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آیا ادغام بانک های نظامی به معنای بازگشت بانکداری دولتی است؟

 اما و اگرهای
ادغام بانکی

فرصت امروز: سه ش��نبه هفته گذش��ته بود که رئیس جمهور در پنجاه و هش��تمین مجمع عمومی س��االنه بانک 
مرکزی از برنامه ادغام بانک های نظامی و تش��کیل یک بانک واحد خبر داد و گفت »به زودی چند بانک مربوط به 
نیروهای مسلح در هم ادغام شده و به روند اصالحات بانکی کمک می کند که امیدوارم این کار تا پایان امسال انجام 
ش��ود.« البته موضوع ادغام بانک های نظامی، ماجرای تازه ای نیس��ت و در دو س��ال گذشته بارها از سوی مسئوالن 

بانکی عنوان شده است؛ اسفندماه سال گذشته بود که فرشاد حیدری، معاون وقت نظارتی بانک مرکزی...

از مقصران افزایش قیمت تا بازیگران کاهش تولید

 خودروسازی ایران
در تنگنای تحریم
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4
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تحوالت 11 ماهه بازار مسکن پایتخت نشان می دهد

بازار مسکن در خواب زمستانی

رازهای موفقیت از زبان ستارگان سینمای جهان
چگونه بدون ایجاد مقاومت نوآوری ایجاد کنیم؟

چگونه کمپین های بازاریابی را برای نسل Z جذاب کنیم؟
استفاده از نظرسنجی اینستاگرام در استراتژی بازاریابی

10 قانون طالیی برای پرسنال برندینگ
GUCCI AND BEYOND آنالیز کمپین تبلیغاتی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

پینترست برای عرضه عمومی 
سهام اقدام کرد

2
دبیـر انجمـن واردکننـدگان خـودرو گفت پیشـنهاد من به 

مجلـس این اسـت کـه به جـای اسـتیضاح به فکر 
راه های دیگری برای ایجاد هماهنگی بین مجلس و...

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پاسخ داد

  راهکار مهار
قیمت خودرو چیست؟ 

سرمقاله
کاهش اعتماد عمومی به 

صنعت خودرو 

 ب��ازار خ��ودرو در هفته های 
گذشته و در آغاز فرآیند فروش 
محصوالت دو خودروساز بزرگ 
عکس العمل ه��ای  ب��ا  کش��ور 
جدی دالالن و س��رمایه گذاران 
ای��ن بخ��ش مواج��ه ش��د ت��ا 
جای��ی ک��ه تالط��م قیم��ت و 
غیرمتعارف بودن بهای برخی از 
محص��والت در بازارهای رقابتی 
ب��ا واکنش های م��ردم، اصحاب 
رسانه، وزیر صمت و نمایندگان 
مجل��س همراه ب��ود. زمانی که 
پیت��ر دراکر، صنع��ت خودرو را 
به عن��وان »صنع��ت صنعت ها« 
ب��زرگ  ش��رکت های  نامی��د، 
خودروس��ازی در اروپای غربی، 
آسیای شرقی و البته آمریکا در 
حال رشد سریع و تبدیل شدن 
ب��ه غول ه��ای صنعتی ب��ا روند 
جدی خصوصی س��ازی بودند و 
در ای��ن حال، تنه��ا نگرانی آنها 
مربوط به فرصت ها و تهدیدهای 
و  تمرکززدای��ی  ب��ا  مرتب��ط 
همین طور رابطه بخش دولتی با 
بخش خصوصی و س��ازمان های 
ب��ه  اگ��ر  ب��ود.   غیرانتفاع��ی 
کشورهای  خودروسازی  صنعت 
پیش��رفته ن��گاه کنی��م، اعتقاد 
ب��ر موضوعیت صنع��ت خودرو 

رقابتی  هسته  به عنوان 
2و میعادگاه سایر...
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1397

24 جمادی الثانی 1440 - سـال پنجم
شماره   1271- 16صفحه - 50000 ریال

Sat.30 Feb 2019

فرصت امروز: امروز ش��نبه یازدهم اس��فندماه، انتخابات 
نهمین دوره اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
سراسر کش��ور برگزار می ش��ود؛ رویدادی که در آن فعاالن 
اقتص��ادی، وکیالن خود را جهت حض��ور در پارلمان بخش 
خصوصی برای چهار س��ال دیگر انتخ��اب می کنند. این در 
حالی است که مش��کالت گمرکی، ارزی، امضاهای طالیی 
و همچنی��ن تعامل ب��ا سیاس��ت گذاران، ازجمله مهمترین 
چالش های پیش روی نماین��دگان بخش خصوصی در این 

دوره به شمار می رود.
در مجموع در سراس��ر کشور ۳۴ اتاق بازرگانی در تمامی 
مراکز اس��تان و برخی از ش��هرهای بزرگ استان ها فعالیت 
دارند و مهم ترین وظیفه آنها ارائه نظرات مش��ورتی به قوای 
سه گانه و همکاری با دس��تگاه های اجرایی برای حمایت از 
بخش خصوصی، توس��عه اقتصادی و همچنین شناس��ایی 

بازارهای صادراتی است.
از سوی دیگر اتاق های بازرگانی تالش می کنند تا نظرات 
بخش خصوصی را در جلسات ماهانه هیات های نمایندگان 
و همچنین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به 

گوش مسئوالن برسانند.
در بین اتاق های بازرگانی کل کش��ور، ب��دون تردید اتاق 
بازرگانی ته��ران جایگاه ویژه ای دارد. تع��داد اعضای هیات 
نمایندگان این اتاق ۶۰نفر اس��ت که ۲۰ نفر از توسط دولت 
و ۴۰ نفر دیگر در انتخابات اتاق بازرگانی که هر چهار س��ال 
یک بار برگزار می ش��ود، انتخاب می شوند. تمامی افرادی که 
کارت بازرگانی فعال یا کارت عضویت در اتاق های بازرگانی را 
دارند می توانند در انتخابات اتاق های بازرگانی شرکت کنند.

ات��اق بازرگانی در چهار گ��روه بازرگانی )۱۶ نفر(، صنعت 
)۱۴ نفر(، معدن )۶ نفر( و کش��اورزی )۴ نفر( در اتاق تهران 
فعالیت می کنند. در انتخابات اتاق بازرگانی نیز هر فرد تنها 
می توان��د برای یک��ی از بخش های چهارگانه نامزد ش��ده و 
ش��رکت کنندگان در انتخابات نیز به عنوان نمونه در بخش 
بازرگانی از بین نامزده��ای این بخش تنها می توانند به ۱۶ 

نفر فارغ از تقسیم بندی های ائتالفی و گروهی رای دهند.
انتخابات این دوره از اتاق بازرگانی در تهران قرار اس��ت از 
ساعت هشت صبح امروز ش��نبه تا ساعت ۱۸ در هتل الله 
تهران به شکل کامال الکترونیکی برگزار شود و نتایج آن نیز 

به طور قطعی روز یکشنبه اعالم خواهد شد.
داده های واحد فناوری اطالعات اتاق تهران نشان می دهد، 
تعداد ۱۵ ه��زار و ۱۳۵ عضو اتاق تهران حائز ش��رایط رای 
دادن در نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان هستند که 
۱۲ ه��زار ۳۴۶ نفر دارای کارت بازرگانی و ۲ هزار ۷۸۹ نفر 

نیز دارای کارت عضویت هستند.
از تعداد کل دارندگان کارت بازرگانی مجاز برای حضور در 
انتخابات، ۱۰ هزار و ۶۹۱ نفر دارای کارت بازرگانی حقوقی 
و یک هزار و ۶۵۵ نیز دارای کارت بازرگانی حقیقی هستند. 
از تعداد کل ۲ هزار و ۷۸۹ کارت  عضویت مجاز به رای دادن 
در انتخابات، ۲ هزار و ۳۵۰ کارت متعلق به اشخاص حقوقی 

و تنها ۴۳۹ کارت متعلق به اشخاص حقیقی است.
براساس آیین  نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان 
اتاق های بازرگان��ی، دارندگان کارت های بازرگانی حقوقی و 
حقیقی و کارت عضویت حقوقی با حداقل یک س��ال سابقه 
و اعتب��ار، در این دوره اج��ازه حضور در انتخابات را خواهند 
داشت. همچنین کارت های عضویت حقیقی با سابقه حداقل 
۱۸ ماه و شرط اعتبار در روز انتخابات می توانند رای بدهند.

ائتالف ها و گروه های اصلی انتخابات اتاق تهران
در ای��ن دوره از انتخابات اتاق بازرگانی و در تهران، س��ه 
ائتالف از بین نامزدها وج��ود دارد. این ائتالف ها عبارتند از 
:»ائتالف برای فردا«، »پیش��گامان تحول« و »تش��کل ها و 

کارآفرینان اقتصاد ملی«.
»ائتالف برای فردا« گروهی از فعاالن اقتصادی هستند که 
در حال حاضر بیشترین کرسی های اتاق بازرگانی تهران را از 
آن خود کرده اند. هرچند که در این دوره از انتخابات »پدرام 
سلطانی«، »محسن خلیلی عراقی« و »مهدی پورقاضی« از 
این فهرست از نامزدی مجدد خودداری کرده اند، اما »مسعود 
خوانساری«، »محمدرضا انصاری«، »عالمیرمحمد صادقی« 
و »محمد الهوتی« از مهم ترین اعضای این ائتالف به شمار 

می روند.
فهرست »پیشگامان تحول« نیز چهره های سرشناسی در 
بین خود دارد که از مهم ترین آنها »اس��داهلل عسگراوالدی«، 
»سید حمید حس��ینی«، »مجیدرضا حریری« و »محسن 
مهرعلیزاده« اس��ت، اما در فهرس��ت بعدی که »تشکل ها و 
کارآفرینان اقتصاد ملی« اس��ت و دیرتر از سایرین برای این 
انتخابات فهرست داد، افرادی همچون »یحیی آل اسحاق«، 
»علی نقی خاموشی« و »محمد مهدی راسخ« عضویت دارند.

نامزدهای جریان »ائتالف برای فردا«
براس��اس این گ��زارش فهرس��ت نامزده��ای »ائتالف 
ب��رای فردا« در بخش بازرگانی، »مس��عود خوانس��اری«، 
»محمدرض��ا انص��اری«، »عب��اس آرگ��ون«، »ش��هاب 
جوانمردی«، »رضی حاجی میری«، »مجید حسینی نژاد«، 
»ناص��ر ریاحی«، »مهدی ش��ریفی نیک نف��س«، »مجید 
صدری«، »محمدرض��ا طالیی«، »مهرداد عباد«، »محمد 
مهدی فنای��ی«، »افش��ین کالهی«، »محم��د الهوتی« و 

»فاطمه مقیمی« است.
همچنی��ن در حوزه صنع��ت، »محمد اتابک«، »حس��ن 
احمدی��ان«، »رضا پدی��دار«، »هاله حامدی فر«، »حس��ن 
دیده ور«، »محمدرضا زهره ون��دی«، »حمیدرضا صالحی«، 
»فرزین فردیس«، »عباس��علی قصایی«، »علیرضا کالهی«، 
»محمود نجفی ع��رب«، »محمدرض��ا نجفی منش«، »علی 

نقیب« و »هرویک یاری جانیان« نامزد شده اند.
»عالمیرمحمد صادقی«، »محمدرضا بهرامن«، »س��جاد 
غرق��ی« و »فری��ال مس��توفی« در بخش مع��دن و »کاوه 
زوگ��ران«، »عل��ی تقوی ف��ر«، »احمد صادقی��ان«، »احمد 
فرش��چیان«، »حس��ن فروزانفرد« و »مهدی معصوی« در 

حوزه کشاورزی در این انتخابات شرکت کرده اند.

نامزدهای ائتالف »پیشگامان تحول«
پس از »ائتالف برای فردا«، »پیش��گامان تحول« فهرست 
خود را منتشر کرد؛ در این فهرست »سیدحمید حسینی«، 
»مجیدرضا حری��ری«، »محمدرضا بهزادی��ان«، »همایون 
اس��دی لنگ��رودی«، »ژی��ال ان��وری«، »یوس��ف باپیری«، 
»س��یدرضا صالح«، »علیرضا عباسی«، »جمشید عدالتیان 
شهریاری«، »اکبر کالنترنیستانکی«، »فرید کوروس«، »اصغر 
مظاهری«، »س��ید مجتبی معظم��ی«، »امیر منصوری« و 
»هادی مورخ« برای بخش بازرگانی نامزد شده اند. همچنین 
در حوزه صنعت »محس��ن مهرعلیزاده«، »حسین نیکخواه 
ابیانه«، »فرامرز اختراعی«، »س��ید علیرضا ایوبی«، »س��ید 
صدراهلل پرهیزکار«، »محمدحسین پیروزی«، »سیدمحمد 
جاللی پروین«، »مهدی حاجی بابا«، »علیرضا شمس فرد«، 
»میثم صنیعی فر«، »ج��واد قربانی«، »رحمت اهلل قیصری« 
و »مجید کریمی« در این فهرس��ت حضور دارند. »اس��داهلل 
عس��گراوالدی«، »جهانبش نورابی«، »احمد آقا ترک نژاد«، 
»بابک ساالری«، »سیدرضا نورانی« و »زهرا نقوی« در حوزه 
کشاورزی و »محسن حاجی بابا«، »سیدعلی ابوئی مهریزی« 
و »ابراهیم خانیکی« در حوزه معدن ش��رکت کرده اند. البته 
در فهرست ابتدایی، نام هایی چون »مصطفی مالکی تهرانی«، 
»سیدمحسن صفایی« و »قدیر قیافه« در این فهرست بود که 
در فهرستی که اخیرا منتشر شده، نام آنها حذف شده است.
نامزدهای جریان »تشکل ها و کارآفرینان اقتصاد 

ملی«
از آنجایی که در دو فهرس��ت باال چهره های سرشناس��ی 
مانند »یحیی آل اس��حاق« و »علی نقی خاموش��ی« وجود 
نداش��ت، در نهایت روز دوشنبه هفته گذشته ائتالف سومی 

با عنوان »تشکل ها و کارآفرینان اقتصاد ملی« تشکیل شد.
در این فهرست »یحیی آل اسحاق«، »مسعود دانشمند«، 
»حمیدرضا س��یفی«، »عبدالرضا رضایی هنجنی«، »ساقی 
باقری نیا«، »ویدا سینا«، »مریم سلطانی«، »نازنین فالحتی«، 
»سیداحمد مقیمی«، »سید ضیاء الدین خرمشاهی«، »ایرج 
طهرانی زاده جبه«، »پرویز حسابی«، »سعداهلل بهمنش نیا«، 
»پیمان دفتری«، »مرجان آقاجان زاده هوش��یار« و »مهوش 
نیک پور نزهتی« به عنوان نامزدهای بازرگانی معرفی شدند.

همچنین »سیدعلی نقی سید خاموشی«، »محمد مهدی 
راس��خ«، »محمد احمدی«، »محمدرض��ا کمپانی«، »ایرج 
رهبر«، »سعید مهذب ترابی«، »محسن صفایی«، »علیمردان 
شیبانی«، »غالمرضا امیر شقاقی«، »کیوان ارجمند حسابی«، 
»مهدی نجار دیس��فانی«، »روی��ا دهقانی کهنگی«، »نازیال 
نورفردی« و »فاطمه ش��عبانی« نامزدهای بخش صنعت در 

ائتالف »تشکل ها و کارآفرینان اقتصاد ملی« حضور دارند.
این جریان در حوزه کشاورزی »عوض محمدپارسا«، »ایرج 
حسابی«، »روش��نعلی یکتای قرابایی«، »سید جالل الدین 
مقص��ودی«، »محمدعلی رضائ��ی کمال آباد« و »س��عید 
مقیسه« را به عنوان نامزد منتخب و در بخش معدن »سید 

موسی آقایی لنگرانی« تنها نامزد این گروه انتخاب شدند.

انتخابات نهمین دوره اتاق های بازرگانی امروز برگزار می شود

رقابت بر سر 40 کرسی پارلمان بخش خصوصی
چالش های پیش روی اتاق بازرگانی نهم

انتخابات نهمین دوره اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور امروز برگزار می شود و فعاالن 
بخش خصوصی می توانند نمایندگان خود را در پارلمان بخش خصوصی انتخاب کنند.

ب��ه گزارش ایرنا، اعضای اتاق های اس��تانی و شهرس��تانی، در انتخاباتی با مش��ارکت فع��االن اقتصادی انتخاب 
می شوند و سپس، نمایندگان این اتاق ها راهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می شود؛ اتاقی که 
فعاالن اقتصادی از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می کنند. در این میان، اتاق بازرگانی تهران جایگاهی 
ویژه دارد که در هفته های اخیر چند ائتالف مختلف برای رقابت در این انتخابات تش��کیل ش��ده و هر کدام نیز با 

اعالم مواضع خود به دنبال جلب نظر فعاالن اقتصادی هستند تا روز شنبه پیروز میدان باشند. 
در این بین، توجه به سابقه فعالیت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی تهران می تواند عالوه بر مشخص کردن 

نقاط قوت و ضعف، نقشه راه آینده را ترسیم کند.
فعاالن اقتصادی معتقدند که هش��تمین دوره اتاق بازرگانی تهران در ارتباط با اعضا و رس��یدگی به مسائل آنها 
مطلوب عمل کرده و نیاز اعضا را به خوبی پاسخ داده است. با این حال برخی اعتقاد دارند که اتاق تهران اگرچه 
توانسته رضایت اعضا را جلب کند، اما در تعامل با سیاست گذاران و مسئوالن اقتصادی می توانست بهتر عمل کند.

با این حال فعاالن بخش خصوصی تهران عقیده دارند که اتاق این اس��تان باید عالوه بر نگاهی که به مس��ائل 
کالن ملی دارد، بر رفع مشکالت فعاالن این استان نیز تمرکز داشته باشد.

رضایتمندی اعضا از اتاق بازرگانی هشتم
محمدرضا مرتضوی، دبیرکل اتاق صنعت و معدن کش��ور، یکی از دس��تاوردهای اتاق هشتم را اتخاذ رویکردی 
مرتبط با تهران به عنوان اتاق این اس��تان دانس��ت و گفت: تهران ابرش��هر است و مش��کالت خاص خود را دارد، 

بنابراین یکی از موضوعات مهم این بود که اتاق تهران حل مشکالت این استان را در دستور کار قرار دهد. 
وی ادامه داد: مسائل استان تهران بیشترین انرژی را در اتاق هشتم برد و به همین دلیل هم استقبال بازرگانان 

و تولیدکنندگان نسبت به دوره های قبل افزایش پیدا کرد. 
مرتضوی با اش��اره به مس��اعدت ها در بخش های مالیاتی و حقوقی به اعضا افزود: در این زمینه انقالبی در اتاق 

به وجود آمد و سطح رضایتمندی به شدت باال رفت.
وی به وجود ۱۰۰ تش��کل مختلف در اتاق تهران اشاره کرد و گفت: با سختگیری های صورت گرفته، تالش شد 

تا تشکل های موازی شکل نگیرد.
به گفته این فعال اقتصادی، اتاق بازرگانی در دوره هش��تم خود نمره قبولی را می گیرد زیرا همه به این نتیجه 

رسیدند که کار فردی نمی تواند موفق باشد و یاد گرفتند از طرز فکرهای مختلف استفاده شود.
امضاهای طالیی را پس می گیریم

وی کار را در دوره بعدی سخت ارزیابی کرد و افزود: شرایط کار در اتاق نهم شرایط سختی خواهد بود و چاشنی 
از دانایی، تجربه، شجاعت و پشتکار الزم است تا بتواند همه حوزه های مختلف صنعت، تجارت، تولید و زراعت را 

مورد توجه قرار دهد و هیچ کدام از این قسمت ها نباید مورد بی توجهی باشد. 
مرتضوی ادامه داد: در شرایط اضطرار، افرادی منتظر می مانند تا اختیارات را زیر کلید امضاهای طالیی به دست 
بیاورند؛ در این ارتباط متاسفانه باشگاه امضاهای طالیی به وجود آمده و سال دیگر باید این موضوع را حل کنیم.
دبیرکل اتاق صنعت و معدن کش��ور گفت: س��ال دیگر تمام انرژی خود را برای پس گرفتن امضاهای طالیی از 

وزیران می گذاریم زیرا این امضاهای طالیی هر کجا که وارد شده ایجاد رانت و فساد می کند.
مهمترین موضوع تک نرخی شدن ارز است

مهدی پورقاضی، رئیس کمیس��یون صنعت اتاق تهران نیز در این زمینه با اش��اره به اینکه اتاق بازرگانی تهران 
در دوره هش��تم توانس��ته وظایف خود در قبال اعضا را به خوبی اجرا کند، گفت: اتاق های بازرگانی دو نوع وظیفه 

دارند که یکی در قبال اعضا و دیگری در قبال مسئولین اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: اتاق های بازرگانی در قبال اعضا باید خدماتی مانند تبدیل کارت، اطالع رسانی، بازاریابی و آموزش 

را ارائه دهند که از این جهت درست عمل شده است.
پورقاضی افزود: در چهار س��ال گذش��ته نمره باالیی به عملکرد اتاق تهران در مورد اعضا می دهم، اما یک طرف 
دیگر قضیه این است که چطور مسائلی مانند مشکالت گمرک، موارد ارزی و ثبت سفارش را با مسئولین اقتصادی 

حل کنیم که در این زمینه نه تنها اتاق تهران که هیچ کدام از اتاق ها موفقیتی نداشتند.
وی مهمترین موضوع را تک نرخی ش��دن ارز دانس��ت و گفت: اتاق بازرگانی تاکنون ۵۳ نامه نوشته ولی جوابی 
نگرفته اس��ت زیرا سیس��تم تصمیم گیرنده اقتصادی منطق اقتصادی را نمی پذیرد و ب��ه اصول اقتصاد بین الملل 

اهمیت نمی دهد، اتاق بازرگانی نیز نتوانسته آنها را متقاعد کند که تغییر رویه دهند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه نمایندگان دوره نهم باید معجزه کنند تا به نتیجه برسند، تاکید 
کرد: در مورد سیاس��ت های اقتصادی باید به س��مت آزادسازی اقتصادی حرکت و ارز تک نرخی شود و دولت نیز 

از دخالت در اقتصاد خودداری کند.

علیرضا یعقوبی آوینی
کارشناس صنعت خودرو



فرصت امروز: صنعت خودروسازی ایران چندین و چند ماه است که بار 
دیگر به دیوار سخت تحریم ها برخورده است؛ اگرچه پیش از این، صنعت 
خودروی کش��ور در س��ال های ابتدایی دهه ۹۰ نیز دچار تحریم شده و با 
کاهش ۵۰درصدی تیراژ خودروس��ازان مواجه شده بود، اما گویا ماجرای 
تحریم این بار س��خت تر از سال های ۹۱ و ۹۲ است؛ چراکه تازه ترین آمار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، این بار از کاهش بیش از ۵۰درصدی تولید 

خودرو در کشور حکایت می کند.
طب��ق گزارش وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، تولید خودرو در آذرماه 
امسال ۷۱.۲درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است؛ 
اتفاقی که شاید بتوان گفت نه  تنها در سال های تحریم پیشین بلکه در سه 
دهه اخیر صنعت خودروسازی ایران نیز بی سابقه بوده است. از سوی دیگر 
و در ش��رایطی که تحریم ها، گریبان اقتصاد ایران را گرفته اس��ت، نرخ ارز 
معضل جدی دیگری اس��ت که صنعت خودروسازی و قطعه سازی ایران را 
در تنگنا قرار داده است و افزایش نرخ ارز مسلما هزینه های بیشتری را به 

خودروسازان تحمیل می               کند.
با این هم��ه، یکی از اصلی ترین بازیگران کاهش تولید خودرو، مش��کل 
دیرینه قیمت گذاری در این صنعت اس��ت. قیمت های دس��توری خودرو 
مانع از ابتکار عمل خودروس��ازان می               شود، زیرا اصول قیمت گذاری، مغایر 
با اصولی اس��ت که اقتصاد آزاد به آن متکی اس��ت. به گزارش آینده نگر، 
سال هاست در ایران، قیمت خودرو از سوی دولت تعیین شده و خودروساز 
موظف به عرضه خودرو با قیمت تعیین شده است. تحمیل این قیمت ها به 
خودروس��از در ادوار مختلف، موجب شده است تا زیان این صنعت، روز به 
روز انباشته شود. سرکوب قیمت های خودرو در ادوار گذشته، موجب به هم 
ریختگی بازار خودرو شده است و فنر قیمتی در برخی از برهه های زمانی 
رها ش��ده و ش��اهد افزایش ناگهانی قیمت بوده ایم. دولت با سیاست های 
اشتباه در سال های گذشته سعی در کنترل قیمت ها داشته، اما دالالن بازار 
هم بیکار ننشسته اند. کارشناسان معتقدند سرکوب قیمت ها همیشه به نفع 

دالالن بازار بوده است، نه متقاضیان واقعی خودرو.
از س��وی دیگر، قیمت گذاری دس��توری خودرو نه تنها صنعت خودرو را 
تحت تاثیر قرار داده بلکه قطعه س��ازان را نیز با مشکل مواجه کرده است. 
به گونه ای که خبرها حکایت از تعطیلی برخی از بنگاه های قطعه سازی و 

تعدیل نیروی قابل توجه در این صنعت دارد.
در این میان خودروسازان که همواره با زیان، تولید کرده اند، برای ادامه 
حیات خود، به دو گروه بدهی های س��نگین دارند؛ یکی بانک ها و دیگری 
قطعه س��ازان. امرار معاش خودروسازان در ش��رایط زیان ده تنها از طریق 
تس��هیالت بانکی امکان پذیر اس��ت؛ تس��هیالتی که بازپرداخت سودهای 
هنگفتی را به خودروس��ازان تحمیل می                      کند. از س��وی دیگر، قطعه سازان 
نی��ز قطعاتی را برای تولید خ��ودرو در اختیار خودروس��ازان قرار داده اند، 
اما به دلیل مش��کالت مالی خودروس��ازان، نتوانسته اند پول آن را دریافت 

کنند. از این رو، مشکل نقدینگی قطعه سازان نیز کم از خودروسازان ندارد. 
غیرواقعی بودن قیمت ها را می               توان یکی از عوامل عمده تداوم بدهی های 

خودروسازان به این دو گروه دانست.
تحریم و چالش های نرخ ارز

اما در کنار تمام این مشکالت، تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا نیز 
چالش های خودروسازی ایران را دوچندان کرده است؛ از یک سو مشکالت 
نقل و انتقال پول، موجب خروج خودروس��ازان چینی از ایران ش��ده است 
و از س��وی دیگر، ش��رکت های اروپایی که پس از برجام ب��ه ایران آمدند، 
مانند سایر شرکت ها، بعد از تحریم های دوباره آمریکا، ایران را ترک کردند. 
همچنین تامین مواد اولیه و قطعات مجددا با مشکل مواجه شد. به گفته 
کارشناس��ان، این دوره از تحریم ها سخت تر از ادوار گذشته است، بنابراین 

مماشات با صنایع در این وضعیت باید مورد توجه قرار بگیرد. 
حال در شرایطی که تحریم ها، فضای اقتصادی را آلوده کرده است، نرخ 
ارز نیز معضل جدی دیگری اس��ت که گریبان خودروسازی و قطعه سازی 
را گرفته است. افزایش نرخ ارز مسلما هزینه های بیشتری را به خودروساز 
تحمیل می               کند. براس��اس آنچه از سوی کارشناسان اعالم می                      شود، حدود 
۴۵درصد از خودروهای داخلی وابسته به واردات هستند، بنابراین تاثیر نرخ 
ارز بر تولید خودرو را می               توان از همین آمار دریافت، اما سیاست های ارزی 
از ابتدای امس��ال، موجب شد تا در کنار افزایش نرخ ارز، چندین ماه مواد 
اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو، در گمرکات کش��ور دپو شود. 
کاهش بیش از ۷۰درصدی تولید خودرو جدی است اما با این تفاصیل، آیا 

نمی توان انتظار کاهش تولید را داشت؟
آمارها چه می               گویند؟

تولید انواع خودرو از ۱۴۶ هزار و ۳۸۲ دستگاه در آذرماه سال گذشته به 
۴۲ هزار و ۱۴۵ دس��تگاه کاهش یافته است. تولید انواع سواری در آذرماه 
س��ال جاری کاهش ۷۲درصدی داش��ته و از ۱۳۶ هزار و ۸۲۸ دستگاه در 
آذرماه سال گذشته به ۳۸ هزار و ۲۷۵دستگاه رسیده است. انواع ون نیز با 
تولید ۶۱ دستگاه در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
که ۱۳۶ دستگاه تولید داشته، کاهش تولید ۵۵.۱درصدی را تجربه کرده 
اس��ت. تولید انواع وانت و اتوبوس نیز همچون موارد ذکرش��ده با کاهش 
روبه رو ش��ده است. طبق آمار تولید وانت با ۲۹۴۹ دستگاه در آذرماه سال 
جاری نس��بت به تولید ۷۶۸۵ دس��تگاهی در مدت مش��ابه سال گذشته، 
۶۱.۶درصد کاهش داشته است. تولید اتوبوس نیز با کاهش ۹۱.۲درصدی 
همراه بوده و از ۱۳۶ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۱۲ دستگاه رسیده 
است. همچنین کامیونت، کامیون و کشنده با تولید ۷۰۰ دستگاه در آذرماه 
س��ال جاری نسبت به تولید ۱۴۵۴ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، 
کاهش تولید ۵۱.۹درصدی را تجربه کرده است. در مقابل تنها مینی بوس 
و میدل باس بوده که رش��د تولید ۳.۵درصدی داش��ته و تولید آن از ۱۴۳ 

دستگاه در آذر سال گذشته، به ۱۴۸ دستگاه رسیده است. 

عالوه  بر این، آمار تجمیعی تولید خودرو در ۹ ماهه امسال تا پایان آذرماه 
نیز بدین صورت بوده است که کاهش تولید ۳۱درصدی رخ داده و میزان 
تولید از یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۳۸۵ دستگاه در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ به 

۷۶۳ هزار و ۵۱۹ دستگاه رسیده است.
عوامل چهارگانه افزایش قیمت خودرو

از س��وی دیگر، افزایش قیمت خودرو مش��کل دیگری است که موجب 
نارضایتی خریداران خودروی داخلی ش��ده اس��ت. در همین زمینه، یک 
کارش��ناس صنعت خودرو، عامل افزایش قیمت خودرو را در نگاه نخست، 
افزای��ش ناگهان��ی قیم��ت ارز و بی ثباتی آن دانس��ته و معتقد اس��ت که 
محدودیت هایی که باعث افزایش نرخ ارز شد، قیمت خودرو را نیز افزایش 

داده است.
ش��هرام آزادی، عضو هیأت علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوسی 
در گفت وگو با ایس��نا، درخصوص عوام��ل چهارگانه ای که موجب افزایش 
قیمت خودرو شده، گفت: چند عامل اصلی در افزایش قیمت خودرو نقش 
داشته اند که شروع آن با افزایش نرخ ارز آغاز شد که جزو مهمترین عامل ها 

به حساب می آید.
این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد: به نظر می رس��د سیاست های 
نادرست بانک مرکزی در اوایل امسال در تعیین نرخ ارز و محدودیت هایی 
که ایجاد شد، موجب افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت خودرو 
شد. عالوه بر این باید در نظر بگیریم خودروهایی که مدعی هستیم با برند 
داخلی تولید می ش��وند نیز به نوعی وابس��تگی ارزی داشته که میزان این 
وابس��تگی کم هم نیست. این وابستگی از بابت مواد اولیه و قطعاتی است 
که باید از خارج تأمین شوند، بنابراین افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت 

خودرو نیز شده است.
او عام��ل دیگر افزایش قیمت خودرو را کاهش میزان تولیدات بیان کرد 
و گفت: مشکالت خودروسازان از بابت تأمین قطعات در شرایط تحریم ها 
و همچنین کمبود نقدینگی ناشی از زیان خودروسازان طی سال های اخیر 

نیز مشکالتی ایجاد کرده است.
آزادی با تاکید بر اینکه انباشته شدن بدهی خودروسازان به قطعه سازان 
مزید بر علت شده، تصریح کرد: این موضوع باعث شده عرضه کم صورت 
گی��رد و در قبال آن تقاضای��ی که حتی به صورت کاذب ایجاد ش��د نیز 
تأثیرگ��ذار ب��ود که علت آن کاهش ارزش پول ب��وده و مردم حس کردند 
که قیمت ها رو به افزایش است و تمایل به خرید به عنوان سرمایه گذاری 

بیشتر شد که خود از عوامل افزایش قیمت خودرو بوده است.
عضو هیأت علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی در پایان گفت: 
عالوه بر افزایش نرخ ارز، تحریم ها و عدم تناس��ب عرضه و تقاضا به دلیل 
کمبود نقدینگی خودروس��ازان؛ می توان به نقش دالل ها و واس��طه ها که 
سوءاستفاده گران این وضعیت بوده اند به عنوان عامل چهارم افزایش قیمت 

خودرو اشاره کرد.

