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مالکان کدام خودروها و خانه ها معاف از مالیات هستند؟

 دامنه مالیات
در بودجه 99

فرصت امروز: این روزها بحث مالیات در س��طح جامعه و افکار عمومی، حس��ابی داغ است. پس از آنکه هفته گذشته نمایندگان 
مجلس، در جریان تصویب الیحه مالیات بر ارزش افزوده خروج از كشور، دولت را مکلف به دریافت مالیات از سفر كردند، واكنش ها و 
اعتراض ها موجب شد تا برخي نمایندگان مجلس خیلي زود درباره آن اظهارنظر كنند و بگویند كه قرار نیست مالیات اضافه اي براي 
خروج از كشور گرفته  شود. سازمان امور مالیاتي نیز در پاسخ به واكنش ها تاكید كرد كه این مالیات همان عوارض خروجي است و 
برداشت هاي ناصواب و كذبي از مصوبه مجلس شده است. در مجموع، صحبت های نمایندگان مجلس و همینطور اطالعیه سازمان 
امور مالیاتی، نشان می دهد مالیات بر سفرهای خارجی اشخاص حقیقی، چیز جدیدی نیست و همان عوارض خروج از كشور است...

نگاهی به دومین دوره مسابقات معامالت الگوریتمی بازار سرمایه ایران

ماجرای الگوریتم ها در بورس
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بلومبرگ: تالش ایران برای ادغام در اقتصاد جهانی به پایان خط رسیده است

چرا ایران، ونزوئال نمی شود؟

مسئولیت اجتماعی: وظیفه سازمانی یا موهبت الهی؟

برتری سلبریتی ها بر برندها در اینستاگرام

تبلیغات با استفاده از فناوری واقعیت افزوده

چرا هر برندی به تولید پادکست نیاز دارد 

چگونه نرخ مشارکت بیشتری داشته باشیم 
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چهارمیـن کنفرانـس ملـی فرهنـگ سـازمانی بـا رویکرد 

آینده پژوهی ارزش های اجتماعی از سـوی انجمن 
مدیریت ایران و با همکاری دانشگاه خاتم، اول...

گزارش »فرصت امروز« از چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ 
سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

 مسئولیت اجتماعی
وظیفه سازمانی یا موهبت الهی؟

یادداشت
چک در وجه 

ناشناس

به قیصر سپارم همه یک به یک/ 
ازین پس نوشته فرستیم و چک 

هرچن��د واژه »چ��ک« به  ظاهر 
واژه ای بیگان��ه به نظ��ر می آید، اما 
بس��یاری بر این باورند كه »چک« 
واژه ای فارس��ی است كه ریشه در 
زب��ان پارس��ی میانه و در اش��عار 
ش��اعران كالس��یک دارد. از جمله 
شعر فوق كه منسوب به فردوسی، 
شاعر نامدار ایران است، اما فارغ از 
مباحث ادبی راجع به واژه »چک« 
باید اذعان داش��ت كه »چک« به 
 عنوان یک س��ند بانکی، پدیده ای 
است كه از سیستم بانکداری غربی 
به نظام بانکداری كش��ورمان وارد 
شده اس��ت.  برمبنای این فرآیند، 
»چک« س��ندی است دارای شکل 
و طرح مش��خص كه توسط بانک 
در اختی��ار دارنده حس��اب جاری 
یعن��ی  او  و  می ش��ود  گذاش��ته 
دارن��ده حس��اب جاری ب��ا صدور 
چک به بانکی كه نزد آن حس��اب 
دارد، دس��تور می ده��د كه تمام یا 
قسمتی از موجودی حسابش را به 
ش��خص دیگری بپردازد یا در وجه 
نماید،  كارس��ازی  دارنده حس��اب، 
بنابرای��ن در فرآیند »صدور چک« 
هم دس��تور پرداخت اس��ت و هم 
حوال��ه مبلغ چک به ش��خصی كه 

چک در وجه وی صادر می شود. 
ادامه در همین صفحه
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پس »چک« وس��یله یا ابزار پرداخت از محل حس��اب جاری 
اس��ت و برخالف »سفته« به  منزله ایجاد تعهد به نفع كسی كه 
چک در وجه او صادر می ش��ود، نیس��ت. بدی��ن لحاظ، »قانون 
تجارت« در تعریف »چک« می گوید: »چک نوشته ای است كه 
صادركننده وجوهی كه نزد محال  علیه دارد كال یا بعضا مسترد 
یا به دیگری واگذار می كند.« این تعریف به منزله آن اس��ت كه 
از دید »قان��ون تجارت«، »صدور چک« ب��ه منزله واگذاری یا 
حواله مبلغ چک به دیگری اس��ت. به هر حال، در عرف جامعه 

»چک« می تواند در وجه اشخاص زیر صادر شود:
اول؛ ص��دور در وج��ه دارنده حس��اب جاری ك��ه چک را به 

 صورت )در وجه خودم( صادر می كند.
دوم؛ صدور چک در وجه شخص معین مثال آقا یا خانم یا شركت... .
سوم؛ صدور چک در وجه بانک به  منظور صدور چک رمزدار 
بانکی توسط بانک مربوطه )صدور چک در وجه خودتان جهت 

صدور یک قطعه چک رمزدار بنام...(.
چهارم؛ صدور چک در وجه ش��خص ناش��ناس كه اصطالحا 

چک در »وجه حامل« نامیده می شود.
»صدور چک« در »وجه حامل« گرچه توصیه نمی ش��ود، اما 
بدین معناس��ت كه برای صادركننده چک چندان مهم نیس��ت 
ك��ه دریافت كننده نهایی مبلغ چک، یا به  عبارت دیگر، صاحب 
چک چه ش��خصی باشد. هر كس یا هر شخص كه چنین چکی 

را در اختیار داشته باشد، دارنده آن تلقی خواهد شد. به همین 
جهت، »صدور چک« در وجه شخص ناشناس را »چک در وجه 
حامل« می نامند. دارنده با حسن نیت چک بالمحل هر كس كه 
باشد، می تواند به بانک مراجعه و چک را نقد كرده و مبلغ آن را 
دریافت كند، یا »چک در وجه حامل« را با پشت نویسی یا بدون 
پشت نویسی به شخص دیگری انتقال دهد. ماده ۱ قانون صدور 
چ��ک مص��وب ۱۳۵۵ تصریح دارد: » دارنده چک اعم اس��ت از 
كسی كه چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی 
ش��ده یا حام��ل چک ) در م��ورد چک های در وج��ه حامل( یا 
قائم مق��ام  قانونی آنان.« بدین ترتیب، تاكنون »صدور چک« به 

 صورت »در وجه حامل« هیچ گونه منع قانونی نداشته است.
اما نکته اینجاس��ت كه فقط برای كارسازی و نقدكردن مبلغ 
»چک در وجه حامل« اس��ت كه دارنده نهایی آن ناچار اس��ت 
كه چک را پشت نویس��ی كرده و مس��تقیما یا از طریق سیستم 
ب��ه بانک ارائه دهد. به بی��ان دیگر، نقل و انتقال »چک در وجه 
حامل« از نظر حقوقی نیازمند پشت نویسی مکرر آن نیست. هر 
كس كه »چک در وجه حامل« را در اختیار داشته باشد، قانونا 
دارنده آن چک محس��وب می ش��ود. پس دارنده »چک در وجه 
حام��ل« می تواند بدون نیاز به ظهرنویس��ی، چک را در اختیار 
دیگری قرار دهد. این ویژگ��ی »چک در وجه حامل« می تواند 
آن را ابزاری بسیار مناسب برای پولشویان درآورد. بدین ترتیب 

ك��ه چک بدون ارائه به بانک و بدون نیاز به پشت نویس��ی بارها 
مبادل��ه می ش��ود. دریافت كنن��ده نهایی مبلغ »چ��ک در وجه 
حامل«، ش��خصی اس��ت كه چک را برای دریاف��ت مبلغ آن به 
بان��ک ارائه ده��د. در نتیجه، ردیابی نق��ل و انتقال های متعدد 
»چک در وجه حامل«، بس��یار دشوار و وس��یله مناسبی برای 

پولشویی خواهد بود.
قانونگذار نی��ز به  منظور جلوگیری از سوءاس��تفاده از »چک 
در وج��ه حامل« برای پولش��ویی در ماده ۲۱ مکرر قانون جدید 
صدور چک مقرر كرده اس��ت: »بانک مركزی مکلف است ظرف 
مدت دو سال پس از الزم االجراشدن این قانون در مورد اشخاص 
ورشکس��ته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی 
رفع س��وءاثر نشده، از دریافت دس��ته چک و صدور چک جدید 
در س��امانه صیاد و اس��تفاده از چک م��وردی، جلوگیری كرده 
و همچنین امکان اس��تعالم آخرین وضعی��ت صادركننده چک 
شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه  سال اخیر 
و می��زان تعهدات چک های تسویه نش��ده را صرفا برای كس��انی 
ك��ه قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. س��امانه مذكور به 
نحوی خواهد بود كه صدور هر برگه چک مس��تلزم ثبت هویت 
دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناس��ه یکتای برگه 
چک توس��ط صادركننده بوده و امکان انتقال چک به ش��خص 
دیگر توس��ط دارنده تا قبل از تس��ویه آن، با ثبت هویت شخص 

جدید برای همان شناس��ه یکتای چک امکان پذیر باش��د. مبلغ 
چک نباید از اختالف س��قف اعتبار مج��از و تعهدات چک های 

تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره ۱: در مورد چک هایی كه پس از گذش��ت دو س��ال از 
الزم االجراش��دن این قانون صادر می ش��وند، تسویه چک صرفا 
در س��امانه تس��ویه چک )چکاوک( طبق مبلغ و تاریخ مندرج 
در س��امانه و در وجه دارنده نهایی چک براس��اس اس��تعالم از 
س��امانه صیاد انجام خواهد ش��د و در صورتی  كه مالکیت آنها 
در س��امانه صیاد ثبت نشده باشد، مش��مول این قانون نبوده و 
بانک ها مکلفن��د از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این 
موارد، صدور و پشت نویس��ی چک در وجه حامل، ممنوع است 
و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک 
خواه��د بود. چک هایی كه تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذكور 

باشد، تابع قانون زمان صدور است.«
از نظر حقوقی، این حکم قانونگذار بدین معناس��ت كه دو سال 
پس از تصویب و الزم االجراشدن قانون جدید چک، »صدور چک« 
بایس��تی در فرم و قالب »چک صیادی« همراه با ثبت مشخصات 
چک از جمله شخصی كه چک در وجه او صادر می شود، در سامانه 
»چکاوک« صورت پذیرد. پ��س صدور چک به  صورت بالمحل از 
تاریخ مورد اشاره، ممنوع خواهد شد. از نظر عملی نیز صدور چک 
صیادی به  صورت »در وجه حامل« و ثبت آن در سامانه غیرممکن 

است، زیرا در متن چک بایستی كد ملی شخصی كه چک در وجه 
او صادر می ش��ود، نوشته شود، اما ظاهرا قانونگذار در نظر دارد كه 
در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، صدور چک در وجه اشخاص ناشناس 
یا هم��ان چک در وجه حامل را به  طور كل��ی ممنوع اعالم كند. 
سخنگوی كمیسیون تلفیق مجلس در تشریح مصوبات كمیسیون 
تلفیق اعالم كرده است: »شركت های خدمات پرداخت، بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند تا پایان مرداد سال ۹۹ 
از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حس��اب های بانکی و پایانه های 
فروش، خودداری و آنها را س��اماندهی كنند. این اقدام در راستای 
كمک به ش��فافیت اس��ت. همچنین از ابتدای تیرماه س��ال ۹۹، 
كارس��ازی همه تراكنش های بین بانکی و درون بانکی به استثنای 
تراكنش ه��ای مبتنی ب��ر كارت و پرداخت وجه چک های عادی و 
رمزدار صادرشده در سال ۹۹ مستلزم اظهار توسط پرداخت كننده 
و دریافت كننده اس��ت تا مش��خص شود چک تسویه را چه كسی 

بابت چه موضوعی صادر و به حساب چه كسی می رود.«
به این ترتیب، بایستی با چک بالمحل خداحافظی كرد و آن 
را به فراموش��ی سپرد. هدف از این سخت گیری قانونی در مورد 
صدور چک در وجه حامل نیز مش��خص اس��ت؛ ایجاد شفافیت 
الزم در تراكنش های بانکی و جلوگیری از سوءاس��تفاده از چک 
در وجه حامل یا چک در وجه ناش��ناس به  عنوان ابزاری برای 

پولشویی!

مدیرعامل بانک  پاسارگاد:
ورزیدگی فرهنگی شرط تعالی سازمانی است

دكتر مجید قاسمی، رئیس انجمن مدیریت ایران در دومین 
روز از چهارمی��ن كنفرانس ملی فرهنگ س��ازمانی با بررس��ی 
موضوع »ورزیدگی فرهنگی ش��رط تعالی سازمانی«، به تشریح 

اهمیت ایجاد یک فرهنگ سازمانی غنی تأكید كرد. 
وی در ابت��دا ب��ا ارائ��ه تعریف��ی از »ورزیدگ��ی فرهنگی« 
گف��ت: »ورزیدگی فرهنگی« ب��ه معنای تس��لط و مهارت در 
اس��تحکام هویت بخش��ی فرهنگی و فضایل اخ��الق حرفه ای 
اس��ت. س��ازمان های با فناوری باال، با برنامه ریزی های منسجم 
و مستمر در فرهنگ سازمانی، تجارب ارزشمندی در ورزیدگی 

فرهنگی كسب كرده اند. 
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به این مطلب كه ورزیدگی 
فرهنگی نیازمند بلوغ س��ازمانی اس��ت تصری��ح كرد: فرهنگ 
س��ازمانی پدیده ای زنده و پویاست كه هویت خود را به شکل 

رفتار مدیران و سرمایه  انسانی سازمان آشکار می كند. 
وی ضمن بیان تجربه  تأس��یس بانک  پاسارگاد ادامه داد: ما 
وقتی در حال تأس��یس بانک بودیم، نقش��ه راه را با گروهی از 
همکاران ك��ه در حال حاضر نیز در رأس بانک و جزو راهبران 
س��ازمان هستند، در میان گذاش��تیم و تقسیم كاری براساس 
تخصص ای��ن عزیزان برای اجرایی ش��دن ای��ن برنامه صورت 
گرفت. بنده بیشترین تمركز را بر روی تبیین فرهنگ سازمانی 
گذاش��تم، چراكه طبق تجربه، فرهنگ س��ازمانی بخش بسیار 
مهمی است كه باید در جان و روح انسان ها رسوخ پیدا كند تا 

یک س��ازمان تعالی پیدا كند. وی افزود: زمانی تصور می كردم 
توس��عه یک امر سخت افزاری است. پس از مدتی متوجه شدم 
كه توس��عه یک امر نرم افزاری اس��ت. وقتی در حال راه اندازی 

بانک پاس��ارگاد بودیم، گفتم توسعه یک 
امر مغزافزاری اس��ت، اما امروز می گویم 
توس��عه یک امر دل افزاری اس��ت. دل به 
فرهن��گ ات��کا پیدا می كن��د، فرهنگ به 
دل ات��کا پیدا می كند. ای��ن تعامل دل و 
فرهنگ اس��ت كه می تواند مس��یر آینده 
را در یک س��ازمان ش��کل دهد. فرهنگ، 

آینده را شکل می دهد.  
وی خاطرنش��ان كرد: ما سه دسته مدیر 
داریم. دس��ته ای از مدیران اتفاق برای آنها 
رخ می دهد. دس��ته ای دیگ��ر مدیرانی كه 
اتفاق��ات را پیش بین��ی می كنند و دس��ته 
سوم مدیرانی هستند كه آینده و اتفاقات را 
شکل می دهند و می سازند. مدیرانی كه در 
گروه اول قرار دارند، بی شک افراد منفعلی 
هس��تند كه خیلی نمی توان از آنها انتظار 

فرهنگ سازی داشت. گروهی كه سعی می كنند آینده را پیش بینی 
كنند، در واقع با دوربین متریک آینده را نگاه می كنند. براس��اس 
برآوردها و اطالعاتی كه از گذش��ته دارند، پیش بینی می كنند كه 

در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد كه خیلی هم قابل اتکا نیست. اگر 
انسان بخواهد این مسیر متریک را بدون فرهنگ طی كند، فاجعه 

اتفاق می افتد و آینده  بشر در خطر بزرگی قرار خواهد گرفت. 

وی درخص��وص توجه ویژه به انتخاب نام و لوگوی بانک 
 پاس��ارگاد به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی بانک گفت: 
در سایه فرهنگ سازمانی، می توانم ادعا كنم كه ما در گروه 

مالی پاسارگاد در حوزه فرهنگی ورزیده شده ایم. ورزیدگی 
فرهنگی یعنی در تمام س��طوح سازمان این آگاهی وجود 
داش��ته  باشد كه به كدام س��مت حركت می كنند و با چه 
اعتقادی در حال ادامه مس��یر هستند. 
وی ادام��ه داد: یک��ی از پیام های این 
اس��تحکام و ورزیدگ��ی فرهنگ��ی این 
است كه بانک  پاس��ارگاد یک سازمان 
تندآموز انس��ان محور است. یکی دیگر 
از بحث های��ی ك��ه این فرهن��گ به ما 
آم��وزش می دهد این اس��ت ك��ه باید 
مراق��ب باش��یم دچ��ار غرور نش��ویم، 
چراك��ه غرور ابتدای شکس��ت اس��ت. 
بدین منظور همیشه می گوییم ما هنوز 
شکست نخورده ایم. هیچ گاه نمی گوییم 

پیروز شده ایم. 
رئیس انجمن مدیریت ایران با اشاره به 
برخی از اقدامات س��ازمان های با فناوری 
باال كه ایجاد یا مدیریت تغییر، اكتشاف، 
نوآوری و آینده نگری است، زیرساخت آن 
را فرهنگ س��ازمانی خواند و افزود: شناس��ایی، جذب و حفظ 
اس��تعداد، مدیریت تضاد و حل تعارضات، سرعت انجام كارها، 
تصمیم گیری سریع و چابک، تحمل ابهام و ریسک پذیری باال، 

عدم تحمل بوروكراس��ی، برقراری ش��بکه های ارتباطی، تالش 
ب��رای فهمیدن همه چی��ز، تعهد و مس��ئولیت پذیری در عین 
حال اس��تقالل، همکاری با رقبا، اعتماد به همکاران، شکس��ت 
آغ��از یادگیری، هدفمند ك��ردن وفاداری، برون گ��را با كارایی 
باال، نگاه به آینده، خوب زیس��تی و نشاط س��ازمانی، خالقیت 
و ن��وآوری، انگیزه ق��وی، بهبود كار تیم��ی و عملگرا در عین 
حال خوش بینانه از ویژگیهای فرهنگی ش��ركت های با فناوری 

باال است. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این موضوع 
كه هر س��ازمان، فرهنگ خودش را دارد و قابل تقلید نیس��ت، 
اف��زود: حمایت رهبران س��ازمان زمینه ایج��اد یکپارچگی در 
استقرار فرهنگ مبتنی بر ارزش ها و هنجارها را فراهم می كند. 
در چنین محیطی هر فرد خود را بخشی از »آفرینش فرهنگی« 
می داند كه ای��ن امر زمینه ظهور »ورزیدگی فرهنگی« را مهیا 
می كند. سازمان ها باید بتوانند ضمن حفظ موقعیت و آمادگی 
برای رویارویی با تغییرات محیطی موجبات رش��د و شکوفایی 

استعدادها و سرمایه های انسانی را فراهم كنند.
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد فرهن��گ را عامل مهمی در بقا و 
توسعه سازمانی دانست و تأكید كرد: هویت فرهنگی و صیانت 
از ارزش ها و منزلت انس��انی موجب تعالی س��ازمانی می شود و 
زمینه اس��تحکام نظام اجتماعی در سطح ملی و بین المللی را 

فراهم می كند. 

چک در وجه ناشناس

علی نظافتیان
کارشناس ارشد حقوق بانکی



فرصت امروز: هفته گذش��ته در پنجاهمین س��ال تولد مجم��ع جهانی اقتصاد، 
رهبران سیاسی و بزرگان اقتصادی جهان در داووس سوئیس گردهم آمدند و درباره 
چالش های مهم جهان، بحث و تبادل نظر كردند. ایران در اجالس داووس غایب بود 
و البته این غیبت را می توان اس��تعاره ای از غیبت ای��ران در جریان اقتصاد جهانی 
دانست. نکته ای كه »بلومبرگ« از آن به  عنوان خط پایان فشار شش ساله ایران برای 
ادغام در اقتصاد جهانی، تعبیر كرده است. بلومبرگ همچنین در گزارش خود به این 

سوال پاسخ داده كه چرا ایران، ونزوئال نمی شود؟
»بلومبرگ« در این گزارش به قلم »مارک چمپیون« نوش��ت: »به نظر می رس��د 
فش��ار شش ساله ایران برای ادغام با اقتصاد جهانی دیگر به پایان رسیده است. روز 
دوشنبه، ایران تهدید كرد كه از آخرین تعهدات باقیمانده خود تحت عنوان برجام 
خارج خواهد ش��د. در همان روز، محمدجواد ظری��ف، وزیر امور خارجه، حضور در 

مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس را از برنامه كاری خود خارج كرد.
جمهوری اس��المی ایران امیدوار بود كه سه كش��ور انگلیس، فرانسه 
و آلم��ان به ایران كم��ک كنند تا ایران براس��اس برج��ام، تحریم های 
اعمال ش��ده از س��وی ترامپ را دور بزند؛ برنامه ای كه به نظر می رس��د 
دیگر عملی نیس��ت. هفته گذش��ته سه كش��ور اروپایی حاضر در برجام 
اعالم كردند كه آنها قصد دارند مکانیسم حل اختالفات توافق هسته ای 
را فع��ال كنند، اتفاقی ك��ه احتماال به معنای پای��ان برجام خواهد بود. 
این توافق نامه در قلب اس��تراتژی حسن روحانی، رئیس جمهوری برای 
گش��ودن در بازارهای بین المللی ب��ه روی ایران بود تا بلکه معضل چند 

ساله در مورد چگونگی تحقق انتظارات اقتصادی مردمی حل شود.
پیش بینی می ش��ود كه پارلمان در انتخابات امس��ال و دولت در انتخابات س��ال 
آینده به دس��ت محافظه كاران بیفتد. در صورت عدم تشدید خصومت ها با آمریکا، 
بزرگ ترین چالش دولت و مجلس آینده دوباره بحث احیای اقتصادی اس��ت. بحث 

در مورد چگونگی انجام این كار در حال حاضر ممکن نیست.«
ب��ه گزارش »انتخ��اب«، در ادامه گزارش »بلومبرگ« آمده اس��ت: »روحانی در 
مجمع عمومی بانک مركزی ضمن دفاع از عملکرد دولت خودش گفت كه ما باید 
ب��ا جهان كار كنیم. وی در مورد مخالفانی كه اس��تدالل می كنند ایران می تواند با 
نگاه به داخل و بدون ارتباط با جهان ادامه دهد، گفت: »خب، من نمی دانم چگونه 
می توان این كار را انجام داد.« محمدباقر قالیباف، ش��هردار سابق تهران كه سه بار 
كاندیدای ریاس��ت جمهوری هم بوده در واكنش ب��ه اظهارات روحانی توئیت كرد: 
»جوان��ان انقالبی می دانند چگونه می توان ای��ن كار را انجام داد، با كمک مردم هر 

كاری ممکن است.«
ب��ه گفته یک فع��ال اقتصادی، واقعیت این اس��ت كه تحریم ها تنها بخش��ی از 
مش��کالت اقتصادی و تجاری كشور اس��ت. در ضمن چین نمی تواند تمام بودجه و 
فناوری هایی را كه ایران برای پیش��رفت خود الزم دارد، فراهم كند. آنچه موردنیاز 
است، اصالحات گسترده برای تولید هرچه بهتر در كشور است. صادقانه بگویم، من 

هیچ برنامه و سیاست مشخصی برای رسیدگی به این مسائل اقتصادی نمی بینم.
بانک مركزی هفته گذش��ته اعالم كرد كه اقداماتی در جهت س��هولت صادرات 
شركت های خصوصی انجام داده است. براساس گفته های بانک مركزی، شركت های 
خصوصی مس��ئولیت بخش عمده صادرات كاالهای غیرنفتی تا سقف 40 میلیارد 
دالر كه ایران هنوز هم می تواند ساالنه به خارج از كشور بفرستد را خواهند داشت، 

ضمن اینکه ارز مورد نیازشان هم تامین می شود.
از بسیاری جهات، جای تعجب دارد كه اقتصاد ایران با این شرایط همچنان سر 
پا مانده اس��ت. امروز ارزش ریال پس از آنکه بعد از خروج ترامپ از توافق هسته ای 
در س��ال ۲0۱8، نیمی از ارزش اش را از دس��ت داد، ثبات پیدا كرده اس��ت، با این 
حال قش��ر متوسط در ایران در حال كوچک شدن است. اقتصاد ایران با تحریم های 
جدید به شدت آسیب دیده، آن هم در شرایطی كه قیمت پایین نفت در هر حال 

باعث كاهش درآمد دولت شده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین در 
دوران پی��ش از امضای برجام تصمیم به پرداخت مبلغ نقدی ماهانه به مردم تحت 
عنوان یارانه گرفت، این امر تا حد زیادی با قیمت نفت حدود ۱۲0 دالر در هر بشکه 
ممکن شد در حالی كه امروز و در بیشتر مدت دولت روحانی نفت به 60 دالر در هر 
بشکه رسیده است. امروز روحانی در تالش است تا به نوعی از شر برخی یارانه های 

پرداختی رها شود، چنانکه در ماجرای بنزین هم چنین كرد.
اس��تاد اقتص��اد در ویریجینیا ضمن اب��راز رضایت از مدیری��ت اقتصادی دولت 
می گوید: »اقتصاد ایران به دلیل ش��دت تحریم ها فقط در حال حاضر برای خودش 
زمان خریده اس��ت. آینده واقعاً با دو موضوع مش��خص می شود؛ آیا تولیدكنندگان 
ایران��ی قادر به تولید خواهند بود و آیا می توانند بخش��ی از آن را صادر كنند؟ این 

امر مستلزم اصالحات اساسی است، چراكه هر اقتصادی نیاز به ارز خارجی دارد.«
ب��ه گفته الی گرانمایه، مدیر برنامه خاورمیانه و ش��مال آفریقا در روابط خارجی 
ش��ورای اروپا، مولفه هایی وجود دارد كه باعث می ش��ود ایران به سرنوشت ونزوئال 
دچار نش��ود. پس از احمدی نژاد، دولت بسیار محافظه كارانه تر عمل كرد و این امر 
باعث شد كه تورم كمتر باشد. ایران همچنین در تنوع بخشیدن به اقتصاد نفتی اش 
موفق عمل كرد و توانست اقتصادش را از حالت تک محصولی خارج كند، تهران در 
این زمینه موفقیت بیشتری نسبت به همسایگان عرب خود داشته است، اما شاید 
بزرگ ترین تفاوت ایران با ونزوئال، موقعیت مهم استراتژیکش باشد. نه تنها این كشور 
در خلیج فارس، برای بازارهای جهانی نفت بسیار مهم است بلکه با عراق، افغانستان 
و پاكس��تان هم مرز اس��ت، همزمان با اینکه می خواهد یک پای برنامه ریزی شده از 

كمربند جاده ابریشم جدید چین به اروپا باشد.«
گرانمایه در پایان گفت: »انگیزه های ژئوپلیتیکی ای برای روسیه و چین وجود دارد 
كه آنها را مجاب می كند تا اطمینان حاصل كنند تحریم های آمریکا، اقتصاد ایران 

را به كلی نابود نخواهد كرد.«

بلومبرگ: تالش ایران برای ادغام در اقتصاد جهانی به پایان خط رسیده است

چرا ایران، ونزوئال نمی شود؟

فرص��ت امروز: ایران یکی از ۱0 كش��ور برتر جهان از نظر ذخایر معدنی اس��ت، 
اما آیا از نظر بهره برداری از معادن نیز جزو ۱0 كش��ور برتر جهان هس��تیم؟ در این 
میان، نسبت دولت و بخش خصوصی در بحث بهره برداری از معادن چگونه است؟ 
دولت چق��در در بخش معادن حضور دارد و بخش خصوصی چقدر در بهره برداری 
از این ثروت ملی نقش دارد؟ اینها س��واالتی اس��ت كه نهاد پژوهش��ی مجلس در 
تازه تری��ن گزارش خود مطرح كرده و از تصدیگری دولت در معادن ایران خبر داده 
اس��ت. به گفته مركز پژوهش ها، بیش��تر معادن بزرگ كش��ور در دست دولتی ها و 
شبه دولتی  هاس��ت و بخش خصوصی در این حوزه بیش��تر روی معادن متوس��ط و 

كوچک متمركز است. 
بازوی كارشناسی مجلس در این گزارش با بیان اینکه »ظرفیت های فراوان كشور 
در زمینه منابع معدني و فلزي موجب ش��ده تا حاكمیت با س��ازوكارهاي قانوني، 
بستر مشاركت متقاضیان فعالیت های معدني را فراهم كند«، آورده است: »واگذاري 
محدوده ها یا مع��ادن در هر كدام از حلقه های زنجیره فعالیت های معدني به طرق 
مختل��ف قانوني انجام می ش��ود و دولت می تواند آنها را ب��ه روش هایی مانند ثبت 
محدوده های آزاد، اعالم فراخ��وان و برگزاري مزایده )انتقال مجوز یا انعقاد قرارداد 

استخراج و فروش( به متقاضیان فعالیت های معدني واگذار كند. از مجموع بیش از 
۱0 هزار معدن داراي پروانه بهره برداری در كشور، پروانه حدود ۵0 معدن )كه عموماً 
معادن بزرگ كشور هستند( به نام سازمان های توسعه ای و شركت های دولتي است. 
پروانه بهره برداری س��ایر معادن بزرگ و متوس��ط به نام بخش خصوصي و به  طور 
خاص شركت های شبه دولتی مانند شركت ملي صنایع مس ایران است. آمار دقیق 
تعداد معادن داراي پروانه اكتش��اف یا گواهي كشف به نام سازمان ها و شركت های 
دولتي مش��خص نیس��ت، بااین حال در فرآیندهاي واگذاري محدوده های معدني و 
معادن داراي انواع مجوزهاي قانوني )اعم از پروانه اكتش��اف، گواهي كشف و پروانه 

بهره برداری(، ابهامات و چالش هایی وجود دارد.«
مركز پژوهش ها در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اینکه »سیاست های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه فراهم كردن بستر حضور بخش خصوصي در 
فعالیت های اكتشافي در ایجاد جذابیت براي بخش خصوصي و تقویت شركت های 
خصوص��ي در این حوزه چندان موفق نبوده اس��ت«، ادامه داده اس��ت: »بررس��ي 
روند تاریخي تعریف پهنه ها و زون های اكتش��افي، نش��ان از شکست هماهنگي در 
سیاس��ت گذاری بخش اكتشاف دارد. همچنین واقعیت این است كه به  طور عمده 

س��ازمان های توسعه ای، ش��ركت های دولتي و شبه دولتی امکان حضور و مشاركت 
در فعالیت های ناشي از تعریف پهنه های اكتشافي را پیدا كرده اند، به طوری كه این 
سازمان ها درنهایت با انجام فعالیت های اكتشافي تکمیلي، اقدام به اخذ گواهي كشف 

یا پروانه بهره برداری به نام همان سازمان یا شركت دولتي می كنند.«
نهاد پژوهشی مجلس البته در گزارش خود از سیاست دولت در رابطه با معادن 
بزرگ موجود كه پروانه بهره برداری آنها به نام س��ازمان ها و ش��ركت های دولتي 
اس��ت، دفاع كرده و گفته اس��ت: »دولت با عقد قراردادهاي اس��تخراج و فروش 
و براس��اس م��اده ) ۳۵ ( قانون رفع موانع تولید، اقدام ب��ه واگذاري بهره برداری 
از مع��ادن به بخش خصوصي می كن��د. معادن بزرگي مانند چادرملو، س��نگان، 
مهدی آب��اد، گل گهر، زغال س��نگ پروده طبس و...، به روش قرارداد اس��تخراج و 
فروش جه��ت بهره برداری به بخ��ش خصوصي واگذار ش��ده اند.  البته علي رغم 
سیاس��ت قابل قبول دول��ت در بخش بهره برداری از معادن بزرگ، سیاس��ت های 
دول��ت در تعریف پهنه های اكتش��افي و انجام عملیات اكتش��افي با ابهام روبه رو 
است و این امر نتیجه ای جز عدم رشد بخش خصوصي در اولین حلقه از زنجیره 

فعالیت های معدني نخواهد داشت.«

بعد از اعالم نتایج اعتراض برخی خانوارها نسبت به عدم دریافت كمک معیشتی، 
پاس��خی كه برخی معترضان دریافت كردند آنه��ا را قانع نکرده و ظاهرا با آنچه در 
مصوبه دولت آمده برای تعیین معیارهای مشمولیت این یارانه تا حدودی مغایر بوده 

كه موجب گله مندی  آنان شده است.
به گزارش ایسنا، از آبان ماه و همزمان با اصالح قیمت بنزین، دولت از محل منابع 
ناشی از این افزایش قیمت كه حدود ۲۵00 میلیارد تومان در ماه تخمین زده شده 
اس��ت، طرح كمک معیش��تی را اجرا كرد و پیش بینی بر این بود كه به حدود 60 

میلیون نفر )حدود ۱۹ میلیون خانوار( كمک معیشتی پرداخت كند.
اما بعد از پرداخت مرحله اول، عده ای كه تعدادشان كم هم نبود، نسبت به عدم 
دریافت اعتراض كردند و دولت فرصتی را فراهم كرد كه افراد اعتراض خود را رسما 
اعالم كنند. در جریان ارائه این درخواست، حساب بانکی مورد بررسی قرار گرفت و 

افراد بر این اساس سنجیده شدند.
اما در حالی معیارهای مشمولیت كمک معیشتی اعالم رسمی نشده بود كه اخیرا 
آیین نامه نحوه شناس��ایی خانوارهای مش��مول دریافت بسته حمایت معیشتی در 
هیات دولت تصویب و اطالع رسانی شد كه معیارهای درآمدی و حقوقی و همچنین 
ملک و خودرو س��فر وجود داشت كه افراد مشمول را مورد سنجش قرار می داد. بر 
این اساس خانوار یک نفر با درآمد ساالنه بیشتر از 48 میلیون، دو نفره 60 میلیون، 
سه نفره ۷۲ میلیون و چهارنفره 84 میلیون و پنج نفره و بیشتر ۹6 میلیون تومان 

شامل دریافت كمک معیشتی می شوند. همچنین خانوارهای دارای واحد مسکونی، 
شغل و خودرو به طور همزمان یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی، خانوارهای دارای 
امالک و مستغالت با ارزش ۱.۲ میلیارد در تهران و كالنشهرها و ۹00 میلیون تومان 
در س��ایر شهرستان ها مشمول این طرح نمی ش��وند. خانوارهای دارای خودروهای 
سواری با ارزش بیش از ۳00 میلیون تومان یا خودروهای عمومی با ارزش بیش از 

400 میلیون تومان نیز شامل این طرح نمی شوند.
اما نتایج اعتراضات و پاس��خی كه به برخی خانوارهای معترض اعالم ش��ده، در 
برخی موارد با آیین نامه مطابق ندارد و برخی مواردی كه از سوی خانوارها به ایسنا 
اعالم شده نشان می دهد كه گردش مالی و درآمدی آنان از ارقام فوق پایین تر است. 
یکی از این موارد به یک خانواده سه نفره برمی گردد كه طی نتیجه اعتراض، به آنها 
اعالم ش��ده »میانگین ش��اخص های مالی آنها در سه سال متوالی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ 
باالتر از 80درصد خانوارهای كش��ور است.« از سوی دیگر آنچه برای حقوق ماهانه 
آنها اعالم شده، این بود كه »مجموعه احکام حقوقی این خانوارها ۵میلیون و ۵۱۱ 

هزار تومان است.«
طبق مصوبه دولت برای خانوارهای سه نفره مجموع درآمد ۷۲ میلیون تومان در 
سال در نظر گرفته شده كه در هر ماه به درآمد 6میلیون تومانی می رسد؛ در حالی 

كه برای این خانوار مجموع درآمد ساالنه به حدود 66 میلیون تومان می رسد.
از سوی دیگر این خانوار اعالم كردند كه »صاحب خانه نیستند و حتی خودروی 

آنها یک پراید است« كه این شرایط هم با شرایطی كه در خودرو و ملک تعیین شده 
مطابقت ندارد. در این حالت به نظر می رسد كه این خانواده سه نفره باید مشمول 

دریافت كمک معیشتی می شدند كه این گونه نشده است.
اما خانوار دیگری كه اعتراض خود را مطرح كردند، یک خانوار چهار نفره هستند 
كه در یکی از شهرستان ها زندگی می كنند. با اینکه صاحب خانه هستند اما ارزش 
خانه آنان پایین تر از حد تعیین شده در مصوبه بوده و خودروی آنها نیز پراید است. 
طی اعتراض این خانواده، به آنها اعالم ش��ده »میانگین برداشت ماهانه خانوار در ۹ 
ماه گذشته برابر با 6میلیون و ۹8 هزار تومان است«؛ در حالی كه به گفته خودشان 
مجم��وع درآمد این خانوار در س��ال ب��ه حدود ۷۳ میلیون تومان می رس��د كه در 

آیین نامه مربوطه برای چهار نفره ها مجموع 84 میلیون تومان مصوب شده است.
در مجموع این دو مورد مطرح ش��ده، اشاره  به تعدادی از حذف شدگان دارد كه 
می گویند وضعیت مالی و دارایی آنها آن گونه نیست كه از دریافت كمک معیشتی 
حذف ش��وند. این در حالی است كه گرچه شرایطی فراهم شد تا افرادی كه كمک 
معیشتی دریافت نکرده بودند نسبت به این موضوع اعتراض كنند، اما نتایج، برخی 
از آنها را قانع نکرده اس��ت و اكنون نسبت به آنچه در مصوبه اعالم شده و آنچه كه 
در واقعیت برای خانوارها وجود داشته و براساس آن از دریافت كمک معیشتی كنار 
گذاش��ته ش��ده اند، گویا تناقض وجود دارد كه نیازمند اطالع رسانی و شفاف سازی 

مسئوالن در این رابطه است.

سهم بخش خصوصی از فعالیت های معدنی چقدر است؟

حضور سنگین دولت در معادن ایران

پس از اعالم نتایج اعتراض خانوارها

برخی معترضان دریافت کمک معیشتی قانع نشدند

انرژی

پس از سهمیه بندی
مصرف بنزین چقدر کم شد؟

طب��ق اعالم مس��ئوالن، پس از س��همیه بندی بنزین می��زان مصرف این 
ف��رآورده نفت��ی كاهش یاف��ت و در روزه��ای اول اجرای این ط��رح اعداد 
متفاوت��ی در این مورد مطرح می ش��د كه درنهایت ع��دد ۲۲ میلیون لیتر 
در روز صرفه جویی اجرای این طرح اعالم ش��د و تاكنون نیز تغییر چندانی 

نکرده است.
به  گزارش ایسنا، در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین در ایران حدود ۱۱0 
میلیون لیتر در روز و متوس��ط میزان مصرف حدود ۹4 میلیون لیتر در روز 
تخمین زده می شود. این در حالی است كه تعداد خودروها در ایران به ازای 
هر ۱000 نفر، ۲40 دستگاه و متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۱۳۹۷ 

حدود 88 میلیون لیتر است.
این در ش��رایطی اس��ت كه سال گذش��ته ایران از فهرس��ت كشورهای 
واردكننده بنزین خارج ش��د كه همین مس��اله لزوم توجه به میزان مصرف 
را بیش��تر كرده است. بس��یاری از كارشناسان بر این باورند كه برای كاهش 
مص��رف بنزین می توان در مرحل��ه اول به تولید و اس��تفاده از خودروهای 
كم مص��رف روی آورد. سیاس��ت بعدی با توجه به حجم ذخایر گاز كش��ور 
می تواند برنامه جایگزینی سوخت CNG با بنزین باشد. همچنین گسترش 
حم��ل و نقل عمومی یا سیاس��ت های قیمتی نیز می توان��د باعث كنترل و 

كاهش مصرف بنزین در كشور شود.
ام��ا پس از طرح س��همیه بندی بنزین میزان مصرف ای��ن فرآورده نفتی 
چقدر ش��د؟ درواقع بامداد جمعه ۲4 آبان، بنزین سهمیه بندی شد و قیمت 
این فرآورده نفتی به صورت س��همیه ای )60 لیت��ر ماهانه برای خودروهای 
ش��خصی( در هر لیتر ۱۵00 تومان و به ص��ورت آزاد ۳000 تومان تعیین 
ش��د. این تصمیم در كاهش مصرف بنزین در كشور بی تاثیر نبود؛ به طوری 
ك��ه ۲0درصد مصرف بنزین در روز جمعه ۲4 آبان نس��بت به جمعه هفته 

پیش )۱۷ آبان( محقق شد.
پیش بینی ه��ا اما حاك��ی از این بود كه در بازه زمانی س��ه تا چهار ماهه، 
ش��اهد كاهش 8 تا ۱0درصدی مصرف س��وخت در كشور باشیم. آنطور كه 
بیژن زنگنه، وزیر نفت به  تازگی اعالم كرده است پس از اجرای طرح احیای 
كارت س��وخت، اگرچه هنوز مقدار مصرف بنزین پس از آغاز س��همیه بندی 
تثبیت نشده است، اما اكنون ۱۹ تا ۲0 میلیون لیتر از مصرف بنزین كاسته 

شده است، البته فکر می كنیم مصرف دوباره باال برود.
گفتنی اس��ت از بامداد جمعه ۲4 آبان، بنزین سهمیه بندی شد و بر این 
اس��اس قیمت بنزین معمولی س��همیه ای )ماهانه 60 لیتر برای خودروهای 
شخصی( از قرار هر لیتر ۱۵00 تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه ای 
از قرار هر لیتر ۳000 تومان و قیمت بنزین سوپر نیز از قرار هر لیتر ۳۵00 
تومان تعیین ش��د. كنترل مصرف سوخت با توجه به میانگین باالی مصرف 
س��وخت، افزایش توان صادرات، مبارزه با قاچاق سوخت و اختصاص منابع 
حاص��ل از مدیریت مصرف به مردم به ویژه اقش��ار ضعی��ف و كم درآمد به 
صورت مس��تقیم و نیز كاهش آلودگی هوا در كالنشهرها و شهرها از جمله 

اهداف اجرای طرح سهمیه بندی بنزین اعالم شده است.

