازمانی به میان می آید، مثال از هر دس��ت 
بدهی از همان دس��ت می گیری به حقیقت تبدیل می شود؛ یعنی اگر 
عملکرد شفافی داشته باشید، دیگران هم به این رفتار تشویق می شوند 

و از شما تقلید می کنند.
ش��اید شفاف بودن رفتاری دوجانبه نباشد و مطابق انتظار شما پیش 
نرود، با این حال اگر به مرور زمان به صورت شفاف عمل کنید، دیگران 
هم این رفتار را دنبال خواهند کرد. پس شفافیت نه تنها روی شما بلکه 

روی اقتصاد تأثیر قابل توجهی می گذارد.
entrepreneur/ucan :منبع 

وقتی از هوش مصنوعی برای تولید آثار خالقانه کمک گرفته شـود، به آن هوش مصنوعی 
مولـد یـا Generative AI گفته می شـود. درواقع با کمک هوش مصنوعـی مولد، امکان 
آموزش دادن به دسـتگاه ها وجود دارد تا بتوانند با اسـتفاده از شبکه های رقابتی مولد یا

GAN، محصوالتـی خالقانه تولید کنند. آمازون دربـاره  این موضوع اعالم کرد: صرف نظر 
از پیش زمینه  توسـعه دهندگان در یادگیری ماشـین یا موسیقی، می توانند از طریق شبکه  
رقابتی مولد شـروع به کار کنند. فناوری Generative AI دو شبکه  عصبی مختلف را در 
مقابـل یکدیگر قرار می دهد تا محصوالت دیجیتالـی جدیدی باتوجه به نمونه های ورودی  
مختلف تولیـد کنند. باکمـک AWS DeepComposer، امکان آموزش و بهینه سـازی 

مدل های GAN برای تولید موسیقی جدید وجود دارد. 
توسعه دهندگان دو گزینه پیش رو دارند. هم می توانند مدل های مختلف یادگیری ماشین 

را به کیبورد آموزش بدهند و هم می توانند از مدل های از پیش تهیه شـده توسـط آمازون 
برای شـروع کار اسـتفاده کنند. در هر دو حالت، کیبورد جدید با کمک فناوری یادگیری 
ماشـین، می تواند موسـیقی را براساس مدل های ارائه شـده ایجاد کند. درنهایت موسیقی 
تولیدشده از طریق کنسـول DeepComposer روی فضای ابریAWS، قرار می گیرد و 
تولید می شـود. کاربران می توانند از طریق SoundCloud، قطعه  موسـیقی تولیدشده را 

به  اشتراک بگذارند.
DeepComposer سـومین ابزار آموزش یادگیری ماشـین آمازون است. پیش تر و در 
سـال 2۰۱7 نیز آمازون دوربین DeepLens را معرفی کرد. سال گذشته نیز شاهد معرفی 
اتومبیل هـای مسـابقه ای DeepRacer بودیم. کیبورد جدید آمازون هنوز آماده نیسـت، 

ولی دارندگان حساب کاربری در آمازون می توانند برای پیش نمایش آن ثبت نام کنند.

6 مزیت که داشتن صداقت به موفقیت کارآفرینان سرعت می دهد

آمازون از DeepComposer نخستین کیبورد مبتنی بر یادگیری ماشین رونمایی کرد

یادداشـت

فناور و مخترع برتر کش��ور گفت با س��اخت سرزمین روباتیک می توانیم ضمن ایجاد 
اش��تغال و درآمد پایدار، توسعه گردش��گری و ایجاد نشاط علمی در جوانان و نوجوانان 
قزوی��ن را ب��ه قطب روباتیک تبدیل کنی��م. به گزارش خبرنگار مهر، س��تاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی به ریاس��ت اس��تاندار قزوین و با حضور مدیران دس��تگاه های اجرایی 
در اس��تانداری قزوین برگزار ش��د. فاطمه نظری در این جلس��ه اظهار داشت: مجموعه 
گردش��گری س��رزمین روبات ها، نخس��تین پارک روباتیک، محیطی علم��ی، فناوری، 

تفریحی برای عموم مردم است که می تواند به عنوان یک طرح ملی مطرح شود.
وی اف��زود: اج��رای طرح بزرگ س��رزمین روباتیک، می تواند در فن��اوری روباتیک و 
انیماترونیک، کمک به تثبیت جایگاه ملی اس��تان، توس��عه علم روباتیک و تبدیل شدن 

قزوین به قطب گردشگری در این صنعت کمک کند.

احداث سرزمین روباتیک در قزوین 
عملیاتی می  شود



فعالیت در حوزه بازاریابی و تبلیغات دش��واری های بس��یار زیادی دارد. احساس 
اضطراب و س��نگینی نگاه دیگ��ران در این حوزه ی��ادآور دوران امتحان در مقاطع 
تحصیلی اس��ت. بسیاری از افراد توانایی مدیریت فشارهای موجود در این عرصه را 
ندارند. به همین خاطر خیلی زود عرصه تبلیغات و بازاریابی را ترک می کنند. طنز 
جالب داس��تان فعالیت در حوزه بازاریابی اختصاص زمان از س��وی بازاریاب ها برای 
طراحی تبلیغات جذاب و تالش حداکثری مخاطب برای فرار از آنهاست. انگار هرچه 
تالش بازاریاب ها برای طراحی تبلیغات بهتر بیش��تر می شود، انگیزه مخاطب برای 
فرار از آنها نیز فزونی می گیرد. بدون تردید دالیل منطقی برای گرایش اغلب مردم 
به پرهیز از تبلیغات وجود دارد. هدف اصلی مقاله کنونی بررسی دالیل این گرایش 
از سوی مخاطب جهانی است. بر این اساس چند  بخش مهم در این زمینه را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد.
۱. فقدان اعتماد

پرهیز مخاطب از تبلیغات یک برند در کلی ترین حالت ناش��ی از احس��اس عدم 
اعتماد به فعالیت و گفته های آن اس��ت. امروزه بس��یاری از برندها حوزه بازاریابی 
را بدل به عرصه بیان نکات غیرواقعی درباره کس��ب و کارشان کرده اند. بی شک در 
چنین ش��رایطی افزایش بی اعتمادی مخاطب ام��ری طبیعی خواهد بود. هر رابطه 
بلندمدتی میان برندها و مخاطب هدف باید بر پایه اعتماد شکل گیرد. اگر برند ما 
توانایی کسب اعتماد مخاطب هدف را نداشته باشد، تبلیغاتش بدون اینکه مشاهده 
شود به بسته آرشیو ملحق خواهد شد. این نکته به گونه  متفاوت مدنظر کیس وید، 
مدیر اجرایی برند یونیلیور، قرار دارد: »یک برند بدون عنصر اعتماد چیزی بیش از 
یک محصول نیس��ت. تبلیغات نیز بدون اعتماد فقط صداهای مزاحم خواهد بود.« 
براساس اظهار نظر جذاب و کاربردی کیس، هر برند جویای موفق در حوزه کسب و 
کار و بازاریابی باید سطح تعاملش با مخاطب را افزایش دهد. اعتماد مخاطب بدون 
اجرای مجموعه ای از اعمال در راستای جلب آن به دست نخواهد آمد، بنابراین برند 
ما باید نسبت به استفاده از شیوه های جلب اعتماد مخاطب حساسیت به خرج دهد. 
مهم ترین نکته در این میان اس��تفاده از شیوه های بازاریابی و تبلیغات جدید است. 
بس��یاری از برندها هنوز از ش��یوه های بازاریابی قدیمی اس��تفاده می کنند. این امر 
موجب تقویت دیدگاه منفی مخاطب نسبت به ماهیت فعالیت آنها می شود. امروزه 
الگوهای بازاریابی توس��عه بسیار زیادی یافته است، بنابراین دست برندها در زمینه 
انتخاب ش��یوه مناسب برای کسب و کارشان بی نهایت باز است. در چنین شرایطی 

اتکای بیش از حد به الگوهای قدیمی هیچ توجیه منطقی ندارد. 
2. خستگی ناشی از مشاهده دامنه وسیع تبلیغات

پژوهش��ی از س��وی موسس��ه Red Crown Marketing بر روی میانگین 
مش��اهده تبلیغاتی از سوی شهروندان آمریکایی در طول روز نتایج جالبی را نشان 
می دهد. بر این اس��اس هر ش��هروند آمریکایی در طول روز در معرض بیش از ۴ تا 
1۰ هزار تبلیغ است. بدون تردید هیچ فردی توانایی مشاهده تمام این تبلیغات را 
ندارد. همچنین حضور مداوم در معرض بمباران تبلیغاتی احس��اس ناخوش��ایندی 
برای مخاطب ایجاد می کند. به این ترتیب افراد بیش از هر زمان دیگری به استفاده 

از نرم افزارهای مسدودسازی تبلیغات روی می آورند. 

امروزه استفاده از نرم افزارهای مسدودسازی تبلیغات گسترش بسیار زیادی پیدا 
کرده است. دیگر کمتر فردی تمایل به مشاهده مداوم تبلیغات برندها دارد، بنابراین 
بازار کار شرکت های فعال در زمینه مسدودسازی تبلیغات داغ شده است. بی تردید 
ادام��ه این روند برای بس��یاری از برندها زیان آور اس��ت. تنها راه��کار موجود برای 
تغییر شرایط کاهش س��طح تولید تبلیغات است. این امر باید از سوی انجمن های 
تخصصی کسب و کار پیگیری شود. کاهش سطح تولید تبلیغات رابطه مستقیمی با 
میزان تاثیرگذاری آنها دارد، بنابراین تولید تبلیغات کمر همیشه به معنای کاهش 

تاثیرگذاری نخواهد بود. 
۳. اهمیت خالقیت در تولید تبلیغات

تبلیغات آنالین مس��ئولیت سنگینی در زمینه کاهش سطح خالقیت بازاریاب ها 
دارد. حد فاصل میان دهه ۶۰ تا 8۰ دوران طالیی تبلیغات محسوب می شود. اغلب 
کمپین های تبلیغاتی در آن دوران از ایده های جذاب و تاثیرگذار استفاده می کردند. 
به این ترتیب توجه اغلب مردم به تبلیغات جلب می شد. کمپین هایی نظیر »کوچک 
فک��ر کن« از س��وی برند فولک��س واگن و »فقط انجامش بده« از س��وی نایک دو 
نمونه از موفق ترین کمپین های آن دوران محس��وب می ش��ود. امروزه برخالف آن 
دوران دیگ��ر خبری از ایده های خالقانه در حوزه تبلیغات، به ویژه تبلیغات آنالین، 
نیس��ت. متاس��فانه اغلب کمپین های تبلیغاتی روز به روز شباهت بیشتری به هم 
پیدا می کنند. در چنین ش��رایطی انگیزه مخاطب برای مشاهده محتوای تبلیغاتی 
به ش��دت کاهش خواهد یافت. اگر ما به دنبال جلب نظر دوباره مخاطب به عرصه 
تبلیغات هس��تیم، باید فکری به حال وضعیت ایده پردازی خالقانه در حوزه کسب 
و کارمان کنیم. یکی از نکات جالب در این میان سلطه گوگل و فیس بوک بر روی 
7۰درصد از حجم تبلیغات در سراس��ر جهان اس��ت. این امر به طور خودکار بخش 
قابل توجهی از انگیزه ایده پردازی را در برندهای کوچک از بین می برد. وظیفه اصلی 
برندهای کوچک در این شرایط جست وجوی کانال های ارتباطی تازه تر برای تعامل با 
مخاطب است. به عنوان مثال، پلتفرم تیک تاک یکی از بهترین نمونه ها برای تعامل 

نزدیک با مخاطب محسوب می شود. 
4. قدرت روزافزون مردم

ام��روزه مردم توانایی بس��یار زیادی برای بی توجه��ی جمعی به یک 
برند دارند. این امر سرنوش��ت بس��یاری از برنده��ا را تغییر می دهد. به 
عنوان مثال، پلتفرم فیس بوک پس از رسوایی در زمینه فروش اطالعات 
کاربران با بی توجهی جمعی بس��یاری از مردم مواجه شده است. نتیجه 
این امر برای بخش بازاریابی وابس��تگی تبلیغات به فضای کلی کسب و 
کار اس��ت. اگر برند ما در عرصه کلی کس��ب و کار موفق به جلب نظر 
مخاطب نش��ود، حتی بهترین ایده های تبلیغات��ی نیز وضعیت را عوض 
نخواه��د کرد، بنابراین ما باید به فکر برنامه ای تازه برای ایجاد تحول در 

ساختار و نحوه فعالیت برندمان باشیم. 
5. تجربه ناخوشایند مشتریان

یکی از دالیل اصلی عدم عالقه مشتریان به مشاهده تبلیغات تجربه ناخوشایند شان 
از برند ما در گذشته است. این کار شامل خرید محصوالت بی کیفیت یا نارضایتی از 
خدمات پس از فروش می شود. در صورت مواجهه با چنین مشکلی گام نخست در 

حل و فصل ماجرا تالش برای جلب اعتماد دوباره مشتریان است. 
وقتی از کس��ب اعتماد دوباره مشتریان صحبت می کنیم، یک فرآیند بلندمدت 

مدنظر قرار دارد، بنابراین هرگونه عجله در این میان موجب بدتر شدن اوضاع خواهد 
شد. امروزه بخش های مختلف هر کسب و کار پیوند عمیقی با یکدیگر دارد، بنابراین 
تالش برای بهبود وضعیت یک بخش بدون توجه به سایر بخش ها امکان ناپذیر است. 
یکی از اشتباهات ناگوار در زمینه تاثیر ناخوشایند تجربه مشتریان از برند مربوط به 
ش��رکت خدمات ارتباطی TMobile است. آنها در بخش خدمات پشتیبانی شعار 
ارتباط مس��تقیم با کارش��ناس های واقعی به جای روبات های چت را مطرح کرده 
بودند. با این حال پس از چند ماه پرده از اقدام واقعی آنها برداشته شد. در حقیقت 
این ش��رکت با استفاده از هوش مصنوعی پیشرفت مکالمه کارشناس های واقعی را 
شبیه سازی می کرد. نتیجه این امر کاهش ۵۶درصدی درآمد شرکت در بازه زمانی 
پنج ساله بود. از آن زمان بخش قابل توجهی از تبلیغات شرکت نیز مورد بی توجهی 

مخاطب ها قرار می گیرد. 
6. عدم ارزش آفرینی

ه��ر تبلیغی باید ارزش مش��خصی برای مخاط��ب ایجاد کند. ایراد بس��یاری از 
بازاریاب ه��ا بی توجهی فزاینده به این بخش اس��ت، بنابراین مش��اهده بی توجهی 
مخاطب به تبلیغات جای تعجب نخواهد داش��ت. اغلب ما به دنبال کسب اطالعات 
ارزش��مند از طریق مش��اهده تبلیغات هستیم. این اطالعات ش��امل آگاهی از ارائه 
محصوالتی تازه در بازار یا رونمایی از فناوری نوین است. در این میان تالش برندها 
برای بازنمایی محتوای تبلیغاتی مشابه در قالب های مختلف هیچ کمکی به تحقق 
این خواس��ته افراد نخواهد کرد. نتیجه ای��ن بحث ضرورت پرداختن به دغدغه ها و 
خواسته های مخاطب در دل تبلیغات برندمان است. این امر موقعیت مناسبی برای 

ایجاد ارتباط نزدیک با مخاطب ایجاد خواهد کرد. 
نکته مهم در این بخش ترکیب ارائه اطالعات مهم به مخاطب با داستانی جذاب 
است. بخش قابل توجهی از جذابیت تبلیغات به خاطر داستان هیجان انگیزش است. 
در این زمینه حضور برخی از سلبریتی های مشهور و پرطرفدار به افزایش جذابیت 

کمپین ما کمک خواهد کرد. 
7. اهمیت تعهد به ارزش های انسان دوستانه

امروزه یکی از ترندهای محبوب میان برندها بیان تعهد نسبت به بهبود وضعیت 
جهان است. این شعار بسیار کلی و غیرواقعی به نظر می رسد. اگر ما در صدد کمک 
به بهبود شرایط در مقیاس جهانی هستیم، باید زمینه و راهکار مشخصی در پیش 

بگیریم. در غیر این صورت فعالیت ما جذابیتی برای مخاطب نخواهد داشت. 
یک��ی از نمونه های موفق کمک به بهب��ود وضعیت جهانی مربوط به برند 
کوکاکوال اس��ت. این برند در آخرین کمپین تبلیغاتی اش نس��بت به کاهش 
س��طح تولید مواد پالستیکی واکنش نشان داده است بنابراین تا پایان سال 
۲۰۲۵ دیگر خبری از کاربرد مواد پالس��تیکی در بسته بندی محصوالت این 
برند نخواهد بود. تجربه عملکرد برند کوکاکوال مثالی موفق درباره جلب نظر 
مخاطب به ساده ترین شیوه ممکن است. نکته مهم برای تبلیغات برندها توجه 
به یک حوزه خاص و مرتبط با فعالیت برندمان است. به این ترتیب ما فرصت 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب و جلب توجه وی را خواهیم داشت. بدون شک 
راه اندازی کمپین تبلیغاتی درباره اهداف انسان دوستانه برندمان ایده جذابی 
خواهد بود. جالب اینکه انگیزه مخاطب به مش��اهده تبلیغات همراه با نوعی 