از مقصران افزایش قیمت تا بازیگران کاهش تولید

خودروسازی ایران در تنگنای تحریم

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت پیش��نهاد من به مجلس این 
است که به جای استیضاح به فکر راه های دیگری برای ایجاد هماهنگی 
بین مجلس و دولت و پش��تیبانی بیش��تر از وزرا ب��رای مدیریت وضع 

موجود و حل مشکالت باشند.
مهدی دادفر در گفت وگو با خبرنگار خبرآنالین، درخصوص جلس��ه 
هفت��ه گذش��ته وزارت صنعت، مع��دن و تجارت ب��ا تولیدکنندگان و 
واردکنندگان خودرو گفت: اوایل هفته گذش��ته از طرف وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت، تولیدکنن��دگان و واردکنندگان خ��ودرو را به وزارت 
صنعت فراخواندند، اما متاس��فانه با گذش��ت دو س��اعت از حضور آنها 
هیچ کس از مسئولین وزارتخانه برای برگزاری جلسه حاضر نشد. حتی 
حداقل یک نفر هم به ما اطالع نداد که جلس��ه برگزار نخواهد ش��د در 
حالی که دعوت نامه به صورت رس��می و تماس تلفنی به ما ابالغ شده 

بود.
او با اش��اره ب��ه وضعیت بازار خودرو و اقدام��ات وزارت صنعت گفت: 
متاس��فانه اینطور به نظر می رس��د که برخی مدیران و کارکنان وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت از وزیر حرف ش��نوی ندارند و این مقاومت در 
برابر اجرای صحیح و کامل بخشنامه ها و دستورالعمل ها باعث بروز این 

همه اشکال در حوزه صنعت کشور شده است.
به گفته دادفر با وجود بحران های شدید در بازار، درون وزارت صنعت، 

معدن و تجارت هماهنگی الزم برای حل مشکالت وجود ندارد.
دادفر در ادامه صحبت هایش با اش��اره ب��ه ماجرای تاکید معاون اول 
رئیس جمهور بر تعیین تکلیف خودروهای وارداتی که در گمرک مانده 
اس��ت، گفت: مصوبه ای در دولت امضا می ش��ود و توسط باالترین مقام 
دولت��ی بعد از رئیس جمهور ابالغ می ش��ود اما با وج��ود تاکید معاون 
رئیس جمهور و صدور دس��تور از س��وی وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
در مرحله اجرا متوقف ش��ده و زیرمجموعه وزارت صنعت از اجرای آن 

سر باز می زنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرورت 
اس��تیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:  ما در کش��ور تنها یک 
وزیر صنعت، معدن و تجارت داریم و هزاران مس��ئله و مش��کل. قطعا 
همه معضالت و مش��کالت به واس��طه ایشان ایجاد نش��ده و شرایط و 
شاخص های دیگری هم در این مسائل دخیل بوده است. از طرف دیگر 
او نماینده دولت است و به تنهایی و بر پایه اختیارات خود قادر به حل 
همه مشکالت نیست، اما سوال اصلی ما این است که چرا با وجود تاکید 

وزیر به عنوان نماینده دولت مصوبه ها در اجرا سرگردان می شود.
دادفر با اشاره به اظهارنظرهای نمایندگان مجلس درخصوص احتمال 
اس��تیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در اوضاع فعلی آمادگی 
برای تصدی پست وزارت جرات و جسارت می خواهد که در کمتر کسی 

می توان دید. اس��تیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت راه حل مشکالت 
موجود نیس��ت. پیشنهاد من به مجلس این است که به جای استیضاح 
ب��ه فکر راه های دیگری برای ایجاد هماهنگی بین مجلس و وزاتخانه و 
پش��تیبانی بیش��تر از آقای رحمانی برای مدیریت وضع موجود و حل 

مشکالت باشند.
این فعال اقتصادی در ادامه گفت وگو با اشاره به خودروهای توقیف شده 
در گمرک گفت: بخش��ی از این خودروها حدود ۴ هزار دس��تگاه، با ارز 
دولتی وارد ش��ده، اما همچنان در گمرک در حال خاک خوردن است. 
بخشی دیگر هم با سرمایه های شرکت ها و یا سفارش دهندگان وارد شده 

است که طی مدت توقیف متاسفانه در شرایط بد نگهداری می شود.
وی گف��ت: این خودروه��ا اگر همین االن هم ترخیص ش��وند قطعا 
الس��تیک ها و جلوبندی و ... بسیاری از قطعات اصلی آنها باید تعویض 
ش��ود و هزینه این تعویض به عهده ش��رکت اس��ت، اما حتی تعویض 
قطعات تمام خودروها هزینه ای به مراتب کمتر از هزینه های انبارداری 

و ... طی این یک سال دارد.
به گفته دادفر اگر این خودروها هم از گمرک ترخیص شوند تاثیری 
در قیمت خودرو نداش��ته و با دالر ۱۳ هزارتومانی معامله خواهند شد، 
در حالی که این خودروها با گذشت یک سال توقیف در گمرکات کشور 

قطعا کیفیت سال قبل را ندارند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پاسخ داد

 راهکار مهار قیمت خودرو چیست؟ 

سرمقاله

کاهش اعتماد عمومی به صنعت خودرو 

 
 ب��ازار خ��ودرو در هفته ه��ای گذش��ته و در آغ��از فرآین��د فروش 
محصوالت دو خودروس��از بزرگ کش��ور ب��ا عکس العمل های جدی 
دالالن و س��رمایه گذاران این بخش مواجه ش��د ت��ا جایی که تالطم 
قیم��ت و غیرمتعارف ب��ودن بهای برخی از محص��والت در بازارهای 
رقابتی با واکنش های مردم، اصحاب رس��انه، وزیر صمت و نمایندگان 
مجل��س همراه بود. زمانی که پیتر دراک��ر، صنعت خودرو را به عنوان 
»صنعت صنعت ها« نامید، شرکت های بزرگ خودروسازی در اروپای 
غربی، آس��یای ش��رقی و البته آمریکا در حال رشد س��ریع و تبدیل 
ش��دن به غول های صنعتی با روند جدی خصوصی س��ازی بودند و در 
ای��ن حال، تنها نگرانی آنها مربوط ب��ه فرصت ها و تهدیدهای مرتبط 
با تمرکززدای��ی و همین طور رابطه بخش دولتی با بخش خصوصی و 
س��ازمان های غیرانتفاعی بود.  اگر به صنعت خودروسازی کشورهای 
پیش��رفته نگاه کنی��م، اعتقاد بر موضوعیت صنعت خ��ودرو به عنوان 
هس��ته رقابتی و میعادگاه سایر صنایع وابسته در مدیریت های کالن 
و صنعت��ی این کش��ورها باعث ارتق��ای رقابت پذی��ری تاثیرگذار در 
کیفی��ت، تنوع، تیراژ تولید، خدمات پس از فروش و در نهایت، قیمت 
تمام ش��ده محصوالت شده است، تا جایی که شاهد رقابت میلیمتری 
شرکت های بزرگ خودروس��ازی در ایجاد آپشن های رفاهی ، طراحی 
م��درن خودروها و تعریف مدل های چگونگ��ی دریافت وجه محصول 
با نگاه مش��تری مداری از مصرف کنندگان هس��تیم. ب��ا اینکه پس از 
انقالب اس��المی، یک استراتژی مش��خص ولی با حرکتی کند و آرام 
در صنعت خودروس��ازی پدیدار شد تا شرکت های خودروساز بتوانند 
از مونتاژکاری به س��مت طراحی و زنجیره تامی��ن حرکت کنند، اما 
به واس��طه وابس��تگی این صنعت به دولت و به رغم ح��دود نیم  قرن 
س��ابقه هنوز نتوانسته اند همگام با تحوالت جهانی حرکت کرده و در 

بازارهای رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشند.
وقتی در جامعه ای با اقتصاد سنتی ، احساس ناامنی اقتصادی شکل 
بگیرد برخی ب��ه احتکار و افزایش غیراصول��ی درآمد های مالی روی 
می آورند، بی آنکه به این مس��اله فک��ر کنند که این اقدام چه ضربه و 
آس��یبی می تواند به کلیت جامعه وارد کند. در این راستا، برخی افراد 
و س��ازمان ها منافع فردی خود را به مناف��ع جمعی ترجیح می دهند 
و این امر س��بب کاهش اعتماد عمومی می ش��ود. تفاوت کشوری که 
اعتماد عمومی در آن جریان دارد با کش��وری که فاقد اعتماد عمومی 
است، در اینجا مشخص می شود که »وقتی دولت آن با تحریم ایاالت 
متح��ده آمریکا مواج��ه می گردد، مردم آن کش��ور دالرها را فروخته 
ت��ا باعث افزایش قیمت پ��ول داخلی و چندباره ت��ورم نگردد، اما در 
ش��رایطی مشابه، مردم ما بیشتر به سمت خرید بیش از نیاز می روند 
که می تواند سبب افزایش تورم شود« که مصداق این مساله در مورد 

خودرو هم صدق می کند.
اقتصاددانان معتقدند بازارهای دارایی شامل پول، ارز و سرمایه های 
انباشته ش��ده افراد حقیقی و شرکت های سرمایه گذاری می تواند تاثیر 
قابل توجه ای در ش��کل دهی انتظارات تورمی، جذب عدم تعادل ها و 
ش��وک های وارده به بازارهای رقابتی ایجاد کند، ولی به نظر می رس��د 
س��رمایه گذاران به عنوان اصلی ترین رک��ن تاثیرگذاری تورم در حوزه 
خودرو، ضمن اس��تفاده از خأل به وجود آمده در تنظیم بازار و با ایجاد 
حباب و هموارسازی نوسانات قیمتی و همچنین در حاشیه قرار دادن 
ای��ن کاالی مصرفی به جهت افزایش عایدی و س��ود بیش��تر، همواره 
س��عی در ایجاد تقابل بین مشتریان، خودروس��ازان و نظام اقتصادی 
کش��ور ک��رده و راهکارهای موقتی و اجرایی تعیین ش��ده نیز تاکنون 

موثر نبوده است.
به طور س��نتی در هدف گی��ري تورم تنها قیم��ت کاالها و خدمات 
مورد نظر اس��ت، اما بانک مرکزي و سازمان های متولی اقتصاد کشور 
می توانند به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم با واکنش به اثرات قیمت 
دارایي ها بر تورم در راس��تای کاهش قیم��ت خودرو و افزایش دوباره 
اعتم��اد عمومی مصرف کنن��ده اقدام کنند. این اقدامات می بایس��ت 
در چارچ��وب نظریات خبره کارشناس��ان مد نظر س��تاد تنظیم بازار 
و س��ازمان حمایت تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان ق��رار گیرد تا 
ش��اهد رقابت تنگاتنگ دالالن و سرمایه گذاران و کاهش قدرت خرید 

مصرف کنندگان واقعی نباشیم.
پس از ایجاد هیجان های رقابتی و بی ثبات در عرصه مسکن، سکه، 
ارز و بورس، چند وقتی است هدایت سیاست های پولی سودجویان و 
س��ازوکار اثرگذار آنان به خودرو داخلی و مشتریان آن رسیده است، 
تا جایی که پیش بینی می شود تا پایان سال بیش از ۱۰ هزار میلیارد 
تومان پول مش��تریان و مصرف کنندگان واقعی به جیب دالالن برود. 
حال س��وال مهم این است که چه کسانی پش��ت پرده جوسازی ها و 
التهاب��ات اخیر بازار خودرو قرار گرفته اند و به نوعی به دنبال به پرواز 
درآمدن فیل ها هس��تند؟  اکنون که عرضه قطره چکانی خودروها به 
همت سیاس��ت های جدید وزیر صمت و مدیران خودروسازی کشور 
با ایجاد تناس��ب میان تولید، عرضه و تقاضا در ش��رف بهبود است و 
مس��ئوالن محترم نظارتی و قضایی کش��ور هم بر این امر واقفند که 
خطر قطور شدن رگه های فساد به لحاظ نداشتن سیستم های شفاف 
و قیمت های غیرواقع��ی در عرصه خودرو، می تواند بحران ملی ایجاد 
کند، پس بهتر اس��ت هرچه س��ریع تر برخورد قهری و قطعی همانند 
برخورد با چند تن از اخاللگران بازار سکه و ارز در خصوص اخاللگران 
بازار خ��ودرو هم انج��ام دهند. هرچند ک��ه ابعاد سوءاس��تفاده های 
اقتصادی در حال گس��ترش و پیچیده تر شدن اس��ت و با استفاده از 
ابزاره��ای نظارتی و برخوردهای قهری ه��م نمی توان به طورکامل آن 
را مهار کرد، ولی در این برهه از زمان که خودروس��ازان هم راس��تا با 
سیاس��ت های دولت در جهت کنترل قیمت و تناس��ب تولید و عرضه 

خودروها گام نهاده اند، می تواند اهمیت باالیی داشته باشد.
 در پایان، به نظر می رس��د ترخیص حدود ۱۳ هزار دستگاه خودرو 
وارداتی مس��تقر در گمرکات کش��ور و ورود این تعداد خودرو به بازار 
باعث گردش مالی س��رمایه گذاران واقعی این بخش و کاهش محدود 
قیمت خودروهای س��اخت داخل ش��ده اس��ت. هرچند ک��ه نباید از 
حمایت خودروسازان خصوصی نیز غافل بود، چراکه بیشتر حمایت ها 
و مش��وق های دولت مرتبط به دو ش��رکت بزرگ خودروسازی سایپا 
و ای��ران خودرو بوده و به نوعی ش��یب آرام حمایت از خودروس��ازان 
خصوصی، می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده و چندگانگی قیمت 

در بازار آزاد رقابتی شود.
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تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در بهمن ماه امسال به 
بیش از ۹ هزار واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتیب ۳۹درصد و ۴۹.۲درصد کاهش را نشان می دهد. این در حالی است 
که متوس��ط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران در بهمن  ماه 
امس��ال، ۹۹.۷ میلیون ریال بوده اس��ت که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 

سال قبل به ترتیب نشان دهنده ۱.۷ و ۸۵.۱درصد افزایش است.
به گزارش خبرآنالین، قیمت مس��کن در س��ال ۹۷ افزایشی قابل توجه 
را نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل نش��ان می دهد. هرچند آهنگ رشد 
قیمت کند ش��ده است، اما س��رمایه گذاران بازار مسکن با رشد نزدیک به 
۱۰۰درصدی قیمت ها روبه رو شده اند. گزارش تحوالت مسکن شهر تهران 
برگرفته از آمارهای خام س��امانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور 
است که توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه 

می شود.
 حجم معامالت مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله  شده به تفکیک عمر بنا در 
بهمن ماه امسال بیانگر آن است که از مجموع ۹ هزار و ۳۴۳واحد مسکونی 
معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با ۴۴.۳درصد بیشترین سهم از 

واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.
این سهم در مقایس��ه با بهمن ماه سال گذشته ۴.۴درصد کاهش یافته 
و در مقابل به س��هم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ س��ال و ۱۶ تا ۲۰ س��ال 

افزوده شده است.
توزیع شمار معامالت انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در 
بهمن ماه نش��ان می دهد از میان مناطق بیست دوگانه شهر تهران، منطقه 
۵ با سهم ۱۳.۹درصدی از کل معامالت، بیشترین قراردادهای مبایعه نامه 
را به خود اختصاص داده است؛ مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۹.۱ و 

۸.۲درصد در رتبه های بعدی بهمن ماه قرار گرفته اند.

در مجموع ۷۱.۱درصد از کل معامالت انجام شده در شهر تهران مربوط 
به ۱۰ منطقه شهر به ترتیب فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۱۵، 
۸، ۷ ، ۱۱ و یک بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۸.۳درصد از تعداد معامالت 

را به خود اختصاص داده اند.
 تحوالت قیمت مسکن

در بهمن ماه میانگین بیشترین رشد قیمت نسبت به ماه مشابه پارسال 
به منطق��ه ۹ معادل ۱۰۹.۲درصد و کمترین میزان رش��د به منطقه ۱۲ 
معادل ۶۱.۲درصد تعلق دارد. در مناطق بیس��ت و دوگانه شهرداری تهران، 
بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
مع��ادل ۲۱۸ میلیون و۱۰۰ هزار ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۴۵ 
میلیون و ۳۰۰ هزار ریال به منطقه ۱۸ تعلق داش��ته اس��ت که نسبت به 

ماه مشابه پارسال به ترتیب ۸۹.۱ و ۸۶.۷درصد افزایش را نشان می دهد.
تحوالت 11ماهه معامالت مسکن

در ۱۱ماهه امس��ال تعداد معامالت آپارتمان های مس��کونی شهر تهران 
به ۱۱۴ هزار واحد مس��کونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
۳۲.۵درص��د کاهش نش��ان می ده��د. در این مدت متوس��ط قیمت یک 
مترمربع بنای واحد مس��کونی معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در شهر تهران ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بوده است که نسبت به 

مدت مشابه پارسال ۶۸.۸درصد افزایش نشان می دهد.
دامنه های قیمتی مورد تقاضا

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک 
مترمربع بنا در بهمن ماه امسال بیانگر آن است که واحدهای مسکونی در 
دامن��ه قیمتی ۵۰ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال ب��ه ازای هر مترمربع بنا با 
سهم ۹.۹درصد، بیشترین س��هم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود 
اختص��اص داده اند و دامنه   های قیمت��ی ۶۰ تا ۷۰ و نیز ۷۰ تا ۸۰ میلیون 
ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم های ۹.۸ و ۹.۷ درصدی در رتبه های 
بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معامالت به گونه ای بوده است 

که ۵۸.۹درصد واحدهای مس��کونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونی شهر تهران )۹۹.۷ میلیون ریال( فروخته شدند.

متراژهای پرطرفدار
توزیع فراوانی واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر 
واحد مس��کونی در بهمن ماه نیز نشان می دهد بیشترین سهم از معامالت 
انجام ش��ده به واحدهایی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و نیز ۶۰ تا ۷۰ مترمربع هر 

کدام با سهم یکسان ۱۵.۱درصد اختصاص داشته است.
واحده��ای دارای زیربنای ۷۰ ت��ا ۸۰ و ۴۰ تا ۵۰ مترمربع به ترتیب با 

سهم های ۱۲.۴ و ۱۱.۴درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند.
در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ 

مترمربع ۵۷.۳درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند.
ارزیابی قدرت خرید مردم

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر 
واحد بیانگر آن اس��ت که در دامنه های قیمتی مورد بررس��ی، واحدهای 
مس��کونی با ارزش ۳میلیارد تا ۴میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با اختصاص 
س��هم ۱۸.۲درصد، بیش��ترین س��هم از معام��الت انجام ش��ده را به خود 
اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
ت��ا ۳میلیارد ری��ال و نیز ۴میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا ۶ میلیارد ریال نیز به 
ترتیب با اختصاص سهم های ۱۵.۳ و ۱۲.۷درصدی در رتبه های بعدی قرار 
گرفته اند. در مجموع در این ماه حدود ۴۷.۷درصد از معامالت به واحدهای 

مسکونی با ارزش کمتر از ۶ میلیارد ریال اختصاص داشته است.
وضعیت اجاره بهای مسکن

در این ماه همچنین ش��اخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در 
همه مناطق ش��هری نسبت به ماه مشابه پارس��ال به ترتیب ۲۰.۴درصد 
و ۱۷.۵درصد رش��د نش��ان می دهد. سهم هزینه مسکن شامل اجاره بهای 
مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی در محاسبات شاخص کل بهای کاال و 

خدمات مصرفی بر پایه سال ۱۳۹۵ معادل ۳۳.۱درصد است.

تحوالت 11 ماهه بازار مسکن پایتخت نشان می دهد

بازار مسکن در خواب زمستانی

آخرین گزارش س��ازمان مدیریت صنعتی ایران درباره رتبه بندی ۱۰۰ 
ش��رکت برتر کشور بیانگر شمای جغرافیایی غول های اقتصادی ایران نیز 
هست و نشان می دهد که توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیالت و 
تراکم فعالیت ها در یک منطقه موجب افزایش شکاف و گسترش نابرابری 

اجتماعی و اقتصادی می شود.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، بررس��ی آخرین گزارش سازمان 
مدیریت صنعتی ایران که بهمن ماه امس��ال ب��ا عنوان گزارش رتبه بندی 
۱۰۰ ش��رکت برتر کش��ور منتشر ش��ده، نش��ان می دهد به جز بانک ها و 
س��ازمان های بیمه گر که در همه اس��تان های کشور شعبه دارند، از ۴۷۲ 
شرکت برتر کشور یا همان غول های اقتصادی ایران در سال مالی ۱۳۹۶ 
محل احداث و مکان ۲۵۰ شرکت )۵۳درصد از کل( در استان تهران قرار 
دارد و ۲۲۸ ش��رکت برتر دیگر در ۲۷ استان ایران قرار دارند و دو استان 
ایالم و کهگیلویه وبویراحمد هیچ س��همی در شرکت های برتر و غول های 

اقتصادی ندارند. 
همچنین پس از تهران، اس��تان اصفه��ان با ۳۴ غول اقتصادی در رتبه 
دوم و اس��تان خوزس��تان با ۲۰ غول اقتصادی در رتبه س��وم قرار دارد. 
همچنین اس��تان های کرمانشاه، خراسان ش��مالی، سیستان وبلوچستان و 
خراسان جنوبی هر کدام با یک شرکت یا غول برتر اقتصادی در رتبه های 

پایانی قرار دارند.
81درصد سپرده های بانکی در 7 استان 

براساس آخرین آمارهای اعالم شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به 
آبان ماه سال جاری است، در آبان سال ۹۷ حجم کل سپرده های ریالی و 
ارزی بانکی پس از کسر سپرده قانونی حدود ۱۷۱۵ هزار و ۴۴۳ میلیارد 
تومان اس��ت که ۵۷درص��د آن )۹۸۱ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان( مربوط 
به اس��تان تهران است. پس از تهران، استان اصفهان با سهم ۵،۱درصدی 
خود )۸۸ هزار میلیارد تومان( در رتبه دوم و اس��تان خراس��ان رضوی با 

س��هم ۴.۴درصدی خود )۷۵ هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان( در جایگاه سوم 
قرار دارد. همچنین در حالی که هفت استان کشور شامل تهران، اصفهان، 
خراسان رضوی، فارس، خوزس��تان، آذربایجان شرقی، مازندران و البرز در 
مجموع بیش از ۸۱درصد سپرده های بانکی کشور را دارند، مجموع سهم 

۲۳ استان دیگر از کل سپرده های بانکی کشور حدود ۱۹درصد است. 
65درصد تسهیالت بانکی کشور در استان تهران 

به رغم جریان پرش��تاب نقدینگ��ی در بخش های غیرمولد و س��وداگر 
اقتصاد ایران، یکی از مشکالت بخش مولد اقتصاد کمبود نقدینگی است. 
اگرچه نمی توان گفت: همه تسهیالت بانکی به بخش مولد اقتصاد تزریق 
می شود، اما اگر فرض کنیم بخش قابل توجهی از تسهیالت بانکی در قالب 
سرمایه در گردش به بخش های مولد رسیده است، می توان گفت: میزان 
برخورداری استان ها و مناطق کشور از تسهیالت بانکی می تواند معیاری 
برای ارزیابی شکاف و عدم تعادل در استفاده از توان های محیطی و انسانی 

مناطق یا استان ها باشد. 
در همین زمینه براساس آخرین داده های آماری بانک مرکزی ایران، در 
آبان ماه س��ال ۹۷ مجموع تسهیالت جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور 
ح��دود ۱۴۰۰ هزار و ۹۸۸ میلی��ارد تومان بوده که از این میزان، بیش از 
۶۵درصد تس��هیالت بانکی )۹۱۵ هزار میلیارد تومان( مربوط به اس��تان 
تهران اس��ت. پس از استان تهران، اس��تان اصفهان با سهم ۳،۸درصدی 
)۵۳ هزار میلیارد تومان( در رتبه دوم و اس��تان خراس��ان رضوی با سهم 
۳.۱درص��دی )۴۳ ه��زار میلیارد تومان( در رتبه س��وم ق��رار دارد. نکته 
قابل تامل در بررس��ی داده ه��ای آماری مربوط به تس��هیالت بانکی این 
اس��ت که ۱۴ استان با باالترین میزان دریافت تسهیالت بانکی ۹۰درصد 
تسهیالت را دریافت کرده و سهم ۱۷ استان دیگر از کل تسهیالت بانکی 
کشور فقط ۱۰درصد است. همچنین س��هم ۶۵درصدی استان تهران از 
کل تسهیالت بانکی در حالی است که ۱۵ استان کشور هر کدام کمتر از 

یک درصد از تسهیالت بانکی کشور سهم دارند.
51درصد از تولید ناخالص داخلی در 5 استان 

حج��م تولید ناخالص داخلی )GDP( یکی دیگر از مولفه های بس��یار 
خ��وب برای ارزیابی نابرابری و عدم تع��ادل در بهره گیری از ظرفیت های 
مناطق و اس��تان های کش��ور اس��ت. تولید ناخالص داخلی یک استان به 
معنای برآورد ریالی ارزش کل کاالها و خدمات نهایی تولیدش��ده در هر 
یک از اس��تان های کش��ور برای یک دوره زمانی معین )ساالنه( است که 
نش��ان می دهد هر اس��تان چقدر در تولید س��هم دارد. بررسی استانی و 
منطقه ای این شاخص می تواند تصویری واقعی از قدرت تولید و زایندگی 
یک اقتصاد و البته میزان بهره گیری از توان های انسانی و طبیعی مناطق 
را ارائه کند. محاس��بات اس��تانی و منطقه ای این شاخص بسیار سخت و 

زمان بر است و معموالً با تأخیر چندساله منتشر می شود.
براس��اس آخرین داده های منتشرش��ده از س��وی آم��اری مرکز آمار و 
اطالعات راهبردی وزارت کار که مربوط به س��ال ۱۳۹۴ اس��ت، در تولید 
ناخالص داخلی شکاف بس��یار عمیقی بین استان های کشور وجود دارد، 
به ط��وری که از مجموع ۱۰۶۸ هزار میلی��ارد تومان حجم تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت، ۲۶درصد آن در تهران متمرکز شده و سهم ۳۰ استان 
دیگر ۷۴درصد است. نکته قابل تأمل این است که سهم ۲۶درصدی تهران 
از تولی��د ناخالص داخلی تقریبا برابر با مجموع س��هم ۲۰ اس��تان پایانی 
انتهایی اس��ت. همچنین بیش از ۵۰درصد از تولید ناخالص داخلی کشور 
در پنج استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس متمرکز 
ش��ده است. سهم ۵۰درصدی پنج استان با باالترین حجم تولید ناخالص 
داخلی در حالی اس��ت که پنج اس��تان با کمترین حج��م تولید ناخالص 
داخل��ی همگی کمت��ر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی س��هم دارند 
)ایالم ۰،۵۷ درص��د، کهگیلویه وبویراحمد ۰.۵۸درصد، خراس��ان جنوبی 

۰.۶۳ درصد، چهارمحال وبختیاری ۰.۸۱ درصد(.