اتفاق مهمی که بازار نفت از کنار آن گذشت
چرا نفت به بحران لیبی واکنش نشان نداد؟

ژنرال خلیفه حفتر بیش از نیمی از صادرات نفت لیبی را مس��دود كرده 
و ش��ركت ملی نفت لیبی وضعیت اضطراری اعالم كرده كه بر اثر آن، 800 
هزار بش��که در روز صادرات نفت قطع ش��ده و به این كشور ضرر روزانه ۵۵ 

میلیون دالر تحمیل كرده است.
اكنون كه كل تولید ۱.۲ میلیون بشکه در روز نفت لیبی با تعطیلی كامل 
روبه روس��ت، بازار درباره میزان تولید نفتی كه متوقف شده، كامال سردرگم 
مانده اس��ت. طبق اعالم ش��ركت ملی نفت لیبی، چهار بندر حریقه، بریقه، 
س��دره و راس النوف همگی تعطیل ش��ده و تحت وضعی��ت اضطراری قرار 
گرفتند. در نتیجه زمانی كه ظرفیت مخازن این بنادر پر شود، شركت ملی 
نف��ت لیبی ناچار خواه��د بود تولید نفت خام را تعطیل كند. در حال حاضر 
این ش��ركت نرخ تولید نفت خام را كاهش داده تا از تعطیلی كامل اجتناب 
كند. تعطیلی كامل تولید منجر به قطع ۱.۲ میلیون بش��که در روز تولید و 
ضرر روزانه ۷۷ میلیون دالر می شود. عامل دیگری كه به هرج و مرج ناشی 
از تعطیلی بنادر توس��ط ژنرال حفتر افزود، اقدام گارد تاسیس��ات نفتی در 
بس��تن شیر فلکه ها در ایستگاه پمپاژ حماده در ۱۹ ژانویه بود كه باعث شد 
ش��ركت ملی نفت لیبی در آنجا ه��م وضعیت اضطراری اعالم كرده و تولید 
میادی��ن نفتی الش��راره و الفیل را تعطیل كند. توق��ف تعطیلی این میادین 
به معنای آن اس��ت كه نیروگاه بری به زودی س��وختی نخواهد داشت و به 
خاموشی فرو می رود. اما چرا قیمت های نفت واكنشی نشان ندادند؟ شركت 
مل��ی نفت لیبی روز جمعه ۱8 ژانویه وضعیت اضطراری اعالم كرد؛ واكنش 
قیمت نفت زمانی كه بازارها روز دوش��نبه ۲0 ژانویه گش��وده شدند، تحت 
تاثی��ر تعطیلی روز مارتین لوتركینگ در آمریکا و بی تفاوت ش��دن بازارها به 
مس��ائل ژئوپلیتیکی، آرام بود. بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت 
با ۵۹ سنت معادل یک درصد افزایش به ۵۹ دالر و ۱۷ سنت در هر بشکه 
رس��ید و بهای معامالت نفت برنت با 6۵ س��نت معادل یک درصد افزایش، 
به 6۵ دالر و ۵0 س��نت در هر بشکه رسید. اما حتی این افزایش اندک هم 
موقتی بود و ش��اخص قیمت نفت آمریکا روز سه ش��نبه در ۵8 دالر و ۳4 
س��نت بسته شد و تا اواسط روز چهارش��نبه به سطح پایین تری نزول كرد. 
نفت برنت روز سه شنبه در 64 دالر و ۵۹ سنت ایستاد و روز چهارشنبه در 
6۲ دالر در نوس��ان بود. دوباره تولید نفت آمریکا بود كه بازارها را در برابر 
چشم انداز توقف كامل تولید نفت لیبی كامال بی تفاوت كرد. تحلیلگران بانک 
ING در این باره گفتند: به نظر می رس��د فعاالن بازار به دلیل رش��د قابل 
مالحظه تولید نفت آمریکا در سال های اخیر، نسبت به اختالالت عرضه در 
خاورمیانه یا ریسک اختالالت، حساسیت كمتری پیدا كرده اند. واقعیت این 
اس��ت كه اگر لیبی تولید ۱.۲ میلیون بش��که در روز نفت را به طور كامل 
متوقف كند، اوپک با داش��تن ۳میلیون بش��که در روز مازاد ظرفیت تولید 
می توان��د به راحتی این اختالل عرض��ه را جبران كند. بنابراین تاثیر چنین 
روی��دادی بر بازار مح��دود خواهد بود. حتی بدون در نظ��ر گرفتن توانایی 
اوپک برای تعدیل ش��وک توقف عرضه لیبی، دو هفته رش��د ذخایر بنزین 
و س��وخت های تقطیری آمریکا، باعث می شود معامله گران دغدغه چندانی 
پیدا نکنند. براساس گزارش اویل پرایس، قیمت های نفت مدت هاست تحت 
تاثیر عوامل عرضه و تقاضا قرار دارند و براساس رشد تولید نفت آمریکا، این 
عوامل كامال قوی مانده اند. نه حمله به تاسیس��ات نفتی آرامکوی س��عودی 
و نه اقدامات تروریس��تی آمریکا در خاورمیان��ه بازارهای نفت را برای مدت 
طوالن��ی تحت تاثیر قرار نداد. تنها موضوعی كه ممکن اس��ت باعث ش��ود 
قیمت های نفت برای مدت طوالنی تری افزایش پیدا كنند، رش��د مس��تمر 

تقاضا برای نفت با تکیه بر رشد اقتصادی خواهد بود.
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فرصت امروز: این روزها بحث مالیات در س��طح جامعه و افکار عمومی، 
حسابی داغ است. پس از آنکه هفته گذشته نمایندگان مجلس، در جریان 
تصوی��ب الیحه مالیات ب��ر ارزش افزوده خروج از كش��ور، دولت را مکلف 
به دریافت مالیات از س��فر كردند، واكنش ها و اعتراض ها موجب ش��د تا 
برخي نمایندگان مجلس خیلي زود درباره آن اظهارنظر كنند و بگویند كه 
قرار نیست مالیات اضافه اي براي خروج از كشور گرفته  شود. سازمان امور 
مالیاتي نیز در پاسخ به واكنش ها تاكید كرد كه این مالیات همان عوارض 
خروجي است و برداشت هاي ناصواب و كذبي از مصوبه مجلس شده است.

در مجموع، صحبت های نمایندگان مجلس و همینطور اطالعیه سازمان 
امور مالیاتی، نشان می دهد مالیات بر سفرهای خارجی اشخاص حقیقی، 
چیز جدیدی نیست و همان عوارض خروج از كشور است. به گفته عباس 
آرگون، عوارض خروج از كش��ور به تناس��ب دفعات خروج از مس��افران با 
درصدهای باالتر دریافت می شود، اما عوارض خروج به جای اینکه به خزانه 
دولت ها واریز ش��ود، به ش��هرداری ها پرداخت می شود. زمانی كه عوارض 

خروج را مالیات در نظر بگیرند، این مالیات به خزانه دولت واریز می شود.
آنچه از برآیند این صحبت ها برداشت می شود، همین است. اما اگر دولت 
هم مالیات و هم عوارض خروج را از مس��افران س��فرهای خارجی مطالبه 
كند، این مس��ئله مطمئنا بر گردش��گری، اثر منفی خواهد گذاشت. این 
همان انتقادی است كه فعاالن گردشگری مطرح می كنند و صاحب نظران 
اقتصادی نیز به آن نقد دارند. آنها معتقدند توسعه پایه های مالیاتی بیش از 
هر موضوع دیگری در اولویت دولت است و به  جای دریافت عوارض خروج 
و مالیات بهتر است به توسعه پایه های مالیاتی و همینطور مدیریت فرارها 

و معافیت های مالیاتی پرداخته شود.
لوكس نشینان چقدر از بودجه ۹۹ را تامین می كنند؟

از سال گذشته و با كاهش امکان صادرات نفت ایران بود كه نگاه دولت 
ب��ه مقول��ه مالیات در الیحه بودجه س��ال ۹۹ متمركز ش��د. در این بین، 
مناب��ع جایگزین درآمدهای نفتی از جمله موضوعات قابل بحث در الیحه 

بودجه س��ال آینده است. به اعتقاد اقتصاددانان، منابعی همچون واگذاری 
دارایی های مالی و س��رمایه ای كه دولت برای درآمدزایی در بودجه ۹۹ در 
نظر گرفته، چندان عملیاتی نخواهند ش��د و بهترین جایگزین درآمدهای 

نفتی، همان اصالح نظام مالیاتی است.
آنه��ا معتقدند دولت بای��د از معافیت ها و فراره��ای مالیاتی درآمدزایی 
كند، نه اینکه از مالیات دهندگان بیش��تر مالیات بگی��رد. به عنوان نمونه 
باید معافیت هنرمندان از مالیات لغو شود، زیرا ۱0درصد از آنها درآمدهای 
خیلی باالیی دارند و طبیعی اس��ت كه مش��مول مالیات شوند. همچنین 
برخی از كارشناس��ان اقتصادی، منابع درآمدی جایگزین برای درآمدزایی 
دولت را اخ��ذ مالیات از گروهای ثروتمند جامعه، ماش��ین ها و خانه های 
لوكس عنوان می كنند كه در نتیجه این امر، رش��د و عدالت اجتماعی در 

جامعه محقق خواهد شد.
در این راستا، اخیرا كمیسیون تلفیق مجلس مصوب كرده كه واحدهای 
مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوكابین واقع در ایران در سال 
۹۹ و ۹8 مش��مول مالیات بر دارایی س��االنه ش��وند. در واقع، اخذ مالیات 
از خانه و خودروهای لوكس می تواند برای دولت درآمدزایی چش��مگیری 
داش��ته باش��د كه با تصویب این موضوع از سوی كمیسیون تلفیق بودجه 
س��ال ۹۹، می توان تاحدودی به جبران كاهش درآمدهای نفتی در الیحه 

بودجه سال ۹۹ امیدوار بود.
از نرخ خانه ها تا خودروهای مشمول مالیات

براساس مصوبه كمیسون تلفیق مجلس، هر واحد مسکونی با احتساب 
عرصه و اعیان با ارزش روز معادل ۱00 میلیارد ریال و بیشتر به نرخ های 

زیر مشمول مالیات بر دارایی است:
* نسبت به مازاد ۱00 میلیارد ریال تا ۱۵0 میلیارد ریال، یک در هزار
* نسبت به مازاد ۱۵0 میلیارد ریال تا ۲۵0 میلیارد ریال، دو در هزار

* نسبت به مازاد ۲۵0 میلیارد ریال تا 400 میلیارد ریال، سه در هزار،
* نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال تا 600 میلیارد ریال، چهار در هزار

* نسبت به مازاد 600 میلیارد ریال به باال، پنج در هزار
به گفته نایب رئیس كمیس��یون تلفیق بودجه س��ال ۹۹، در محاس��به 
مالیات موضوع این بند هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه 
مشمول مالیات است. به گزارش ایسنا، همچنین انواع خودروهای سواری 
و وانت دوكابین دارای شماره انتظامی شخصی به ارزش ۱0 میلیارد ریال 
و بیش��تر براس��اس ارزش روز خودرو به نرخ های زیر مش��مول مالیات بر 

دارایی است:
* نسبت به مازاد ۱0 میلیارد ریال و تا ۱۵ میلیارد ریال، 0.۵درصد
* نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال تا ۳0 میلیارد ریال، یک درصد

* نسبت به مازاد ۳0 میلیارد ریال به باال، ۱.۵درصد
كدام خودروها و خانه ها معاف از مالیات هستند؟

همچنین طبق مصوبه كمیسیون تلفیق، مواردی همچون واحدهای مسکونی 
در حال س��اخت، امالک و خودروها در س��ال تملک، واحدهای مس��کونی و 
خودروهای متعلق به اشخاص، خودروهای تولید و مونتاژ داخل قبل از فروش 
توسط كارخانجات سازنده و مونتاژكننده و خودروهای وارداتی قبل از فروش 

توسط نمایندگان رسمی، از این نوع مالیات معاف هستند.
بنابرای��ن با توجه به اهمیت اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوكس در 
راس��تای درآمدزایی برای دولت در الیح��ه بودجه ۹۹، با تصویب این نوع 
مالیات از س��وی كمیس��یون تلفیق بودجه تا حدودی می توان به جبران 
كاهش درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده و درآمدزایی منابع جایگزین 
آن امیدوار بود. زیرا به گفته اقتصاددانان، دولت با تصویب این نوع مالیات 
می تواند درآمد زیادی را كسب كند. همچنین با تصویب این نوع مالیات، 
دیگر فش��ار اخذ مالیات بر افراد ضعیف جامعه و فعاالن اقتصادی نخواهد 
بود، بلکه به جای اخذ مالیات بیشتر از مؤدیان معافیت ها كشف می شوند و 
پایه مالیاتی گسترش می یابند تا هر كس طبق درآمد و میزان سرمایه خود 
مالیات بپردازد. در نتیجه از پیامدهای مثبت این امر می توان به عدم ركود 

اقتصادی، كاهش معافیت های و فرارهای مالیاتی و... اشاره كرد.
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هشدار درباره ویروس مرگبار کرونا
ویروس کرونا چقدر به اقتصاد جهانی آسیب 

 زده است؟
وی��روس مرگب��ار كرونا، پ��س از آنکه یکی از ش��هرهای پرجمعیت چین را 
درنوردی��د، حاال اقتص��اد جهانی را تحت تاثیر خود قرار داده اس��ت، به طوری 
كه آمارهای اتحادیه حمل ونقل بین المللی هوایی نشان می دهد ثبت پروازها به 
سمت مناطق آسیایی 8درصد كاهش یافته است. در همین حال، اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و چین نیز در اطالعیه ای به تجار ایرانی در مورد ویروس مرگبار 
كرونا هشدار داد و از آنها خواست تا پیش از سفر به چین، آخرین وضعیت شیوع 

ویروس در مقصد را رصد كنند.
به گزارش بلومبرگ، گلدمن س��اكس اعالم كرد: گسترش ویروس كرونا در 
چی��ن كه در حال حاضر تهدید بزرگ بین المللی به حس��اب می آید توانس��ت 
تقاضای جهانی نفت را ۲60هزار بشکه در روز كاهش دهد و مفهوم آن این است 

كه قیمت نفت در بازارهای جهانی امکان كاهش حدود سه دالر وجود دارد.
اكثر كاهش تقاضایی كه اتفاق می افتد مربوط به س��وخت جت است چراكه 

شیوع ویروس كرونا باعث كاهش مسافرت ها و نیز پروازها شده است.
ویروس كرونا مش��ترک بین حیوان اس��ت اما برخی از آنها می تواند با انجام 
جهش از داخل گونه  فراتر بروند. همان اتفاقی كه در ویروس سارس اتفاق افتاد 
كه این صورت ویروس می تواند در بین انس��ان هم ش��یوع یابد. از زمان توسعه 
این ویروس صدها نفر بیمار شده اند كه سالمتی آنها در مرز هشدار و محدوده 

خطر قرار گرفته است.
براساس آمارهای اتحادیه حمل ونقل بین المللی هوایی، ثبت پروازها به سمت 
منطقه آسیایی 8درصد كاهش وجود داشت، اما مسافرت ها به دیگر نقاط تأثیر 
بسیار كمتری داشته است. از آنجایی كه تأثیر اصلی بر روی تقاضای سوخت های 
هواپیما اس��ت بنابراین چش��م انداز تقاضا كه بتواند قیمت را بیش از این پایین 
بکش��د هنوز مبهم اس��ت. قیمت جهانی نفت نیز تقریباً میل به كاهش نشان 

داده است.

گزارش های اجالس داووس درخصوص ایران چه می گوید؟
از داووس تا ایران

پنجاهمین دوره اجالس داووس با شركت بیش از ۳ هزار نفر از كارفرمایان، 
سیاس��تمداران، دانش��گاهیان و نمایندگان عال��ی س��ازمان های پولی و مالی 
بین المللی، منطقه ای و س��ایر نهادهای جامعه مدنی برگزار شده است. یکی از 
گزارش هایی كه به طور سنتی در این اجالس ارائه می شود چشم انداز اقتصادی 
جهان )World Economic Outlook( توس��ط صندوق بین المللی پول 

است. 
به گزارش ایبنا، طبق آمارهای این گزارش، رش��د اقتصادی جهان در س��ال 
۲0۱۹ به میزان ۲.۹درصد برآورد شده است و برای سال میالدی جاری )۲0۲0( 
و س��ال آتی )۲0۲۱( به ترتیب ۳.۳درصد و ۳.4درصد پیش بینی ش��ده است. 
 Global Economic البته بانک جهانی نیز در گزارش مش��ابه دیگری با نام
Prospects، چشم اندازی از رشد اقتصادی كشورها و حجم اقتصاد جهانی ارائه 
می كند؛ آنچه كه در هر دوی این گزارش ها مشترک است این است كه علی رغم 
وجود چش��م انداز مثبت از رش��د اقتصادی جهان، پیش بینی های قبلی هر دو 
نهاد برای سال جاری و سال آتی كه در اواسط سال گذشته میالدی ارائه شده 
است، با كاهش همراه بوده است. برای این اصالح و كاهش پیش بینی ها از رشد 

اقتصادی دالیل متعددی ذكر شده است.
اولین عامل ریس��ک های ژئوپلیتیکی اس��ت كه در گزارش صندوق 
بین المللی پول به طور خاص و در س��ه قس��مت از آن بر روابط ایران 
و آمریکا تاكید ش��ده است. با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد جهانی 
هرگونه درگیری مستقیم بین دو كشور نه تنها منطقه خاورمیانه را در 
باتالقی از خسارت های فجیع فرو خواهد برد بلکه كل اقتصاد جهانی را 
با مشکالت ناشی از كمبود عرضه نفت و نااطمینانی از تشدید تنش ها 
و تس��ری آن به س��ایر مناطق دنیا مواجه خواهد كرد. البته بخش��ی 
دیگر از این گ��زارش نیز به وجود »ناآرامی های اجتماعی و مدنی« در 
برخی از كشورها اشاره دارد. در این گزارش از كشورهای عراق، لبنان، 
سوریه، یمن و لیبی به عنوان خواستگاه های تحوالت اجتماعی ناشی از 
بی اعتمادی به نهادها و زیرساخت های قانونی آنها نام برده شده است. 

دومین عامل تشدید ایده های حمایت گرانه از اقتصاد و تولید ملی با 
محوریت آمریکاست كه سبب افزایش تعرفه های تجاری بین آمریکا و 
سایر شركای عمده تجاری آن، به ویژه چین است و با ایجاد اصطکاک 
در فضای كس��ب وكار باعث كاهش س��رعت اقتصادها طی یک س��ال 
گذشته شده است. نکته مهم این است كه این ایده عالوه بر اختالل در 
حوزه های  اقتصاد، فناوری اطالعات و زنجیره های ارزش، به حوزه های 
امنیت ملی و دس��تکاری نرخ های ارز نیز س��رایت كرده و توانس��ته  تا 

حدودی فضای حل و فصل تنش های تجاری را ناپایدار سازد.
س��ومین عامل نیز به ش��رایط جوی و بالیای آن ارتباط داده شده است. در 
ای��ن محور نیز ح��وادث متعددی از جمله توفان های كارائیب، خشکس��الی و 
آتش س��وزی در استرالیا، سیل در شرق آسیا و خشکس��الی در جنوب آفریقا 
نام برده ش��ده است.  با مطرح ش��دن تهدید رشد اقتصاد جهانی از كانال های 
متعدد، اكنون س��وال این است كه در چنین شرایطی اولویت سیاست گذاری 
در س��طح جهان��ی و اقتصادهای داخلی باید حائز چه مش��خصات و ترتیباتی 
باش��د؟ آنچه ك��ه در گزارش صندوق بر آن تاكید ش��ده اس��ت، لزوم افزایش 
همکاری های چندجانبه بین مقامات كش��ورها و همچنین اتخاذ سیاست های 
پولی و مالی انبساطی برای كشورهایی است كه از ظرفیت كافی برای طراحی 
بس��ته های پولی و مالی برخوردار هس��تند. هرچند كه نشانه هایی از پیشرفت 
مذاكرات تجاری بین آمریکا و چین هویدا ش��ده اس��ت، ولی بنابر این گزارش 
این نشانه ها هنوز به اندازه كافی معنادار نیستند و هرگونه تشدید در وخامت 
روابط حوزه های تجاری و فناوری اطالعات می تواند با تضعیف اعتماد بازیگران 
بازارها، سرمایه گذاری را كاهش داده و در یک افق بلندمدت تر كاهش اشتغال 
و بهره وری را به همراه داش��ته باش��د كه در نتیجه به كاهش رش��د اقتصادی 
منتهی خواهد ش��د، بنابراین نیاز اس��ت كه مقامات كشورها هرچه سریع تر و 
به نحو موثرت��ری با تقویت همکاری در این حوزه ها،  زمینه های بهبود رش��د 
اقتص��ادی را فراهم كنند. البته هنوز گزارش تفصیلی صندوق بین المللی پول 
از چش��م انداز اقتصاد جهانی منتشر نشده است ولی همین گزارش موجز نیز 
داللت های متعددی برای اقتصاد ایران در بازارهای مالی و تنظیم  سیاست های 
اقتصادی به همراه دارد. یکی از مهمترین این داللت ها، با توجه به مساله كسری 
بودجه و لزوم اصالحات ساختاری، بازنگری در سیاست های توزیع یارانه ها برای 
طیف متنوعی از كاالها چه در بخش ریالی و چه در بخش ارزی آن اس��ت كه 
حجم قابل توجهی از منابع پولی را به خود اختصاص داده است. امید است با 
اس��تقبال از این اصالحات توسط سیاس��ت گذاران، اطمینان فعاالن بازارها به 
كاهش عدم تعادل های داخلی و در نتیجه تسهیل شدن شرایط بخش مالی، روند 

بهبود رشد اقتصادی تسریع یابد.
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سود بانکی واحدهای مسکن مهر در اختیار دالالن از 4درصد به ۱8درصد افزایش 
یافت. این خبری است كه مدیركل دفتر توسعه امور مسکن شركت عمران شهرهای 

جدید اعالم كرده است.
نادر عربی با یادآوری اینکه در شهرهای جدید از كل واحدهای مسکن مهر تعهد 
ش��ده حدود ۳۵0 هزار واحد اس��ت، گفت:  از این تعداد ابنیه ۳۳۵ هزار واحد كامل 
شده و ۲۵0هزار واحد نیز به متقاضیان تحویل داده  شده است. هم اكنون نیز حدود 

80 هزار آماده تحویل است كه بیشتر آنها در شهرهای پردیس و پرند قرار دارند.
به گزارش خبرآنالین، او با اشاره به اینکه به  جز شهرهای جدید حومه تهران به 
 ندرت شهری جدیدی داریم كه واحد مسکن مهر نیمه تمام داشته باشد، گفت: در 

این شهرها مسکن مهر یا در مرحله فروش اقساطی و یا تحویل داده  شده است.
وی درباره دالیل نیمه تمام ماندن مسکن مهر شهرهای حومه پایتخت افزود:  در 
این ش��هرها مسکن مهر به  صورت انبوه سازی بوده است. در حدود ۱00 هزار واحد 
مسکن مهر در هر یک از شهرهای پردیس و پرند ساخته می شود كه این تعداد مانند 
یک شهر است و این واحدها عموماً در زمین های بکر فاقد امکانات و خدمات ساخته 
 شده است، بنابراین تا آماده شدن زمین برای ساخت، زمان زیادی صرف شده و همه 

این موارد به روند طوالنی ساخت واحدها منجر شده است. در این مدت قیمت ها نیز 
افزایش  یافته است. درعین حال این پروژه ها قرار بوده است كه با پول خود مردم و 
تسهیالت بانکی ساخته شود. این مقام مسئول در شركت عمران شهرهای جدید با 
بیان اینکه تعداد كمی متقاضی داریم كه واحد آنها فروش اقساطی شده اما تحویل 
داده نشده است، تصریح كرد:  عمده مشکل نیز چند مورد نقص اساسی نظیر نبود 
آسانسور است. نبود آسانسور در سال های گذشته یکی از مشکالت اساسی به  ویژه 
در پروژه های انبوه سازی مسکن مهر بوده است كه خوشبختانه این مشکل هم اكنون 
حل وفصل ش��ده اس��ت. برای مثال در پروژه های مسکن مهر پردیس در فاز ۱۱ در 
اغلب موارد آسانس��ور یا نصب ش��ده و یا خریداری ش��ده و در حال نصب است و در 

برخی فازها مثل فاز 8 پردیس نیز این مورد به  تدریج در حال انجام است.
عربی با اش��اره به ۱0 هزار واحد آماده واگذاری در شهر جدید پردیس، گفت: در 
بیشتر موارد مردم برای تحویل واحد مراجعه نکرده اند. تحویل كامل واحد نیازمند 
چند اتفاق است. برای مثال در فاز ۱۱ پردیس واحدها با تمامی امکانات و متناسب با 
قراردادی كه با سازنده بسته  شده است واگذار می شود. واحدهای زون های 4 و ۵ فاز 
۱۱ پردیس )كوزو( با تمام امکانات و متناسب با قراردادی كه با سازنده بسته شده، 

تکمیل و به متقاضیان تحویل داده  شده است. درعین حال در همین پروژه ها، دولت 
به ازای هر واحد حدود ۱00میلیون تومان از منابع داخلی خود هزینه كرده است، 

ولی تالش می شود تا زمانی كه واحد سکونت پذیر نباشد تحویل داده نشود.
مدیركل دفتر توسعه امور مسکن شركت عمران شهرهای جدید گفت:  در مواردی 
نیز حتماً نیاز به حضور متقاضی در واحد اس��ت تا تمام امکانات كامل ش��ود. برای 
مثال در مورد انشعابات، شبکه آماده است و برای نصب كنتور، متقاضی حتماً باید 
در واحد ساكن شود. البته ممکن است در برخی پروژه ها ایراداتی وجود داشته باشد 
اما در زمان تحویل، چک لیستی وجود دارد كه با حضور متقاضی، سازنده و نماینده 
ش��ركت عمران شهر جدید، بررسی می شود و در صورت نقص سازنده موظف به تا 

شش ماه پس از تحویل این نواقص را برطرف كند.
عربی واس��طه گری در خریدوفروش واحدهای مس��کن مهر را یکی از مشکالت 
ش��هرهای جدید برشمرد و افزود: تالش می ش��ود این موضوع نیز سروسامان پیدا 
كند. هم اكنون برنامه ای را تهیه  كرده ایم كه در صورت تصویب، با این موارد برخورد 
می ش��ود و س��ود وام بانکی واحدهایی كه تحویل گرفته نمی ش��وند از 4درصد به 

۱8درصد افزایش یابد.

روند رش��د قیمت مسکن ش��هر تهران در یک سال گذش��ته )منتهی به آذرماه 
۱۳۹8( از كاهش 4.۲درصدی س��رعت رش��د قیمت ها نسبت به سال قبل حکایت 
دارد، به طوری كه رش��د ماهانه قیمت مسکن شهر تهران از حدود ۷درصد در سال 
گذش��ته به ۲.8درصد در سال جاری رسیده اس��ت. میانگین رشد متوسط قیمت 
مس��کن به صورت ماه به ماه قبل برای یک دوره ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹8 
در ش��هر تهران ۲.۹درصد بوده و این در حالی اس��ت كه این ش��اخص در اس��فند 
پارسال ۷ تا 8درصد اعالم شد. به گزارش ایسنا، مقایسه رشد نقطه به نقطه  ساالنه 
قیمت مسکن نیز از كند شدن روند افزایش قیمت حکایت دارد. آذرماه سال ۱۳۹۷ 
متوسط قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران ۹ میلیون و 6۳0 هزار تومان بود كه 
نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن  ۹۳درصد افزایش یافت؛ در حالی كه این عدد 

برای آذر امسال 40درصد بوده است.
دفتر اقتصاد مس��کن، متوس��ط قیمت مس��کن در تهران طی آذرماه  ۱۳۹8 را 

مت��ری ۱۳میلیون و 4۷0 هزار توم��ان اعالم كرد. در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه در 
شهر تهران، بیشترین رشد ماهانه معادل ۱۱.4درصد در اردیبهشت و كمترین رشد 

ماهانه در شهریورماه معادل منفی ۳.۵درصد بوده است.
با وجود نگرانی ها از افزایش قیمت مس��کن در ماه گذش��ته، بررس��ی كلی بازار 
ب��ا توجه به ظرفیت آن، قرار گرفتن بازار مس��کن در ی��ک روند صعودی قیمت را 
دور از ذهن می س��ازد؛ هرچند با توجه به آمار اتحادیه امالک از رش��د ماهانه ۱۲8 
و ۱۱درصدی معامالت مس��کن در آذر و دی، نش��انه هایی از افزایش نس��بی توان 
متقاضیان مصرفی دیده می شود. البته چهار ماه پایانی سال با توجه به ذهنیت تورم 
سیستماتیک برای سال آینده معموال ماه های پرمعامله ای در بازار مسکن هستند كه 

افزایش معامالت و به تبع آن افزایش نسبی قیمت را در پی دارد.
در دی امس��ال، معامالت ملک در تهران و كل كش��ور به ترتیب ۱۱ و ۱۹درصد 
نسبت به ماه قبل افزایش پیدا كرد. این در حالی است كه پیش بینی می شد شاهد 

افت موقت خرید و فروش مس��کن باشیم. رشد نس��بی قراردادهای خرید و فروش 
مسکن در حالی اتفاق افتاده كه ماه قبل رشد ماهانه معامالت در تهران و كل كشور 

به ترتیب ۱۲8 و ۵۲درصد به ثبت رسید.
آمار ساالنه نیز گویای افزایش ۳۵ و۱۲درصدی خرید و فروش ملک در تهران و 
ایران طی دی ۱۳۹8 نس��بت به دی  ۱۳۹۷ است. براساس اعالم اتحادیه مشاوران 
ام��الک تهران، دی  امس��ال بالغ بر ۱۲ هزار و 48 ق��رارداد خرید و فروش ملک در 
پایتخت امضا شده كه نسبت به ماه قبل ۱۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 

۳۵درصد رشد نشان می دهد.
همچنین دی ماه ۱۳۹8 در كل كش��ور ۵6 هزار و ۳۹۳ مبایعه نامه امضا شده كه 
نس��بت به 4۷ هزار و ۹۹ قرارداد خرید و فروش در ماه قبل ۱۹درصد و نس��بت به 
۵0 ه��زار و ۱۵8 معامله دی ماه  ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۲درصد افزایش یافته اس��ت. آمار 
قیمت دی ماه هنوز از سوی وزارت راه و شهرسازی و بانک مركزی اعالم نشده است.

سود وام مسکن مهر چه کسانی افزایش می یابد؟

مقایسه رشد قیمت مسکن در سال 97 و 98

ترمز رشد قیمت مسکن کشیده شد

شنبه
5 بهمن 1398

شماره 1480



رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد
طرح گواهی اعتبار مولد »گام« به مرحله 

نهایی رسید
رئی��س كل بان��ک مركزی گفت طرح تامین مالی تولی��د با ظرفیت اولیه 
۵0 هزار میلی��ارد تومان تأمین اعتبار، از طریق تعدادی از بانک های دولتی 
و خصوصی برای حمایت از واحدهای تولیدی فعال كشور اجرایی می شود.

عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
نوش��ت:  طرح»گام« یکی از برنامه های بانک مرك��زی با كمک نظام بانکی 
كش��ور اس��ت كه در چارچوب مدیریت نقدینگی، تالش خواهد كرد امکان 
تأمین غیرتورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیره تولید را خصوصاً برای 

واحدهای كوچک و متوسط، فراهم سازد.
رئی��س كل بانک مرك��زی گفت: گواه��ی اعتبار مول��د »گام« به عنوان 
ی��ک اب��زار بازارمحور و با قابلیت نقل و انتقال، در بازارهای پول و س��رمایه، 

تسهیالت جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه های تولیدی فراهم می سازد.
وی اف��زود: در این طرح، تولیدكنندگان برمبنای فاكتور خرید مواد اولیه 
و واس��ط از بانک عامل درخواست انتش��ار و تضمین گواهی اعتبار مولد در 
سررس��ید كرده و به بنگاه فروش��نده م��واد اولیه تحوی��ل می دهند. دارنده 
می تواند گواهی را تا سررس��ید نگه دارد یا می تواند به فروش��نده مواد اولیه 

خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل كند.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بانک مركزی، سیاست های ارزی، پولی 
و اعتب��اری خود را بر محور كنترل ت��ورم و همزمان، حمایت از رونق تولید 
و رش��داقتصادی غیرنفتی، متمركز س��اخته است و این سیاست را با قدرت 

ادامه خواهد داد.

در هفته ای که گذشت اتفاق افتاد
نوسان اندک سکه و طال

طب��ق اعالم نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، وضعیت هفته اخیر 
بازار س��که و طال به گونه ای بوده اس��ت كه به دلیل نوسان نرخ ارز و باتوجه 
به نوس��انات محدود قیمت های جهان��ی، بازار داخل نیز ب��ا كمی تغییرات 

افزایشی پیش رفت.
محمد كشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار سکه 
و طال در هفته ای كه گذش��ت، اظهار كرد: در این هفته همچون دو 
هفته گذشته تغییرات قیمت جهانی طال، مختصر بوده است. ضمن 
اینکه باتوجه به كاهش تنش های خاورمیانه، قیمت انس جهانی نیز 

نوسان چندانی نداشت. 
نایب رئی��س اتحادی��ه طال و جواهر ته��ران با بیان اینک��ه در بازار داخل، 
باتوج��ه به نوس��انی كه روی قیمت ارز وجود داش��ت، قیمت س��که و طال 
نی��ز با افزایش مواجه ش��د، گف��ت: در حالی كه قیمت جهانی طال نوس��ان 
چندانی نداشته است، ایام فاطمیه، شرایط جوی و سردی هوا و بارش ها نیز 
سبب شده تا بازارها كمی خلوت تر و دادوستدها كمتر باشد، بنابراین همین 
موضوع نش��ان می دهد كه عامل تقاضا باعث افزایش قیمت ها نبوده است و 

تنها قیمت ارز تاثیرگذار بر قیمت های سکه و طال شده است.
وی خاطرنش��ان كرد: افزایش قیمت ارز عامل اصلی افزایش قیمت طال و 
س��که بوده و سبب شده قیمت س��که در حدود  ۱۳0 هزار تومان نسبت به 
ابتدای هفته كه 4میلیون و ۷80هزار تومان بوده اس��ت، افزایش یافته و به 

4میلیون و ۹۱0 هزار تومان برسد.
كش��تی آرای افزود: قیمت هر گرم طالی ۱8 عیار نیز در طول هفته اخیر 
از 48۵ هزار تومان تا 4۹8 هزار تومان تغییرات داش��ته است. این در حالی 
است كه در این هفته تغییرات انس جهانی نیز از ۱۹۵0 دالر تا ۱۹60 دالر 

نوسان داشته است.
نایب رئی��س اتحادیه طال و جواهر تهران برای هفته آینده پیش بینی كرد: 
با  توجه به اقداماتی كه بانک مركزی انجام داده و برنامه ریزی كرده اس��ت، 
قیم��ت ارز در همین مح��دوده خواهد ماند و بالطبع بازار س��که و طال نیز 

متعادل پیش خواهد رفت.

بانکنامه

در آبان امسال موضوع مالیات س��تانی از سپرده های بانکی مطرح شد، ولی وزیر 
اقتصاد در واكنش به این خبر گفت »در طرح قانون مالیات های مس��تقیم تاكنون 
چنین موضوعی مطرح و بررسی نشده است.« به تازگی دوباره سخنگوی كمیسیون 
تلفیق بودجه گفت: »در كمیس��یون تلفیق پیش��نهاد دادیم از سپرده های بیش از 
یک میلیارد تومان، یک درصد از س��ود س��پرده و نه اصل س��پرده، در سال مالیات 

اخذ شود.«
سوال این است كه این تصمیم چه تاثیری بر اقتصاد خواهد گذاشت؟ به گزارش 
تابن��اک، بعد از تحریم های ش��دیدی كه علیه ص��ادرات نفت ایران اعمال ش��د و 
درآمدهای نفتی دولت به شدت كاهش پیدا كرد، افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از 

اصلی ترین گزینه ها برای جبران كاهش درآمدهای نفتی اعالم شد.
با رونمایی از الیحه بودجه س��ال آینده مش��خص ش��د كه دولت برای سال ۹۹ 
از محل مالیات س��تانی درآمدی در ح��دود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
است كه این رقم در مقایسه با درآمدهای مالیاتی مصوب در بودجه سال ۹8، رشد 

۲۵درصدی را نشان می داد.  
با شروع بررسی الیحه بودجه سال ۹۹ در كمیسیون تلفیق بودجه، سعی شد تا 
پایه های مالیاتی گس��ترش یابد تا دولت بتواند آنچه را كه برای درآمدهای مالیاتی 
در سال آینده در نظر گرفته است را محقق سازد. به همین منظور، به تازگی دوباره 
موضوع مالیات ستانی از سپرده های بانکی از سوی هادی قوامی سخنگوی كمیسیون 

تلفیق بودجه مطرح شد.
موضوعی كه در آبان ماه امسال نیز مطرح شده بود اما فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، 
آن را رد كرده بود. در اوایل آبان طی خبری اعالم شد سازمان امور مالیاتی و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی تصمیم به اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی و سود سهام 
دارند. در این خبر آمده بود: در متن پیش نویس اصالح قانون مالیات های مستقیم 
پیش بینی شده كه دولت بتواند از محل اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی و سود 

سهام درآمدی به میزان ۲0 تا ۳0 هزار میلیارد تومان داشته باشد.
بعد از انتشار این خبر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد طی مصاحبه ای در واكنش به 
ادعای مطرح شده در برخی رسانه ها مبنی بر برنامه وزارت اقتصاد برای اخذ مالیات 
از س��پرده های بانکی و سود آنها گفت: در طرح قانون مالیات های مستقیم تاكنون 

چنین موضوعی مطرح و بررسی نشده است.
چند درصد سپرده بانکی باالی یک میلیارد است؟

هرچن��د كه خبرهایی مبنی بر عبور نقدینگ��ی از ۲ هزار هزار میلیارد تومان در 
سال جاری منتشر شده است اما آنچه به عنوان رسمی و براساس گزارش های بانک 
مركزی می توان گفت تا خردادماه سال جاری میزان نقدینگی ۱۹80 هزار میلیارد 

تومان بوده است.
نقدینگی خود از دو بخش تش��کیل ش��ده اس��ت: پول و ش��به پول. پول شامل 
س��پرده های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک ها و اسکناس و مسکوک در دست 
اش��خاص و ش��به پول شامل س��پرده های س��رمایه گذاری مدت دار، قرض الحسنه 
پس انداز و س��پرده های متفرقه می باشد، بنابراین با توجه به تعاریف باال، شبه پول 
می تواند بیانگر میزان سپرده های بانکی باشد. در خردادماه سال جاری میزان شبه 
پول ۱66۹ هزار میلیارد تومان گزارش ش��ده است. این میزان 84درصد نقدینگی 
كشور است. هرچند كه در خبر منتشرشده در آبان ماه، گویا همه سپرده های بانکی 
مش��مول مالیات بودند اما در پیشنهادی كه به تازگی در این باره مطرح شده است 
تنها س��پرده های بانکی باالی یک میلیارد تومان مشمول مالیات هستند، بنابراین 

تمام رقم شبه پول مشمول مالیات ستانی نیست.
مركز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان بودجه به زبان ساده كه به تازگی 
منتش��ر كرد، اعالم كرد كه نزدیک به 0.۱درصد )یک از هزار( حس��اب های بانکی 
شخصی، باالی یک میلیارد تومان موجودی دارند. اگر بخواهیم به لحاظ تعداد عنوان 
كنیم كه چند حساب باالی یک میلیارد تومان موجودی دارند، باید به صحبت های 
س��یف، رئیس كل سابق بانک مركزی مراجعه كنیم. هرچند كه آمار كمی قدیمی 
اس��ت اما باید گفت رئیس كل سابق بانک مركزی در مصاحبه ای در ۹ شهریورماه 
۱۳۹۵ اع��الم كرد: 44۷ میلیون حس��اب بانکی وجود دارد ك��ه از این تعداد 4۳۹ 

میلیون مربوط به اشخاص حقیقی است.
با فرض ثابت بودن حساب های شخصی می توان گفت كه بالغ بر 4۳۹ هزار حساب 

بانکی متعلق به اشخاص حقیقی باالی یک میلیارد تومان موجودی دارند.
هادی قوامی، سخنگوی كمیسیون تلفیق مجلس درباره درآمد دولت در صورت 
اخذ مالیات از س��ود س��پرده های كالن بانکی، گفت: 80درصد سپرده  های بانکی، 
رقم   های بزرگ اس��ت و در حال حاضر نظام بانکی ساالنه 400 هزار میلیارد تومان 
س��ود بابت س��پرده ها به مردم پرداخت می كند. 80درصد این مبلغ، می  شود ۳۲0 
هزار میلیارد تومان. یک درصد این رقم ۳۲00 میلیارد تومان می  شود. یعنی دولت 
می  تواند از راه اجرای این طرح ساالنه ۳۲00 میلیارد تومان درآمد داشته باشد كه 

عدد قابل توجهی است.