تعهد به ارزش های انسانی به مراتب بیشتر از تبلیغات عادی است. 
entrepreneur :منبع

اپل دردسر جدید فیس بوک

اگرچ��ه تاکن��ون دو برند فیس ب��وک و اپل ب��ا یکدیگر به صورت 
مس��تقیم رقابتی را نداشته-اند، با این حال اخیرا اوضاع کامال فرق 
کرده و توجه تمامی رس��انه ها معطوف به درگیری این دو ش��رکت 
است. اگرچه برای بسیاری از افراد درگیر شدن دو برندی که حوزه 
کاری مش��ترکی ندارند، کمی عجیب به نظر می رس��د، با این حال 
دلی��ل این امر این اس��ت که اپ��ل همواره امنی��ت را یکی از اصول 
همیش��گی خود اعالم کرده اس��ت و به همین خاطر سیستم عامل 
خود را به مراتب بهتر از اندروید می داند. پس از انتشار اخبار متعدد 
در رابط��ه با سوءاس��تفاده فیس بوک از اطالع��ات کاربران خود، در 
نسخه جدید آی-او اس دیگر امکان نصب این برنامه وجود ندارد، با 
این حال ماجرا تنها به این مس��ئله خالصه نش��ده و دیگر برندهای 
تح��ت مالکیت فیس بوک به مانند اینس��تاگرام نیز ممکن اس��ت از 
ای��ن تصمیم با ضررهایی جدی مواجه ش��وند. درواقع اگرچه هنوز 
ای��ن تصمیم به مرحله اج��را درنیامده و صرف��ا در حد یک تهدید 
به ش��مار می رود، با این حال اگر فیس بوک س��ریعا اقدامی را برای 
جل��ب رضایت مدیران اپل انجام ندهد، بدون ش��ک س��ال آینده را 
می توان یک فاجعه کامل برای این ش��رکت تلقی کرد، با این حال 
س��وال بزرگ مطرح این است که موضوع سوءاستفاده فیس بوک از 
اطالع��ات کارب��ران یک اتهام جدید نبوده و چه دلیلی باعث ش��ده 
است که اپل اخیرا چنین واکنش تندی را داشته باشد؟ علت اصلی 
این اتفاق را باید برنامه تحقیقاتی فیس بوک دانست که پس از خبر 
راه ان��دازی آن، برای مدتی متوقف ش��ده بود. با این حال آنها اخیرا 
این پروژه را دوباره راه اندازی کرده اند که به عقیده مدیران اپل، یک 
اقدام جاسوس��ی محسوب می ش��ود. این امر در حالی است که اپل 
اخیرا میلیون ها دالر را صرف افزایش امنیت خود کرده و این اقدام 
فیس بوک عمال به معنای بی ارزش ش��دن اقدام آنها تلقی می ش��ود، 
همی��ن امر نیز باعث ش��ده اس��ت تا تی��م کوک)مدیر ارش��د اپل( 
فیس بوک را به علت عدم برنامه درس��ت برای محافظت از اطالعات 
ش��خصی کاربران خود متهم س��ازد. با این حال مارک زاکربرگ در 
اقدامی عجیب که حیرت تحلیلگران را نیز به همراه داشته است، به 
جای توضیح ش��فاف و تالش برای تغییر اوضاع، به صورت مستقیم 
تی��م کوک را متهم به دروغگویی کرده اس��ت. همین امر نیز منجر 
به پیچیده شدن اوضاع شده اس��ت. درواقع به نظر می رسد که قرار 
نیس��ت به سادگی صلحی میان این دو ابرشرکت برقرار شود، با این 
ح��ال به علت وجود مش��کالت دیگری که فیس ب��وک با آن مواجه 
است، در صورت ادامه پیداکردن این درگیری ها بدون شک این برند 
با ضررهای بیش��تری مواجه شده و اوضاع بس��یار سختی را تجربه 
خواه��د کرد. نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این اس��ت که 
خبر فوق، بهترین اتفاق ممکن برای شبکه های اجتماعی دیگر نظیر 
اس��نپ چت و تیک-تاک خواهد بود تا فاصله خود را با اینس��تاگرام 
و فیس ب��وک به حداقل برس��انند. در آخر فرام��وش نکنید که اپل 
همواره به خاطر اپلیکیش��ن های خاص خود نیز معروف بوده است. 
همین امر ممکن اس��ت اپل را به سمت ایجاد یک شبکه اجتماعی 
سوق دهد. اگرچه ممکن است تصور کنید که این اقدام اپل شانس 
زیادی را برای رقابت با فیس بوک و اینس��تاگرام نخواهد داش��ت، با 
این حال واقعیت این اس��ت که نتایج آمارها حاکی از کاهش شدید 
رضای��ت کاربران از این دو برنامه اس��ت. به همی��ن خاطر اگر اپل 
بتواند تمامی مشکالت موجود این دو برنامه را رفع کرده و یکسری 
نوآوری های جذاب نیز داشته باشد، بدون شک تحولی شگفت انگیز 
را ش��اهد خواهیم بود. در این رابطه حتی ممکن اس��ت اپل اقدامی 
مشابه مایکروسافت را در دستور کار خود قرار دهد. این شرکت در 
س��ال ۲۰1۶ شبکه اجتماعی تخصصی کسب وکار با نام لینکدین را 
خریداری کرد. تحلیلگران بسیاری عقیده دارند که ممکن است اپل 
نیز دس��ت به چنین اقدامی زده و به صورت مستقیم وارد رقابت با 
فیس بوک ش��ود، با این حال واقعیت این اس��ت که به وجود آمدن 
یک جنگ، برای هر دو طرف ضررهایی را به همراه خواهد داش��ت 
و تمام��ی گزینه های معرفی ش��ده در حال حاضر تنه��ا احتماالت 
محسوب می شوند. به همین خاطر باید تا پایان سال جاری، منتظر 

آخرین واکنش ها از سوی مدیران این دو شرکت باشیم.
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اینستاگرام یکی از بزرگترین پلتفرم های اجتماعی دنیا محسوب می شود. اکنون 
براس��اس آمار رس��می اینس��تاگرام ۵۰۰ میلیون کاربر فعال روزانه در این پلتفرم 
فعالیت دارند. نکته جالب در این میان برای کسب و کارها مربوط به عالقه کاربران 
اینستاگرام برای دنبال کردن اکانت های تجاری است. دست کم 8۰درصد از کاربران 
این پلتفرم برخی از اکانت های تجاری مورد عالقه شان را فالو می کنند، بنابراین توجه 

بازاریاب ها و برندها به حضور فعال در اینستاگرام امر عجیبی محسوب نمی شود. 
ب��دون تردید موفقیت در اینس��تاگرام ه��دف اصلی تمام برندهای سراس��ر دنیا 
محسوب می شود. فعالیت مناسب در این فضا فرصت جلب نظر مخاطب جهانی را 
فراهم می کند. نکته مهم در اینجا شروع کار با ایجاد اکانت استاندارد است. بهترین 
اکانت های تجاری در اینستاگرام دارای برخی ویژگی های مشترک هستند. برخی از 
ویژگی های مذکور شامل استفاده از نام کاربری ساده، هویت واضح و تصویر پروفایل 
مبتنی بر لوگوی برند است. این عوامل در کنار هم تعامل برندها با مخاطب هدف 

را ساده تر می سازد. 
هدف اصلی مقاله کنونی بررسی ویژگی های مشترک الزم برای یک اکانت تجاری 
موفق در اینس��تاگرام اس��ت. در ادامه این هدف در قال��ب 11 بخش مختلف مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
۱. ضرورت راه اندازی اکانت عمومی 

وقتی پای کس��ب و کار در میان باش��د، استفاده از اکانت شخصی هیچ توجیهی 
ندارد. کسب و کار ما باید به طور کامال باز و عمومی با مخاطب هدفش تعامل کند. 
وقتی ما در اینستاگرام ثبت نام می کنیم، به طور پیش فرض اکانت مان عمومی است 
بنابراین تمام کاربران امکان مشاهده محتوای ما را خواهند داشت. امروزه برخی از 
کاربران به منظور نمایش محتوای ش��ان به صورت انحصاری برای دوستان اقدام به 
استفاده از حالت شخصی می کنند. این امر برای افراد حقیقی هیچ ایرادی ندارد، با 

این حال در مورد برندها باید به طور کلی آن را فراموش کرد. 
بازاریابی در اینس��تاگرام به معنای تالش برای کس��ب بازدید هرچه بیشتر برای 
محتوای برندمان اس��ت بنابراین ایجاد اکانت شخصی با این هدف در تضاد خواهد 
ب��ود. همچنین در م��ورد اکانت های خصوصی امکان اس��تفاده از داده های تحلیلی 

اینستاگرام پیرامون میزان تاثیرگذاری هر پست وجود ندارد. 
بدون تردی��د اغلب برندها از اکانت عمومی در اینس��تاگرام اس��تفاده می کنند. 
ب��ه منظور اطمینان از وضعی��ت اکانت مان مراجعه به بخش تنظیمات و بررس��ی 
گزینه ه��ای مربوط به »اکانت خصوصی« مفید خواهد بود. غیرفعال س��اختن این 

بخش به طور خودکار موجب دسترسی تمام کاربران به محتوای ما خواهد شد. 
2. استفاده از نام کاربری قابل تشخیص و ساده

نام کاربری هر برند بیانگر هویتش در فضای آنالین اس��ت. امروزه در اینستاگرام 
انتخاب نام کاربری بسیار دشوار شده است. به هر حال دیگر روزهای نخست فعالیت 
این پلتفرم و عدم آشنایی مردم با آن به پایان رسیده است. اکنون تقریبا از هر نامی 
چند اکانت با اندکی تفاوت در نام کاربری ش��ان وجود دارد. این امر فرآیند انتخاب 
ن��ام کاربری برای برندها را دش��وار خواهد کرد. نکته مه��م درخصوص انتخاب نام 
کاربری برای برندمان توجه به وضوح اش اس��ت. نام کاربری یک برند باید به خوبی 
بیانگر هویتش باشد. به عنوان مثال، برند نایک در اینستاگرام از نام ساده و مشخص 
خودش استفاده می کند. وقتی کاربران با نام اکانت نایک مواجه می شوند، به سرعت 

آن برند را مورد شناسایی قرار خواهند داد. 
نکته منف��ی در زمینه انتخاب نام عملکرد نامطلوب بس��یاری از برندها، به ویژه 
کسب و کارهای کوچک، است. تالش برای انتخاب نامی جذاب به عنوان نام کاربری 
باید همیش��ه در پیوند با ماهیت برندمان باش��د. توصیه من در این بخش انتخاب 
نام برندمان به عنوان نام کاربری اس��ت. اگر نام برندمان در اینستاگرام در دسترس 
نیست، گام نخست یافتن اکانت مورد نظر و مذاکره با وی برای تغییر نامش است. 
اگر در این مرحله موفقیتی به دست نیامد، باید اقدام به انتخاب نامی مشابه کنیم. 
استفاده از عبارت هایی نظیر »_« یا ».« برای انتخاب نامی مناسب منطقی خواهد 

بود.
توصیه من در این بخش کامال واضح اس��ت: ضرورت انتخاب نام کاربری ساده و 
روشن برای جست وجوی ساده کاربران. این امر موجب جلب نظر ساده تر مخاطب 
از س��وی ما خواهد ش��د. برخی از برندها با مش��اهده ناتوانی در زمینه اس��تفاده از 
نام برندش��ان به عنوان نام کاربری اقدام به افزودن پس��وند کسب و کارشان به آن 
می کنند. به عنوان مثال اگر برند شما با نام X در زمینه تولید پوشاک فعالیت دارد، 
به نام کاربری تان در اینس��تاگرام عبارت Clothe را نیز اضافه کنید. نکته مهم در 
اینج��ا افزودن عب��ارت اضافی به پایان نام کاربری اس��ت. به این ترتیب مخاطب با 
جست وجوی نام برندمان دست کم در نتایج بعدی به اکانت رسمی مان برمی خورد. 
خوشبختانه امروزه امکان ویرایش نام کاربری در اینستاگرام وجود دارد، بنابراین 
در ص��ورت انتخ��اب نام کاربری نامناس��ب با مراجعه به بخ��ش تنظیمات فرصت 
جایگزینی اش را خواهید داش��ت. این فرآیند با انتخاب کادر »ویرایش پروفایل« در 

صفحه اصلی اکانت مان به سادگی امکان پذیر خواهد بود. 
۳. تاثیر نام ساده برای جست وجو

اکانت های اینس��تاگرام عالوه بر نام کاربری دارای ی��ک کادر ویژه برای درج نام 
نیز هس��تند. کاربران عادی از این بخش برای درج نام و نام خانوادگی شان استفاده 
می کنند. برندها نیز به طور مشابه باید از این بخش برای درج نام کامل شان استفاده 
کنند. به این ترتیب کاربران راحت تر برند ما را پیدا خواهند کرد. نکته مهم در اینجا 
اس��تفاده از بخش درج نام برای رتبه بندی بهتر اکانت مان است. بدون شک در یک 
حوزه کسب و کار شمار باالیی از برندهای اینستاگرامی وجود دارد. تاکید بر ماهیت 

تجاری برندمان در بخش نام موجب رتبه بندی بهتر برندمان خواهد شد. 
شاید بس��یاری از برندها قصد تغییر نام شان را داشته باشند، اما شیوه انجام این 
کار را ندانند. به منظور تغییر نام با مراجعه به بخش »ویرایش پروفایل« نخس��تین 
س��ربرگ را لمس کنید. در اینجا امکان ویرایش نام برندمان وجود خواهد داش��ت. 
نکته مهم درخصوص این بخش امکان انتخاب هر نامی، حتی نام های مورد استفاده 

از سوی دیگر اکانت ها، است بنابراین توصیه من درج دقیق نام برندتان است. بدون 
تردید برخی از برندها دارای نام حاوی پسوند هستند. در این صورت درج نام کامل 

شرکت یا برندمان ضروری خواهد بود. 
4. انتخاب تصویر پروفایل برند

مهم ترین نکته در مورد انتخاب تصویر پروفایل برندمان مربوط به استفاده از لوگو 
اس��ت. هویت یک برند همیشه با لوگوی آن شناسایی می شود، بنابراین استفاده از 
هرگونه محتوای دیگری به غیر از لوگو به عنوان تصویر پروفایل نامناسب خواهد بود. 
مزیت اصلی لوگو به عنوان تصویر پروفایل امکان شناسایی سریع برندمان از سوی 
مخاطب اس��ت. امروزه برخی از برندها با انتخاب تصویر های متفاوت در عمل دچار 

مشکالت زیادی برای جلب نظر مخاطب هدف می شوند. 
بدون تردید با اندکی جس��ت وجو در اینستاگرام متوجه ماهیت دایره ای تصاویر 
پروفایل خواهید ش��د. این امر انتخاب اصل ما نیس��ت. تیم فنی اینس��تاگرام این 
محدودی��ت را اعمال کرده اس��ت، بنابراین در انتخاب تصویر پروفایل باید نس��بت 
ب��ه وضوح تمام بخش ها در این قالب دایره ای اطمینان حاصل کنیم. خوش��بختانه 
ب��رای بارگذاری تصوی��ر در بخش پروفایل نیازی به تولید تصویر دایره ای نیس��ت. 
پس از انتخاب تصویر موردنظر در بخش بارگذاری اینستاگرام ابزار برش تصویر در 
قالب دایره در دس��ترس خواهد بود. به این ترتیب فقط باید نس��بت به حضور تمام 
بخش های مهم تصویر در مرکز توجه داشت در غیر این صورت بخشی از المان های 

مهم ما از کادر خارج خواهد ماند. 
فرآیند تغییر عکس پروفایل در اینس��تاگرام بس��یار س��اده اس��ت. با مراجعه به 
بخ��ش »ویرایش پروفایل« و لمس عکس اکانت مان فرصت بارگذاری دوباره تصویر 
فراهم خواهد ش��د. نکته مهم در اینجا عدم تغییر مداوم عکس پروفایل مان اس��ت. 
عنصر ثبات در مورد جلوه های بصری هر برندی دارای اهمیت اس��ت. پیشنهاد من 
برای تغییر عکس پروفایل مربوط به مناس��بت های نظیر س��ال نو است. در چنین 
مناسبت هایی باید تصویر پروفایل مان حال و هوای مناسب موردنظر را بازنمایی کند. 
امروزه اس��تفاده از ترندهای مختلف اهمیت بس��یار زیادی دارد. در غیر این صورت 
امکان موفقیت در زمینه بازاریابی مناسبتی از ما سلب خواهد شد. به عنوان مثال، 
ما در موسسه Hubspot به مناسبت فرا رسیدن فصل پاییز لوگوی اکانت مان را به 
ط��ور کامل زرد کردیم. این ایده برای چند روز کاربران را به وجد آورد. به هر حال 
ماهیت برند ما باید بسیار پویا و جذاب تر از صرف یک برند باشد. فقط در این صورت 