بیش از نیمی از شرکت های برتر سال 96 در استان تهران قرار دارند

شمای جغرافیایی غول های اقتصادی ایران

بانکنامه

افزایش قیمت تمام شده پول با تعدد شعب
بانکداری الکترونیک

یا افزایش تعداد شعبه؟
در س��ال های اخیر افزایش خدمات بانک��داری الکترونیک 
برای حذف شعبه و خدمات حضوری جزء اهداف اصلی شبکه 
بانک��ی بود، اما این ه��دف با افزایش تعداد ش��عب بانکی در 

تناقض است.
به گزارش خبرآنالین، از زمان ورود نخس��تین کارت بانکی 
به کشور تاکنون بانک ها با سرعتی چشمگیر در صدور کارت 
برای مشتریان و همچنین افزایش ابزارهای الکترونیکی برای 
اس��تفاده از این کارت ها اقدام کردند. ای��ن رقابت به گونه ای 
اس��ت که طبق آمار شرکت ش��اپرک تعداد کارت های صادره 
توسط بانک های کشور که بر روی درگاه های سه گانه پرداخت 
الکترونیکی استفاده می شوند از ۹۲میلیون و ۳۷۳ هزار مورد 
در پایان آبان ماه سال جاری با رشد ۴.۵۷درصدی به بیش از 

۹۶ میلیون و ۵۹۰ هزار کارت در پایان آذرماه رسید.
از س��وی دیگر هزینه های هنگفت صرف شده برای واردات 
انواع دس��تگاه های مرب��وط به خدمات بانک��داری و پرداخت 
الکترونیکی طی س��ال های اخیر توسط بانک ها و شرکت های 
psp ای��ن واقعیت را نش��ان می دهد ک��ه بانک ها برای جذب 
و نگهداری مش��تری حاضر هس��تند از منابع خود نیز صرف 
کنند تا در بازار رقابت ناس��الم بین بانکی سهم بیشتری را از 

آن خود کنند.
در کن��ار این رقابت نفس��گیر برای ص��دور کارت و افزایش 
ابزاره��ای الکترونیکی، ام��ا بانک ها همچنان با چس��بندگی 
غیرقابل وصفی به ارائه خدمات س��نتی، همچنان به افزایش 

تعداد شعبه و خدمات حضوری نیز می پردازند.
طبق گزارش��ات بانک مرکزی تعداد کل شعب داخل کشور 
شبکه بانکی در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۶ به ۲۰۷۲۳ شعبه 
 رس��ید که در مقایس��ه با آذرماه همان س��ال، تنها ۵۲ شعبه 
مع��ادل ۰.۳درصد کاهش یافته اس��ت. بر این اس��اس تعداد 
ش��عب بانک ه��ای دولت��ی ۸۷۶۵ )۴۲.۳درص��د(، بانک های 
خصوصی ش��ده ۶۵۰۹ )۳۱.۴درصد( و بانک  های خصوصی و 

موسسات اعتباری ۵۴۴۹ شعبه )۲۶.۳درصد( است.
در آخرین گزارش بانک مرکزی از تعداد شعب بانکی که در 
خردادماه سال جاری منتشر شد تعداد کل شعب به ۲۰ هزار 
و ۵۹۸ شعبه کاهش پیدا کرده بود، اما براساس استانداردهای 
جهانی این تعداد ش��عبه نیز همچن��ان اختالفی بیش از ۱۰ 

هزار مورد بیش از سطح نیاز جمعیت کشور ما دارد.
خردادماه امس��ال مرکز آمار گزارش��ی متف��اوت ارائه داد. 
براس��اس آخرین س��النامه مرکز آمار ایران، به ازای هر ۳۴۱۳ 
نفر جمعیت یک بانک در س��ال ۱۳۹۵ وجود داش��ته که این 
ش��اخص در سال ۱۳۸۰، به ازای هر ۳۹۶۳ نفر جمعیت، یک 
بانک بوده و به طور کلی تعداد بانک )ش��عبه( در سال ۱۳۹۵ 

نسبت به ۱۳۸۰، ۴۲درصد افزایش یافته است.
تعداد شعب بیشتر، هزینه اضافی بر دوش مردم

محمدجواد توکلی، عضو هیات علمی مؤسس��ه آموزش��ی و 
پژوهش��ی امام خمین��ی)ره( چندی پیش با اش��اره به رقابت 
کاذب بانک ها در افزایش تعداد ش��عب گفت: در کش��ورهای 
اروپای��ی یا براس��اس اس��تانداردها معموال ب��رای تقریبا یک 
میلی��ون دالر وجوه، حدود ۳ ش��عبه وجود دارد ولی این آمار 
در ایران به حدود ۶۷ ش��عبه می رسد و این نشان می دهد که 
فاصله  بسیاری وجود دارد و آنگونه که خود بنده در بانک های 
کشور هلند مش��اهده کردم آنها به بانکداری الکترونیک روی 
آورده و بانک ها دستگاه های خودپرداز زیادی را در مکان های 
متعدد ش��هر تعبیه کرده بودند که از این طریق می توانستند 
هم دریافت و هم واریز داشته باشند و فقط شعب مرکزی کار 
دریافت و پرداخت پول را انجام می دادند، اما در ایران به دلیل 
هزینه های اضافی که این ش��عب ایج��اد می کنند بانک ها به 
فعالیت هایی همانند سفته بازی، خرید و فروش سکه و ارز و... 
روی آورده اند که هزینه های اضافی را بر مردم تحمیل کند.«
توکلی درباره عواقب و راهکارهای مقابله با گس��ترش شعب 
بانکی گفت: »متأس��فانه ما روی شاخص بندی عدالت توزیعی 
کم کار کردیم و یکی از مش��کالتی که چنین موضوعی پدید 
آورده این اس��ت که اکنون بحث بنگاه��داری بانک ها مطرح 
ش��ده است و فس��اد در این قضیه زیاد اس��ت و اگر کنترل ها 

صورت نگیرد، می تواند آسیب زا باشد. 
بان��ک مرک��زی باید نظارت خ��ود را افزایش دهد و ش��اید 
راحت تری��ن کار، این باش��د که ما نظام دریاف��ت و پرداخت 
را به برخی ش��عب خاص مح��دود کنیم؛ همانن��د کاری که 
کش��ورهای اروپایی انجام دادند و به نظرم باید رقابت مخرب 
بی��ن  بانک ها را کاهش داد و من معتقدم اگر این اتفاق بیفتد 
و از تجربه های نظام بانکی کش��ورهای دیگر اس��تفاده کنیم 

بسیاری از این مشکالت حل می شود.«
12 هزار شعبه برای ما کافی است

ای��ن در حال��ی اس��ت که ب��ه گفت��ه  عب��اس معمارنژاد، 
مع��اون امور بانکی وزارت اقتصاد، ش��بکه بانکی کش��ور ما با 
ش��رایط جمعیتی حال حاضر با ۱۲ هزار ش��عبه نیز می تواند 
خدمات رس��انی مناسبی داشته باش��د. آمار بانک جهانی نیز 
نشان دهنده این اس��ت که میانگین تأسیس بانک های جدید 
در ایران در ۱۰ س��ال گذش��ته ۲۸ است درحالی که میانگین 
تعداد بانک ه��ای جهانی در این مقطع ۱۲ اس��ت و این آمار 
نشان دهنده این است که تعداد بانک های ایران دو ونیم برابر 

متوسط جهانی است. 
همچنین براس��اس آمارهای منتشرش��ده از سوی این نهاد 
بین الملل��ی در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۹.۱ ش��عبه 
بانک تجاری تأس��یس شده اس��ت که این رقم تقریبا دو برابر 

آلمان و اتریش است. 
حال این پرس��ش پیش می آید که دلیل تاس��یس ش��عب 
جدید بانکی آن ه��م در گران قیمت ترین خیابان ها و محالت 
شهرهای بزرگ کشور چیست و اصوال آیا این شعب سودآوری 
خاص��ی برای بانک ها دارن��د و یا در بلندمدت تبدیل به محل 
هزینه و زیان و افزایش قیمت تمام شده پول، نرخ تسهیالت و 

در نهایت زیان ده  بودن بانک ها خواهند شد؟

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
 شنبه
11 اسفند 1397

شماره 1271



مدیرعامل بانک پاسارگاد در نهمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران:
همه باید در جنگ اقتصادی کمک کنند

مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت ما در جنگ اقتصادی هستیم و همه باید 
همکاری کنند، هر کسی امکانی در اختیار دارد، باید مسئوالنه به هموطن 
خود خدمت کند. دکتر مجید قاس��می در مراسم نهمین دوره جایزه ملی 
مدیریت مالی ایران و دوازدهمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی که 
ششم اس��فندماه در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار شد، با 
اشاره به شرایط کنونی اقتصادی کشور گفت: امروز وضعیت اقتصاد کشور 
به گونه ای است که سؤاالت زیادی درخصوص شرایط کنونی اقتصاد و آینده  
آن برای بنگاه های اقتصادی و غیراقتصادی، به دلیل تأثیرپذیری باالی آنها 
ایجاد شده  است. او با بیان اینکه مهم ترین بحثی که در این شرایط باید به 
آن توجه شود سیاست  ارزی کشور است، افزود: به ویژه با توجه به شرایطی 
که می بینید بانک  مرکزی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی یا تجاری کشور 
چگونه تحت  فش��ار قرار می گیرد و سیاست ارزی کشور که باید مستظهر 
به سیاس��ت های تجاری و سیاست های تولید ملی باشد، به نوعی این گونه 
تضعیف می ش��ود. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، قاسمی ادامه 
داد: از طرفی این پدیده  منحوس بدون انتقال ارز، ارز متقاضی و برات بدون 
تعهد، بعد از اتمام جنگ تحمیلی وارد حوزه تجارت کش��ور ش��ده  است، 
به گونه ای که هرگونه امکانی را برای برنامه ریزی و سیاست گذاری منسجم 
ارزی مختل می کند. همان طور که اخیراً نیز ریاست سازمان توسعه تجارت 
اعالم کرد از حدود ۳۳ میلیارد دالر صادراتی که در همین دوره  کوتاه انجام 
شده  است، تنها یک میلیارد دالر ارز وارد کشور شده  است. مدیرعامل بانک 
 پاس��ارگاد تصریح کرد: مقررات همه  کشورها ناظر بر این است که عایدات 
ص��ادرات باید به کش��ور برگردد. صادرکننده باید نش��ان دهد که چگونه 
صادرات را انجام داده و چگونه آنچه که حاصل ش��ده  اس��ت را وارد کشور 
کرده  است. در کشور ما مباحثی مطرح شده  است به نام انتقال بدون ارز که 
در مقاطع مختلف هم نام آن را عوض می کنیم؛ یا ارز متقاضی یا برات بدون 
تعهد. اینها از کجا تأمین می شود؟ وی با اشاره به گزارشی که نشان می دهد 
تجهیزات پزشکی و بدون انتقال ارز با نرخ ۳۳ هزار تومان وارد کشور شده 
است، اظهار داشت: آیا این قابل انجام است؟ آیا واقعاً می شود خدمات اولیه 
و ضروری مردم را ارائه کرد؟ حتی مواردی داریم که دالر با قیمت بیشتری 
برای بعضی از تجهیزات لوکس��ی که در کش��ور استفاده می شود، از محل 

بدون انتقال ارز وارد شده  است. بدون انتقال ارز به چه معناست؟
قاسمی ادامه داد: مگر به غیر از ارزی است که ما مرتب مجبور می شدیم 
به بازار تزریق کنیم برای آنکه جلوی افزایش نرخ ارز را از طریق بدون انتقال 
ارز بگیریم؟ بدون انتقال ارز نوعی ابزار برای پولش��ویی است. بدون انتقال 
ارز، متأس��فانه نوعی ابزار است برای خروج ارز غیرمجاز، اگر به آن قاچاق 
ارز نگوییم. چرا ما باید چنین عارضه بیماری زایی را در اقتصاد خود تحمل 
کنیم؟ بعد هم از بانک مرکزی انتظار داشته  باشیم که بتواند بازار را کنترل 
کند. مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد سپس از سیاس��ت های رئیس کل بانک 
 مرکزی دفاع کرد و ادامه داد: رئیس کل بانک  مرکزی آخر هفته گذش��ته 
یادداش��تی نوشت که آنچه به عنوان مبادالت ارزی در دولت تصویب شده 
 اس��ت، دلیل فشار بر نرخ ارز است. یعنی بانک  مرکزی که باید مغز متفکر 
صاحب اختیار باش��د، برای آنکه بتواند ب��ازار را تنظیم کند، با محذوراتی 
تحت فشار اس��ت که ما از آن این انتظارات را داریم. قاسمی ادامه داد: در 
دوره مدیریت قبل نیز متأسفانه هرچه در وزارت صمت، مهر ارز مبادله ای 
می خورد در بانک  مرکزی تبدیل به بدون انتقال ارز می شد که خود خبط 
بزرگی اس��ت. در حال حاضر عزیز فرهیخته ای در بانک  مرکزی، به لحاظ 
آنکه اقتصاد خوانده  اس��ت، می داند که چه می خواهد و ما باید به او کمک 
کنیم. رئیس کل اس��بق بانک مرکزی تصریح کرد: بیش��ترین ضربه های 
نوسانات ارزی به بخش مالی بنگاه ها برمی گردد و مدیران مالی در بنگاه ها 

حتی نمی توانند برای هفته و سال آتی برنامه ریزی کنند.
مدیرعامل بانک  پاسارگاد تأکید کرد: وضعیتی که در حال حاضر وجود 
دارد به دلیل فشارهایی که هست، هنوز نمی تواند وضعیت مطلوب سیاست  
ارزی محس��وب شود. نظریه ای به نام سه گانه ناممکن یا سه گانه منحوس 
و غیرمقدس وجود دارد که از اواخر س��ال ۱۹۹۰ به عنوان تئوری حاکم بر 
تعیین اقتصاد پولی کش��ورها نقش بازی می کند. بر این اساس، از این سه 
مورد، بیش��تر از دو مورد را نمی توان انتخاب کرد و امکان انتخاب هر س��ه 

نیست.

نگــــاه

فرصت امروز: سه ش��نبه هفته گذشته بود که رئیس جمهور در پنجاه و 
هش��تمین مجمع عمومی س��االنه بانک مرکزی از برنامه ادغام بانک های 
نظامی و تش��کیل یک بانک واحد خب��ر داد و گفت »به زودی چند بانک 
مربوط به نیروهای مس��لح در هم ادغام ش��ده و به روند اصالحات بانکی 

کمک می کند که امیدوارم این کار تا پایان امسال انجام شود.«
البته موضوع ادغام بانک های نظامی، ماجرای تازه ای نیست و در دو سال 
گذش��ته بارها از سوی مس��ئوالن بانکی عنوان شده است؛ اسفندماه سال 
گذشته بود که فرشاد حیدری، معاون وقت نظارتی بانک مرکزی از تصمیم 
این نهاد برای ادغام موسس��ه ثامن در بانک انصار خبر داد و اعالم کرد که 
در گام های بعدی بانک های نظامی در یکدیگر ادغام می شوند و این کار هم 
به نفع سهامداران و هم به نفع مشتریان آنهاست. اما مساله ادغام بانک های 
متعلق به نیروهای مسلح، عالمت  سوال های بسیاری را به وجود می آورد و 
موجب طرح پرس��ش های متعددی می شود؛ اینکه چقدر زمینه برای این 
ادغ��ام بانکی فراهم اس��ت و اینکه پس از ادغام، تکلیف س��پرده گذاران و 
همینطور ش��رکت ها، بیمه ها و صرافی های تحت پوشش این بانک ها چه 
می ش��ود؟ این در حالی است که ادغام بانک های نظامی در حال حاضر به 
خانه آخر خود رسیده و بنا به شنیده ها، فعال در مرحله تصمیم گیری برای 
جزییات این ادغام است. به نظر می رسد قرار است این بانک ها در یک بانک 
دولتی ادغام شوند. البته پیش از این و در سال گذشته قرار بود در مرحله 
نخست، شش بانک در دو گروه با یکدیگر ادغام شوند و دو بانک ایجاد کنند 
و در نهایت با ادغام این دو بانک با یکدیگر، این ادغام بانکی تکمیل شود، 
اما در نیمه نخس��ت امسال، سناریوی ادغام بانک های نظامی تغییر کرد و 
قرار شده تمامی بانک های نیروهای مسلح در یک بانک دولتی ادغام شوند.

تازه ترین سناریوی ادغام بانک های نظامی
البته ادغام مؤسسه ثامن در بانک انصار که پیش از این انجام شده بود به 
قوت خود باقی می ماند و براس��اس آخرین سناریویی که مطرح شده، قرار 
است بانک های حکمت ایرانیان، انصار، قوامین، مهر اقتصاد و مؤسسه کوثر 
در بانک سپه ادغام شوند. به گزارش ایسنا، برخی شنیده ها نیز در روزهای 
گذشته از تکمیل مراحل ادغام این بانک ها در بانک سپه و اعالم آن تا پایان 

سال خبر داده است.
با این ح��ال ادغام تمامی این بانک ه��ا در یکدیگر می تواند معضالت و 
چالش های خاص خود را به همراه داشته باشد، چراکه برخی از این بانک ها 
شرایط چندان مساعدی ندارند، اما در مقابل، برخی دیگر در شرایط بهتری 
قرار دارند. از س��وی دیگر، زیرساخت های فنی، مالی، نیروی انسانی و … 
از دیگر موارد مهمی اس��ت که بای��د در ادغام این بانک ها با یکدیگر مورد 

توجه قرار گیرد.

آیا بانکداری خصوصی شکست خورده؟
ام��ا یکی دیگ��ر از نکات مهم ای��ن ادغام، تبدیل تع��دادی از بانک های 
خصوص��ی به دولتی اس��ت. در همی��ن زمینه، مدیرعام��ل بانک قوامین 
بانکداری خصوصی را در ایران شکس��ت خورده می داند و معتقد است که 

بانکداری فعاًل باید دولتی سازی شود.
غالمحس��ن تقی نتاج در نشستی خبری و در پاسخ به این پرسش که تا 
چه میزان زیرس��اخت برای ادغام بانک های نظامی فراهم است، گفت: در 
حوزه فناوری اطالعات، زیرس��اخت های الزم برای این ادغام وجود ندارد؛ 
ادغام بانک های نظامی امری زمان بر اس��ت؛ در گام نخس��ت تجمیع آنها 
انجام می شود و به تدریج ظرف مدت حدود پنج سال ادغام صورت خواهد 

گرفت.
ب��ه گفته تقی نتاج، اصاًل نباید به این س��رعت بانکداری ایران خصوصی 

می شد و در حال حاضر برنامه ای برای دولتی سازی بانکداری وجود دارد.
او روز چهارشنبه هفته گذشته در نشستی خبری و در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه برای ادغام بانک های نظامی در بخش آی س��ی تی زیرساخت 
الزم را نداریم، گفت: زمانی که کارشناسان فنی با یکدیگر صحبت کردند، 
پنج سال زمان خواس��تند، چراکه یک سیستم یکپارچه نداریم که بتواند 

۵۰۰۰ شعبه را پشتیبانی کند.
نتاج با اش��اره به حدود ۲۴ میلیون مش��تری این بانک ها، تصریح کرد: 
این ادغام از نظر نیروی انس��انی نیز ش��رایط خاص خ��ود را دارد، چراکه 
قرارداده��ای مختلفی با کارکنان این بانک ها وجود دارد و از نظر ش��عب 
هم اکنون مجموعاً ۴۸۰۰ شعبه مربوط به این بانک ها فعال است که پس از 
ادغام دیگر نیازی به این تعداد شعبه نیست، بنابراین پس از ادغام باید در 

این زمینه آمایش مجددی شود.
نخست تجمیع و سپس ادغام

مدیرعام��ل بانک قوامین درباره ادغام یا تجمیع این بانک ها نیز گفت: 
البته در مرحله اول تجمیع اتفاق خواهد افتاد، ولی در دوره پنج ساله به 
س��مت ادغام می رویم، یعنی بانک ها کماکان کار خود را انجام خواهند 

داد و فقط جابه جایی مالکیت اتفاق خواهد افتاد.
نتاج درخصوص نگرانی سپرده گذاران از این بانک ها از ادغام نیز اظهار 
کرد: ذهنیت مردم نسبت به ادغام ها و خصوصی سازی های قبلی خوب و 
مثبت نیست و این سابقه ذهنی به این خاطر است که غیرمجازها ادغام 
شده بودند، اما اکنون بانک هایی ادغام می شوند که همگی مجاز و تحت 

پوشش بانک مرکزی هستند، بنابراین جای نگرانی ندارند.
وی همچنین درب��اره تعیین تکلیف س��هامداری بیمه ها، صرافی ها و 
ش��رکت های متعلقه این بانک ها پس از ادغ��ام، تصریح کرد: زمانی که 
ادغام انجام می ش��ود، یک بان��ک با همه ش��رکت های زیرمجموعه آن 
منتقل می شود، بنابراین هم احتمال تجمیع این شرکت ها وجود دارد و 

هم احتمال واگذاری سهام آنها به غیر.
مدیرعامل بان��ک قوامین با بیان اینکه بانک��داری خصوصی در ایران 
شکس��ت خورده است، گفت: صنعت بانکی در کشور نباید در این زمان 
خصوصی س��ازی می ش��د؛ همان بحثی که در مورد بیمه ه��ا نیز وجود 
دارد؛ اصوالً بانک ها و بیمه ها را باید در آخرین مرحله خصوصی س��ازی 

می کردیم.
بازنگری در بانکداری خصوصی

نت��اج با بیان اینکه باید در فعالیت بانک های خصوصی بازنگری انجام 
ش��ود، گفت: این کار در حال انجام اس��ت و ما یک دولتی سازی صنعت 
بانک��ی را در میان مدت انجام می دهیم که البته اجرای آن منوط به نظر 
تصمیم گیرندگان اس��ت. وی افزود: بانکداری اسالمی با خصوصی سازی 
صنعت بانکی تعارض دارد؛ یعنی نمی شود از درون بانکداری خصوصی، 
بانکداری اس��المی را اس��تخراج کنیم و این امر نیازمند این اس��ت که 

بانکداری، فعاًل دولتی و عمومی باشد.
مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه امروز متوس��ط نس��بت کفایت 
س��رمایه در صنعت بانک��داری ایران زیر ۵درصد اس��ت، اظهار کرد: در 
حالی که این رقم طبق مقررات باید به بیش از ۱۲درصد برس��د، با این 

کار زمینه برای افزایش سرمایه فراهم می شود.

آیا ادغام بانک های نظامی به معنای بازگشت بانکداری دولتی است؟

اما و اگرهای ادغام بانکی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
 شنبه
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مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کاالی ایران:
معامالت حق امتیاز در بورس کاال به شفافیت 

و رقابتی شدن درآمد دولت کمک می کند
مدیر مطالعات اقتصادی و س��نجش ریسک بورس کاالی ایران در هفتمین 
کنفرانس مهندس��ی مالی ایران گفت راه اندازی معامالت حق امتیاز در دستور 
کار بورس کاال قرار دارد که موارد تحت ش��مول این اوراق، حق بهره برداری از 
معادن، مجوز واردات و سایر مجوزهای دولتی بوده که از مزایای این معامالت 
می توان به شفاف س��ازی در فرآیند اعطای مجوز، شفاف سازی آمار و اطالعات 
صدور تا بهره برداری از حق امتیاز و نیز ش��فاف و رقابتی شدن درآمد دولت از 

طریق واگذاری امتیازها اشاره کرد.
به گزارش »کاالخبر«؛ مدیر مطالعات اقتصادی و س��نجش ریس��ک بورس 
کاالی ایران در هفتمین کنفرانس مهندسی مالی ایران که با موضوع مهندسی 
مالی و آینده کس��ب و کار در دانش��کده مدیریت دانش��گاه تهران برگزار شد، 
ظرفیت های بورس کاالی ایران در توس��عه بازار سرمایه با تاکید بر ابزارسازی 

مالی را تشریح کرد.
جواد فالح در ابتدای سخنرانی خود عنوان کرد: بورس کاالی ایران، بستری 
ش��فاف و نظام مند برای انجام معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال بوده 
و این بورس، معرفی و پیاده س��ازی ابزارهای نوین معامالتی را در دس��تور کار 

خود دارد.
فالح افزود: کشف قیمت منصفانه، تضمین اجرای تعهدات، انتشار اطالعات 
بازار، بازاریابی از طریق شبکه کارگزاران، تنظیم و توسعه بازار، تسهیل مبادالت 
فیزیکی، جذب سرمایه های سرگردان، تسهیل تامین مالی و مدیریت ریسک 
نوسان قیمت از مهم ترین کارکردهای بورس کاالی ایران در اقتصاد ملی است.

وی ب��ا بیان اینکه فرابورس، بورس اوراق بهادار، بورس کاالی ایران و بورس 
انرژی، چهار بورس فعال در بازار س��رمایه کش��ور هستند، تصریح کرد: بورس 
کاالی ایران در ش��هریورماه س��ال ۱۳۸۶ با ادغام بورس فلزات تهران و بورس 
کاالی کشاورزی و براساس قانون بازار اوراق بهادار راه اندازی شد و در بهمن ماه 
همان س��ال نیز معامالت فرآورده های نفتی و محصوالت پتروش��یمی در این 

بورس آغاز شد.
بازار فیزیکی بورس کاال 

وی با بیان اینکه بورس کاالی ایران دارای چهار بازار فرعی، فیزیکی، مشتقه 
و مالی اس��ت به ابزارهای معامالتی در بازار فیزیکی اش��اره ک��رد و گفت: در 
بازار فیزیکی معامالت به روش های مختلفی شامل نقدی، سلف، نسیه، کشف 
پریمیوم، قراردادهای بلندمدت و تهاتر انجام می شود و اصول معامالت در این 
ب��ازار، مبتنی ب��ر تحویل فیزیکی و عدم معامله مج��دد کاال )به جز معامالت 

تهاتری( است.
وی توضیح داد: در معامالت نقدی، تسهیل بازاریابی و مبادله فوری و مطمئن 
کاال صورت می گیرد، در معامالت س��لف، تامین مالی فروشنده و در معامالت 
نس��یه، تامین مالی خریدار مدنظر است. همچنین در قرارداد کشف پریمیوم، 
اطمینان نس��بت به مبادله به قیمت بازار و پوش��ش ریسک صورت می گیرد 
و در معامالت قرارداد بلندمدت )تس��ویه چندمرحله ای( برنامه ریزی بلندمدت 
برای شرکت ها میسر می شود و در معامالت تهاتری نیز رفع مشکالت نقدینگی 

صنایع مورد هدف بورس کاالست.   
وی به بیان تجربه جهانی در قراردادهای پریمیومی اش��اره کرد و گفت: در 
بورس فلزات لندن، معامالت پریمیوم برای تحویل کاال در مکان های جغرافیای 
خاص که متقاضی بیشتری دارد به کار گرفته می شود. به این ترتیب می توان با 
بهره گیری از ابزارهای مالی جدید و ایجاد استراتژی هدفمند، موقعیت خرید یا 

فروش آتی با قیمت شناور را در بازار داخل نیز ایجاد کرد.
ب��ه گفت��ه وی، در قرارداده��ای تج��اری بین المللی نیز تجار ب��رای انعقاد 
قرارداده��ای آینده و در عین حال پوش��ش نوس��انات قیمت اق��دام به انعقاد 

قراردادهایی با قیمت شناور )قیمت براساس قیمت مرجع( می کنند.
فالح در ادامه به مزایای قراردادهای بلندمدت )تسویه چندمرحله ای( اشاره 
کرد و گفت: در قراردادهای بلندمدت امکان برنامه ریزی بلندمدت برای صنایع 
باالدستی و پایین دس��تی وجود دارد ضمن اینکه این نوع قرارداد موجب رفع 
نگرانی شرکت های تولیدی درخصوص امکان فروش محصول خود در آینده و 
نیز رفع نگرانی صنایع پایین دس��تی درخصوص امکان تامین مواد اولیه مورد 
نیاز خود در آینده می شود، بنابراین می توان گفت این قراردادها موجب کاهش 
ریس��ک تامین و فروش، مدیریت ریسک قیمت و برنامه ریزی بلندمدت تولید 

می شود.

نماگربازارسهام

نوس��انات ش��دید نرخ ارز و افزایش س��ه برابری قیمت دالر در ماه های 
گذشته منجر به رشد روزانه چند هزار واحدی در شاخص کل بورس شد. 
این رش��د شاید درباره س��هم های دالری تعریف و مبنای اقتصادی داشته 
باش��د، اما نوس��انات نرخ ارز رشد چشمگیر سایر س��هم ها را نیز طی این 
روزها رقم زده است. اگرچه دولت در تالش است تا با تقویت جایگاه بازار 
س��رمایه نقدینگی را به سمت آن هدایت کند، اما با وجود افزایش ریسک 
سرمایه گذاری بر ارز و طال اما همچنان سفته بازی و چرخش نقدینگی در 

این بازارها نسبت به بازار سرمایه رشد بیشتری داشت.
به گزارش خبرآنالین، بیش از نیمی از شرکت های حاضر در بازار سرمایه 
ایران به نوعی به صورت مستقیم با اقتصاد بین الملل و به خصوص قیمت 
کاالهای جهانی در ارتباط هس��تند و همچنین بس��یاری از ش��رکت های 
دیگر بازار س��رمایه ایران به صورت س��رمایه گذاری و هلدینگی )سهامدار 
ش��رکت های بورس��ی( فعالی��ت می کنند ک��ه می توان گف��ت به صورت 
غیرمس��تقیم با قیمت های جهانی محصوالت در ارتباط هستند. این گونه 
شرکت ها به واسطه  اینکه درآمد آنها همبستگی باالیی با دالر دارد، با رشد 
قیمت دالر درآمد بیشتری کس��ب می کنند و با افزایش درآمد شرکت ها 
قیمت سهام آنها نیز افزایش می یابد؛ چنانچه ۳۰ شرکت برتر و ۵۰ شرکت 
فعال تر در بورس در یک سال گذشته همواره با رشد روبه رو بوده اند، اما در 

مهرماه این رشد به باالترین حد خود رسید.
در همی��ن زمینه، معاون وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان بورس از عوامل 
دیگری که بر رشد شاخص بورس موثر بودند نام برد و با اشاره به اثرگذاری 
مستقیم نوسانات نرخ ارز در سودآوری برخی شرکت های بورسی گفت: در 
کنار نوسانات نرخ ارز اما چندین عامل مهم دیگر نیز در رشد شاخص های 
بورس��ی موثر بود و از جمله این ش��اخص ها می توان به جو روانی ناشی از 

رشد شاخص کل اشاره کرد.
ش��اپور محمدی به عوامل بنیادی در سودآوری سهم اشاره کرد و ادامه 
داد: در کنار عوامل روانی، ورود نقدینگی جدید که نس��بت به ایجاد ثبات 
در بازار سرمایه واکنش هایی نشان می دهد نیز تاثیرگذار بوده است. قطعا 
نقدینگی امس��ال به بورس ورود کرده اس��ت، اما س��ودآوری شرکت ها به 
واسطه افزایش نرخ ارز باالتر رفته و به دنبال آن ارزش جایگزینی شرکت ها 

نیز تغییر کرده است.
او از عوامل مهم دیگر به سودآوری شرکت ها به دلیل رشد قیمت ارز و 

ارزش جایگزینی آنها اش��اره کرد و گفت: با وجود سودآوری شرکت هایی 
که ارزش و درآمد آنها به دالر وابستگی دارد، اما طبیعی است که ما مثل 
همیشه توصیه کنیم سرمایه گذاران همواره عوامل بنیادی شرکت ها را مد 

نظر قرار دهند.
ب��ه گفته مع��اون وزیر اقتص��اد، یکی دیگ��ر از راه ه��ای مطمئن برای 
سرمایه گذاری در بورس، تنوع بخش��ی در سبد سهام برای سرمایه گذاری 
اس��ت. س��رمایه گذاران برای حفظ دارایی خود در بورس بهتر اس��ت که 
خرید صندوق ها و یونیت های صندوق ها را به جای خرید مس��تقیم سهم 
در نظر بگیرند. غالبا اف��رادی که فرصت کمتری برای مطالعه دقیق برای 
س��رمایه گذاری دارند بهتر است از این صندوق ها و یونیت های صندوق ها 

استفاده کنند.
محمدی ادامه داد: همیش��ه باید در نظر داش��ت که بورس ممکن است 
در مقاطعی از زمان تعدیالتی هم داش��ته باش��د. از این رو سرمایه گذاران 
باید افق سرمایه گذاری بلندمدت تری را در نظر بگیرند تا از این فرصت ها 
استفاده کند. از حدود ۵۹۰ شرکتی که در بورس، فرابورس، پذیرش شده ها 
و درج ش��ده های بازار سرمایه هستند ممکن است تعدادی سودآور بوده و 
ممکن اس��ت تعدادی نیز در مقاطعی از زمان دچار تعدیل قیمت ش��وند 
به همین دلیل همواره مطالعه بر روند رش��د قیم��ت و دارایی های واقعی 

شرکت ها می تواند سرمایه گذاری کم ریسک را به دنبال داشته باشد.
پایش ریسک در دستور کار سازمان بورس

رئیس س��ازمان بورس همچنین پایش ریسک سیستماتیک یا ریسک 
فراگیر در بازار سرمایه کشور را از برنامه های اصلی این سازمان دانست.

محمدی در گفت و گو با س��نا، درخصوص نحوه مواجهه سازمان بورس 
با ریسک ها گفت: هم اکنون ریسک خاصی که بتوان در این بازار به عنوان 
ریس��ک عمده ای از آن نام برد، وجود ن��دارد. از طرفی یکی از برنامه های 
اصلی س��ازمان بورس پایش ریسک سیستماتیک یا ریسک فراگیر است؛ 
این ریس��ک فراگیر مانیتور می شود تا اگر اش��کالی در  شرکتی رخ دهد، 

میزان تسری آن به سایر شرکت ها بررسی شود.
دبیر ش��ورای عالی بورس درباره اینکه ش��رکت های بورس��ی تا چه حد 
توانس��ته اند با فضای تحریم ها کنار بیایند و آن را مدیریت کنند، گفت: به 
هر حال کش��ور ما در کمتر دوره ای با تحریم مواجه نبوده و تنها ش��دت و 
وس��عت تحریم ها متفاوت بوده است، بنابراین ممکن است جاهایی کندی 

کار وجود داشته باشد و بعضی شرکای خارجی احتیاط های بی دلیل داشته 
باشند که به نظر می رسد این موارد در کوتاه مدت قابل حل و فصل باشد. 
در این دوره هم ش��رکت ها توانسته اند راه هایی بیابند تا محصوالت خود را 
صادر و مواد اولیه را وارد کنند، لذا این فضا قابل مدیریت است، اما طبیعی 

است که ممکن است هزینه نقل و انتقال متفاوت باشد.
به گفته محمدی، خوشبختانه ظرفیت ها و توانایی های اقتصاد ایران به 
گونه ای اس��ت که ریس��ک های اخیر، تاثیر چندانی ب��ر اقتصاد ندارد و در 

بلندمدت این تاثیر بر بازار سرمایه اندک خواهد بود.
رئیس س��ازمان ب��ورس اطمینان داد: وج��ود عوامل بنی��ادی قوی در 
ش��رکت های ایرانی و برخورداری از مزیت نسبی واقعی و اصلی در بعضی 
صنایع، تحریم ها را کم اثر خواهد کرد. مضافا اینکه بعضی حوزه ها به لحاظ 
اینکه مش��مول تحریم نشده اند طبیعی است که به هیچ وجه نباید از این 

فضا متاثر شوند.
محمدی با اش��اره به حمایت های اخیر مس��ئوالن از بازار سرمایه گفت: 
یکی از حمایت های بسیار خوبی که ستاد هماهنگی اقتصادی متشکل از 
س��ران سه قوه داش��ته اند، کاهش مالیات نیم درصد نقل و انتقال سهام و 
حق تقدم به یک دهم درصد است و این مساله کمک می  کند تا معامالت 
الگوریتمی پا بگیرد و تقویت شود. همچنین افزایش معامالت الگوریتمی 
در بازار، به کشف صحیح قیمت ها و انتقال بهتر اطالعات نیز کمک می کند.