مزایا و معایب مالیات ستانی از سپرده های میلیاردی
از معایبی كه برای مالیات س��تانی از س��پرده های بانکی از آن یاد می شود، خروج 
سپرده ها از بانک و برهم خوردن ثبات اقتصادی عنوان می شود. غالمرضا تاجگردون 
رئیس كمیس��یون برنامه و بودجه طی مصاحبه ای گفت: در كشور ما كه نرخ تورم 
40درصد و سود سپرده حدود ۱۵ تا ۱8درصد است اگر بخواهیم از سود سپرده ها 
مالیات بگیریم پول ها از سیستم بانکی خارج می شود بنابراین این كار انجام نمی شود.

از مزایای مالیات ستانی از سپرده های باالی یک میلیارد تومان این است كه به هر 
حال دولت درآمدی از این طریق به دست خواهد آورد كه رقم تقریبی آن در سال 

۳۲00میلیارد تومان برآورد می شود.
وحید ش��قاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی معتقد است: در حال 
حاض��ر در اقتص��اد دول��ت از تولیدكننده ای كه زحمت می كش��د و تالش می كند 
مالیات ه��ای تحت عنوان مالیات بر درآمد و مالیات بر مش��اغل دریافت می كند یا 
مردم عادی كه یک س��اندویچ خریداری می كنند مالیات��ی تحت عنوان مالیات بر 
ارزش افزوده پرداخت می كنند چرا نباید كس��ی كه سود سپرده میلیاردی دریافت 

می كند، مالیات پرداخت كند؟
او در پاس��خ به این پرس��ش كه برخی ها می گویند اگر ما از س��ود س��پرده های 
بانک��ی مالیات دریافت كنیم آنگاه س��پرده گذاران پول های خود را از بانک ها خارج 
می كنند، گفت: در طرح فعلی كه پیشنهاد داده شده است، اوالً قرار نیست از همه 
سپرده گذاران مالیات بر سود سپرده اخذ شود و قرار است به عنوان مثال از كسانی 
كه باالی یک میلیارد تومان س��پرده دارند مالیات س��تانی شود و ثانیاً قرار نیست از 
اصل سپرده مالیات اخذ شود بلکه قرار است از سود سپرده آن هم به میزان بسیار 

ناچیز یک درصد مالیات گرفته شود.
وی افزود: این س��پرده هایی كه به دلیل مالیات ستانی قرار است از بانک ها خارج 
شوند، كجا بروند؟ قرار است تبدیل به مسکن، طال، ارز و ... بشود. خب، وقتی طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شود طرف پولش را به هر كدام از موارد فوق تبدیل 
كند باید مالیات بدهد. لذا از نظر من این مالیات بر سود سپرده بانکی مناسب است 
و باید برای سپرده هایی از یک میزان باالتر اعمال شود تا آن قشری كه زندگی آنها 

از این سود سپرده ها تامین می شود تحت الشعاع قرار نگیرد.

میزان سپرده های بانکی چقدر است و چند درصد از نقدینگی را شامل می شود؟

پیدا و پنهان مالیات ستانی از سپرده بانکی

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

5 بهمن 1398

شماره 1480



در پایان بهمن ماه راه اندازی می شود
وعده جدید فروش استقراضی

زمزمه های راه اندازی اختیار معامالت و خرید و فروش استقراضی 
از س��ال ۱۳۹۵ به گوش می رسد و از آن زمان تاكنون نه تنها زمان 
راه اندازی آن از زبان مس��ئوالن متغیر بوده، بلکه ماهیت آن نیز به 
چالش كش��یده ش��ده و در برهه ای از زمان مطرح ش��د كه كمیته 
فقهی س��ازمان بورس فروش اس��تقراضی را مشروع نمی داند و قرار 
اس��ت ابزاری با نام فروش تعهدی جایگزین فروش استقراضی شود، 
با این حال پرونده فروش اس��تقراضی بس��ته نشده و همچنان وعده 

تحقق آن تا پایان سال پابرجاست.
به گزارش ایسنا، پاییز سال ۱۳۹۵ بود كه رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار ابراز امیدواری كرد كه اختیار معامالت و خرید و فروش 
استقراضی به زودی عملیاتی شود، اما از آن زمان تا سال ۱۳۹۷ این 
موضوع تقریبا مسکوت ماند تا اینکه در پاییز سال ۱۳۹۷، محمدی 
باز هم اعالم كرد تا پایان س��ال، ابزار آتی روی س��بد سهام فروش 
استقراضی و ابزار وارانت، ابزار تامین مالی بیمه اتکایی و ابزار بدهی 

رویدادهای طبیعی در بازار سرمایه ایران راه اندازی می شود.
در نخس��تین روز اسفندماه همان سال بود كه مدیرعامل شركت 
ب��ورس نی��ز با اش��اره به طراح��ی ابزاره��ای مالی جدی��د در بازار 
س��رمایه اظهار كرد كه برای راه اندازی وارانت و فروش استقراضی، 
محدودیت ه��ای فنی داریم، چراكه س��امانه معامالتی موجود برای 
بازار نقد طراحی ش��ده اس��ت، ل��ذا برای رفع ای��ن محدودیت ها با 
هم��کاری تع��دادی از ش��ركت ها در حال بهبود س��امانه معامالتی 
هستیم تا بتوانیم معامالت ابزارهای غیرنقد را نیز راه اندازی كنیم.

به گفته علی صحرائی، پیش نویس دس��تورالعمل وارانت و فروش 
استقراضی آماده شده است و در برنامه داریم تا پایان سال ۹۷ وارد 

بازار سرمایه ایران شود.
با اینکه وعده راه اندازی فروش اس��تقراضی در س��ال ۱۳۹۷ داده 
ش��ده بود، اما خبری از آن نشد و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹8 بود 
كه علی صحرائی، مدیرعامل بورس تهران به تنوع س��ازی ابزارهای 
نوین مالی به ابزار فروش اس��تقراضی اش��اره و اظه��ار كرد كه ابزار 
فروش اس��تقراضی یک ابزار كالس��یک در بازار س��رمایه است كه 
مقررات آن تصویب ش��ده و به تأیید كمیته فقهی س��ازمان بورس 
رس��یده اس��ت؛ لذا تالش می شود در س��ه ماهه اول سال جاری با 
آماده سازی زیرساخت ها و مشاركت شركت های OMS با روش های 
بومی سازی راه اندازی ش��وند. همچنین تقویت زیرساخت های فنی 

جزو برنامه های اصلی بورس تهران است.
همچنین ش��اپور محمدی در خرداد امسال اعالم كرد كه فروش 
تعه��دی به جای فروش اس��تقراضی طراحی ش��ده و این را دنبال 
خواهیم كرد. در این مورد مصوبه كمیته فقهی را گرفته ایم و سعی 
می كنیم امس��ال عملیاتی ش��ود. غالمرضا مصباح��ی مقدم، رئیس 
كمیته فقهی سازمان بورس در این باره گفت كه فروش استقراضی 
مش��روع نیس��ت برای همین ما یک راه��کار جایگزین را كه عنوان 
اس��تقراض بر آن صدق نمی كند استفاده كردیم، اما در نهایت علی 
صحرائ��ی، مدیرعامل ش��ركت بورس تهران گفت كه قرار اس��ت به 
جای فروش استقراضی، فروش تعهدی در بازار بیاید و دستورالعمل 

آن عملیاتی شده و زیرساخت های فنی آن در حال انجام است.
طب��ق آنچ��ه وی عنوان ك��رده این موضوع دو ح��وزه دارد؛ یکی 
ش��ركت مدیریت فن��اوری و یکی هم ش��ركت های OMS این دو 
باید آمادگی داشته باشند. ش��ركت های OMS باید زبان مشترک 
با مدیریت فناوری پیدا كنند و اگر زیرس��اخت فنی آماده ش��ود ما 

آماده هستیم.
اكنون نیز حس��ن امیری، نایب رئیس هیات مدیره سازمان بورس 
و اوراق بهادار درباره اینکه چرا فروش اس��تقراضی در سال گذشته 
راه اندازی نش��د و چه زمانی به س��رانجام می رس��د؟ اعالم كرد كه 
فروش استقراضی از ابتدا قرار بود امسال عملیاتی شود كه در بهمن 

ماه عملیاتی خواهد شد.

دریچه

در اولین روز از هفته ای كه گذش��ت، دومین دوره مسابقات معامالت 
الگوریتمی بازار سرمایه با مشاركت ۲۷ تیم به  طور رسمی آغاز شد. این 
دومین دوره ای اس��ت كه رقابت های الگوریتمی در بازار س��رمایه ایران 
برگزار می ش��ود. البته دوره تس��تی این مسابقات از روز ۲۱ دی ماه آغاز 
ش��د و تا دوم بهمن ادامه داش��ت. این مسابقات نهایتا تا روز چهارشنبه 
۳0 بهمن ماه ادامه پیدا می كند و تیم های برتر رقابت های الگوریتمی در 

هفته نخست اسفندماه معرفی خواهند شد.
در دومین دوره رقابت های الگوریتمی كه با حمایت »گروه مالی پاسارگاد« 
برگزار می ش��ود، استقبال عالقه مندان بیشتر از حد تصور بود و درنهایت از 
میان 6۵ تیم متقاضی، ۲۷ تیم س��ه نفره در این رقابت ها پذیرفته ش��دند. 
هر تیم س��ه نفره نیز از یک خبره حوزه فناوری اطالعات، یک خبره حوزه 
مدیریت مالی و یک سرپرست به  عنوان مسئول تیم تشکیل شده است. این 
تیم ها در سه بخش »خرید و فروش سهام«، »اوراق بهادار با درآمد ثابت« و 

»چالش حل مسئله« به رقابت با هم می پردازند. 
دو مس��ابقه نخست به صورت پیوس��ته بوده و مسابقه »حل مسئله« 
تنه��ا در هر هفته یک بار طراحی می ش��ود. البته حضور تیم ها در همه 
بخش های مسابقات، ضروری نیست. با توجه به تجربه سال گذشته، این 
مسابقه در ابتدا به صورت آزمایشی برگزار شده و در این دوره تستی به 
هر تیم بابت دو مسابقه »خرید و فروش سهام« و»اوراق بهادار با درآمد 
ثابت« یک میلیون تومان اعتبار اعطا شده است. اما در مسابقه اصلی، در 
بخش  های »اوراق بهادار با درآمد ثابت« و »خرید و فروش سهام« به هر 
تیم ۳0 میلیون تومان اعتبار داده می شود و در بخش »حل مسئله« نیز 
میزان بس��ته اعتباری نسبت به نوع مسئله، متفاوت است. پس از پایان 
معامالت روزانه، تیم های ش��ركت كننده براس��اس عملک��رد، رتبه  بندی 
می شوند. در دو مسابقه »اوراق بهادار با درآمد ثابت« و »خرید و فروش 
س��هام«، می��زان بازدهی، مالک انتخ��اب تیم برتر و در مس��ابقه »حل 
مسئله« نیز توانایی حل مسئله در زمان ارائه شده، مالک رده بندی است.

الگوریتم ها در بازار سرمایه چه می کنند؟
از دو س��ال قبل ب��ود كه »معام��الت الگوریتم��ی« وارد ادبیات بازار 
س��رمایه ایران شد. افزایش س��رعت و پیچیدگی معامالت در بازارهای 
مالی باعث ش��ده تا س��رمایه گذاران هرچه بیشتر به س��مت استفاده از 
روش های نوین معامالت و تغییر نگرش از مدل های س��نتی به س��مت 
هوش��مند حركت كنند. در این میان، یکی از مفیدترین ابزارهای مالی، 
به كارگیری »معامالت الگوریتمی« یا »خودكار« است كه برای استفاده 
هرچه بهتر سرمایه گذاران از فرصت های سرمایه گذاری، راه اندازی شده 
اس��ت. معامالت الگوریتمی )AlgorithmicTrading( در بازارهای 
مال��ی، به اس��تفاده از برنامه ه��ای كامپیوتری برای ورود س��فارش های 
معامالتی گفته می ش��ود؛ یعنی به جای انس��ان، یک ی��ا چند الگوریتم 

در انتخ��اب و اعمال این س��فارش ها، تصمیم می گیرند. به زبان س��اده، 
معامالت الگوریتمی به معنای اس��تفاده از ماش��ین به جای انس��ان، در 
خرید و فروش س��هام است. در این نوع دادوستد، سیستم با استفاده از 

داده ها و الگوها، زمان بندی، قیمت و حجم سفارشات را ثبت می كند.
در این راس��تا، س��ازمان بورس اوراق بهادار برای توسعه هرچه بیشتر 
بازار سرمایه و به كارگیری ابزارهای نوین مالی، »معامالت الگوریتمی« را 
از سال ۹4 راه اندازی كرد. در همین اثناء و از سال گذشته، رقابت هایی 
با حضور چندین تیم در قالب »مس��ابقات الگوریتمی« برگزار ش��ده كه 

این روزها، دومین دوره این مسابقات را شاهد هستیم.
پای هوش مصنوعی به بورس باز می شود

در مراس��م افتتاحیه دومی��ن دوره رقابت ه��ای الگوریتمی، علی اكبر 
امین تفرش��ی از ورود هوش مصنوعی به بورس ب��ا معامالت الگوریتمی 
س��خن گفت؛ س��یدمصطفی رضوی، معامالت الگوریتم��ی را گامی در 
جهت توسعه اقتصاد هوش��مند خواند و حسن امیری، بحث شفافیت و 

نقدشوندگی را دو فاكتور اساسی و مهم در بازار سرمایه دانست.
ابتدا علی اكبر امین تفرش��ی، عضو هیات مدیره ش��ركت بورس تهران 
و مدیرعام��ل ش��ركت س��رمایه گذاری پارس آریان به روند رو به رش��د 
به كارگی��ری هوش مصنوعی در دنیا اش��اره كرد و گف��ت: امروزه یکی 
از دغدغه ه��ای اصلی مدی��ران جوان برای ورود به ب��ازار كار، چگونگی 
بهره گی��ری از تکنولوژی های جدید و خالقانه در راس��تای ایجاد تحول 
در دس��تیابی به اهداف سازمان هاس��ت. در این میان، استفاده از هوش 
مصنوعی و ب��ه  طور خاص، به كارگیری الگوریت��م در معامالت، یکی از 
مهم ترین زمینه س��ازها در راستای دس��تیابی و اثبات خالقیت مدیران 

به  شمار می آید. 
او همچنی��ن از حض��ور ۵0درصدی هوش مصنوعی تا س��ال ۲0۳0 
میالدی در مشاغل خبر داد و گفت: طبق برآورد ها انتظار می رود تا سال 
۲0۲۳ میالدی، ۲۵درصد از مش��اغل با اس��تفاده از روبات ها و از طریق 
هوش مصنوعی انجام ش��ده و تا س��ال ۲0۳0 این نس��بت به ۵0درصد 

افزایش یابد.
به گفته امین تفرش��ی، در بازار های مالی پیشرفته دنیا، درصد باالیی 
از معامالت با استفاده از تکنولوژی های هوش مصنوعی تشکیل می شود 
كه این روند با ش��تاب قابل توجهی رو به افزایش اس��ت. در ایران نیز از 
چند س��ال گذش��ته، توجه به این دس��ت از ابزار های نوین، رونق بسیار 
خوبی یافته و س��بب ش��ده تا برای توس��عه هرچه بیش��تر این مفهوم، 

مسابقات الگوریتمی از سال گذشته آغاز شود.
الگوریتم ها به  جای انسان تصمیم گیری می کنند

س��یدمصطفی رضوی، عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 
نیز در این مراسم، معامالت الگوریتمی را روشی برای اجرای سفارش ها 
با برخورداری دس��تورهای معامالتی از پیش برنامه ریزی شده دانست و 
گفت: در این نوع معامله از آنجا كه به جای انسان، یک یا چند الگوریتم 
در انتخ��اب و اعمال س��فارش ها تصمیم گیری می كند، می توان ش��اهد 

سرعت باالی معامله و پردازش پرقدرت اطالعات بود. 
او معام��الت الگوریتمی و معامالت با بس��امد ب��اال را عاملی در جهت 
ایجاد تغییرات ش��دید در زیرساخت های بازار س��رمایه دانست و گفت: 
این موضوع س��بب خواهد ش��د تا شاهد افزایش نقد ش��وندگی در بازار 

سرمایه باشیم.
رضوی س��پس به تش��ریح اه��داف برگ��زاری این دوره از مس��ابقات 
الگوریتمی پرداخت و گفت: تالش در جهت دس��تیابی به استاندارد های 
جهانی، مش��اركت بیش��تر نخبگان در حوزه فن��اوری اطالعات و مالی 
در بازار س��رمایه و ارتقای دانش حرفه ای فعاالن بازار س��رمایه از جمله 

مهم ترین اهداف این رقابت هاست.
وی با تاكید بر اینکه آینده بازار سرمایه با توسعه ارتباطات بین الملل 
همراه است، گفت: توسعه معامالت الگوریتمی، بخشی از الزامات توسعه 
بازار سرمایه است. همچنین توسعه معامالت الگوریتمی، گامی در جهت 

توسعه اقتصاد هوشمند خواهد بود.
وضعیت شفافیت و نقدشوندگی بازار سرمایه

حس��ن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران سازمان بورس نیز با 
اشاره به دو پارامتر مهم و تاثیرگذار بر روند بازار سرمایه، گفت: بحث شفافیت 
و نقدشوندگی، دو فاكتور اساسی و مهم در بازار سرمایه است. در این راستا، 
س��ازمان بورس برای تحقق و توسعه این پارامترها، برنامه ریزی های متعدد 
و اقدامات ویژه ای انجام داده و شاخص ها، نشان دهنده وضعیت مطلوب هر 
دو پارامتر است. به گفته وی، درحالی سال ۹۳ ارائه به موقع اطالعات حدود 
40درصد بوده كه این پارامتر در سه ماهه دوم و سوم سال ۹8 به ۹0درصد 
رسیده است. همچنین در حال حاضر، ارائه اطالعات با تاخیر از ۳8درصد به 
۷درصد كاهش یافته اس��ت. همچنین عدم ارائه اطالعات نیز تنها ۲درصد 
از ش��ركت ها را شامل می شود.  او این آمارها را تاییدی بر افزایش شفافیت 
در بازار س��هام دانست و با اشاره به  شاخص اثرگذار نقدشوندگی، گفت: ما 
باید در بازار س��رمایه این اطمینان را به  وجود بیاوریم كه اكر كسی در این 
بازار ورود كرد و هر موقع خواس��ت خارج ش��ود، امکان نقدشوندگی سریع 
برای وی وجود داشته باشد. روند بهبود شاخص های نقدشوندگی هم مثبت 
است و ما موفق شدیم سال جاری شاهد نقدشوندگی باال در بورس باشیم، 
بنابراین در حال حاضر می توان گفت كه بازار سرمایه از هر دو جنبه  شفافیت 

و نقدشوندگی در وضعیت مناسبی قرار دارد.

نگاهی به دومین دوره مسابقات معامالت الگوریتمی بازار سرمایه ایران

ماجرای الگوریتم ها در بورس
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محدودیتی در تامین واکسن تب برفکی نیست
موفقیت 98درصدی در کنترل بیماری 

آنفلوآنزای حاد پرندگان
رئیس س��ازمان دامپزش��کی كش��ور گفت بنابر تالش هایی كه طی سال 
گذش��ته و امس��ال صورت گرفته محدودیتی برای تامین واكسن تب برفکی 

در كشور وجود ندارد.
علیرضا رفیعی پور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعیت واكسیناس��یون دام علیه بیماری تب برفکی اظهار كرد: با توجه به 
تالش هایی كه در س��ال گذش��ته و امس��ال صورت گرفته محدودیتی برای 
واكسن تب برفکی وجود ندارد. او افزود: در حال حاضر واكسن تولید داخل 
جوابگوی نیاز دامداران است و به میزانی كه واكسن ساز ها می توانند تحویل 
دهن��د از واكس��ن داخلی و مابقی نی��از از طریق واردات تامین می ش��ود و 
ج��ای هیچ گون��ه نگرانی در این زمینه وجود ن��دارد. رفیعی پور از طرح ملی 
رایگان واكسیناس��یون تب برفکی در كش��ور خب��ر داد و گفت: در ماه های 
گذشته واكسیناس��یون دام علیه تب برفکی به صورت رایگان و همچنین با 
پرداخت پول توس��ط دامداران صورت گرفت و محدودیت و مشکلی در این 
زمینه وجود ندارد و طی دو ماه باقیمانده تا پایان سال واكسیناسیون ادامه 
خواهد داشت. رئیس سازمان دامپزشکی كشور ادامه داد: با توجه به اقدامات 
مناس��ب در زمینه تامین به موقع واكسن توانستیم سال موفقی را در كنترل 
بیماری تب برفکی س��پری كنیم و امیدواریم با همکاری دامداران و اتحادیه 
دامداران كش��ور بتوانیم این موفقیت را ادامه دهیم. این مقام مس��ئول نیاز 

سالیانه كشور به واكسن تب برفکی را ۳0 تا 40 میلیون دوز اعالم كرد.
 او درباره آخرین وضعیت آنفلوآنزای حاد پرندگان در كش��ور گفت: بار ها 
اعالم كرده ایم كه س��یکل دوره پرورش مرغ تخم گذار ۷۵ تا 80 هفته است 
ك��ه بدین ترتیب قب��ل از ۲0 تا ۲۵ هفتگی باید واكس��ن موردنیاز تامین و 

واكسیناسیون صورت گیرد.
رفیعی پور با اش��اره به اینکه توزیع واكس��ن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
تحت نظارت دامپزشکی صورت می گیرد، بیان كرد: طی ماه های گذشته به 

میزانی كه مرغداران نیاز داشتند واكسن در اختیار آنها قرار گرفت.
رئیس سازمان دامپزشکی كشور ادامه داد: در ماه های گذشته بیش از 4۵ 
میلیون دوز واكسن در اختیار مرغداران قرار گرفت و همواره واكسیناسیون 
طی برنامه اعالم س��ازمان دامپزش��کی به اتحادیه مرغ تخم گذار انجام شده 

و در حوزه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان همانند سال گذشته موفق بودیم.
ای��ن مقام مس��ئول در توصیه ای ب��ه مرغداران گفت: با توجه به ش��رایط 
دمایی، برف و س��رما به مرغداران توصیه می ش��ود ك��ه حتما طیور خود را 
در برابر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان واكس��ینه كنند و از تردد های 
غیرضرور در واحد های مرغداری اجتناب كنند چراكه در ش��رایط سرما عمر 

ماندگاری ویروس بیشتر است.
او در پای��ان تصری��ح كرد: با توجه به وضعیت فعلی آب و هوا از مرغداران 
كش��ور انتظار می رود كه دس��تورالعمل های الزم را ب��ا جدیت اجرا كنند تا 
امس��ال بتوانیم درخصوص بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به موفقیت 

باالی ۹8درصد دست یابیم.

اصالح عوارض صادراتی برخی کاالهای معدنی
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت )صمت( طی نامه ای به رئیس كل گمرک 
جمهوری اس��المی ایران، كاهش ع��وارض صادراتی برخی م��واد معدنی و 
صنایع معدنی را ابالغ كرد. این دس��تورالعمل از ۱0 بهمن ماه امس��ال اجرا 
خواهد ش��د. به گزارش ایسنا، شهریورماه سال جاری، به دلیل اینکه صدور 
مواد خام معدنی از سوی اهالی صنعت و فعاالن اقتصادی مورد تایید نبوده و 
برای سال ۱۳۹8 میزان 8درصد عوارض پیش بینی شده بود، اما قیمت های 
بازار جهانی صدور مواد معدنی را شتاب بخشید؛ به طوری كه وزارت صمت 
برای ص��ادرات برخی كاالهای معدنی، عوارض صادراتی را در حدود  ۱0 تا 
۲۵درصد افزایش داد. روز ۲6 شهریور موضوع اخذ عوارض ۲۵درصدی برای 
صادرات مواد خام معدنی به گمرک جمهوری اس��المی ایران ابالغ شد و از 

یکم مهر سال شکل اجرایی به خود گرفت.
پ��س از آن در تاریخ ۳0 دی ماه س��ال ج��اری، وزارت صمت طی نامه ای 
محرمان��ه و آن��ی به رئی��س كل گمرک جمهوری اس��المی ای��ران اصالح 
ع��وارض صادراتی برخی م��واد معدنی را اعالم كرد. همچنین در راس��تای 
رونق بخشیدن به تولید داخل و ایجاد ارزش افزوده در كشور، جلسه كارگروه 
هماهنگی سیاس��ت های صادراتی در وزارت صمت تش��کیل و مقرر شد كه 
مصوبه افزایش عوارض ۱0 تا ۲۵درصدی صادرات كاالهای معدنی اصالح و 

از تاریخ ۱0 بهمن ماه سال جاری اجرا و اعمال شود.
بر این اساس عوارض سنگ مس و كنسانتره آن از ۱0 به ۵درصد كاهش 
یاف��ت. همچنی��ن عوارض صادراتی س��نگ كروم و كنس��انتره آن از ۲۵ به 
۱0درصد و س��رب و كنس��انتره آن از ۲0 به ۱۲درصد كاهش یافت؛ ضمن 
اینک��ه با هدف تامین نیاز صنای��ع ذوب فوالد، ۱0درصد عوارض بر صادرات 

آهن اسفنجی از تاریخ مذكور اعمال می شود.

روند کند به روزسازی در کارخانجات سیمان
 نگران کاهش کیفیت هستیم

یک كارش��ناس س��یمان با بیان اینکه متأسفانه در ش��رایط فعلی اقتصاد 
این نگرانی وجود دارد كه در آینده میزان تولید و كیفیت سیمان در بخش 
صادرات��ی به حد قابل قبولی نرس��د، اف��زود: البته در حال حاضر س��یمان 

تولیدی در كشور دارای استانداردهای كافی است.
علی محم��د بُ��د در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، با 
اش��اره به اینکه ركود در بازار و كمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی باعث 
شده تا به روزرسانی كارخانجات سیمان به كندی صورت گیرد، اظهار داشت: 
یکی از اصول فعالیت تولیدی استفاده از تکنولوژی به روز و تولید محصوالت 
باكیفیت اس��ت تا  عالوه در بازار داخل در بخش صادرات سهم قابل قبولی 
را داش��ت. وی با بیان اینکه متأس��فانه در ش��رایط فعلی اقتصاد این نگرانی 
وجود دارد كه در آینده میزان تولید و كیفیت سیمان در بخش صادراتی به 
حد قابل قبولی نرسد، افزود: در حال حاضر سیمان تولیدی در كشور دارای 
استانداردهای كافی است اما سهم بیشتر در بازارهای صادرات را محصوالت 

باكیفیت تر تصاحب می كنند كه این موضوع باید مورد توجه ما قرار گیرد.
این كارش��ناس حوزه س��یمان اضافه كرد: در حال حاضر سیمان تولیدی 
ایران دارای اس��تانداردهای الزم اس��ت، اما برای توسعه صادرات و مدیریت 

مازاد تولید باید به سمت ارتقای كیفیت تولید حركت كنیم.
بد تصریح كرد: به نظر می رس��د امس��ال به تولید 60 میلیون تن سیمان 
دس��ت پیدا كنیم كه براس��اس هدف گذاری ها ۱۲ میلی��ون تن آن صادر و 

مابقی صرف نیاز داخلی خواهد شد.

اخبـــار

عضو ش��ورای ملی زعفران گفت با توجه به آنکه عمده تولید زعفران در اختیار 
ماست، این محصول برای اقتصاد كشور اهمیت باالیی دارد.

علی حس��ینی، عضو ش��ورای ملی زعفران در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، از ثبات قیمت طالی سرخ در بازار خبر داد و گفت: هم اكنون حداقل قیمت 
ه��ر كیل��و زعفران 6 میلیون و ۵00 هزار تومان و حداكثر ۱0 میلیون و ۵00 هزار 

تومان است.
عضو ش��ورای ملی زعف��ران افزود: با وجود به افزای��ش هزینه های تولید قیمت 
زعفران با روند كاهش��ی در بازار روبه رو اس��ت، به عنوان مثال س��ال گذشته برای 
تولید یک كیلو زعفران ۲میلیون تومان هزینه می ش��د كه امس��ال این میزان دو 
برابر رش��د داشته اس��ت در حالی كه قیمت محصول نسبت به مدت مشابه سال 

قبل كاهش یافته است.
وی با انتقاد از این مس��ئله كه قیمت زعفران نس��بت ب��ه هزینه های نهاده های 

كشاورزی رشد نداشته است، بیان كرد: بر این اساس با توسعه صادرات محصوالت 
كشاورزی می توان ارزش افزوده قابل توجهی را به كشور بازگرداند و به همین خاطر 

انتظار می رود تمهیدات الزم در این خصوص فراهم شود.
حس��ینی درباره آینده ب��ازار زعفران بیان ك��رد: آینده قیمت زعف��ران به رفع 
مش��کالت و رونق گرفتن صادرات بستگی دارد و بدون تردید بال دوم این توسعه، 
زعفرانکاران هس��تند كه با استمرار مشکالت قبلی مبنی بر بازگشت ارز به كشور 

بعید است كه رونق صادرات زعفران تحقق یابد.
عضو ش��ورای ملی زعفران درباره آخرین وضعیت تولید طالی سرخ اظهار كرد: 
وزارت جهاد كش��اورزی به عنوان متولی تولید قبل از پایان فصل برداش��ت، تولید 
زعفران را ۵00 تن برآورد كرده بود، اما هم اكنون به سبب یخ زدگی و وقوع سرما، 
تولید را 4۳0 تن اعالم كرده اس��ت در حالی كه تشکل ها معتقدند كه وقوع سرما 
تنه��ا منجر به كاهش كیفیت زعفران تولیدی می ش��ود و در می��زان تولید تأثیر 

چندانی ندارد.
این مقام مس��ئول با انتقاد از اس��تمرار قاچاق زعفران و تج��ارت خارجی ها در 
كش��ور گفت: با وجود مش��کالت متعدد س��د راه صادرات خارجی ها با حضور در 
كش��ور اقدام به خرید محصول می كنند و با این وج��ود نمی توان آینده دقیقی را 

برای بازار متصور شد.
وی ادام��ه داد: ب��ا وجود تولید بیش از 400 تن زعفران در كش��ور و تأمین نیاز 
دنیا انتظار می رود كه مسئوالن ذی ربط توجه ویژه به صادرات داشته باشند چراكه 

تولید این محصول می تواند جایگزین درآمد نفتی كشور باشد.
حس��ینی در پایان تصریح كرد: با توجه به آنک��ه عمده تولید زعفران در اختیار 
كشور ما است از این رو این محصول در اقتصاد كشور همانند درآمد نفتی از اهمیت 
باالیی برخوردار است كه به همین خاطر انتظار می رود مسئوالن دولتی تمهیداتی 

بیندیشند تا تجارت زعفران توسعه یابد.

ثبات قیمت طالی سرخ در بازار

تولید زعفران منبع مهم جایگزین درآمد نفتی برای اقتصاد کشور

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از استمرار ثبات قیمت 
تخم مرغ طی یک ماه گذشته در بازار خبر داد.

ناص��ر نبی پ��ور، رئیس هیأت مدی��ره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از ثبات نرخ تخم مرغ طی یک ماه اخیر در 
بازار خبر داد و گفت: هم اكنون متوس��ط نرخ هر كیلو تخم مرغ درب مرغداری 

۷ هزار و ۵00 تا 8 هزار و ۳00 معادل شانه ای حداكثر ۱۳ هزار تومان است.
رئی��س هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران اف��زود: با توجه به 
نب��ود تع��ادل قیمت تخم مرغ در ب��ازار، میادین میوه و تره ب��ار تمایلی به خرید 
تخم م��رغ از اتحادیه ندارند. نبی پور تخم مرغ را ارزان ترین پروتئین در دس��ترس 
م��ردم دانس��ت و گفت: با توجه به قیم��ت پایین تخم مرغ در مقایس��ه با دیگر 

محصوالت پروتئینی تقاضا برای خرید، نسبت به سال های گذشته افزایش یافته 
اس��ت كه همین امر موجب ش��ده مازاد تخم مرغ نسبت به س��ال ها قبل كمتر 
باشد. او درباره آینده قیمت تخم مرغ در بازار بیان كرد: با توجه به شرایط فعلی 
تولید پیش بینی می ش��ود كه قیمت تخم مرغ نوس��ان چندانی در بازار نداش��ته 
باش��د هرچند طبق روال همه ساله از اواسط بهمن تا نیمه اسفندماه تقاضا برای 
خرید از س��وی قنادان افزایش می یابد ك��ه در این مدت این احتمال وجود دارد 
كه قیمت تخم مرغ با نوس��اناتی در بازار روبه رو شود. رئیس هیأت مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار اس��تان تهران تولید روزانه تخم مرغ را ۲ هزارو ۹00 تا ۳ هزار تن 
اعالم كرد و افزود: افزایش تولید تخم مرغ ناش��ی از عدم بیماری آنفلوآنزای حاد 
پرندگان و نگهداری مرغ های مانده در س��الن ها ت��ا مدت زمان ۱0 هفته موجب 

شده تا تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد.
 ذرت یک هزار و 350 تومانی کیفیت ندارد

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت نهاده های دامی اظهار كرد: هم اكنون 
هر كیلو كنجاله س��ویا با نرخ ۲ هزار و ۳00 تا ۲ هزار و 400 تومان و یک هزار 
و ۳۵0 تومان در اختیار واحد های مرغداری قرار می گیرد، اما به س��بب كیفیت 
پایی��ن ذرت تولیدكنن��دگان ناچارند ب��ا قیمت یک هزار و 600 ت��ا یک هزار و 
۷00 تومان ذرت باكیفیت تری خریداری كنند. نبی پور در پایان مجموع صادرات 
تخم مرغ از ابتدای س��ال را ۲4 هزار تن اعالم كرد و گفت: براساس آمار متوسط 
سرانه مصرف ۱0 و نیم كیلوگرم تخم مرغ و تولید باال باید بخشی از مازاد كشور 

به بازار های هدف صادر شود.

دبی��ر اتحادیه كفش های ماش��ینی و الس��تیکی ب��ا بیان اینکه قاچاق س��هم 
ح��دود ۳0درصدی از بازار كیف و كفش كش��ور دارد، گفت تهی��ه مواد اولیه و 
بوروكراسی های اداری شرایط صادرات را برای تولیدكنندگان سخت كرده است.

به گزارش تسنیم، تیرماه سال گذشته بود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
ثبت س��فارش واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه ای كاال كه ش��امل بیش از ۱400 قلم 
كاال اس��ت را ممنوع اعالم كرد، الزم به ذكر اس��ت كه انواع كیف و كفش نیز در 
میان این كاال ها قرار داشتند. به همین جهت تولیدكنندگان امیدوار شدند نه تنها 
تقاضای داخلی را پوش��ش دهند، بلکه به سمت بازار های جهانی حركت كرده و 
صنعت كیف و كفش ایران را توس��عه دهند. بنابر آمار گمرک جمهوری اسالمی، 
ایران ساالنه حدود ۲۵0 میلیون دالر كیف، كفش و كاالی ورزشی صادر می كند 
ك��ه با توجه به اظهارات فعاالن صنفی، ظرفی��ت صادراتی تولیدكنندگان ایرانی 
فراتر از این ارقام است. همچنین براساس اظهارات علی لشگری عضو هیات مدیره 
جامع��ه صنعت كفش ایران، ارزش دالری صادرات این كاال از ۱۲۱ میلیون دالر 

در سال ۱۳۹۲ به ۱۱۵ میلیون دالر در سال ۱۳۹۷ كاهش یافته است.
به گفته علی اژدركش، رئیس اتحادیه كفش های ماشینی و الستیکی، چین به  
عنوان دومین اقتصاد جهان ساالنه 8۵ میلیارد دالر درآمد ارزی از صنعت كیف و 
كفش دارد و ایتالیا نیز ساالنه ۱۲ میلیارد دالر از طریق این صنعت درآمد كسب 
می كند. به گفته وی ایران نیز می تواند با تولید و صادرات مناسب بخشی از بازار 
منطقه را به  دس��ت آورد. بنابر اظهارات اژدرك��ش، تولیدكنندگان ایرانی در نظر 

دارند در چهار سال آینده به هدف صادرات 4میلیارد دالری دست  پیدا كنند.
با وجود تمامی مشکالت اقتصادی كشور، هفته گذشته، بیش از ۲00تولیدكننده 
ایرانی برای به نمایش گذاشتن توانمندی های خود از سراسر كشور در نمایشگاه 
بین الملل��ی كف��ش، كیف و كاالی ورزش��ی در تهران ش��ركت كردند. به همین 
جهت، برای بررس��ی وضعی��ت بازار كیف و كفش داخلی و همچنین مش��کالت 
تولیدكنندگان با هادی حسین زاده خلیق، تولید كننده كفش و همچنین علیرضا 

جباری، دبیر ستاد برگزاری این نمایشگاه به گفت و گو نشستیم.
کاغذبازی های اداری مانع اصلی صادرات کیف و کفش

جب��اری تهیه مواد اولیه را یکی از مش��کالت تولیدكنندگان دانس��ت و اظهار 
داش��ت: عالوه بر این، تولیدكنندگان ما می بایست به فکر صادرات كاال به خارج 
از كشور باشند، اما متاس��فانه دولت نتوانست، همکاری الزم را با تولیدكنندگان 
داش��ته باشد و بوروكراسی های اداری ش��رایط را برای تولیدكنندگان پیچیده و 
وقت گیر كرده اس��ت. به همین دلیل با وجود بازار های هدف مناس��ب در خارج 

از كشور، تولیدكنندگان نتوانسته اند به خوبی در این عرصه نقش آفرینی كنند.
70درصد تولید داخلی و 30درصد قاچاق

دبیر هیأت مدیره اتحادیه كفش های ماش��ینی و الستیکی، با بیان اینکه فضای 
كش��ور برای تولیدكنندگان بهبود پیدا كرده اس��ت، گفت: در حال حاضر حدود 

۷0درصد محصوالت بازار توسط تولیدكنندگان داخلی تامین می شود و باقی آن 
سهم كاالی قاچاق است كه امیدواریم دولت با مقابله با قاچاق این گروه كاالیی، 

تولیدكنندگان را یاری كند.
وی ب��ا تاكید بر اهمیت مبارزه با قاچاق محص��والت كیف و كفش گفت: باید 
به طور كامل صرفه قاچاق از بین برود؛ به نظر می رس��د مقابله در س��طح عرضه 

راهکار مناسبی در مقایسه با رویکرد پلیسی در مرز ها باشد.
جب��اری در ادامه گفت: ب��ا وجود اینکه تاكنون، مقابله ج��دی با قاچاق كیف 
و كف��ش صورت نگرفته اما انگیزه قاچاق تا حدی كاهش یافته اس��ت كه عمده 

دالی��ل آن به افزایش محس��وس كیفیت كاالی داخل��ی و همچنین عدم صرفه 
قاچاق كاال برمی گردد.