امکان جلب نظر کاربران و تعامل نزدیک با آنها وجود خواهد داشت. 
نمونه های موفق در زمینه انتخاب تصویر پروفایل در اینستاگرام بسیار زیاد است. 
نمونه مورد نظر من در این بخش نخس��ت اکانت Cats_of_instagram است. 
در این اکانت تصاویر مختلف از گربه های زیبا به اش��تراک گذاشته می شود. تصویر 
پروفایل این اکانت جذابیت بسیار زیادی دارد. بر این اساس یک گربه با عینک در 

قالب کارتونی به عنوان تصویر پروفایل اکانت انتخاب شده است. 
برن��د جت بلو یک��ی دیگر از اکانت های موفق در زمین��ه انتخاب تصویر پروفایل 
ج��ذاب اس��ت. این برند نام خ��ود را در پس زمین��ه ای از دایره ه��ای آبی رنگ قرار 
داده اس��ت، بنابراین کاربران به هنگام مش��اهده تصویر پروفایل موردنظر احساس 
خوش��ایندی از ترکیب خالقیت و جدیت در کار خواهند داشت. امروزه بسیاری از 
برندها به صرف بارگذاری تصویر لوگوی شان در بخش پروفایل اکتفا می کنند. نکته 
مهم در این میان استفاده از تصویر پروفایل به عنوان فرصتی برای بروز خالقیت های 
برندمان است. فقط در این صورت امکان تاثیرگذاری مداوم بر روی مخاطب هدف 
وجود خواهد داش��ت. امروزه بس��یاری از برندها در مناس��بت های مختلف اقدام به 
دستکاری تصویر پروفایل شان می کنند. این اقدام تاثیر روانی بسیار مطلوبی بر روی 
مخاطب دارد بنابراین ما باید همیش��ه متوجه اهمیت مناس��بت های مختلف برای 

کسب و کارمان باشیم. 
5. بیان اطالعات کاربردی و هیجان انگیز در بخش بیوگرافی

یکی از معدود راهکارهای بارگذاری لینک در اینس��تاگرام بخش بیوگرافی است. 
به عالوه فرصت مناس��ب برای معرفی کسب و کار و بیان نکات مهم نیز در همین 
بخش نهفته اس��ت. متاس��فانه بسیاری از برندها در عمل اس��تفاده چندانی از این 
بخش نمی کنند. به این ترتیب بخش بیوگرافی بدون هرگونه محتوایی باقی می ماند. 
ساده ترین ایده برای درج محتوا در این بخش استفاده از شعار اصلی برندمان است. 
به عنوان مثال برند نایک از ش��عار »فقط انجامش بده« در بخش بیوگرافی برخی 
از اکانت هایش اس��تفاده می کند. این امر به شناسایی س��ریع تر اکانت مان از سوی 

مخاطب کمک خواهد کرد. 
اس��تفاده از اینس��تاگرام فقط مخصوص برندهای بزرگ و چند ملیتی نیس��ت. 
گاهی اوقات برندهای کوچک و حتی افراد تاثیرگذار نیز از اینستاگرام برای توسعه 
کس��ب و کارشان استفاده می کنند. ماهیت کس��ب و کارهای کوچک موجب عدم 
آشنایی کاربران با آنها می شود، بنابراین تیم بازاریابی چنین برندهایی نیازمند بیان 
نکات دقیق و ریز درباره کس��ب و کارش��ان اس��ت. این امر به طور مشخص درباره 
اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی صادق است. آنها به منظور جلب نظر مخاطب 
ه��دف اقدام به بیان حوزه تخصصی فعالیت ش��ان به مخاط��ب در بخش بیوگرافی 
می کنند. این امر فرآیند جلب نظر مخاطب را بسیار ساده تر خواهد کرد. به منظور 
آشنایی بیشتر با ایده های مناسب برای بخش بیوگرافی به نمونه های زیر توجه کنید:
• برند WeWork:»WeWork به ش��ما در راس��تای فراهم ساختن امکانات 

مورد نیاز برای تجربه زندگی جذاب، نه فقط زندگی معمولی، کمک خواهد کرد«
• برند اورئو: »جهان را از درون لنزهای زیبای ما مشاهده کنید«

• برند کالیفرنیا فارمز: »تولید و تهیه مواد غذایی سازگار با آینده هدف ماست«
• برند اس��تپلز: »ما فرآیند رقم زدن اتفاق های هیجان انگیز هرچه بیشتر را ساده 

می کنیم«
اس��تفاده از بخش بیوگرافی برای معرفی کس��ب و کار ایده بسیار جذابی است. 
امروزه اغلب برندها از این بخش در راس��تای تحقق این هدف استفاده می کنند. به 
هر حال امروزه کمتر برندی به کوچک ترین فضای تبلیغاتی اش نیز دست رد می زند. 
ایده دیگر من درباره این بخش استفاده از بیوگرافی برای ترغیب مخاطب به سوی 
عملی خاص اس��ت. این فرآیند از طریق بیان ج��ذاب یک هدف ویژه با رونمایی از 
کمپین های مان صورت می گیرد. امروزه هیچ چیز به اندازه هیجان بخشی به مخاطب 

انگیزه خری��د را تقویت نمی کند بنابراین ما باید ایده ه��ای مختلفی در این زمینه 
امتحان کنیم. 

6. بارگذاری لینک جانبی در بخش بیوگرافی
یک��ی از کاربردهای اصلی بخش بیوگرافی بارگذاری لینک های مختلف اس��ت. 
برندهای گوناگون از این فضا برای انتقال ترافیک هرچه بیشتر به سایت اصلی شان 
استفاده می کنند. اگر شما نیز قصد استفاده از بخش بیوگرافی برای افزایش ترافیک 
سایت تان را دارید، باید به برخی نکات مهم توجه داشته باشید. نکته نخست درباره 
اس��تفاده از ای��ن بخش ضرورت اس��تفاده از محتوای جذاب ب��رای ارجاع مخاطب 
اس��ت. اگر محتوای س��ایت ما جذابیت کافی را نداشته باش��د، مخاطب به سرعت 
از مش��اهده آن دلس��رد خواهد شد. نکته بعد مربوط به کوتاه سازی لینک موردنظر 
اس��ت. هرچه لینک ما بلندتر باشد، ظاهر نامناسب تری در بخش بیوگرافی خواهد 
داشت. خوش��بختانه امروزه ابزارهای بسیار زیادی برای کوتاه سازی لینک ها وجود 
دارد. در نهای��ت نیز باید اندکی توضیحات جانبی درباره لینک موردنظر ارائه کنیم. 
این توضیحات در بخش بیوگرفی یا در قالب استوری قابل بیان است. بی ترید هیچ 

کاربری بر روی لینکی بدون نام و نشان کلیک نمی کند. 
گاه��ی اوقات برندها لینک خاصی برای ارائه به مخاطب مدنظر ندارند. در چنین 
ش��رایطی اس��تفاده از آدرس س��ایت مان بهترین ایده خواهد بود. هر برندی به هر 
حال دارای س��ایت رسمی است، بنابراین معرفی آن در بخش بیوگرافی هرگز ایده 
نامناسبی نخواهد بود. ما باید از هر فرصتی برای معرفی بیشتر برندمان به مخاطب 
استفاده کنیم. بخش بیوگرافی نیز یکی از فرصت های مناسب برای تحقق این امر 

است. 
7. فعال سازی بخش نوتیفیکیشن

اینستاگرام به صورت خودکار اخبار و اتفاق های مهم درباره هر اکانت را به کاربران 
اط��الع می دهد. ب��ه این ترتیب ما فرصت بهره مندی از اطالع��ات دقیق و اقدام در 
زمان مناس��ب را خواهیم داش��ت. نکته مهم در اینجا فعالسازی تنظیمات نمایش 
نوتیفیکیشن است. به منظور انجام این امر به بخش تنظیمات و سربرگ تنظیمات 
نوتیفیکیشن مراجعه کنید. فعال سازی این بخش فرصت مناسبی به ما در راستای 
اطالع س��ریع از نحوه واکنش کاربران نس��بت به محتوای مان یا س��ایر نکات مهم 

می دهد. 
امروزه مشکل اصلی بسیاری از برندها در اینستاگرام اطالع دیرهنگام از وضعیت 
برندش��ان در اینستاگرام اس��ت. این امر موجب واکنش نامناسب و غیر دقیق آنها 
می ش��ود. با اس��تفاده از بخش نمایش پیام ها و نوتیفیکیش��ن امکان اطالع هرچه 

سریع تر از اخبار و نکات مهم درباره برندمان وجود خواهد داشت. 
8. اهمیت استفاده از تصاویر باکیفیت

اینستاگرام یک پلتفرم عکس محور است، بنابراین استفاده از تصاویر باکیفیت در 
این پلتفرم اهمیت بس��یار زیادی دارد. وقتی کاربران برای نخستین بار اکانت شما 
را مش��اهده می کنند، نخستین اقدام آنها مرور سریع تصاویر تان خواهد بود. در این 
بخش استفاده از تصاویر باکیفیت اهمیت زیادی دارد. هیچ نکته ای به اندازه مواجهه 
با تصاویر بی کیفیت در اینس��تاگرام موجب دلسردی کاربران نمی شود. وقتی ما در 
قالب یک برند حرفه ای مش��غول به فعالیت در اینس��تاگرام هستیم، باید نسبت به 
رعایت نکات کلیدی در این فضا توجه کافی را داش��ته باش��یم. در غیر این صورت 

امکان جلب نظر مداوم مخاطب و تعامل سازنده با وی فراهم نمی شود. 
خوشبختانه امروزه راهکارهای زیادی برای تولید محتوای باکیفیت در اینستاگرام 
وجود دارد. عالوه بر آژانس های مش��اوره گوناگون، استفاده از برخی نکات عمومی 
ب��رای افزایش کیفیت محتوای بصری برندمان نیز امکان پذیر اس��ت. به نکات ذیل 

توجه کنید:
• وقتی ما در تالش برای انتخاب یک تصویر مناسب برای بارگذاری پست هستیم، 
به چه نکاتی به جز پیکس��ل های عکس باید توجه کنیم؟ پاس��خ من بسیار ساده و 
دقیق اس��ت: ارزش های اصلی برندمان. بهترین نمونه در این زمینه مربوط به برند 
کوکاکوالس��ت. هدف اصلی این برند در تولید محتوای اینستاگرامی توجه به نسل 
جوان و اهمیت مفهوم دوس��تی اس��ت، بنابراین هیچ گاه محت��وای این برند حالت 
انفرادی ندارد. بدون ش��ک هر برن��دی دارای مجموعه ارزش های منحصر به فردی 
است. نکته مهم در این میان استفاده از آن ارزش ها برای تولید پست اینستاگرامی یا 
طراحی کمپین های تبلیغاتی است. در غیر این صورت ما هیچ گاه ارزش های برندمان 

را به خوبی در اختیار مخاطب قرار نخواهیم داد. 
• یکی دیگر از ایده های جذاب برای تصاویر پست ها مربوط به بازنمایی صحنه ای 
جذاب اس��ت. به عنوان مثال نمایش تصویری با حضور اعضای خانواده در کنار هم 
برای سال نو ایده جذابی محسوب می شود. این امر برای کاربران احساس کنار هم 

بودن و دوران خوش سال نو را بازنمایی خواهد کرد. 
• بدون ش��ک تصاویر جذاب در شبکه های اجتماعی بدون ویرایش مناسب توان 
جلب نظر کاربران را ندارد. در این بخش استفاده از یک طراح گرافیک یا فردی آشنا 
به نرم افزارهای ویرایش��ی ضروری خواهد ب��ود. در غیر این صورت تصاویر برندمان 

هرگز برای مخاطب جذاب به نظر نخواهد رسید. 
۹. اهمیت عنصر تداوم

نکته پایانی در مورد حضور مناس��ب در ش��بکه های اجتماعی مربوط 
ب��ه تداوم فعالیت مطلوب و باکیفیت برندمان اس��ت. متاس��فانه امروزه 
اغلب برندها در تالش برای کس��ب موفقیت کوتاه مدت در اینس��تاگرام 
هستند. این امر موجب بی توجهی آنها به برنامه ریزی بلندمدت می شود، 
بنابرای��ن در نهایت ما هرگز ش��اهد فعالیت ادامه دار بس��یاری از برندها 
در ای��ن فضا نخواهیم بود. اگ��ر ما به دنبال جلب نظر مخاطب هدف در 
این فضا هس��تیم، باید برنامه  ای بلندمدت برای فعالیت در اینس��تاگرام 
داش��ته باشیم. امروزه بسیاری از برندها در شبکه های اجتماعی مختلف 
فعالی��ت دارند. این امر گاهی اوقات موجب کاهش س��طح کلی کیفیت 
فعالیت شان می شود و توصیه پایانی من کاهش تعداد پلتفرم های آنالین 
مدنظرمان برای فعالیت بازاریابی است. به این ترتیب ما فرصت بیشتری 

برای توجه به محتوای مربوط به یک اکانت خواهیم داشت. 
hubspot :منبع

داستان سرایی در اینستاگرام به شیوه 
حرفه ای ها

اینس��تاگرام را باید بهترین ش��بکه موجود برای امور تج��اری تلقی کرد. 
اگرچه محوریت اصلی آن بر پایه ارسال عکس است، با این حال هیچ برندی 
با تکیه بر آن قادر به کس��ب موفقیت الزم نبوده و ضروری اس��ت تا نسبت 
به این موضوع توجه داش��ته باش��ید. درواقع معجزه واقعی زمانی رخ خواهد 
داد که ش��ما یک متن تاثیرگذار را به تصویر خود اضافه کرده باشید. اگرچه 
برای رسیدن به چنین سطحی، مقاالت متعددی منتشر شده که راهکارهای 
متعددی را معرفی می کند، با این حال بهترین اقدام در این زمینه، توجه به 
فعالیت های صفحاتی اس��ت که در این زمینه کامال موفق ظاهر شده اند. در 

همین راستا به بررسی هفت مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
Charity Water -۱

آب س��الم برای همه، ش��عار یکی از جذاب ترین برندهای جهان محسوب 
می ش��ود که برای تامین آب آشامیدنی تمام جهان تالش می کند. این برند 
از س��ال ۲۰۰۶ کار خود را آغاز کرده و در این راه از کمک نهاد های مختلف 
و مردم سراس��ر جهان نیز استفاده می کند. بدون شک هر فردی تمایل دارد 
که ثمراه اقدامات خود را مش��اهده کند. ب��رای مثال ثمره کمک های نقدی 
بای��د به خوبی در معرض نمایش قرار گیرد. در غیر این صورت نه تنها انگیزه 
افراد کمرنگ خواهد ش��د، بلکه ممکن است شما را در معرض انواع اتهامات 
نیز قرار دهند. به همین خاطر نیز این ش��رکت در هر پس��ت خود، داستان 
اقدامات انجام گرفته را به صورت کامل ش��رح می دهد تا با مش��کلی مواجه 
نش��ود. متن های آن نیز به نحوی نگارش می ش��ود که به خوبی احساس��ات 

مخاطب را درگیر کرده و آنها را به سمت حمایت بیشتر سوق دهد.
Apolis-2

ای��ن برن��د ک��ه در زمین��ه تولید کی��ف فعالی��ت دارد، در زمین��ه ایجاد 
داس��تان هایی جذاب برای هر پس��ت خود، بس��یار موفق عمل کرده است. 
درواقع شیوه کار تقریبا تمامی برندها نمایش محصول و معرفی امکانات آن 
است، با این حال این امر برای آپولیس کامال متفاوت بوده و آنها  در تالش 
برای درگیر کردن افراد با یک داستان جذاب هستند. جالب است بدانید که 
در نگارش داستان ها تمامی افراد حاضر در این شرکت، با یکدیگر هم فکری 
داش��ته و همین امر باعث شده است تا آنها بدون نیاز به صرف بودجه ای، به 
طرفداران بس��یار دست پیدا کنند. همچنین نمایش پشت صحنه نظیر اتاق 
دوخت همراه با درج اطالعات و داس��تان زندگی کارکنان به پرطرفدارترین 
بخش اقدامات این ش��رکت تبدیل شده است. درواقع برای هر فردی بسیار 
جذاب اس��ت که بداند محصولی که خریداری کرده است، نتیجه بهره کشی 
و آسیب رس��اندن به عده ای نب��وده و خرید آنها منجر به ایجاد ش��غل برای 
بس��یاری از افراد گشته اس��ت. به همین خاطر آش��نایی با تاثیر مثبت این 
ش��رکت در زندگی کارمندان خود، بدون شک احساسی فوق العاده را در هر 

فرد ایجاد خواهد کرد. 
Fitplan-۳

براس��اس آخرین آماره��ا، فیت پلن بهترین اپلیکیش��ن ورزش��ی جهان 
محس��وب می شود. درواقع با توجه به مشکالت متعدد افراد، ورزش در خانه 
بس��یار مورد توجه قرار گرفته اس��ت. تحت این ش��رایط ای��ن برنامه را باید 
دقیقا آن چیزی دانس��ت که ش��ما به آن نیاز دارید.  در اینس��تاگرام رسمی 
این برند، ش��ما چند نوع فعالیت را مش��اهده خواهید کرد. نخس��ت نمایش 
کلیپ  تمرین های مربیان مختلف که زمینه آش��نایی بیشتر با محتوای اصلی 
ای��ن برنامه را فراهم می آورد. دومین اقدام آنها نیز نمایش تصویر قبل و بعد 
استفاده کنندگان از این برنامه است که با توجه به تگ شدن آیدی آنها، افراد 
می توانند به صورت مستقیم ارتباط برقرار کرده و به اعتماد الزم دست پیدا 
کنند. با این حال ش��اهکار آنها را باید در مورد س��وم دانس��ت. آنها در این 
بخش پش��ت صحنه ای از اتفاقات باش��گاه خود را به نمایش درمی آورند که 
ش��امل هر چیزی نظیر اتفاقات خنده دار نیز می شود. پوشش خبری مناسب 
از حضور س��تارگان، نمای��ش آخرین تغییرات و اتفاقات روزانه بدون ش��ک 
جذابی��ت خاصی را ب��رای مخاطبان به همراه خواهد داش��ت. همچنین این 
اقدام افراد را دقیقا در کنار ش��ما قرار خواهد داد، با این حال اقدامات ش��ما 
باید با متن هایی مناسب و با لحنی دوستانه همراه باشد. در غیر این صورت 

نتیجه الزم را به دست نخواهید آورد. 
Lonely Planet-4

بدون ش��ک مش��هورترین راهنمای س��فر جه��ان لونلی پلنت اس��ت که 
طرفداران بس��یاری را نیز دارد. این کتاب در کنار معرفی جاذبه ها، درس��ت 
به مانند یک راهنمای تور عمل کرده و به مدیریت س��فر شما کمک شایانی 
را می کند. در صفحه اینس��تاگرام این ش��رکت، ش��ما با تصاویر فوق العاده  از 
سراس��ر جهان مواجه خواهید ش��د که با داستانی در رابطه با هر یک همراه 
اس��ت. درواقع آنها تنها به ذکر اطالعات یک تصویر بسنده نکرده و سعی در 
بیان یک س��فرنامه جذاب را دارند. همچنین تمام کردن متن با یک پرسش، 
باعث شده است تا مخاطبان نیز به خوبی برای در نظرات خود ترغیب شوند. 