نرخ صفر مالیاتی برای شرکت های بورسی
او همچنین به اعمال نرخ صفر مالیاتی برای ش��رکت های بورسی اشاره 
کرد و گفت: ستاد هماهنگی اقتصادی مصوب کرده افزایش سرمایه ای که 
از محل س��ود تقسیم نشده شرکت های بورسی حاصل می شود، از معافیت 
مالیاتی یا همان نرخ صفر مالیاتی برخوردار باشد و این اقدام بسیار خوبی 
بود که امس��ال انجام ش��د. البته در حوزه عمق بخشی به بازار سرمایه هم  
س��ازمان بورس پیشنهاد تش��کیل ETF هایی که به نوعی سهام عدالت 
یا باقی مانده س��هام دولت در شرکت های موضوع اصل ۴۴ را دنبال کنند 

مطرح کرده و االن در دستور کار وزارت اقتصاد است.
محمدی افزود: بعد از تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی، در صورت نیاز 
به قانون جدید، مجلس قول مس��اعد داده است این موضوع را پیش ببرد 
که در صورت نهایی ش��دن، این اقدام نیز به ارتقای بیش��تر بازار س��رمایه 

کمک خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد

نوسانات نرخ دالر امسال با بورس چه کرد؟
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پاکستان خواستار ترانزیت کاال از خاک ایران 
به آسیای مرکزی شد

پاکستان از ایران خواس��ت مجوز ترانزیت کاالهای پاکستانی را از 
طریق مرز زمینی به روس��یه، کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه 
صادر کند. به گزارش تسنیم، پاکستان از ایران خواسته محدودیت ها 
را بردارد و دوباره مجوزهای ترانزیت کاالهای پاکستانی را از طریق مرز 

زمینی به روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه آغاز کند .
ایران ۳ تا ۴ س��ال اس��ت دیگر مج��وزی ب��رای ترانزیت کاالهای 
پاکستانی مثل خوراک دام، کاه گندم، هویج و سیر از طریق جمهوری 
اسالمی به روس��یه، قزاقس��تان، عراق، بحرین، عمان و امارات صادر 
نمی کند . ش��هیبزاده محبوب س��لطان، وزیر ایمنی و تحقیقات ملی 
غذای پاکستان در روز پنج شنبه موضوع را با مهدی هنردوست، سفیر 
ایران مطرح کرد . کاالها قباًل از بلوچستان از طریق کوتاه ترین مسیر 
زمینی در ایران صادر می ش��د، ولی به خاطر اعمال محدودیت برای 
صدور مجوز ترانزیت برای پاکستان، صادرکنندگان کاال مجبور شدند 

از دریا استفاده کنند ولی مسیر دریایی گران است .
سفیر ایران گفت مسئله را با مقامات کشور در میان می گذارد. وی 
اشاره کرد که رهبر ایران عقیده دارد تمام درها برای پاکستان باید باز 
شود. پاکستان و ایران مرز جغرافیایی با هم دارند که فرصت تجارت 
محصوالت کش��اورزی را فراهم می کن��د، ولی چالش هایی هم در راه 

صادرات و واردات کاالهای کشاورزی وجود دارد .
وزیر پاکس��تانی گفت م��ا باید روابط دوطرف��ه را از طریق تجارت 
و کس��ب و کار گس��ترش دهیم و جلوی قاچ��اق کاال از مرز ایران و 

پاکستان بگیریم .
هنردوست اشاره کرد که گوشت و دام تقاضای باالیی در ایران دارد 
و فعال از طریق برزیل و س��ایر کش��ورهای آمریکای التین وارد ایران 
می ش��ود که هزینه زیادی در بر دارد. ایران از پتانسیل های پاکستان 

آگاه است و عالقه مند است از پاکستان واردات داشته باشد .
هر دو طرف بر نیاز به گسترش دیدار هیات های نمایندگی بین دو 

کشور برای درک بهتر و حل و فصل مسائل تاکید کردند .

ادعای معاون سازمان حمایت؛ امسال فقط 
280هزار تن گوشت بازار از داخل تأمین شد

معاون س��ازمان حمایت مدعی ش��د التهاب بازار گوشت ناشی از 
کاهش داخلی تولید گوش��ت بود، نیاز بازار داخل به گوش��ت حدود 

۹۶۰هزار تن است که امسال فقط ۲۸۰هزار تن از داخل تأمین شد.
به گزارش تس��نیم، ش��هرام میرآخ��ور، معاون س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اش��اره به تمهیدات ویژه و خوبی 
که برای تنظیم بازار گوشت انجام گرفته است، گفت: ۵ تیم در بازرسی 
و نظارت مراحل عرضه، انبارها، سردخانه ها، برخی از واردکنندگان و 
عرضه کنندگان و واسطه هایی را که در بازار گوشت اخالل می کردند 

شناسایی و با آنها برخورد کردند.
این مسئول افزود: التهاب بازار گوشت ناشی از کاهش داخلی تولید 
گوش��ت بود، نیاز بازار داخل به گوشت حدود ۹۶۰ هزار تن است که 
امس��ال فقط ۲۸۰ هزار تن تأمین ش��د و با میزانی که تا اآلن واردات 
گوشت داشته ایم باز هم ۳۳۰ هزار تن فاصله وجود دارد تا نیاز داخل 
به  تمامی تأمین ش��ود و همین فاصله است که موجب ایجاد فساد و 
رانت می ش��ود، به ویژه وقتی که کاالیی با ارز دولتی وارد می ش��ود و 

درست به همین دلیل است که نیاز به نظارت ویژه وجود دارد.
میرآخور با بیان اینکه هیچ مشکلی برای تأمین میوه شب عید وجود 
ندارد، گفت: به دلیل حساسیتی که روی سیب و پرتقال بود این دو قلم 
میوه به اندازه کافی خریداری و ذخیره شده که در روز های پایانی سال 

با قیمتی که ستاد تنظیم بازار اعالم خواهد کرد توزیع خواهد شد.

آهن 20 تا 50 تومان گران شد
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با اعالم اینکه در اسفندماه تجار به 
صورت سنتی خریدهای سال آینده خود را انجام می دهند، افزود در 

حال حاضر قیمت آهن ۲۰ تا ۵۰ تومان گران شده است.
حمیدرضا رستگار در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه به دلیل 
توقف ساخت و ساز همچنان رکود در بازار خرید و فروش آهن حاکم 
است، اظهار داشت: البته به خاطر عرضه بیش از تقاضای کاال در بازار 
ما شاهد رشد قیمت های زیادی در بازار نیستیم. وی با اعالم اینکه در 
اس��فندماه تجار به صورت سنتی خریدهای سال آینده خود را انجام 
می دهند، افزود: همین امر باعث ش��ده قیمت آهن ۲۰ تا ۵۰ تومان 
گران ش��ود. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن تصریح کرد: خریدهای 
س��نتی تجار عاملی شده تا برخی از خریداران هم نسبت به خرید به 
دلی��ل نگرانی از وضعیت قیمت ها اق��دام کنند. به گفته وی، در حال 
حاض��ر هر کیلو تیرآهن با قیمت ۴۵۰۰ هزار تومان و میلگرد ۴۸۰۰ 
تومان مورد معامله قرار می گیرد. رستگار بر لزوم همفکری مسئولین 
با تشکل های تولیدی تأکید کرد و گفت: با این همفکری ها مدیریت 

تنظیم بازار و تصمیم گیری ها بسیار موفقیت آمیز خواهد بود.

بازگشت 1400 واحد صنعتی راکد کشور به 
چرخه تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت ۱۴۰۰ واحد راکد در کش��ور را 
به چرخه کار بازگرداندیم. رضا رحمانی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، 
افزود: بازگش��ت واحدهای راکد تولیدی در کش��ور را در دست اقدام 
داریم. برای امسال بازگشت بالغ بر ۲۰۰۰ واحد راکد را در دستور کار 

قرار دادیم که تا پایان سال جاری اجرا شود.
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت تصریح ک��رد: از این میزان تاکنون 
توانستیم ۱۴۰۰ واحد را به چرخه کار باز گردانیم. بازگشت این تعداد 

واحد به چرخه کار برای ۲۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.
وی گفت: در کل کش��ور کلینیک های��ی را با اصطالح واحد درمان 
صنعت در تمام اس��تان ها تش��کیل دادیم. در همین راستا نیز ۷۰۰ 

مشاور متخصص و مجرب را جذب کردیم.
رحمانی اضافه کرد: در تمام اس��تان ها این متخصصان مشکالت را 
اعم از سرمایه گذاری در گردش، مدیریتی و . . . را بررسی خواهند کرد 

تا آنها را رفع کنیم.

اخبـــار

مع��اون اقتصادی اتاق اصناف ایران گفت س��ال گذش��ته ۷۰درصد نیاز 
کش��ور در حوزه پوشاک توس��ط بازار خارجی تامین می شد، اما اکنون با 
توجه به تحریم ها و افزایش نرخ ارز، سهم بازار خارجی به ۳۰درصد کاهش 

یافته است.
به گزارش تسنیم، معاون اقتصادی اتاق اصناف با بیان اینکه بازار پوشاک 
کشور ۷ تا ۱۰ میلیارد دالر ارزش دارد، گفت: سال گذشته ۷۰درصد نیاز 
کش��ور در حوزه پوشاک توس��ط بازار خارجی تامین می شد، اما اکنون با 
توجه به تحریم ها و افزایش نرخ ارز، س��هم ب��ازار خارجی در این حوزه به 
۳۰درصد کاهش یافته که این امر فضای خوبی را در اختیار تولیدکنندگان 

پوشاک داخلی قرار داده است.
هوشیار فقیهی افزود: به دلیل افزایش نرخ ارز و پایین آمدن ارزش ریال 

بخش مهمی از قاچاق کاال حوزه پوشاک کاهش یافته و مشکلی نداریم.
فقیه��ی تصریح کرد: اکنون باالی ۹۰درصد پوش��اک مورد نیاز کش��ور 
توس��ط واحد های صنفی که جواز فعالیت داشته و براساس استاندارد های 
الزم فعالیت می کنند، تولید می ش��ود. به عب��ارت دیگر می توان گفت که 

حوزه پوشاک به صورت متمرکز در سیطره اصناف کشور قرار دارد.
مع��اون اقتصادی اتاق اصناف بیان کرد: بازار پوش��اک کش��ور ۷ تا ۱۰ 

میلیارد دالر ارزش دارد که ۷۰درصد آن در اختیار بازار داخلی قرار دارد.
در ادام��ه غالمعلی مه��دوی، معاون مرکز اصن��اف وزارت صمت اظهار 

کرد: بازار پوش��اک کش��ور در وضعیت خوبی قرار دارد و می توان گفت که 
۳۰درصد پوشاک خارجی که هنوز در کشور وجود دارد در دوران پیش از 

تحریم های خرداد ماه به کشور وارد شده است.
او با اش��اره به میزان قاچاق پوش��اک در کشور گفت: نمی توان گفت که 
قاچاق کاال به صفر رس��یده، اما نسبت به س��ال قبل کاهش چشمگیری 
داشته و قطعاً ما در سال آینده و مخصوصاً بعد از عید بازار بیشتری را در 

دست خواهیم گرفت.
مهدوی تصریح کرد: نمی توان کسب و کار ها و نمایندگی های پوشاک را 
از سطح کشور جمع کرد و ما امیدواریم که سهم کاالی ایرانی و مخصوصاً 

پوشاک ایرانی به سطح قابل قبولی برسد.
در ادامه برنامه حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
در ارتباط زنده تلفنی اظهار کرد: س��تاد مبارزه با قاچاق کاال پیگیری های 
جدی در حوزه پوشاک انجام داده و می توان گفت تغییری که در این حوزه 

اتفاق افتاده بی سابقه است.
او افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کاال در راستای فرمان رهبر معظم انقالب 
در راستای حمایت از تولید داخلی، برنامه مدونی را در حوزه پوشاک تهیه 

کرد و با همکاری اتحادیه ها و سازمان های مربوطه آن را اجرایی ساخت.
دهقانی نی��ا تاکید کرد: ما ۱۱۰ واحد تجاری که پوش��اک قاچاق عرضه 
می کردند را شناسایی و احصا کردیم، به نحوی که این مراکز کامال تغییر 

رفتار و رویه دادند و نتیجه کلی اقدامات ما این بود که مجتمع های تجاری 
مراکز خود را در اختیار تولیدات داخلی قرار دادند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال گفت: در سال ۹۶، ۸ میلیون دالر 
پوش��اک در بازار وجود داش��ته که ۲.۵ میلیارد آن قاچاق بوده اس��ت، اما 
اکنون این امر کنترل شده و عرضه محصوالت قاچاق در این حوزه ریسک 

و خطرپذیری باالیی دارد.
او تصریح کرد: به دلیل موفقیت در حوزه مبارزه با واردات پوشاک قاچاق، 
این طرح در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به استان های هدف نیز تعمیم پیدا 

خواهد کرد.
در ادامه شهباز حسن پور، عضو فراکسیون اصناف مجلس شورای اسالمی 
در ارتباط زنده تلفنی با اش��اره به عوامل موثر در کاهش س��هم پوش��اک 
خارجی در کش��ور گفت: تا حدودی می توان این امر را ناش��ی از تحریم ها 
و افزایش قیمت ارز تلقی کرد، اما نباید نقش فرهنگ سازی و برنامه ریزی 

صحیح توسط اصناف، دولت و دیگر دست اندرکاران را نادیده گرفت.
حسن پور بیان کرد: معتقدم که باید سیاست ها هماهنگ باشد و از دولت 

انتظار داریم که در شرایط فعلی جزیره ای عمل نکند.
رئیس فراکس��یون اصناف افزود: به نظر می رس��د که هر کدام از آقایان 
س��عی دارند تا به نوعی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند در حالی که 

مردم از عملکرد مسئولین ناراضی هستند.

تحریم ها به نفع صنعت پوشاک کشور تمام شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد 
فعال صادرات سیب و پرتقال تا بعد از عید ممنوع شود.

به گزارش تس��نیم، رضا رحمانی در حاش��یه جلسه ستاد تنظیم بازار 
گفت: جلس��ه امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور همه 
دست اندرکاران تنظیم بازار از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، 
وزیر صنعت و رئیس بانک مرکزی، نمایندگان تعزیرات حکومتی و اصناف 

و بخش خصوصی تشکیل شد.
وی گفت: وزارت کش��اورزی که مس��ئولیت تأمین اقالم اساسی مانند 
گوشت و مرغ را دارد در این جلسه گزارشی از میزان ذخایر اقالم اساسی 
ارائه کرد که براساس آن وزیر جهاد کشاورزی درخصوص تامین کاال های 

اساسی اطمینان داد.
وی افزود: تصمیم گرفته ش��د واردات در مقابل صادرات انجام ش��ود و 
کس��انی که صادرات داش��ته اند، بتوانند در قبال آن اقالم مصرفی را وارد 

کنند.
رحمانی گفت: درخصوص بحث گوشت قرمز، معاون اول رئیس جمهور 

تأکید کرد که ثبت سفارش و تامین ارز با ارز نیمایی برای واردات تسهیل 
شود و به وفور بین مردم توزیع شود.

وی با بیان اینکه ذخیره مناس��بی از میوه ها از جمله س��یب و پرتقال 
برای ش��ب عید وجود دارد، افزود: در حوزه هایی مثل شیرینی و شکالت 
مباحثی مط��رح و گزارش های الزم ارائه ش��د. وزیر صنعت گفت: مقرر 
شد درخصوص تامین مرغ با وجود اینکه میزان تولید کشور کافی است 
واردات الزم انجام ش��ود. وی گفت: اج��ازه واردات و ممنوعیت صادرات 

برخی اقالم برای تنظیم نوسانات موجود در بازار گرفته شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: با روندی که دستگاه های 
مس��ئول توضیح دادند و کارگروه تنظیم بازار این موضوع را رصد خواهد 

کرد مشکل جدی مشاهده نمی شود.
وزیر صنعت گفت: براساس تصمیم دیگری واردات مواد اولیه و قطعات 
تجهیزات مورد نیاز تولی��د برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون ثبت 
سفارش آزاد اعالم شد که تولیدکنندگان می توانند از این فرصت به خوبی 

برای تامین مواد اولیه ماه های آینده و سال آینده خود استفاده کنند.

رحمانی اضافه کرد: در کنار تامین اقالم اساس��ی طرح کنترلی داریم 
که با همکاری س��ازمان حمایت و تعزیرات حکومتی و ایجاد گشت های 

مشترک تشدید شده است.
وی با بیان اینکه در برخی موارد قیمت کاال ها در بازار بیشتر از قیمت 
تمام ش��ده محاسبه شده اس��ت، افزود: ضمن افزایش نظارت ها و کنترل 
فرآیند تولید تا عرضه طرح جدیدی در س��ازمان حمایت آغاز شده است 
که با محاس��به قیمت تمام ش��ده از اجحافی که از مسیر تولید تا مصرف 

وجود دارد جلوگیری شود.
وی گفت: برخی کاال ها چند بار دس��ت به دس��ت می شود و دالل ها و 

افراد سودجو باعث افزایش قیمت می شوند.
رحمانی گفت: در جلس��ه ای با حضور دادس��تانی تهران مقرر ش��د با 
کسانی که در بازار اخالل و تخلف می کنند به ویژه بازار شب عید برخورد 

شدید شود.
رحمانی گفت: کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند و کاال های خود را 

عرضه نکرده اند حتما باید منتظر برخورد شدید باشند.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وضعیت امروز بازار حاصل 
نگاه ترس  آلود به تحریم اس��ت، گفت تجربه برجام نش��ان داد نیروی 

داخلی گره چرخ اقتصادی را باز می  کند نه نگاه بیرونی.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پویا، یکی از سؤاالتی که امروزه ذهن 
بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده منشأ برخی از نابسامانی  های 
موجود در اقتصاد کشور و میزان اثرگذاری تحریم در آن  است در این 
رابطه برخی از کارشناس��ان معتقدند که س��هم مشکالت و منشأهای 
داخلی به مراتب بیشتر از اثرگذاری تحریم است در این رابطه با وحید 

نکویی، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد کالن گفت وگو کردیم.
وی ب��ا تصریح بر اینکه اگر این روزها ش��اهد برخی نابس��امانی  های 
اقتصادی در کش��وریم، علتش هرچه باش��د اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد 
درون گرا  نیست، گفت: در شش سال اخیر تنها سیاستی که در اقتصاد 
کش��ور امتحان نشده است سیاس��ت های کالن اقتصاد مقاومتی بوده 

است.
این کارش��ناس اقتصادی با اشاره به اینکه تجلی گاه برنامه  اقتصادی 
یک دولت، برنامه های بلندمدت توس��عه آن است، گفت: برای بررسی 
سیاس��ت های کالن اقتصادی دولت باید برنامه ششم توسعه را ارزیابی 

کرد.
 نکویی با ابراز اینکه یکی از سوالت مهم ربط و تناسب برنامه ششم 
توس��عه با سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی است، گفت: برای اینکه 
مش��خص شود برنامه ششم توسعه و از این قبیل برنامه های بلندمدت 
دولت چه میزان با سند چشم انداز ۱۴۰۴ و سیاست های کالن اقتصاد 

مقاومتی هم جهت است یکی از راهکارها بررسی و تطبیق مفاد و مواد 
آنها است.

این پژوهش��گر اقتص��اد کالن با انتقاد از اینکه در برنامه شش��م که 
ب��ه تصویب مجلس رس��ید در برخی حوزه  ها به سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی بی توجهی ش��د، گفت: در ش��ش سال گذشته عملکرد دولت 
چ��ه میزان مطابق با برنامه اقتصاد مقاومت��ی بوده که اکنون بخواهیم 

مشکالت اقتصاد کشور را  به گردن اقتصاد درون گرا بگذاریم.
توج��ه وی��ژه به  حوزه آم��وزش تحقیقات و فن��اوری در جای جای 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی و بی توجهی به آن در الیحه برنامه 

ششم توسعه
نکوی��ی با اش��اره ب��ه اینکه الیحه برنامه شش��م توس��عه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس��المی ایران مش��تمل بر ۳۵ ماده و 
منضم به لیس��تی از برنامه  های ملی، طرح ها و پروژه های اقتصادی به 
مجلس ش��ورای اسالمی تقدیم شده است، گفت: تنها یک ماده از این 
۳۵ ماده و مش��تمل بر ۸ بند به آموزش تحقیقات و فناوری اختصاص 
یافته اس��ت، که به هیچ وجه نش��ان دهنده اهمیت این بخش از یکسو 
و تأمین کننده ظرفیت های قانونی مورد نیاز اقتصاد مقاومتی از س��وی 

دیگر نمی تواند باشد.
این کارش��ناس اقتصادی با اشاره به اینکه سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی مشتمل بر ۲۴ بند در تاریخ ۲۹ بهمن ماه  ۱۳۹۲ با رویکردی 
جهادی، انعطاف پذیر، فرصت س��از، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا  ابالغ 
ش��د، گفت: مهترین مس��أله ای که در مجموعه سیاس��ت های مذکور، 

به چش��م می خ��ورد  توجه به حوزه آموزش آم��وزش عالی، تحقیقات 
و فناوری اس��ت. وی با اش��اره ب��ه مصادیق توجه به ح��وزه آموزش و 
تحقیق��ات در سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومت��ی گفت: در بند ۱ به 
تأمین ش��رایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های 
انسانی و علمی کشور تأکید شده است و در بند ۲ به پیشتازی اقتصاد 
دانش بنیان، اجرای نقش��ه جامع علمی کش��ور و ساماندهی نظام ملی 
نوآوری تأکید شده اس��ت و در همین بند دولت مکلف به شناسایی و 
به کارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی و برای دسترس��ی به 

توان آفندی و اقدامات مناسب این حوزه است.
نکویی با تصریح به اینکه افزایش س��هم س��رمایه انس��انی از طریق 
ارتق��ای آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه از موارد موجود 
در بند ۵ سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی است، گفت: تبیین ابعاد 
اقتص��اد مقاومتی و گفتمان س��ازی آن به وی��ژه در محیط های علمی، 
آم��وزش و رس��انه ای و تبدیل آن ب��ه گفتمان فراگی��ر و رایج ملی از 
مواردی است که در بند ۲۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره 

شده است.
این کارش��ناس اقتصادی ب��ا بیان اینکه مهم تری��ن تجلی گاه برنامه 
اقتصادی یک دولت برنامه پیش��نهادی  ۵ س��اله توس��عه است، گفت: 
اگر به الیحه برنامه شش��م توسعه ارائه شده به وسیله دولت در همین 
مورد خاص یعنی احکام برنامه مرتبط با نظام آموزش عالی، تحقیقات 
و فناوری توجه کنیم به نادیده گرفته ش��دن اسناد باالدستی در حوزه 

اقتصاد مقاومتی پی خواهیم برد.

صادرات سیب و پرتقال ممنوع شد

تجربه  ای از برجام؛ نیروی داخلی گره چرخ اقتصادی را باز می  کند نه نگاه بیرونی

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

11 اسفند 1397

شماره 1271



اخبار

برندهای نامرغوب تایر چینی جوابگوی نیاز 
تناژهای باال در پیمایش تعیین شده نیستند

رئیس انجمن رانندگان اس��تان تهران ب��ا ابراز نارضایتی از نحوه 
توزیع الس��تیک و لوازم یدکی اظهار داشت به نظر می رسد تامین 
لوازم یدکی در دس��تور کار مدیران ق��رار نگرفته زیرا تا این لحظه 
هیچ اظهار نظری در این خصوص ارائه نشده است. عبداهلل خانعلی 
در گفت وگ��و با خبرن��گار خبرخودرو، اذعان داش��ت: چنانچه نیاز 
واقعی ناوگان باری به تایر س��نگین مرتفع نش��ود، قطعا در حوزه 
حمل بار با مش��کل مواجه خواهیم ش��د زی��را برندهای نامرغوب 
چینی جوابگوی نیاز تناژهای باال در پیمایش تعیین شده ۳۰ هزار 
کیلومتر نیس��تند. وی در ادامه افزود: در حالی مسئولین پیمایش 
۳۰ هزار کیلومتر را معیار تحویل الس��تیک ناوگان حمل و نقل در 
نظ��ر گرفته اند که در بهترین حالت هر الس��تیک تنها تا پیمایش 
۱۰ هزار کیلومتر قادر به تردد ایمن اس��ت و بیش از آن خطرناک 
خواهد بود. وی گفت: عدم نیازس��نجی درس��ت ن��اوگان حمل و 
نق��ل و عدم بهره گی��ری از دانش و فن این ح��وزه، منجر به نگاه 
دس��توری و عامرانه مدیران شده اس��ت در صورتی که فرآیندهای 
اقتصادی محاسبات خاص خود را دارد و نمی توان با نگاه دستوری 
وارد این مسائل ش��د. خانعلی با اشاره به پیگیری تامین الستیک 
اذعان داشت: سهمیه بندی هر کاالیی زمینه را برای خرید کاذب و 
احتکار فراهم می س��ازد لذا با وجود پیگیری های زیادی که صورت 
گرفت، اما به دلیل محاسبات اشتباه مدیران شاهد نحوه نامطلوب 
توزیع الس��تیک بی��ن رانندگان هس��تیم که منجر ب��ه نارضایتی 

بسیاری از فعاالن صنف حمل و نقل بار شده است.
رئیس انجمن رانندگان استان تهران با تاکید بر اینکه عمر مفید 
الس��تیک معیار مناسبی برای س��نجش نیاز کامیونداران نیست، 
گفت: با گذش��ت ۶۰درصد از عمر الستیک باید نسبت به تعویض 
آن اقدام ش��ود زیرا تردد خودروهای س��نگین با تناژ و سرعت باال 
با تایر فرس��وده قطعا خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری را در 
پی خواهد داش��ت. وی با اشاره به استفاده از برندهای معروف تایر 
در گذشته اظهار داشت: اس��تفاده از برندهای نامرغوب چینی که 
عمدتا تج��ار خصولتی وارد می کنند و حت��ی جوابگوی زیان های 
ناش��ی از کیفیت پایین آنها هم نیس��تند بازی با جان و مال مردم 
اس��ت. وی به اس��تفاده نادرست از کارت هوش��مند ناوگان اشاره 
داشت و گفت: کارت هوشمند ناوگان در واقع به عنوان کارت آمار 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد که آمار دقیقی از هر ناوگان و میزان 
پیمای��ش را در اختیار مدیران راهداری ق��رار می دهد که با توجه 
به آن می توانند تایر و س��وخت را بین رانن��دگان توزیع کنند که 

متاسفانه این کارت به ناوگان با تناژ پایین اختصاص داده نشد.
خانعل��ی در ادامه با بیان اینکه معادالت س��ازمان راهداری غلط 
است، گفت: عدم مس��ئولیت پذیری مسئولین در ارائه برنامه هایی 
ک��ه به راهداری و رانندگان ارائه می دهند باعث مش��کالت عدیده 
شد که در چند ماه اخیر نیز شاهد گالیه تعداد زیادی از رانندگان 
بودیم که علت اصلی این نابس��امانی ها عدم اطالع  دقیق از ناوگان 

باری کشور و حمل و نقل جاده ای است.

بهبود روابط بین قطعه سازان و خودروسازان 
در گرو خصوصی سازی صنعت خودرو است

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت 
باید فضای کسب و کار با کاهش تصدیگری دولت به گونه ای شکل 
گیرد که صنعتگران قادر به تولید در فضای صحیح رقابتی باشند.

سعید باس��تانی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو، به 
س��نگ اندازی در مسیر تولید اشاره داشت و گفت: تاثیر فشارهای 
سیاس��ی بر خودروسازان غیرقابل کتمان اس��ت لذا باید در وهله 
نخس��ت این ش��رکت ها به س��مت خصوصی س��ازی واقعی سوق 
داده ش��وند تا در گام بعد ش��اهد بهبود روابط بین قطعه س��ازان و 
خودروسازان باشیم. نماینده مردم تربت حیدریه، مه والت و زواره 
در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: کاهش نقش دولت به 
معنای تنها گذاش��تن خودروسازان نیست بلکه دولت باید با نقش 
رگوالتوری و تنظیم جایگاه ها از صنعت بزرگ خودروسازی کشور 
حمای��ت کند حمایت��ی که نیاز اصلی امروز صنعت خودروس��ازی 
کش��ور است. باستانی در ادامه افزود: برای حمایت از قطعه سازانی 
که مدعی پایمال ش��دن حقوق شان هستند باید سعی شود دولت 
از دخال��ت در اداره ای��ن بنگاه های بزرگ اقتصادی دس��ت بردارد 
ت��ا بتوان��د نقش حمایتی خود را بدون ایجاد ش��ک و ش��بهه ایفا 
کند و نیازهای قطعه س��ازان و خودروس��ازان و م��ردم را با تدوین 

سیاست هایی متدبرانه مرتفع سازد.

افت 4 تا 5 میلیونی قیمت خودروها در بازار
پس از موج افزایش قیمتی که در دو هفته اخیر به دنبال کاهش 
عرضه خودروسازان و ایجاد تقاضای کاذب در بازار ایجاد شد حال 
بررسی بازار خودرو حاکی از فروکش کردن قیمت ها در بازار است.
اوض��اع بازار خودرو که به گفت��ه فعاالن بازار با عرضه کم و پایه 
قیمتی باال از سوی خودروس��ازان دچار شوک قیمتی شده است، 
در هفته های اخیر شاهد حضور افراد بی تجربه ای بود که تا پیش از 
این در بازارهای دیگر بودند و با اعالم حاشیه باالی قیمتی با هدف 
کس��ب سود و جلوگیری از ارزش سرمایه واسطه افزایش قیمت ها 

در روزهای اخیر در بازار خودرو شدند.
م��وج تقاضا و روند صع��ودی قیمت خودرو که در دو هفته اخیر 
خودروس��ازان و دولت را مورد هجمه رس��انه ها و مجلس��یان قرار 
داده ب��ود از دو س��ه روز اخیر و با افزایش عرض��ه و برنامه فروش 
خودروسازان به تدریج با افت تقاضا در بازار در حال کاهش است، 
به طوری که براساس پیش فعاالن بازار با این روند قیمتی دالالنی 
ک��ه در این مدت خودروها در پارکینگ ها دپو کردند به طور قطع 

متضرر خواهند شد.
ط��رح فروش ف��وری خودروس��ازان بدون ش��ک در ایجاد وضع 
کنونی بازار خودرو و کاهش تقاضا و افت قیمت ها تاثیر گذاشته و 
در صورتی که ادامه یافته و در موعد تعیین شده تحویل متقاضیان 
شوند انتظار می رود تا پایان سال بازار خودرو به ثبات قیمتی مورد 

انتظار برسد.

سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس توضیحاتی درباره میزان 
ارزبری خودروهای تولید داخل ارائه کرد.

ب��ه گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو« به نقل از خانه ملت، ولی ملکی 
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اس��المی با اشاره 
ب��ه ضرورت حمایت از تولید خودروهای داخلی، گفت: در ش��رایط کنونی 
اگر صنایع کش��ور به درس��تی حمایت نش��وند یکی پس از دیگری دچار 

ورشکستگی شده و به تعطیلی کشیده می شوند.
خط تولید خودرو

نماین��ده م��ردم مش��کین ش��هر در مجلس ش��ورای اس��المی، افزود: 
خودروسازان زیان انباشته بسیاری را در مدت اخیر تجربه کردند؛ به طور 
مث��ال ایران خودرو ۲ هزار میلیارد و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و س��ایپا ۵ 
هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند، در صورتی که فعالیت این شرکت ها 
همانند روند گذشته ادامه پیدا می کرد این زیان انباشته در پایان سال به 

۱۵ هزار میلیارد تومان می رسید.
واردات قطعه برای تولید خودرو تسهیل شود

وی با اش��اره به راهکارهای الزم برای نجات صنعت خودروسازی کشور، 
تاکی��د کرد: در وهله نخس��ت دولت باید زمین��ه واردات قطعات موردنیاز 
شرکت های خودروس��ازی را تسهیل کند، از سوی دیگر تسهیالت با نرخ 

پایین برای خودروسازان فراهم شود تا با پرداخت به قطعه سازان، قطعات 
مورد نیاز خودرو در داخل کشور تولید شود. سخنگوی کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس ش��ورای اس��المی، با بیان اینکه ب��رای واردات قطعه به 
خودروسازان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پرداخت نمی شود، اظهار کرد: برخی 
می پندارند ش��رکت های خودروس��ازی برای واردات، از ارز دولتی استفاده 

می کنند در حالی که این موضوع کامال اشتباه است.
تولید پژو 207 به 3 هزار و 400 دالر نیاز دارد

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به میزان ارزبری خودروهای 
تولیدی توسط خودروس��ازان داخلی، خاطرنشان کرد: تولید وانت نیسان 
آریسان ۲ هزار و ۲۳۷ دالر، پژو ۲۰۶ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دالر، پژو ۲۰۷ 
به ۳ هزار و ۴۰۰ دالر ارز نیاز دارد؛ به طور مثال در گذشته برای تولید پژو 
۲۰۷ از ارز ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده می شد، اما در حال حاضر باید با 
ارز آزاد یا نیمایی -که حدود ۸ هزار تومان است- قطعات مورد نیاز  تولید 
۲۰۷ وارد ش��ود که در این شرایط خودروساز برای تولید پژو ۲۰۷ حداقل 
باید ۱۸ میلیون تومان بیش از گذشته هزینه بپردازد. ملکی ادامه داد: در 
صورتی که خودروس��از بتواند از ارز نیمایی برای واردات قطعات موردنیاز 
خود اس��تفاده کند، تولید پژو ۲۰۷ نس��بت به گذشته ۱۸میلیون افزایش 
پیدا می کند این در حالی است که اگر ناچار به استفاده از ارز آزاد شود این 

تفاوت قیمت حداقل ۳۰ میلیون تومان می شود.
هایم��ا ۱۳ هزار دالر ارزب��ری دارد بنابراین خودروس��از برای تولید این 
خودرو با ارز آزاد باید بیش از ۱۳۰ میلیون تومان نسبت به گذشته بیشتر 
هزینه کند عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی، اضافه کرد: 
هایما ۱۳ هزار دالر ارزبری دارد، بنابراین خودروساز برای تولید این خودرو 
با ارز آزاد باید بیش از ۱۳۰ میلیون تومان نسبت به گذشته بیشتر هزینه 
کند، لذا در این ش��رایط خودروس��از چگونه می تواند قطعات مورد نیاز را 

تامین کند؟.
افزایش قیمت فوالد و پالستیک از عوامل نقش آفرین در گرانی 

چهارچرخ ها
وی تصریح کرد: افزایش قیمت خودروها عالوه بر گرانی نرخ ارز، دالیل 
متع��دد دیگری نی��ز دارد به طور مث��ال قیمت فوالد، پالس��تیک و... در 
ماه های گذش��ته افزایش چشمگیری پیدا کرد، در نتیجه قیمت تمام شده 
چهارچرخ ها افزایش یافت که جامعه از بس��یاری از این مشکالت اطالعی 
ندارد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، گفت: 
عالوه بر افزایش هزینه خودروسازان در پی افزایش نرخ ارز، هزینه پرسنل، 
انرژی، خرید قطعات داخلی نیز از جمله  هزینه این ش��رکت ها محس��وب 

می شود.