پیشرفت چشمگیر برندهای داخلی
علیرضا جباری، دبیر هیأت مدیره اتحادیه كفش های ماش��ینی و الستیکی، با 
اشاره به پیشرفت قابل توجه صنعت كفش چرم و ورزشی در كشور گفت: به علت 
بهبود كیفیت تولیدات داخلی، شاهد حضور متفاوت برند های ایرانی در نمایشگاه 
كیف و كفش سال جاری بودیم، به طوری كه رشد و توسعه كیفی محصوالت به 

طور محسوسی قابل مشاهده است.

زمین گیری صادرات کفش در باتالق کاغذبازی اداری

استمرار ثبات قیمت تخم مرغ در بازار 

 قیمت هر شانه تخم مرغ حداکثر 13 هزار تومان است

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

5 بهمن 1398

شماره 1480



اخبار

بلیت بخت آزمایی در فروش محدود خودروسازان
حاشیه بازار 50 میلیونی و جهش 

دوگانه سوزها
ای��ن روزها خرید خ��ودرو در برنامه فروش خودروس��ازان به خرید بلیت 
بخت آزمایی ش��باهت زیادی پیدا كرده و ش��اهد حاش��یه ب��ازار۵0 میلیون 
تومان��ی در برخی مدل ها هس��تیم. در این میان، س��همیه بندی بنزین نیز 
تفاوت قیمت خودروهای دوگانه س��وز و معمولی را تا ۲0 میلیون تومان باال 
برده اس��ت. به گزارش خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررس��ی بازار 
خودروهای داخلی نش��ان دهنده افزایش چش��مگیر اختالف قیمت كارخانه 
و ب��ازار اس��ت، به طوری كه در خودروهای با قیم��ت كمتر از ۱00 میلیون 
تومان ش��اهد اختالف قیمت تا 46 میلیون تومان هستیم. فعاالن بازار دلیل 
اصلی این مسئله را محدودیت عرضه خودرو از سوی شركت های خودروساز 
می دانند كه باعث تقویت حاش��یه قیمتی بازار و تقاضای كاذب برای خرید 

خودرو با نرخ كارخانه می شود.
حاشیه بازار 46 میلیونی پژو 207

در حال حاضر هر دس��تگاه پژو 40۵ در بازار با قیمت 8۲ میلیون تومان 
عرضه می ش��ود كه با توجه ب��ه قیمت 6۵ میلیون تومانی كارخانه،  ش��اهد 
اخت��الف قیمت ۱۷ میلی��ون تومانی بین كارخانه و بازار ب��رای این خودرو 
هس��تیم. در م��ورد پژو ۲0۷ دنده ای نیز باید به حاش��یه ب��ازار 46 میلیون 
تومان��ی این خودرو اش��اره كنیم به ط��وری كه قیم��ت كارخانه ای آن ۹6 
میلیون تومان تعیین ش��ده اما با قیمت ۱4۲ میلیون تومان در بازار عرضه 
می ش��ود. این روزها هر دس��تگاه پژو ۲06 تیپ ۲ نیز با قیمت ۹4 میلیون 
تومان در بازار عرضه می ش��ود كه در مقایسه با قیمت كارخانه، ۲۷ میلیون 
تومان گران تر اس��ت. قیمت رانا هم در بازار ب��ا اختالف ۲۷ میلیون تومانی 

نسبت به كارخانه، به ۹4 میلیون تومان رسیده است.
در مورد س��مند ال ایکس نیز می توان به حاشیه بازار ۲0 میلیون و ۵00 
هزار تومانی این خودرو اش��اره كرد به طوری كه در حال حاضر این خودرو 
در بازار با قیمت 86.۵ میلیون تومان عرضه می ش��ود. قیمت سمند با موتور 
EF۷ نی��ز در ب��ازار به ۱0۱ میلیون تومان رس��یده ك��ه ۳۲ میلیون تومان 

گران تر از قیمت كارخانه است.
در م��ورد دنا هم باید به قیمت ۱۲8 میلی��ون تومانی این خودرو در بازار 
اش��اره كنیم كه نس��بت به قیمت كارخانه 4۵ میلیون تومان گران تر عرضه 
می ش��ود. قیمت پژو پارس نیز در بازار به ۱0۵.۵ میلیون تومان رس��یده كه 

۲۷.۵ میلیون تومان باالتر از قیمت كارخانه است.
الیی کشی  پراید 53 میلیون تومانی در بازار

در بررس��ی بازار محصوالت س��ایپا نیز باید به اختالف قیمت ۱۵ میلیون 
تومانی س��ایپا ۱۳۱ در كارخانه و بازار اش��اره كنیم به طوری كه قیمت این 
خودرو در بازار به ۵۳ میلیون تومان رسیده است. قیمت سایپا ۱۱۱ نیز در 
بازار ۵6 میلیون تومان اس��ت كه بی��ش از ۱6میلیون تومان باالتر از قیمت 

كارخانه است.
در م��ورد تیبا نیز باید به اختالف ۲۲.۵ میلیون تومانی قیمت این خودرو 
در بازار و كارخانه اشاره كرد به طوری كه در حال حاضر قیمت آن در بازار 
6۵ میلیون تومان تعیین ش��ده اس��ت. قیمت كوئیک دنده ای نیز در بازار به 
۷8.۵ میلیون تومان رس��یده كه نس��بت به قیم��ت كارخانه اختالف ۱۷.۵ 

میلیون تومانی را نشان می دهد.
خرید خودرو از کارخانه؛ هم تراز بلیت بخت آزمایی

س��عید مؤتمن��ی، رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خ��ودرو در مورد دلیل 
باالبودن اختالف قیمت كارخانه و بازار خودروهای داخلی به خبرنگار فارس 
می گوید: عرضه كم خودرو از س��وی شركت های خودروساز دلیل اصلی این 
مس��ئله اس��ت. در حال حاضر قیمت ها در بازار به ق��دری با قیمت كارخانه 
اختالف دارد كه در فروش خودرو توس��ط كارخانه و نحوه ثبت نام آن فساد 
ایجاد ش��ده اس��ت.  وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای كمی برای 
فروش در بازار موجود است، معتقد است: قیمت ها آنقدر باالست كه بسیاری 
افراد برای خرید دس��ت نگه داش��ته اند و مش��تری، كم است. در عین حال 
افرادی هم كه به دنبال فروش خودرو بوده اند، قیمت های بسیار باالیی ارائه 

می كنند و همین مسئله باعث ركود در بازار شده است. 
مؤتمنی می گوید: افرادی كه قصد تعویض خودروی خود را دارند به دلیل 
قیمت های غیرمنطقی در بازار دست نگه داشته و اقدامی نمی كنند. در عین 
حال برخی افراد نیز كه قصد فروش خودرو ندارند نس��بت به آگهی خودرو 
در سایت ها اقدام می كنند تا ببینند خودروی خود را با چه قیمتی می توانند 
بفروش��ند اما حتی وقتی قیمت باالتر از نرخ درج ش��ده هم به آنها پیشنهاد 

شود، حاضر به فروش نیستند.

اختصاص بودجه 6 هزار میلیاردی برای 
گازسوزشدن خودرو ها

مدیر طرح CNG ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت با توسعه 
جایگا ه های CNG میزان اشتغال افزایش و میزان آلودگی ها كاهش می یابد.

حس��ن قلی پ��ور در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، با اش��اره به 
افزای��ش قیم��ت و س��همیه بندی بنزی��ن بیان كرد: ب��ا توجه ب��ه افزایش 
قیمت و س��همیه بندی بنزین، دولت مصوبه ای را در ش��ورای وزارت نفت و 
س��ازمان برنامه و بودجه تصویب كرده اس��ت كه براساس این مصوبه، دولت 
كارخانه ها را به تولید بیشتر خودرو های گازسوز موظف و مردم را به تبدیل 

خودرو های شان به دوگانه سوز و مصرف بیشتر CNG تشویق كرد.
مدی��ر طرح CNG اضافه كرد: براس��اس همین مصوب��ه 6 هزار و ۵00 
میلی��ارد تومان بودجه ب��رای تبدیل یک میلیون و 464 هزار خودرو در نظر 
گرفته ش��د كه اولویت با تبدیل ناوگان عمومی شامل تاكسی ها و وانت بار ها 
به اضافه خودرو های مس��افربر شخصی اس��ت. از ملزومات محقق شدن این 
مصوبه همکاری وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت كشور است تا با همکاری 
بخش خصوصی زمین در اختیار ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی قرار 
دهند. او افزود: جایگزینی CNG طرح بسیار خوبی است چراكه اگر بخش 
خصوصی سرمایه گذاری انجام  دهد باعث توسعه جایگا  ه های CNG می شود 
و از این طریق هم اش��تغال جدید ایجاد می ش��ود و هم آلودگی ها و مصرف 
بنزی��ن كاهش می یابد. قلی پور درخصوص تعداد خودروهای گازسوزش��ده، 
گفت: تعداد دقیق خودرو هایی كه در حال حاضر گازس��وز ش��دند، مشخص 
نیس��ت، ولی طبق آم��ار كارخانه ها، ۹۲0 هزار خودرو در كارخانه گازس��وز 
ش��دند و در حال حاضر حدود 4 تا 4 و نیم میلیون خودرو گازسوز هستند. 
با این یک و نیم میلیون خودرو طرح گازس��وز ش��دن خودروها، در مجموع 
حدود 6 میلیون خودرو گازس��وز می شوند. حدودا ۳/۱درصد از ۲۱ میلیون 

خودرویی كه در سطح كشور در حال تردد هستند، گازسوز هستند.
مدی��ر ط��رح CNG فرآورده های نفت��ی افزود: برای ی��ک و نیم میلیون 
خ��ودرو تولید نش��ده هم در حال عق��د قرارداد و جذب س��رمایه گذار اولیه 

هستند، چرا كه هزینه آن در ابتدا باید پرداخت شود.

بررس��ی الیحه بودجه سال ۹۹ كشور نشان می دهد كه دولت همچنان بر توقف 
واردات خودرو در س��ال آینده اصرار دارد. آنچه مش��خص است یکی از منابع اصلی 
درآم��دی دولت، مالیات بر واردات اس��ت كه به عنوان بخش��ی از اقالم مالیات های 
غیرمس��تقیم در ذیل درآمدهای عمومی كشور قرار می گیرد. در این بخش به طور 
معم��ول دولت درآمدی بابت واردات خ��ودرو برای خود پیش بینی می كند، این در 

شرایطی است كه رقم مورد پیش بینی دولت هر سال با نوساناتی همراه است.
 ب��ه گ��زارش پدال نیوز، به این معنا كه در س��ال هایی رق��م موردنظر دولت 
ب��ا افت زیادی روبه رو می ش��ود و در س��ال هایی نیز از حد انتظ��ارات باالتر هم 
می رود، با این حال دو س��ال است كه ردیف درآمدی دولت از مالیات بر واردات 
خودرو خالی است و دولت به دلیل تحریم و به دنبال آن ساماندهی منابع ارزی 

كشور چندان عالقه ای به ورود خودرو به كشور ندارد، اما آنچه در الیحه بودجه 
به عنوان مالیات بر واردات ذكر ش��ده به معنای مالیات بر واردات در بودجه های 
سنواتی، كل حقوق ورودی ریالی دریافت شده از كاالهای وارداتی همچون حقوق 
ورودی اخذشده از خودروی سواری و سایر كاالها است. آنچه مشخص است در 
الیحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از مالیات بر واردات با كاهش چشمگیری 
همراه ش��ده اس��ت كه طبق پیش بینی های مركز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی بخش زیادی از این كاهش به افزایش نرخ ارز و به تبع آن رشد قیمت 
كاالهای وارداتی كه كاهش تقاضای مصرفی را به دنبال دارد و همچنین اتخاذ 
برخی سیاست ها توسط دولت و بانک مركزی جهت كنترل منابع ارزی ازجمله 
ممنوعیت واردات ۱۵00 ردیف تعرفه ای مربوط می شود. به  عنوان مثال كاالیی 

مانند خودرو كه حدود یک س��وم درآمد مالیات بر واردات دولت را در س��نوات 
گذش��ته به خود اختصاص داده در لیست ممنوعیت واردات از سوی دولت قرار 

گرفته است.
به این ترتیب مش��خص است كه دولت با منتفی دانستن واردات خودرو در سال 
آین��ده از درآمد اخذش��ده از این ناحیه صرف نظر ك��رده و هیچ درآمدی برای خود 
در نظر نگرفته اس��ت، اما سال گذشته نیز در الیحه بودجه درآمد حاصل از مالیات 
واردات صفر پیش بینی شده بود، با این حال با خروج خودروهای دپویی از گمركات 
كش��ور دولت از این محل درآمد اندكی كسب كرد، حاال نیز به نظر می رسد كه در 
صورت صدور مجوز واردات خودرو به دلیل تعیین تکلیف پرونده های تخلفات قاچاق 

خودرو كه در حال حاضر مفتوح است، درآمد عایدی دولت اندكی افزوده شود.

چرا واردات خودرو از الیحه بودجه حذف شد؟

عضو هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبائی، ضمن تاكید بر 
اهمی��ت نظارت بر صنعت خ��ودرو مطرح كرد علی رغ��م چالش های پیش روی 
سازمان های نظارتی این ارگان ها با بهبود عملکرد خود اثرات سازنده ای در بهبود 

وضعیت صنعت خودروسازی خواهند داشت.
ام��راهلل امین��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص تاثیر عملکرد 
سازمان های نظارتی بر صنعت خودروسازی اظهار داشت: سازمان های نظارتی از 
قبیل شورای رقابت، س��ازمان استاندارد و پلیس راهنمایی و رانندگی در اجرای 
تصمیمات خود با چالش های بسیاری مواجه هستند كه در صورت بهبود عملکرد 

خود اثرات سازنده ای در بهبود وضعیت صنعت خودروسازی خواهند داشت.
وی همچنین با اش��اره به تصمیمات س��ازمان حمای��ت از مصرف كنندگان در 
ارتباط با خودروسازان افزود: سازمان استاندارد تاكنون با بررسی های كارشناسی 

تصمیماتی در راستای كاهش آالیندگی خودروها اتخاذ كرده است كه در مرحله 
اجرایی با وقفه مواجه شده است.

عضو هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی این سازمان ها را 
از بعد نظری و س��اختاری سازمان های موثری دانس��ت اما معتقد است به دلیل 
اینکه نتایج حاصل از كارهای كارشناس��ی این س��ازمان ها عملیاتی نمی شود در 

بعد اجرا ضعیف عمل می كنند.
امین��ی ادام��ه داد: صنعت خودرو اصوال برای نیل به رش��د، توس��عه و ارتقای 
استانداردها نیازمند وجود س��ازمان های بازرسی و كنترلی است منتها متاسفانه 
به دلیل مش��کالت ناش��ی از تحریم، مباحث اجتماعی و ی��ا مالحظات دولتی از 
قبیل مبحث اش��تغال در صنعت خودرو و كمبود ارز اجرای تصمیمات به تعویق 

می افتد.

وی كمب��ود ارز را یکی از مهم ترین موانع اجرای تصمیمات در صنعت خودرو 
دانس��ت و افزود: در مسئله آالیندگی خودروها زمانی كه توقف تولید خودروهای 
آالینده مطرح می ش��ود به دلیل اینکه می بایست پاسخگوی تقاضای بازار باشیم 
تصمیم بر واردات خودرو گرفته می ش��ود از آنجا كه درخصوص واردات با كمبود 
ارز مواجه هس��تیم مجددا همان خودروهای آالینده به چرخه تولید و بازار وارد 

می شوند.
عض��و هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانش��گاه عالم��ه طباطبائ��ی در پایان 
خاطرنشان كرد: مباحث گسترده ای از جمله وجود تحریم ها در این میان مطرح 
اس��ت. ما همچنان ك��ه نیازمند ارتقای خودروهای تولید داخل و ایجاد ش��رایط 
رقابتی در این صنعت هس��تیم نیازمند ارتباطات بین المللی هم هس��تیم كه به 

واسطه تحریم ها در گردش چرخ تولید با دست اندازهایی مواجه می شویم.

 تخصی��ص س��همیه بنزین نوروزی، این پیش��نهاد البته نه از س��وی مقامات 
اقتص��ادی و سیاس��ت گذاران حوزه انرژی كه از س��وی وزیر می��راث فرهنگی و 

گردشگری، علی اصغر مونسان رسانه ای شده است.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، تخصیص س��همیه بنزین نوروزی با 
هدف تش��ویق مردم به مس��افرت داخلی در شرایطی در دس��تور كار قرار گرفته 
اس��ت كه حاال دیگر ش��مار ماه هایی كه بنزین به صورت سهمیه ای در باک های 
خودروها می سوزد به دو ماه رسیده است. در بیست و چهارمین روز آبان ماه بود 
كه س��همیه بندی بنزین اعالم و مقرر ش��د ماهانه خودروهای ش��خصی 60 لیتر 
بنزین ۱۵00 تومانی را به عنوان سهمیه دریافت كرده و سوختگیری مازاد بر این 

میزان نیز مستلزم پرداخت ۳هزار تومان به ازای هر لیتر بنزین باشد.
حاال اما به سنت سال های پیشین، در سال هایی كه بنزین به صورت سهمیه ای 
عرضه می شد، موضوع اختصاص سهمیه خاص برای سفرهای نوروزی ارائه شده 

است.
پیش از این در س��ال های ابتدایی دهه ۹0 میزان س��همیه نوروزی برابر با ۵0 
لیتر بود. هر چند مونس��ان هنوز اعالم نکرده است كه میزان سهمیه پیشنهادی 
دس��تگاه تحت تصدی اش برای تخصیص بنزین سهمیه بندی چه میزان است اما 
گزارش های رس��یده نشان می دهد رقم پیشنهادی در همین محدوده ۵0 تا 60 

لیتر قرار دارد.
وی از مس��اعدت دولت در زمینه تخصیص این س��همیه به رسانه ها خبر داده 
و تاكید كرده اس��ت برنامه مذكور اجرایی خواهد شد با این حال نه تنها مقامات 
ش��ركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی كه حتی وزیر نفت خبر داده اند 
هنوز مصوبه ای در این خصوص ابالغ نشده و فعال خبری از تخصیص سهمیه های 
نوروزی نیست، با این حال به نظر می رسد بنا بر پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، امسال نیز بنزینی تحت عنوان سهمیه بنزین نوروزی 

تخصیص داده شود.
میزان صرفه جویی در مصرف بنزین چقدر است؟

آخرین آمارهای ارائه ش��ده از س��وی وزیر نفت نش��ان می دهد س��همیه بندی 
بنزین، میزان مصرف را با كاهشی آشکار مواجه كرده است. در حال حاضر میزان 
مصرف بنزین كاهش��ی بین ۱8 تا ۲0 میلیون لیتر در روز را تجربه كرده اس��ت. 
این آمار هرچند از س��وی بیژن زنگنه وزیر نفت ایران تایید ش��ده اس��ت اما وی 
تاكی��د می كند: هم اكنون حدود ۱8 تا ۲0میلی��ون لیتر در مصرف روزانه بنزین 
كاهش داریم كه البته این میزان تثبیت نش��ده و فکر می كنم میزان صرفه جویی 
واقع��ی روزانه كمتر از این میزان باش��د و مصرف باالت��ر برود و بخش عمده این 
صرفه جوی��ی هم اكنون صادر می ش��ود و عمده مصرف بنزین م��ردم هم، بنزین 

سهمیه ای است. این نکته روشن می كند كه تخصیص بنزین نوروزی با توجه به 
سبد مصرفی خانوارها می تواند در ترغیب به سفر موثر واقع شود. تجربه سالیان 
گذش��ته نیز نش��ان می دهد تصمیم گیری نهایی و ابالغ سهمیه در اسفندماه هر 

سال صورت می گیرد.
سوختگیری چه تغییری کرده است؟

هرچند مصرف بنزین كاهش یافته اس��ت اما ش��لوغی پمپ بنزین ها و تراكم 
باالی خودروها در جایگاه های س��وختگیری بس��یار بیش��تر از گذشته به چشم 

می آید.
یکی از متصدیان جایگاه سوختگیری درخصوص دالیل شلوغی پمپ بنزین ها 
ب��ه خبرآنالین گفت: یکی از مهمترین دالیل این اس��ت كه مردم تعداد دفعات 
س��وختگیری را باال برده اند، اگر تا قبل افراد به طور متوسط بین ۲0 تا ۳0 لیتر 
بنزین می زدند، در حال حاضر بین ۱0 تا ۲0 لیتر بنزین می زنند و حتی بسیاری 
از رانندگان برای اینکه كمتر از ۱0 لیتر بنزین در باک بریزند در صف می ایستند. 
به این ترتیب خودروهایی كه قبال ش��اید هر هفته یا دو هفته یک بار به جایگاه 
س��وختگیری می آمدند، حاال با تغییر وضعیت در دفعاتی بس��یار بیشتر مراجعه 
می كنند، در عین حال اوایل و اواخرماه نیز به دلیل شارژ سهمیه ها پمپ بنزین ها 

با شلوغی بیشتری روبه رو هستند.

دالیل تعویق اجرای مصوبات سازمان های نظارتی بر صنعت خودرو چیست؟

سهمیه بنزین نوروزی در راه است؟
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ارزش افزوده ایجادش��ده در كاالهای فرهنگی از جنس ارزش افزوده مدنظر 
اقتصاد دانش بنیان اس��ت. سیدمحمدحسین س��جادی نیری، دبیر ستاد توسعه 
فناوری ه��ای نرم و هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در 

مراسم پایانی پنجمین دوره جایزه فیروزه، گفت: 
ارزش افزوده ایجادش��ده در كاالهای فرهنگی از 
جن��س ارزش افزوده مدنظ��ر اقتصاد دانش بنیان 
اس��ت. سیدمحمدحس��ین س��جادی نیری، دبیر 
ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز در این 
جش��نواره گفت: بالنده و پوی��ا بودن یک رویداد، 
ابزار مناس��بی است تا به وس��یله آن زنده بودن 
آن رویداد س��نجیده شود. طی این چند دوره ای 
كه جشنواره جایزه فیروزه برگزار شد، سعی شده 
اس��ت كه هر س��ال، با نوزایی و ایجاد تغییرات و 
گنجاندن ایده ه��ای جدید، یک حركت بالنده رو 
به جلو ایجاد شود. دبیر ستاد توسعه فناوری های 
نرم و هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمه��وری با اش��اره به تمهیدات برگ��زاری این رویداد، افزود: در س��ال جاری 
موضوع تسری این رویداد و آثار آن به استان ها مورد توجه قرار گرفت.

ب��ه گفته نیری: در پنجمین رویداد جایزه فیروزه، س��ه اس��تان در برگزاری 

جشنواره مشاركت داشتند و خوشحال هستم كه استان سیستان و بلوچستان 
در این میان نقش ویژه ای ایفا كرد. سیدمحمدحس��ین س��جادی نیری، ضمن 
ابراز امیدواری برای توس��عه بیش��تر همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و وزارت ارش��اد اسالمی، بیان داشت: 
در كشور نیاز ویژه ای به كاالهای فرهنگی وجود 
دارد و ای��ن ح��وزه نیازمند توجه بیش��تری از 
س��وی تمام دستگاه ها است. وی افزود: با توجه 
ب��ه اینکه در یک اقتصاد دانش بنیان باید ارزش 
افزوده براس��اس فناوری و دانش ایجاد ش��ود، 
ح��وزه محص��والت فرهنگی نیز ب��ه زعم بنده، 
حوزه ای اس��ت ك��ه در آن ارزش افزوده مبتنی 
بر این دانش ضمنی رسوب یافته طی سالیان و 

ادوار مختلف به دست آمده است.
دبی��ر س��تاد توس��عه فناوری ه��ای ن��رم و 
هویت س��از در ادام��ه گفت: حوزه های��ی مانند 
اسباب بازی، فرش، صنایع دستی و... می توانند 
ارزش افزوده قابل توجهی به همراه داش��ته باش��ند، به همین جهت اس��ت كه 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سعی كرده است كه همیار زیست بوم 

و فعالیت های وزارت ارشاد اسالمی در این حوزه ها باشد.

ایده های نو و خالقیت الزمه توس��عه صنعت هوافضا هس��تند. خالقیت هایی 
ك��ه ب��رای ورود به ای��ن صنعت، باید مس��یری مطمئ��ن و اس��تاندارد بیابند. 
مس��یر مطمئنی كه از گذرگاه آزمایش��گاه های فضایی دانش آموزی می گذرد. 

آزمایشگاه های فضایی دانش آموزی كه به مکانی 
برای مح��ک زدن توانایی عالقه من��دان به این 
حوزه بدل شده اس��ت.  روزگاری دانش آموزی 
تنها مس��اوی بود با گذران��دن دروس در قالب 
برنامه ریزی های درسی آموزشی مدارس و بس. 
در این دوران حرفی از خالقیت و بهره گیری از 
كالس های فوق برنامه ای ك��ه به دانش آموزان 
رسم چگونه زیستن در آینده را بیاموزد، نبود.

و  فن��اوری  از  زیس��ت بومی  ك��ه  ام��روزی 
كارآفرین��ی در كش��ور تعری��ف ش��ده اس��ت، 
نس��لی در م��دارس تربی��ت می ش��وند ك��ه با 
ش��ناخت عالیق و توانایی های خود، در مس��یر 
درس��ت ق��دم برمی دارن��د. دانش آموزان��ی در 

هیات زیس��ت فناوران، فضانوردان، س��رآمدان دریایی و هوایی، خالقان صنعت 
نانوتکنولوژی و داروس��ازی كه در راه درس��ت رس��یدن به آینده ش��غلی خود 
حركت می كنند.  تحول صنعت هوافضای كشور با توانمندی دانش آموزان یکی 

از این راه های درس��ت كه چراغ راه دانش آم��وزان عالقه مند به صنعت هوافضا 
شده اس��ت، راه اندازی و س��اخت آزمایش��گاه های فضایی در پژوهش سراهای 
دانش آموزی است. آزمایش��گاه هایی كه در كنار آزمایشات خأل، فشار و جاذبه، 
نحوه كاركرد ماهواره برها و طراحی و ساخت 
ماه��واره و نحوه كار ماهواره ها و نوع خدماتی 
كه ارائه می دهن��د را به دانش آموزان آموزش 
می دهد.  »برگ��زاری كارگاه ه��ای مربیگری 
س��اخت و پ��رواز هواپیمای م��دل در حوزه 
هوایی«، »راه اندازی نخستین شبکه اجتماعی 
تخصص��ی بومی هوایی دانش آموزی در حوزه 
پرواز آزاد«، »كارگاه آموزشی ساخت و پرواز 
ایران«،  هواپیمای Free Flight-p-۳0 در 
هم از دیگر اقداماتی است كه به دانش آموزان 
راه و رس��م ورود ب��ه این صنع��ت حیاتی را 
نش��ان می دهد. س��تاد توس��عه فناوری های 
فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری هم كه یک پای اصلی زیست بوم توسعه فناوری های 
صنعت هوافضا در كش��ور اس��ت از راه ان��دازی این آزمایش��گاه های فضایی در 

پژوهش سراهای دانش آموزی حمایت می كند. 

خالقیت آینده صنعت هوایی را دگرگون می کندزیست بوم استارت آپ های فرهنگی گسترش می یابد

در ط��ول روز ك��ه انرژی و زم��ان زیادی را ب��رای برآورده كردن 
تقاضاه��ای مختلف صرف می كنی��د، حفظ خالقیت به یک چالش 
تبدیل خواهد ش��د. برای جلوگیری از كاهش خالقیت، به ویژه در 
حالتی كه پروژه ها احس��اس یک ماراتن طوالنی را در ش��ما ایجاد 
كرده ان��د، می توانید از این راهکارهای پیش��نهادی در این مطلب 
اس��تفاده كنید تا خالقی��ت را دوباره در میان اعض��ای تیم خود، 

گسترش دهید:
1. هدف بزرگ نهایی را برای تیم خود ترسیم کنید

كاری ك��ه مردم انج��ام می دهند، اهمیت دارد و مردم دوس��ت 
دارن��د از ای��ن موضوع مطلع ش��وند. اگر فعالیت م��ا به یک هدف 
بزرگ تر متصل باش��د، كاری كه انجام می دهیم نیز معنادار خواهد 

ب��ود. به تیم خود یادآوری كنید كه چه 
چیزی اهمی��ت دارد و كاری كه انجام 
می دهن��د، بازخوردهای موثر خود را به 

همراه خواهد داشت.
2. پروژه ها را به عنوان یک 

ماموریت تعریف کنید
وارن بنی��س، متخص��ص رهبری در 
این ب��اره می گوی��د: »گروه های بزرگ 
ب��اور دارند كه بای��د ماموریتی از طرف 
خ��دا را به س��رانجام برس��انند. هدف 
ش��فاف و اجتماعی آنها باعث می شود 
كه هر كاری كه انجام می دهند، پرمعنا 
و باارزش باش��د.« پروژه ه��ای كاری را 
به عن��وان ی��ک ماموریت ب��رای خود 
و اعض��ای تی��م تعریف كنی��د تا باعث 
افزایش هیجان در آنها شوید. از تمامی 

اعضای تیم بپرسید كه ماموریت برای آنها چه تعریفی دارد. درباره 
روش هایی حرف بزنید كه در آن می توانید یک مسیر را طی كنید 
و هم��ه افراد را روی پایان كار متمركز كنید. به دنبال راهکارهایی 
باشید كه می توانند هدف را با عملکردهای سازمان، همتراز كند و 

هدف را به شور و شوق متصل كنید.
3. خالقیت را کشت کنید

اد كتمول، مدیر پیکسار انیمیشن می گوید كه وظیفه او به عنوان 
یک مدیر این است كه: »یک محیط بارور را ایجاد كنم، آن را سالم 
نگ��ه دارم و مراقب چیزهایی باش��م ك��ه آن را تضعیف می كنند.« 
هدایت به س��مت خالقیت، بیش��تر با مربیگری در ارتباط است تا 
كنترل. س��بک رهبری با فرمان دادن و كنترل كردن، خالقیت را 

از بین می برد؛ همین امر در شیوه بوروكراسی نیز صدق می كند.
زمان��ی ك��ه كلودیا كوتچ��کا در P&G كار می ك��رد، خود را به 
عنوان مدیر ارشد سدشکن معرفی می كرد. او در این باره می گوید: 
»خالقیت در واقع، چگونگی تنظیم تیم برای رس��یدن به موفقیت 
اس��ت. وظیفه من این نبود كه جواب ها را پیدا كنم، كاری كه باید 
انج��ام می  دادم این بود ك��ه تمامی الزامات را برای تیم فراهم كنم 
ت��ا آنها به جواب برس��ند.« طرز فکر مدیریت ب��ا این روش تغییر 

كرده است. 
اهداف مش��خصی را برای تیم تعریف كنید و آزادی در خالقیت 

را در اختی��ار آنه��ا قرار دهید ت��ا بتوانند به هدفی ك��ه برای آنها 
تعریف شده، دست یابند. زمان مشخصی را برای فکرهای خالقانه، 
برنامه ریزی كنید و منابع موردنیاز را برای اعضای تیم فراهم كنید 
تا كار را به س��رانجام برس��انند؛ این كار را با فرصت های یادگیری 

برای تقویت مهارت های خالقانه آنها انجام دهید.
4. قانون هایی را برای تعامل بیشتر با اعضای تیم خود 

تعیین کنید
این س��واالت را از اعضای تیم خود بپرس��ید و از آن، یک بحث 
بیرون بکش��ید: چگونه می توانیم یک امنیت روانی را در تیم ایجاد 
كنیم تا بتوانیم با خطرات مفهومی مواجه شویم؟ چگونه می توانیم 
از خود خالقیت نش��ان دهیم، در حالی كه دائم��ا باید تقاضاهای 
مختلف را ب��رآورده كنی��م؟ چگونه 
می توانی��م سیاس��ت ها و روش ها را 
بازطراح��ی كنیم ت��ا ش��رایط بروز 
انعطاف، س��ازگاری و تنوع نیز فراهم 

شود؟
5. همان گونه که هست، بیان 

کنید
كتمول معتقد است كه »خلوص و 
صداقت، س��الح مخفی برای رسیدن 

به نتایج فوق العاده است.«
س��ریعا به موانع پیش روی اعضای 
تی��م رس��یدگی كنی��د ت��ا تاثیرات 
منف��ی آن را به حداقل برس��انید، از 
این طریق می توانید مش��وق جریان 
آزادی از ایده و عقیده باشید و برای 
یادگی��ری و رش��د از آنها اس��تفاده 
كنید. فض��ای نارضایتی را هرچه س��ریع تر از بین ببرید تا فرصت 
از بین بردن روحیه س��الم تیم را نداشته باشند، چراكه منفی بافی، 

خالقیت را نابود می كند.
6. برای بازی کردن وقت بگذارید

اس��توارت باورن و كریس��توفر وان، نویس��ندگان كتاب »بازی: 
چگون��ه به مغز ش��کل می ده��د، تخی��ل را باز می كن��د و روح را 
تقوی��ت می كند«، به این نکته اش��اره كرده اند كه: »اگر برای بازی 
ك��ردن وقت نگذاریم، با یک زندگی سراس��ر بدون لذت، س��رد و 
بدون خالقیت روبه رو خواهیم شد. متضاد بازی، كار كردن نیست 
بلکه افس��ردگی اس��ت.« برای اس��تحکام روابط عاطفی خود، در 
یک بش��قاب غذا بخورید. س��عی كنید كه قبل از آغاز جلسات، با 

بازی های فکری، خالقیت را در خود پرورش دهید.
7. پیشروی های روزانه خود را جشن بگیرید

چه چیزی می تواند در ایجاد انگیزه به كاركنان برای انجام كارهای 
خالقانه، موثر واقع ش��ود؟ ترس��ا آمابیل و اس��تیون كرامر در كتاب 
»قوانین پیش��روی« به مدیران توصیه می كنن��د كه كاركنان خود را 
برای پیش��روی های بیش��تر در كارهای روزانه ای كه انجام می دهند، 
تشویق كنند. لحظاتی را برای جشن گرفتن و بزرگداشت دستاوردها 

و پیشروی هایی كه شما و تیم تان كسب كرده اید، اختصاص دهید.
inc/ucan :منبع 

خبرگزاری گاردین اخیراً در گزارش��ی آورده كه محمد بن س��لمان، پادشاه 
عربس��تان س��عودی در ماه مه ۲0۱8، گوش��ی همراه جف بزوس، موسس و 
مدیرعامل آمازون را هک كرده است. این خبر درحالی منتشر شده كه در ماه 
ژانویه ۲0۱۹، بزوس خبر از جدایی از مکنزی بزوس داد و به فاصله كمی از آن، 
خبر ارتباطش با لورن س��انچز، شخصیت تلویزیونی سابق عمومی شد. افشای 
اخبار مربوط به خیانت بزوس این گمانه زنی را به همراه داشت كه آیا موبایل او 
هک شده بوده یا خیر. حاال محققان به این نتیجه رسیده اند كه احتماال دولت 
سعودی مسئولیت دسترسی به اطالعات شخصی مدیرعامل آمازون را برعهده 
داشته اس��ت. در این مطلب به هر آن چیزی می پردازیم كه درباره هک شدن 

موبایل جف بزوس می دانیم و نمی دانیم.
آنچه می دانیم

۲۱ مارس ۲0۱8: پیش از آغاز تور س��ه  هفته ای شاهزاده محمد بن سلمان 
در ایاالت متحده، جف بزوس به صرف ناهار با او در لس آنجلس دعوت ش��ده 
است. این س��فر به آمریکا قرار است شاهزاده عربی را اصالح طلب و جهان گرا 
نش��ان دهد. 4 آپریل ۲0۱8: هم بزوس و هم شاهزاده محمد به مهمانی ناهار 
در خانه برایان گریزر،  تهیه كننده نام آشنا می روند. باب ایگر، مدیرعامل دیزنی 
و كوب برایانت، س��تاره پیش��ین ان بی ای هم از دیگر مهمانان حاضر هستند. 
در جریان این مهمانی، بزوس و ش��اهزاده شماره تلفن های یکدیگر را دریافت 
می كنند. همان روز، ش��اهزاده مکالمه با بزوس را در واتس اپ آغاز می كند. ۱ 
مه ۲0۱8: بزوس پیامی غافلگیركننده از ش��اهزاده محمد دریافت می كند كه 
بنابر گزارش ها حاوی یک فایل ویدئویی رمزگذاری ش��ده اس��ت. ویدئو ظاهرا 
یک فیلم تبلیغاتی درباره ارتباطات مخابراتی به زبان عربی است و متونی عربی 
روی آن نقش می بندد. مشخص نیست بزوس ویدئو را تماشا كرده یا خیر، اما 
به محض دریافت فایل، میزان دیتای مخابره شده از موبایل بزوس »۱00برابر«  
می شود. ۱۵ اكتبر ۲0۱8: یک كمپین آنالین وسیع علیه بزوس در عربستان 
س��عودی به راه می افتد و توجه ها را به این حقیقت جلب می كند كه او مالک 
خبرگزاری واشنگتن پس��ت است. این كمپین تنها دو هفته بعد از قتل جمال 

خاشقچی، ستون نویس واشنگتن پست از سوی ماموران سعودی در استانبول 
به راه می افتد. نیروهای اطالعاتی آمریکا در نوامبر ۲0۱8 به نتیجه می رسند كه 
شاهزاده محمد مسئول قتل خاشقچی بوده، اما دولت سعودی هرگونه ارتباط 

مستقیم را تکذیب می كند.
8 نوامبر ۲0۱8: ش��اهزاده محمد در واتس اپ یک میم برای بزوس ارس��ال 
می كن��د كه حاوی این متن اس��ت: »بح��ث كردن با ی��ک زن مثل خواندن 
توافق نامه الیس��نس نرم افزاری است. در نهایت باید همه چیز را نادیده بگیری 
و روی گزین��ه موافقم كلیک كنی.« محققان می گویند تصویر زن داخل میم 
شباهت زیادی به لورن سانچز دارد كه بعدا معلوم شد با مدیرعامل آمازون در 
ارتباط است. محققان از زمان بندی ارسال این میم نتیجه گرفتند كه شاهزاده 

به پیام  های شخصی بزوس دسترسی داشته.
۹ ژانوی��ه ۲0۱۹: ب��زوس خبر طالق خود از همس��رش را اعالم می كند. در 
همان روز، نش��نال اینکوایرر گزارش می دهد كه بزوس و سانچز برای چندین 
ماه در ارتباط بوده اند. این گزارش می گوید پیام ها و سلفی هایی اروتیک میان 
این دو جابه جا شده. گفته می شود تصاویری در اختیار خبرگزاری قرار گرفته 

كه به خاطر برهنگی قادر به انتشارشان نیست.
۷ فوریه ۲0۱۹: بزوس یک بالگ پست راجع به اتهامات وارده از سوی نشنال 
اینکوایرر منتش��ر كرده و این اتف��اق را باج گیری می خواند. مدیرعامل آمازون 
ضمنا از ارتباط احتمالی نشنال اینکوایرر با دولت سعودی می گوید. مدیرعامل 
AMI، ش��ركت ناشر نش��نال اینکوایرر، ظاهرا برای سالیان متمادی ارتباطی 

دوستانه با دولت سعودی داشته است.
۱4 فوریه ۲0۱۹: بزوس و تیم امنیتی اش از كمپین سعودی علیه مدیرعامل 
آمازون باخبر می شوند. همان روز بزوس پیامی دیگر از شاهزاده محمد دریافت 
می كند. در این پیام آمده كه »تمام آنچه می شنوی حقیقت ندارد« و همینطور 
اضافه شده كه »من یا عربستان سعودی هیچ چیز علیه تو یا آمازون نداریم.«

 Daily ۳۱ مارس ۲0۱۹: مش��اور امنیتی ارش��د بزوس، گوین دی بکر در
Beast می نویس��د كه بعد از تحقیق درباره منش��أ اطالعات نشنال اینکوایرر 

 7 راهکار موثر برای روشن کردن موتور
خالقیت در اعضای تیم

هر آنچه درباره هک شدن گوشی جف بزوس می دانیم و نمی دانیم

دریچــه

مجی��د یزدان پناه، مدیركل آموزش و پرورش اس��تان كرمانش��اه به بیان نقش توازن 
رش��ته ای در كنکور و اش��تغال پرداخت و گفت توازن و توزیع رش��ته ای و س��وق دادن 
دانش آموزان به رشته های ریاضی، انسانی و فنی از محوری ترین برنامه های سند تحول 

بنیادین آموزش و پرورش است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وی گفت: بر این اس��اس باید در دانش��گاه های 
اس��تان برای تصویب و راه اندازی رش��ته های جذاب حوزه علوم انس��انی و علوم ریاضی 
در مقاطع كارشناس��ی و تحصیالت تکمیلی به منظ��ور ایجاد جاذبه برای دانش آموزان 

برنامه ریزی شود.
او گف��ت: در س��ند تحول بنیادی��ن آموزش و پرورش بر مهارت مح��ور بودن آموزش 

بسیار تاكید شده است.