Chobani-5
چوبان��ی را باید یکی از بهترین برندهای فعال در زمینه تولید مواد غذایی 
دانس��ت، با این حال محوریت اصلی آن بر پایه تولید محصوالت لبنی است. 
در اینستاگرام این شرکت، تصاویری از تمامی محصوالت به چشم می خورد، 
ب��ا این حال ب��ه جای آنکه به نوعی در تالش برای ایج��اد اجبار برای خرید 
باش��ند، تنها یک داستان برای تغییر نگرش عمومی نسبت به مواد غذایی را 
روایت می کند. برای مثال ممکن است افراد مختلف از خواص ماست چکیده 
غافل باش��ند و یا تصورات غلطی در این رابطه به وجود آمده و همین امر به 
س��دی جدی برای عدم خرید آنها تبدیل ش��ده است. جالب است بدانید که 
نویسندگان متن های این برند، حتی گاهی از محصوالت خود قهرمان سازی 
کرده و یک داس��تان چند قس��متی را ایجاد می کنند که بس��یار مورد توجه 
کودکان و نوجوانان قرار گرفته اس��ت. برای مثال نحوه دوستی ماست با یک 
وعده ناهار و اتفاقات بین آنها نوعی جدید از داستان س��رایی در اینس��تاگرام 

را به وجود آورده است. 
Airbnb-6

این شرکت تولید محتوا را به صورت کامل به مخاطبان خود واگذار کرده 
است. درواقع عکاسان و گردشگران بسیاری وجود دارند که از نمایش تصاویر 
خود در پیج چند میلیونی این ش��رکت، باالترین رضایت را خواهند داش��ت. 
عل��ت ای��ن امر به این خاطر اس��ت که آیدی آنها ب��ر روی عکس به نمایش 
درآورده خواهد ش��د، با این حال هر فرد موظف اس��ت تا ماجرای س��فر و 
دلیل این عکس خود را نیز بیان کند که باعث شده است تا هر پست، کامال 

متفاوت با دیگری باشد. 
در آخر توجه داش��ته باش��ید که این اطالعات تنها آموزش و ایده گرفتن 

بوده و ابدا نباید در تالش برای کپی برداری از آنها باشید. 
business2community :منبع

ایستگاهبازاریابی بررسی ۹ نکته مهم درباره اکانت اینستاگرامی برندها

تکنیک های ایجاد اکانت تجاری جذاب در اینستاگرام
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چگونه کسب و کارهای کوچک می توانند 
صاحب نوآوری شوند؟

وقتی صحبت از کس��ب وکار می شود ، »س��رعت« به منزله عاملی 
رقابتی، س��ازمان های خاص را از س��ایر رقبای شان متمایز می کند، 
اما اگر همین عامل به درس��تی مدیریت و کنترل نش��ود، می تواند 

پیامدهای زیان باری را به همراه داشته باشد.
در عصر نوآوری و تحول دیجیتال، شرکت های کوچک با تخریب 
مدل های کس��ب وکار س��نتی  پ��ا را فراتر از چارچوب های س��نتی 
گذاشتند. این تغییرات بزرگ تنها ظرف مدت ۲۰ سال اتفاق افتاده 
و اکنون با س��رعت بیشتری در تداوم است. موفقیت کسب وکارهای 
کوچک، نویددهنده اتفاق ه��ای هیجان انگیزی برای کارآفرینان در 

آینده است.
اما چه چیزی باعث می ش��ود که بعضی از اس��تارت آپ ها رشد و 
جهش چشمگیری داشته باشند، حال آنکه بسیاری دیگر روند رشد 
آهسته تری را طی کنند و حتی پس از مدتی رشدشان کامال متوقف 

شود؟
کلید موفقیت استارت آپ ها چیست؟

پاسخ »نوآوری« و »سرعت« است. با توجه به اینکه در شرکت های 
بزرگ برای انجام هر اقدامی، باید بوروکراسی و سلسله مراتب اداری 
طی ش��ود، همچنین باید وضعیت معیش��تی ه��زاران کارمندی که 
برای  این ش��رکت ها کار می کنند و منافع س��هامداران و ذی النفعان 
آنها همواره در نظر گرفته ش��ود، تصمیم گی��ری و اعمال تغییرات، 
ب��ا چالش و مش��کالت زیادی همراه اس��ت. این درحالی ا س��ت که 
کس��ب و کارهای کوچ��ک از این مزی��ت که با یک تصمیم س��ریع، 

تغییرات بزرگی ایجاد کنند، همواره برخوردارند.
آنها برای خودانگیزگی دست ش��ان بازتر است و می توانند مطابق 
آخری��ن ترندها مدل کسب و کارش��ان را تغییر دهن��د. فناوری هایی 
مانن��د رایانش اب��ری، کالن داده ها و اس��تفاده همه گیر از تلفن های 
هوش��مند، باعث شده استارت آپ ها بتوانند سریع تر کسب و کار خود 

را راه اندازی کنند.
در واقع کس��ب و کارهای کوچک ت��ر با برخ��ورداری از تفکر باز و 
پذیرفت��ن پلتفرم ه��ا و مدل های کس��ب و کار نوآورانه، س��ریع تر از 
شرکت های بزرگ پذیرای تغییرات هستند. کسب وکارهای کوچک 
ن��وآوری را در قلب خود پ��رورش داده و تداوم می بخش��ند. آنها از 
ن��وآوری  اس��تفاده می کنند ت��ا کسب و کارش��ان را در کانون توجه 
مخاطبان قرار دهند. در عین حال نس��بت به نیازها و خواسته های 

مشتریان خود حساسند.
 چگونه می توان در کسب و کارهای کوچک نوآوری ایجاد 

کرد؟
ب��ا ایجاد خالقیت ب��ه عنوان یکی از بلوک های اصلی س��اختمان 
کس��ب و کار، می توانید کارمن��دان خود را به خل��ق ایده های جدید 
ترغیب کنید و پذیرای جدیدترین فناوری ها باشید. چنین رویکردی 
ای��ن ام��کان را فراهم می کند ک��ه از طرح های کس��ب و کار بهتری 
بهره ب��رداری کنی��د و روی جدیدترین نوآوری ه��ا به روش هایی که 
ش��رکت های بزرگ نمی توانند از آنها بهره مند شوند، سرمایه گذاری 

کنید.
این آرزوی هر شرکتی است که روزی به غول صنعت خود تبدیل 
ش��ود، اما نباید فراموش کرد، راه اندازی کسب وکار و هدایت درست 

آن در مراحل اولیه، خود دستاورد و مزیتی بزرگ است.
ایج��اد فضای ارتباط��ی درون تیمی، ت��داوم ارتباطات اثربخش و 
انرژی مثب��ت تیم، نه تنها باعث می ش��ود کس��ب وکارهای کوچک 
بتوانند از محل کار فعلی ش��ان، در آینده ش��رکتی ب��زرگ و نام آور 

بسازند، بلکه بتوانند رقبای بزرگتر خود را نیز از پا درآورند.
اس��تارت آپ ها ب��ه ج��ای روش ه��ای قدیم��ی به دنب��ال ایج��اد 

انعطاف پذیری بیشتر برای انجام اقدامات کسب و کار هستند.
مثال کارمندان ش��ان را تش��ویق می کنن��د تا از خان��ه کار کنند، 
ایده ه��ای جدی��د و خالقانه  ای ارائ��ه کنند و به ج��ای اینکه صرفا 
به عنوان کارمندی زحمتکش ایفای نقش کنند، نقش های کلیدی و 
اثرگذاری را در کسب و کار برعهده گیرند. چنین رویکردی در نهایت 
باعث می ش��ود، ش��رکت بتواند نیازهای مش��تریانش را بهتر محقق 

کند.
چرا کسب وکارهای کوچک بر شرکت های بزرگ پیشی می گیرند؟

قرن بیست و یکم ، عصر قربانی شدن شرکت های بزرگ است. مردم 
کسب و کارهای محلی و کوچک را بیشتر از شرکت های بزرگ مورد 
حمایت قرار می دهند. پیش بینی می شود که کسب و کارهای کوچک 
ب��ه چالش طلب��ی خود ادام��ه خواهند داد تا در یک زمان مناس��ب 
ش��رکت های بزرگ را از دور رقابت خارج کنند. دلیلش هم س��اده 
اس��ت. آنها بر خواست ها، آرزوها و نیازهای مش��تریان متمرکزند و 
می خواهند این نیازه��ا را رفع کنند. آنها از کارآفرینانی که با مردم 
به آسانی ارتباط برقرار می کنند و افرادی که صاحب رویاهای بزرگ 

هستند، حمایت می کنند.
کس��ب وکارهای کوچ��ک می توانن��د از مقیاس کوچ��ک خود به 
نوآوری و س��ودآوری برس��ند. انعطاف پذیری خود را افزایش دهند 
و رش��د س��ریعی را تجرب��ه کنند. تع��داد نیروی کار مح��دود این 
کس��ب وکارها ارتباط بین کارکنان را افزایش می دهد و آن دسته از 
شکاف های ش��رکتی را که کسب وکارهای بزرگ از آن رنج می برند، 

به حداقل می رساند.
شرکت های کوچک می توانند سریع تر با موقعیت ها و فناوری های 
جدید س��ازگار ش��وند ، مزایایی که به آنها کمک می کند تا به اندازه 
شرکت های بزرگ موفق باشند و در عین حال مرزها و چارچوب های 
خود را حفظ کنند. در واقع میه وان گفت، کس��ب وکار های کوچک 
نه تنه��ا قادر به موفقیت در ابعاد گس��ترده ای هس��تند، بلکه اکنون 
شانس موفقیت در راه اندازی و توسعه  استارت آپ  ها بیشتر از گذشته 

است.
شکل گیری کس��ب وکارهای کوچک به طور پیوسته رو به افزایش 
اس��ت و پیش بینی می شود در س��ال های آینده محبوبیت بیشتری 
پی��دا کنند. قدردانی ها معطوف به کس��ب و کارهای کوچک و محلی 
خواهد ش��د که به جوامع ش��ان خدمت و از آنه��ا حمایت می کنند. 
دولت  ها خدمات مادی و فیزیکی خود را به جای شرکت های بزرگ 

صرف حمایت از کسب و کارهای کوچک می کنند.
در نهایت باید گفت با تشویق نوآوری و پذیرش تغییر، کسب و کار 
کوچک ش��ما می تواند ب��ه پدیده ای بزرگ در می��ان رقبای صنعت 

خود تبدیل شود.
 مترجم: نازنین توکلی
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فعالیت به عنوان یک کارآفرین هرگز کار س��اده ای نیست. امروزه رقابت بسیار 
زیادی در دنیای کس��ب و کار وجود دارد. این رقابت در قالب فش��ارهای فزاینده 
بر روی کارآفرینان و صاحبان برند اعمال می ش��ود. ضرورت ایده پردازی خالقانه 
و نوآوری در حوزه کس��ب و کار بر هیچ کس پوش��یده نیست. گاهی اوقات فشار 
دنیای کس��ب و کار مانع ش��کوفایی خالقیت افراد می شود. به این ترتیب امکان 
بهبود وضعیت ش��رکت مان از بین می رود. ادامه فعالیت ش��رکت ها و کارآفرینان 
ب��ه طور اجتناب ناپذیری با رضایت مش��تریان گره خورده اس��ت بنابراین امروزه 
کارآفرینان باید فرآیند ایده پردازی خالقانه ش��ان را با سلیقه مشتریان هماهنگ 

سازند. بدون شک موفقیت در این زمینه هرگز کار ساده ای نخواهد بود. 
ویژگی اصلی کارآفرینان توانایی ارائه عملکرد مناس��ب در فش��ار دنیای کسب 
و کار اس��ت. اگر ما تحمل فش��ارهای مختلف را نداش��ته باش��یم، هرگز بدل به 
کارآفرینی موفق نخواهیم شد. مواجه شدن با چالش های مختلف نیازمند اعتماد 
ب��ه نفس و مهارت در زمین��ه تبدیل موقعیت های خطرناک به فرصت مناس��ب 
برای برندمان اس��ت. در ادامه برخی از تکنیک های جذاب برای تقویت خالقیت 
کارآفرینی را مورد بررس��ی قرار خواهیم داد. با استفاده از این تکنیک ها شرایط 

فعالیت کاری و تعامل با مشتریان راحت تر خواهد شد. 
۱. تغییر محیط پیرامون

وقت��ی م��ا مدت زمان زی��ادی در ش��رایط یکس��انی کار می کنی��م، عادت به 
تکنیک های یکس��ان و قدیمی اجتناب ناپذیر خواهد شد. انتظار فعالیت خالقانه 
بدون توجه به ضرورت تغییر محیط پیرامون مان غیرواقعی محس��وب می ش��ود. 
ایراد بسیاری از کارآفرینان فعالیت مداوم در قالبی تکراری است. این امر موجب 
کاهش س��طح خالقیت و نوآوری افراد می شود. به این ترتیب دیگر فضایی برای 
خالقیت بیش��تر باقی نخواهد ماند.  توصیه من در این بخش ش��امل تالش برای 
تغییر محیط پیرامون مان اس��ت. بدون ش��ک منظور اصلی من تغییر ش��رایط و 
موقعی��ت محل کار اس��ت. به این ترتی��ب با تغییر محیط پیرام��ون ما مجموعه 
وضعیت های تازه ای را تجربه خواهیم کرد. این امر نقش موثری در تقویت انگیزه 
و توان ایده پردازی ما خواهد داش��ت. تحلیل دلیل اصلی ناتوانی برخی از برندها 
در زمینه ارائه راهکارهای مناس��ب به مشتریان شان از این چشم انداز بسیار ساده 
خواهد بود. وقتی ما عالقه ای به تغییر محیط پیرامون مان نش��ان نمی دهیم، این 
محیط به تدریج برای ما تکراری خواهد ش��د. تالش برای خلق ایده های خالقانه 

در محیطی تکراری یکی از دشوارترین کارهای دنیا محسوب می شود. 
ش��اید کسب و کارهای بزرگ توانایی تغییر محیط پیرامون مدیران یا تیم های 
کاری را داش��ته باشند، اما وضعیت درباره برندهای کوچک به این ترتیب نیست. 
بس��یاری از برنده��ای کوچک با مش��کالت عمده در زمینه تهی��ه بودجه مواجه 
هستند، بنابراین ایجاد تغییر بنیادی در وضعیت کسب و کار برای آنها امکان پذیر 
نخواهد بود. توصیه من در این بخش تالش برای ایجاد تغییرات هرچند کوچک 
اس��ت. به عنوان مثال تالش برای تغییر دکور داخلی محیط کار ایده مناس��بی 
خواهد بود. این امر نیازمند بودجه زیادی نیست، اما تاثیر روانی مطلوبی بر روی 

سطح خالقیت ما خواهد داشت. 
ایج��اد تغیی��ر در محی��ط پیرامون خ��ود یا دیگ��ران همیش��ه نیازمند صرف 
هزینه ه��ای گزاف نیس��ت. بس��یاری از برندها با ایده های س��اده در تالش برای 
مقابله با پدید آمدن کلیشه های مختلف در میان کارمندان شان هستند. استفاده 
از چنین ایده هایی عالوه ب��ر تغییر فضا موجب صرفه جویی در هزینه های ما نیز 

خواهد شد. 