میزان ارزبری خودروهای داخلی چقدر است؟

شهردار تهران اعالم کرد طرح ترافیک جدید از تابستان سال آینده اجرا 
می شود.  به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، پیروز حناچی در حاشیه 
مراسم اختتامیه همایش »تهران، چهار دهه معماری و طرح های شهری« با 
حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه درخصوص مطالبات شهرداری 
از دولت تالش زیادی در حال انجام اس��ت، گفت: خوشبختانه دولت نیز 
در این مورد گارِد بازی دارد. س��ازمان حسابرسی نیز در دستگاه هایی که 
مطالبات شهرداری از دولت بیش از همه مربوط به آنهاست مستقر شده 
است؛ بخشی از این مطالبات احصا شده و نمی توانیم بگوییم که در حوزه 
مطالبات و اس��تفاده از ظرفیت فاینانس در توس��عه حمل ونقل عمومی و 
آلودگی، حالت بن بس��ت وجود دارد. وی اف��زود: در مورد این موضوعات 
فضای خوبی به وجود آمده است و ان شاءاهلل با کمک دولت از این مرحله 
عب��ور می کنیم. حناچی گف��ت: طرح ترافیک را نیز به ش��ورای ترافیک 
می بری��م و در آنجا مصوب می کنیم؛ در ش��ورای ترافیک، نمایندگانی از 
وزارت کش��ور، پلیس راهور، ش��هرداری و سازمان حفاظت محیط زیست 
حضور دارن��د. ارزیابی تخصصی همکارانم در مورد طرح ترافیک در حال 
حاضر این است که در مقاطع کوتاه تاثیرگذار است، اما به شکل مستمر و 
در طوالنی مدت روی آلودگی و ترافیک تاثیری ندارد. حناچی خاطرنشان 
کرد: در طرح ترافیک تجدیدنظر می ش��ود و طرح جدید از تابستان سال 

آینده به اجرا درخواهد آمد.

شهرها را بدون تعیین منابع روشن به مدیران سپردیم
پی��روز حناچی در اختتامیه همایش »ته��ران، چهار دهه معماری و 
طرح های ش��هری« نیز به تجربه برنامه ریزی شهری در پایتخت اشاره 
ک��رد و گفت: در تهران بیش از پنج دهه برنامه ریزی را داریم؛ از طرح 
فرمانفرمائیان در سال ۱۳۴۷ که چند دهه برای تهیه و اجرای آن وقت 

گذاشته شد، تا اقداماتی که اخیرا انجام شده است.
حناچ��ی افزود: علی رغم تمام تالش ه��ا، علی رغم تمام دوره های که 
اراده ای نب��ود و علی رغ��م تمام دوره هایی که اراده وجود داش��ت و در 
عمل مس��یر دیگری طی ش��د، حاال فرصتی اس��ت تا هر آنچه را که 
گذش��ته مورد بازبینی قرار دهیم. ش��اید یکی از دالیل نارضایتی این 
باشد که فرآیندها را به طور کامل بررسی نکردیم و برای عوامل مخل 

و کمبود منابع، تمهیدات الزم را از پیش نیندیشیدیم.
ش��هردار تهران تصریح کرد: از دهه ۵۰ و در مصوبات ش��ورای عالی 
شهرس��ازی، تنها به موارد آب و جمعیت حساسیت نشان داده می شد 
و هیچ گاه ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری فرصت ریز شدن روی 
نتایج برنامه ها را نداشت. یا به عنوان مثال هیچ گاه فرصت پیدا نکردیم 
تا بیاموزی��م چگونه می توانیم طرف های مختل��ف پروژه ها را پای میز 

مذاکره بیاوریم؛ چرا که شاید سخت ترین بخش کار همین است.
وی گفت: همواره از موض��وع انتقال پادگان ها صحبت می کنیم، اما 

ذی نفعان دیگر این موضوع نیز برنامه های روش��ن دارند که باید مورد 
توجه قرار بگیرد؛ زبان مذاکره با آنها بسته نیست و مهم این است که 
یک استراتژی برد-برد تعریف شود تا چنین مذاکره ای به نتیجه برسد.

حناچی ادامه داد: در دبیرخانه ش��ورای عالی شهرسازی پادگان ۰۷ 
را به نتیجه رس��اندیم و برایش طرح جدیدی تعریف کردیم که هم به 
تصویب نیروهای مسلح رسید، و هم به تصویب شورای عالی شهرسازی.
وی عنوان کرد: در حوزه معماری ش��هری نیز هم دولت، هم بخش 
خصوصی و هم ش��هرداری ها نقش عمده ای دارند. مهم این اس��ت که 
کیفی��ت را هدف و اصل قرار دهیم. در پروژه ه��ای ملی نیز هر جایی 
که کیفیت را هدف قرار دادیم، به کیفیت دست پیدا کردیم. در مورد 
نقش ش��هرداری ها هم نمی توانیم بگوییم که به طور مس��تمر، مس��یر 
تعریف شده داشتیم؛ دوره هایی که در آنها نخبگان جذب شدند، نتایج 
خوب بود و دوره هایی نیز که اساس��ا فکر کردن در آنها صورت مس��أله 

نبود، طبیعتاً نتیجه خوبی را شاهد نبودیم.
ش��هردار ته��ران در ادامه س��خنان خود تصریح ک��رد: یکی دیگر از 
موضوعات مهم در حوزه طرح های ش��هری این است که اگر این چند 
دهه را دقیق بررس��ی کنیم، می بینیم که تنها در یک دهه به مقیاس 
کمتر از یک پانص��دم توجه کردیم و در باقی دهه ها کیفیت از مقیاس 

یک دوهزارم به بعد تعریف شد.

س��ید فرش��اد فاطمی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد 
ش��ریف ضمن توجه به جنبه های غیراقتص��ادی انتخاب های دولت در 
فقره بس��ته نج��ات صنعت خودرو با وجود مخالفت جدی با اس��تفاده 
از مناب��ع بانک مرک��زی، تحلیلی متف��اوت از اقتضائات دولت و دالیل 

تصمیمات اخیرش دارد. 
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف در گفت وگوهای 
متع��ددی که داش��ته هم��واره بر توجه ب��ه جنبه ه��ای غیراقتصادی 
انتخاب ه��ای دولت تاکید کرده اس��ت. در فقره بس��ته نجات صنعت 
خودرو وی با وجود مخالفت جدی با اس��تفاده از منابع بانک مرکزی، 
تحلیل��ی جالب از اقتضائ��ات دولت و دالیل تصمیم��ات اخیرش ارائه 
می کند. سیدفرشاد فاطمی که تحصیلکرده دکترای اقتصاد از دانشگاه 
کالج لندن اس��ت، عمیقاً ب��اور دارد که کمک مال��ی دولت به صنعت 
خ��ودرو بدون الزام آنان ب��رای تغییر رویه می تواند بر کوه مش��کالت 
خودروسازان بیفزاید. وی با اشاره به اشتباهات محرز سیاستگذار پولی 
در فق��ره پیش فروش خودرو و عدم نظارت صحی��ح وزارت صنعت بر 
رفت��ار خودروس��ازان، یادآوری می کند این صنعت چ��ه اندازه از ریتم 
بین المللی و جهانی خود خارج ش��ده اس��ت. استادیار اقتصاد دانشگاه 
ش��ریف در این گفت وگو ضمن بررس��ی تجربه دولت آمریکا در نجات 
جنرال موتورز، خواس��تار تغییر رویه دولت در حمایت از صنعت خودرو 

شده است. 
سوالی که خیلی ها اخیراً مطرح می کنند احتمال ورشکستگی صنعت 
خودرو در اثر تحریم و فش��ارهای داخلی مثل کاهش فروش و افزایش 
هزینه هاس��ت. از نظر اقتصادی چقدر به ورشکس��تگی خودروس��ازان 

نزدی��ک هس��تیم؟ در پدیده ورشکس��تگی م��ا با اصطالح��ات دقیق 
حسابداری مواجهیم که مصداق های مشخصی دارند. وقتی شرکتی یا 
کارخانه ای رو به ورشکستگی می رود، با معیارهایی روبه ر و هستیم که 
در علم حسابداری موجه اند و قاعدتاً در فقره ورشکستگی خودروسازان، 
باید به حس��ابداران رجوع کرد و کم و کیف کار را از آنها پرس��ید. من 
اما با توجه به وضعیت تولید این شرکت ها و گسترش مشکالت اقتصاد 
ای��ران، تصور می کنم ادامه حیات این صنعت با دش��واری هایی روبه رو 
است. البته در این باره دو تحلیل کلی وجود دارد. زمانی شما با مشکل 
مواجه می شوید اما بنیه فرد به دلیل آمادگی بدنی قبلی باالست و فرد 
قادر اس��ت در برابر بیماری مقاومت باالیی از خود نش��ان دهد. گاه اما 
فرد مورد تهاجم بیماری کس��ی است که خیلی آماده نیست و با بروز 
اولین نش��انه های حمله حتی از جانب بیماری ضعیف، تسلیم می شود. 
در کمال تاسف صنعت ما و به خصوص صنعت خودرو ما در دوره هایی 
ک��ه امکان ارتقا وجود داش��ته خود را قوی نکرده ب��ه همین خاطر با 
حمله تحریم ها، لطمه بزرگ ت��ری می بیند. معنی اقتصادی این حرف 
برای صنعت خودرو این اس��ت که با بروز تحریم ها س��ودآوری صنعت 
کاهش یافته و در نتیجه، ش��اخص های حسابداری خبر از افت جایگاه 
خودروس��ازان می دهند. این وضعیت را ممکن اس��ت بحرانی و برخی 
ورشکس��تگی لقب دهند، اما فارغ از این برداش��ت ها، مش��خص است 
صنعت خودرو در مقطع فعلی وضعیت خوبی ندارد. گفته می ش��ود به 
علت بحران نقدینگی خودروس��ازان، این شرکت ها حجم پیش فروش 
خودرو را تا یک میلیون دستگاه رسانده اند که به معنای رشد مطالبات 
معوق آنها تا مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان اس��ت. حال با توجه به زیان 

انباشته شرکت ها، احتماالً ورشکستگی این صنعت نیمه دولتی معلول 
چه عواملی اس��ت و چ��ه تبعاتی برای اقتصاد ایران ب��ه همراه خواهد 
داش��ت؟ این موضوع مهمی است و ناشی از مجموعه ای از خطاهاست. 
ببینی��د به رغ��م اینکه بنیه صنعت خودرو قوی نبوده که با مش��کالت 
فعلی روبه رو ش��ده و البته مرتکب اش��تباهاتی ش��ده، اما سیاستگذار 
پولی هم به واسطه بی توجهی به این حجم از افزایش مطالبات، مقصر 
ماجراس��ت. بعد نظارتی این مساله از س��وی وزارت صنعت هم به طور 
جدی زیر س��وال رفته است. مس��اله اصلی اینجاست، خودروساز بیش 
از توانش تعهد داده ولی دو نهادی که بایستی روی این پیش فروش ها 
کنت��رل و نظارت اعم��ال می کردن��د، وظیفه خود را انج��ام نداده اند. 
اش��تباهاتی که با توجه به قدرت شرکت های خودروساز و توان اندک 
خری��داران خ��رد برای تغییر ی��ا مقاومت در براب��ر آن، تنها با دخالت 
مقامات ناظر ام��کان کنترل دارد. این نظارت الزمه حرکت صحیح در 
مسیر اس��ت. مساله نظارت بر صنعت خودرو فارغ از آنکه بنیه تحویل 
کاال در فض��ای تحری��م چقدر بوده، باید محل بحث باش��د. این کار از 
یک س��و به بانک مرکزی مربوط است. به واقع شرکت هایی که به بهانه 
تحویل کاال اقدام به محاس��به و ارائه سود در موعدی مقرر به مشتری 
کرده اند، یک ابزار پولی را مورد اس��تفاده قرار داده اند. این ش��رکت ها 
دور از چشم ناظر پولی سود پیش پرداخت را به عنوان بخشی از مبلغ 
کاالیی که قصد تحویل آن را دارند محاسبه کرده و روی سیاستگذاری 
پولی تاثیر گذاشته اند. منظورم این است که در این فقره، خودروسازان 
یک مساله در حیطه بانک مرکزی و مرتبط با بازار پول را بدون کنترل 

یا نظارت عملیاتی کرده اند. 

اجرای طرح ترافیک جدید از تابستان در تهران

مداخله دولت و بسته نجات مالی خودروسازان 
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ب��ا فروکش کردن تب ارزهای مج��ازی در دنیا و کاه��ش ارزش انواع 
مختلف پول رمزنگاری ش��ده، توسعه دهندگان سرویس ارزکاو کوین هایو 
که ارز Monero را اس��تخراج می ک��رد، از تعطیلی آن طی هفته آینده 

خبر دادند.
به گزارش دیجیاتو،Coinhive که در سال 
۲۰۱۷ به عنوان یک س��رویس ارزکاو قانونی 
معرفی شده بود، به مالکان وب سایت ها اجازه 
می داد به جای نمای��ش تبلیغات به کاربران، 
از توان پردازش��ی سیستم آنها برای استخراج 
مونرو اس��تفاده کنند. خدمات مورد بحث که 
ب��ا اضافه کردن کد جاوا به صفحات وب فعال 
می شود، در زمان معرفی سر و صدای زیادی 

هم به پا کرده بود.
البته کوین هایو در ابتدا به صورت آزمایشی 
روی بعضی از سایت ها قرار گرفت و به عنوان 
روشی جایگزین برای کس��ب درآمد معرفی 

ش��د؛ با این حال اکث��ر کاربران از نحوه عملک��رد آن و در اختیار گرفتن 
منابع سیستم راضی نبودند و به همین خاطر، کوین هایو از مسیر قانونی 

راه به جایی نبرد.

اما محبوبیت سرویس مورد بحث نزد هکرها بسیار باال رفت و مهاجمان 
با قرار دادن کدهای کوین هایو روی اپلیکیشن های اندرویدی، سایت های 
پرطرفدار و همچنین پایگاه های دولتی، مقادیر زیادی ارز مجازی استخراج 
کردند که این موضوع منجر به مسدود شدن 
دامنه کیون هایو توس��ط نرم افزارهای ضد 
ویروس و افزونه های ضد تبلیغات مرورگرها 

شد.
حاال با ترکیدن حب��اب ارزهای مجازی و 
اوضاع نابس��امان این بازار، توسعه دهندگان 
کوین هایو اظهار داشته اند که این سرویس 
در تاریخ ۱۷ اس��فند )۸ مارس( به کار خود 

پایان می دهد.
به گفته توسعه دهندگان، در کنار سقوط 
ارزش پول های رمزنگاری شده )ارزش مونرو 
در یک س��ال اخیر ۸۵ درصد کاهش یافته 
اس��ت( و افت مبادالت در بازار، انش��عابات 
جدید مونرو و همچنین بروزرس��انی الگوریتم های استخراج آن از تاریخ 
۱۸ اس��فند، موجب ش��ده که ادامه فعالیت کوین هایو برای تیم توسعه 

توجیه پذیر نباشد.

محمدج��واد آذری جهرمی با اش��اره ب��ه اینکه در تکمی��ل زنجیره فضایی 
مس��ئولیت طراحی و س��اخت ماهواره های مخابراتی و سنجش��ی صلح آمیز 
را داریم، اظهار کرد آزمایش��گاه جدید ۱۵ تس��ت را در همین مجموعه تمیز 

پیاده سازی می کند در حالی که پیش از این برای 
انجام تست های سازگاری ماهواره ها از آزمایشگاه 

EMC صاایران استفاده می شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی افزود: 
با افتتاح این مجموعه به تکمیل زنجیره ماهواره 
مخابراتی نزدیک تر می شویم و طراحی و ساخت 
ماهواره های سنجشی و مخابراتی تسهیل خواهد 
ش��د، از همه پژوهش��گران در این عرصه تشکر 
می کنم. وزیر ارتباطات از تدوین برنامه ۱۰ ساله 
جدی��د در حوزه صنعت فضایی خبر داد و گفت: 
امروز سازمان فضایی رادیوتلسکوپ برای پایش 
امواج رادیوفضایی دارد که هدیه ای برای منجمان 
اس��ت و سرمایه گذاری آن را مجموعه عباس آباد 

داشته است.
وی بی��ان کرد: نکته حائز اهمیت این اس��ت که در تکمیل زنجیره فضایی 
گام ها استوار پیش رود، مذاکرات جدی در این خصوص داشتیم و به کاربردی 

کردن صنعت سنجش فضایی رسیدیم؛ چهار استان کاری را با سازمان مدیریت 
در نظر دارند.

آذری جهرمی گفت: تفاهم نامه با وزارت نیرو برای منابع آبی و تفاهم نامه با 
وزارت کشاورزی برای پایش سطوح زیر کشت 
س��یب زمینی داشتیم و باید با جهاد کشاورزی 
به سمتی رویم که پایش سطوح زیر کشت به 
سراسر کشور تسری یابد، همچنین کار اجرایی 
پارک گلس��تان اولین همکاری ما با س��ازمان 

حفاظت از محیط زیست است.
وزی��ر ارتباطات درب��اره ماهواره دوس��تی و 
پیام گف��ت: هرچند که ماه��واره در مدار قرار 
نگرفت، اما برنامه ای برای س��ال پیش رو داریم 
و امیدواریم ماه��واره »ناهید یک« که ماهواره 
مخابراتی اس��ت در برنامه پرتاب ق��رار گیرد، 
البته تحویل آن ب��ه وزارت دفاع در حال انجام 
است؛ همچنین ماهواره »پارس یک« به وسیله 
سازمان فضایی ساخته خواهد شد و امیدواریم در بهمن ماه تحویل داده شود؛ 
عالوه بر آن ماهواره »ظفر« تولیدی دانش��گاه عل��م و صنعت را هم در برنامه 

داریم.

راه اندازی اولین مرکز توسعه کسب و کار مبتنی بر صنعت فضاییسرویس ارزکاو کوین هایو هفته آینده به کار خود پایان می دهد

ش��رکت هایی که رویکردها و برنامه های پای��داری در برنامه ها و مدل 
کسب وکارشان لحاظ می کنند، به مزیت رقابتی می رسند؟

در سال های اخیر، تعداد زیادی از شرکت ها طیف وسیعی از راهکارهای 
»توس��عه  پایدار« را داوطلبانه به کار گرفته و اجرا کرده اند. نرخ و شتاب 
فراوان پذیرش این راهکارها، باعث شده مباحثات زیادی درباره  ماهیت 
پایداری )Sustainability( و پیامدهای بلندمدت آن برای سازمان ها 
شکل بگیرد. پذیرش فرآیندهای سازگار با محیط زیست گونه ای از تمایز 
استراتژیک اس��ت که به عملکرد برتر مالی نیز منجر می شود؟ پایداری 
ضرورتی اس��تراتژیک است که می تواند بقای شرکت را تضمین کند، اما 

لزوما به ارتقای عملکرد منتهی نمی شود؟
برخی از کارشناس��ان معتقدند پایداری به عن��وان »رویکرد معمول« 
گس��ترش می یابد؛ بنابراین، شاید به شرط الزم بقا تبدیل شود، اما شرط 
کافی نیس��ت و مزیت رقابتی ایجاد نمی کند. به عن��وان  مثال، برخی از 
ش��رکت ها به منظور کاهش هزینه ها و بهبود سودش��ان، از سیستم های 
زیست محیطی یا آب یا سیستم های مدیریت ضایعات استفاده می کنند. 
گرچه اجرای این سیستم ها به عنوان تصویب راهکارهای پایدار شناخته 
می ش��ود و در رتبه بندی های محیط زیس��تی و اجتماع��ی و حکومتی 
)ESG( لح��اظ می ش��ود، هیچ ش��رکتی انتظ��ار ندارد صرف��ا با اتخاذ 
سیاست های مذکور به مزیت رقابتی دست پیدا کند. شرکت های رقیب 

به سادگی می توانند همین سیستم ها را از طرف ثالث بخرند.
مایکل پوتر و مارک کریمر، استادان دانشگاه هاروارد، در مقاله  مشترکی 
که در HBR منتشر ش��د، به صراحت عنوان کردند »پایداری« درست 
مانند »بشردوس��تی« و در حاش��یه  چیزی اس��ت که ش��رکت ها انجام 
می دهند نه در مرکز آن و ش��رکت ها ب��ا به کارگیری رویکردهای پایدار، 
به موفقیت اقتصادی نمی رسند. بااین حال، شرکت ها با اجرای فرآیندهای 
معمول سازگار با محیط زیست، یعنی فرآیندهایی که در سایر شرکت های 
هم رده  آنها نیز اجرا می شود، اعتبار و مشروعیت خود را تثبیت می کنند.
شایان ذکر است گروهی از فعاالن و کارشناسان هم استدالل می کنند 
که پایداری می تواند نوعی استراتژی باشد که به مزیت رقابتی نیز منجر 
می ش��ود و نتایج آن در عملکرد باالتر از س��طح متوسط )مقایسه  سطح 
عالی در مقایس��ه  با س��طح خوب( قابل  مشاهده اس��ت. به عنوان  مثال، 
ش��رکت هایی که مدل کس��ب وکار خود را مبتنی بر اقتصاد گردش��ی 
)َدَورانی( نوآورانه تنظیم یا از رویکردهایی اس��تفاده می کنند که موجب 
افزایش استخدام و مشارکت و حفظ کارکنان می شود، خود را از سایرین 
متمایز می کنند. این شرکت ها با طراحی استراتژی منحصربه فردی که 
تقلید آن دش��وار است، خود را در جایگاهی قرار می دهند که به سادگی 

تصرف شدنی نیست.
اس��تدالل هر دو گروه به لحاظ مفهومی با مقال��ه  معروف و تأثیرگذار 
مایکل پورتر به نام »استراتژی چیست؟« مرتبط است که در سال ۱۹۹۶ 
منتش��ر ش��د. پورتر در این مقاله به  وضوح بازدهی و اثربخشی عملیاتی 
را از اس��تراتژی تفکیک می کند. او اس��تدالل می کند تمرکز استراتژی 
بر »متفاوت بودن« است. همچنین، ماهیت استراتژی انتخاب موقعیتی 
منحصربه فرد و ارزش��مند اس��ت که در سیستمی از فعالیت هایی ریشه 
دارد و مطابقت یافتن با آنها کار بس��یار دش��واری است. با این تعاریف، 
پایداری نوعی استراتژی متمایزکننده یا رویکردی است که لزوما از طریق 
تقلید گس��ترش می یابد و بالطبع، برای تبدیل ش��دن به مزیت رقابتی 
محدودیت های بالقوه ای دارد. در سال های اخیر، شرکت ها تا چه حد در 

تصویب رویکردهای پایداری همگرا شده اند؟ چرا برخی از صنایع سریع تر 
از دیگ��ران همگرا می ش��وند؟ مهم تر از همه، اصول عملکرد ش��رکت ها 
به لحاظ هم گرایی در رویکردهای پایداری، چه پیامدها و داللت هایی بر 

روندهای صنعت خواهد داشت؟
جورج س��رافیم و ایونیس ایانو، استادان دانشگاه هاروارد و دانشکده  
بازرگانی لندن، در مقاله جدیدش��ان به این پرسش ها پاسخ دادند. آنها 
به منظور مطمئن ش��دن از اینکه تجزیه وتحلی��ل تحقیقاتی تحت تأثیر 
 MSCI ESG تغیی��ر نمونه آم��اری ق��رار نمی گی��رد، از داده ه��ای
Ratings، بزرگ ترین ارائه دهنده داده های ESG در جهان اس��تفاده 
کردند. ESG معیارهای زیست محیطی و اجتماعی و راهبری شرکتی 
است. داده های مذکور، از ۳.۸۰۲ شرکت بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ 
به دس��ت  آمده بود. محققان متوجه شدند در اکثر صنایع، رویکردهای 
پایداری در طول زمان همگام ش��ده اند. به عبارت ِدیگر، به طور متوسط 
ش��رکت ها مجموعه فزاینده و مش��ابهی از ش��یوه های پای��داری را در 
ط��ول دوره  مذکور تصویب و اجرا کرده ان��د. درنتیجه به احتمال  زیاد، 
رویکردهای پایداری در  ح��ال  تبدیل  به فرآیندهای معمول و متداول 
هس��تند؛ یعنی نه وجه تمایز اس��تراتژیک، بلکه ضرورت اس��تراتژیک 
محس��وب می ش��وند. عالوه  بر این، محققان پس از بررسی متغیرهای 
تأثیرگذار بین صنعتی دریافتند مهم ترین عاملی که به همگرایی سطح 
باالی صنعت منجر می ش��ود، پذیرش زودهن��گام رهبر بازار یا صنعت 
درباره  رویکردها و فرآیندهای پایداری اس��ت. سایر نتایج تحقیقات نیز 
حاکی از آن بود که بیشترین سطح همگرایی در صنایعی دیده می شود 
که مس��ائل زیست محیطی و اجتماعی در مقایس��ه  با مسائل اداری از 

اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار هستند.
کیفیت و جزییات مجموعه داده MSCI ESG به محققان اجازه می داد 
رویکردها و اقدام های پایداری را از یکدیگر تشخیص دهند و داللت های 
عملکردها را جست وجو کنند. در هر صنعت، آنها مجموعه ای از فرآیندها 
یا اقدام هایی را شناسایی کردند که در طول زمان بین شرکت ها فراگیر 
ش��ده )رویکردهای معمول و متداول( و در طول زمان گس��ترش نیافته 
بودند )رویکردهای اس��تراتژیک(. نتایج تحقیقات نشان می داد پذیرش 
اقدام های پایداری اس��تراتژیک، رابطه  مثبت و درخورتوجهی با بازدهی 
س��رمایه و ضرایب ارزش گذاری بازار دارد؛ حتی اگر عملکرد مالی سابق 
شرکت را نیز مدنظر داشته باشیم. در مقابل، پذیرش رویکردهای متداول 
پایداری تأثیر خاصی بر بازدهی س��رمایه  شرکت نمی گذارد، اما ضرایب 

ارزش گذاری بازار را به طور مثبت تحت تأثیر قرار می دهد.
محققان تالش می کنند به سمت عرصه های وسیع تر پایداری سازمانی 
 شرکتی حرکت کنند؛ یعنی فراتر از تمرکز محدودی که هم اکنون درزمینه  
اقدامات پایداری و پیامدهای عملکرد بین بخش ها و صنعت های مختلف 
وجود دارد. هدف آنها توس��عه  بینش های پویا و پیچیده و چندسطحی 
از پذیرش رویکردهای پایداری در طول زمان اس��ت. مطالعات س��رافیم 
و ایانو ثابت کرد اقدام ها و رویکردها و توس��عه  پایدار، در طول زمان هم 
ضرورت اس��ت و هم وجه تمایز. برخی از فعالیت ه��ای پایداری به مرور 
زمان به بهترین راهکار اجرایی تبدیل می ش��وند، بنابراین نوعی ضرورت 
هستند. باوجوداین، در عین  حال داده ها نشان می دهد برخی از شرکت ها 
با اتخاذ تدابیر پایداری، به مزایای استراتژیک واقعی می رسند و رقبای آنها 

نمی توانند به سادگی خودشان را با این تدابیر مطابقت دهند.
HBR/zoomit :منبع

پینترسـت قصد دارد سهام خود را به صورت عمومی عرضه کند و همچنین تخمین می زند ارزش شرکت 
در چند ماه آینده به 12 میلیارد دالر خواهد رسید.

به گزارش زومیت به نقل از وال اسـتریت ژورنال، پینترسـت مدارک محرمانه ای را به منظور عرضه  اولیه  
سـهام )IPO( به کمیسـیون اوراق بهادار و بورس ارسـال کرده و قصد دارد به یک شرکت عمومی تبدیل 

شود. پینترست باور دارد تا اواخر خردادماه سال آینده می تواند ارزش خود را به 12 میلیارد دالر برساند.
پینترسـت 1.5 میلیارد دالر بودجه از طریق سـرمایه گذاری به  دسـت آورده و طبق گزارش CNBC در 
سال گذشته یک میلیارد دالر درآمد داشته است، بنابراین خبر عمومی شدن این شرکت چندان هم دور از 
انتظار نبود. پینترست شبکه  اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن عکس است که ماهانه 250میلیون کاربر از 
آن بازدید می کنند. پینترست دسته بندی های متفاوتی دارد و به منبعی برای الهام گرفتن مردم از ایده های 

مختلف مانند دکوراسیون خانه، نحوه  کادو کردن، باغبانی، تربیت فرزندان و... تبدیل شده است.
تعداد کاربران پینترست از 200 میلیون نفر عبور کرد

پینترست با این اقدام به لیستی از شرکت های فناوری مانند لیفت، اسلک و Postmates اضافه می شود 
که قصد دارند سـهام خود را به صورت عمومی عرضه کنند، همچنین به نظر می رسـد شـرکت هایی مانند 

Peloton نیز به زودی به این فهرست اضافه شوند.
پینترست به عنوان خالق ترین شرکت سال 2019 از سوی Fast Company در بخش زیبایی معرفی شده 
است. این پلتفرم هر ماه میلیون ها تصویر را در قسمت جست وجوی خود پردازش می کند و بهترین نتیجه 
را به کاربران نشـان می دهد. موتور جست وجوی پینترست با استفاده از هوش مصنوعی، الگوریتم هایی را 
توسـعه داده است که کاربران می توانند تصاویر را براسـاس رنگ پوست و رنگ مو جست وجو کنند. البته 
این یکی از زمینه هایی اسـت که پینترسـت با استفاده از هوش مصنوعی خدمات بهتری را به کاربران ارائه 

می دهد. اوان شارپ، بنیان گذار پینترست می گوید:
نتیجه  نهایی جسـت وجوی تصویری، یک محصول یا ویژگی خاص نیسـت، هدف این است هر چیزی که 
دیده می شـود به وسـیله ای قابل اسـتفاده تبدیل شـود تا کاربر زمان بیشـتری در اینترنت به جست وجو 

بپردازد.

پایداری به استراتژی رقابتی شرکت ها تبدیل می شود؟

پینترست برای عرضه 
عمومی سهام اقدام کرد

دریچــه

هم��گام با ادبیات رای��ج جهانی با تالش برای فعال س��ازی ش��تابدهنده ها 
در حوزه های اس��انس، عط��ر، طعم دهنده ه��ای طبیعی و رنگ ه��ای غذایی 
فعالیت های استارتاپی در این حوزه ها رونق می گیرد. به گزارش معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، خداوند منبعی بی نظیر از مواهب و منابع خود را 
در ایران قرار داده اس��ت. گیاهان دارویی یکی از این مواهب خدادادی است، 
بنابراین توانمندس��ازی شرکت ها در این حوزه فرصتی را مهیا کرده است تا با 
کمک فناوری و دانش اقتصاد را در کش��ور رونق دهیم، بنابراین با نفوذ علم و 
فناوری در حوزه های مختلف صنعت گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی و 
توجه همزمان به رش��د و بالندگی شرکت های فناور کوچک و تولیدکنندگان 

بزرگ کمکی برای حرکت چرخ  های این صنعت است.