راه اندازی هنرستان های کارآفرین و 
تولیدی در کرمانشاه

شنبه
5 بهمن 1398
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پس از س��فر موفق سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
اس��المی ایران به جمه��وری خلق چین كه با امضای هفت تفاهم نامه توس��عه 
صادرات دانش بنیان ها به پرجمعیت ترین كشور دنیا دنبال شد، ستاری در رأس 

یک هیات بلندپایه علمی، فناوری و دانش بنیانی 
صب��ح روز گذش��ته به آن��کارا پایتخت جمهوری 

تركیه وارد شد.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخب��گان، این س��فر با ه��دف توس��عه تعامالت 
بین المللی ش��ركت های دانش بنیان انجام شد تا 
هم صادرات محصوالت، خدم��ات و فناوری این 
ش��ركت ها به جمهوری تركیه سرعت گیرد و هم 
از نظ��ر تب��ادالت و همکاری میان ش��ركت های 
فناور دو كشور شاهد اتفاقات و تعامالت مناسبی 

باشیم.
 تركی��ه گذرگاه ش��مال غرب آس��یا و اروپا به 
 ش��مار می آی��د و تع��داد زیادی از ش��ركت های 

فناور آن در كش��ورهای مختلف و آس��یای میانه پرنفوذ هستند و شركت های 
دانش بنی��ان ایرانی از فرصت پیش آمده در این س��فر می توانند برای افزایش و 

توسعه تعامالت با این شركت ها استفاده كنند.

 مدیران 80 ش��ركت دانش بنیان و فناور در این سفر معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری را همراهی می كنند. این شركت ها از حوزه هایی مانند سالمت، 
فناوری ارتباطات و اطالعات، ماش��ین آالت و تجهیزات صنعتی و مواد پیشرفته 

هستند.
ستاری در نخستین روز از این سفر با معاون 
رئیس جمه��ور كش��ور تركیه و وزی��ر صنعت و 
فناوری و رئیس شورای آموزش عالی در آنکارا 
دی��دار و گفت وگو ك��رد و راهکار های توس��عه 
همکاری های علمی و فناورانه میان دو كش��ور 

در این دیدارها دنبال می شود.
 پس از آن در دومین روز از این س��فر معاون 
علمی و فناوری كشورمان به استانبول می رود. 
استانبول بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر در 
تركیه و مركز فرهنگی و اقتصادی این كش��ور 
میزبان نشس��ت تجاری و فناوری ش��ركت های 
دانش بنیان ایرانی و ترک می ش��ود. شركت های 
ایرانی و ترک روابط و تعامالت خوبی با یکدیگر دارند و در این سفر توسعه این 
تعامالت دنبال می ش��ود. همچنین در دو سال گذشته شركت های دانش بنیان 

حدود 80 میلیون دالر به تركیه صادرات داشتند.

كانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با رویکرد ویژه نسبت 
به تجاری سازی دارایی های فکری از محققان و صنعتگران در این حوزه حمایت 
می كند. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، زمانی كه ایده ای از 

ذهنی ش��عله ور می ش��ود فرد به فکر فرو می رود 
كه ب��ا چه ابزار تج��اری می توان��د از این دارایی 
فکری حفاظت كند. ثبت اختراع آن ابزار اس��ت. 
ح��ال با برگزاری كارگاه »ش��کارچی فرصت های 
تجاری س��ازی ب��ه كمک پتنت« فرصت كس��ب 
تجربه برای درآمدزایی از پتنت مهیا شده است.

پ��س نباید تنها به عنوان یک ابزار علمی به ثبت 
اختراع توجه كرد. اختراع ها ظرفیت های زیادی برای 
درآمدزایی دارند. با توجه به این موضوع كانون پتنت 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اقدام به 
برگزاری كارگاه های ویژه كرده اس��ت. »ش��کارچی 
فرصت های تجاری س��ازی به كمک پتنت« عنوان 
یکی از این كارگاه ها است كه ۱6 و ۱۷ بهمن ماه سال 

جاری برگزار می شود. پس ظرفیت های باالی پتنت برای درآمدزایی در این كارگاه 
بررس��ی می شود. زیرا اكنون این موضوع نه تنها مورد توجه صنایع و سرمایه گذاران 
قرار دارد بلکه استارت آپ ها و مراكز علمی مختلف را نیز درگیر خود كرده است. در 

ایران نیز با وجود ظرفیت های فناورانه زیاد میان شركت های دانش بنیان و نوپا توجه 
به این موضوع می تواند درآمدزایی برای كش��ور داشته باشد. از این رو كانون پتنت 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با رویکرد ویژه نس��بت به تجاری سازی 
دارایی ه��ای فک��ری از محقق��ان و صنعتگران در 
ای��ن حوزه حمایت می كند. ارائه آموزش های الزم 
درخص��وص مالکیت فکری یکی از این جنبه های 
تمركز در این حوزه است كه می تواند نوع نگاه افراد 
به این حوزه پراهمیت و نحوه پرداختن صحیح به 
آن را تحت تأثیر قرار دهد.  كارگاه آموزشی شکار 
فرصت های تجاری سازی به كمک پتنت، می تواند 
ب��ه عالقه مندان ای��ن حوزه كمک كند و س��طح 
اطالعات آنها و به تناس��ب آن عملکرد نس��بت به 
دارایی های فکری را به ش��کل قابل توجهی بهبود 
می دهد. تعریف حق��وق مالکیت فکری و اهمیت 
آن، اقس��ام مختلف حقوق مالکیت فکری، تعریف 
اختراع و شرایط ثبت آن، بیان فرآیند ثبت پتنت 
و نگهداری از آن و معاهدات مربوطه، بررسی اطالعات اسناد پتنت و آموزش نحوه 
مطالعه آن و آموزش جس��ت وجوی پتنت اهدافی اس��ت كه با برگزاری این كارگاه 

آموزشی دنبال می شود.

تعریف حقوق مالکیت فکری در کارگاه آموزشی شکار فرصت های تجاری سازیمعاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اسالمی ایران به جمهوری ترکیه رفت

اینتل برای افزایش رقابت با AMD و حفظ سهم بازار از پردازنده های 
Zen ۳، برنامه هایی جدی برای كاهش قیمت پردازنده های دسکتاپ خود 

دارد.
اینتل تصمیم گرفته در نیمه  دوم سال جاری میالدی، برنامه هایی جدی 
برای كاهش قیمت پردازنده های خود اجرا كند. دیجی تایمز در گزارش��ی 
ادعا كرد تیم آبی برای حفظ رقابت با AMD، به ویژه در بازار پردازنده های 
دسکتاپ، برنامه های كاهش قیمت را اجرا خواهد كرد. بازار پردازنده های 
 AMD ۳ شركت Zen رومیزی اكنون در تصرف اینتل است، اما رونمایی
احتماال تهدیدی جدی برای آنها باشد؛ درنتیجه، برنامه های كاهش قیمت 

با هدف حفظ سهم بازار اجرا می شوند.
در گزارش جدید رسانه  دیجی تامیز درباره  كاهش قیمت پردازنده های 
اینتل، از اطالعاتی اس��تفاده ش��ده كه تولیدكنندگان كامپیوتر شخصی 
)OEM( ارائ��ه دادند. به عالوه، خرده فروش��ان آس��یایی دنیای كامپیوتر 
شخصی چنین برنامه هایی را محتمل می دانند؛ البته نمی توان پیش بینی 
كرد كل خانواده  پردازنده های اینتل با كاهش قیمت روبه رو شوند. ناگفته 
نماند هنوز نمی دانیم كاهش قیمت اینتل به  صورت مخفیانه و نامحسوس 

انجام می شود یا درباره  آن اطالع رسانی های عمومی خواهد شد.
گزارش دیجی تایمز اطالعات كاملی از برنامه های كاهش قیمت اینتل 
در اختی��ار مخاطب ارائه نمی دهد و درواقع، نمی توان به  روش��نی بخش 
مدنظ��ر تیم آبی برای كاه��ش قیمت را پیش بینی ك��رد. درحال حاضر، 
می دانیم اینتل قیمت پردازنده های HEDT خود را كاهش داد تا در بازار 
كاربران فوق حرفه ای هنوز به  عنوان بازیگری جدی حضور داشته باشد. به  
عالوه، این غول دنیای پردازنده ها اعالم كرد در دس��ته های Xeon W و 
پردازنده های رومیری نسل نهم و خانواده  نسل دوم Xeon Scalable نیز 

برنامه هایی برای كاهش قیمت چشمگیر اجرا خواهد كرد.
كارشناس��ان اعتقاد دارند اینتل درحال حاضر برای حفظ رقابت در دنیای 
پردازنده، استراتژی دیگری به  جز كاهش قیمت ندارد. نسل دهم پردازنده های 
آتی اینتل همان روش قبلی را در اضافه كردن هسته های پردازشی در پیش 
خواهد گرفت. به  عالوه، افزایش سرعت كالک نیز به  بهای افزایش مصرف برق 
و دمای بیش��تر تمام می شود كه به نوعی به بازدهی محصوالت جدید لطمه 
می زند. خانواده  نسل دهمی كامت لیک اس در ماه های آتی رونمایی می شود و 

احتماال برنامه  كاهش قیمت ابتدا در آنها اجرا خواهد شد.
پردازنده ه��ای جدید كامت لیک اس در بازه  قیمتی برابر با نس��ل قبلی 
خود عرضه می شوند؛ حتی شاید ارزان تر. چنین رویکردی ضربه  زیادی به 
اینتل وارد نمی كند؛ چون طبق ادعای این ش��ركت، منابع مالی قوی تری 
از AMD دارد و گزینه های استراتژی مالی اش بیشتر است. شاید اینتل 
ب��ا توجه  به همان منابع مالی بتواند نه تنها یک دوره  كاهش قیمت، بلکه 
دو دوره را در محصوالت خود اجرا كند. محصوالت جدید اینتل هماهنگ 
با مادربردهای جدید س��ری 400 به بازار عرضه می شوند كه از میان آنها 
می توان به پرچمدار Z4۹0 اش��اره كرد. مادربرد مذكور از SKU س��ری 
جدید با س��وكت LGA ۱۲00 پش��تیبانی می كند. گزارش های متعدد 
 PCIe همچنی��ن ادعا می كنند كامت لیک اس قرار بود با پش��تیبانی از
Gen 4.0 در تراشه عرضه شود كه به   دلیل مشکالت متعدد محقق نشد.

احتمال دیگر در گزارش جدید دیجی تایمز آن است كه نه تنها خانواده  
پردازنده های دسکتاپ اینتل با كاهش قیمت روبه رو شوند بلکه محصوالت 
 Ice با معم��اری ۱4 نانومتری و Cooper Lake-SP آت��ی همچ��ون
Lake-SP با معماری ۱0 نانومتری نیز از كاهش قیمت بی بهره نباش��ند. 
پردازنده های مذكور احتماال در نیمه  دوم سال جاری به بازار عرضه خواهند 
 Scalable ش��د و اینتل باید با ارائه  نس��ل بعدی از خانواده  محص��والت

Xeon در دس��ته بندی مقرون به صرفه تر، فرص��ت را برای افزایش رقابت 
پیش از عرضه  سری جدید EPYC Milan از AMD مغتنم بشمارد.

اینت��ل و AMD در دس��ته پردازنده های حرفه ای س��رور برای بهبود 
محصوالت به طور ج��دی فعالیت می كنند. تیم آبی تالش می كند تعداد 
هس��ته های پردازنده را در كنار استفاده از معماری جدید در سری زئون 
افزایش دهد. درمقابل، AMD نیز همین رویکرد را در تراش��ه های اپیک 
پیش خواهد گرفت، اما پلتفرمی بزرگ تر را با ارزش افزوده  بس��یار بیشتر 
برای كارایی های دیتاس��نتر و HPC عرضه می كند. تیم قرمز با تکیه بر 
همین برنامه ها، با اعتماد به نفس فراوان پیش بینی می كند سهم خود را از 
بازار پردازنده  سرور به آمار دورقمی خواهد رساند. آنها تالش می كنند هر 
دو آمار س��رور و دس��کتاپ را از ركوردهای قدیمی و تاریخی خود بهبود 

دهند.
روث كاتر، معاون ارشد اجرایی AMD در بازاریابی بین المللی می گوید:
ما پورتفولیوی خود را با دقت بس��یار زیادی می س��ازیم و اعتقاد داریم 
قابلیت هایی كه با نقشه  راه چندنسلی خود در دسته  های گوناگون پردازنده 
ارائه می كنیم، تأثیر بس��یاری بر هزینه  مالکیت پردازنده ها می گذارد. این 

عامل در بازار دیتاسنتر و جذب پایگاه مشتریان بسیار مهم خواهد بود.
ما ابتدا به س��هم بازار دورقمی می رس��یم و س��پس به مرور به  س��مت 
ركورده��ای تاریخی حركت می كنیم. س��پس این س��ؤال پیش می آید 
ك��ه چقدر پیش��رفت خواهی��م كرد. تاكن��ون نقش پای��ه ای Zen را در 
زیرساخت های نقشه راه مان مش��اهده كرده اید. اكنون نوبت به Zen ۲ و 
Zen ۳ رس��یده اس��ت و با عرضه  Zen 4، مس��یر هموارتر خواهد ش��د. 
مشتریان ما استقبال درخورتوجهی از رویکرد چندنسلی كرده اند و امروز 

اعتبار زیادی در بازار دیتاسنتر كسب كرده ایم كه بسیار مهم است.
خبر كاهش قیم��ت پردازنده های اینتل برای مصرف كنندگان بس��یار 
عال��ی خواهد بود و این ش��ركت برای حفظ رقابت در ب��ازار نباید خود را 
ب��ه كاهش قیمت محص��والت محدود كند. AMD در فصل دوم س��ال 
ج��اری، پردازنده های رایزن و اپی��ک مبتنی بر معماری Zen ۳ را به بازار 
عرضه خواهد كرد. اقدام این شركت به  معنای ارائه  معماری جدید، تعداد 
دس��تورالعمل در چرخه )IPC( و سرعت كالک و تعداد هسته  بیشتر را 
همراه  با بس��یاری قابلیت های جدید خواهد بود كه قطعا فشار زیادی به 

خانواده  محصوالت اینتل وارد می كند.
باتوجه ب��ه برنامه ه��ای AMD، می توان پیش بینی ك��رد رویکردهای 
كاهش قیمت اینتل فقط به حفظ سهم كنونی آنها از بازار كمک خواهد 
كرد. باتوجه  به آنچه از كارایی و قدرت پردازنده های نسل بعدی مبتنی بر 
Zen ۳ ش��نیده ایم، قطعا رقابت در بحث قدرت پردازش بس��یار دش��وار 
خواهد بود. همچنین، مش��کالت اینت��ل در زنجیره تأمین كه احتماال در 
۲0۲0 هم ادامه خواهند داش��ت، كار را بازهم برای غول دنیای پردازنده 
دش��وار می كنند. به هرحال، ش��اید كاهش قیمت در مسیر جبران همین 

كمبودها باشد.
پردازنده ه��ای مبتنی ب��ر Zen ۲ درحال حاضر اینتل را در بس��یاری از 
بازارهای مهم تولید كامپیوتر شکس��ت داده اند و می توان پیش بینی كرد 
Zen ۳ نی��ز همین تأثیر را بر محصوالت اینتل بگ��ذارد؛ مگر اینکه تیم 
آبی خانواده ای جدید از پردازنده را با بهبود چش��مگیر در قدرت پردازش 
و بازده��ی ق��درت معرفی كن��د. به هرح��ال، اكنون ش��ایعه هایی درباره  
برنامه های توسعه ای اینتل در نسل بعدی همچون پشتیبانی پیش انتقال 
)Backporting( وجود دارد، اما درنهایت باید منتظر محصوالت جدید 

باشیم تا شاید رقابت در دنیای پردازنده را بازهم به اوج برساند.
WCCFTECH/zoomit :منبع

می توان با »اعتماد به نفس باال« نتیجه گرفت كه دولت سعودی موبایل بزوس 
را هک كرده و به اطالعات ش��خصی او دس��ت یافته. او اعالم كرد از ماه اكتبر 
۲0۱8 و بعد از مرگ خاش��قچی، بزوس چندین بار از سوی سعودی ها تهدید 

شده است.
ژوئن ۲0۱۹: س��ازمان ملل متحد شروع به بررسی ادعاهای بزوس راجع به 
هک موبایلش از سوی سعودی ها می كند. این تحقیقات زمانی آغاز می شود كه 
یکی از نزدیکان بزوس تحلیل های كالبدشکافی دیجیتالی از موبایل مدیرعامل 

آمازون را منتشر می كند.
۲۱ ژانویه ۲0۲0: گاردین برای نخستین بار راجع به تحلیل های كالبدشکافی 
دیجیتال گزارش می كند كه نش��ان می دهند شاهزاده محمد موبایل بزوس را 
در سال ۲0۱8 و با استفاده از فایلی ویدئویی كه حاوی بدافزار بوده هک كرده 

است.
۲۲ ژانویه ۲0۲0: محققان س��ازمان ملت متح��د یک روز بعد گزارش خود 
را منتش��ر كرده و می گویند »با قطعیت نس��بی« ش��اهزاده محمد در جریان 
هک موبایل بزوس دخیل بوده. س��ازمان ملل متحد ضمنا خواستار تحقیقاتی 
فوری راجع به شاهزاده شد. دولت سعودی ها به گزارش ها پاسخ داده و آنها را 

مسخره خواهند.
آنچه نمی دانیم

چه اطالعاتی از موبایل بزوس استخراج شده؟
ماهی��ت اطالعات استخراج ش��ده از موبایل بزوس كم��اكان برای محققان 
سازمان ملل متحد نامشخص باقی مانده. در گزارشی از سوی فایننشال تایمز و 
به نقل از منابع نزدیک به جف بزوس آمده كه این رخنه بسیار گسترده بوده و 

ده ها گیگابایت اطالعات از سوی هکرها به سرقت رفته است.
آیا عربستان سلفی های شخصی بزوس را منتشر کرده؟

اینکه تصاویر و متون شخصی مدیرعامل آمازون از سوی دولت سعودی در 
اختیار نش��نال اینکوایرر قرار گرفته یا خیر موضوعی است كه هنوز مشخص 
نشده. با این همه، تمام انگشت ها تا به امروز اتهام را متوجه عربستان كرده اند. 

جف بزوس در بالگ پس��ت خود در مدیوم، AMI، كمپانی مادر اینکوایرر، را 
به باج گیری متهم كرد. از س��وی دیگر، بزوس به ارتباط این سازمان رسانه ای 
با دولت سعودی اشاره كرده و مشاور امنیتی اش هم می گوید دولت عربستان 

پیش از افشای اطالعات شخصی به موبایل بزوس دسترسی داشته.
در ویدئویی که شاهزاده برای جف بزوس فرستاد چه بود؟

ای��ن ویدئو به احتمال زیاد حاوی نوعی بدافزار بوده،  اما دقیقا نمی دانیم چه 
بدافزاری. گاردین گزارش كرده كه كالبدشکافی دیجیتال نشان می دهد موبایل 
ب��زوس بعد از كلیک روی فایل ویدئویی »آلوده ای« كه ش��اهزاده عربس��تان 
از طریق واتس اپ فرس��تاده بود دچار رخنه ش��د. با این همه نمی دانیم فایل 
ویدئوی��ی دقیقا ب��ه چه آلوده ب��وده و بنابراین ماهیت اطالعات��ی كه قادر به 

دسترسی به آنها بوده نیز مشخص نیست.
آیا خود شاهزاده این پیام ها را فرستاده؟

اگرچه در گزارش گاردین آمده كه ویدئو با اكانت ش��خصی شاهزاده محمد 
ارسال شده،  ولی نمی توان اثبات كرد كه خود او پیام را فرستاده باشد. ممکن 
است جواز ارسال ویدئو را به كسی دیگر داده باشد. احتمال دیگر هم این است 
كه یک شخص ثالث به اكانت او دسترسی یافته و بدافزار را ارسال كرده باشد. 
هرچند كه تا به امروز هیچ ش��واهدی از هک ش��دن اكانت شاهزاده و سپس 

موبایل جف بزوس به دست نیامده.
دیگر چه کسی شاهزاده را به هک کردن متهم کرده؟

بزوس و شاهزاده محمد بن سلمان در جریان بازدید شاهزاده از ایاالت متحده 
در ماه آپریل ۲0۱8 تبادل شماره كردند. همان سفری كه پادشاه عربستان در 
جریانش با افراد مهم دیگری مانند تیم كوک، مدیرعامل اپل و ساندار پیچای، 
مدیرعامل آلفابت و گوگل مالقات كرد. اگرچه هیچ مدرک مستدلی از تالش 
برای هک این افراد به دست نیامده، در چندین گزارش آمده همان  روزی كه 
موبایل جف بزوس ش��روع به مخابره اطالعات كرد، چندین حمله سایبری به 

مخالفان دولت سعودی صورت گرفته است.
)2( Business Insider /digiato، Business Insider :منبع

اینتل قیمت پردازند ه های دسکتاپ خود را در نیمه دوم 2020 کاهش می دهد

هر آنچه درباره هک شدن گوشی جف بزوس می دانیم و نمی دانیم

یادداشـت

رئیس مركز توس��عه فناوری های راهبردی معاونت علمی با بیان اینکه در بهمن ماه 
كارخانه نوآوری شیراز راه اندازی می شود، گفت: پیش بینی كرده ایم تا شهریور سال ۹۹، 

هشت كارخانه دیگر را راه اندازی كنیم.
ب��ه گزارش مه��ر، دكتر اس��ماعیل قادری فر درخصوص كارخانه ه��ای نوآوری گفت: 
كارخانه های نوآوری اس��تارت آپ كمپ هایی هس��تند كه در راستای حمایت از ایده ها 

و تربیت نیروی انسانی و متخصص برای ایجاد شركت های دانش بنیان ایجاد شده اند.
وی تاكید كرد: معاونت علمی برای تقویت زیس��ت بوم نوآوری در كشور سعی دارد با 
بازسازی و بهس��ازی پهنه های صنعتی متروكه و پرهیز از ایجاد زیرساخت های زائد در 

دل شهر زیست بوم نوآوری را ایجاد كند.

 راه اندازی کارخانه نوآوری شیراز
در بهمن ماه



فن��اوری واقعیت افزوده در طول س��ال های اخیر ب��ه طور فزاینده ای 
مورد توجه مردم قرار گرفته اس��ت. اگرچ��ه هنوز راه زیادی پیش روی 
ای��ن فناوری برای حضور در زندگی روزمره مردم سراس��ر جهان وجود 
دارد، اما از همین اكنون دس��ت اندركاران عرصه تبلیغات به س��راغ آن 
آمده اند. براس��اس گزارش موسسه Artillery Intelligence تا سال 
۲0۲۳ ارزش تبلیغ��ات و بازاریاب��ی با اس��تفاده از این فن��اوری به رقم 
خیره كنن��ده 8.8 میلیارد دالر خواهد رس��ید. این امر با توجه به میزان 
تاثیرگ��ذاری حوزه تبلیغات فناوری واقعیت اف��زوده جای تعجبی باقی 
نخواهد گذاشت. براس��اس انتظار كارشناس ها این الگوی تبلیغاتی بین 
۲0 تا 80درصد تاثیرگذاری بیشتر بر روی مخاطب هدف به همراه دارد. 
اگرچ��ه تا به امروز بیش��تر كمپین های بازاریاب��ی و تبلیغات همراه با 
فناوری واقعیت افزوده در قالب معرفی فیلترهای جانبی در ش��بکه های 
اجتماع��ی نظیر فیس بوک و اس��نپ چت بوده، اما توس��عه این فناوری 
در چند س��ال گذش��ته و آینده روش��ن آن امکانات تازه ای پیش روی 
كارآفرینان و اهالی دنیای تبلیغات قرار داده است. گوگل به تازگی اقدام 
مهمی در راستای رونمایی از تبلیغات سه بعدی انجام داده است. به این 
ترتیب در آینده نزدیک بس��یاری از برندهای طرف قرارداد گوگل امکان 

تبلیغات سه بعدی برای مخاطب هدف شان را خواهند داشت. 
بدون ش��ک در طول سال های آینده میزان اس��تفاده از دوربین های 
واقعی��ت اف��زوده بیش��تر خواهد ش��د. ای��ن ام��ر انگیزه برنده��ا برای 
سرمایه گذاری بر روی الگوی تبلیغات واقعیت افزوده را افزایش می دهد. 
ام��روزه كاربران در ش��بکه های اجتماعی و به ط��ور كلی فضای آنالین 
دیگر توجه چندانی به الگوهای س��نتی بازاریابی ندارند، بنابراین برندها 
بای��د به دنبال راه��کاری تازه برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
باش��ند. در غیر این صورت ش��انس تعامل سازنده با مخاطب هدف را از 

دست می دهند. 
اگر نگاهی به نمودار افزایش س��رمایه گذاری ب��ر روی حوزه تبلیغات 
واقعیت افزوده داشته باشیم، این عرصه سود سرشار برندها در بین حد 
فاصل سال ۲0۱8 تا ۲0۲0 را نشان می دهد. همچنین باید به آینده این 
صنعت نیز توجه داشته باشیم. بر این اساس تا سال ۲0۲0 ارزش حوزه 
تبلیغات واقعیت افزوده از نزدیک به ۳ میلیارد دالر در س��ال جاری به 
8 میلیارد دالر خواهد رس��ید. این امر رشد تقریبا سه برابری ارزش این 

حوزه بازاریابی و تبلیغات را نشان می دهد. 
یک��ی از ن��کات مهم در زمینه بازاریابی و تبلیغ��ات حضور به موقع در 
حوزه های تازه اس��ت. اگرچه بحث واقعیت افزوده چند سالی در دنیای 
فناوری مطرح بوده اس��ت، اما همچنان امکان اس��تفاده از آن به مثابه 
الگوی��ی تازه وج��ود دارد. در ادامه برخی از ن��کات مهم درباره تبلیغات 

براساس الگوی واقعیت مجازی مورد توجه قرار خواهد گرفت. 
1. ضرورت داشتن هدف مشخص

گام نخس��ت در هر اقدام تبلیغاتی داشتن هدف مشخص است. برخی 
از برنده��ا در تالش برای پیش��برد اهداف چندگانه هس��تند. نکته مهم 
درخصوص اقدام آنها شکس��ت اغلب ش��ان در مواجهه ب��ا واقعیت های 
دنیای تبلیغات و ناكامی در زمینه دستیابی به اهداف شان است. بنابراین 
ما باید كار را با یک هدف مش��خص و كامال واضح ش��روع كنیم. برخی 
از اه��داف مهم در زمین��ه تبلیغات همراه با فن��اوری واقعیت افزوده به 

شرح ذیل است:
• آگاهی بخشی به مخاطب

فناوری واقعیت افزوده یکی از س��اده ترین راه ها برای انتقال اطالعات 
و تجربیات مناسب به مش��تریان است. بسیاری از برندها در زمینه های 
تخصص��ی انتق��ال اطالعات به زبانی س��اده را دش��وار می یابند. تبدیل 
اطالعات پیچیده و دقیق به زبان ساده یکی از دغدغه های اصلی برندها 
محس��وب می ش��ود. این امر موجب توجه ویژه آنها ب��ه فناوری واقعیت 
افزوده ش��ده است. با اس��تفاده از این فناوری امکان جلب نظر مخاطب 
هدف به ش��یوه ای تاثیرگ��ذار وج��ود دارد. اغلب م��ردم دارای حافظه 
دیداری بهتری هستند، بنابراین در صورت مواجهه با المان های دیداری 
جذاب بیش��تر جلب آنها خواهند شد. این امر در دنیای تبلیغات موجب 
امنیت فزاینده محتوای ویدئویی شده است. اكنون با رونمایی از فناوری 
واقعیت افزوده امکان انتق��ال اطالعات به گونه ای تاثیرگذار به مخاطب 

هدف فراهم شده است.
• شخصی سازی 

امروزه شخصی س��ازی محتوای تبلیغاتی برای مخاطب اهمیت زیادی 
دارد. اغل��ب برندها در بازارهای مختلف با دامنه مختلفی از مش��تریان 
و س��لیقه های گوناگون آنها مواجه هس��تند. پاسخگویی به تنوع سلیقه 
مش��تریان به جز از طریق تالش برای شخصی س��ازی محتوا امکان پذیر 
نیس��ت. در این زمینه دس��تگاه های واقعیت افزوده ام��کان جمع آوری 
برخی از داده های عمومی مربوط به كاربران را دارند. این امر در راستای 
نمایش تبلیغات هماهنگ با س��لیقه آنها صورت می گیرد. به این ترتیب 
م��ا فرصت تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف با محت��وای تبلیغاتی 

شخصی سازی شده را خواهیم داشت. 
• سرگرم ساختن مخاطب

فناوری واقعیت افزوده امکان سرگرم س��اختن افراد را فراهم س��اخته 
است. امروزه بسیاری از بازی های مخصوص گوشی های همراه با استفاده 
از این فناوری تولید می شود. به این ترتیب كاربران امکان تجربه اوقات 
هیجان انگیزی را خواهند داش��ت. ایده اصلی در این بخش اس��تفاده از 
فناوری واقعیت افزوده برای سرگرم ساختن مخاطب هدف است. به این 
ترتی��ب ما عالوه بر انتقال پیام تبلیغاتی مان موجب س��رگرمی مخاطب 

نیز خواهیم شد. 
برن��د نس��تله با اندكی هزین��ه در زمینه فن��اوری واقعی��ت افزوده و 
طراح��ی ی��ک نمونه از بازی جذاب موفق به جل��ب ۵.8 میلیون بازدید 
در ش��بکه های اجتماعی ش��ده اس��ت. این امر فقط از طریق یک بازی 
۳0 ثانیه ای امکان پذیر ش��ده است، بنابراین فعالیت در این عرصه تاثیر 

چشمگیری بر روی صرفه جویی برند ما خواهد داشت. 
2. استفاده از مفهوم ساده

یکی از اشتباهات رایج برندها در زمینه تعامل با مشتریان از طریق فناوری 
واقعیت افزوده پیچیده سازی بی دلیل محتواست. هرچه ما محتوای ساده و 
واضح تری در اختیار مخاطب هدف قرار دهیم، شانس مان برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی آنها افزایش خواه��د یافت. در اینجا ما بای��د هرگونه تالش برای 
پیچیده سازی محتوا یا شرایط ارتباط مان با مخاطب را كنار بگذاریم. در غیر 

این صورت توانایی جلب نظر آنها را از دست می دهیم. 
مهم تری��ن نکت��ه در زمینه تولید محتوای تبلیغات��ی با كمک فناوری 
واقعیت افزوده تمركز بر روی یک مفهوم س��اده اس��ت. در اینجا باز هم 
برخ��ی از برندها بر روی چند مفهوم تمركز می كنند. توصیه من تعیین 
یک هدف مش��خص و اخذ یک مفهوم مناسب برای پیشبرد امور است. 

برندها باید به دنبال یک مفهوم مانند اطالع رس��انی، سرگرم س��اختن یا 
تعامل نزدیک با مخاطب هدف باش��ند. در غیر این صورت امکان كسب 
موفقیت را از دست می دهند. این امر به طور مشابهی در ارتباط با پلتفرم 
مورد استفاده ما نیز معنا پیدا می كند. محتوایی كه در اینستاگرام موفق 
است، شاید در توییتر یا فیس بوک به همان اندازه موفق نباشد، بنابراین 

ما باید مفهوم تبلیغاتی مان را در پلتفرمی مناسب پیاده كنیم. 
3. ترغیب درست مخاطب به سوی عملی خاص

ه��دف هر كمپی��ن تبلیغاتی هدایت مخاطب به س��وی هدفی خاص 
اس��ت. در این زمینه بس��یاری از برندها عملکرد ناامیدكننده ای دارند. 
ب��ه این ترتیب مخاطب هدف در عمل هیچ عالقه ای به س��وی خرید از 
برند موردنظر یا تحقق هدف مدنظر برندها نش��ان نمی دهند. نکته مهم 
در زمینه فناوری واقعیت افزوده عدم ش��ناخت درست بسیاری از مردم 
نس��بت به آن اس��ت، بنابراین ما باید فرآیند ترغیب مخاطب به س��وی 
هدف مان را به س��اده ترین شیوه ممکن دنبال كنیم. در غیر این صورت 

امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین می رود. 
یک��ی از ن��کات مهم در زمینه تبلیغات با اس��تفاده از فناوری واقعیت 
اف��زوده توجه ب��ه تجربه مخاطب مان اس��ت. در این زمین��ه قرار دادن 
خودمان در جایگاه مخاطب هدف تمرین مناس��بی برای یافتن ایرادات 
كارمان خواهد بود. به این ترتیب ما به درک مناسبی از تجربه مخاطب 
ه��دف و ای��رادات كمپین مان خواهیم داش��ت. گاهی اوق��ات برخی از 
ایده های تبلیغاتی برندها در عمل چندان مطابق س��لیقه مخاطب هدف 
نیس��ت. این امر نیاز به توجه به تجرب��ه مخاطب هدف را بیان می كند. 
بس��یاری از برندها در عمل به جای توجه به مخاطب هدف به س��لیقه 
شخصی ش��ان ات��کا می كنند. این امر موجب دلس��ردی هرچه بیش��تر 

مخاطب هدف نسبت به برند موردنظر خواهد شد. 
4. توسعه تجربه تبلیغاتی از طریق دیگر کانال ها

در نهای��ت، به مانند ه��ر الگوی تبلیغاتی دیگ��ری، تبلیغات از طریق 
فن��اوری واقعیت افزوده باید در كانال ه��ای ارتباطی عادی نظیر ایمیل، 
ش��بکه های اجتماعی، بیلبورد و مطبوعات به اش��تراک گذاش��ته شود. 
انتظار برای توس��عه دس��تگاه های واقعیت افزوده و اتکای صرف به این 
ش��یوه برای جلب نظر مخاطب هدف بس��یاری از فرصت های مناس��ب 
برندها را از بین می برد، بنابراین ما باید خودمان دس��ت به كار ش��ویم. 
برخالف فناوری واقعیت مجازی، الگوی واقعیت افزوده امکان اس��تفاده 
از دس��تگاه هایی نظیر گوشی های هوشمند را نیز دارد. به این ترتیب در 

اینجا ما چندان وابسته به دوربین های مخصوص نیستیم. 
یکی از تجربه های جالب تبلیغات با استفاده از فناوری واقعیت افزوده 
در محیط های شهری مربوط به BBC است. این خبرگزاری در یکی از 
كمپین های تبلیغاتی اش برای سریال »His Dark Material« اقدام 
به نصب بیلبوردهای دارای كدهای مخصوص برای اس��نپ چت كرد. به 
این ترتیب كاربران با اس��کن آن بیلبورده��ا صحنه حمله یک خرس و 

پریدن آن از بیلبورد به بیرون را مشاهده می كردند. 
بدون تردید تبلیغات با اس��تفاده از فن��اوری واقعیت افزوده هنوز در 
ابتدای راه قرار دارد. بس��یاری از برندها همچنان نس��بت به این الگو به 
عنوان یک ترند احتمالی در آینده نگاه می كنند. اگر ما از همین االن به 
فکر اس��تفاده از این فناوری در حوزه تبلیغات نباشیم، رقابت را به دیگر 
برندها واگذار خواهیم كرد، بنابراین باید هرچه زودتر مقدمات اس��تفاده 
از فناوری واقعیت افزوده در حوزه بازاریابی و تبلیغات را فراهم سازیم. 
gritdaily :منبع

چرا هر برندی به تولید پادکست نیاز دارد 

در چند س��ال اخیر اخبار در رابطه با پادكس��ت بسیار زیاد شده 
اس��ت. درواقع محبوبیت آن باعث ش��ده اس��ت ت��ا دو برند مطرح 
Spotify و TED نی��ز وارد این حوزه ش��وند، با این حال ضروری 
است تا هر برندی در زمینه تولید پادكست فعالیت كند كه در ادامه 

به بررسی دالیل این ضرورت خواهیم پرداخت.
1-مخاطب به آن تمایل باالیی پیدا کرده است

بدون شک تا هفت سال گذشته خبری از این گونه محتوا ها نبوده 
است، با این حال جهان تغییر كرده است و عالقه مخاطب نیز از این 
تغییرات مصون نمانده و در حال حاضر این بخش محبوبیت بس��یار 
باالیی را دارد. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا آن را به لیست 
اقدامات خ��ود در زمینه تولید محتوا اضاف��ه كنید. فراموش نکنید 
ك��ه به علت س��هولت و امکان گوش دادن به آنها در هر ش��رایطی، 
شانس مشاهده اقدامات شما بسیار باال خواهد بود، با این حال توجه 
داشته باشید كه هر برندی، باید در زمینه كاری خود اقدام به تولید 
پادكست كند. در غیر این صورت نتیجه خوبی تجربه نخواهد كرد. 