2. اندکی قدم زدن
کارآفرینان در طول روز س��اعت های زیادی پشت میز می نشینند. بدون شک 
ع��دم تحرک در بخش قابل توجهی از روز برای س��المتی چندان مفید نیس��ت. 
به عالوه، اغلب ما عادت های نامناس��بی در زمینه نشس��تن پشت میز داریم. این 
عامل ها موجب خس��تگی مفرط افراد می ش��ود. وقتی ما از نظر جسمی و روحی 
خسته باشیم، امکان فعالیت خالقانه نخواهیم داشت. امروزه بسیاری از برندهای 
بزرگ و موفق زمان اس��تراحت مناسبی در اختیار نیروی کارشان قرار می دهند. 
این امر به تجدید روحیه و انرژی کارمندان کمک می کند. ما به عنوان کارآفرین 
باید از چنین الگوهایی اس��تفاده کنیم. فعالیت کاری عالی به معنای کار پش��ت 
سر هم و طاقت فرسا نیست. نکته مهم در دنیای کسب و کار فعالیت هوشمندانه 
اس��ت. این امر نیازمند استراحت در مواقع احس��اس خستگی است. در غیر این 

صورت ما فقط فشار بیش از حدی به بدن مان وارد خواهیم کرد. 
قدم زدن به منظور رفع خستگی یکی از بهترین ایده ها برای بازیابی روحیه مان 
اس��ت. کارآفرینان همیشه به ایده های ذهنی ش��ان متکی هستند بنابراین وقتی 
ذهن ش��ان خسته باش��د، امکان فعالیت مناس��ب نخواهند داش��ت. قدم زدن و 
پی��اده روی برای مدتی کوتاه کمک ش��ایانی به بازیابی ت��وان ذهنی افراد خواهد 
کرد. براس��اس پژوهشی از سوی دانشگاه استنفورد میزان خالقیت و بازده علمی 
دانشجویان و اس��تادهایی که در طول روز بین ۳۰ تا ۴۵ دقیقه پیاده روی انجام 
می دهند، ۶۰درصد بیش��تر از سایر افراد است. بدون تردید اختصاص ۳۰ دقیقه 
در روز برای پیاده روی ایده چندان بدی محسوب نمی شود. این امر کیفیت کلی 

عملکرد ما و میزان خالقیت مان را به شدت افزایش خواهد داد. 
۳. اهمیت تعامل اجتماعی با دیگران

فعالیت اجتماعی و تعامل با دیگران فقط فرصتی برای فرار از کار نیس��ت. ما 
موجودات اجتماعی هس��تیم. بی توجهی به این نکته موجب ایجاد خستگی بیش 
از حد و بی حوصلگی در ما خواهد ش��د بنابراین ب��ه عنوان کارآفرین باید تعامل 
اجتماعی با دیگران را مدنظر قرار دهیم. این امر عالوه بر رفع خس��تگی فرصت 
مناسبی برای تعامل با دیگران نیز محسوب می شود. بسیاری از کارآفرینان بزرگ 
و موفق در دنیای کس��ب و کار ایده های کاربردی ش��ان را در فرآیند گفت وگو و 
صحبت دوس��تانه با دیگران یافته اند. شاید در نگاه نخست عجیب به نظر برسد، 
ام��ا ایده های تاثیرگذار لزوما از دل کار س��خت بیرون نمی آی��د بنابراین ما باید 
نح��وه نگاه م��ان به دنیای کس��ب و کار را تغییر دهیم. اختصاص زمان مناس��ب 
برای اس��تراحت و گفت وگوی دوس��تانه با دیگران امری ضروری در زمینه بهبود 
توانایی های کارآفرینانه محس��وب می شود.  بسیاری از افراد در طول زندگی شان 
به ش��یوه ای مش��خص فک��ر می کنند. گفت وگ��و و تعامل با دیگران ش��یوه های 
متفاوت��ی از تفکر را پی��ش روی ما قرار می دهد. به ای��ن ترتیب ما فرصت تامل 
انتقادی نس��بت به ش��یوه های س��ابق فعالیت مان را خواهیم داشت. اگر به نحوه 
فعالیت افراد موفق در سراس��ر جهان نگاه کنیم، آنها هر چند سال یک بار نسبت 
به شیوه های قبلی مدیریت شان انتقاد می کنند. این امر ناشی از تالش مداوم آنها 
برای نگاه متفاوت به حوزه کسب و کارشان است. اگر ما نیز به دنبال موفقیت در 

حوزه کسب و کار هستیم، باید الگویی مشابه را دنبال کنیم. 
گاهی اوقات تعامل و تبادل نظر با دیگران موجب شکل گیری ایده های مشترک 
می��ان کس��ب و کار ما و دیگر حوزه ها می ش��ود. این امر به ط��ور ویژه در زمینه 
گفت وگو و تعامل با کارآفرینان فعال در سایر حوزه ها معنا پیدا می کند، بنابراین 
ایجاد فرصتی برای هم نشینی و گفت وگو با کارآفرینان فعال در کسب و کارهای 

مختلف باید در برنامه ما قرار داشته باشد. 
4. ضرورت پذیرش ایده های دیگران

پذیرش ایده های تازه از سوی افراد مختلف اهمیت بسیار زیادی دارد. بسیاری 

از کارآفرینان همیش��ه در تالش برای ایده پردازی شخصی هستند. این امر تمام 
فرصت های گفت وگو با دیگران و پذیرش ایده های خالقانه آنها را از بین می برد. 
اگر نگاهی س��اده به دنیای کس��ب و کار بیندازیم، در این حوزه هیچ کس بدون 
اس��تفاده از نظرات دیگران موفق به خلق اس��تارت آپ یا تولید محصوالت جذاب 
نشده است. شناخت ما از محیط پیرامون به طور انکارناپذیری به دیگران بستگی 
دارد بنابراین تالش برای کاهش س��طح تعامل مان با دیگران نتیجه مناس��بی در 
پی نخواهد داش��ت.  یکی از تمرین های محوری در کالس های تقویت اندیش��ه 
کارآفرینی تالش برای ایجاد پیوند دوستی با دیگران است. ما به طور معمول به 
فرآیند دوستی با دیگران زیادی فکر نمی کنیم. به عنوان یک کارآفرین عالوه بر 
مهارت ه��ای ارتباطی باال باید توانایی الزم در ایجاد پیوند دوس��تی با دیگران در 
کمترین زمان ممکن را نیز داش��ته باشیم. افراد موفق در خالل بحث و گفت وگو 
با دیگران امکان های بالقوه در محصوالت مختلف را شناس��ایی می کنند. این امر 
لوازم ارتقای کیفیت یک محصول یا بهبود س��طح کیفی بس��یاری از فرآیندهای 
کاری را فراهم می سازد. ایراد اصلی اغلب کارآفرینان تالش برای مقاومت در برابر 
طراحی ایده های خالقانه با همکاری دیگران اس��ت. ما به تنهایی توانایی زیادی 
برای تاثیرگذاری بر روی دنیای کس��ب و کار نداریم. همکاری با دیگران فرصت 
مناس��بی برای بهبود وضعیت کس��ب و کار در اختیار ما قرار خواهد داد بنابراین 
توصیه من در این بخش پذیرش پیش��نهادهای همکاری با دیگران برای طراحی 
ایده های کاری تازه اس��ت. همچنین تالش برای اس��تفاده از توصیه های س��ایر 
افراد در زمینه کس��ب و کار نیز مناسب خواهد بود. شاید بسیاری از توصیه های 
موردنظر سطحی و ناکارآمد باشد، اما گاهی اوقات ایده های مناسبی نیز در میان 

آنها یافت می شود. 
5. نقش مسافرت

اگر از افراد عالقه مند به حوزه کسب و کار و بازاریابی از دوران کودکی باشید، 
تبلیغ جذاب موسس��ه AdAge در دهه ۹۰ مبنی بر تاثیر مسافرت بر خالقیت 
کارآفرینان را به یاد خواهید داش��ت. متاس��فانه امروزه بسیاری از کارآفرینان به 
فکر مس��افرت یا برنامه های تفریحی به منظور جدا ش��دن از دنیای کسب و کار 
نیس��تند. حضور مداوم در عرصه کسب و کار ش��اید در نگاه نخست ایده جذابی 
باش��د، اما به تدریج تمام انرژی و توان ما را از بین خواهد برد. برنامه ریزی برای 
س��فرهای تفریحی ایده مناس��بی برای تقویت روحیه م��ان خواهد بود. همانطور 
که پیش از این نیز اش��اره کردم، فعالیت تاثیرگذار به معنای کار س��خت نیست. 
امروزه تمام کارآفرینان موفق برنامه های تفریحی مش��خصی در طول سال دارند. 
آنه��ا به خوبی اهمیت اس��تراحت برای فعالیت بهینه در دنیای کس��ب و کار را 
درک کرده اند.  اگر ش��ما ع��ادت به برنامه ریزی برای مس��افرت ندارید، احتمال 
وجود نشانه های عملکرد کلیشه ای در حوزه کسب و کارتان بسیار زیادی خواهد 
بود. توصیه من در اینجا انتخاب یک مقصد مش��خص و محدوده زمانی ۵ تا 1۰ 
روزه برای دوری کامل از حوزه کاری اس��ت. ش��اید در نگاه نخست چنین کاری 
دشوار به نظر برسد، اما پس از تعطیالت نشانه های امیدوارکننده ای در روحیه تان 
مش��اهده خواهید کرد. فعالیت کاری همیش��ه باید در تعادل مناس��ب با زندگی 
ش��خصی باش��د. در غیر این صورت ما امکان موفقی��ت در هیچ کدام را نخواهیم 
داش��ت.  تقویت خالقیت کارآفرینی یک ض��رورت اجتناب ناپذیر در دنیای امروز 
اس��ت. بسیاری از افراد این امر را نوعی استعداد درونی در افراد قلمداد می کنند. 
از نظر من تقویت خالقیت نه نوعی استعداد، بلکه یک انتخاب است. تکنیک های 
مورد بحث در این مقاله به ش��ما ب��رای انتخاب بهتر در این زمینه کمک خواهد 
کرد. توجه داش��ته باش��ید، در پایان تقویت خالقیت انتخاب ش��ما خواهد بود، 

بنابراین باید شجاعت اتخاذ این تصمیم را داشته باشید. 
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اخبار

اصفهان – قاسم اسد: تعميرات اساسي مجتمع بنزين سازي شركت 
پااليش نفت اصفهان كه بهمن ماه سال 1394 به صورت رسمي راه اندازي 
شــده بود، براي نخستين بار انجام گرفت و خوشبختانه به نحو مطلوب در 
كمتر از زمان  پيش بيني شــده  پايان يافــت. مدير نگهداري  وتعميرات 
شــركت پااليش نفت اصفهان با اعالم اين خبر گفــت: از آنجايي كه اين 
مجتمع براي نخســتين بار مورد تعميرات اساسي قرار مي گرفت و ممكن 
بود به داليلي همچون شرايط اســتقرار، ارتفاع و فشردگي تجهيزات،  كار 
را با چالشــهايي روبرو كند زمان انجام تعميرات به سختي قابل برآورد بود. 
عليرضــا قزويني زاده   با بيان اينكه  بــرودت هوا در مدت انجام تعميرات، 
گاهي به 7 درجه منهاي صفر مي رسيد، افزود: از داليل ديگر افزايش زمان 
پيش بيني، مي توان به عــدم امكان تامين تجهيزات و اجناس مورد  نظر 
تعميرات اساســي، نياز به استفاده از ابزار آالت و و سايل تعميراتي و تامين 
آن از پااليشــگاه هاي ديگر  اشاره كرد. ضمن اينكه با توجه به نصب برخي 
تجهيزات در ارتفاع، احتمال ريسك و  اتالف زمان بيشتري  براي تعميرات 
انتظار مــي رفت.  با اين وجود عليرغم پيش بينــي ها، واحد NHT  كه 
 CCRتعميرات اساســي آن 22 روز تخمين زده شده بود با  9 روز، واحد
كه 24 روز پيش بيني شــده بود با 4/5 روز و واحد آيزومريزاسيون كه 22 

روز پيش بيني شده بود با 1/5 روز  صرفه جويي در زمان، در مدار سرويس 
قرار گرفتند.  وي  مهمترين كارهاي ويژه اي  را  كه در تعميرات اساســي 
مجتمع بنزين سازي انجام شد، برشــمرد:  كاليبراسيون اندازه گير سطح 
 ،Gamma  Ray Source رآكتورهاي واحد احياي مــدام و تعويض
نصب ولو براي پيشــگيري از بروز حوادث احتمالي روي  كولرهاي هوايي 
E-72102 ، بــا توجه به عدم تامين باندلهاي ســفارش گذاري شــده در 

ســال 1396، اصــالح و بهبــود )modification( ســطوح آب بندي 
مبدل                         ، اصالح و بهبود )modification( ســطوح آب 
بندي مبدل                            وتعويض كامل تيوب باندل E-72204 و.....

قزويني زاده در بخش ديگري از ســخنان خود گفت: بدون شــك آنچه 
موجب شــد كه واحدهاي مجتمع بنزين سازي در كمترين زمان ممكن و 
با بهترين كيفيت انجام شــود تا  يكي از مهمترين واحدهاي توليد سوخت 
شــركت راه اندازي مجدد گــردد، تعهد و  تالش همه جانبه  همكاران اين 
شــركت بود كه به حق قابل تقدير است. گفتني اســت با بهره برداري از 
مجتمع بنزين ســازي از 4 ســال گذشته، شــركت پااليش نفت اصفهان 
روزانــه حدود 12 ميليون ليتر بنزين يورو4 توليد مي كند و براي توزيع در 
جايگاههاي سوخت كشور، به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تحويل 
مي دهد.    مدير نگهداري و تعميرات شــركت پااليش نفت اصفهان ادامه 
داد: در همين زمان برج خنك كننده A  و مشــعل شــماره 3 اين شركت 
 A را نيز مورد تعميرات اساســي قرار داديم.  در تعميرات برج خنك كننده
،  اليروبــي حوضچه، تنظيم و هم محوري تلمبه اصلي انتقال آب برجهاي 
خنك كننده                       ، تعويض قسمتي از مسير برگشتي برج كننده 

A   و.... انجام شد.

خراسان رضوی- صابر ابراهیم بای : مديرعامل شركت گاز خراسان 
رضــوی در ادامه ی برنامه مالقات عمومی هفتگی خود به صورت چهره به 
چهره با تعدادی از شــهروندان ديدار و گفتگو كرد. سيدحميد فانی در اين 
برنامه كه دوشــنبه 11 آذرماه برگزار شد، مشكالت و موضوعات مردم در 
برخی از حوزه های گازرســانی را مورد بررســی قرار داد. اجرای طرحهای 
گازرســانی روستايی، درخواست توسعه شبكه در يك شهرک صنعتی و ... 
بخشی از درخواست های مردمی بود كه در اين ديدار مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. مديرعامل شركت گاز اســتان در بخشی از اين ديدارها اظهار 
كرد: توســعه گازرسانی يكی از برنامه های دولت يازدهم و دوازدهم بود كه 
به صورت كامل انجام پذيرفت. گواه اين ادعا گازرســانی به 1207 روستا از 
ســال 92 تا پايان مهرماه امسال است. در اين مدت به طور ميانگين هر 2 
روز يك روســتا گازدار شــد. فانی اضافه كرد: 2673 روستای واجدشرايط 

گازرسانی در خراسان رضوی وجود دارد كه تاكنون 2153 روستا با جمعيت 
473 هــزار و 162 خانوار از نعمت گاز بهره مند شــده و عمليات اجرايی 
گازرســانی به 406 روستای ديگر هم در حال اجرا است. هم اكنون ضريب 

نفوذ گاز در بخش خانوار روستايی واجدشرايط 90 درصد است كه با اتمام 
طرح های در حال اجرا به 98 درصد ارتقا خواهد يافت. مديرعامل شــركت 
گاز خراسان رضوی ادامه داد: هدف از ديدار چهره به چهره با مردم، بررسی 
موضوعات مرتبط با گازرســانی و اقدام فــوری برای حل آنان در چارچوب 
قانون در راســتای مديريت موثر، كارآمد و جهادی است. الزم به ذكر است؛ 
مديرعامل شركت گاز استان در ســال گذشته نيز عالوه بر برگزاری 100 
مالقات مردمی، نشست های متعدد تخصصی با نمايندگان مردم در مجلس 
شــورای اسالمی، ديدارهای عمومی با شــهروندان در حاشيه سفر به نقاط 
مختلف استان و همچنين پاسخگويی برخط از طريق سامانه تلفنی سامد 
دولت را انجام داده اســت. شــهروندان محترم می توانند برای زمان بندی 
حضور در برنامه مالقات هفتگی مديرعامل شــركت گاز خراسان رضوی با 

شماره 37072502 تماس بگيرند
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ديدار چهره به چهره مديرعامل شركت گاز خراسان رضوی با مردم

تبريز -ماهان فالح: رئيس كل دادگستری استان آذربايجان 
شرقی از واحدهای توليدی منطقه آزاد ارس بازديد كرد.