نوآوری های گیاهان دارویی جذب 
شتابدهنده ها می شود

 شنبه
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به اعتقاد معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، شتابدهنده ها و استارتاپ ها 
باید به س��راغ ایده های جدید در حوزه های مختل��ف بروند تا موفقیت های 
بیشتری را کسب کنند. سورنا ستاری، در نخستین نشست شتابدهنده ها که 

در پارک فناوری پردیس معاونت علمی برگزار 
شد، اظهار کرد: شتابدهنده ها و استارتاپ ها باید 
ایده های تکراری و کپی ش��ده را کنار بگذارند و 
سراغ ایده  های جدید در حوزه های مختلف روند 
تا موفقیت های بیشتری را کسب کنند . معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: در سال 
ج��اری با انجام پیگیری ه��ای الزم بودجه ای را 
برای حمایت از ش��تابدهنده ها تامین کردیم تا 
به رونق کس��ب و کار فعالیت های دانش بنیان 
آنها کمک کنیم . به گ��زارش معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمه��وری وی در ادامه گفت: 
سال آینده نیز برنامه جدی تری برای حمایت از 
شتابدهنده ها داریم و چند برابر سال جاری روی 

آنها سرمایه گذاری می کنیم . ستاری همچنین به همکاری معاونت علمی با 
صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و گفت: در برنامه ریزی های انجام شده 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی نیز با همسو ش��دن با اهداف معاونت علمی از 

فعالیت اس��تارتاپ ها و ش��تابدهنده های فعال حمایت می  کند . رئیس بنیاد 
ملی نخبگان با اش��اره به این موضوع که سرفصل هر موفقیتی دشواری ها و 
موانع و مشکالت است، گفت: برای رسیدن به موفقیت همیشه مشکالت و 
موانعی هس��ت که باید با امید و تالش آنها را 
پشت سرگذاشت و پیش به سوی جلو رفت . 
س��تاری با تاکید بر این موضوع که دولتی ها 
نباید در س��اختار فعالیت شتابدهنده ها ورود 
کنند، گفت: ما نمی توانیم به یک استارتاپ یا 
شتابدهنده بگوییم که باید چه کار کند چون 
ساختار نوآوری با ساختار دولت متفاوت است 
و ما فقط می توانیم نشانگر الگوهای موفق به 
آنها باش��یم . وی با اش��اره به این موضوع که 
در حال حاضر یکی از مشکالت اساسی ما در 
حوزه استارتاپ ها و ش��تابدهنده ها این است 
که همه دنبال یک ایده هس��تند، گفت: باید 
حوزه های مختلفی برای فعالیت استارتاپ ها و 
شتابدهنده ها ایجاد شود. در حال حاضر ما حوزه های موفقی از جمله حوزه 
پسماند، محیط زیست و سالمت دیجیتال را معرفی کرده ایم که جا برای کار 

و طرح و ایده بسیار دارند .

بان��ک سوییس��ی Julius Baer و ش��رکت SEBA با هم��کاری یکدیگر 
پلتفرمی ایج��اد کرده اند که از طریق آن، امکان دسترس��ی به رمزارزها برای 
مش��تریان این بانک فراهم می ش��ود. جولیوس بائر )Julius Baer(، یکی از 

بانک های خصوصی بزرگ سوییس، اخیرا به طور 
رسمی اعالم کرده برای مشتریان خود دسترسی 
ب��ه رمزارزه��ا را فراه��م می کن��د. در اعالمی��ه  
منتشرشده در ۲۶فوریه ۲۰۱۹ چنین آمده است:

 SEBA جولیوس بائر مفتخر است با همکاری
Crypto AG امکان دسترسی به طیف وسیعی 
از دارایی های دیجیتال را برای مشتریانش فراهم 
کند. جولیوس بائر به ش��کلی استراتژیک با بانک 
سوییس��ی SEBA Crypto AG، فع��ال در 
زمینه  رمز ارزها، همکاری کرده اس��ت. این بانک 
فقط در س��پتامبر۲۰۱۸، توانس��ت حدود ۱۰۳ 
میلیون دالر درآمد کسب کند. در ماه های اخیر، 
برخی از مؤسس��ات مالی بزرگ  جهان، ازجمله 

Nasdaq و Fidelity و ICE، اقداماتی درزمینه  تقویت زیرساخت های خود 
به منظور پشتیبانی از رمزارزها انجام داده اند. در همین زمینه، جولیوس بائر را 
باید چهارمین نهاد خصوصی مالی دانس��ت که پس از مؤسسات مذکور، وارد 

این صنعت می شود. ورود این بانک ممکن است تأثیر مهمی درزمینه  افزایش 
آگاهی عموم و رشد صنعت رمزارزها بگذارد.

ای��ن بانک اع��الم کرده از پلتفرم ابت��کاری SEBA ب��رای ارائه  خدمات به 
مش��تریانش درزمینه دسترس��ی به رمزارزها 
اس��تفاده خواهد کرد. ه��دف از ایجاد پلتفرم 
مذکور نیز مطابق اعالم ش��رکت افزایش تقاضا 
برای دارایی های دیجیتال است. مشارکت های 
الزم برای ایج��اد و راه ان��دازی پلتفرم به پایان 
رس��یده و برای اجرایی ش��دن فقط مجوز اداره  
نظ��ارت بر بازار مالی س��وییس باقی مانده که 
انتظار می رود در کوتاه مدت این مجوز نیز صادر 
ش��ود. پیتر گرالچ )Peter Gerlach(، مدیر 
بازاریابی و عضو هیات مدیره  جولیوس بائر، گفته 
است: باور داریم دارایی های دیجیتال به عنوان 
یکی از کالس های دارایی قانونی خواهد شد و 
در سبد سرمایه گذاری مشتریان به طور مشروع 
قرار خواهد گرفت. سرمایه گذاری در SEBA موجب افزایش قدرت مجموعه  
ما خواهد شد و ما را به یکی از پیشگامان نوآوری در زمینه دارایی های دیجیتال 

تبدیل می کند.

بانک سوییسی Julius Baer دسترسی مشتریان خود به رمزارزها را فراهم می کندشتابدهنده ها و استارتاپ ها ایده های تکراری را کنار بگذارند

کارآفرینان مش��غله های زیادی دارند و مدام مش��غول کار هس��تند، به 
همین خاطر اس��ترس و اضطراب زیادی را در ط��ول روز تجربه خواهند 
کرد. کارآفرینان برای دستیابی به موفقیت باید بتوانند استرس خود را با 
راهکارهای مناسب کاهش دهند.  استرس نتیجه  فعالیت مستمر در یک 
بازه  زمانی است. وقتی برای مدت طوالنی تحت فشار قرار بگیرید و مدام 
درگیر باشید، احساس استرس خواهید کرد. استرس می تواند روی سالمت 
جسمی و ذهنی تأثیر بگذارد پس الزم است از روش های مدیریت استرس 
استفاده کنید. اولین قدم برای دستیابی به آرامش و سکون شناسایی منبع 
استرس است. گاهی رس��یدن مهلت تحویل پروژه، مشکالت خانوادگی، 

بی پولی و ... باعث استرس می شود و عملکرد ما را دچار مشکل می کند.
کارآفرینی حرفه  پرمشغله ای است که با استرس و اضطراب زیادی همراه 
می شود. در این مطلب به شما می گوییم کارآفرینان از چه روش هایی برای 

کاهش استرس خود استفاده می کنند.
یافتن نقطه  آرامش

نقطه  آرام��ش راهی برای آزاد کردن فکر و رها کردن تمام دغدغه های 
مربوط به کار اس��ت. نقطه  آرامش همان جایی اس��ت که به ش��ما امکان 
می دهد از ذهن و بدن خود بیرون بیایید و با دنیای اطراف خود وارد تعامل 
شوید. تنفس عمیق، ورزش و انجام تمرینات مدیتیشن، بهترین راه برای 
رسیدن به نقطه آرامش است. بهترین راه مدیتیشن است، برای این منظور 
یک جا بنشینید، بدن خود را در وضعیت مناسبی قرار دهید و روی نفس 
کشیدن تان تمرکز کنید. وقتی نفس عمیق می کشیم و نفس های مان را 
بیرون می دهیم، بدن مان از تمام نگرانی ها و اس��ترس ها پاک می ش��ود و 
احس��اس می کنیم هیچ دلهره و ترسی نداریم. هدف از انجام این کار این 
اس��ت که ذهن خود را پاک کنید و تمام افکاری که باعث درگیر ش��دن 
ذهن تان ش��ده اس��ت را کنار بگذارید. تمرین مدیتیشن همچنین کمک 

می کند خود را باور کنید و بهتر بشناسید.
تمام عوامل نگران کننده را یادداشت کنید

یادداشت کردن نگرانی ها به شما کمک می کند به آرامش فوق العاده ای 
دس��ت پیدا کنید. کارشناسان می گویند وقتی استرس زندگی تان را فلج 
می کند، خاطره نویسی از بهترین کارها برای از بین بردن احساسات منفی 
است. هر شب وقت بگذارید و افکار و احساسات خود را روی کاغذ بیاورید. 
نیاز نیست تمام روز را بنویسید تنها کافی است احساساتی که در طول روز 
تجربه کرده اید را یادداشت کنید. عالوه بر آن، نوشتن لیست انجام کارها به 
شما کمک می کند برای کارهای تان برنامه ریزی داشته باشید و استرس تان 
را کاهش دهید. کارهای تان را به ترتیب یادداشت کنید و نسبت به انجام 

آنها متعهد باشید.
ورزش سرعتی انجام دهید

کارآفرینانی که کارهای زیادی برای انجام دادن دارند معموالً به س��راغ 
ورزش های سرعتی می روند تا به شدت عرق کنند و میزان ترشح هورمون 
اندورفین )هورمون آرام بخش( را در بدن شان افزایش دهند. نتایج مطالعات 
نش��ان می دهد ورزش کردن روشی فوق العاده برای رها کردن احساسات 
منفی مانند خش��م و عصبانیت اس��ت. کسانی که هر روز و به طور مرتب 
ورزش می کنند عالوه بر کالری س��وزی، اضطراب و نگرانی کمتری دارند. 
پ��س ورزش موردعالقه  خود را پیدا کنی��د و به طور مداوم و روزانه انجام 

دهید.
هر صبح برای داشته های تان قدردانی کنید

حتماً برای شما هم پیش آمده که روز خود را با استرس و نگرانی آغاز 

کنید. برخی افراد شب قبل از خواب احساس نگرانی و اضطراب شدیدی 
دارند و صبح نیز با همین احس��اس از خواب بیدار می شوند. اگر شما هم 
جزو همین افراد هس��تید، هر روز صبح بعد از بیدار شدن چند دقیقه به 
داشته های خود فکر کنید و قدردان آنها باشید. پیشنهاد می کنیم لیستی 
از تمام چیزهای مثبتی که در زندگی دارید بنویس��ید. بهتر است اهداف 
روزانه  خود را هم یادداشت کنید. این کار به شما کمک می کند ذهن تان 

از فکرهای منفی و مخرب خالی شود و روی مسائل مهم تر تمرکز کنید.
توانایی های خود را شناسایی کنید

هیچ کسی نمی تواند تمام کارهایش را به بهترین نحو انجام دهد. پس 
تالش برای کنترل مس��ائل جزئی کسب و کار تنها باعث خستگی فکری 
می شود. هر فردی به کمک نیاز دارد و این کاماًل طبیعی است. پس قرار 
دادن کارهای وقت گیر به دیگران کمک می کند تمرکز خود را روی مسائل 
مهم ت��ر و جدی تر بگذارید. برخی کارها را به س��ختی می توان به دیگران 
واگذار کرد، اما داشتن انرژی و خالقیت برای انجام کارهای مهم تر ضروری 
اس��ت. کارهایی که نیاز به توجه بیشتری دارند و تأثیری قابل توجه روی 
موفقیت کس��ب و کار خواهند داشت. پیشنهاد می کنیم افراد حرفه ای و 

قابل اعتماد استخدام کنید و انجام برخی کارها را به آنها بسپارید.
با دیگر کارآفرینان در ارتباط باشید

گاهی نیاز اس��ت با کسی که درک تان می کند درباره مشکل یا مسئله ای 
صحبت کنید. مش��ورت و بازخورد گرفتن از کسانی که از نظر اجتماعی در 
شرایط یکسانی با شما هستند از میزان استرس و نگرانی تان می کاهد. اینکه 
ببینید آنها از این ش��رایط گذر کرده اند، باعث امیدواری تان می شود و ادامه  
مس��یر را برای تان آسان تر می کند. پس ارتباط بیشتری با دیگر کارآفرینان 
داشته باشید. ارتباط با مربی ها و مشاوران نیز مؤثر است. ارتباط با این افراد و 
شنیدن راه حل های شان به شما کمک می کند استرس کمتری داشته باشید.

به خودتان فرصت دهید
تم��ام کارآفرینان دوس��ت دارن��د زودتر نتیجه  کارش��ان را ببینند، اما 
نمی توانند تمام روز هفته را ۲۴ س��اعت برای رس��یدن به هدف شان کار 
کنند. فشار بیش از حد هیچ نتیجه ای جز خستگی و از بین رفتن خالقیت 
نخواهد داشت. پس به خودتان زمان دهید و برای انجام کارها عجله نکنید. 
بای��د برای خودتان مرز تعیین کنید و بگذارید کارها طبق روال خود طی 
شود. به خودتان فرصت وقت گذرانی با خانواده و دوستان را بدهید و بدانید 

چه زمانی الزم است از کار دست بکشید.
استفاده از ابزارهای کاهش استرس

توپ های نرمی برای کاهش اس��ترس تولید ش��ده اند که بسیار کارساز 
هستند. فشار دادن این توپ های نرم سبب بهبود فشار خون شده و جریان 
خون را تقویت می کند. گردش خون منظم سبب عملکرد بهتر قلب و مغز 
می شود. امروزه ابزارهای کاهش استرس در شکل ها و ابعاد مختلف عرضه 
می شوند و استفاده مداوم از آنها از شدت استرس و اضطراب تان می کاهد.

داشتن سرگرمی مناسب
داشتن سرگرمی مناسب و رها کردن کار سبب آرامش مغز می شود. پس 
فعالیت موردعالقه  خود را بیابید و برای آن وقت بگذارید. گاهی الزم است 
از کار دست بکشید و به سراغ یک بازی کامپیوتری، یک فعالیت ورزشی، 
شرکت در کالس آش��پزی، مطالعه یا تماشای فیلم بروید تا فکرتان آزاد 
شود و به آرامش برسید. پیدا کردن سرگرمی مناسب روش فوق العاده ای 

برای ارتباط با دیگران و یافتن دوست های جدید است.
Entrepreneur/ucan :منبع

راهکارهای عالی کارآفرینان برای مدیریت استرس

یادداشـت

علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی درباره خدمات تامین مالی صندوق 
نوآوری و شکوفایی مرتبط با اسناد خزانه اسالمی شرکت های دانش بنیان، این اسناد 
را نوعی از ابزار های مالی اس��المی عنوان کرد و گفت اسناد اخزا عبارت است از اوراق 
بدهی با نام موسوم به اوراق اسناد خزانه اسالمی که از سوی دولت جمهوری اسالمی 
ایران منتش��ر می ش��ود و قابلیت معامله در بازار سرمایه را داراست. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، وی افزود: در این راستا شرکت های دانش بنیانی که با دستگاه های 
اجرایی و سایر سازمان ها و نهاد ها جهت فروش محصوالت دانش بنیان قرارداد داشته 
یا دارند و طبق س��از و کار اجرایی دولت جمهوری اس��المی ایران، تمام یا بخشی از 
مطالبه خود بابت این قرارداد را از طریق اسناد اخزا دریافت کرده اند، می توانند مطابق 

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیالت بانکی قرض الحسنه دریافت کنند.

شرایط اعطای تسهیالت به 
شرکت های دانش بنیان اعالم شد



ساختن برند شخصی و پرسنال برندینگ می تواند یک کار چالش بر انگیز 
و دلهره آور باش��د و یکی از چیزهایی که باعث می ش��ود که خود را در این 
روند گم کنید این است که ندانید باید از کجا شروع کرد. حتی موفق ترین 
افراد در پرسنال برندینگ ابتدا تکنیک هایی را به کار گرفته و قانون هایی را 
رعایت می کنند تا بتوانند صدای خود را به گوش همه جهان برسانند. در 
دنیای مدرن امروز، برای موفقیت در بازار باید توجه دیگران را به خود جلب 
کنید و بازار کار همواره در حال تکامل است. پس نباید اهمیت برجسته و 
شناخته شده بودن هنگام تقاضای کار را نادیده بگیرید. پرسنال برندینگ 
منحصر به فرد خاصی نیست و همه می توانند برند شخصی خود را داشته 
باش��ند. پس شما هم می توانید از این ۱۰ قانون طالیی برای ساختن یک 
برند جذاب و منحصر به فرد استفاده کنید. ابتدا با پرسنال برندینگ بیشتر 

آشنا شویم.
پرسنال برندینگ )برندسازی شخصی( چیست؟

در دنیای رقابتی بازاریابی، اش��خاص می توانند با اس��تفاده از پرس��نال 
برندین��گ نام خ��ود را به دیگران معرفی کنند و باعث پیش��رفت ش��غل 
خود ش��وند. در گذشته، مردم برای این کار به ساخت کارت ویزیت اکتفا 
می کردند و اگر می خواستند خالقانه تر عمل کنند، از یک گرافیست برای 
طراحی لوگوی ش��خصی استفاده می کردند. امروزه با پیشرفت و گسترش 
فضای مجازی و رسانه های اجتماعی، پرسنال برندینگ تکامل یافته است 
و نیاز به مراحل پیشرفته تری دارد تا بتواند نظر مخاطبان بیشتری را جلب 
کند و افراد شما را به خاطر برند شخصی تان به یاد داشته باشند. مهم ترین 
مس��ئله این است که چگونه خود را ارائه می کنید و این ۱۰ روش به شما 

در این مسیر کمک خواهند کرد.
1. پیام خود را روی یک مسئله متمرکز کنید

در پرس��نال برندینگ تمرکز روی یک پیام کلیدی بسیار مهم است. افراد 
زیادی این تمرکز الزم را ندارند و می خواهند همه چیز را همزمان به همه ارائه 
کنند و این اشتباه رایج باعث می شود که در رقابت عقب بمانید. پس یکی از 
مهم ترین قوانین پرسنال برندینگ این است که پیام کلیدی خود را ساخته و به 
آن تکیه کنید. ممکن است هر از گاهی بخواهید تغییراتی اساسی در برندتان 
ایجاد کنید و برای این کار باید در هر کدام به پیام کلیدی آن زمان را حفظ 
کنید، نه اینکه چند پیام متفاوت را همزمان به مخاطبان خود ارائه کنید. داشتن 
چنین تمرکزی باعث آسان شدن تولید محتوا برای برند شخصی تان می شود و 

دیگران می توانند شما را براساس این پیام تعریف کنند.
نکته کلیدی برای این کار، دوری از موضوع های کلی است و باید هرچه 
می توانی��د روی موضوع های خ��اص تمرکز کنید. بهتری��ن برندها خاص 
هستند و پس از تحقیق روی بازار، روی خاص ترین نیازهای مردم تمرکز 
می کنند. پس تا جایی که ممکن است دایره موضوعات را کوچک تر کنید 
و با ثبات کامل از آن استفاده کنید تا بازار هدف، شما را به خاطر بسپارد.

 2. واقعی باشید
برای موفقیت در پرس��نال برندینگ باید بتوانید واقعی و معتبر باشید. 
مردم به راحتی می توانند برندهای غیر  واقعی و کس��انی را که فقط از روی 
برندهای دیگر تقلید می کنند، تش��خیص دهن��د و وقتی اصالت برند زیر 
س��وال رفت، مخاطبان خود را از دست خواهد داد. برای واقعی بودن باید 

با مردم در ارتباط باشید. برای این کار می توانید از فضای مجازی استفاده 
کنید و ارتباط معنی دار با مخاطبان تان داش��ته باش��ید. در واقع داش��تن 
مهارت در زمینه خاصی، یک مسئله کلیدی برای داشتن اصالت در برندتان 
است. روی نقاط قوت تان تمرکز کنید و آن را به محتوایی که ارائه می دهید 
تبدیل کنید. عالوه بر این، باید ذهن مخاطبان را همواره به خود مشغول 

کنید و هر روز با آنها در ارتباط بوده و برندتان را به آنها یادآوری کنید.
3. داستان پردازی کنید

اگر در پروس��ه پرسنال برندینگ از یک داستان استفاده نکنید، احتماال 
نصف مخاطبان خود را از دست داده اید. کسی از مونولوگ های بدون داستان 
استقبال چندانی نمی کند، مخصوصا اگر در زمینه پرسنال برندینگ باشد. 
برند شما بدون داشتن یک داستان جذاب برای همه خسته کننده خواهد 
بود و همه شعارهای تان بی اثر خواهند شد. افراد موفق در این زمینه همواره 
در همه جای دنیا با مخاطبان خود ارتباط صمیمانه ای دارند و داستان های 

پشت برندشان را برای شان تعریف می کنند.
برای گفتن داستان خود، معموالً باید از محتوای نوشته شده یا ویدئویی 
استفاده کنید. برای اینکه مردم بتوانند ارتباط بیشتری با شما برقرار کنند، 
باید داس��تان ها را شخصی نشان دهید و اس��تفاده از ویدئو در این زمینه 
بسیار کارساز خواهد بود. تمام چیزی که برای این کار نیاز دارید موبایل تان 
است که همیشه همراه شماست. از آن برای ضبط ویدئو استفاده کنید و با 
مخاطبان از طریق فضای مجازی ارتباط شخصی و مستقیم برقرار کنید و 

نظاره گر تاثیرات شگفت انگیز آن باشید.
4. ثبات خود را حفظ کنید

داشتن ثبات در پرسنال برندینگ بسیار شبیه به مقوله تمرکز روی یک 
مس��ئله خاص اس��ت. وقتی که به طور مداوم راجع به یک موضوع خاص 
محتوا می سازید و ارائه می کنید، راحت تر شناخته می شوید. از پیگیر بودن 
برندتان به هر دو صورت آنالین و آفالین مطمئن شوید و این کار از طریق 
ارتباطات و حفظ ظاهر جذاب میسر می شود. حتی کوچک ترین کوتاهی ها 
در زمینه پیگیری، باعث کاهش تاثیرگذاری برندتان می شود. اگر از جنبه 
خالقان��ه به این قضیه نگاه کنی��د، خواهید دید که این ثبات باید از لحاظ 
بصری و یا شخصیتی حفظ شود. می توانید با یک لحن دوستانه و صمیمی 
با مخاطبان صحبت کنید و برای مثال در آخر هر ویدئو از یک تکیه کالم 
جذاب استفاده کنید. این تکنیک به ظاهر ساده می تواند ارتباط عمیقی با 
مخاطبان ایجاد کند. حتی اگر برند شما ایجاب کند که با لحن جدی تری 

کار خود را پیش ببرید، ثبات نباید فراموش شود.
 5. آماده شکست باشید

شکس��ت تلخ اس��ت و طبیعتا همگی می خواهیم از آن دور باشیم، ولی 
برای داش��تن برندی که بتواند از موفق ترین ها باش��د، اول باید شکس��ت 
بخورید. والت دیزنی همیش��ه از شکست های اولیه اش گفته است و حال 
یکی از مشهورترین برندهای انیمیشن به نام اوست. وقتی در مراحل اولیه 
شکست بخورید برای آنچه که ممکن است اتفاق بیفتد آماده خواهید شد 

و به جای ترسیدن از آن، برای بهبود شرایط تالش خواهید کرد.
در واقع شکس��ت ضروری است و شما را از محدوده راحتی خود بیرون 
می کشد تا از توانایی های تان بیشترین استفاده را بکنید. موفق-ترین ها در 
پرس��نال برندینگ، همیشه با استفاده از آزمایش و خطا و اشتباهات خود 
استفاده کرده اند تا به اینجا برسند. موفقیت دائمی هیچ گاه نمی توانست این 

تجربه را در اختیار آنها قرار دهد.

6. تاثیر مثبت بگذارید
بعد از اینکه پایه های برند ش��خصی تان را گذاش��تید و تا حدی پیشرفت 
کردید، به طور کلی دو روش برای ادامه ساختن برند خود دارید: یا با دیگران 
درگیر ش��وید و تمام پل های پشت سرتان را بس��وزانید و یا به طور پیوسته 
جامعه ای پیرامون برندتان ایجاد کنید. مهم نیست شغل فعلی تان چیست و 
چه اولویت هایی دارید. این شمایید که نمایشگر برندتان هستید و این شهرت و 
آبروی ماست که باعث پیشرفت برندمان می شود. پس تاثیر مثبت بگذارید و با 
دیگران عالی رفتار کنید. نگرش مثبت خود را حفظ کنید و با کمک به دیگران 

به موفقیت خود در پرسنال برندینگ کمک کنید.
7. یک الگوی موفق را دنبال کنید

کس��انی که می خواهند در پرس��نال برندینگ موفق باش��ند باید مانند 
افراد مش��هور و تاثیرگذار ش��روع کنند و از هر روز خ��ود برای این هدف 
استفاده کنند. بس��یاری از این افراد برای موفقیت خود مسائل باب روز و 
کارهای افراد مشهور در رسانه های اجتماعی مختلف را بررسی می کنند و 
ای��ن روش ها را با تغییراتی که خود روی آنها انجام می دهند پیاده س��ازی 
می کنند. اگر رسانه های اجتماعی مختلف را خالقانه بررسی کنید و فقط 
روی یکی از آنها تمرکز نکنید، ش��ما هم می توانید به یکی از مشهورترین 

برندهای شخصی تبدیل شوید.
8. برندتان را زندگی کنید

یکی از مسائلی که پرسنال برندینگ را سخت می کند، جدا کردن زندگی 
ش��خصی از برند است. با اینکه چنین کاری ممکن است، بهتر است که از 
همان اول برندی را بس��ازید که با زندگی شخصی تان یکی باشد. این کار 
روند را بس��یار آسان تر خواهد کرد. برند ش��خصی شما باید هر جایی که 
می روید با ش��ما باشد و خود واقعی تان را نش��ان دهد و باورهای تان را به 
گوش همه برس��اند. با در نظر گرفتن این نکته، برند شما فقط یک سری 
مس��ائل کاری مثل بازاریابی و بیمه نخواهد بود، بلکه ایده  آل هایی از قبیل 

رهبری متفکرانه و مربی گری را بازتاب می دهد.
9. بگذارید دیگران داستان شما را بگویند

بهترین نوع تبلیغات از طریق روش دهان به دهان افراد انتقال می یابد. 
پرس��نال برندینگ هم از این قاعده پیروی می کند. پس با ابزاری از قبیل 
رسانه های اجتماعی، ویدئوها، سوال و جواب ها و ... تاثیر مثبتی روی ذهن 
مردم گذاش��ته و بگذارید با برداشتی که داش��تند راجع به برندتان حرف 
بزنند. در واقع بزرگ ترین سرمایه ای که در این زمینه دارید، نام و شهرتی 

است که از خود بر جای گذاشته اید.
10. میراثی بر جای بگذارید

وقتی که پرس��نال برندینگ را به مرحله ای رس��اندید که ش��هرت قابل 
توجهی دارید و جامعه خود را دارید، قدم بعدی این اس��ت که به میراثی 
برای بر جای گذاشتن فکر کنید. می خواهید با چه کارهایی و چه کلمات 
کلیدی به مردم یادآور ش��وید؟ یک برند شخصی بسیار بزرگ تر از تجارت 
است و تنها راه خارج شدن از آن، به جا گذاشتن یک میراث است. در واقع 
پرس��نال برندینگ یک پروژه مادام العمر است که همواره در حال تغییر و 
تکامل اس��ت. حتی بزرگ ترین متخصصان زمینه برندسازی می دانند که 
هیچ قانون محکم و از قبل تعیین ش��ده ای برای پرس��نال برندینگ وجود 
ندارد، ولی این قوانین مخصوصاً برای کسانی که تازه می خواهند وارد عرصه 

پرسنال برندینگ شوند حتما کارآمد خواهند بود.
 forbes , thebalancesmb :منابع

 GUCCI AND آنالیز کمپین تبلیغاتی
BEYOND از برند گوچی

برندهای پوشاک یکی از مشتریان پر و پا قرص صنعت تبلیغات هستند 
و اساسا کسب و کار آنها بر محور تبلیغات استوار است. این برندها سالیانه 
میلیاردها دالر را صرف تبلیغات می کنند و از شیوه های مختلف تبلیغاتی 
نیز بهره می گیرند؛ که البته اینفلوئنس��ر و س��لبریتی مارکتینگ یکی از 
پراستفاده ترین رویکردهای تبلیغاتی مورد استفاده برندهای پوشاک است.
گوچ��ی را اکث��ر قریب به اتفاق ما می شناس��یم. یک برند پوش��اک و 
جواهرآالت ایتالیایی گران قیمت که حضور بسیار فعالی در صنعت تبلیغات 
دارد و بخش قابل توجهی از بودجه خود را به این بخش اختصاص می دهد. 
امروز می خواهیم یک آنالیز دقیق و جامع از یکی از کمپین های تبلیغاتی 

برند گوچی داشته باشیم.
Gucci And Beyond نام یکی از کمپین های تبلیغاتی برند گوچی 
است که در پاییز و زمستان سال ۲۰۱۷ راه اندازی شد. این کمپین تبلیغاتی 
حول محور یک ویدئو می چرخد. ویدئویی که بیشتر مانند تریلر یک فیلم 
است و ترکیبی از ژانرهای علمی-تخیلی، فیلم های دهه ۵۰، ۶۰ میالدی، 

پارک ژوراسیک و جنگ ستارگان را در آن می بینیم. 
این ویدئو چه چیزی را هدف قرار می دهد؟

در اینجا می توانیم از پرس��ناهای عمی��ق و دموگرافیک های اجتماعی 
صحب��ت به می��ان بیاوریم. در گذش��ته، بازار هدف برند گوچی بیش��تر 
سلبریتی ها، گروه های سطح باالی جامعه و اینفلوئنسرهای فشن بود، اما 
ام��روزه این برند، جهت پیکان بازار هدف خود را به س��وی زنان و مردان 
سطح متوسط جامعه که بین ۲۰ تا ۵۰ سال سن دارند هدف گرفته است. 

کودکان نیز یک بازار هدف جذاب برای گوچی هستند.
بسیاری از افراد در نسل ها و سن های مختلف به ژانر علمی-تخیلی و به 
خصوص جنگ ستارگان و استار ترک عالقه دارند، بنابراین جای تعجبی 
ندارد که برند گوچی بخواهد برای هدف قرار دادن این افراد، فیلم تبلیغاتی 
خود را براساس یک ژانر علمی-تخیلی بسازد تا بتواند این افراد از جامعه 
را هدف تبلیغات خود قرار دهد. همچنین در جامعه هدف قرار داده شده، 
قطعا افرادی هس��تند که در صنعت تبلیغات و فیلم سازی فعال باشند و 
بخواهند برای پروژه های بعدی خود از فیلم تبلیغاتی گوچی الهام بگیرند.