2-یک بستر دید برای فعالیت محسوب می شود 
این امر كه اقدامات شما تنوع بیشتری را داشته باشد، بدون شک 
در میزان موفقیت تاثیرگذار خواهد بود. به همین خاطر نیز ضروری 
است تا در این بخش فعالیت جدی و باكیفیتی را داشته باشید. در 
این رابطه فراموش نکنید كه ش��ما از طریق پادكست، حتی قادر به 

پاسخ دادن به سواالت مخاطبان خود نیز خواهید بود. 
3-امکان جذب حرفه ای ها وجود دارد

ب��ه ص��ورت معمول اف��رادی پادكس��ت های تخصص��ی را گوش 
می دهند كه مخاطب عامه محس��وب نش��ده و این امر باعث خواهد 
ش��د تا امکان جذب افرادی را داشته باشید كه از نظر ذهنی كامال 
آمادگی تبدیل ش��دن به مش��تری را دارند. در نهایت توجه داش��ته 
باشید كه ساخت پادكست بسیار آسان بوده و از تهیه ویدئو دردسر 
ب��ه مراتب كمت��ری را دارد، با این حال جذابی��ت آن به حدی زیاد 
اس��ت كه حتی برخ��ی از تحلیلگران آن را جایگزین��ی برای ویدئو 
می دانند. درواقع برای مش��اهده یک ویدئ��و، حجم اینترنت زیادی 
نیاز اس��ت، با این حال این امر حتی در رابطه با بهترین پادكست ها 
نیز رقمی بس��یار كم اس��ت. به همین خاطر طبیعی است كه افراد 

پادكست را اولویت اول خود قرار دهند. 
4-حتی پرمشغله ترین افراد نیز می توانند از آن استفاده 

کنند 
بس��یاری از اف��راد ب��ه علت حج��م كاری باالی خ��ود تمایلی به 
مشاهده مطالب ندارند، با این حال گوش دادن به یک پادكست در 
زمان هایی نظیر رانندگی، صرف غذا و... بدون شک گزینه ای جذاب 
خواه��د بود. به همین خاطر با تمركز بر این بخش، ش��ما عمال هر 

فردی را می توانید به سمت خود جذب كنید. 
5-به بودجه خاصی نیاز ندارد 

در تمامی روش های تولید محتوا، شما به تعیین بودجه و استفاده 
از افرادی حرفه ای نیاز خواهید داش��ت، با این حال تولید این دسته 
از محتواها می تواند توس��ط خود شما نیز انجام شود. درواقع اشتباه 
ب��زرگ بس��یاری از افراد در رابطه با پادكس��ت ها این اس��ت كه به 
زبان��ی كامال ادب��ی صحبت می كنن��د. این امر در حالی اس��ت كه 
محاوره ای بودن رمز موفقیت محس��وب ش��ده و فراموش نکنید كه 
ش��ما در حال اعالم اخبار نیس��تید، با این حال توصیه می شود كه 
یک میکروفون مناس��ب را تهیه كنید كه قیمت چندانی را نخواهد 

داشت. 
6-سودآوری باالیی دارد 

هی��چ الزامی وجود ندارد كه تمامی پادكس��ت های ش��ما رایگان 
باش��د. درواقع خصوصا در زمینه موارد آموزشی، می توانید هزینه ای 
را دریاف��ت كنید. با توجه به این امر كه برای تولید یک پادكس��ت 
عم��ال هیچ هزینه ای را صرف نخواهید ك��رد، این امر به معنای آن 
خواهد بود كه هرگونه درآمدی، س��ود خالص ش��ما خواهد بود. در 
نهایت با كس��ب مخاطب قابل توجه، ش��ما می توانید در اول و آخر 

پادكست خود تبلیغی سریع را نیز داشته باشید. 
7-سرگرم کننده هستند 

ویژگی جالب پادكست ها این است كه نوعی سرگرمی برای افراد 
محس��وب شده و ممکن است چندین مورد را در طول روز مشاهده 
كنند بدون آنکه احس��اس خستگی ای به آنها دست دهد. به همین 
خاطر ش��ما می توانید با فعالیت در این بخش، محبوبیت س��ریعی 
را پی��دا كنی��د. در نهایت پ��س از مدتی فعالیت در ای��ن زمینه، به 

سخنرانی حرفه ای نیز تبدیل خواهید شد. 
allbusiness :منبع
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دنیای شبکه های اجتماعی در طول سال های اخیر تغییر و تحول زیادی پیدا كرده 
اس��ت. امروزه بسیاری از سلبریتی ها و برندها در كنار كاربران عادی در پلتفرم های 
مختلف مش��غول فعالیت هس��تند. این امر نوعی رقابت میان برندها و سلبریتی ها 
درباره عملکرد بهتر هر كدام ایجاد كرده است. به منظور پاسخگویی به این پرسش 
باید نگاهی واقع گرایانه به عرصه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی داش��ته باشیم. 
صادقانه بگویم، در شبکه های اجتماعی سلبریتی ها جایگاه انکارناپذیری دارند. این 
امر تا حد زیادی ناش��ی از ش��هرت باالی آنهاست. یک فرد مشهور به عنوان بازیگر 
یا س��تاره عرصه ورزش بسیار بیش��تر از یک برند توانایی جلب نظر مردم و به طور 

طبیعی كاربران شبکه های اجتماعی را دارد. 
یکی از نکات مهم در زمینه سلبریتی ها توانایی همذات پنداری بیشتر كاربران با 
آنهاست. در حقیقت امروزه بسیاری از مردم تمایل به سلبریتی ها را به دلیل شباهت 
آنها با خودش��ان توجیه می كنند. به این ترتیب س��لبریتی ها از مزیت ش��خصیت 
حقیقی در برابر شخصیت حقوقی برندها برخوردار هستند. بحث برخورد صمیمانه و 
خودمانی با كاربران در شبکه های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر برند ما در 
این زمینه موفق به ارائه عملکردی مثبت نباشد، احتمال كسب موفقیت در زمینه 

بازاریابی كاهش خواهد یافت. 
نکته جالب درباره سلبریتی ها توانایی تاثیرگذاری باالی آنها برای تبلیغ محصوالت 
مختلف است. بدون تردید هیچکدام از آنها در یک عرصه كسب و كار تخصص باال 
ندارند. به همین خاطر در نگاه نخس��ت اعتماد كاربران به آنها نباید چندان فراگیر 
باشد. نکته جالب اینکه آنها امروزه تقریبا هر نوع محصولی، از كفش های ورزشی پوما 
گرفته تا انواع خوراكی های مختلف، را تبلیغ می كنند. نکته مهم در اینجا بازخورد 
مناسب كاربران نسبت به این نوع تبلیغات است، بنابراین در آینده همچنان شاهد 

حضور پررنگ سلبریتی ها در عرصه تبلیغات خواهیم بود. 
بدون تردید بررسی نحوه فعالیت موفق سلبریتی ها در عرصه بازاریابی و تبلیغات 
در شبکه های اجتماعی برای هر فردی جذاب خواهد بود. در این مقاله هدف اصلی 
من واكاوی دالیل موفقیت سلبریتی ها در عرصه كسب و كار و جلب نظر بیشترشان 
در مقایس��ه با برندهاس��ت. در ادامه این بحث در ۱0 موضوع جداگانه مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.
1. توانایی استفاده درست از اینترنت

فعالیت خنده دار و كمدی در فضای آنالین اهمیت بس��یار زیادی دارد. متاسفانه 
بسیاری از برندها در این عرصه با مشکالت بسیار زیادی دست و پنجه نرم می كنند. 
به ای��ن ترتیب در عمل اغلب آنها توانایی الزم ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را ندارند. دلیل اصلی شکست بسیاری از كمپین های بازاریابی و تبلیغات نیز 
همین امر است. وقتی ما با هدف سرگرم سازی مخاطب وارد میدان می شویم، باید 
تکنیک های آن را نیز به خوبی بدانیم. در غیر این صورت موفقیت چندانی به دست 
نخواهیم آورد. سلبریتی ها به طور طبیعی یا به دلیل ماهیت فعالیت شان به خوبی 
با ش��وخی های تاثیرگذار بر روی مخاطب آشنایی دارند. این امر آنها را چندین گام 
جلوت��ر از برندها قرار می دهد. امروزه كمتر كمپینی با حضور س��لبریتی ها بدل به 
یک فاجعه تمامعیار می شود. این امر اعتماد به نفس زیادی برای تمام افراد درگیر 

كمپین موردنظر ایجاد خواهد كرد. 
یکی از نکات جالب در این میان آش��نایی كامل س��لبریتی ها با نوع ش��خصیت 
مخاطب هدف اس��ت. بسیاری از بازاریاب ها برای شناخت مخاطب هدف درست به 
آزمایش و پژوهش های گس��ترده می زنند، با این حال سلبریتی ها توانایی باالیی در 
زمینه ش��ناخت درس��ت مخاطب بدون نیاز به این فرآیندها دارند. این امر تا حدی 
ناشی از نوع فعالیت آنهاست. وقتی شما در زندگی حرفه ای تان به طور مداوم با شمار 
باالیی از مردم سر و كار داشته باشید، به تدریج نوع برخورد آنها شما را از شخصیت 

و روحیات شان آگاه خواهد كرد. 
نکته مهم در تولید ویدئوهای طنز و شوخی با كاربران زمان بندی مناسب است. 
ش��اید هیچ كس در دنیای هنر به اندازه رایان رینول��دز اهمیت زمان بندی را درک 
نکرده باش��د. وی همیشه ش��وخی های تاثیرگذارش را در زمان های مناسب انجام 
می دهد. به این ترتیب هر سال بخش قابل توجهی از درخواست  برندها معطوف به 

همکاری با وی در كمپین های بازاریابی است. 
وقتی ش��ما به عنوان یک سلبریتی در فضای آنالین مشغول به فعالیت هستید، 
جلب نظر س��ایر همکاران تان طبیعی خواهد ب��ود. به این ترتیب ما با یکی دیگر از 
مزیت های س��لبریتی ها در دنیای آنالین مواجه خواهیم شد. این امر به آنها فرصت 
كافی برای فعالیت مناسب در راستای تاثیرگذاری بیشتر را می دهد. فرض كنید شما 
طرفدار یک خواننده مش��هور هستید. اگر وی در یک كمپین بازاریابی حضور پیدا 
كند، احتمال واكنش س��ایر ستاره های عرصه موسیقی به آن افزایش خواهد یافت. 

این امر به طور طبیعی میزان جذابیت كمپین موردنظر را افزایش می دهد. 
استفاده از عنصر طنز و شوخی در عرصه بازاریابی آنالین نه تنها یک امر ضروری، 
بلکه تاثیرگذار اس��ت. برندهای موفق در این عرصه نگرانی چندانی نسبت به نحوه 
واكنش مخاطب نس��بت به حوزه های مختلف فعالیت ش��ان ندارن��د. دلیل این امر 

اطمینان از بازخورد مثبت و عالقه مخاطب به محتوای كمپین هاست. 
2. نگارش حرفه ای کپشن

اگر شوخی و طنز در اینستاگرام تاثیرگذاری بسیار زیادی دارد، بنابراین باید نگاه 
ویژه ای به نگارش كپشن نیز داشته باشیم. هیچ برندی بدون نگارش كپشن مناسب 
توانایی جلب نظر مخاطب هدف را نخواهد داش��ت. اگرچه اینستاگرام یک پلتفرم 
عکس محور است، اما این امر به معنای عدم نیاز به كپشن های جذاب نیست. برخی 
از برندها به اشتباه تصاویر یا ویدئوهای بدون كپشن بارگذاری می كنند. این امر برای 
مخاطب بسیار گیج كننده خواهد بود. ما باید پیش از بارگذاری محتوای موردنظرمان 
به درستی از تاثیرگذاری كپشن اطمینان حاصل كنیم. امروزه اغلب كاربران پیش 
از مش��اهده محتوای اصلی به س��راغ كپشن می روند. به این ترتیب فقط در صورت 

جذابیت كپشن مان امکان جلب نظر مخاطب به محتوا فراهم خواهد شد. 

در این زمینه اغلب س��لبریتی ها توانایی بسیار باالیی دارند. شاید این امر به طور 
مش��خص درباره بازیگران بیشتر صحت داشته باشد. آنها به دلیل حضور در عرصه 
تولید فیلم و س��ریال های مختلف با نحوه نگارش متن های جذاب آشنایی بیشتری 
دارند. به همین خاطر س��لبریتی های عرصه فیلم و سینما همیشه در اینستاگرام و 

سایر شبکه های اجتماعی فالوورهای بسیار زیادی دارند. 
ت��ام هنکس به عنوان یک بازیگر مش��هور در اینس��تاگرام بهترین كپش��ن ها را 
می نویسد. وی حتی از دل عکس های ساده و بسیار معمولی نیز جلوه ویژه ای خارج 
می كند. این امر تا حد زیادی از توانایی وی برای نگارش كپشن های جذاب و افزودن 

ویژگی قابل مالحظه ای به آنها ناشی می شود. 
گاه��ی اوقات نگارش كپش��ن های طوالنی برای پس��ت ها ایده چن��دان جذابی 
نیس��ت. در این زمینه اغلب س��تارگان دنیای هنر توانایی باالیی در زمینه نگارش 
كپش��ن های كوتاه دارند. بنابراین ش��ما نیز باید به عنوان یک برند بر روی توانایی 
نگارش كپشن های كوتاه كار كنید. در غیر این صورت احتمال موفقیت تان به شدت 

كاهش خواهد یافت. 
3. آگاهی از نحوه تولید ویدئوی مناسب

بسیاری از ستاره های دنیای هنر و ورزش درست به همان اندازه كه جلوی دوربین 
مشهور هستند، در پشت صحنه نیز موفق عمل می كنند. بسیاری از سلبریتی ها در 
زندگی شخصی شان مانند نقش هایی كه در فیلم های بازی می كنند نیستند. نگرانی 
اصلی اغلب برندها در زمینه همکاری با س��لبریتی ها نیز همین امر اس��ت. اگر آنها 
موفق به نمایش جلوه تاثیرگذارشان در كمپین نشوند، سرنوشت كمپین به شدت 

با خطر مواجه خواهد شد. 
خبر خوش برای س��رمایه گذارهای عرصه بازاریابی سلبریتی محور توانایی باالی 
اغلب سلبریتی ها در زمینه درخشش در ویدئوهای بازاریابی است. این امر در مورد 
جنیفر گارنر، بازیگر مش��هور آمریکایی، قابل مشاهده اس��ت. وی عالوه بر فعالیت 
ج��ذاب در مقاب��ل دوربین توانایی بس��یار باالیی در زمینه جل��ب نظر مخاطب در 

ویدئوهای بازاریابی و حتی محتوای صفحه شخصی اش دارد. 
بی تردی��د وقتی از توان تاثیرگذاری در زمینه ویدئوهای عادی صحبت می كنیم، 
باید ویل اس��میت را نیز مدنظر داشته باش��یم. وی توانایی بسیار حیرت انگیزی در 
زمین��ه جلب نظر مخاطب هدف دارد. اغلب مردم در سراس��ر جهان عالقه بس��یار 
زیادی به كارهای ویل اس��میت دارند. این امر تا حد زیادی ناشی از نحوه رفتار وی 
در حوزه عمومی نیز هس��ت. به این ترتیب همزمان با حضور وی در اینستاگرام به 
س��رعت تعداد فالوورهای وی افزایش چش��مگیری یافت. وی اكنون 4۱.۵ میلیون 

فالوور در اینستاگرام دارد. 
4. تجربه سفر به پشت صحنه

اغلب ما س��لبریتی ها را در موقعیت های رس��می و آثار هنری مشاهده می كنیم. 
در حوزه كس��ب و كار مشاهده پشت صحنه یک برند برای كاربران جذابیت بسیار 
زیادی دارد. در عرصه فعالیت س��لبریتی ها نیز چنین وضعیتی حاكم است. مزیت 
اصلی سلبریتی ها توانایی نمایش جلوه های جذاب از زندگی شخصی یا پشت صحنه 
مراسم های مشهور است. به این ترتیب اغلب كاربران شبکه های اجتماعی به سراغ 
پس��ت های آنها می روند.  مراس��م هایی نظیر گلدن گلوب یا اسکار برای تمام افراد 
جذابیت های خاصی دارد. این امر موجب تمایل فزاینده كاربران به مش��اهده پشت 
صحنه چنین رویدادهایی می شود. اغلب بازیگران و سلبریتی ها نیز از این موقعیت به 
خوبی استفاده می كنند. تالش برای نمایش پشت صحنه مراسم های بزرگ یا فیلم ها 
در میان اغلب س��لبریتی ها رایج است. موفقیت در این زمینه تا حد زیادی بستگی 
به میزان ش��هرت س��لبریتی موردنظر نیز دارد، بنابراین هرچه سلبریتی موردنظر 
مشهورتر باشد، احتمال كسب موفقیت در فرآیند تعامل با وی افزایش خواهد یافت. 
نکته مهم در این بخش توانایی بسیار بیشتر بازیگران عرصه طنز در زمینه تولید 
محتوای جذاب از پش��ت صحنه كسب و كار اس��ت. به این ترتیب همکاری با آنها 
برای برندها بسیار سودمند خواهد بود. در یک نگاه كلی ما باید توانایی برندمان در 
زمینه نمایش پش��ت صحنه كسب و كار را با عنصر جذابیت تركیب كنیم. این امر 
نیازمند توجه بیش��تر به خواست مخاطب هدف اس��ت. در غیر این صورت برند ما 
توانایی تاثیرگذاری اش را از دست خواهد داد.  ایده من در این بخش راه اندازی تور 
بازدید از پشت صحنه كسب و كار برند است. در این میان از برخی سلبریتی ها نیز 
دعوت كنید. نحوه پوشش آنها از این سفر جذابیت های بسیار زیادی خواهد داشت. 

5. توجه به اهمیت چهره ها
اینستاگرام محلی برای نمایش بهترین تصویر از سوی كاربران است. در این میان 
تفاوتی میان برندها و سلبریتی ها وجود ندارد. سلبریتی های مشهور در اینستاگرام 
همیشه تصاویر جذاب و زیبایی از خود به اشتراک می گذارند. این امر تا حد زیادی 
شهرت آنها را افزایش می دهد. درک اهمیت تصاویر در شبکه های اجتماعی برای هر 
برندی ضروری است. خوشبختانه سلبریتی ها به خوبی از این موضوع آگاهی دارند. 
وقتی از اهمیت چهره ها صحبت می كنیم، فقط ظاهر آراسته و مرتب مدنظرمان 
نیس��ت. در حقیق��ت اینس��تاگرام عرصه ای برای ب��ه اش��تراک گذاری نمای كلی 
شخصیت هاس��ت. به این ترتیب س��لبریتی ها در تالش برای ارائه تصویری جذاب 
از خود هس��تند. باورپذیری این امر تا ح��د زیادی به میزان موفقیت آنها در زمینه 
تعامل مناسب با مخاطب هدف است. در غیر این صورت تمام برنامه های آنها نقش 
بر آب خواهد شد. وقتی ما تعامل نزدیک و مناسبی با مخاطب هدف داشته باشیم، 
ام��کان جلب نظر آنها به صورت تاثیرگذارتر افزایش خواهد یافت. یکی از ایرادهای 
اصلی برندها عدم تعامل نزدیک و بالطبع ش��ناخت دقیق از مخاطب هدف اس��ت. 
ب��ه این ترتیب مخاطب اغلب رابطه ای عمیق با محتوا و چهره  آنالین برند ما برقرار 

نخواهد كرد. 
6. آنها به پرسش کاربران پاسخ می دهند

پاس��خگویی به مخاطب یک��ی از نکات مهم برای فعالیت موفق در ش��بکه های 
اجتماعی اس��ت. بس��یاری از كاربران ش��بکه های اجتماعی نس��بت ب��ه این نکته 
حساس��یت باالیی دارند. این امر در مورد برندها دوچندان اس��ت، بنابراین اگر برند 
ش��ما توانایی پاسخگویی مناسب به مخاطب را نداشته باشد، به سرعت از شهرتش 

كاسته خواهد شد. 

سلبریتی ها به عنوان افرادی حرفه ای و تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی همیشه 
توجه ویژه ای به پاسخگویی سریع به مخاطب دارند. این امر در اغلب ویدئوهای الیو 
آنها قابل مشاهده است. همچنین در بخش كامنت پست های شان اغلب به برخی از 
پرسش ها پاسخ می دهند. این امر تمایل كاربران به دنبال كردن صفحه سلبریتی ها 
را افزایش می دهد. در سوی مقابل بسیاری از برندها نسبت به پاسخگویی مناسب 
به كاربران توجه چندانی ندارند. به این ترتیب برخی از آنها حتی پس از گذش��ت 
مدت زمانی طوالنی از درج كامنت یا پرس��ش نیز نس��بت به پاسخگویی واكنشی 
نش��ان نمی دهند. این امر در عرصه كس��ب و كار نتیجه بسیار وحشتناكی خواهد 
داشت. وقتی ما برای پرسش كاربران اهمیت چندان قائل نیستیم، آنها نیز به تدریج 
عالقه شان به برندمان را از دست می دهند. عرصه بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
یک رابطه دوطرفه اس��ت، بنابراین اگر ما به فکر مخاطب هدف نباشیم، به سرعت 

جذابیت مان برای آنها از بین خواهد رفت. 
7. استفاده فوق العاده از میم ها

می��م )Meme( یک��ی از انواع جذاب محت��وا برای تولید محتوای طنز اس��ت. 
س��لبریتی ها به دلیل ش��هرت باالی ش��ان همیشه موضوع بس��یاری از میم ها قرار 
می گیرند. این امر در تركیب با جنبه باالی آنها برای استفاده از چنین میم هایی در 
صفحه رسمی شان موجب افزایش توجه كاربران می شود. یکی از بهترین سلبریتی ها 
در زمینه اس��تفاده از میم های خنده دار مربوط به خود ریس ویترسپون است. وی 
در صفحه رس��می اش در اینستاگرام میم های جالب و خنده داری در مورد خودش 
منتش��ر می كند. نکته جالب اینکه اغلب میم های مورد نظر از سوی دیگر كاربران 
تولید می ش��ود. به ای��ن ترتیب ریس گاهی اوقات كاربر س��ازنده میم ها را نیز تگ 

می كند. 
برخ��ی از برندها در زمینه پذیرش ش��وخی های صورت گرفت��ه با خود عملکرد 
مناس��بی ندارند. ما باید تفاوت میان ش��وخی و توهین را متوجه شویم. بدون شک 
هیچ نیازی به اس��تقبال از توهین به برندمان وجود ندارد، با این حال گاهی اوقات 
كاربران در ش��بکه های اجتماعی فقط در تالش برای ش��وخی با ما هستند. در این 
صورت اس��تقبال از آنها ایده چندان بدی نخواهد بود. این امر جایگاه برند ما را به 
عنوان یک ش��ركت ب��ا اعتماد به نفس و مایل به تعامل نزدیک با كاربران توس��عه 

خواهد داد. 
8. پیش بینی های جذاب و درست

س��لبریتی ها در زمینه پیش بینی های جذاب اس��تعداد بسیار باالیی دارند. اغلب 
ستاره های دنیای هنر در زمینه انتشار یا پوشش اخبار مربوط به كارهای تازه شان از 
اینستاگرام استفاده می كنند. این امر به دلیل پیش بینی درست آنها از تاثیرگذاری 
ای��ن پلتفرم بر روی مخاطب اس��ت. به ای��ن ترتیب كاربران با مش��اهده محتوای 
ستارگان دنیای هنر در زمینه تولید محتوای آنالین تمایل بسیار بیشتری در زمینه 
پیگیری آنها خواهند داشت. این امر تقریبا در هیچ پلتفرم یا رسانه جمعی دیگری 
قابل مش��اهده نیس��ت. برندها در زمینه پوش��ش اخبار مربوط به خود یا رونمایی 
از محص��والت تازه به ش��بکه های اجتماعی توجه چندانی ندارن��د. از نظر من این 
اس��تراتژی باید به س��رعت تغییر كند. اگر ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف هستیم، باید عرصه های مورد عالقه وی را به خوبی مورد شناسایی قرار دهیم. 
شبکه های اجتماعی و به طور ویژه اینستاگرام یکی از عرصه های مورد عالقه كاربران 
محس��وب می ش��ود، بنابراین برند ما باید فعالیت قابل توجهی در این عرصه داشته 

باشد. در غیر این صورت رقابت را به سایر برندها واگذار خواهد كرد. 
9. درک ماهیت هویت برند و اهمیت اصالت

دو مقوله مهم برای برندها شامل هویت برند و اصالت است. هر برندی در عرصه 
كسب و كار در تالش برای نمایش این دو مقوله به صورت منحصر به فرد است. اگر 
هویت ما با دیگر برندها شباهت داشته باشد، به تدریج تاثیرگذاری مان نیز كاهش 
خواهد یافت. به این ترتیب ما باید به دنبال راهکارهایی برای پرهیز از شباهت بیش 
از حد برندمان به رقبا باشیم. در غیر این صورت اصالت و اعتبار برندمان نیز به خطر 
خواهد افتاد. در این زمینه سلبریتی ها عملکرد بسیار جذابی دارند. در دنیای هنر و 
ورزش یافتن دو سلبریتی شبیه به هم از نظر نحوه رفتار و فعالیت در فضای عمومی 
غیرممکن اس��ت. این افراد همیشه سبک و شیوه خاص خودشان برای فعالیت در 
عرصه آنالین را دارند. به همین خاطر همیش��ه به طور ویژه و منحصر به فردی در 
شبکه های آنالین فعالیت دارند.  یکی از نشانه های موفقیت برندها در زمینه ایجاد 
هویت و اصالت منحصر به فرد میزان ماندگاری شان در ذهن مخاطب است. برندهای 
بزرگ نظیر نایک با كوچک ترین اش��اره ای به ی��اد مخاطب می آیند. این امر درباره 
س��لبریتی ها به طور ویژه جریان دارد. متاس��فانه برخی از برندها در زمینه توسعه 
هویت منحصر به فرد خود با مشکل مواجه هستند. این امر ناشی از ناتوانی آنها در 
زمینه توسعه درست برندشان است. به این ترتیب به جای تمركز بر روی ویژگی های 
مخصوص به خودشان به سراغ تقلید از دیگران می روند. این امر سرنوشت هر برندی 
را ب��ه خطر خواهد انداخت، بنابراین توصیه اصلی در این بخش تالش برای ارتقای 

هویت منحصر به فرد و تاكید بر اصالت برندتان خواهد بود. 
10. خودتان را زیادی جدی نگیرید

در پایان روز مردم برای اندكی س��رگرمی به سراغ شبکه های اجتماعی می روند. 
تالش اصلی س��لبریتی ها و برندها در این عرصه باید جلب نظر آنها و ایجاد اوقات 
خوش باشد. در غیر این صورت مورد توجه و حمایت كاربران قرار نخواهند گرفت. 
مشکل اصلی بسیاری از برندها جدی گرفتن بیش از حد خودشان و كسب و كارشان 
است. به این ترتیب كمتر مخاطبی حوصله تعامل با آنها را خواهد داشت. این امر تاثیر 
منفی بر روی تمام وجود فعالیت آنها بر جای می گذارد. به این ترتیب در نهایت برندهای 

مورد نظر بدون هیچ گونه موفقیتی در عرصه بازاریابی آنالین از آن كنار خواهند رفت. 
حضور در شبکه های اجتماعی برای بازاریابی همراه با چالش های بسیار زیادی است. 
اگر برند ما در تالش برای موفقیت در این عرصه اس��ت، باید نکات مثبت درباره نحوه 
عملکرد سلبریتی ها را اخذ كند. در غیر این صورت توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را نخواهد یافت. پرهیز از نمایش جلوه ای بیش از حد جدی از برندمان یکی از نکات 

ضروری برای موفقیت در عرصه بازاریابی آنالین و به ویژه در اینستاگرام است. 
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چگونه نرخ مشارکت بیشتری را در 
شبکه های اجتماعی داشته باشیم 

با بی��ش از ۲ میلی��ارد كاربر از سراس��ر جهان، ش��بکه های 
اجتماع��ی به بهترین بس��تر برای فعالیت تجاری تبدیل ش��ده 
اس��ت، با این ح��ال تنها برخی از برندها موفق می ش��وند تا در 
زمینه ج��ذب مخاطب كامال موفق ظاهر ش��وند. این امر باعث 
مطرح ش��دن این پرسش ش��ده اس��ت كه چگونه می توان نرخ 
تعامل و مش��اركت خود را افزایش داد؟ در این رابطه اس��تفاده 
از نظ��ر كارآفرینان موفقی ك��ه برند آنها در ای��ن زمینه كامال 
درخشان ظاهر شده اس��ت، یک انتخاب كامال حرفه ای خواهد 
بود. در همین راستا به بررسی راهکارهای كامال عملی خواهیم 

پرداخت. 
1-ارزشمند باشید 

ای��ن امر كه اقدامات ش��ما ب��رای مخاط��ب ارزش باالیی را 
داشته باش��د، بهترین اقدامی است كه برای افزایش تعامل آنها 
می توانی��د انجام دهید. در این رابطه فراموش نکنید كه در كنار 
كیفیت، ضروری اس��ت تا تنوع كار باالیی را نیز داش��ته باشید 
تا تقریب��ا تمامی نیاز مخاطب از طریق ش��ما تامین ش��ود. به 
همین خاطر پوش��ش اخبار، مقاالت، ترجمه و آموزش از جمله 
مهم ترین ها محس��وب می شود. همچنین در رابطه با هر یک از 
آنها الزم است تا تنوع كار باالیی را رعایت كنید. بدون شک اگر 
مطلبی ارزش باالیی را داشته باشد، مخاطب به صورت طبیعی 

آن را با دیگران به اشتراک خواهد گذاشت. 
2-مخاطبان فعال خود را بشناسید 

ای��ن امر كه مخاطب��ان فعال خود را شناس��ایی كنید، باعث 
خواهد ش��د تا امکان برنامه ریزی درست فراهم شود. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا برای هر یک از آنها یک پوش��ه تعیین 
كرده و در تالش برای كسب اطالعات بیشتر باشید. علت اهمیت 
این افراد به این خاطر است كه به خاطر مشاهده مداوم مطالب 
ش��ما، از آمادگی الزم برای تبدیل ش��دن به مشتری برخوردار 
هس��تند، به همین خاطر تمركز بر روی آنه��ا می تواند با نتایج 
بس��یار خوبی همراه باش��د. همچنین این امر ك��ه از كارمندان 
مس��تعد خود برای تبدیل ش��دن به اینفلوئنس��ر حمایت كنید، 

بدون شک یک مزیت رقابتی فوق العاده محسوب خواهد شد. 
3-اعتبار به دست آورید 

بس��یاری از برنده��ا اقدام��ات نادرس��تی را با ه��دف جذب 
حداكث��ری مخاطب انج��ام می دهند، با این حال ش��ما باید به 
حف��ظ اصالت و افزایش اعتب��ار خود فکر كنید. به همین خاطر 
رفتار ش��ما در ش��بکه های اجتماعی باید كامال بیانگر فرهنگ 
س��ازمانی باشد. به همین خاطر هر اقدامی را مفید تلقی نکنید. 
همچنین فراموش نکنید كه ش��بکه های اجتماعی مکانی برای 
تعامل بیشتر محسوب شده و صرفا مکانی برای فروش محصول 

نیست. 
4-در رابطه با اهداف خود صحبت کنید 

این امر كه در رابطه با اهداف خود با مخاطبان صحبت كنید 
باعث خواهد شد تا افرادی كه موافق شما هستند، به طرفدارانی 
جدی تبدیل ش��وند. برای مثال ممکن اس��ت هدف شما قطع 
هرگونه نیاز به اس��تفاده از پالس��تیک و كاغذ باشد. تحت این 
شرایط بس��یاری از موسس��ات و افراد طرفداران محیط زیست 
مش��تری ها و كمک رسان های شما خواهند شد. به همین خاطر 

نیز ضروری است تا اهداف خود را برای افراد مشخص كنید. 
5-نسبت به اقدامات افراد واکنش داشته و مشکالت 

آنها را برطرف کنید 
هی��چ چیز بدتر از آن نخواه��د بود كه مخاطب حس كند كه 
ارتباط یک طرفه ای با ش��ما دارد. به همین خاطر ضروری است 
تا برنامه ریزی ای برای پاسخ دادن به تمامی پیام ها داشته باشید. 
همچنین این امر كه س��واالت و مش��کالت اف��راد را رفع كنید، 
همان خدمت رایگانی محسوب می شود كه باعث محبوب شدن 
برند ش��ما خواهد ش��د. این امر نوع��ی نمای��ش قابلیت ها نیز 
محس��وب می ش��ود. در این رابطه بهتر اس��ت تا پرس��ش های 
محبوب را به صورت همگانی پاس��خ دهید تا با مواردی تکراری 

مواجه نباشید. 
6-سرگم کننده باشید 

برای افزایش تعامل و نرخ مش��اركت ایجاد س��رگرمی بسیار 
مهم خواهد بود. به همین خاطر نیز ضروری است تا مسابقات و 
چالش های مختلفی را ایجاد كنید. برای مثال چالش عکاسی با 
محصول، نه تنها باعث درگیر شدن افراد خواهد شد، بلکه نوعی 

تبلیغ شما و تامین كننده بخشی از نیاز شما به محتوا است. 
7- ارتباطی عاطفی برقرار کنید 

ب��ه ه��ر طریقی كه می توانی��د باید احساس��ات مخاطب را با 
خ��ود درگیر كنید. ش��اید یک��ی از دالیل این امر ك��ه واینرها 
)كمدین های ش��بکه های اجتماعی( بسیار محبوب هستند این 
اس��ت كه آنها حس خنده و شادی فرد را افزایش می دهند. در 
این رابطه هر ش��ركت باید با توجه به نوع كسب وكار و اقدامات 
خ��ود در این زمینه فعالیت كند. همچنین این نکته را به خاطر 
داش��ته باشید كه ش��ما می توانید از اینفلوئنسرها و سلبریتی ها 

نیز استفاده كنید. 
8-تبلیغ خود را فراموش نکنید 

فراموش نکنید كه تمامی اقدامات باید مبلغ یکدیگر باش��ند. 
برای مثال ش��ما در ش��بکه اجتماعی اینس��تاگرام باید سایت 
رس��می و دیگر ش��بکه ها را نیز معرفی و تروی��ج كنید. از این 

بخش تحت عنوان حمایت نام برده می شود. 
9-به تفاوت سن، جنسیت و فرهنگ در تولید 

محتواهای خود توجه داشته باشید 
این اقدام باعث خواهد ش��د تا ش��انس تبدیل همه افراد را به 
مخاطبان خود داشته باشید. به همین خاطر ضروری است تا به 
صورت ش��خصی نیز برای هر گروه، مطالبی را اختصاص دهید. 
فراموش نکنید كه این دسته بندی ها باعث می شود تا در نهایت 

رشدی فوق العاده را داشته باشید. 
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گ��زارش »فرصت امروز« از چهارمین كنفرانس ملی فرهنگ س��ازمانی با رویکرد 
آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

مسئولیت اجتماعی: وظیفه سازمانی یا موهبت الهی؟
چهارمی��ن كنفرانس ملی فرهنگ س��ازمانی با رویک��رد آینده پژوهی ارزش های 
اجتماعی از س��وی انجمن مدیریت ایران و با همکاری دانش��گاه خات��م، اول و دوم 
بهمن ماه س��ال جاری همزمان با  چهارمین جایزه مسئولیت اجتماعی در دانشگاه 

خاتم برگزار شد. 
در ابتدا دكتر مجید قاسمی به عنوان رئیس انجمن مدیریت ایران و رئیس شورای 
سیاست گذاری جایزه با موضوع تعهد به مسئولیت اجتماعی مدیریت به ایراد سخن 

پرداخت.
مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن بیان اهمیت مسئولیت اجتماعی گفت: به راستی 
آیا می توانیم در دنیای امروز س��ازمانی را بیابیم كه به مسئولیت های اجتماعی خود 

عمل نکرده باشد اما به نوک هرم رسیده باشد؟ بی تردید امری ناممکن است.
رئیس دانش��گاه خاتم افزود: مسئولیت اجتماعی یک وظیفه سازمانی نیست یک 
موهبت الهی اس��ت. انسان در هر لحظه از عمر خود مسئولیت دارد زیرا خدا در هر 

لحظه از ما آدم ها انتظار یک بازدهی دارد.
وی همچنین گفت: عمر انسان را اگر به ثانیه تبدیل كنیم با میلیاردها ثانیه روبه رو 
می ش��ویم كه آدمی در قبال هر ثانیه آن مس��ئولیت دارد و باید نسبت به رفتارهای 
خود پاس��خگو باشد. وقتی آدمی پاسخگو باشد مراقب رفتارهای خود است تا خوب 

عمل كند.
مدیرعامل بانک پاسارگاد به اهداف مسئولیت اجتماعی اشاره كرد و گفت: تشویق 
بنگاه ها به شناسایی دقیق و صحیح مسئولیت های اجتماعی و ایفای نقش موثر یکی 
از اهداف مسئولیت اجتماعی است. همچنین باید از فرهنگ سازمان و توسعه، مفاهیم 
مسئولیت های اجتماعی، ایجاد انگیزه در بنگاه ها برای هدف گذاری، معرفی تجارب 
برتر مدیریتی بنگاه ها، كمک به ایجاد فضای نوینی از مسئولیت اجتماعی با نگاهی به 

آینده به عنوان اهداف مسئولیت اجتماعی یاد كنیم. 
دكتر مجید قاسمی همچنین به نقش موثر مسئولیت اجتماعی مدیریت فراتر از 
مرزهای شركتی اشاره كرد و گفت: یکی از الزامات مسئولیت اجتماعی مدیریت این 
اس��ت كه ش��ركت ها باید به توسعه و ترفیع جامعه خود كمک كنند زیرا مسئولیت 
اقتصادی فقط كسب سود نیست بلکه باید به بهبود اقتصادی جامعه خود از طریق 

بهای مناسب و تضمین بازار آنها كمک كند.
وی اف��زود: نقش مدیریت عال��ی در تبیین و رهبری رفتارهای مس��ئولیت های 
اجتماعی ناب در میان سرمایه انسانی بسیار مهم و ضروری است. ارزش ها و باورهای 
مدیریت بر مشاركت سرمایه انسانی در مسئولیت اجتماعی و همچنین مزیت رقابتی 
شركت ها تاثیر می گذارند. زمانی كه مدیران بر مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی 

شركت غلبه كنند سرمایه انسانی به مدیریت عالی خود افتخار می كند. 
وی همچنین به نقش مسئولیت اجتماعی در توسعه پایدار اشاره كرد و گفت: ابعاد 
و پیامدهای مسئولیت اجتماعی را حتی در زمان بحران در كسب وكارها می توان دید. 
دكتر قاس��می در چهارمین كنفرانس ملی فرهنگ س��ازمانی گفت: از نظر بانک 
جهانی مسئولیت اجتماعی به اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تقسیم می شود. با 

مسئولیت اجتماعی می توان در سرمایه گذاری شاهد موفقیت های بزرگ بود.

وی همچنین به اخالق حرفه ای در س��ازمان های پیش��رو اش��اره كرد و گفت: در 
مجله فورچون از سال ۲0۱۵ در رتبه بندی ۵00 بنگاه برتر جهان، مسائل اخالقی و 

مسئولیت های اجتماعی یکی از معیارهای سنجش و دسته بندی قرار دارد.
رئیس دانشگاه خاتم همچنین به تغییر اجتماعی مثبت، كاهش فقر و خوشنامی 
برندها به عنوان س��ه دستاورد مس��ئولیت اجتماعی یاد كرد و گفت: رعایت اخالق 
حرفه ای، ترویج س��المت اداری، توجه به حقوق كلیه ذی نفعان، مسئولیت پذیری و 
پاس��خگویی، ارتقای عملکرد مالی، مقاوم سازی در مقابل بودن ها، صیانت از محیط 
زیست و توسعه برند و خوشنامی از دستاوردهای مهم مسئولیت اجتماعی است كه 

می توان به آنها اشاره كرد.
دكتر محسن قدمی، س��خنران بعدی چهارمین كنفرانس ملی فرهنگ سازمانی 
بود كه با عنوان مسئولیت اجتماعی مدیریت به عنوان ارزش نهادینه شده جهانی به 

ایراد سخن پرداخت. 
دكتر قدمی با اش��اره به پیوس��تگی ارزش های مسئولیت اجتماعی گفت: تمركز 
سازمان های بزرگ در قرن ۲۱ بر روی خلق ارزش ها، مدیریت هزینه، سرمایه گذاری 

ریسک، فناوری جهانی و مدیریت سرمایه انسانی است.
وی همچنین به ارزیابی چهارگانه فورچون اش��اره كرد و افزود: در ارزیابی ارزشی 

مشتری، سرمایه های انسانی، صاحبان سهام و مابقی مردم و ذی نفعان قرار دارند. 
 وی سپس به تحلیل مهندسی ارزش و مدیریت ارزش پرداخت و گفت: مسئولیت 

اجتماعی مبحثی دووجهی است: مسئولیت پذیری و مسئولیت بخشی. 
دكتر قدمی ادامه داد: در گام های اصلی فرآیند مدیریت به وسیله ارزش ها می توان 
به دو گام اش��اره كرد: گام اول: شفاف س��ازی ماموریت هدف و ارزش ها و گام دوم: 

همگانی كردن ماموریت ها و ارزش ها از طریق ارتباطات.
دكتر محمدرضا روغنی عضو هیات  علمی – راهبردی جایزه مسئولیت اجتماعی 
مدیریت سومین سخنران بخش اول روز اول كنفرانس بود كه با موضوع ارائه تجربیات 

شركت های برتر دنیا در حوزه مسئولیت اجتماعی مدیریت مباحثی را مطرح كرد.
وی گفت: در مدل جایزه مس��ئولیت اجتماعی مدیریت باید از چند مس��ئولیت 
یاد ك��رد كه عبارتند از: مس��ئولیت های مالی اقتصاد، مس��ئولیت های داوطلبانه و 
انسان دوستانه، مسئولیت اجتماعی مدیریت بنگاه، مسئولیت قانونی و مسئولیت های 

اخالقی. 
دكتر روغنی افزود: همه ما باید با مس��ئولیت پذیری  زمینه های تعادل زیست بوم 

كسب و كار را حفظ كنیم و پایداری محیطی را تداوم بخشیم. 
وی س��پس به ش��ركت ikea  در زمینه حقوق انس��انی، ش��ركت nestlen  در 
زمینه تجارت منصفانه و زنجیره تامین، شركتcanon  در زمینه آموزش و فرهنگ، 
شركت  colgate   در زمینه سالمت، شركت ۳m  در زمینه محیط زیست، شركت  
coca-cola در زمینه توسعه نیروی انسانی و شركت  Daimler  در زمینه توسعه 

اجتماعی به عنوان شركت های برتر یاد كرد.
بخش دوم چهارمین كنفرانس ملی فرهنگ سازمانی پس از پذیرایی و استراحت 
آغاز ش��د. دكتر رضا اردكانیان، وزیر محترم نی��رو مهمان ویژه چهارمین كنفرانس 
فرهنگ سازمانی بود كه در كنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آیندهپژوهی 
ارزش های اجتماعی در دانش��گاه خاتم اظهار داش��ت: هرگونه درخشش و موفقیتي 
در آین��ده م��ا نیز تابع میزان حل كردن این موضوع اس��ت؛ مس��ئله ای كه به نظام 

ارزش هاي كاری و ش��غلی كاركنان و حتی ارش��دترین مدیران سازمان ها در كشور 
نیز بدل شده است.