موســی خليل الهی رئيس كل دادگستری آذربايجان شرقی با 
همراهی محبوب عليلو دادستان مركز استان و امن الهی معاون 
قضايی و برنامه ريزی رئيس كل دادگســتری اســتان با حضور 
در منطقه آزاد ارس ضمن بازديد از چند واحد توليدی نســبت 
به رفع موانع و مشــكالت صنعت و توليد منطقه رسيدگی كرد. 
وی با اشــاره به تاكيدات مقام معظم رهبــری و پيگيری های 
و اهتمام جدی بر رفع موانع توليد تأكيد كرد. در ادامه جلســه رئيــس قوه قضاييه، بر حمايت دســتگاه قضايی از چرخه توليد 

ستاد استانی اجرای سياستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری كل 
استان به رياست خليل الهی و با حضور مسئولين و مديران كل 
ادارات استان و مديران ارشد منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا 
برگزار و تصميمات الزم در جهت رفع مشكالت وموانع برخی از 

واحدهای توليدی وصنعتی استان اتخاذ شد.
خليل الهی در جلسه ستاد اجرای سياستهای مقاومتی استان 
نيز با اشاره به وضعيت اقتصادی كشور از كليه مسئولين استانی 
و شهرســتانی حاضر در جلسه خواست تا بر حمايت همه جانبه 

از توليدكنندگان اهتمام جدی داشته باشند.

از برگزيده رتبه سوم يادداشــت پالسكوهای قم روی خط قرمز آتش و 
آوار دردومين جشــنواره مطبوعات تجليل شد. به گزارش خبرنگار فرصت 
امروز،سركارخانم اعظم سهرابيان مسئول نمايندگی روزنامه سراسری فرصت 
امروز در قم از حميده زند حائز رتبه ســوم در بخش يادداشــت در دومين 
جشنواره مطبوعات استان قم تجليل كرد. در اين مراسم مسئول نمايندگی 
روزنامه سراســری به اهميت مقاله و يادداشت در طرح مسائل و مشكالت 
اجتماعی و رفع آســيب ها و معضالت تاكيد كرد و خواستار تداوم برگزاری 

جشنواره های مطبوعات در ارتقای سطح كيفی آثار شد.

بمنظور رفع موانع و مشکالت صنعت و تولید صورت گرفت؛
بازديد رئیس كل دادگستری آذربايجان شرقی از واحدهای تولیدی منطقه آزاد ارس

 كسب مقام سوم خبرنگار روزنامه
فرصت امروز درجشنواره مطبوعات 

اثر پالسکوهای قم روی خط قرمز آتش و آوار خبرنگارروزنامه 
فرصت امروز برگزيده دومین جشنواره مطبوعات قم

ايالم – هدی منصوری: مديرعامل شــركت پااليش گاز ايالم از تعامل 
سازنده اين پااليشگاه با دستگاه های اجرايی استان خبر داد و گفت: همكاری 
و تعامل با دســتگاههای اجرايی استان و مراكز دانشگاهی و صنعتی باعث 

افزايش بهره وری و عملكرد می شود.
به گزارش روابط عمومی، مهندس "شــهريار داری پور" در بازديد رئيس 
امور شعب، معاونين و جمعی از كاركنان جديد االستخدام بانك ملی استان 
ايالم، افزود: پااليشگاه گاز ايالم بعنوان يكی از مراكز توليدی و صنعتی استان 
در راستای مسئوليت های اجتماعی آماده همكاری و تبادل تجربه با ساير 

دستگاههای اجرايی استان است. 
وی اظهار داشــت: در راستای انجام مسؤليت های اجتماعی و تعامل با 
دستگاه های اجرايی استان، اعضای هيئت رئيسه بانك ملی استان ايالم و 

كارآموزان جديد االستخدام آن بانك از پااليشگاه گاز ايالم بازديد نمودند. 
وی با اشاره به اينكه نظم، انضباط و قانون گرايی سه شاخصه مهم 
اين شــركت برای رعايت مقررات است گفت: از جمله شاخصه های 
مهم يك ســازمان نظم، انضباط و قانون گرايی اســت كه پرسنل می 

توانند با رعايت آنها در كنار تالش، دانش و تجربه، خدمات ارزنده ايی 
را برای جامعه خلق كنند.  مديرعامل شركت پااليش گاز ايالم افزود: 
به واسطه اين بازديد كه مسولين و كاركنان بانك ملی استان از نزديك 
با بخشی از فعاليت های اين پااليشگاه آشنا شدند، اميد است كاركنان 
جديد االســتخدام آن بانك در سال های آتی فعاليت خويش، با نگاه 

مثبت به صنايع بتوانند منشــا اثرات مطلوب در راستای رونق توليد و 
حاميان مالی خوبی برای به گردش درآوردن هرچه بهتر چرخه صنعت 

در استان باشند. 
مهندس داری پور به تعامل خوب و سازنده چند ساله اخير بين پااليشگاه 
و بانك ملی اســتان در راستای انجام امورات دوجانبه اشاره و تصريح كرد: 
انتظار ميرود كه اين ارتباط كماكان و به نحو مطلوب برای خلق فرصت های 

بهتر در راستای رونق توليد ادامه داشته باشد.
در ايــن بازديد ابتدا برای بازديدكننــدگان با حضور در ناحيه فرآيندی، 
چرخه كامل تصفيه و توليد گاز و محصوالت جانبی پااليشگاه توضيح داده 
شد سپس از نواحی فرآيندی ، كارخانه دانه بندی گوگرد، كارگاه مركزی و 

انبار كاال بازديد بعمل آوردند.
در بازديد از هر يك از واحدها، مسئولين واحد به ارائه توضيحات كاملی 
در زمينه فعاليت های انجام شده برای بازديدكنندگان پرداختند. در پايان نيز 
گزارشی از مسئوليت ها، فعاليت ها و عملكردهای واحد امور مالی شركت در 

محل سالن آمفی تئاتر پااليشگاه برای بازديد كنندگان ارايه شد.

مديرعامل پااليشگاه گاز ايالم:

همکاری و تعامل با دستگاه های اجرایی استان، باعث بهبود عملکرد و افزایش بهره وری می شود

تبريز -ماهان فالح: بمنظور ارتقاء دانش و معلومات موارد مربوط به 
اهميت سيســتم اطالعات جغرافيايی )GIS(، يك دوره آموزشي با حضور 

پرسنل واحدهاي منطقه 8 عمليات انتقال گاز در تبريز برگزار شد. 
در اين دوره آموزشي، حميدرضا زارعي، كارشناس ارشد )GIS( منطقه 
 )GIS( 8  و مدرس اين دوره، اطالعات مبسوطي دررابطه با تعريف سيستم
و ويژگــي هاي آن و ... را مطرح و در جمــع فراگيران مورد بحث و تبادل 
نظر قرار داد.  زارعي گفت: سيســتم اطالعات جغرافيايی )GIS( بستری 
برای ذخيره، نگهــداری، مديريت و تجزيه و تحليل اطالعات جغرافيايی و 
شناسنامه فنی تجهيزات بوده و جهت كار همزمان با داده هايی كه وابستگی 
 )GIS ( مكانی و توصيفی دارند، طراحی شده است.  زارعي افزود: سيستم
يك سيستم كامپيوترمبنا بوده كه به عنوان يك مجموعه متشكل از سخت 
افزار، نرم افزار، اطالعات جغرافيايی، نيروی انسانی و مدلهای پردازش داده 

ها، به منظورتوليد، ذخيره سازی، نمايش، بازيابی، پردازش، بروزرسانی و...
اطالعــات جغرافيايی و فنی مربوط به عوارض و پديده های مختلف منطقه 

مورد اســتفاده قرار می گيرد.  مدرس اين دوره با اشاره به اينكه استفاده از 
علم GIS باعث بهينه شــدن كارها می شود، تصريح كرد: افزايش كارايی 
فعاليتهای تعريف شده برای اين منطقه با بكارگيری تكنولوژی نوين يكی از 
هدفهای مهم و اساسی بوده و از آنجا كه بيشتر سياستها، طرحها و عمليات 
روزمره عمرانی و تاسيســاتی در اين منطقه به اطالعات مكانی دقيقی نياز 
دارد، استفاده از سيســتمی كه بتواند تمامی اطالعات مورد نياز را در يك 
نظام ماشينی گرد آورده و سازماندهی نمايد، بسيار سودمند بوده و استفاده 
از اين سيستم مديريتي به طراحی بهينه كارها و برنامه ها كمك می كند. 

در اين كارگاه آموزشي كه به مدت سه روز و با مشاركت علي جاهدي و 
حميدرضا زارعي برگزار شــد،  شركت كنندگان با سيستم اطالعات مكاني 
شركت انتقال گاز)GE-Gis(، آگاهي يافته و ديدگاههاي خود را در قالب 

پرسش و پاسخ مطرح كردند.

با شركت در كارگاه آموزشي؛ 

پرسنل منطقه 8 عملیات با سیستم )GIS( آشنا شدند

رونمايی از اپلیکیشن آمار همراه در توزيع برق گلستان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: طی مراسمی كه با حضور مديرعامل توزيع نيروی برق گلستان ، معاونين و مديران ستادی برگزار شد از 
دستاوردهای جديد معاونت برنامه ريزی اين شركت رونمايی شد.به گزارش روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق گلستان ؛ جمال كميلی فر 
معاون برنامه ريزی شركت گفت : خوشبختانه امروز به حول قوه الهی و حمايت های های مديرعامل شركت ، و زحمات و پشتكار پرسنل اين 
معاونت، از دستاوردهای جديد معاونت برنامه ريزی رونمايی شد.معاون برنامه ريزی شركت توزيع نيروی برق گلستان گفت : در اين مراسم از 
اپليكيشن آمار همراه و نرم افزار محاسبات روشنايی معابر بر اساس افق توسط مديرعامل شركت رونمايی شد.وی افزود : ثبت اختراع محافظ و 
كنترل بار كولر گازی و بانك منحصر بفرد مقاالت 25 دوره كنفرانسهای توزيع برق كشور از ديگر مواردی است كه امروز مهندسين شركت توزيع 
نيروی برق گلستان توانستند به اين مهم دست يافتند.در پايان از مديران برتر در امر شاخص های كمی و كيفی و رابطين برتر آمار و فناوری 

اطالعات و كارشناسان كنترل كيفی كاال تجليل نمود.

ركورد روزانه تولید فوالد سازی در فوالد خوزستان شکسته شد
   اهواز – شبنم قجاوند: غالمرضا طالبی مدير برنامه ريزی و كنترل توليد فوالد خوزستان با اعالم اين 
خبر به خبرنگار روابط عمومی افزود: با تالش فوالد مردان در دهم آذر ماه 98، توليد روزانه شكسته شد و به 
ميزان 12689 تُن رسيد. طالبی ركورد قبلی توليد روزانه فوالد سازی را 14 آذر ماه سال گذشته و به ميزان 
12654 تُن اعالم كرد. مدير برنامه ريزی و كنترل توليد ضمن قدردانی از تالش فوالد مردان در دســتيابی 
به ركوردهای توليد افزود: برنامه ريزی، انگيزه و همت جهادی از عوامل تاثيرگذار در دستيابی به ركوردهای 
توليد در واحدهای مختلف شركت فوالد خوزستان است؛ در شرايط تحريم، حفظ روند توليد و دستيابی به 

ركورد روزانه، تنها يك معنی دارد، ايستادگی و عزم راسخ كاركنان فوالد خوزستان.

مسئول روابط عمومی منطقه ساری :
روابط عمومی منطقه ساری در صدر جدول ارزيابی ۳۷ منطقه

ساری – دهقان : مســئول روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : 
احراز رتبه اول در ارزيابی عملكرد شش ماهه دوم سال 97 روابط عمومی مناطق 37 گانه شركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ايران از آن منطقه ساری شد . عباس خليل پور مسئول روابط عمومی شركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری با تشكر از تالش كاركنان روابط عمومی منطقه ساری در به ثمر رسيدن 
و كســب رتبه اول ارزيابی عملكرد روابط عمومی های 37 منطقه در سطح كشور ،  بيان كرد : اين منطقه 
توانست طی پنج دوره پياپی ارزيابی ، درشش ماهه دوم سال 97 بين 37 منطقه در سطح كشور رتبه اول 
را از آن خود كند ، اين در حاليست كه درچهار دوره قبل ارزيابی عملكردها در سالهای 95 ، 96 و 97 رتبه 
اول بوده است . عباس خليل پور با تقدير از روسای واحدها خصوصا حمايت های مديرمنطقه ساری ادامه داد : در هر دوره عملكرد روابط عمومی 
مناطق در رشته های  پايگاه اينترنتی، فرهنگی، ارتباط با رسانه  ، مطالعات اجتماعی ، طرح تكريم، سمعی و بصری ، انتشارات و سامانه پاسخگويی 
به شكايات مردمی  مورد ارزيابی قرار می گيرد كه روابط عمومی منطقه ساری با كسب امتياز 99/8 از 100 امتياز رتبه اول را به افتخارات منطقه 
ساری و چهار دوره قبلی اضافه كرد . خليل پور اظهار كرد: روابط عمومی منطقه ساری با بهره گيری از كارشناسان متخصص خود در اين عرصه 
و انجام كار تيمی توانست در سه سال گذشته با طرح ايده های جديد و بروز و اجرای آنها در سطح مناطق 37 گانه شركت ملی پخش فرآورده 
های نفتی ايران و استان ،همچنين مشاوره با اساتيد دانشگاهی و ارتباط نزديك با رسانه ها و مشتريان ، توانست منطقه ساری را به اهداف خود 
برساند. عباس خليل پور گفت : انتقال دانش با تعامل روابط عمومی ها می تواند يكی از راهكارهای ارتقاء و مديريت دانش باشد و روابط عمومی 
منطقه ساری با بهره گيری از اين مديريت توانسته حائز رتبه اول در مناطق 37 گانه شود . مسئول روابط عمومی منطقه ساری تاكيد كرد : در 
حال حاضر اين روابط عمومی با بهره گيری از فناوری روز اين رشته و بهره گيری از كارشناسان متخصص با برنامه ريزی كوتاه مدت و ميان مدت 

، ارتقاء سطح كيفی كار كرد واحدهای مختلف شركت را در دستور كار پژوهشی خود قرار داده است .

حضور فعال شركت شهركهای صنعتی استان مركزی در سیزدهمین نمايشگاه صنعت، معدن و 
ابزارآالت كشور در اراک

اراک – مینو رستمی: به گزارش روابط عمومی شركت شهركهای صنعتی استان مركزی ، سيزدهمين نمايشگاه صنعت، معدن و ابزارآالت 
كشور  با حضور  معاون امور صنايع وزارت صمت ، معاون استاندار مركزی ، مديرعامل شركت شهركهای صنعتی استان مركزی و برخی مسئولين 
استانی در محل دائمی نمايشگاه های بين المللی غرب كشور در اراک گشايش يافت. آمره مديرعامل شركت شهركهای صنعتی استان مركزی در 
حاشيه افتتاحيه اين نمايشگاه گفت : هدف از برگزاری اين نمايشگاه ارايه آخرين دستاوردهای فنی مهندسی و توليد ، حمايت از كاالی ايرانی، 
معرفی برندهای تخصصی و ايجاد تعامل بيشــتر در چرخه توليد تا صادرات اســت. وی افزود : شركت شهركهای صنعتی استان مركزی دراين 
نمايشگاه حضور فعالی داشته كه برگزاری كلينيك كسب و كار با حضور مشاوران تخصصی حوزه اشتغال، صادرات و امور حقوقی، معرفی بزرگترين 
خوشــه توليد كننده نفت، گاز و پتروشيمی با حضور صنايع مادر تخصصی و سمينارهای تخصصی فن بازار از برنامه های جانبی اين نمايشگاه 
است. مديرعامل شركت شهرک های صنعتی استان مركزی گفت : غرفه كلينيك صنعت سيار در اين نمايشگاه در فضايی بالغ بر 144 متر مربع 
با فرآيندهای ارائه خدمات از جمله تشكيل تيم های توانمندسازی و بهبود ،  انجام عارضه يابی سريع ، ارائه مشاوره الزم به كارآفرينان در ايجاد و 
بهره برداری از بنگاه های اقتصادی جديد ، كمك در جهت دهی مراكز پژوهشی مرتبط ،  آموزش نيروی انسانی متخصص و كارآمد و ارتقای توان 

كارآفرينی و بسياری موارد قابل ارائه ديگر ايجاد شده است .

از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی انجام می شود؛
اقدامات بیولوژيکی درسطح 6946 هکتارمراتع استان همدان آغاز شد 

همدان – خبرنگار فرصت امروز: مدير كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان همدان از اجرای عمليات بيولوژيكی در سطح مراتع استان 
همدان خبر داد.