ابتکارهای برند گوچی در بازاریابی محتوا
برن��د گوچ��ی در وب س��ایت خود و ب��ا گزینه هایی مانند فروش��گاه و 
سرویس های مشتری، به صورتی گسترده و البته موثر از رویکرد بازاریابی 
محتوایی اس��تفاده می کند. بیانیه های خبری، تصاویر و ویدئوهای پشت 
gucciandb -#  ححنه، داس��تان های بصری با کیفیت باال، هش��تگ
yond در شبکه های اجتماعی و memesهای هوشمندانه برای سرگرم 

کردن کاربران از جمله استراتژی های محتوایی گوچی هستند.
نقاط قوت

برن��د گوچی قطع��ا راه طوالنی را در پی��ش دارد، به خصوص اینکه به 
تازگی در استراتژی های بازار هدف خود نیز تغییرات زیادی را ایجاد کرده 
است. این برند در حال حاضر توانسته یک وجهه قدرتمند و معتبر از خود 
را در ذهن افراد جوامع مختلف جا بیندازد و با بیش از ۵۰۰ مرکز عرضه 
در جهان، به تمامی عاش��قان خود سرویس دهی می کند. گوچی از طریق 
فروشگاه هایی که مستقیما اداره می شوند، کنترل موثری روی کانال ها و 

شبکه های توزیع خود دارد.
محصوالت گوچی امروزه دیگر فقط به زنان منحصر نمی شوند و آقایان و 
کودکان نیز از جمله مشتریان این برند به حساب می آیند. تنوع محصوالت 
گوچی نیز بیشتر شده است. گوچی همچنین برای افزودن ارزش به برند 
خود، با شرکت های خودروس��ازی مانند فورد، جنرال موتورز و فیات نیز 
همکاری می کند. برنامه مس��ئولیت های اجتماعی و همکاری با مراکزی 

مانند یونیسف نیز بخشی از استراتژی مسئولیت اجتماعی گوچی است.
تغییر و تحوالت برند گوچی در Gucci And Beyond کامال مشهود 
است و اصال هدف این برند از راه اندازی چنین کمپینی این است که بگوید 
ما به صورت مداوم در حال تغییر و تنوع بخشیدن به کاالها و محصوالت 
خود هستیم. انجام چنین کاری در صنعت مد و فشن قطعا آسان نیست، 
اما آن چیزی که گوچی را خاص می کند این است که آنها برای رونمایی 
از محصوالت جدی��د خود، منتظر رویدادهای خاص نمی مانند، اما با این 
حال می بینیم که فروشگاه های این برند همیشه ظاهری زیبا و تازه را به 

نمایش می گذارند.

نقاط ضعف
علی رغم اینکه برند گوچی نقاط قوت بسیاری دارد، اما نقاط ضعف آن 
نیز کم نیستند. یکی از نقاط ضعف گوچی این است که مبالغ هنگفتی را 
صرف حفاظت و نگهداری از تصویر خود می کند و با این وجود، تقلیدهای 
برند، نقص عالئم تجاری و کاالهای تقلبی برند گوچی در سرتاسر جهان، 

باعث می شوند هزینه های گوچی برای حفاظت از برند خود بی اثر شود.
در باال اشاره کردیم که گوچی به محصوالت خود تنوع بخشیده است، 
اما تنوع مانند یک شمشیر دو لبه عمل می کند. اگر محدوده محصوالت 
بیش از حد گسترده باشد، می تواند منجر به تضعیف معیارهای برند شود 
و ارزش آن را کاه��ش دهد. عدم حضور تخصصی در بازار کاالهای خاص 
می تواند توجهات را کاهش داده و به همین دلیل میزان ش��ناخت از برند 

را نیز پایین می آورد.
همچنین یکی از نقاط ضعف کمپی��ن Gucci And Beyond این 
اس��ت که لباس های نشان داده ش��ده در آن برای استفاده روزانه چندان 
مناس��ب نیستند و ش��اید فقط بتوان در برخی مراس��مات خاص از آنها 
اس��تفاده کرد. این موضوع می تواند انگیزه مشتریان بالقوه برای خرید به 

واسطه این کمپین را کاهش دهد.

BRANDکارگاهبرندینگ

10 قانون طالیی برای پرسنال برندینگ

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

تهیه و تنظیم: گروه کسب و کار فرصت امروز

 شنبه
11 اسفند 1397

شماره 1271



ش��اید عجیب باش��د، اما روزانه نزدی��ک به ۵۰۰ میلیون اس��توری در 
اینس��تاگرام به اشتراک گذاشته می شود. بخش عمده ای از این استوری ها 
مربوط به کاربران ش��خصی است. البته برندها نیز در این میان سهم قابل 
توجهی دارند. امروزه نزدیک به ۵۰درصد از برندها برنامه بازاریابی شان در 
شبکه های اجتماعی را هماهنگ با بخش استوری اینستاگرام پیش می برند. 
نیم دیگری از برندها نیز هنوز نس��بت به کاربردهای بخش استوری توجه 
کافی ندارند. در این میان، فرقی ندارد که برند ما جزو کدام گروه های فوق 
است. پرسش مش��ترک برای تمام برندهای فعال در شبکه های اجتماعی 

به شرح ذیل است: چگونه محتوای برندمان را تازه و جذاب نگه داریم؟
یک��ی از راهکارهای مفی��د برای افزودن جذابیت ب��ه محتوای بازاریابی 
برندمان و اطمینان از تعاملی بودن ش��ان اس��ت. در این میان اس��تفاده از 
ابزار کمکی نظرس��نجی امکان تعامل هرچه بیش��تر برندها با مخاطب را 

فراهم می کند. 
در ای��ن مقاله هدف اصلی من بی��ان برخی از ایده های جذاب به منظور 
الهام گیری کارآفرینان است. به همین خاطر در ادامه به هفت ایده مناسب 

برای استفاده از بخش نظرسنجی در اینستاگرام اشاره خواهم کرد. 
چگونه در اینستاگرام از نظرسنجی استفاده کنیم؟

استیکر نظرسنجی )Polls( به کاربران اینستاگرام امکان طرح پرسش 
و انتخاب دو پاس��خ برای رای گیری از فالوورها را می دهد. پیش از آنکه به 
ایده های اصلی این مقاله برس��یم، بررسی نحوه استفاده از نظرسنجی در 

اینستاگرام ضروری به نظر می رسد.
در ابتدا باید آیکون اس��تیکر نظرسنجی را در گوشه باال و سمت راست 
صفحه پیدا کنیم. سپس باید انگشت مان را روی آن نگه داریم. در مرحله 
بعد نوبت به نگارش پرس��ش مورد نظرمان می رس��د. پس از آنکه پرسش 
م��ورد عالقه خود را تایپ کردیم، باید دو پاس��خ را نیز درج کنیم. به این 
ترتیب ظاهر اصلی پرسش مان آماده خواهد شد. نکته جالب در این میان 
اس��تفاده بس��یاری از برندها از اموجی های مختلف به جای پاس��خ است. 
معموال برندهایی که پرس��ش های طنز طرح می کنند، استفاده از اموجی 

را کاربردی تر خواهند یافت. 
خوش��بختانه اینستاگرام محدودیت لغت برای طرح سوال ندارد. به این 
ترتیب کاربران امکان طراحی پرس��ش های طوالنی را نیز دارند. البته باید 
توجه داشت که همیشه طراحی پرسش طوالنی بهترین ایده ممکن نیست. 
در مورد پاسخ ها ماجرا اندکی متفاوت است. بر این اساس هر پاسخ بیشتر 

از ۲۲ کلمه نخواهد بود. 
پس از آنکه نظرسنجی مان را در قالب استوری بارگذاری کردیم، نوبت به 
مشاهده پاسخ های کاربران می رسد. این کار با سادگی با مشاهده استوری 
به شیوه عادی صورت می گیرد. به این ترتیب ترکیب رای های کاربران به 
تفکیک برای ما به نمایش در خواهد آمد. به عالوه در گوش��ه تصویر آمار 

کل بازدید استوری ما نیز درج خواهد شد.
همانطور که می دانیم، اس��توری ها در اینستاگرام فقط ۲۴ ساعت قابل 

مش��اهده هس��تند، بنابراین نظرس��نجی ما نیز پس از ای��ن مدت ناپدید 
خواهد شد. در پایان ۲۴ ساعت به اشتراک گذاری نتیجه نهایی نظرسنجی 
ب��ا فالوورهای مان اهمیت باالیی دارد. به این ترتی��ب تمام افراد از نتیجه 
نظرخواهی مان مطلع خواهند شد. اگر هم قصد نگهداری نظرسنجی خود 
ب��رای مدتی طوالنی تر را دارید، به راحتی آن را در بخش آرش��یو ذخیره 
کنید. به این ترتیب کاربران همیش��ه امکان مش��اهده نظرسنجی شما را 

خواهند داشت. 
7 راهکار خالقانه برای استفاده برندها از نظرسنجی اینستاگرام

همانطور که لورن میش��لز، موس��س برند SNL، معتقد اس��ت: »هیچ 
خالقیت��ی بدون مرز و محدودیت وجود ندارد.« به طور مش��ابه، اس��تیکر 
نظرسنجی اینستاگرام نیز عالوه بر محدودیت های خود )در زمینه انتخاب 
دو پاس��خ( فرصت  عالی برای پرورش خالقی��ت برندها فراهم می کند. در 
ادامه این بخش به چهار ایده روش��نگر برای الگوبرداری کارآفرینان اشاره 

خواهم کرد. 
1. ساماندهی امتحانی کوچک

Buzzfeed به عنوان یکی از غول های عرصه رسانه بیشتر شهرت خود 
در شبکه های اجتماعی را مرهون امتحان های کوچک آنالینش است. این 
برند معتبر در فعالیت اینس��تاگرامی خود نیز از تکنیک طرح پرسش های 
جذاب اس��تفاده می کند. به همین خاطر اس��تیکر نظرس��نجی بیشترین 
کاربرد را برای آنها دارد. اگر از طرفدارهای صفحه این برند باشید، همیشه 

پرسش های متنوعی را در بخش استوری شان مشاهده خواهید کرد. 
بدون تردید طرح پرسش های جالب به عنوان یک امتحان کوچک فقط 
مخصوص برند Buzzfeed نیست. برند Vanity Fair نیز مثالی معتبر 
در زمینه کاربرد مناسب نظرس��نجی در استراتژی بازاریابی اینستاگرامی 
اس��ت. اوج خالقیت آنها در زمینه طرح پرس��ش هایی مرب��وط به ازدواج 
ش��اهزاده هری و مگان بود. به این ترتیب شمار باالیی از کاربران به سوی 

نظرسنجی های آنها جلب شدند. 
عملکرد برند Vanity Fair در زمینه طرح پرس��ش های جذاب بسیار 
فرات��ر از ماجرای ازدواج ش��اهزاده هری اس��ت. به این ترتی��ب آنها برای 
سرگرم سازی مخاطب ش��ان دست به تولید امتحان های کوچکی در قالب 
پرس��ش های تاریخی نیز می زنند. ب��ه عنوان مثال یکی از پرس��ش های 
بخش اس��توری این برند به شرح ذیل است: چه کسی در خیابان جنوبی 
شماره ۱۰ لندن زندگی می کند؟ در بخش پاسخ ها نیز نام ترزا می و ملکه 

انگلستان درج شده است. 
یکی از اقدامات جالب برند Vanity Fair در زمینه طراحی پرسش های 
خود واکنش به اتفاقات سیاس��ی اس��ت. به این ترتیب در برخی از موارد 
پرسش های آنها کامال رنگ و بوی سیاسی دارد. این امر کاربران را بیش از 
هر زمان دیگری به ارائه پاسخ و تعامل وامی دارد. بدون تردید هر استراتژی 

موفقی در زمینه بازاریابی اینستاگرامی باید تعامل کاربران را بر انگیزد.
2. نمایش کاتالوگ محصول مان

یک��ی از قوانین اساس��ی در داستان س��رایی تج��اری »نمایش به جای 
س��خنرانی صرف« اس��ت. خوش��بختانه ام��روزه پیش��رفت تکنولوژی به 
اش��تراک گذاری عکس و فیلم را بس��یار راحت کرده است، بنابراین هیچ 

دلیل��ی برای ع��دم نمایش کیفی��ت محصوالت مان از طریق ش��بکه های 
اجتماعی وجود ندارد. 

یک��ی از برترین برنده��ا در زمینه نمایش محصوالتش در ش��بکه های 
اجتماع��ی نمایندگی IKEA در ایاالت متحده اس��ت. آنه��ا با بارگذاری 
تصاوی��ری از ل��وازم آش��پزخانه برندش��ان در بخش اس��توری از کاربران 
درخواس��ت رای دادن به بهترین محصول را می کنند. به این ترتیب عالوه 
بر نمایش محصوالت مختلف، سلیقه مخاطب نیز سنجیده می شود. اگرچه 
 IKEA ام��کان نمایش محصوالت در قالب کاتال��وگ وجود دارد، اما برند
هدف دیگری را نیز پیگیری می کند. هدف اصلی آنها به روز رسانی کیفیت 
و ظاهر محصوالت هماهنگ با سلیقه مشتریان است. به همین دلیل هیچ 
راهکاری بهتر از نظرسنجی از فالوورها پیش روی آنها نیست. خوشبختانه 
در این زمینه اس��تقبال کاربران از استوری های IKEA بسیار باالست. به 
ای��ن ترتیب جامعه آماری این برند دامنه مختلفی از افراد )حتی س��اکن 

کشورهای دیگر( را نیز پوشش می دهد. 
اس��تفاده از بخش اس��توری و نظرخواهی به عنوان کاتالوگ محصوالت 
وقتی قصد معرف��ی محصوالت تازه را داریم، بس��یار جالب تر خواهد بود. 
به این ترتیب دیگر نیازی به صرف هزینه زیاد برای برگزاری نمایش��گاه یا 
پوش��ش تلویزیونی مستقیم نیست. به جای این کارها به ساده ترین شیوه 

ممکن مجموعه ای از استوری ها را بارگذاری خواهیم کرد. 
در م��ورد نمونه IKEA آنها دس��ت به اقدامی جالب نی��ز زدند. به این 
ترتیب پیش فروش س��ری جدید محصوالت آشپزخانه این برند در آمریکا 
به طور کامل از طریق اینستاگرام صورت گرفت. همین امر بازدید صفحه 
 IKEA رسمی شان را به شدت افزایش داد. نکته ای که در اینجا به کمک
آمد، امکان خرید مس��تقیم )درون برنامه( اینس��تاگرام بود. به این ترتیب 
دیگ��ر نیازی به بارگذاری لینک��ی جداگانه در بخش بیوگرافی برای جلب 

نظر کاربران نخواهد بود. 
اس��تفاده از بخش نظرس��نجی عالوه بر موارد مطرح ش��ده در باال، برای 
دریاف��ت ایده های کارب��ران در مورد نحوه مدیریت محت��وای صفحه نیز 
بس��یار موثر است. صفحه اینستاگرام خبرگزاری »فور فور تو« برای اهالی 
فوتبال بسیار شناخته شده است. آنها برای نظرخواهی از مخاطب های خود 
در زمینه بارگذاری بیش��تر تصویر یا عکس به س��راغ استیکر نظرخواهی 
اینس��تاگرام رفتند. به این ترتیب ب��ا کمترین هزینه ممکن تکلیف آینده 

صفحه شان با مشارکت فالوورها مشخص شد. 
اگ��ر به تازگ��ی فعالیت خود در زمینه ش��بکه های اجتماعی را ش��روع 
کرده ای��د، توجه به نظرات کاربران اهمیت باالیی دارد. این کار احس��اس 
نزدیکی بیش��تری بین برن��د ما و مخاطبش ایجاد خواه��د کرد. به عالوه 
کاربران وقتی تاثیر نظرات ش��ان روی فعالیت یک برند را مش��اهده کنند، 
عالقه بیش��تری به آن برند پیدا خواهند کرد. این امر ما را وارد نکته مهم 
دیگری تحت عن��وان »ایجاد رابطه عمیق ب��ا مخاطب ها« می کند. بدون 
تردید هر کسب وکار تازه ای نیاز مبرمی به این نوع از روابط با مخاطب های 

خود دارد. 
ادامه دارد ...
hootsuite  :منبع

چگونه کمپین های بازاریابی خود در سال 2019 را 
برای نسل Z جذاب کنیم؟

 The« را »نوزادان دیجیتال«، »نسل آیپد« یا Z ش��ما ممکن است افراد نس��ل
iGeneration« بنامید، اما حقیقت این اس��ت که افراد این نس��ل اکنون بزرگتر 
شده اند. نسل Z به کسانی گفته می شود که در سال ۱۹۹۷ یا سال های بعد از آن 
دیده به این جهان گش��وده اند و هم اکنون نیز نقش بسیار مهمی در جامعه دارند. 
آنها همچنین بسیار باهوش هستند؛ به این معنا که بازاریابی و فروش به آنها بسیار 
سخت تر است. نسل زدها از بدو تولد، دستگاه های دیجیتال را در میان دستان خود 
دیده اند و با س��ر انگشتان خود به دریایی از اطالعات دسترسی داشته اند. چندین 
مشخصه ممکن است برای تعریف این گروه سنی به کار رود، اما بزرگ ترین حقیقت 
ممکن است این باشد که شبکه های اجتماعی نقشی و حضوری جدی در زندگی 
اکثر افراد نس��ل Z دارد. این ش��یوه به نوبه خود، باعث ایجاد ترندهای دیگری در 
بازاریابی و تجارت نیز ش��ده است. برندها اکنون می دانند که برای جذب مشتری، 
بیانیه ها و پیام های تبلیغاتی دیگر کفایت نمی کند و باید به شیوه انسانی با مخاطبان 
خود وارد تعامل ش��وند. این روزها، نسل جوان برای صرف کردن پول، گزینه های 
زیادی را پیش روی خود می بیند. کسب و کارهایی که همواره نیم نگاهی به آینده 
دارند، باید نسل زد را در برنامه استراتژی شبکه های اجتماعی خود در سال ۲۰۱۹ 
قرار دهند. به افراد این نسل کمک کنید تا به این سوال که »چرا باید این برند را به 
جای برند دیگر انتخاب کنم؟« پاسخ بدهند و تنها از این طریق است که می توانید 
پایه های خرید مشتریان آینده خود را تقویت کنید. در ادامه این مقاله روش هایی 
را با هم مرور خواهیم کرد که با اس��تفاده از آنها می توانید یک استراتژی بازاریابی 

دیجیتال را توسعه دهید که برای نسل Z جذاب باشد و آنها را جذب کند.
اینستاگرام را در اولویت قرار دهید

اینس��تاگرام بدون هیچ شکی پرچمدار برندس��ازی بصری در عصر شبکه های 
اجتماعی است. در میان پلتفرم های جریان اصلی )فیس بوک، توییتر و اینستاگرام( 
این اینس��تاگرام اس��ت که بیشترین جذابیت را برای نس��ل Z دارد. برندهایی که 
می خواهند با نس��ل های جوان وارد تعامل ش��وند، باید بدانند که چگونه از طریق 
اینستاگرام اقدام به جذب این این افراد کنند و پایه ای قوی از دنبال کنندگان جوان 
برای خود بسازند. اینستاگرام برای برخی برندها و کسب و کارها، مانند برندهای مد 
و فشن و رستوران ها، مزیت های بسیاری نسبت به سایر کسب و کارها دارد. برای 
سایر صنایع، شاید اس��تفاده از اینستاگرام چندان استراتژی مناسبی نباشد. برای 
مثال، سرویس دهندگان مالی اساسا کسب و کارهایی بصری نیستند که بخواهند در 
اینستاگرام فعالیت کنند، اما با این حال نمونه های موفق نیز کم نیست. برای مثال، 
سرویس خدمات مالی PayPal از اینستاگرام برای بازسازی تصویر خود استفاده 
کرد. این برند همچنین یک کمپین را در اینستاگرام به راه انداخت که نشان می داد 
پی پال چه نقشی در زندگی کاربرانش دارد. برای اینکه بدانید آیا پیام های تان برای 

مشتریان جذابیت دارند یا خیر، می توانید سواالت زیر را از خود بپرسید:
• آیا افراد در زندگی روزمره خود از محصوالت یا س��رویس های ش��ما اس��تفاده 

می کنند؟
• محصوالت یا سرویس های شما تا چه حد توانسته زندگی آنها را بهبود دهد؟

• شما چگونه در حال تبدیل جهان به یک مکان بهتر هستید؟
وقتی که پیام اصلی و هسته ای خود را اصالح کردید، می توانید با همکاری یک 

اینفلوئنسر در اینستاگرام، برند خود را ترویج دهید.
سرمایه گذاری روی ویدئو را بیشتر کنید

معرفی س��رویس الیو فیس بوک در سال ۲۰۱۶ و سرویس IGTV اینستاگرام 
در سال ۲۰۱۸ نشان داد که محتوای ویدئویی آینده اینترنت را می سازد. مطالعات 
صورت گرفته نش��ان داده اس��ت که افراد نسل Z در پنج پلتفرم مختلف، به طور 

متوسط ۶۸ ویدئو را در روز تماشا می کنند.
این آمار و ارقام حکایت از این دارند که شما نیز باید روی انواع مناسب ویدئو و 
توزیع آنها در کانال هایی با بیشترین نرخ بازدهی سرمایه گذاری کنید. برندها باید 
تحقی��ق کنند و ببینند که محتوای ویدئویی چگونه می تواند به آنها در ایجاد یک 
پرسنای برند منحصر به فرد، آموزش مخاطبان و گفتن داستانی که برای مشتریان 
هدف جذاب باشد کمک کند. اما نکته بسیار مهمی که در اینجا باید به آن توجه 
داش��ت این است که برندها باید روی مخاطبانی با بیشترین عالقه سرمایه گذاری 
کنند. بس��یاری از برندها منابع خود را روی فرمت هایی مانند پرس��ش و پاس��خ، 
توضیح ها، نمایش ها و وبینارها متمرکز می کنند. حتی بهترین و ناب ترین اطالعات، 
بالاس��تفاده خواهد شد اگر به یک مخاطب که به آن  عالقه ای ندارد داده شود. در 
زمینه محتواهای ویدئویی مناسب جوانان این تاکید دوچندان می شود. قبل از اینکه 
اقدام به تولید محتوای ویدئویی برای نسل Z کنید، سواالت زیر را از خود بپرسید:

• آنها چگونه صحبت می کنند؟
• عالیق شخصی آنها چیست؟

• مهم ترین مشکل در زندگی آنها چیست؟
• آنها به چه چیزهایی روی خوش نشان نمی دهند؟

نسل Z از برندهایی که به دنبال علت ها می گردند خوش شان می آید. در دنیای 
امروز، مشکالت اجتماعی در ردیف اول مشکالت قرار دارند و هر موقع که به فید 
شبکه های اجتماعی خود نگاه می کنید می توانید نمونه هایی از آنها را ببینید. اگر 
می خواهید برای مخاطبان جوان خود جذاب باش��ید، این فرصت را به آنها بدهید 
که در مورد مس��ائلی فراتر از برند، محصول، سرویس و موارد این چنینی صحبت 
کنند. برای مثال، کانال یوتیوب Ben & Jerry مواردی فراتر از بستنی را پوشش 
می ده��د. مخاطبان این کانال می توانن��د در مورد موضوعاتی مانند تغییرات آب و 

هوایی و دموکراسی نیز در آن صحبت کنند.
اعتبار خود را حفظ کنید

دس��تگاه های هوش��مند و ش��بکه های اجتماعی یک فرهنگ همبستگی 
و ارتب��اط را ایجاد کرده اند. این روزها انس��ان ها در معرض پیام های تبلیغاتی 
بیشمار برندها قرار می گیرند. برندها باید به اعتبار خود در شبکه های اجتماعی 
توجه ویژه ای داش��ته باشند. نس��ل Z باهوش تر از نسل های قبلی خود است. 
افراد این نس��ل به راحتی اعتماد نمی کنند و قبل از اینکه از یک مرکز خرید 
کنند، در مورد آن اطالعات کامل را کسب می کنند. اگر می خواهید برای نسل 
Z جذاب باشید، اعتبار و سندیت خود در شبکه های اجتماعی را حفظ کنید. 
از آنجایی که اعضای نسل Z بیشتر به شناخت از برند برای تصمیم گیری به 
خرید متکی هستند، بنابراین ضروری است که فروشندگان یک رابطه شفاف و 
معتبر را با افراد این نسل شکل دهند تا بتوانند اعتماد آنها را جلب کرد و آنها 
را به مش��تریان وفادار خود تبدیل کنند. این روزها دیگر تاکتیک های قدیمی 
تبلیغاتی جذابیت های خود را برای نسل جوان از دست داده اند و کسب و کاری 
در این عصر موفق است که برای جذب مخاطبان از خود خالقیت به خرج دهد. 
ش��رکت ها باید روی ایجاد رابطه تمرکز کنند و شبکه های اجتماعی ابزارهای 
این کار هس��تند. این پلتفرم ها مانند یک پل ارتباطی دو طرفه بین شرکت و 
مشتری هستند. بخشیدن رنگ و بوی انسانی به پیام های تبلیغاتی نیز باعث 
افزایش جذابیت آنها می ش��ود. در نهایت، این اعتبار و سندیت شما است که 
باعث می شود مخاطبان و به خصوص نسل Z گفته های تان را جدی بگیرند. با 
تمام این تفاسیر، برندها باید از شبکه های اجتماعی به یک عنوان یک ویترین 

برای نمایش تاریخچه، هدف و منحصر به فرد بودن خود استفاده کنند.
daartagency :منبع

ایستگاهبازاریابی 7 راهکار خالقانه برای بهره مندی از مزایای نظرسنجی اینستاگرام)1(

برندها چگونه از نظرسنجی اینستاگرام در استراتژی بازاریابی شان استفاده می کنند؟
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چگونه بدون ایجاد مقاومت در سازمان 
نوآوری ایجاد کنیم؟

رهبران کسب و کار می دانند که نوآوری، برای رشد و موفقیت 
یک شرکت بسیار مهم است، ولی شناسایی ایده های خالقانه در 
س��طح شرکت، معموال اعتراض ش��دیدی را به همراه دارد، زیرا 
افراد شرکت از این می ترسند که هرگونه نوآوری ممکن است در 
عملیات کس��ب و کار اختالل ایجاد کند. الزم نیست تمام افراد 
س��ازمان خود را درگیر فعالیت های مربوط ب��ه نوآوری نمایید. 
تیم های نوآوری کوچک اگر س��اختار درس��تی داش��ته باشند و 
مورد حمایت قرار گیرند می توانند بدون اختالل در عملیات های 

روزمره  کسب و کار، تعداد زیادی ایده  ارزشمند تولید کنند.
کارهای زیر به شما کمک می کنند تا بدون هرج و مرج بتوانید 

در کسب و کار خود نوآوری ایجاد کنید:
1-اعضای تیم نوآوری را شناسایی کنید

یک گروه ش��ش تا هش��ت نفره انتخاب کنید ک��ه به نوآوری 
عالقه داشته باش��ند. افرادی را انتخاب کنید که از فعالیت های 
خالقانه ل��ذت ببرند و رهبرانی قوی ب��رای هدایت تیم نوآوری 
جدید باشند. برخی شرکت ها این افراد را از همان بخش یا گروه 
واقع در سازمان)مثل گروه طراحی یا توسعه( انتخاب می کنند. 
ولی با این حال اگر این اعضا از بخش های مختلف کس��ب و کار 
و به طور متنوع انتخاب ش��وند،  تی��م موفق تر عمل خواهد کرد. 
این تنوع باعث می ش��ود افرادی ب��ا تجربه های متنوع و مختلف 
در گ��روه قرار گیرند و در نتیجه ایده ها و نوآوری های بیش��تری 

خلق شود.
2- دستورالعمل تنظیم کنید

در هر گروهی که برای توسعه ایده های خالقانه ایجاد می شود 
باید دس��تورالعمل هایی وجود داش��ته باش��د ت��ا از هرج و مرج 
جلوگیری شود. مثال یکی از این دستورالعمل ها ممکن است این 
باشد که هیچ کس حق ندارد ایده ها را نقد کرده یا رد کند. یک 
ایده خاص ممکن اس��ت از نظر تجاری امکان پذیر نباش��د)مثال 
خیلی هزینه بر یا وقت گیر باش��د(، ولی با این حال ممکن است 
ایده ای دیگر را به ذهن ما برس��اند، بنابراین هر ایده ای به جای 
خود ارزش��مند است و بدون اینکه نقد ش��ود باید ارائه گردد تا 

ایده ها پیشرفت کنند.
اگ��ر ایده های اولیه م��ورد انتقاد قرار گیرند ی��ا نادیده گرفته 
ش��وند، گ��روه نمی تواند به ای��ده ای که به رش��د و ثروت منجر 

می شود دست یابد.
3-ایده های مهم تولید کنید

ی��ک روش ب��رای ش��روع ی��ک جلس��ه ِ گروهی، این اس��ت 
ک��ه تع��دادی ایده  مهم داش��ته باش��ید. می توانید جلس��ه را با 
ش��کایت های مش��تریان، درخواس��ت   ویژگی جدی��د، نیازهای 
برآورده نش��ده  محصوالت در بازار، روندهای صنعت و روندهای 

محصول شروع کنید.
همه این موضوعات یا ایده های مهم، مش��کالتی هس��تند که 
باید حل ش��وند یا فرصت هایی برای ایجاد خدمات یا محصوالت 
جدید هستند. هر شرکت باید لیستی از ایده های اساسی داشته 
باشد تا بتواند جلسات توفان فکری یا جلسات گروهی خود را با 

مطرح کردن آن اید ه ها آغاز کند.
4-برای جلسات ایده گروهی، برنامه ریزی کنید

با اس��تفاده از جلس��ات تیمی که گهگاهی ب��رای تولید ایده 
تشکیل می شوند می توان ایده های ارزشمندی را در دوره  زمانی 
کوتاهی خلق کرد. افراد با استفاده از ایده های مهم می توانند فکر 
خود را توس��عه دهند و انواع مسائل را حل کنند یا فرصت های 

جدید کسب و کار را شناسایی کنند.

5-افراد را تشویق کنید جلسات فردی تشکیل دهند
تک تک اعضای تیم باید تشویق شوند تا خودشان برای توسعه  
ایده وقت بگذارند. این ایده ها ممکن اس��ت تعمیمی از ایده های 
مورد بحث در جلسات گروهی باشند، یا ممکن است موضوعات 
جدیدی باش��ند که قبال بررسی نشده اند. برخی از این ایده های 
فردی را می توان به عنوان ایده  اساس��ی در جلس��ات بعدی تیم 
مطرح کرد. روش جلس��ات توفان فکری ف��ردی می تواند باعث 
ایجاد تفکر خالقانه ش��ود و این تفکر را به عادت روزانه تک تک 

اعضای تیم تبدیل سازد.
اگر کس��ب و کار ش��ما در ح��ال حاضر هیچ برنام��ه  ای برای 
نوآوری ندارد، یا اگر برنامه  شما کارآمد نبوده است، پس همین 
امروز دس��ت به کار ش��وید و ی��ک تیم نوآوری ایج��اد کنید. از 
آنجایی که این تیم نوآوری، ایده های ارزشمندی را برای شرکت 
ش��ما خلق می کند، ب��ا ایجاد تیم های بیش��تر می توانید جریان 
ایده ه��ای خالقان��ه را گس��ترش دهید. در این ص��ورت به طور 
پیوس��ته فرهنگ نوآوری را در سرتاسر سازمان توسعه خواهید 

داد.
entrepreneur/modirinfo  :منبع
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لئوناردو دی کاپریو، بازیگر برنده جایزه اسکار و سفیر صلح سازمان ملل 
متحد اس��ت که در فیلم های مطرحی همچون تایتانیک، تلقین و جزیره 
ش��اتر به ایفای نقش پرداخته اس��ت. اگرچه وی در ح��ال حاضر یکی از 
ثروتمندترین بازیگران هالیوودی به حس��اب می آید، با این حال در طول 
زندگی خود با بحران های مختلفی مواجه ش��ده اس��ت ک��ه از جمله آنها 
می ت��وان به طالق والدین او در س��ن یک س��الگی و زندگی همراه با فقر 
اش��اره کرد. با این حال اس��تعداد و تالش های او در این عرصه باعث شد 
تا بازیگر سرش��ناس سینما، رابرت دنیرو به نوعی استعداد وی را کشف و 
او را وارد جدیدترین اثر سینمایی خود )فیلم زندگی این پسر( نماید. وی 
پ��س از این نقش آفرینی در کنار مطرح ترین بازیگر مرد آن دوران )رابرت 
دنیرو(، موفق شد تا توجه اهالی سینما را به سمت خود جلب کند. درواقع 
این نقش آفرینی سکوی پرتاب وی برای همکاری با ستارگان دیگری نظیر 
جانی دپ و نخس��تین نامزدی جایزه اس��کار در س��ن ۱۹ سالگی شد. در 
نهایت نیز در سن ۲۳ سالگی اثر جاودانه تایتانیک را بازی کرد که منجر به 
شهرت جهانی وی گشت. بدون شک دی کاپریو از جمله افرادی است که از 
دل یک شرایط بسیار سخت بیرون آمده و خود را به عنوان یک بازیگر توانا 
مطرح کرده است. بدون شک این حجم از موفقیت دارای رازهایی است که 

در ادامه به بررسی هفت مورد از آنها خواهیم پرداخت. 
1-افراد برنده شکست خورده هایی هستند که تسلیم نشده  و 

بهترین واکنش را در برابر آن داشته اند
همان طور که در بخش مقدمه نیز عنوان ش��د، دی کاپریو اگرچه فردی 
بس��یار بااستعداد محس��وب می ش��ود و همین امر نیز باعث شد تا رابرت 
دنیرو ش��یفته بازی وی شود، با این حال وی بارها در طول زندگی خود با 
شکست هایی مواجه شده است که به عقیده خود او می تواند برای هر فردی 
به منزله پایان کار باشد. درواقع اگرچه وی بازیگری را از سنین کودکی آغاز 
کرد، با این حال هیچ یک از نقش آفرینی های وی تا قبل از ۱۶ سالگی، ابدا 
پروژه های موفقی نبوده و میزان شکست هر یکی از آنها به حدی بوده است 
که هیچ یک از هم بازی های آن دوران وی نتوانستند تا در عرصه بازیگری به 
سطحی قابل قبول دست پیدا کنند. با این حال شکست برای وی به معنای 
تسلیم شدن و مانعی جدی برای تحقق رویاها نبوده و همین امر باعث شد 
تا او برای رس��یدن به جایگاه مدنظر خود، تالش��ی جدی را داشته باشد. 
جالب است بدانید اگرچه در کارنامه وی فیلم های بسیار شاخصی به چشم 
می خورد، با این حال وی تا دو سال قبل موفق به کسب جایزه اسکار نشده 
بود. این امر خود فش��ار رس��انه ای و منتقدان را برای وی به همراه داشته 
اس��ت. با این حال وی در تمامی مصاحبه های خود عنوان کرده است که 
از کسب این جایزه ناامید نشده و حتما روزی آن را به دست خواهد آورد 
که خود به خوبی بیانگر روحیه و انگیزه بس��یار باالی وی است. به همین 
خاطر نیز دی کاپریو توصیه می کند که شکست را تنها به عنوان یک کالس 
درس و هشدار برای اینکه نیاز به پیشرفت بیش تری دارید، در نظر بگیرید. 