وی اظهار داشت: »بخشی نگری، نوعي از نظام اداره سازمان ها، روحیه و منش در 
مدیران و كاركنان س��ازمان ها، رویکرد غالب بر قوانین و رویه ها، و ساختار حاكم بر 

مناسبات بین سازمان هاست.
وی درباره علل توس��عه  بخش��ي نگري اظهار كرد: روحیه و منش قدرت طلبي در 
حیطه شخصي، كوتاه مدت نگري و بخشی نگری در انسان هاي كشورهای توسعه یافته 
نیز هس��ت، اما س��ازوكارهایی در این كشورها فعال است كه افراد را مجبور مي كند 
فعالیت میان بخش��ي داشته باشند و بر اثر همین الزام، به تدریج روش ها، منش ها و 

فواید كار میان بخشی را مي آموزند و در خود نهادینه مي كنند.
وی با بیان اینکه كار میان بخش��ی و گریز از بخشی  نگري در جریان زندگي تحت 
الزاماتي در این افراد نهادینه مي شود، گفت: هنوز جهان به  طور كلي تحت تأثیر مقدار 
زیادي بخشي نگري است، هرچند سطح و عمق این معضل در ایران بسیار زیاد است.
وی افزود: تولید بسیاري از كاالها و انجام بسیاري از اقدامات در اقتصادهاي تحت 
نظام بازار آزاد و در جایي كه قیمت  عمل مي كند، ناممکن مي شود و بنابراین كاركرد 

میان بخشي دولت از طریق ساز و كار قیمت محقق مي شود.
وزیر نیرو گفت: نقصان هاي ش��دید س��از و كار قیمت در اقتصاد ایران، آن دسته 
هماهنگي ها و الزامات براي كار میان بخش��ي را كه دست پنهان بازار الزم مي سازد، 

مختل و بي اثر مي كند. 
وی با ارائه تعریفی از آمایش س��رزمین درباره ضرورت آن گفت: این س��ند باید 
مش��خص كند كه در چه مناطقي، با چ��ه قابلیت هایي مي توان چگونه فعالیت هاي 

اقتصادي را توسعه داد.
وی خاطرنش��ان كرد: چنین سندي كه محدودیت ها و قابلیت هاي توسعه در هر 
منطقه را روشن كند وجود ندارد و بنابراین توسعه فعالیت هاي اقتصادي و باالخص 
طرح ه��اي عمراني ب��ه موازنه هاي قدرت سیاس��ي گره خورده اس��ت و از همین رو 
پرآب برترین صنایع در خشک ترین مناطق ساخته شده اند و منطق توسعه طرح هاي 

عمراني با جغرافیا، اقلیم و ظرفیت هاي توسعه اي سرزمین ناسازگار است.
وی ادامه داد: اگر هر مدیر براساس شاخص هایي متناقض با شاخص هاي ارزیابي 
سایر مدیران قضاوت شود، هر كسي مي كوشد در حیطه مدیریتي خود موفق باشد 

و نتیجه، بخشي نگري است.  
وی یکي از بزرگ ترین مش��کالت كش��ور را ضعیف ب��ودن پیوندهاي میان مراكز 
پژوهش��ي و دس��تگاه اداري و اجرایي عنوان كرد و افزود: این مشکل در كشورهاي 
توس��عه یافته از طریق وجود تعداد زیادي اندیش��کده )تینک  تنک( كه مسائل نظام 
حکمراني را در سطح دانشگاه ها و مراكز علمي طرح مي كنند و نظریه هاي علمي و 
نتایج پژوهش��ي را به عرصه دولت مي كشانند، كم وبیش رفع مي شود. در ایران براي 
استفاده از چنین ظرفیت هایي توانمند نشده ایم و از همین رو عرصه هاي میان بخشي 

در ساز و كارهاي علمي، طرح و بررسي نشده و به عرصه حکمراني راه نمي یابند. 
 وی خاطرنش��ان كرد: همه این عوامل س��بب مي شوند س��ازمان هایي به شدت 
بخشي نگر شکل بگیرند كه به تدریج در دل خود بوروكرات ها و مدیران خوكرده به 

عادات بد بخشي نگري را پرورش مي دهند.
وی افزود: بخشي نگري به تدریج سازمان ها را نسبت به یکدیگر بدبین ساخته و از 

گسترش اعتماد و سرمایه اجتماعي بین سازماني جلوگیري مي كند. این گونه مي شود 
كه در فرهنگ سازماني ایران، مدیران به عوض همکار به رقبا و گاه خصم سازماني 

یکدیگر بدل مي شوند.
وی گفت: ما همواره به زبان هاي مختلف از خأل تفکر، برنامه ریزي، سازماندهي و 
ارزیابي عملکرد مبتني بر میان بخشي نگري نالیده ایم، اما به اندازه كفایت درباره ساز 
و كارهاي پیدایش این وضعیت و عوامل تداوم بخش آن دانش تولید نکرده ایم و حتي 
مي توان گفت این موضوع به عنوان مس��ئله اي حساس و تعیین كننده در سرنوشت 

توسعه كشور طرح نشده است. 
اردكانیان تاكید كرد: تا زماني كه هر عرصه اي مجزا از بقیه و بخشي نگرانه مدیریت 

شود، راه پایداري به سوي توسعه نخواهیم داشت.
یکی دیگر از سخنرانان روز اول خانم دكتر آذر صائمیان بود كه طی سخنانی كوتاه 

گزارشی از فعالیت های چهار ساله كنفرانس ملی فرهنگ سازمانی ارائه كرد. 
 وی در ابتدا ضمن تش��کر از ۲۵0 اس��تاد و محقق و پژوهش��گری كه با انجمن 
مدیریت ایران همکاری كردند، گفت: در دنیای جدید سازمان ها از نظر فناوری های 
نوین عقب نیستند بلکه آنچه امروز ما در سازمان ها الزم داریم ارزش ها و باورهاست.

رئیس انجمن مدیریت ایران در ادامه گفت: دس��تیابی به توسعه از طریق تقویت 
مبانی علمی-فرهنگی و تعهد و مسئولیت پذیری با الهام از ارزش های متعالی اسالمی 

ایرانی امکان پذیر است. 
س��پس ایشان به محورهای اصلی مدل جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت مانند 
مسئولیت مدیریت، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت قانون زیست محیطی، مسئولیت 
اخالقی و مس��ئولیت داوطلبانه و بشردوستانه اش��اره كردند و گفتند: اركان جایزه 
فرهنگ سازمانی شامل شورای سیاست گذاری، كمیته علمی-راهبردی، گروه ارزیابی 
و دبیرخانه بود و دامنه شمول این جایزه نیز شامل شركت های توسعه ای، شركت های 

خدماتی، شركت های عمومی و شركت های عام المنفعه است. 
دكت��ر صائمیان در تحلیلی كوتاه به چه��ار دوره برگزاری كنفرانس ملی فرهنگ 
سازمانی اشاره كرد و گفت: در سال اول موضوع كنفرانس رویکرد توسعه بود در سال 
دوم اخالق حرفه ای و در س��ال سوم حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی 
و امس��ال در چهارمین كنفرانس ملی فرهنگ سازمانی موضوع اصلی آینده پژوهی 

ارزش های اجتماعی است.
دبیر علمی كنفرانس ملی فرهنگ س��ازمانی ادامه داد: آنچه امروز سازمان های ما 
را تهدید می كند مساله ارزش هاست. انقالب صنعتی چهارم یک سونامی بزرگ برای 
سازمان هاست. ما االن ترسیم كننده این انقالب فناوری هستیم؛ انقالبی كه كامال بر 
س��ازمان ها تاثیر می گذارد، بنابراین اگر ام��روز در زمینه ارزش ها و فرهنگ ها كاری 

نکنیم سازمان ها دچار چالش های بزرگ درون سازمانی خواهند شد.
در پای��ان روز اول چهارمین كنفرانس ملی فرهنگ س��ازمانی دكتر علیرضا نبی، 
مدیرعامل ش��ركت فرآورده های زیتون آرش��یا با موضوع نقش مسئولیت پذیری در 
س��المت اداری با لحن و بیانی صمیمانه از دردهای مش��ترک كسب و كار در ایران 
گفت. دكتر صائمیان، دبیر علمی انجمن مدیریت ایران پس از برگزاری نشست ها و 
س��خنرانی های تخصصی، بیانیه چهارمین كنفرانس ملی فرهنگ سازمانی را قرائت 
كرد و در پایان عصر روز دوم اسامی ۳۲ شخصیت حقیقی و حقوقی برگزیده اعالم 

و لوح تقدیر به آنها اهدا شد. 

گزارش »فرصت امروز« از چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

مسئولیت اجتماعی: وظیفه سازمانی یا موهبت الهی؟
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با دستور وزیرراه و شهرسازی و در جهت تسریع جبران خسارت های ناشی از سیل؛
استقرار نمایندگان جهاد کشاورزی در مناطق سیل زده هرمزگان

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: با دســتور وزیر راه وشــهر ســازی، نمایندگان سازمان جهاد 
کشــاورزی هرمزگان جهت تسریع در جبران خســارت های ناشی از سیل در این مناطق مستقر شدند. به 
گزارش روابط عمومی ســازمان جهادکشاورزی هرمزگان، محمد اسالمی وزیر راه وشهر سازی اظهار کرد: 
نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی جهت تسریع در جبران خسارت های ناشی از سیل در این مناطق مستقر 
شــدند. وی افزود: زمین های این روســتا مستعد برای کشاورزی هستند و ضمن راه حلی برای حفظ آنها 
خسارت وارده به کشاورزان نیز باید پرداخت شود. وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه با شناسایی مسیر آب 
در روستاها برای مسدود  کردن آنها اقدام شود و از خسارتهای احتمالی در  آینده جلوگیری شود، ابراز داشت: منازلی که در بستر رودخانه قرار 
دارند باید جابجا شوند و ایمن سازی روستاها در دستور کار قرار گیرد.  اسالمی ، دستور داد که نمایندگان جهاد کشاورزی به منظور تشکیل 
پرونده های مربوط به خسارت های وارد شده به زمین های کشاورزی، سریعا در روستاهای سیل زده مستقر و برای جبران این خسارت ها اقدام 
شود.  وزیر راه و شهرسازی و استاندار هرمزگان همچنین در پایان از راه های روستایی این منطقه نیز بازدید نمودند که در این بازدید وزیر راه و 

شهرسازی دستوراتی پیرامون تسریع در تکمیل طرح های راهسازی به ویژه راههای روستایی صادر کرد.

249هزار تن به ظرفیت فرآوری محصوالت کشاورزی استان مرکزی افزوده شد
اراک – مینو رســتمی : مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی اســتان مرکزی از افزوده شدن ۲۴۹ هزار تن به ظرفیت  فرآوری و 
عمل آوری محصوالت خام کشاورزی این استان در سال جاری خبر داد و گفت: این مهم با بهره بردای از ۲۲ واحد صنایع تبدیلی که با اعتباری 
بالغ بر یک هزار و ۸۶ میلیارد ریال دایر شده اند، ایجاد شده است  »علی صفری« افزود: ۱۸۳ میلیارد ریال از اعتبار هزینه شده در این طرح ها 
از محل حمایت های بخش دولتی و بقیه توسط بهره برداران تامین شده و  با بهره برداری از این طرح ها برای ۳۳۷ نفر در این استان اشتغال زایی 
شده است. وی اظهار داشت: ۴۹ فقره جواز ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی با ظرفیت ۳۲۲ هزار تن از ابتدای سال جاری تاکنون در استان مرکزی 
صادر شده و پیش بینی می شود با بهره برداری از این طرح ها برای ۶۸۰ نفر اشتغال زایی شود. وی میزان تولیدات محصوالت کشاورزی استان 
مرکزی را ۲ هزار و ۸۰۰ تن عنوان کرد و افزود: ۲۵۵ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی با ظرفیت ۲ هزار و ۵۴۰ تن در این استان در زمینه فرآوری 
و عمل آوری محصوالت خام کشاورزی فعالیت دارند. مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: بهره برداری از 
این طرح ها برای چهار هزار و ۳۹۸ نفر اشتغال مستقیم در این استان به همراه دارد ضمن اینکه  با این طرح ها زمینه جذب سه هزار و ۱۵۶ تن 
محصوالت خام کشاورزی در استان مرکزی فراهم شده است. وی از تصویب هفت طرح فرآوری محصوالت خام کشاورزی در کارگروه تسهیالت 
پایدار روستایی و عشایری در سال جاری خبرداد و افزود: با بهره برداری از این طرح ها حدود ۶۰ هزار تن به ظرفیت جذب صنایع تبدیلی استان 
افزوده می شود. مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: ۳۶ طرح نیز با اعتبار یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال 
از ابتدای سال جاری تاکنون در کارگروه بند الف تبصره ۱۸ به بانک معرفی شده و با عقد قرارداد این طرح ها برای ۵۰۰ نفر اشتغال زایی می شود. 
صفری گفت: با بهره برداری از این طرح ها ۲۰۰ هزار تن به جذب مواد خام کشاورزی در صنایع تبدیلی و تکمیلی استان مرکزی افزوده می شود. 
اســتان مرکزی با یک میلیون و ۴۱۴ هزار نفر جمعیت و ۱۲ شهرســتان در قلب کشــور قرار دارد و با وجود صنعتی بودن در زمره ۱۰ استان 
نخســت کشور در بخش کشاورزی است که ۹۰ هزار بهره بردار شــامل ۲۰ درصد شاغالن استان در این حوزه فعال هستند. ۶۷۰ هزار هکتار 
اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که یک و ۲ دهم درصد تولیدات کشاورزی کشور را دارند و محصوالت مازاد بر نیاز استان 

به سایر مناطق ارسال می شود.

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:
راه مبارزه با آسیب ها؛ آموزش است

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد در دوره آموزشی مبشران ویژه روحانیون مستقر استان گلستان: راه مبارزه، با آسیب ها 
و برطرف کننده ناهنجاری های جامعه؛ آموزش است.به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان، حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد مدیرکل 
تبلیغات اسالمی گلستان در دوره آموزشی مبشران ویژه روحانیون مستقر و همیاران تبلیغ )همسران روحانیون( این استان با اشاره به این مطلب که آموزش 
یک ضرورت است اظهار کرد:راه مبارزه، با آسیب ها و برطرف کننده ناهنجاری های جامعه؛ آموزش است.مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان با اشاره به این 
مطلب که طلبه ها نقش مهمی در سعادت و معنویت افزایی جامعه دارند ابراز کرد: طلبه ها نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارند و این طلبه ها 
هستند که می توانند با روش های تبلیغی و ترویج فرهنگ اسالمی، رفتار افراد جامعه را تعالی بخشند.وی با بیان این مطلب که همسران روحانیون در 
ثواب خود روحانیون شریک هستند گفت: در دین اسالم هر کسی که در کار خیر دیگری مؤثر باشد در ثوابش هم شریک است.مدیرکل تبلیغات اسالمی 
گلستان تصریح کرد: همسران روحانیون رابطه، واسطه و معین هستند یعنی در کنار همسران خود در تبیین مسئله های دینی نقش مهمی دارند و در 

پیشگاه خداوند هر چه کار سخت تر باشد پاداش آن هم بیشتر است.

برگزاری دومین کارگاه دبیرخانه کودک و نوجوان دهه فجر در همدان
همدان – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان همدان، دومین کارگروه دبیرخانه کودک و نوجوان ستاد دهه ی فجر در مرکز فرهنگی هنری 
شماره ۱ کانون استان همدان و با حضور اعضای کارگروه، متشکل از دستگاه های اجرایی مرتبط با کودکان 
و نوجوانان هستند، تشکیل شد. مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت ضمن خوش آمدگویی 
و تسلیت ایام سراسر حزن شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( و شهادت جمعی از هم وطنانمان در سانحه ی 
هواپیمای مسافربری، یاد و خاطره سردار سپهبدشهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت و گفت: دشمنان 
اسالم و در راس آنها آمریکای جنایت کار بداند با ریختن خون شهدایی هم چون قاسم سلیمانی، موتور انقالب هیچ گاه خاموش نخواهد شد و مردم 
شریف ایران هم چنان با قدرت ادامه دهنده ی راه سردار دلهایمان هستند. بهناز ضرابی زاده این جلسه را دومین جلسه ستاد دهه ی فجر خواند و 
افزود: اولین جلسه کارگروه هفته ی گذشته به صورت درون سازمانی در اداره کل کانون و با حضور کارشناسان ستاد برگزار شد. مدیرکل کانون 
اســتان ایجاد شور و نشــاط، خالقیت و نوآوری و امیدبخشی و امیدآفرینی را از رئوس مهم برنامهها و فعالیت های مختص کودکان و نوجوانان 
برشمرد و گفت: ما باید شرایطی را ایجاد کنیم تا شور و نشاط در کودکان مشهود شود. وی استفاده از فضاهای مجازی و پررنگ شدن آن در 
دهه ی مبارک فجر را الزم و ضروری دانســت و تشــویق کودکان و نوجوانان برای به اشتراک گذاشــتن فعالیت های خود در این فضاها را امری 
الزم دانســت. وی هم چنین خدمات رســانی به روستاها واقشار آسیب پذیر را یکی دیگر از اهداف کانون خواند. در ادامه این جلسه، نمایندگان 
دستگاههای اجرایی و دبیران کمیته کودک شهرستانهای استان هریک به تفکیک، برنامههای قابل اجرا در ایام اهلل دهه ی فجر را اعالم کردند. در 

پایان مقرر شد دستگاههای مختلف اجرایی، گزارش فعالیتهای انجام شده را تاپایان بهمن ماه به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.

توسط بانوان برق منطقه ای خوزستان
کسب نائب قهرمانی مسابقات آمادگی جسمانی و دو میدانی وزرات نیرو

اهواز- شبنم قجاوند: در سیزدهمین دوره از مسابقات آمادگی جسمانی و دو میدانی صنعت آب و برق خواهران وزارت نیرو در مشهد، تیم 
بانوان برق منطقه ای خوزستان نائب قهرمان شد.  این دوره از مسابقات سراسری وزارت نیرو در رشته های آمادگی جسمانی و دو و میدانی با 
حضور ۳۰۵ نفر از بانوان شاغل در شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو در قالب ۲۶ تیم از ۱۴ استان به میزبانی شرکت آب و فاضالب استان 
خراسان رضوی از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۰ دی ماه سال جاری در شهر مقدس مشهد برگزار شد.  در این مسابقات تیم منتخب دو و میدانی بانوان برق 
منطقه ای خوزستان با دریافت چهار مدال طال، دو نقره و یک برنز مقام دوم را کسب کرد. همچنین تیم های منتخب صنعت آب و برق فارس و 
برق منطقه ای هرمزگان به ترتیب مقام های اول و سوم را کسب کردند. مقام های انفرادی کسب شده در این دوره از مسابقات نیز به قرار زیر است:
- کسب سه مدال طال در رشته ی دو سرعت توسط خانم ها : مریم موسیوند، فاخته نایبی، فرزانه رسولی و نیز یک مدال برنز توسط مریم 
علی نژاد - کسب مدال طال توسط ریحانه فرزانه در رشته ی دو استقامت  - کسب دو مدال نقره در رشته دو استقامت توسط خانم ها نسرین 

ناصری و سارا درخشنده 
خانم ها مریم حبیب زاده، مریم موســیوند، نســرین ناصری زاده، مریم صفتی، فاخته نائبی، سارا درخشنده، فرزانه رسولی و مریم علی نژاد 
اعضای تیم شــرکت برق منطقه ای خوزستان در این مسابقات را تشکیل دادند. سیما پوررکنی مربی و ملوک السادات احمدی نیز سرپرستی 

این تیم را برعهده داشتند.

چگونگی ایجاد شهرک صنوف در رشت بررسی شد
رشت- مهناز نوبری: شهردار رشت در نشست با معاونان، مدیران و روسای سازمان های شهرداری رشت، چگونگی ایجاد شهرک بزرگ صنوف را در 

رشت مورد بحث و بررسی قرار داد.
 ناصر حاج محمدی در جمع معاونان و مدیران این شهرداری گفت: همه باید تالش کنیم تا با ایجاد شهرک بزرگ صنوف زمینه 
های درآمد پایدار برای شهرداری رشت فراهم شود. وی گفت: این شهرک می تواند شامل شهر خودرو، شهر فرش، شهر گل و گیاه، 
شهر مصالح ساختمانی و شهر مبل باشد که مجموعه این صنوف و مشاغل می توانند در شهرک مورد نظر ساماندهی گردند.شهردار 
رشــت خاطر نشان کرد: همچنین شهرک یاد شــده می تواند دارای هتل، مدرســه، خوابگاه، پارکینگ، بانک، آمفی تئاتر، مجتمع 
نمایشگاهی، دیگر تاسیسات الزم و مرتبط حتی باند فرودگاهی و دیگر امکانات رفاهی جهت ارائه خدمات و کسب درآمدهای پایدار 
باشد.ناصر حاج محمدی در این خصوص افزود: جهت برنامه ریزی های الزم برای احداث شهرک صنوف موردنظر و طبق هماهنگی 
با ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن و شرکت شــهرک های صنعتی استان، یک قطعه زمین به مساحت ۲۰ هکتار در 
نزدیکی های ایستگاه راه آهن گیالن برای این امر تعرفه شده است.وی از سازمان سرمایه گذاری و مشاکت های مردمی و همچنین 
ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی خواست تا جهت مطالعات اولیه، بررسی و انعقاد قراردادهای 
الزم پیگیر مرحله اجرایی این طرح باشند.حاج محمدی افزود: اگر این طرح در رشت عملی شود به جهت کسب درآمد پایدار از این 
شهرک، شهرداری رشت به یک منبع مالی مطلوبی دست خواهد یافت.وی گفت: اجرای این طرح بزرگ بسیاری از مشکالت شهری 

از جمله آلودگی هوا، ترافیک سنگین و پراکندگی مشاغل شهری را کم خواهد نمود
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اخبار

تبریز - ماهان فالح: پروژه های بازآفرینی شهری در منطقه تاریخی 
فرهنگی تبریز با حضور معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی تبیین 

و بررسی شد.
جلسه مشترک شهردار منطقه ۸ تبریز با معاون فنی و عمرانی استاندار 
آذربایجان شــرقی برگزار شد و پیرامون پروژه های بازآفرینی شهری در 
بافت تاریخی شهر بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه شهردار منطقه 
۸ تبریز گفت: شــهرداری منطقه ۸ تبریز به دلیل واقع شــدن در بافت 
تاریخی شهر نیازمند تعامالت گسترده با استانداری میباشد بطوری که با 
تعامالت بین ســازمانی  مشکالت پیش روی و دوگانگی های موجود در 
منطقه  رفع شده و خدمات دهی به نحو احسن در  منطقه تاریخی شهر 
انجام پذیرد. در این جلسه مدبر به تشریح پروژه های در حال اجرا و مد 

نظرآتی منطقه در بافت تاریخی شهر پرداخته و با حضور رحمتی و هیئت 
همراه پیرامون آن بحث و تبادل نظر شــد. او از بازار تاریخی و خانه های 

تاریخی تبریز به عناون نگین درخشان حوزه گردشگری تبریز نام برده و 
از برنامه ریزی شهرداری منطقه ۸ برای استفاده بهینه از این پتانسیل ها 

در راستای توسعه گردشگری خبر داد. 
مدبر بــه طراحی چندین بلوک در محالت کم برخوردار و فرســوده 
منطقه از قبیل گجیل و راســته کوچه و فلســطین اشــاره نموده و از 
بازآفرینی شــهری در این مناطق خبر داد. در ادامه این جلسه رحمتی 
ضمن اعالم رضایت از اقدامات شــهرداری منطقه ۸ در راســتای هویت 
بخشــی به منطقه تاریخی شهر، اعالم کرد: شــهرداری منطقه ۸ پروژه 
های بزرگی برای اجرا طراحی کرده است که استانداری آذربایجان شرقی 
نهایت همکاری را در راستای دســتیابی منطقه به اهداف و پروژه های 

مدنظر به کار خواهد بست.

قزوین – خبرنگار فرصت امروز: حضور ممیزان شرکت DQS به منظور 
انجام ممیزی مراقبتی نوبت دوم برای تمدید گواهی نامه های استقرار سیستم های 
مدیریتی توسط شــرکت گاز استان قزوین. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری مدیر عامل این شرکت بیان نمود طی این 
فرآیند، عملکرد و اقدامات کلیه امور و واحد های شرکت مطابق با استانداردهای 
مدیریتی و توســط تیم ممیزی مورد بررســی و ســنجش قرار گرفت. بوشهری 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان قزوین ، هدف از انجام این ممیزی ها را ارزیابی 
عملکرد شرکت در راستای ممیزی مراقبتی ۶ استاندارد عنوان کرد و گفت : این 
 ،) ISO ۱۰۰۰۲ (استانداردها شامل استانداردهای مدیریت رسیدگی به شکایات
 ،)ISO۹۰۰۱(مدیریت کیفیت ،) ISO ۱۰۰۰۴(مدیریت رضایتمندی مشتریان
 مدیریت زیســت محیطی)ISO ۱۴۰۰۱(،مدیریت ایمنی و ســالمت شــغلی

) OHSAS ۱۸۰۰۱(،  مدیریت انرژی) ISO ۵۰۰۰۱(بوده است. 
ایشــان با اشاره به این مطلب که شــرکت گاز استان قزوین همواره در مسیر 

خدمات رسانی  مطلوب به مردم کوشا بوده است ،گفت: یکی از ارزش های حاکم 
بر گاز استان حرکت در مسیر کیفیت و جلب رضایت ذینفعان می باشد.

وی به اجراي مناسب و دقیق فرآیند ممیزي سیستم هاي مدیریتي اشاره 
و تصریح کرد: با توجه به جلسات برگزار شده و ارزیابی های صورت گرفته در 
واحدهاي مختلف ســازمان، پروژه های موردنیــاز جدید برای بهبود و ارتقای 
سیستم های مدیریتی نیز شناسایی شده اند که در سال آینده اقدامات اجرایی 
آنها انجام  خواهد شد. بوشهری در خاتمه ضمن قدر دانی از همکاری پرسنل 
شرکت گاز استان قزوین در زمینه اســتقرار و رعایت اصول و استاندارد های 
سیستم مدیریتی خاطر نشان کرد این شــرکت همواره تالش خواهد کرد تا 
خدمات حوزه گاز رســانی را هرچه بهتر و پایدارتر  به مشترکین گاز در سطح 

استان ارائه نماید.

اهواز – شبنم قجاوند: مهران  خرم نیا معاون برنامه ریزی و توسعه ضمن 
اعالم این مطلب افزود: یکی از مهم ترین دغدغه های سال های اخیر، در بحث 
پایداری شبکه برق اضطراری فوالدسازی بود. در مواقع قطع و نوسانات شبکه 
برق بخصوص در حوادثی مثل ســقوط دکل های برق شبکه سراسری که در 
سالهای اخیر اتفاق افتاد،  به منظور جلوگیری از هرگونه خسارت و حادثه در 
خط تولید می بایست، بالفاصله برق اضطراری در مدار قرار گیرد، لذا در سال 
های متمادی داشــتن یک سیستم مطمئن، پایدار و یکپارچه برق اضطراری 
در بخش فوالد ســازی، به یک دغدغه جدی برای شــرکت فوالد خوزستان 

تبدیل شده بود.
خرم نیــا در ادامه گفت: با اجرای پروژه خرید، نصــب و راه اندازی دیزل 
ژنراتورهای جدید فوالد سازی، نگرانی ها و تهدیدهایی که در سیستم موجود 
برق اضطراری فوالد ســازی وجود داشــت، شامل: افت فشــار گاز در فصل 
زمستان، و یکپارچه نبودن خروجی توربو ژنراتورها با دیزل ژنراتورها، به طور 
کامل برطرف شــد، و با بهره برداری از یک مجموعه ســنکرون دیزل ژنراتور 
۱٫۵ مگا ولت آمپر قبلی، و دو دستگاه دیزل ژنراتور جدید با ظرفیت ۲٫۷ مگا 
ولت آمپری،  موجب  پایداری  شــبکه برق اضطراری فوالد سازی شده است . 
معاون برنامه ریزی و توســعه با اشاره به سابقه ۱۰ ساله تعریف و اجرای این 
پروژه، افزود: تقویت و نوسازی سیستم برق اضطراری فوالدسازی،  از دو منظر 
دارای حساسیت و سختی شرایط کار بود، نخست اینکه تجهیزات خاص مورد 

نیاز این پروژه خرید خارج و مشمول تحریم های خارجی بودند و دوم اینکه 
محل نصب تجهیزات در حســاس ترین واحد تولیدی شرکت، یعنی بخش 
فوالدســازی بود که اجرای بدون توقف تولیدی آن، ملزم به انجام هماهنگی 
های پیچیده و فشــرده با بهره بردار بود، که خوشبختانه با پیگیری فراوان و 
تالش شبانه روزی دســت اندرکاران تیم پروژه در معاونت های برنامه ریزی 
و توســعه، خرید و بهره برداری، اجرای این پروژه از هر دو منظر با موفقیت 
همراه بود. خرم نیا در پایان گفت: با تالش و کوشــش شبانه روزی، نصب و 
انتقال بارهای اضطراری کوره ها و ریخته گری ها و ســنکرون کردن آنها با 

دیزل ژنراتورهای قدیمی با هماهنگی و همکاری های فشــرده ای که با بهره 
بردار انجام شد، سرانجام این پروژه با موفقیت به اتمام رسیده است.  سرمایه 
گذاری این پروژه، که از جمله پروژه های طرح بهینه ســازی برنامه ریری و 
توســعه می باشد، ۸/۱ میلیون یورو بوده، که در حال حاضر با بهره برداری از 
آن یک ظرفیت ۸ مگاواتی یکپارچه و مطمئن برای سیســتم برق اضطراری 

فوالد سازی ایجاد گردیده است.
گزارش خبرنگار ما حاکی است، صادق طاهری مدیر پروژه های برق شرکت 
فوالد خوزستان جزئیات بیشتری از اقدامات انجام شده در این پروژه را اعالم 
کرد و افــزود: در این پروژه تعویض کامل ۱۴ تابلوی ۶/۶ کیلو ولت شــبکه 
اضطــراری،  افزایش قابلیت اطمینان در بخش تاسیســات جانبی با افزایش 
ترانس مصرف داخلی نیروگاه از یک دستگاه به دو دستگاه، تعویض و نو سازی 
کامل ۲ تابلوی سیســتم فشــار ضعیف دیزل های قدیم، تعویض و نوسازی 
کامل ۴ تابلوی سیستم حفاظتی دیزل های قدیم،  مدرن سازی کامل سیستم 
حفاظتی باس اضطراری فوالد سازی، تفکیک بارهای اضطراری فوالد سازی 
در بخش باالدســتی با هدف تسهیل فرآیند بهره برداری و تعمیرات و اجرای 
دیوار آتش سیستم سوخت رسانی دیزل ژنراتورها با هدف افزایش ایمنی، از 
جمله موارد عمده انجام شده در این پروژه با همکاری کلیه اعضاء تیم مدیریت 
پروژه شامل: کارفرما، مشاور، پیمانکار، بهره بردار و واحد خرید بوده است که 

جای تشکر و قدردانی از این عزیزان را دارد.

ساری – دهقان : نشست ارتباط دو سویه مدیرعامل شرکت گاز مازندران با 
کارکنان ستادی در اداره مرکزی برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل 
روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، "جعفر احمدپور" در این نشست با 
تاکید بر اینکه رابطه بین کارکنان و سازمان ، یک رابطه دوسویه است، خاطر 
نشــان کرد: به طور حتم تداوم فعالیت سازمان تحت تاثیر فعالیت هر یک از 
کارکنان آن است؛ از این رو هر چه فعالیت آن ها با کیفیت تر و مطلوب تر باشد 
یقینا خدمات آن ها در سازمان اثرگذارتر و ماندگار تر است. مدیر عامل شرکت 
گاز مازندران با بیان اینکه رابطه بین کارکنان و سازمان رابطه ای دو سویه است، 
گفت: وجود و بقای سازمان و کارکنان ارتباط مستقیمی با هم دارد و هیچ یک 
بدون دیگری نمی تواند ادامه حیات دهد.  وی افزود: تعلق سازمانی کارکنان، 

احساس رضایت، تعهد، وا بستگی و دلبستگی آنها به سازمان منجر به عملکرد 
شــغلی مطلوب تر، کاهش خروج کارکنان از ســازمان، رفتار اجتماعی فعال، 
غیبت نکردن از کار، نوع دوستی و کمک به همکاران و کاهش استرس شغلی 

و همچنین موفقیت  های کاری و افزایش اثربخشی و بهره وری سازمان می شود. 
احمدپور تصریح کرد: به منظور بهره برداری و پیشبرد هر چه بهتر اهداف کالن 
سازمان، توجه به کیفی سازی عملکرد همکاران با نگاه کمی در دستور کار قرار 
دارد و تالش خواهد شــد در این راستا بهره برداری بهتر و بیشتری از عملکرد 
افراد در شرکت صورت پذیرد. مدیر عامل شرکت گاز مازندران در پایان، اتکاء 
به نفس و خود باوری، اعتماد و همکاری متقابل، هم دلی و هم زبانی را،از شروط 
موفقیت در کار دانست و کارکنان شرکت را به رعایت اصول تکریم ارباب رجوع 
،تغییر و تحول و ایجاد خالقیت و نوآوری، صیانت از اموال شرکت توصیه نمود.

در این نشست کارکنان شرکت در فضایی صمیمی به بیان نظرات و دیدگاه 
های خود در زمینه های مختلف، پرداختند.

تبریز -ماهان فالح: مراسم بزرگداشت یاد و خاطره سردار سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت با حضور کارکنان و بسیجیان شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی در محل سال آمفی تئاتر مرکز آموزش این شرکت برگزار 
شد. رئیس روابط عمومی شــرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اعالم این خبر 
گفت: مراســم بزرگداشت یاد و خاطره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
و شــهدای جبهه مقاومت با حضور اعضای هیأت مدیره، هیأت رئیسه و کارکنان 
و بســیجیان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، به هّمت روابط عمومی و پایگاه 

بسیج حضرت سیدالشهداء)ع(، در محل سال آمفی تئاتر مرکز آموزش این شرکت 
برگزار شــد. قنبری افزود: در این مراســم که با حضور جمع کثیری از کارکنان 
شرکت برگزار شد یکی از اساتید دانشگاه امام صادق)ع( به عنوان سخنران مدعو، 
به تحلیل اوضاع سیاســی و نظامی ایران در منطقه و نقش مؤثر جبهه مقاومت و 
همچنین اقدامات ارزشــمند سردار شهید سردار سلیمانی و دستاوردهای وی در 
جبهه مقاومت پرداخت. وی اضافه کرد: این مراسم با مّداحی و پخش کلیپ های 

تصویری در رثای سردار دل ها و سایر شهدای جبهه مقاومت به پایان رسید.

با انعقاد جلسه مشترک بررسی شد؛
تبیین پروژه های بازآفرینی شهری در منطقه تاریخی فرهنگی تبریز

ممیزی سیستم های مدیریتی شرکت گاز استان قزوین

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت فوالد خوزستان :

پایداری شبکه برق اضطراری فوالد سازی حاصل شد

برگزاری نشست ارتباط دو سویه مدیرعامل شرکت گاز مازندران با کارکنان ستادی

با حضور جمع کثیری از کارکنان برگزار شد؛
گرامیداشت یاد و خاطره سردار سلیمانی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

 بندرعباس- خبرنــگار فرصت امروز: مدیرعامــل آب و فاضالب 
هرمزگان گفت: در پی وقوع سیل در شهرستان جاسک اقدامات الزم برای 
آبرســانی به مشترکین و همچنین رفع خسارات وارده انجام شده است که 

تالش برای رفع کامل آن در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی آبفای هرمزگان، امین قصمی در تشریح اقدامات انجام 
شده افزود: میزان خسارت به تاسیسات آب باال بوده و تخریب راه های دسترسی 
سرعت ترمیم شکستگی ها و راه اندازی مجدد پمپ ها را به تاخیر انداخته است. 
وی افزود: شرکت آب و فاضالب هرمزگان چند تیم تخصصی را به صورت شبانه 
روزی در شهرستان جاسک مستقر کرده است تا آبرسانی به روستاها و شهرهای 
تحت پوشــش به پایداری الزم برســد. مدیرعامل آبفای هرمزگان ادامه داد، این 
شرکت در اولین اقدام، آب های بسته بندی شده را جهت توزیع به مناطق سیل 
زده ارســال کرد. قصمی بیان داشت: با تمهیداتی که از قبل اندیشیده شده بود، 
تعداد ۷ دســتگاه تانکر توزیع آب سیار را به مناطق سیل زده اعزام کردیم تا نیاز 
آبی مشترکین به حداقل ممکن برسد. وی با اشاره به اینکه میزان خسارت های 
وارد شده به تاسیسات آبفای هرمزگان در دست بررسی است، گفت: از زمان حضور 
تیم های تخصصی این شــرکت در مناطق سیل زده، سه حلقه چاه اضطراری در 
دشــت جگین و چاه آب روستایی مجتمع غرب شهرستان وارد مدار شده است. 

قصمی تصریح کرد، در این مدت همچنین عملیات ســرویس، آماده سازی و راه 
اندازی مجتمع های گابریک، کاشی و سدیچ توسط گروه عملیات آبفای هرمزگان 
انجام شــده اســت. مدیرعامل آبفای هرمزگان در ادامه با اشاره به خسارت های 
وارد شــده به تاسیسات آبرســانی جگین گفت: با تالش هایی که بصورت شبانه 
روزی صورت گرفت الکتروپمپ های غرق شــده اســکله سد جگین وارد مدار و 
همچنین ایســتگاه پمپاژ آب ســد و انتقال آن به تصفیه خانه جاسک انجام شد 
که با این اقدام مشکالت موجود کاهش یافت. وی از دیگر اقدامات انجام شده در 

حوزه ســد جگین را رفع مشکالت پست برق عنوان کرد و گفت: میزان خسارت 
های وارد شــده فراتر از انتظار بوده که همین امر باعث شد تا بخشی از عملیات، 
زمان بیشتری را از ما بگیرد. به گفته مدیرعامل آبفای هرمزگان، علیرغم اقدامات 
انجام شده بخشی از عملیات همچنان در دستور کار است که مشکالتی از جمله 
تخریب مسیر دسترسی، تردد ماشین آالت را را با مشکل مواجه کرده است. وی 
در همین راستا تصریح کرد، چاه شماره ۷ دشت جگین نیز پس از بازگشایی مسیر 
وارد مدار خواهد شد. قصمی ادامه داد، تالش برای وارد مدار کردن چاه های آب 
روستایی مجتمع غرب شهرستان جاسک ادامه دارد که امیدواریم علیرغم حجم 
باالی خســارت وارد شده به ســرعت وارد مدار شود. وی همچنین از گل زدایی، 
شستشو، سرویس، آماده سازی و راه اندازی کامل تمامی تاسیسات برقی و پستهای 
برق مجتمع های روســتایی جگین، گابریک، سدیچ، کاشی، روستاهای گزدان و 
ایستگاه پمپاژ سد جگین طی روزهای آینده خبر داد. مدیرعامل آبفای هرمزگان 
همچنین به مسیر دسترسی ایســتگاه پمپاژ جگین اشاره کرد و گفت: عملیات 
اصالح و بهسازی پل و مسیرهای دسترسی به سد و ایستگاه پمپاژ جگین نیز در 
دستور کار است. وی در پایان به تامین تجهیزات کلرزنی و گندزدایی مجتمع های 
روستایی گابریک، سدیچ و کاشی نیز اشاره و ابراز امیدواری کرد، با تالش هایی که 

صورت می گیرد آب مناطق سیل زده به پایداری الزم برسد.

مدیرعامل آبفای هرمزگان مطرح کرد:

تالش آبفا برای رفع خسارات وارده به تاسیسات آب مناطق سیل زده
حضور تیم های تخصصی آب و فاضالب هرمزگان در شهرستان جاسک
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برندبوک چیس��ت؟  برند بوک كه راهبرد برند یا راهنمای س��بک نیز 
خوانده می ش��ود، مجموعه قواعدی  است كه ساز و كار عملکرد برند شما، 
مؤلفه های اصلی آن و اهداف اصل��ی اش را توضیح می دهد. برند بوک ها 
بر همه تعام��الت و پویش های بازاریابی و كلی��ه محصوالت یا خدمات 
تأثیر گذار ن��د. برند بوک ها مانند راهبرد های اس��تراتژیک عمل می كنند 
و تمام وجوه برند ش��ما را پوش��ش می دهند. همراه ما باش��ید، در این 
مقاله با هر  آنچه الزم اس��ت درباره برند بوک ها بدانید آشنا می شوید: از 
لزوم خل��ق برند بوک و كاربرد های آن تا ویژگی های برند بوک و بهترین 

نمونه های آن و….
به  طور كلی، برند بوک ها اهداف زیر را تأمین می كنند:

• جایگاه برند شما را ارتقا می دهند؛
• هماهنگی و هم جهتی كارمندان شما را حفظ می كنند؛

• برند ش��ما را با اس��تراتژی كسب و كار تان هم راس��تا و جایگاهش را 
عمیق تر می كنند.