به گزارش پايگاه اطالع رسانی اداره كل منابع طبيعی وآبخيزداری استان همدان اسفنديار خزائی مدير كل منابع طبيعی وآبخيزداری استان 
همدان از اجرای عمليات بيولوژيكی در سطح مراتع استان همدان در سال جاری با اعتباری بالغ بر 19140ميليون ريال از محل اعتبارات صندوق 

توسعه ملی خبر داد.
خزائی با بيان اينكه اين اقدامات به منظور ذخيره نزوالت جوی، بهبود و تقويت پوشش گياهی مراتع وتعذيه سفره های آب زير زمينی صورت 
می گيرد افزود: اين طرحها شــامل بذر كاری 1239هكتار، كشــت علوفه ديم 91هكتار، كود پاشی 1642هكتار، ذخيره نزوالت به وسعت 37 
هكتار وكپه كاری 824هكتار در تمامی شهرستانهای 10گانه استان انجام ميشود وی ادامه داد: 3113هكتار قرق مراتع استان از ديگر اقدامات 
بيولوژيكی منابع طبيعی در سال جاری می باشد. خزائی تصريح كرد: به منظور حمايت از بهره برداران محلی و مرتعداران، پروژه ساخت واحداث 
آبشخور دام به تعداد37دستگاه، مرمت چشمه ها وقنوات 20دهنه در مراتع شهرستان های رزن، كبودراهنگ، اسدآباد، تويسركان، نهاوند، همدان 
وبهار در دســتور كار قرار دارد. مدير كل منابع طبيعی و آبخيزداری اســتان عمليات حفاظت و قرق مراتع در بخش هايی از محدوده طرح های 
مصوب مرتعداری را از ديگر اقدامات بيولوژيكی ســال جاری عنوان كرد. الزم به ذكر اســت مراتع استان همدان دارای وسعتی حدود 822 هزار 

هكتار می باشد.

در ديدار با مديركل بازرسي استان كرمانشاه مطرح شد:
رويکرد نظارتي پیشگیرانه در اولويت كاري باشد

كرمانشاه – منیر دشتی :محمد جهانيان مديركل بازرسي استان كرمانشاه از بخش هاي مختلف حوزه ستادي شركت توزيع نيروي برق 
استان كرمانشاه بازديد كرد و از نحوه خدمات رساني اين شركت به مشتركين كرمانشاهي مطلع گرديد. مهندس مرآتي مديرعامل اين شركت با 
بيان اينكه برق يكي از بنياني ترين خدمات در جهت رونق توليد و رفاه شهروندان است، گفت: شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه با داشتن 
772 هزار مشترک برق وظيفه دارد تا انرژي برق را به صورت پايدار و مطمئن در اختيار مشتركان قرار دهد و در اين راستا نيز جزئيات طرح هاي 
برق رساني و همچنين اصالح و بهينه سازي شبكه هاي برق را در اختيار مردم و سازمان هاي مرتبط قرار داده است تا خدمتگزاري در اين زمينه 
باكيفيت بهتري ارائه گردد. در ادامه نيز دكتر جهانيان مديركل بازرسي استان كرمانشاه با اشاره به اينكه روند روبه رشد شركت توزيع برق استان 
كرمانشاه نقطه اميدي در دستگاه هاي خدمات رسان استان است، گفت: خدمت رساني به مردم و براي رضاي حق باعث ميگردد تا انگيزه تالشگران 
اين حوزه روز به روز افزايش و توامان ادامه يابد. وي با اشاره به اينكه سازمان بازرسي وظيفه نظارت بر اجراي صحيح قوانين را دارد، گفت: رويكرد 
نظارتي پيشگيرانه و تعامل و همكاري با دستگاه ها در اولويت كاري سازمان بازرسي است. مديركل بازرسي استان كرمانشاه با بيان اينكه نظارت 
بايد بازوي قوي براي ارتقاء مديريت ها و سالمت كاركنان باشد، تصريح كرد: مديريت ها بايد شفاف و ريسك پذير باشد و كاركنان بايد با اتكا به 
نظارت، حفاظت و حراست ها بتوانند كارها را بهتر انجام دهند. وي در پايان نيز بر الكترونيكي كردن خدمات و نظارت تاكيد كرد و گفت: گسترش 

سامانه ها و نظارت الكترونيكي باعث مي شود تا از تخلفات بسياري كه ممكن است رخ دهد، پيشگيري شود.

حضور مشاور شهردار در امور بانوان در نخستین نشست كمیته امور بانوان مجمع شهرداران 
كالنشهرهای ايران 

رشت- مهناز نوبری: مشاور شهردار در امور بانوان در نخستين نشست كميته امور بانوان مجمع شهرداران كالنشهرهای ايران به ميزبانی 
شهرداری تهران حضور يافت.   اين نشست  با حضور دكتر جواهريان معاون برنامه ريزی و هماهنگی مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوری 
، دكتر مافی رييس فراكســيون خانواده و رييس كميســيون در آمدهای پايدار شهرداری های مجلس شورای اسالمی ، دكتر اوالد قباد رييس 
فراكسيون زنان مجلس شورای اسالمی ، بهروز آذر مدير كل امور بانوان شهرداری تهران و دكتر مرادی دبير كل مجمع شهرداران كالنشهرهای 
ايران برگزار شد. شايان ذكر است مشاور شهردار در امور بانوان از مراكز مهارت آموزی كوثر زير نظر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اداره 

كل امور بانوان شهرداری تهران با همراهی دكتر صادق پور رئيس كميته امور بانوان مجمع شهرداران كالنشهرهای ايران بازديد كرد.
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نشس��ت آغاز به کار مرکز نوآوری کرج با حضور سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری، رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
ش��هردار کرج و جمعی از مس��ئولین این شهر در محل معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان ، در حاش��یه این 
نشس��ت همچنین آخرین جزیی��ات مربوط به جانمای��ی مرکز نوآوری 
ش��هر کرج و تنظیم روابط مدیریت ش��هری و اجزای زیست بوم نوآوری 
مستقر در این شهر مورد واکاوی قرار گرفت. شهردار کرج نیز بر آمادگی 
س��اختمان در نظر گرفته شده برای ایجاد مرکز تاکید و ابراز امیدواری 

کرد که مشکالت جزئی باقیمانده به زودی مرتفع شود.
س��ورنا س��تاری، مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری در این 
نشس��ت با تاکید بر مزیت های اش��تغال آفرین توسعه زیست بوم نوآوری 
در کش��ور اظهار کرد: برنامه ها و ایده های مشترک زیادی، جهت ایجاد 
اش��تغال برای مددجویان کمیت��ه امداد امام خمین��ی )ره( وجود دارد 
ک��ه از پیگیری مش��ترک آنها با این نهاد اس��تقبال می کنی��م. با توجه 
ب��ه عالقه مندی رئیس محترم این نهاد، این برنامه ها حتماً در جلس��ات 

مستمر آتی پیگیری خواهد شد.
شهر هوشمند در دستان استارت آپ ها و فعاالن دانش بنیان

مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری با اش��اره ب��ه اقدامات 
انجام گرفته در کش��ور برای توسعه گفتمان ش��هر هوشند افزود: مدتی 
اس��ت که مباحث مربوط به توس��عه مفهوم بنیادین »شهر هوشمند« با 
شهرداران محترم کالنشهرها در حال پیگری است. می  توان گفت که در 
دس��ترس ترین تعریف برای شهر هوشمند از منظر مدیریت شهری این 
است که مجموعه مدیران شهری، مجموعه استارت آپ ها و شرکت های 
نوآور مش��ارکت کننده در هوشمندسازی شهر را به عنوان همکار طلقی 
کنند و به جای نگاه تردیدآمیز به این موضوع، آن را به ش��کل فرصتی 

جدید برای حل مشکالت دیرین شهری ببینند.
رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان، اداره شهر با تکیه بر 
درآمدهای سنتی را مشکل ارزیابی کرد و افزود: درآمدهای سنتی شهر 
باید به کانال ش��هر هوشمند منتقل شود، در صورت استقرار کامل تمام 
اجزای شهر هوش��مند باید حداقل نیمی از منابع درآمدی شهرداری از 

استارت آپ ها تامین شود.
تعامل به جای تقابل

وی گف��ت: تاکس��ی های اینترنتی مثال خوبی در اثبات س��ودمندی 
همکاری مجموعه مدیریت ش��هری و ش��رکت های نوآور هس��تند، باید 
توجه داشت که تاکس��یرانی و حمل نقل شهری به شکل سنتی عموماً 
هزینه هایی را به ش��هرداری ها تحمیل می کند، این در حالی اس��ت که 
یکی از تاکس��ی های آنالی��ن، نزدیک به 1.۴ میلی��ون راننده دارد و دو 
شرکت اصلی این حوزه، جمعاً یک میلیون سفر درون شهری را مدیریت 
می کنند. معاون رئیس جمهوری با اشاره به برخی مشکالت شرکت های 
نوآور و اس��تارت آپ ها در ابتدای فعالیت، بیان داش��ت: شهرداری از روز 
اول ب��ه جای ن��گاه تردیدآمیز و بعضاً مخالفت با تاکس��ی های اینترنتی 
می توانس��ت در این شرکت ها سهامدار باشد، اخیراً آیین نامه ای تصویب 
ش��ده است که یک و نیم درصد از درآمد شرکت های تاکسیرانی آنالین 
به شهرداری پرداخت شود که مبلغ قابل توجهی است، در دنیا این رقم 

بین 1 تا ۳درصد است.
منابع نوین درآمد شهری

رئیس بنیاد ملی نخبگان استارت آپ ها را یک منبع نوین درآمد برای 

ش��هرها خواند و اضاف��ه کرد: در پکن نزدیک به ۲۵درصد از مس��احت 
ش��هر به یک پارک فناوری خصوصی اختصاص یافته است و شهرداری 
از فعالیت ه��ای انجام گرفته در پارک، درآمد کس��ب می کند. زمانی که 
از استارت آپ ها صحبت می ش��ود حجم زیادی از ایده ها و ظرفیت های 
بالقوه مدنظر اس��ت. پارکینگ های هوش��مند، موت��ور برقی، ... و صدها 
خدمات و کاال نظیر این موارد وجود دارد که می تواند برای شهرداری ها 
منبع درآمد پایدار محس��وب شود. برخی زمینه ها مانند پسماند شهری 
و آس��یب های اجتماع��ی نیز می توان��د، زمینه یک کار مش��ترک بین 

استارت آپ های نوآور اجتماعی و شهرداری ها طلقی شود.
توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره(

س��ید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته ام��داد امام خمینی)ره( نیز در 
این نشس��ت با اش��اره به تاکید مقام معظم رهبری بر توانمندس��ازی از 
طری��ق ایجاد درآمد باثب��ات اظهار کرد: با واری��ز ماهیانه 1۰۰ تا ۵۰۰ 
هزار تومان وجه به حس��اب مددجویان، نباید انتظار داش��ت که بتوانند 
تم��ام هزینه ه��ای زندگی را پوش��ش دهند، با توجه ب��ه همکاری های 
صورت گرفته با معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و برنامه های 
پیش رو امیدوار هس��تیم که بتوانیم به هدف »توانمندسازی« از طریق 

اشتغال زایی مبتنی بر کسب و کارهای نوین دست یابیم.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( در ادامه افزود: در س��ال 1۳۹7 
موفق شدیم که برای 7۰۰ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی)ره( اش��تغال پایدار ایجاد کنیم و این موضوع باعث صرفه جویی 
در  بودجه ماهیانه ای ش��د که به حس��اب این خانوارها، واریز می ش��د. 
امیدوار هس��تیم ک��ه در آینده نزدیک همکاری ه��ای کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری توس��عه یابد 
و ب��ا ایجاد مراکزی مانند مرکز نوآوری ش��هر کرج، مددجویان این نهاد 

هرچه بیشتر از این همکاری ها منتفع شوند.
ساختمان مناسب مرکز نوآوری کرج

علی اصغر کمالی زاده، ش��هردار کرج نیز با اشاره به  قانون برنامه سوم 
توس��عه گفت: با توجه به الزامات قانونی، حوزه نوآوری و مراکز نوآوری 
که در س��طح کش��ور کار می کنند باید دارای س��طح مشخصی از یک 
عایدی بهره ور باشند. در میان مراکز متعددی که برای تاسیس کارخانه 
نوآوری کرج مورد بازدید قرار گرفت، دانشکده آتش نشانی مناسب ترین 

مکان به نظر می رسد.
شهردار کرج در ادامه افزود: این ساختمان از نزدیک به یک دهه قبل 
برای تاس��یس دانشکده آتش نشانی در نظر گرفته شده بود و با توجه به 
تصمیمات اتخاذش��ده، ایجاد دانشکده از دستور کار خارج شد. در حال 
حاضر س��اختمان این مرکز آموزش��ی نزدیک به ۹۰درصد تکمیل شده 
اس��ت و تنها برخی جزییات، باقیمانده اس��ت تا به صورت کامل مهیای 

پذیرش عالقه مندان به حضور در مرکز نوآوری شهر کرج باشد.
وی با اش��اره به اقدامات انجام گرفته از س��وی ش��هرداری کرج بیان 
داشت: این  ساختمان از امکانات مناسبی همچون کالس های آموزشی 
خوابگاه و رستوران برخوردار است و با توجه به موقعیت مکانی مناسبی 
که در آن ق��رار دارد، می تواند بهینه ترین گزینه موجود برای تاس��یس 

مرکز قلمداد شود.
پرویز کرمی، مشاور و دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری نیز در این نشس��ت با 
اش��اره به تجارب توأم با موفقیت کس��ب ش��ده در سایر استان ها و 
همچنین پیگری دو موضوع محوری در ارتباط با تاس��یس کارخانه 

نوآوری کالنش��هر کرج اظهار کرد: یکی از این دو موضوع تقریباً به 
نتیجه رس��ید و تعامالت خوبی با اس��تاندار محترم اس��تان البرز و 
ش��هرداری کرج شکل گرفته اس��ت. با توجه به کار کمیته مشترک 
و بازدید های صورت گرفته از چند محل پیش��نهادی برای تاس��یس 
کارخانه نوآوری کرج باید برخی مالحظات در این زمینه مدنظر قرار 
گیرد، با توجه به اس��تعداد و ظرفیت های چشمگیر کالنشهر کرج و 
وجود مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی بزرگ، این انتظار وجود دارد 
که مکانی وسیع تر، تقریباً مشابه با کارخانه نوآوری در تهران به این 

مهم اختصاص یابد.
هدف گذاری یک میلیون متر مربعی

در ادامه، پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری ضمن اشاره به توسعه زیست بوم نوآوری در 

کشور به عنوان یکی از ماموریت های بنیادین این معاونت، گفت: نزدیک 
به ۵۰۰ هزار متر مربع فضا در کشور برای ایجاد مراکز نوآوری تخصیص 
یافته اس��ت و امیدوار هس��تیم با توجه به هدف گذاری های انجام گرفته 
این رقم در آینده ای نزدیک به یک میلیون متر مربع افزایش یابد. یکی 
از فضاهای خوب پیش��نهادی برای ایجاد مرکز نوآوری کرج در خیابان 
بهش��تی این ش��هر قرار دارد که فضای بالغ بر 17۰۰ متر مربع است و 
تفاهم نامه های نیز منعقد ش��ده اس��ت که این مکان با همکاری کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و ش��هرداری این شهر در آینده نزدیک تجهیز و 

راه اندازی شود.
در بخش پایانی این نشست، چند تفاهم  نامه امضا شده مرتبط با مرکز 
نوآوری ش��هر کرج و تبدیل این شهر به قطب نوآوری میان نمایندگان 

سه نهاد حاضر در این نشست مبادله شد.