چرا همه برند ها به برند بوک نیاز دارند؟
اگر یک كسب و كار كوچک دارید، ممکن است تصور كنید برند بوک 
آنقدر ه��ا هم مهم نیس��ت، ام��ا همه برند ه��ا برای كس��ب اطمینان از 

یکپارچگی عناصر بصری خود به راهنمای سبک نیاز دارند.
فرض كنید شما تنها طراح شركت خود هستید و تمام عناصر بصری 
ش��ركت مانند لوگو، وب سایت، كار ت های تبلیغاتی و دیگر اقالم بصری 
را طراحی می كنید. قطعا شما تمام عناصر و قواعد را با گوشت و پوست 
خود لمس می كنید. حال فرض كنید، پس از چند س��ال، طراح دیگری 
به ش��ركت اضافه می ش��ود تا بخشی از بار كاری شما را بر دوش بکشد. 
به  این  ترتیب، شما مسئول آموزش كارمند جدید می شوید و باید تمام 
جزییات بصری برند را به یاد آورید. مس��لما اگر برندبوک داشته باشید، 
ب��ه  راحتی آن را در اختی��ار طراح جدید قرار می دهی��د. این برند بوک 
ش��امل تمام مواردی  است كه او باید بداند: رنگ ها، اندازه و جای لوگو، 

فونت ها و….
یا فرض كنید خویش فرما )فریلنس��ر( هستید و با مشتریان مختلفی 
كار می كنی��د. در این ص��ورت، برندبوک بهترین راه برای از س��ر گرفتن 
كاری  است كه چند ماه پیش انجام داده اید. اگر برند بوک داشته باشید، 
دیگر الزم نیس��ت انبوه��ی از فایل های قدیمی را ب��رای یافتن رنگ یا 
فونت��ی خاص زیر و رو كنید. می توانید برند بوک تان را به  راحتی باز كنید 

و همه اطالعات مورد نیاز را طی چند ثانیه به دست آورید.
برند بوک با س��اده و  یکپارچه ك��ردن فعالیت های همه ش��ركت ها به 
آنها كمک می كند. خلق برند ب��وک، هم زمان با كار كردن روی پروژه ای 
خاص، وقتی از ش��ما نمی گیرد، بلکه كامال برعکس، از اتالف وقت شما 

جلوگیری می كند.
برند بوک باید چقدر مفصل باشد؟

برند بوک ه��ا حجم های متنوعی دارند: از ی��ک صفحه تا ده ها صفحه. 
میزان محتوای برند بوک به پیچیدگی كسب و كار، تعداد عناصر بصری 

و اقالم بازاریابی تولیدی بستگی دارد.
مثال وب س��ایتی س��اده با طراحی تک لوگ��و، تایپوگرافی و رنگ های 
مش��خص و ب��دون اقالم��ی خ��ارج از وب س��ایت می توان��د برند بوكی 
تک صفح��ه ای داش��ته باش��د. در مقابل، ش��ركتی بزرگ ب��ا بخش ها و 
رسانه های بازاریابی یا تبلیغاتی گسترده احتماال به برندبوكی قطور نیاز 
دارد كه در همه موارد راهنمای عمل است. به  طور كلی، برند بوک شما 
نباید بیش ازحد مفصل باش��د، اما محتوایش باید به  قدری غنی باش��د 
ك��ه تمام اطالعات مه��م در مورد ظاهر بصری برند ش��ما را به دیگران 

انتقال دهد.
مهم ترین عناصر برند بوک

مندرج��ات برندبوک از صنعتی به صنعت دیگر و از ش��ركتی كوچک 
به ش��ركتی بزرگ متفاوت اس��ت. عناصر مهم و مشترک برند بوک ها از 

این قرار ند:
1. معرفی برند

داس��تان برند شما و تاریخچه تغییرات هویت بصری آن را این بخش 
باز گو می كند. بدون این بخش، بدون آگاهی از س��ابقه و جایگاه كنونی 
ش��ما، درک مقصد ش��ما برای كارمندان جدید و حتی قدیمی دش��وار 

خواهد بود.
2. راهنمای لوگو

لوگ��و مهم ترین جزء از هویت بصری برند و در حکم امضای ش��ركت 
است. البته اگر راهنمای مناسبی در دسترس نباشد، لوگو ها را می توان 
به اشتباه كشیده تر كرد یا اندازه و رنگ شان را تغییر داد! اغلب شركت ها 
چن��د لوگوی مختل��ف دارند كه از ه��ر یک در جای خاصی اس��تفاده 
می كنند: لوگو های رنگی یا سیاه وس��فید، برای وب س��ایت، برای چاپ، 
برچس��ب ها، عمودی یا افقی. ب��دون برند بوكی كه رنگ ه��ا، اندازه ها و 
ش��کل های تمام لوگو ها را ش��فاف بیان كند، طراحان برای به یاد آوردن 

تمام جزییات سردرگم خواهند بود!
3. نمایه رنگ ها

ه��ر برندی رنگ های��ی دارد كه با آنه��ا به یاد آورده می ش��ود؛ مثال 
كوكا كوال با قرمز تداعی می ش��ود، اس��کایپ و فیس ب��وک با آبی، اپل با 
سیاه یا سفید یا خاكستری و الی آخر. برند بوک ها باید، در راستای حفظ 
هویت برند، رنگ های مورد اس��تفاده را به ش��کل واض��ح و دقیق معرفی 

كنند.
4. فونت ها

ه��ر برندی، همراه لوگو، از مجموعه فونت های ویژه خودش )درس��ت 
مانن��د رنگ های ویژه( در فضای مجازی یا نش��ریات اس��تفاده می كند. 
برند بوک ها نمونه هایی از فونت های مورد اس��تفاده را همراه با توضیحات 

دقیق در مورد زمینه استفاده از آنها دربر دارند.
5. برچسب ها

برخی از ش��ركت ها لوگوی خود را با جمالتی كوتاه )برچسب( همراه 
می كنن��د ت��ا هدف برند، ب��ازار هدف و محصوالت یا خدم��ات آن را به 
 خوبی معرفی كنند. گاهی هم از برچس��ب ها تنها در پویش هایی خاص، 
در امضای ایمیل ها یا در تبلیغات تلویزیونی و رادیویی استفاده می شود. 
كاربرد های برچس��ب ها بسیار متنوع است و به همین دلیل، برند بوک ها 
می توانند زمان، مکان و ش��یوه استفاده از آنها را برای كارمندان تشریح 

كنند.
6. تولید محتوا

در شركت شما احتماال افراد مختلفی مشغول تهیه محتوای پویش ها 
هس��تند. صوت و تصویر و سبک تمام این محتوا ها باید یکپارچه باشد. 
برند بوک ها را در اختیار محتوا نویس��ان می گذارند تا س��بک نوش��تاری 
یک دس��تی ایج��اد ش��ود. به این ترتیب، تم��ام نویس��ندگان از كلمات، 

ساختار های زبانی، قواعد و نشانه گذاری های واحدی استفاده می كنند.
7. تصاویر و متن تصویر ها )اینفوگرافیک ها(

در این قسمت از برند بوک تمام عکس های قابل استفاده در طراحی ها 
معرفی می شوند. مثال ش��اید برند ها استفاده از عکس هایی با رنگ مات 
و تمركز متوس��ط یا عکس هایی واضح با زمینه س��فید را ترجیح دهند. 
شاید برخی از برند  ها اس��تفاده از عکس هایی خارج از منبع عکس های 

خود را برای طراحان ممنوع كنند.
8. ساختار صفحه

ش��اید تصور كنید این مسئله فقط در مورد وب سایت موضوعیت دارد 
اما این طور نیست. بروش��ور تبلیغاتی بسیاری از برند ها سه لتی است یا 
تمام تبلیغات آنها نس��بت یک س��وم دارند: مثال یک سوم متن و دو سوم 
تصویر. بنابراین، حتما اطالعات ساختار صفحات تان را در برند بوک ذكر 

كنید.
)PR( 9. خط مشی های روابط عمومی

مس��ئوالن رواب��ط عمومی برن��د، نمایندگان س��ازمان و مس��یر ها و 
ابزار های ارتباطی سازمان را این بخش از برند بوک تشریح می كند. مثال 
خط مشی های ش��بکه های اجتماعی در شیوه پاس��خ دادن به پرسش ها 
و ش��کایت ها را ب��ه كارمندان می آموزد و می��زان فعالیت آنها در فضای 

مجازی را مشخص می كند.
10. باید ها و نباید ها

این بخِش فوق العاده در بس��یاری از برند بوک ه��ا وجود دارد. در این 
بخش می آموزید چه كار هایی را می توانید یا نمی توانید با عناصر بصری 
انجام دهید. مثال برند بوک قدیمی اسکایپ بخش هایی داشت با عناوین 
»كلماتی كه دوست داریم« و »كلماتی كه دوست نداریم«، یا برند بوک 
اپل بخش��ی دارد كه به ش��ما توضیح می دهد چه كار هایی نمی توانید با 

لو گوی اپل انجام دهید.
عناصری كه معرفی ش��دند شیوه تعامل برند با مشتریانش را توضیح 
می دهند. اگر برند ش��ما فعال و قبراق اس��ت و جوان��ان را هدف گرفته 

اس��ت، باید مانند Vimeo حال و هوایی نش��اط آور داشته باشید یا اگر 
ش��ركت شما تصویری جدی تر دارد، حال و هوای برند بوک تان باید كمی 

سنتی تر باشد.
10 توصیه مهم برای طراحی یک برند بوک کار آمد

خلق برند بوكی ك��ه هم برای اعضای س��ازمان تان جذاب و كاربردی 
باش��د و هم برای مشتریان چالشی بزرگ است، اما نکاتی طالیی وجود 
دارند كه با استفاده از آنها می توانید برند بوكی واقعا پر قدرت خلق كنید. 

مؤثر ترین نکات این موارد ند:
1. تصمیم بگیرید مخاطب اصلی برند بوک شما کیست

پیش از س��اختن برند بوک باید مش��خص كنید قرار است چه كسانی 
ای��ن دس��تور العمل ها را دریاف��ت، مطالعه و اس��تفاده كنند. ش��ناخت 
مخاطبان هدف واقعا مهم اس��ت چون ش��ما محتوای خود را بر همین 
اس��اس خلق می كنید. مثال اگر مخاطبان ش��ما اف��رادی خارج از گروه 
خودتان هس��تند، نباید از اطالعات فنی یا اصطالحاتی اس��تفاده كنید 
كه درک ش��ان برای دیگران سخت اس��ت. در این وضعیت بهتر است از 
زبانی دوستانه استفاده كنید و مخاطبان را جذب و با محتوای برند بوک 

درگیر كنید.
2. هرچه ساده تر بهتر

اگر می خواهید همه از دس��تور العمل های ش��ما اس��تقبال كنند باید 
همه چی��ز را س��اده توضیح دهید. باید مطمئن ش��وید تم��ام مطالب و 
توضیح��ات برند بوک برای افراد و گروه های مختلف )كارمندان، ش��ركا، 
مش��تریان و حتی رقبا( قابل فهم اس��ت. البته س��اده كردن اس��تفاده از 
برند ب��وک وقت گیر اس��ت اما از اتالف وقت ش��ما در آینده پیش��گیری 

می كند.
3. خالقانه فکر کنید

برند بوک ها نماینده خالقیت برند  هس��تند. قاعده ای در مورد ساختن 
برند بوک وجود ندارد، بنابراین می توانید از خالقیت تان اس��تفاده كنید 
و درنتیج��ه به افزای��ش آگاهی از برند  كمک كنی��د. مثال الزامی وجود 
ندارد كه برند بوک ش��ما در قالب پی دی اف باش��د؛ پس می توانید آن را 
به  صورت اینترنتی عرضه كنید. س��عی كنی��د در برند بوک از عناصری 
خالقانه اس��تفاده كنید اما مراقب باش��ید خیلی پیچیده نش��ود. یادتان 

باشد: هرچه ساده تر بهتر.
4. برند بوک را به سبک برند تان طراحی کنید

برند ب��وک باید واقعا نماینده ش��ركت ش��ما، فرهنگش و س��بک كار 
ش��ما باش��د. مثال اگر درزمینه تناسب اندام فعال  هس��تید و جایگاهی 
پر ان��رژی، جوان و س��المت برای خ��ود در نظر دارید، برند بوک ش��ما 
نباید محافظه كارانه، مس��تبدانه و كسل كننده باش��د. اگر برند بوكی در 
م��ورد نمایش ه��ای كارتونی می س��ازید، باید به  اندازه هم��ان برنامه ها 
س��رگرم كننده، رنگی و نشاط آفرین باش��د. اگر برند بوک متعلق به یک 
ش��ركت مدیریت دارایی ا س��ت باید تا جای ممکن ش��فاف و سر راست 

باشد.
5. برندبوک باید مفید و دقیق باشد

برند ب��وک نباید ج��ای هیچ س��وء تفاهمی باقی بگذارد. س��عی كنید 
اطالعاتی دقیق، مفی��د و كاربردی در اختیار مخاطبان قرار دهید. مثال 
اگر شیوه نگارش یا نوعی عملیات فتوشاپِی خاص را مدنظر دارید، حتما 

توضیحات كامل را در برند بوک ذكر كنید.
6. سابقه استفاده از برند تان را ثبت کنید

اگ��ر لوگو، فونت ه��ا، رنگ ه��ا و… را در برند خود تغیی��ر داده اید و 
برند بوک جدیدی خلق كرده ای��د، باید تغییرات جدید را همه جا اعمال 
كنی��د؛ پس بای��د بدانید از برند ت��ان در كجا ها اس��تفاده كرده اید. مثال 
اگ��ر لوگوی جدی��دی دارید، باید لوگوی موجود در تمام وب س��ایت ها، 
شبکه های مجازی، قالب های ایمیل، ارائه ها، اسناد و… را تعویض كنید.

7. اقالم بصری خود را در دسترس قرار دهید
برای  اینکه مطمئن شوید افراد از نسخه های قدیمی عناصر بصری تان 
اس��تفاده نمی كنند، فایل های درس��ت را در مکانی مشخص در اختیار 
همه قرار دهید. یک بخش دانلود حاوی تمام لوگو ها، دس��تور العمل ها، 
تصاوی��ر و دیگر اقالم بصری تهیه كنی��د. می توانید این بخش را با رمز 
محافظت كنید اما باور كنید به روز رس��انی این بخش بس��یار راحت تر از 

پاسخ دادن به هزاران ایمیلی ا ست كه به اقالم تصویری نیاز دارند.
8. کارمندان تان را مشارکت دهید

اگر می خواهید كارمندان تان از برند جدید شما استقبال كنند، باید 
برن��د را متعلق به خود ش��ان بدانند. آنها باید احس��اس كنند در خلق 
برند بوک س��هیم اند و تمام عناص��ر آن را درک كنند. یک گروه پروژه 
ش��امل كارمندانی از تمام بخش های شركت تشکیل دهید و در مسیر 
خلق برند بوک از آنها بازخ��ورد بگیرید. ببینید آیا محتوای تولیدی را 
درک می كنن��د یا ن��ه. مهم ترین تغییراتی كه به نظ��ر آنها باید اعمال 
ش��ود را بیابی��د و ببینید چطور می توان اس��تفاده از برند بوک را برای 
آنها س��اده تر كرد. با مشاركت افرادی از سراس��ر شركت به ایده هایی 
درخش��ان می رس��ید كه بخش بازاریابی هرگز به  تنهایی قادر به خلق 

آنها نبود.
9. پاسخگوی ابهامات باشید

در انته��ای برند ب��وک اطالع��ات تم��اس و آدرس ایمی��ل تعدادی 
از كارمن��دان را قی��د كنید. این كار الزم اس��ت چون ب��رای برخی از 
مخاطبان س��ؤاالتی پیش می آید كه به تنهایی قادر به یافتن پاسخ شان 
نیس��تند. با ارائه تعدادی آدرس ایمیل، افرادی پاسخگوی پرسش های 
مخاطبان خواهند بود و این مش��کل رفع می ش��ود. به عالوه، می توانید 
بخش سؤاالت متداول را به برند بوک اضافه كنید. به ۳0-۲0 پرسشی 
فکر كنید كه ممکن اس��ت در اولین استفاده به ذهن مخاطبان خطور 

كند.
10. برند بوک تان را به  شکلی منظم باز خوانی کنید

هدف اصلی برند بوک ارائه توضی��ح، توصیه و راهنمایی به افراد برای 
استفاده و باز تولید برند شما ست، اما این بدان معنا نیست كه برند  شما 
وحی ُمنزل و تغییر ناپذیر اس��ت. قاعدتا برند شما در طول زمان تکامل 
می یاب��د و تغییر می كند و برند بوک تان باید به همین اندازه باز خوانی و 
به روز رس��انی ش��ود. وقتی برند بوک خود را به روز رسانی می كنید، حتما 
شماره نسخه آن را هم در صفحه اول و هم در تمام صفحات قید كنید.
ما می توانس��تیم صد ها نکته س��ودمند دیگر برای طراحی برند بوک های 
كارآمد ارائه كنیم، اما مواردی كه تش��ریح شد مهم ترین موضوعات را دربر 

می گیرد. هنگام خلق برند بوک حتما تمام این موارد را مدنظر قرار دهید.
اطالع رسانی در مورد برند بوک

ممکن اس��ت برند بوكی فوق العاده ح��اوی بخش های متنوع، طراحی 
عالی و اطالعات س��ودمند خلق كنید اما اگر دیگران از وجودش مطلع 
نباش��ند اثر بخش نخواهد بود. پیش از آنکه از كارمندان تان بخواهید آن 
را با دیگران به اش��تراک بگذارند و تبلیغش كنند، باید مطمئن ش��وید 
برای خود كارمندان قابل فهم اس��ت. به این منظور، مطمئن شوید همه 
كارمندان، به ویژه طراح��ان و كارمندان بخش های بازاریابی و ارتباطی، 

به برند بوک دسترسی دارند.
وقتی برند و هویت بصری آن تثبیت شد، این خبر را با ارتباطات كتبی 
و مالقات های چهره به چهره به همه كارمندان اطالع دهید. سعی كنید هم 
جایگاه برند را تصویر سازی كنید هم دلیل و چگونگی سودمندی آن برای 
مشتریان را توضیح دهید. حال كه كارمندان تان با تمام جزییات برند بوک 

آشنا هستند، آنها را تشویق كنید سفیر برند شما باشند.
ب��رای انگیزه دادن ب��ه كارمن��دان، از فعالیت های مفی��د آنها كه به 
كار آم��دی برند كم��ک می كند قدردانی كنید و ب��ه كارمندان برگزیده 
پاداش دهید. مدیریت برند ساز و كاری ایستا نیست، بلکه پویا، در  جریان 
و همواره درحال تحول اس��ت. مطمئن ش��وید كارمندان از این مس��ئله 

آگاهند و برای ترویج و تبلیغ برند آمادگی دارند.
نمونه هایی از بهترین برند بوک ها

برند بوک ه��ای فوق العاده فراوان��ی در اینترنت مو جود ن��د و هر كدام 
جایگاه یاب��ی، س��بک و ه��دف خاصی دارن��د. در پای��ان جذاب ترین و 
خالقانه ترین برند بوک هایی كه دیده ایم را با شما به اشتراک می گذاریم:

Skype •
Swedish Armed Forces •

Easy.com •
Nike Football •

Foursquare •
Unicef •
Adobe •
Mozila•

incredo/chetor:منبع

برندبوک چیست و چطور می توانیم یک برندبوک مناسب طراحی کنیم؟
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ایمیل ، گزارش ها ، پس��ت های وبالگی، توییت ه��ا ، مقاالت و هر آنچه 
كه در محل كار خود می نویسید، درباره شما و كسب وكارتان پیام های 

زیادی برای مخاطب به همراه دارد.
ش��فاف و مرتبط نوشتن باعث می شود تا افراد برای دریافت اطالعات 
بیشتر باز هم به ش��ما بازگردند. نوشتن مطالب پیچیده و كسل كننده، 
تاثیر عکس خواهد داش��ت: افراد از مطالعه آن خسته می شوند، صفحه 
را می بندند و شاید هیچ وقت دیگر به سایت یا وبالگ شما باز نگردند.

در كس��ب و كار، بعد از درک بازار هدف،  نوشتن پست های تاثیر گذار، 
كلید موفقیت ش��ما خواه��د بود. چنین چیزی تحق��ق نمی یابد مگر با 
دانش به اینکه خوانندگان تان واقعا می خواهند درباره چه چیزی بدانند؟
پژوهش های انجام ش��ده در برخی كش��ورها نش��ان می دهد، مهارت  
و دان��ش ادبی ح��دود 40درصد از مردم عادی در ح��د تحصیالت پایه 
ی��ا حتی كمتر از آن اس��ت. در چنین ش��رایطی ش��اید آنه��ا در درک 
صورت حس��اب خرید روزانه یا حتی محتوای نوشته شده روی بسته های 

مواد غذایی هم با مشکل مواجه شوند، چه برسد به درک نوشته شما!
به عبارت س��اده تر ، اگر با مخاطب ع��ام صحبت می كنید ، باید طوری 

بنویسید كه او به سادگی بتواند مفهوم موردنظر شما را درک كند.
نوش��ته  تاثیرگذار ب��ه راحتی افراد را جذب خود می كند و متناس��ب 
با نحوه و س��رعت خواندن افراد نوش��ته می ش��ود. اس��تفاده از جمالت 
كوتاه، واژگان رایج و دستورزبان ساده، روش های خوبی برای تولید یک 
محتوای جذاب و قابل هضم اس��ت. به  عالوه باید به گونه ای بنویس��ید 
كه مخاطب بتواند به س��رعت اطالعات موردنی��ازش را پیدا كند و این 
مس��تلزم آن اس��ت كه نوش��ته به راحتی خوانده و درک شود و بتواند 

مخاطب را به سوی هدفش هدایت كند.
چگونه نوشته خود را خواناتر کنید؟

خبر خوب این اس��ت كه مهارت نوشتن موثر می تواند درون هر كس به  
صورت بالقوه وجود داشته باشد. زیرا نگارش خوانا و قابل درک یک مطلب 
نیازی به اس��تفاده از ترفندهای هوشمندانه و نظریه های دانشگاهی ندارد. 

كافی است در نگارش به حاشیه نروید و به اصل مطلب بپردازید.
در ادامه می آموزید چگونه محتوایی تاثیرگذار و جذاب بنویسید؟  

1.از زبان یک فرد معمولی بنویسید، نه از زبان یک کارمند اداری
نگارش درباره كس��ب و كار آن هم به شیوه سنتی واقعا خواننده را به 
ستوه می آورد چراكه بسیار رسمی و خشک است، اما یک راهکار آسان 
این اس��ت كه از زبان اول شخص بنویسید. در این صورت خواننده خود 
را به عنوان ش��خصیت اصلی نوش��ته ش��ما می پندارد و به شدت جذب 
آن می ش��ود. )در مقایس��ه با س��وم شخص كه س��رد و دور از احساس 

مخاطب است(
به این جمله ای كه با ادبیات كالس��یک اداری و از زبان س��وم شخص 

نوشته شده توجه كنید:
»هامبرت و هربرت، یک نمایندگی امالک مسکونی است كه به مشتریان 

توصیه های دوستانه  و شفاف، در زمینه خرید خانه ارائه می دهد.«
حال به این جمله كه از زبان اول ش��خص و كمی گرم تر و صمیمی تر 

نوشته شده است، دقت كنید:
توصیه های  تا  آماده ایم  »ما 
ش��فاف و دوس��تانه ای ب��رای 
خرید خانه در اختیارتان قرار 

بدهیم.«
از اینک��ه جمالت ت��ان را با 
واژگان و عب��ارات امری مثل 
»دریاف��ت كنی��د«، »دانل��ود 
و  ش��وید«  »عض��و  كنی��د«،  
نترس��ید.  كنی��د،  ش��روع   ...
ش��دند  س��اخته  عبارات  این 
تا نوش��ته ش��ما را واضح تر و 
جذاب تر كنند. درس��ت مثل 
در  ما  روزم��ره  صحبت ه��ای 

زندگی واقعی .
ب��رای  راه  بهتری��ن 
خالص ش��دن از بند »ادبیات 
اداری«، خوان��دن  و  رس��می 
مطلب  نوش��ته شده، با صدای 
بلن��د اس��ت. اگر برای ش��ما 
طبیعی و قابل درک )یا ثقیل 
و پیچی��ده( ب��ه نظر برس��د، 
احتماالً خوانندگان ش��ما هم 
همی��ن برداش��ت را خواهند 

داشت.
2. پیچیدگی ها را حذف 

کنید
اس��تفاده از عب��ارات ثقیل و 
پیچیده معموال خارج از عادت و 

گیج كننده است و مخاطب را از خواندن مطلب سرد و دلزده می كند، بنابراین 
كلمات و عبارات كوتاه تر و آشناتر را با كلمات و عبارات طوالنی تر و پیچیده تر 
جایگزین كنید. سعی كنید مفاهیم را به روشی توضیح دهید كه برای مخاطب 

قابل درک باشد.
3.نوشته خود را در یک نگاه، قابل دیدن کنید

این روزها، بیش��تر نوشته های ش��ما روی یک صفحه )احتماالً صفحه 
كوچ��ک تلفن همراه( از طری��ق ایمیل و رس��انه های اجتماعی خوانده 
خواهد ش��د. ممکن است مخاطب شما بسیار پرمشغله،  حواس پرت و یا 
در حال حركت باش��د، بنابراین بهتر است نوش��ته شما به سرعت و در 
یک نگاه، برای مخاطب قابل مشاهده و خواندن باشد. شما از این طریق 
می توانی��د نظ��ر مخاطب تان 
را جلب ك��رده و او را با خود 

همراه كنید.
پژوهش ه��ای  نتای��ج 
ح��وزه  در  متخصص��ی 
س��ایت،  كاربردپذی��ری 
نش��ان می دهد؛ تنه��ا حدود 
۱6درص��د از كاربران س��ایت 
هس��تند كه لغت به لغت یک 
مطلب منتشرش��ده را مطالعه 
این درحالی  اس��ت  می كنند. 
ك��ه بخ��ش قاب��ل توجهی از 
كاربران سایت نگاهی اجمالی 
ب��ه كل صفحه انداخته و تنها 
بعض��ی عب��ارات و جمالت را 

می خوانند.
بهتری��ن  »»قالب بن��دی«، 
ب��ه  كم��ک  ب��رای  روش 
ك��ه  اس��ت  خوانندگان��ی 
می خواهند سریع و در نگاهی 
اجمالی، مفهوم و مقصود كلی 
مطل��ب را دریابن��د، بنابراین 
س��عی كنید از زیرعنوان هایی 
با اطالع��ات مفی��د، از عالئم 
نگارش��ی مثل بولت پوینت  ها 
ب��رای نمایش بخش های مهم 
و فهرست  ها استفاده كنید. به 
عالوه ارائ��ه اطالعات مهم در 
قالب نمودار و جدول هم می توانند خوانندگان پرمش��غله را به س��مت 

پیام محتوای شما هدایت كند.
جمالت و پاراگراف های كوتاه در س��رعت خواندن و درک مطلب تان 
بس��یار تاثیرگذارند. سعی نکنید همه ایده ها و افکارتان را در یک جمله 
مطرح كنید. این كار باعث می ش��ود خواننده گیج ش��ود و مطلب را رها 

كند، در عوض در هر جمله تنها یک مفهوم موردنظر را بیان كنید.
4. به اصل مطلب بپردازید

ف��رض نکنید كه كارب��ران موظفند همه آنچه در نوش��ته خود به آن 
می پردازی��د را بخوانند. مقدمه چینی نکنی��د. محتوای موردنیاز كاربر را 
باالی متن و در جایی قابل دس��ترس و در معرض دید او قرار دهید. تا 

به راحتی آن را ببیند و بخواند.
مث��ل یک روزنامه ن��گار فکر كنید: از خودتان بپرس��ید؛ اولین چیزی 
ك��ه خواننده نی��از دارد درباره آن بداند چیس��ت؟ اول به همان مفهوم 
بپردازید. بعد همان مفهوم را بس��ط و توس��عه دهی��د. مهم ترین نکات 

درباره آن را در باالی متن نگه دارید.
 5. درباره فواید انسانی محصول صحبت کنید

نه درباره ویژگی ها
رن��گ و لعاب دادن به محت��وای تبلیغاتی محصول ك��ه صرفا درباره 
ویژگی ه��ای آن صحب��ت می كند، مخاطب را خس��ته و دلزده می كند. 
اس��تفاده از چاشنی ویژگی های محصول در محتوای تبلیغاتی نمی تواند 
كمک كنن��ده باش��د. این روزها اف��راد وقت كافی ب��رای مطالعه درباره 

ویژگی ها و جزییات خاص را ندارند.
مثال اگر محصول ش��ما یک تی ش��رِت باكیفیت و تهیه ش��ده از الیاِف 
نخ و پنبه اس��ت، كافی اس��ت در محتوای خود به این عبارت بپردازید: 
»محصولی ش��یک و راحت، تهیه شده از الیاف نخ و پنبه«. اما چرا بیان 

چنین چیزی برای مخاطب شما مهم است؟
مزایایی كه می تواند چالش ها و دغدغه مخاطب تان را برطرف كند، به 
دقت توضیح دهید. مثال در مورد این محصول بگویید: »لباس��ی راحت 
ك��ه ب��ه  خاطر تركیب الیاف نخ و پنبه، ش��ما را در زمس��تان گرم و در 

تابستان خنک نگه می دارد.«
مخاطب خود را تجسم کنید و برای او بنویسید

قبل از ش��روع به نوش��تن، باید به دقت درباره اف��رادی كه برای آنها 
می نویس��ید، فکر كنی��د. حتی اگر ای��ن ایمیل به ۵،000 نفر ارس��ال 
می ش��ود، تص��ور كنید كه فقط ب��رای یک نفر می نویس��ید. از خودتان 
بپرسید مخاطب من چه كسانی هستند و از این ایمیل واقعا چه چیزی 

می خواهند؟
»وارن بافت«، معروف ترین ایمیل ساالنه شركت خود را با تصور كردن 
خواهرانش، »دوریس« و »برتی« در ذهن به عنوان مخاطب می نویسد. 
آنها افراد باهوش��ی هس��تند، اما در زمینه س��رمایه گذاری یا امور مالی 
تخص��ص ندارند. او با تصور كردن خواهران خود به عنوان مخاطب قادر 
است متن ایمیل را به گونه ای بنویسد كه عالوه بر دربر داشتن اطالعات 

مفید برای مخاطب قابل درک باشد.
Mike Reed: نویسنده

درباره کسب وکارتان بنویسید، اما مخاطب را خسته نکنید!
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 استراتژی هایی برای ارتقای تفکر خالق
و ایده پردازی کارمندان

خالقیت رمز اصلی موفقیت در بازار محسوب می شود. برای رسیدن به آن نباید از وجود آن در كارمندان غافل شد، با این حال تا چه 
اندازه نسبت به اقداماتی كه می تواند زمینه رشد خالقیت را به همراه داشته باشد، آگاه هستید؟ بدون شک بهترین افرادی كه می توانند 

در این رابطه پاسخ دهند، جمعی از بهترین كارآفرینان جهان هستند. در همین راستا به بررسی نظر آنها خواهیم پرداخت. 
1-به همگان اجازه صحبت و اظهارنظر دهید 

یکی از اشتباهات بزرگ مدیران این است كه به سطح و مقام افراد در رابطه با گفته های شان توجه دارند. برای مثال ممکن است تنها 
كارمندان س��طح باال مجوز این اقدام را داش��ته باشند، با این حال واقعیت این اس��ت كه هر فرد می تواند ایده ای مناسب در حوزه كاری 
خود داش��ته باش��د. به همین خاطر ضروری اس��ت تا این امکان را برای همه افراد فراهم آورید. همچنین این نکته را فراموش نکنید كه 
ایده ها ممکن است پختگی الزم را نداشته باشد. به همین خاطر ضروری است تا از آنها حمایت الزم را انجام داده و به افراد كمک كنید 

تا متوجه ایرادات موجود شوند. این امر كمک خواهد كرد تا سطح افراد ارتقا یافته و پس از مدتی به ایده پردازان قابلی تبدیل شوند. 
2-از محیط شرکت دور شوید 

ج��ا ب��ه جا ش��دن خود می تواند نظم فکری بهتری را به همراه داش��ته و ایده های مناس��ب-تری ش��کل گیرد. برای همین اس��ت كه 
روان شناس ها توصیه می كنند كه برای خوب فکر كردن، در محیطی نظیر یک پارک جدید قدم بزنید. درواقع به هر میزان كه از روزمرگی 
فاصله گرفته باش��ید، ایده های بهتری را نیز پیدا خواهید كرد. ش��اید كمی عجیب به نظر برس��د، با این حال وضعیت روحی و بدنی شما 
نیز در این رابطه كامال تاثیرگذار محسوب می شود. به همین خاطر از معاینه های دوره ای و انجام ورزشی به صورت مداوم، غافل نشوید. 

3-پاداش تعیین کنید 
این امر بس��یار طبیعی اس��ت كه افراد تمایلی را به انجام چنین اقداماتی نداش��ته باشند. با این حال شما باید محرک های الزم را ایجاد 
كنید. در این رابطه پاداش، بهترین گزینه محس��وب ش��ده و الزم اس��ت تا به نحوی رفتاركنید كه حتی فردی كه ایده ای نادرست را نیز 

ارائه كرده است، ناامید نشود. 
4-در رابطه با ایده ها به گفت وگو بپردازید 

ای��ن ام��ر كه تمامی افراد تیم در رابطه با ایده های یکدیگر نظرات خود را اعالم كنند، در نهایت باعث خواهد ش��د تا بهترین ها انتخاب 
ش��ود. به همین خاطر نیز توصیه می ش��ود تا جلساتی را برای بررس��ی موارد، ایجاد كنید. همچنین بررسی دالیل موفقیت و یا شکست 

برخی از ایده های برندهای دیگر نیز می تواند كامال سودمند باشد. 
5-افراد را تنها به مرحله ایده پردازی محدود نکنید 

بسیاری از ایده ها اگرچه در ظاهر فوق العاده محسوب می شوند، با این حال در مرحله اجرا كامال تفاوت پیدا كرده و حتی ممکن است 
تصور اولیه شما را كامال نابود سازد. به همین خاطر ضروری است تا افراد ایده پرداز را درگیر عملی ساختن آنها كنید تا به خوبی متوجه 
س��ختی های كار ش��ده و در ایده های بعدی، بس��یاری از موارد را مورد توجه خود قرار دهند. در نهایت وجود چنین افرادی در مراحل 
اجرا، به علت اش��راف كافی آنها به هدف، می تواند س��هولت و س��رعت باالتری را به همراه داشته باشد. در نهایت یادداشت ایده های افراد 
و امتیازدهی به آنها باعث خواهد ش��د تا افراد بتوانند پس از مدتی نظیر یک س��ال، روند پیش��رفت خود را به خوبی حس كرده و انگیزه 

باالتری را پیدا كنند. 
6-فرهنگ سازمانی را بهبود بخشید 

این امر كه افراد با یکدیگر ارتباط و همدلی باالتری را داش��ته باش��ند، نظام فکری آنها را بهبود خواهد بخش��ید. درواقع افراد می توانند 
اش��تباهات یکدیگر را شناس��ایی كرده و راهکارهایی را برای رفع آن ارائه دهند. بدون ش��ک با چنین جو فوق العاده ای، موفقیت ش��ما 
تضمین شده خواهد بود. در نهایت این امر كه افراد به جای ایده پردازی به صورت انفرادی در تالش برای تصمیمات جمعی باشند، رشد 

بی نظیری در رابطه با كیفیت ایده ها به همراه خواهد داشت. 
7-از ریسک کردن واهمه ای نداشته باشید 

برخی از ایده ها ممکن است یک نوآوری جدید محسوب شود. بدون شک اگر شما به عنوان مدیر شركت از روحیه ریسک پذیری باالیی 
برخوردار نباشید، بدون شک این موارد نادیده گرفته خواهد شد. این امر در حالی است كه پیشرفت های واقعی از دل همین موارد بیرون 

می آید. به همین خاطر ضروری است تا این مهارت را در خود تقویت كنید. 
8-مطالعات قبل از اجراکردن طرح را جدی بگیرید 

از افراد بخواهید كه قبل و بعد از ش��کل گرفتن یک ایده، مطالعه باالیی را داش��ته باش��ند. در این رابطه ضروری است تا منابع كافی را 
در اختیار آنها قرار دهید. درواقع مطالعه كمک خواهد كرد تا ایده افراد به س��مت كاربردی تر بودن متمایل ش��ود. در نهایت برای كس��ب 

مهارت تفکر خالق، ایجاد دوره های آموزشی و استفاده از مدرسین مطرح نیز می تواند اقدامی كامال سودمند باشد. 
9-ارتباط کارمندان با مشتریان را افزایش دهید 

به هر میزان كه كارمندان با جامعه ارتباط باالتری را داش��ته باش��ند، واقع بینی آنها نیز افزایش پیدا خواهد كرد. همچنین این امر كه 
افراد تصور نکنند كه ایده های آنها در نهایت به نام ش��ما ثبت نخواهد ش��د و همگان تعلق آن به ش��ما را خواهند فهمید، بدون شک در 
انگیزه افراد برای معرفی مواردی بهتر، تاثیرگذار خواهد بود. این امر كه ایده ها كامال در راس��تای تامین بهتر نیاز مش��تری باش��د، بدون 

شک فوق العاده خواهد بود. 
10-تنها به افراد درون شرکت محدود نباشید 

بسیاری از افراد هستند كه به صورت غیرمستقیم با شما ارتباط دارند. برای مثال ممکن است یک فروشنده به صورت مستقیم عضوی 
از تیم ش��ركت محس��وب نش��ود، با این حال این افراد به علت آنکه در خط مقدم قرار داشته و باالترین ارتباط را با مشتری و اوضاع بازار 
دارند، بدون ش��ک از س��طح اطالعات مفیدی برخوردار بوده و در صورت توجه، مواردی فوق العاده را عنوان خواهند كرد. در نهایت حتی 

نباید از ایده های مشتریان نیز غافل شوید. 
11-چارچوبی را تعیین کنید 

این امر كه كارمندان را با چشم انداز شركت آشنا كنید، باعث خواهد شد تا ایده های آنها كامال همسو با اهدافی باشد كه قصد رسیدن 
به آنها را دارید. به همین خاطر ضروری است تا ضمن تبیین و تشریح درست چشم انداز خود، افراد را به نوعی محدود كنید. در غیر این 
صورت ممکن است هزینه فرصت آنها صرف مواردی شود كه ابدا جزو اولویت ها محسوب نشده و به سادگی كنار گذاشته خواهد شد. 

12-به کارمندان اجازه فعالیت جدید را بدهید 
در بسیاری از شركت ها زمان هایی به افراد داده می شود تا بر روی هر موضوعی كه تمایل دارند، تحقیقی را داشته باشند. این امر نه تنها 
مانع از درگیر ش��دن با روزمرگی خواهد ش��د، بلکه زمینه را برای تنوع بیشتر و بهبود سطح ایده ها فراهم خواهد كرد. برای مثال ممکن 

است كارمندی با تحقیق بر روی منابع تجدیدپذیر، به صورت كامل این اقدام را در شركت به اجرا درآورد. 
13-تحمل صدای مخالف را داشته باشید 

افراد ممکن اس��ت هر ایده ای را مطرح كنند، با این حال این امر نباید باعث ش��ود تا ش��ما احساس بدی را نسبت به كارمندان خود به 
دس��ت آورده و بر روی آنها برچس��ب هایی را بزنید. فراموش نکنید كه در یک فضای آزاد، حتی امکان مخالفت و نقد ایده های ش��ما نیز 
وجود دارد. به همین خاطر ضروری اس��ت تا از ظرفیت باالی خود اطمینان حاصل كنید. در غیر این صورت تمامی تالش ها به یک باره 

نابود خواهد شد. 
در نهایت فراموش نکنید كه همواره الزم است تا برنامه ای جدید را برای تقویت تفکر خالق و ایده پردازی در شركت داشته باشید. در 

غیر این صورت پیشرفت های شما در مرحله ای متوقف خواهد شد. 
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