گام نخست آغاز به کار مرکز نوآوری کرج برداشته شد

مدیریت شهرهای هوشمند در دست فعاالن دانش بنیان  و استارت آپ ها خواهد بود
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 نبایدهای تولید ویدئوی بازاریابی برای برند
تولید ویدئوی بازاریابی و بررسی 5 اشتباه رایج

بازاریابی ویدئویی بیش از س��ایر بخش های دنیای بازاریابی توانایی انتقال هیجان به مخاطب را دارد. امروزه نزدیک به 8۰درصد 
از کل حجم ترافیک دنیای اینترنت مربوط به محتوای ویدئویی است بنابراین فعالیت برندها در زمینه تولید ویدئوهای بازاریابی و 
تبلیغاتی جذاب به خوبی قابل توجیه است. ما پیش از اینکه دست به کار ضبط فیلم برای کمپین بازاریابی یا برندسازی مان شویم، 
باید استراتژی مشخصی داشته باشیم. بسیاری از برندها بدون تامل درباره استراتژی مناسب برای فعالیت شان شروع به ضبط فیلم 
می کنند. بدون تردید چنین ویدئوهایی هیچ گاه توانایی جلب نظر مخاطب را نخواهد داش��ت. برندهای بزرگ به طور معمول تیم 
بازاریابی مستقلی برای ساماندهی چنین اموری دارند. این امر به آنها فرصت بررسی بهینه اوضاع شرکت و توانایی بهبود وضعیت 
بازاریابی و برندسازی آنها را می دهد. نکته مهم درباره بخش طراحی استراتژی توجه به آن پیش از اقدام به تولید محتوای اصلی است. 
طراحی استراتژی نخستین گام برای فعالیت مناسب در حوزه های مختلف کسب و کار خواهد بود. تمام مراحل دیگر پس از تعیین 
استراتژی ساماندهی می شود. اگر ما استراتژی و برنامه مشخصی در اختیار نداشته باشیم، در عمل تعداد بی شماری کار پیش روی مان 
خواهد بود. ناتوانی در زمینه ساماندهی تمام کارهای موجود امری طبیعی در چنین شرایطی محسوب می شود.  بروز اشتباه در زمینه 
تولید ویدئوی بازاریابی یا برندسازی امری رایج است. امروزه فقط شمار محدودی از ویدئوهای برندها توانایی جلب نظر مخاطب را دارد، 
بنابراین ما برای فاصله گرفتن از دامنه برندهای کلیشه ای باید از برخی اشتباه های واضح پرهیز کنیم. در ادامه برخی از واضح ترین 

اشتبا هات در زمینه تولید ویدئوی بازاریابی و برندسازی مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
عدم تعیین اهداف مشخص

برندها به دالیل مختلف اقدام به تولید محتوای ویدئویی می کنند. برخی از آنها به دنبال رونمایی از محصول یا سرویس تازه هستند. 
در این صورت جلوه های ویژه نقش مهمی در رونمایی از محصول موردنظر بازی خواهد کرد. حال و هوای هر ویدئو براساس اهداف 
اصلی برندها تعیین می شود، بنابراین برای سهولت در انجام امور باید اهداف برندمان را پیش از اجرای پروزه تعیین کنیم. بدون تردید 
نحوه ساماندهی امور برندها به دنبال رونمایی از محصوالت تازه با شرکت های به دنبال افزایش شهرت شان در بازار متفاوت است. 
متاسفانه بسیاری از برندها این نکته مهم را مورد توجه قرار نمی دهند، بنابراین در عمل شناسایی تفاوت میان حال و هوای اصلی 
برندهای مختلف با اهداف متفاوت امکان پذیر نیست.  وقتی ما اهداف مشخصی در ذهن داریم، ارزیابی میزان موفقیت کمپین مان 
راحت تر خواهد شد. این امر نکته پیچیده ای نیست. به عنوان مثال، اگر هدف اصلی ما افزایش شهرت برندمان میان مشتریان باشد، 
باید اقدام به استفاده از المان های هیجان انگیز و حتی بیان شیوه استفاده از تخفیف های بیشتر در ویدئوی مان کنیم. این امر برای 
رونمایی موفق از کمپین برندمان اهمیت خاصی دارد. شیوه کار در صورت برنامه ریزی برای جلب نظر مشتریان تازه به طور کلی 
متفاوت خواهد بود. در چنین شرایطی هدف اصلی ما ایجاد فضایی دوستانه و تالش برای جلب نظر مخاطب را ایجاب می کند. پرسش 
اصلی در اینجا مربوط به اهداف اصلی برندمان از تولید محتوای ویدئویی است. در صورت پاسخگویی درست به این پرسش امکان 

بررسی سایر المان های مهم فراهم خواهد شد. در غیر این صورت تمام فعالیت برندمان بی هدف و ناقص می ماند. 
هدف گذاری بر روی مخاطب عام

یکی از بهترین نمونه های بازاریابی برای ترغیب مشتریان کودکان نسل جدید به سوی اسباب بازی های نسل قدیمی مربوط به 
برند لگو اس��ت. این برند با تولید مجموعه فیلم های لگو موفق به جلب نظر بس��یاری از کودکان در سراسر جهان شد. نکته جالب 
اینکه بودجه نخستین فیلم این مجموعه فقط ۶۰ میلیون دالر بود. نتیجه فروش در گیشه ها اما کسب درآمد ۴7۰ میلیون دالری را 
نشان می دهد. یکی از نکات منفی درباره تجربه موفق لگو ارزیابی بسیاری از کارشناس ها مبنی بر ضرورت برخورداری از بودجه های 
هنگفت برای کسب موفقیتی مشابه لگو است. امروزه بسیاری از برندها در تالش برای جلب نظر مخاطب نسل جوان هستند. این 
امر گاهی اوقات با تاکید بر نوستالژی های مشترک میان دو یا چند نسل صورت می گیرد. نکته مهم در اینجا نه بودجه فراوان، بلکه 
یافتن ایده ای خالقانه و جذاب برای جلب نظر مخاطب است.  اگر با دقت به مجموعه فیلم های اگو نگاه کنید، سازندگان آن به خوبی 
دامنه متفاوتی از مخاطب را مدنظر قرار داده اند. این مجموعه برای افراد بین ۳۰ تا ۴۰ سال یادآور دوران شیرین کودکی شان و بازی 
با لگوهای مختلف است. همچنین کودکان نسل جوان نیز جذب داستان پرکشش آن می شوند. به این ترتیب این مجموعه به خوبی 

توانایی جلب نظر دامنه وسیعی از مخاطب ها را داشته است. 
انتخاب پلتفرم نامناسب

پس از آنکه ما پیام اصلی محتوای ویدئویی برندمان را انتخاب کردیم، نکته بعد کانال ارتباطی مناسب ما با مخاطب هدف است. 
امروزه دامنه وسیعی از شبکه های اجتماعی و پلتفرم های آنالین برای ارتباط با مخاطب هدف وجود دارد. بدون تردید فعالیت مناسب 
در تمام کانال های ارتباطی برای همه برندها فراهم نیست بنابراین ما باید دست به انتخاب و اولویت بندی پلتفرم های موجود بزنیم. 
براس��اس گزارش موسس��ه تحقیقاتی Quartz امروزه فقط افراد باالی ۵۰ س��ال به شبکه های تلویزیونی به عنوان کانال ارتباطی 
همیشگی توجه دارند. اگر مخاطب هدف ما در دامنه سنی پایین تری قرار دارد، ما باید به دنبال استفاده از ابزارهای مدرن تر مانند 
شبکه های اجتماعی باشیم. جوان های بین 18 تا ۳۰ سال بیشترین عالقه به استفاده از شبکه های اجتماعی را دارند.  وقتی یک نسل 
مشخص عالقه بیشتری به یک کانال ارتباطی دارد، این امر بیانگر تمایل بیشتر وی به دنبال کردن برندهای مورد عالقه اش در آن فضا 
نیز هست. اجازه دهید بازهم از مثال جوانان بین 18 تا ۳۰ سال استفاده کنم. این دامنه از مخاطب ها بیشترین عالقه را نسبت به 
اینستاگرام و توییتر دارند، بنابراین ما باید در یک یا هر دو آنها فعالیت داشته باشیم. تالش برای گسترش دامنه فعالیت مان در سایر 
شبکه های اجتماعی فقط موجب افزایش هزینه های برندمان خواهد شد.  بارگذاری محتوای ویدئویی در شبکه های اجتماعی نیازمند 
توجه به محدودیت زمانی نیز هست. استاندار مدت زمان ویدئوها برای جلب نظر مخاطب بین ۳۰ تا ۶۰ ثانیه است. هرچه مدت زمان 
ویدئوی ما کوتاه تر باشد، شانس مان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بیشتر خواهد شد. البته این امر نباید باعث کاهش کیفیت 

ویدئو و حذف بخش های اساسی پیا م مان شود. 
ناتوانی در یافتن الگوی مناسب تولید ویدئو

محتوای ویدئویی در مقایسه با سایر فرمت ها دارای تنوع و گستردگی بسیار بیشتری است. این امر موجب ضرورت توجه به الگوی 
مورد عالقه مخاطب هدف مان می شود. اغلب برندها به منظور یافتن الگوی موردنظر مخاطب هدف به سراغ آزمون و خطای شیوه های 
مختلف تولید ویدئو می روند. البته الگوی دیگری مبنی بر نظرخواهی از مخاطب هدف نیز وجود دارد. به هر حال ما باید از ابزارهای 
موجود در راستای شناسایی سلیقه مخاطب هدف استفاده کنیم. در غیر این صورت احتمال موفقیت محتوای ویدئویی مان در جلب 
نظر مخاطب هدف بسیار اندک خواهد بود.  یکی از الگوهای رایج در زمینه تولید محتوای ویدئویی برای کمپین های بازاریابی تمرکز 
بر روی تجربه های منحصر به فرد برخی از مشتریان است. این امر دامنه هدف مخاطب ما را بسیار محدود خواهد کرد، اما در عوض 
فرصت مناسبی در زمینه تاثیرگذاری عمیق بر روی آنها فراهم می کند. توصیه من در این بخش آزمون و خطا یا استفاده از نظرات 
مخاطب هدف مان برای انتخال الگوی تولید ویدئو است. تقلید صرف از سایر برندها هرگز نتیجه مناسبی برای برندها به ارمغان نمی آورد. 

ویرایش پایان بندی منطقی ویدئو
نحوه ویرایش و پایان بندی ویدئو اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر مخاطب هدف به اندازه کافی جذب ویدئو شده باشد، انتظار پایان 
مناسبی را خواهد داشت. این امر باید مدنظر ما به عنوان بازاریاب یا صاحب برند قرار گیرد. پس از اینکه ویدئوی ما کامل شد، باید 
نسبت به بازبینی دوباره و ویرایش آن اقدام کنیم. این امر فرصت رفع خطاهای احتمالی به منظور ارائه ویدئویی هرچه بهتر به مخاطب 
را فراهم می سازد. خوشبختانه امروزه ابزارهای ویرایش ویدئوی بسیار زیادی در اختیار بازاریاب ها قرار دارد. اغلب این ابزارها امکانات 
کاربردی در اختیار کاربران قرار می دهد. جالب اینکه دامنه وسیعی از خدمات آنها به صورت رایگان عرضه می شود، بنابراین فقط برای 

بهره مندی از امکانات حرفه ای شان باید اقدام به خرید حق اشتراک کنید. 
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گ��وش دادن فع��ال ی��ک فرآیند فعال اس��ت به ای��ن معنا که 
تنها توجه به س��خنران کافی نیس��ت، بلکه با نشانه های کالمی و 
غیرکالم��ی باید به او بفهمانید آنچ��ه می گویند را هضم می کنید. 

برای آشنایی با این نشانه ها با ما همراه باشید.
اکثر مردم واقعاً گوش نمی دهند

ف��رد معمولی حدود ۲۲۵ کلمه در ه��ر دقیقه صحبت می کند، 
اما ما می توانیم تا ۵۰۰ کلمه در دقیقه گوش کنیم، بنابراین ذهن 
ما ۲7۵ کلمه دیگر را پر می کند. این نش��ان می دهد که به راحتی 
حواس مان پرت می ش��ود و تالش برای گوش دادن فعال ضروری 
اس��ت. یکی دیگر از دالیل، ذات خودخواه ماس��ت. ما عاش��ق این 
هس��تیم که کانون توجه و مرکز مکالمه باش��یم و صحبت کردن 
می تواند به ما برای رس��یدن به این امر کمک کند! به همین دلیل 

دوست داریم بیشتر حرف بزنیم تا اینکه گوش دهیم.
چگونه مهارت های ش��نیداری فعال شما را بسیار باهوش نشان 

می دهد
هنگامی که به طور فعال گوش می دهید، بازخورد ایجاد می کنید. 
این باعث می ش��ود که همکاران و یا رئیس ش��ما فکر کنند که به 
اندازه کافی هوشمند هستید تا بتوانید پاسخ سریع بدهید و بسیار 

کمک کنید.
چگونه مهارت های شنیداری فعال باعث می شود 

کاریزماتیک باشید
حقیقت جالب گفت وگوگر خوبی بودن، این است که حرف زدن 
مهم ترین بخش نیست؛ گوش دادن چیزی است که باعث می شود 

در یادها باقی بمانید. 
 جوه��ر ی��ک ارتباط خوب، نقش ش��ما در ش��نیدن اس��ت نه 
صحب��ت کردن. تص��ور کنید که پیش یک دوس��ت می روید و در 

م��ورد موضوع��ی ک��ه به تازگ��ی باعث 
ناراحتی ش��ما ش��ده صحبت می کنید، 
آنچه ش��ما به دنبال آن هس��تید، یک 
جفت گ��وش همدم و ی��ک قلب پذیرا 
اس��ت. ش��ما نمی خواهید شخص دیگر 
مش��کلی را برای ت��ان حل کن��د بلکه 
فقط می خواهید به ش��ما گوش دهد و 
درک کند. بنابراین، هنگامی که به طور 
فع��ال به او گوش می دهی��د، می توانید 
وضعیت شخص را با تشخیص تغییرات 
احساس��ی اش و نحوه سخن گفتن وی 
درک کنی��د و بدین ترتی��ب می توانید 

نظر مناسبی را عنوان کنید. 
ب��رای  مفی��د  راه  اینج��ا چن��د  در 
تبدیل ش��دن به یک ش��نونده فعال را 

معرفی می کنیم:
مهارت گوش دادن فعال: نش��انه های 

کالمی
جمالت را تغییر داده و 

خالصه ای کوتاه ایجاد کنید
پس از گوش دادن، می توانید پاس��خی را ب��ا بیان خالصه ای از 
آنچه گفته ش��د ارائه دهید. هنگامی  که جمالت را تغییر می دهید 
واقعاً معنای گفت وگو را درک می کنید. در همین حال، س��خنران 

شما همچنین فرصتی برای صحیح کردن اشتباهات تان دارد.
 سواالتی برای نشان دادن عالقه و یا روشن شدن  بپرسید

با س��ؤال کردن، س��خنران ش��ما فکر می کند که به آنها توجه 
می کنی��د و واقعاً گوش می دهید. با درخواس��ت اطالعات بیش��تر 

می توانید عالقه خود را به آن موضوع نشان دهید.
ب��ه  عنوان  مثال، فرض کنید رئیس تان صبح پیش ش��ما می آید 
و از ش��ما می خواهد چندین وظیف��ه را انجام دهید و می گوید که 
همه وظایف بسیار مهم هستند و مهلت آنها به زودی تمام می شود. 
ش��ما در طول مکالم��ه، می توانید برخی از وظایفی که بیش��تر بر 
روی آنها تاکی��د دارد را دریابید. بنابرای��ن، هنگامی که رئیس تان 
صحبت هایش به پایان رس��ید می توانید بپرسید »به نظر می رسد 
A و B وقت بیش��تری می خواهند و استراتژی های کنونی شرکت 
ب��ر روی آنها تمرک��ز دارد. بنابراین، ابتدا بای��د روی این دو پروژه 
کار کن��م؟« رئیس ت��ان از اینکه حرف او را واقعاً متوجه ش��ده اید 
ش��گفت زده خواهد ش��د و فکر می کند کارمندی هستید که واقعاً 
او را درک می کنید و افکار مش��ابهی دارید. به طوری که بیشتر از 
شما خوشش می آید و می خواهد ارتباط نزدیک تری داشته باشید.

مهارت گوش دادن فعال: نشانه های غیرکالمی
تماس چشمی مناسب برقرار کنید

داشتن تماس چشمی با سخنران طبیعی و برای او دلگرم کننده 
است. این نشان می دهد که شما واقعاً گوش می دهید و برای درک 
محتوا تالش می کنید، اما  به نحوه  نگاه خود به دیگران توجه کنید 

و اطمینان حاصل کنید که مالیم باشد نه خیلی محکم. همچنین 
از طول هر ارتباط چش��می آگاهی داشته باش��ید، زیرا سخنرانان 

خجالتی ممکن است احساس شرم کند.
حالت بدنی باز و استقبال کننده داشته باشید

یک ژس��ت باز و استقبال کننده می تواند به سخنران برای برقراری 
ارتب��اط بهتر کمک کند. به عنوان مثال، با تکی��ه دادن به جلو و قرار 
دادن سر روی دست نشان می دهید که به طور فعال گوش می کنید و 

سخنران را به صحبت کردن بیشتر ترغیب می کنید!
لبخند بزنید و سر خود را تکان دهید

س��ر تکان دادن و لبخند زدن در گوش دادن نیز نش��ان های بس��یار 
مثبت و تأییدکننده برای س��خنران هس��تند. شما نشان می دهید که با 
آنچه که او می گوید موافق هستید و همه دوست دارند که با آنها موافق 
باش��ید. همچنین، شما نش��ان می دهید که محتوای وی را نیز دوست 
دارید. به عنوان مثال، زمانی که همکار شما ارائه ای را انجام می دهد و شما 
س��ر خود را تکان می دهید و لبخند می زنید نش��انه های تأیید را برای او 
می فرستید و او این را دوست دارد. این اقدامات بالفاصله ترس او را کاهش 
می دهند و اعتماد به نفس بیشتری برای ادامه دادن به او می دهند. گوش 
دادن فعال ش��ما به ویژه زمانی قدرتمندتر است که اکثر افراد حاضر در 

جلسه به نظر بی حوصله می آیند و دست به سینه نشسته اند.
یک ترفند کوچک: زبان بدن سخنران را تقلید کنید

یک ترفند کوچک برای انجام ارتباطات غیرکالمی این است که 
ش��ما  می توانید زبان بدن سخنران خود را تقلید کنید! این ترفند 
به ویژه هنگامی مفید است که سخنرانان شما در مورد یک حادثه 
احساس��ی صحبت می کنند. این باعث می شود احساس کنند که 

واقعاً با آنها همدلی می کنید.
Lifehack/ucan :منبع

مهارتی که بیشتر افراد از آن بی بهره هستند: گوش دادن فعال
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