2-شجاعت متفاوت بودن را داشته باشید 
اگرچه بسیاری از هم بازی های دوران کودکی دی کاپریو، رویای بازیگری 
وی را به تمسخر می گرفتند و وی بارها در طول دوران دانشجویی به علت 
رفتار متفاوتی که داشت، مورد آزار و اذیت سایرین قرار گرفت، با این حال 
وی از همان ابتدا نیز دست از متفاوت بودن برنداشت. در دنیای بازیگری 
نیز وی هیچ گاه از قبول نقش های متفاوت واهمه نداشته و نمی توان وی را 
به یک س��بک بازی محدود دانست. به همین خاطر نیز در راستای کسب 
موفقیت، الزم اس��ت تا این باور را در خود ش��کل دهید که نباید به مانند 
افراد دیگر خصوصا افرادی که موفق نشده اند تا به جایگاه باالیی دست پیدا 

کنند، رفتار کنید. 
3-موفقیت یک هدف محسوب نشده و سفری ابدی است 

هیچ نقطه پایانی را نمی توان برای افراد موفق تصور کرد. به همین خاطر 
بهتر اس��ت تا بیش از حد خود را درگی��ر اعداد، عناوین و آمارها  نکرده و 
تالش کنید تا از فرصتی که زندگی در اختیار شما قرار داده است، نهایت 
اس��تفاده را داشته باشید. در برخی از نقش آفرینی های دی کاپریو می توان 
آث��اری را یاف��ت که کامال پایین تر از حد تصور ب��وده، با این حال وی آنها 
را ی��ک تجربه تلخ به حس��اب نیاورده و متفاوت ب��ودن نقش ها را یکی از 
عالقه مندی های خود در دنیای س��ینما می داند. بسیاری از تحلیلگران بر 
این باور هستند که وی می توانست با تکرار برخی از نقش های موفق خود، 
جوایز به مراتب بیشتری را به دست آورد، با این حال خود او معتقد است 
ک��ه یک بازیگر باید نقش های کامال متفاوت از یکدیگر را در کارنامه خود 
داشته باش��د، در غیر این صورت نمی توان وی را بازیگری توانا به حساب 
آورد. در نهای��ت نیز لئون��اردو توصیه می کند که هیچ نقطه پایانی را برای 
زندگی خود مش��خص نکرده و تالش کنید که تا پایان عمر خود اهدافی 
را داش��ته باشید. در غیر این صورت در نقطه ای مشخص متوقف خواهید 
ش��د. همچنین الزم است تا برای رس��یدن به اهداف خود صبر کافی نیز 
داش��ته باشید، در غیر این صورت ناامیدی و فشار بیش از حدی را تجربه 

خواهید کرد. 
4-برای مدت طوالنی در منطقه امن زندگی خود باقی نمانید 

ب��ه عقیده دی کاپریو افراد باید همواره خود را در معرض چالش های 
گوناگ��ون ق��رار دهند تا به ف��ردی کامل تر تبدیل ش��وند. درواقع اگر 
بخواهید تا پس از کس��ب چند موفقیت، دچار غرور ش��ده و در تالش 
برای حفظ وضع موجود باش��ید، بدون ش��ک در م��دت زمان کوتاهی 
جایگاه خود را به فردی دیگر خواهید داد. این امر به این خاطر اس��ت 
که امروزه در هر عرصه ای ش��اهد رقابت ش��دید هس��تیم و همین امر 
باعث می ش��ود تا بهترین ماندن نیازمند تالش و بهبود مداوم باش��د. با 
نگاهی به کارنامه کاری وی نیز به درس��تی حرف-های او پی می بریم. 
درواق��ع دی کاپریو نقش یک عاش��ق، جنگجو و یا حت��ی تبهکار را به 
ص��ورت کام��ال واقعی و فوق العاده بازی ک��رده و برای هر یک مدت ها 
ت��الش و تمرین کرده اس��ت. برای مث��ال او برای فیلم بازگش��ته که 
منجر به جایزه اس��کار شد، مدت ها تحت تمرین های ورزشی و کسب 
مهارت  ه��ای مختلف بوده اس��ت تا ب��ه خوبی بتواند نق��ش خود را به 

صورت واقع��ی بازی کند. این موفقیت به حدی تاثیرگذار بوده که نام 
کوچ��ک وی به عنوان س��مبل تالش برای به دس��ت آوردن هدف، به 

دیکشنری آکسفورد اضافه شد. 
5-اطمینان به خود بهترین لباس محافظ خواهد بود 

با حضور در دنیای هالیوود و زیر ذره بین قرار گرفتن توس��ط رس��انه ها 
و منتقدین، ممکن است ش��ما تمایل پیدا کنید تا در سبک زندگی خود 
تغییراتی را اعمال نمایید. با این حال این امر تنها بیانگر آن خواهد بود که 
شما به اندازه کافی به خود اطمینان نداشته و در تالش برای زندگی کردن 
با قواعد دیگران و راضی کردن همگان هس��تید. در این رابطه در صورتی 
که از ش��خصیتی قدرتمند برخوردار نباش��ید، بدون ش��ک محیط بیرون 
بیش ترین تاثیر را روی شما خواهد داشت. به همین خاطر توصیه می شود 
تا کنترل زندگی خود را در دس��ت گرفته و اجازه ندهید که صحبت های 
دیگران باعث انجام اتفاق و یا تغییری در شما شود که نسبت به آن تمایلی 
را ندارید. درواقع این امر که خودتان باشید، بدون شک جذابیت به مراتب 
باالتری را برای س��ایرین به علت منحصر به فرد ب��ودن، به همراه خواهد 
داش��ت. اگرچه وی در محله فقیرنشین بزرگ شده است، با این حال این 
امر باعث نشد تا وی تحت تاثیر این شرایط بد قرار گیرد و به سمت انواع 

فساد کشیده شود.  
6-از معجزه لبخند غافل نشوید 

اگرچه دی کاپریو شش مرتبه نامزد جایزه اسکار شده، با این حال واکنش 
وی پس از عدم دریافت هر یک از آنها تنها لبخند بوده است. درواقع وی از 
جمله بازیگرانی است که همواره در تالش است تا در برابر لحظات سخت 
زندگی، آرامش خود را حفظ کند. همین امر نیز به وی کمک کرده است تا 
بدون توقف به کار خود ادامه دهد. در نهایت لبخند می تواند اوضاع روحی 
شما و افراد اطراف تان را بهبود بخشد. به همین خاطر نباید از اهمیت آن 

خصوصا در لحظات سخت زندگی خود غافل شد. 
7-تنها کارهایی را انجام دهید که به آن عالقه دارید 

بدون عالقه مندی به یک کار، ش��ما نمی توانید ب��ه باالترین جایگاه آن 
حرفه دست پیدا کنید. به همین خاطر توصیه می شود تا از همان ابتدا تنها 
به س��راغ کارهایی بروید که بیش  از هر چیزی نسبت به آنها تمایل دارید. 
اگرچ��ه دی کاپریو همواره خود را یک عالقه مند به دنیای س��ینما معرفی 
کرده، با این حال وی در زمینه صلح جهانی و محیط زیس��ت نیز اقدامات 
بس��یاری را انجام داده اس��ت. اگرچه بسیاری این اقدام وی را یک حرکت 
تبلیغاتی عنوان کرده اند، با این حال او اعالم کرده است که هیچ گاه اجازه 
نخواهد داد تا حرف های منفی باعث ش��ود تا از انجام کارهایی که دوست 
دارد، کناره گیری کند. جالب اس��ت بدانید که وی در این زمینه نیز کامال 
درخشان عمل کرده و چندین مدال افتخار را به علت خدمات خود از سوی 
س��ازمان ملل دریافت کرده است. لئوناردو دی-کاپریو حتی برای بازی در 
برخی از نقش های مورد عالقه خود، حاضر به کاهش دستمزد شده است 

که خود بیانگر اولویت بندی درست وی است. 
ادامه دارد ...
knowstartup :منبع
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اهواز- شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با 
این باور که تعامالت برون و درون س��ازمانی موجب رشد و بالندگی 
ش��رکت می ش��ود، گفت: هم افزایی اساس کار و در جهت پیشبرد 
اهداف و تحقق برنامه های کالن ش��رکت یک اصل محس��وب می 
شود. مهندس سید عبداهلل موسوی در نشست با رئیس و مسئوالن 
بهداشت و درمان صنعت نفت  اهواز افزود: حفاری مهمترین حلقه 
زنجیره فرآیند تولید نفت و گاز است و این شرکت نقش اساسی در 
امر تولید و پاس��خگویی به برنامه های صنعت نفت کش��ور ایفا می 
کند. وی با اش��اره به تاسیس  ش��رکت ملی حفاری به فرمان امام 
خمین��ی )ره( اظهار کرد: در حالی این ش��رکت با حدود چهار هزار 
نیروی انس��انی در دی ماه س��ال ۵۸ آغاز ب��ه کار کرد، هم اینک با 
توسعه فعالیت ها و بکارگیری فناوری های نوین،  مجموعه کارکنان 
آن به بیش از ۱۸ هزار نفر بالغ می گردد که در بخش های عملیاتی، 
خدمات فنی و مهندسی، پشتیبانی و ستادی به کار اشتغال دارند. 
موسوی در پیوند با این مطلب به برخورداری شرکت از ۷۲ دستگاه 
حفاری خشکی و دریایی و مجموعه یکپارچه خدمات جانبی اشاره و 
گفت: سالمت کارکنان به عنوان سرمایه اصلی سازمان و نگهداشت 
و اس��تفاده بهینه از تجهیزات و کاربرد به هن��گام فناوری ها با روز 
آمد نمودن دانش فنی و تلفیق علم و تجربه، س��بب رشد و توسعه 

این شرکت در چهار دهه گذشته شده است. مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران  شکل گیری بهداشت و درمان به موازات فعالیت های 
صنعت نفت در کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: سازمان بهداشت 
و درمان بخش مهمی از صنعت نفت است که نقش ارزشمندی در 
حفظ سالمت و درمان کارکنان بر عهده دارد و با توجه به ارتباطات 
فیمابین بس��ط روابط سازمانی و اس��تفاده از خدمات این مجموعه 
خاصه در حیطه طب صنعتی و معاینات ادواری و مباحث مربوط به 
فوریت های پزشکی مورد تاکید است. در این نشست رئیس بهداشت 
و درمان صنعت نفت اهواز سوابق همکاری میان این سازمان و شرکت 
ملی حفاری ایران و ش��ناخت جامع از وظایف سازمانی، حساسیت 

های مترتب از نظر بهداشت و درمان با توجه به ریسک های عملیاتی 
در این ش��رکت را تشریح کرد. دکتر فرهاد کالنتری گفت: بهداشت 
و درمان صنعت نفت در اس��تمرار همکاری های سازمانی، آمادگی 
کامل برای توسعه خدمات در بخش های مختلف بهداشت، درمان، 
خدمات بالینی، پزشک خانواده و اورژانس های پیش بیمارستانی را 
دارد. وی با بیان اینکه ماموریت اصلی این سازمان صیانت از نیروی 
انسانی است، افزود: خدمات طب صنعتی و معاینات دوره ای کارکنان 
صنعت نفت که پیش از این مختص کارکنان رس��می شرکت های 
نفتی بود با تاکید مقام عالی وزارت نفت هم اکنون ش��امل سطوح 
مختلف کارکنان می ش��ود. کالنتری اظهار کرد: پایش و غربالگری 
بهداشت و سالمت بخشی از وظایف سازمان بهداشت و درمان است 
که به جد دنبال می کند و تالش بر این است تا با توجه به شرایط کار 
از جمله در شرکت هایی نظیر ملی حفاری، موضوع سالمت به موازات 
مسائل بهداشتی مورد اهتمام واقع گردد. در این جلسه که سرپرست 
معاونت مدیرعامل در عملیات حفاری، مدیر HSE   و فوریت های 
پزشکی و سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت ملی حفاری ایران 
و مدیران بخش های مختلف بهداش��ت و درمان صنعت نفت اهواز 
حضور داشتند ضمن بیان نقطه نظرات و پیشنهادات ، راه های توسعه 

همکاری های دو مجموعه و موارد قراردادی   بررسی شد.

اصفهان - قاسـم اسـد - ش��هرداری اصفهان به عنوان اولین 
شهرداری کشور، تقدیرنامه شانزدهمین جایزه ملی تعالی سازمانی را 
دریافت کرد.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
قدرت اهلل نوروزي شهردار اصفهان در شانزدهمین همایش ملی تعالی 
سازمانی با حضور مقامات، مدیران ارشد سازمان ها و متخصصان در 
مرکز همایش هاي بین المللي صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران 
اظهار کرد: شهرداری اصفهان تعالي سازماني را با یک نگاه جامع در 
همه س��ازمان ها دنبال کرده و آن را به بدنه وسیع شهرداري تعمیم 
داده است. ش��هرداري اصفهان موفق شد خود را در معرض قضاوت 
علمي کارشناسان مبرز قرار دهد. ما از ابتدا با برنامه وارد میدان ارزیابی 
تعالی س��ازمانی ش��دیم و این کار، گام مهمي براي ارزیابي سازمان 
ها و موسس��ات عمومي غیردولتي که مسئول ارائه خدمات عمومي 
هستند، به شمار می رود.  وي تصریح کرد: شهرداري ها داراي وظایف 
متعددي هستند به نحوي که هیچ شهروندي از دایره شمول خدمت 

شهرداري ها خارج نیست. شهرداري ها در ارائده خدمات نمي توانند 
هیچ تبعیضي قائل ش��ده و هیچ مس��ئله اجتماعي نمي تواند، مانع 
خدمت رس��اني شهرداري به توده مردم ش��ود.   شهردار اصفهان با 
اش��اره به موضوع بهره وري، ادامه داد: با وجود اینکه همیش��ه از واژه 
"بهره وري" استفاده بسیاري مي شود بهره وري یکي از مظلوم ترین 
واژه هاست. بهره وري مبتني بر اثربخشي و کارایي اما در عین حال 

یک حلقه گمشده در سازمان ها و مدیریت هاست؛ بنابراین ما با شعار 
"اداره ارزان شهر" آمدیم که براي این موضوع ناگزیریم به اثربخشي 
و کارایي اتکا کنیم؛ به همین دلیل تحقق "تعالی سازمانی" یک نیاز 
برای ما به حساب می آید.   در این راستا شهردار اصفهان با حضور در 
شانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی در مرکز همایش های بین 
المللی صدا و س��یمای جمهوری اسالمی ایران، تقدیرنامه شهرداری 
اصفهان را از دست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت کرد.  
مدل تعالي سازماني الگویي جامع در سنجش توان عملکرد سازمان 
است. مدل تعالي سازمانی در ایران با سابقه حدود ۱۷ سال برگرفته 
از مدل جهانی کیفیت اس��ت که در طول زمان دچار تغییر و بهبود 
شده است.  جایزه ملی تعالی س��ازمانی از سال ۱۳۸۲ در چارچوب 
برنامه های توسعه کش��ور و با هدف رقابت پذیری، ارتقای بهره وری 
و توسعه نظام های مدیریت در شرکت ها و سازمان ها، از سوی وزارت 
صنایع و معادن معرفی و نظام نامه آن توسط وزیر صنعت ابالغ شد. 

ساری - دهقان - به مناسبت بزرگداشت میالد حضرت فاطمه 
)س( و روز زن جش��نی با حضور بانوان ش��اغل در صنعت آب و برق 
مازندران در تاالر مهرگان ساری برگزار شد. به گزارش خبرنگار تیرنگ 
و به نقل ازاداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
روستایی مازندارن؛ هر ساله به میمنت خجسته میالد حضرت فاطمه 
زهرا )س( و گرامیداشت مقام شامخ زن و مادر جشنی با حضور تمامی 
بانوان ش��اغل در صنعت آب و برق مازندران برگزار می شود ، امسال 
این جشن با شکوه با حضور مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل آبفار 
مازندران، مهندس افضلی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران 
و گلستان همچنین مهندس شهابی مدیر عامل شرکت توزیع برق 
مازن��دران ، مهندس نعمتی مدیر عامل نیروگاه ش��هید س��لیمی ، 

مهندس سیده معصومه بنی هاشمی سرپرست مرکز ملی مطالعات و 
تحقیقات دریای خزر و جمعی دیگر از مدیران و بانوان شرکتهای آب و 
فاضالب روستایی و شهری، آب منطقه ای، برق منطقه ای ، توزیع برق 
، مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر ، نیروگاه شهید سلیمی 

و .....در تاالر مهرگان ساری برگزار شد. در این جشن با شکوه ضمن 
اجرای برنامه های متنوع و شاد فرهنگی از بانوان نمونه صنعت آب و 
برق استان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی قدردانی به عمل آمد که در 
حوزه آب و فاضالب روستایی مازندران، بانوان مهندس آسیه سماک، 
مهندس ش��یوا داوودی و مهندس الهه ش��انه چی به عنوان کارمند 
نمونه و بانوی نمونه مورد تجلیل قرار گرفتند. گفتنی است در سالروز 
میالد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( مهندس مجید عبدالهی 
در نشستی جداگانه با بانوان شرکت ضمن تبریک و تهنیت این روز 
خجسته در گفتگویی صمیمانه خواستار ارائه پیشنهادات ، نظرات و 
انتقادات سازنده بانوان در پیشبرد امورات شرکت شد و با اهدای گل و 

هدایای نفیسی از آنان قدردانی کرد.

شاهرود- حسین بابامحمدی - فرماندار شاهرود گفت: اعضای 
کمیس��یون امور بانوان با مطالعه و شناخت بیش��تر جامعه، به رفع 
آسیب های اجتماعی کمک کنند.محمد کرم محمدی  در نشست 
کمیسیون امور بانوان درفرمانداری ویژه شهرستان شاهرود، بر ضروت 
تغییر رویکرد این کمیسیون تأکید کرد و افزود: هریک از اعضا به غیر 
از جایگاه اداری خود میتواند با افراد دیگر ارتباط برقرارکرده، پای درد 
دل مردم بنشیند و برای حل مشکل آنان در حد توان خود کمک کند. 
وی وجود دام های اجتماعی فرهنگ محور و یا عقالنی محور را نتیجه 
تراکم جمعیت در یک نقطه برشمرد و تصریح کرد: هرآنچه که با محور 
عقل است می توان با رسیدگی بیشتر حوزه اقتصادی برطرف کرد اما 
دام ها و آس��یب های فرهنگ محور نیاز به بررسی در بعد فرهنگی 
دارد. معاون استانداروفرماندارشاهرود با اشاره به حرمت و منزلت زن 
در جامعه ایرانی از دیرباز تاکنون، یادآور شد: در تاریخ ایران هیچ برهه 

ای را نمی توان یافت که عفت زن ایرانی زیر سوال رفته باشد و بانوان 
حتی همپای مردان همواره از این آب و خاک دفاع کردند. محمدی 
مغلوب ش��دن ایرانیان در برابر مسلمانان را به دلیل فاصله گرفتن از 

انسانیت دانست و ابراز داشت: ایرانیان خواسته های خود را در اسالم 
یافته و به راحتی این دین تازه را پذیرفتند. وی ادامه داد: فرهنگ غنی 
ایران پس از آمیختن با اسالم به بهترین و زیباترین فرهنگ تبدیل شد 
اما به مرور زمان تغییراتی بر آن تحمیل شد. فرماندار شاهرود از بانوان 
ایرانی با عنوان رهبرانی یاد کرد که بیشترین سرمایه های اجتماعی 
را س��امان دادند و اظهار داشت: امروز بیش از هر روز دیگری نیازمند 
بازگشت به فرهنگ واقعی خود هستیم. فرماندار شاهرود تأکید کرد: 
باید تالش کرد با بجا آوردن صله رحم ارتباط خود را با نس��ل های 
پیش��ین حفظ کنیم چراکه یکی از آسیب هایی که جامعه متراکم 
به وجود می آورد فراموشی نسل قبل است. گلچهره محمد محمدی 
همچنین اضافه کرد: بانوان دس��تگاه های اجرایی با شناسایی بانوان 
سرپرست خانوار آن ها را برای ارجاع به فنی و حرفه ای و دریافت وام 

اشتغال خانگی به فرمانداری معرفی کنند.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف اس��تان قم گفت: 
آزمون کتبی طرح تربیت حافظان قرآن کریم اس��تان قم با حضور 
۱۰ هزار و ۱۹۰ نفر از ثبت نام کنندگان، پنجشنبه هفته جاری برگزار 
خواهد ش��د. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان قم، حجت االسالم و المسلمین عباس اسکندری در نشست 
خبری با اصحاب رس��انه که در محل این اداره کل برگزار شد اظهار 
کرد: آزمون کتبی طرح تربیت حافظان قرآن کریم پنجشنبه هفته 
جاری در دانش��گاه قم برگزار خواهد ش��د.وی افزود: این آزمون قرار 
است با همکاری و مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
قم، از س��اعت ۸:۳۰ روز نهم اس��فندماه برگزار شود ضمن اینکه از 
س��اعت ۱۱ همان روز هم آزمون مفاهیم قرآن در همین محل آغاز 
میش��ود. مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم با اشاره به اهداف 

اجرای این طرح خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری طرح و آزمون های 
کتبی و شفاهی آن، ترویج و توسعه حفظ قرآن کریم در سطح جامعه 
است. وی ادامه داد: تقویت موسسه های مردمی که فعالیت هایشان 
با محوریت قرآن انجام می ش��ود یکی از اولویت های کاری اداره کل 

اوقاف اس��تان قم به ش��مار می رود و گام های مثبتی در این راس��تا 
برداشته شده اس��ت. اسکندری با اشاره به رتبه های خوب حافظان 
و قاریان قمی در مسابقات ملی و بین المللی قرآن کریم اظهار کرد: 
قم رتبه نخست را در ثبت نام این آزمون کسب کرده و این مسئله 
با وجود کم بودن جمعیت قم نسبت به سایر استان های کشور قابل 
توجه است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه ثبت 
نام حافظان کل قرآن کری��م در آزمون تربیت حفظ قرآن از طریق 
سامانه اینترنتی متمرکز این طرح انجام شده است گفت: ۴۵۲ نفر از 
حافظان کل قرآن کریم استان قم در این آزمون ثبت نام کرده اند. وی 
از ثبت نام مجموع ۱۰ هزار و ۱۹۰ نفر از استان قم در آزمون کتبی 
طرح حفظ قرآن کریم خبر داد و افزود: این رقم در سال گذشته ۹ 

هزار و ۴۰۰ نفر بود. 

کرج- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار کرج گفت: بیش از ۱۷ 
درصد پرسنل شهرداری را بانوان تشکیل داه اند. علی اصغر کمالی زاده 
در همایش توسعه سرمایه فردی بانوان و مدیریت شهری که پیش از 
ظهر امروز در باشگاه میالد کرج برگزارشد، اظهار کرد: باید برای استفاده 
از توانمن��دی و تجربه زنان متخصص به عنوان نیمی از س��رمایه های 
اجتماعی ش��هر گام های جدی برداری��م. وی ادامه داد: در حال حاضر 
۱۷ درصد از پرس��نل با قرارداد مس��تقیم  شهرداری را بانوان تشکیل 
داده اند که اگر سایر نیروهای مشغول به کار را هم محاسبه کنیم، این 

درصد بیشتر می شود. وی افزود: زنان شاغل در شهرداری اغلب دارای 
مدرک تحصیلی لیسانس به باال و عموما جوان هستند که این به عنوان 
ظرفیتی مناسب باید مورد توجه قرار بگیرد. این مسئول خاطر نشان 
کرد: باید مقدمات قرارگرفتن زنان در جایگاه های مدیریتی شهرداری 
را فراهم کنیم تا از پتانسیل، توان و تخصص آنها بیشتر استفاده شود. 
کمالی زاده ابراز کرد: بدون شک تحقق این هدف نیازمند زمینه سازی 
اس��ت و امید است به روزی برسیم که نقش زنان در تصمیم گیری و 

تصیم سازیها، عادالنه و بر مبنای نظام شایسته ساالری باشد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

تعامالت سازمانی موجب رشد و بالندگی شرکت می شود

شهرداری اصفهان، اولین شهرداری کشور در کسب جایزه ملی تعالی سازمانی؛ 

اداره ارزان شهر با رویکرد »تعالی سازمانی« قابل تحقق است

حضور چشمگیر بانوان آبفار مازندران در جشن بزرگ روز زن ویژه بانوان صنعت آب و برق درمازندران

معاون برنامه ریزی وتوسعه فرماندار شاهرود؛
 بانوان دستگاه های اجرایی باشناسایی بانوان سرپرست خانوار آنهارا برای دریافت وام اشتغال خانگی معرفی کنند

مدیرکل اوقاف قم: 10 هزار نفر در آزمون کتبی طرح تربیت حافظان قرآن قم شرکت می کنند

توانمندی های زنان در تصمیم سازی های شهری دیده شود

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر مشهد خبر داد :
اختصاص 88 میلیارد تومان اعتبار در بودجه 98 برای توسعه بوستانهای مشهد

مشهد - صابر ابراهیم بای - بتول گندمی در مراسم درختکاری منطقه ۸ مشهد ضمن قدردانی 
از تالش های یکساله شهرداری منطقه در حوزه بیان کرد: درختکاری از آیین های دیرینه ایرانیان است 
و این جشن با ویژگی های خاص آن همچنان ادامه دارد. وی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۸ شهرداری 
مشهد، ۸۸ میلیارد تومان برای توسعه بوستانهای محلی، منطقه ای و به ویژه کمربند سبز اختصاص 
داده ش��ده اس��ت، افزود: در حالی که شهر با کم آبی رو به رو است، این سوال پیش می آید که چرا بر 
توسعه فضای سبز تاکید می شود، این نگاه در شورا شهر نیز وجود دارد اما نمی توان اصل موضوع و 
مشکل آلودگی هوا را نادیده گرفت. وی تاکید کرد: به همین دلیل در شورای شهر نیز از دو ماه پیش مصوبه ای با هماهنگی سازمان 
آب و فاضالب تصویب شد که به موجب آن با استفاده از جداکننده ها از پسآب های فاضالب برای آبیاری فضاهای سبز حتی در منازل 
مسکونی استفاده شود؛ بدین طریق عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب با استفاده از اعتبارات وضعیتی را ایجاد خواهیم که فاضالب 
ها به صورت پسآب به چرخه مصرف بازگرداند. رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر مشهد، خاطرنشان کرد: نکته 
مهم این است که تمامی این اقداماتی که در حوزه مصرف آب شهری و صنعتی در حال انجام است تنها ۸ درصد از آب مصرفی را 
به خود اختصاص می دهد و ۹۲ درصد دیگر مربوط به بخش کش��اورزی اس��ت. گندمی اضافه کرد: ما از این ۸ درصد عبور نکردیم 
و نسبت به آن بی تفاوت نبودیم پس مسووالن حوزه کشاورزی نیز باید برای کاهش مصرف سهم ۹۲ درصدی خود تالش کنند تا 

آینده ای بهتر در انتظار فرزندانمان باشد.

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری بوشهر اعالم کرد: 
برگزاری جایزه ادبی بوشهر در گستره ملی برگزار می شود

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر 
بوش��هر از آغاز به  کار جایزه ٔ ادبی بوش��هر در گستره ٔ ملی خبر داد. صادق سعیدی در این باره گفت: 
این جایزه که در واقع س��ومین دوره ٔ آن اس��ت و به صورت ۲ساالنه برگزار می شود، پس از وقفه ای ۵ 
ساله دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. سعیدی ادامه داد: این جایزه در بخش های داستان و شعر برگزار 
می شود و به نفرات برتر در بخش های داستان کوتاه منتشرنشده، مجموعه داستان کوتاه چاپ شده، 
رمان منتشرش��ده و منتشرنشده و شعر غیرکالسیک منتشرنش��ده و مجموعه شعر منتشرشده و 
همچنین بخش ویژهٔ خلیج فارس و بوشهر جایزه اهدا خواهد کرد.  رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر با 
بیان این که هدف از برگزاری چنین جایزه ای در سطح ملی معرفی ظرفیت و پتانسیل های مناسب شهر بوشهر برای فرهنگ دوستان 
ایرانی می باشد افزود: عالوه براین با توجه به این که بوشهر دارای بیشترین مرز آبی با خلیج فارس نیز می باشد و بنا بر ضرورت تقویت 
هویت ملی-بومی، اختتامیه جایزه ی روز دهم اردیبهشت ۹۸ و هم زمان با روز ملی خلیج فارس برگزار خواهد شد. این مقام مسئول 
ادامه داد: مهلت ارس��ال آثار تا ۲۰ اس��فند ۹۷ خواهد بود که این زمان قابل تمدید نمی باشد. وی با اعالم این که فراخوان جایزه در 
روزهای پیشین منتشر شده و در آن، زمان بندی دقیق جایزه به همراه شرایط شرکت و میزان جایزه ها نیز مشخص شده خواستار 

مشارکت گسترده ٔ همه شاعران و داستان نویسان در نقاط مختلف ایران شد.

در راستای ایجاد و گسترش همفکری و همکاری های فرهنگی و آموزشی انجام شد:
انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزش و پرورش و شرکت توزیع نیروی برق استان قم

قم- خبرنگار فرصت امروز- به منظور ایجاد و گسترش همکاری و همفکری های فرهنگی و 
آموزشی و نظام مند کردن فعالیت های علمی و اجرایی و استفاده مطلوب از توانمندی های مشترک 
تفاهم نامه همکاری آموزش و پرورش با شرکت توزیع نیروی برق استان قم انجام شد . در این تفاهم 
نامه که به امضای حمید رضا شیخ االسالم مدیرکل آموزش و پرورش و مهدی آهنین پنجه مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع برق استان رسیده است آموزش و آشنایی دانش آموزان با انرژی 
ها تجزیه پذیر و ترویج و اشاعه فرهنگ بهینه از انرژی برق مورد تأکید واقع گردیده است.همچنین 
آموزش و پرورش استان قم جهت برگزاری مسابقات ومشارکت فعال در برگزاری جشنواره ها و جلسات ویژه آموزش مربیان مدارس 
،اعالم آمادگی نموده و آموزش های الزم را برای توسعه و ارتقای برنامه های شهروند مداری مورد توجه جدی قرار داده است.  در این 
تفاهم نامه همچنین شرکت توزیع نیروی برق استان قم  با اعالم آمادگی در مطالب و محتوای آموزشی جهت مدیریت مصرف انرژی 
برق متناسب با دوره تحصیلی متوسطه، حضور مروجین جهت اجرای برنامه های آموزشی با هماهنگی قبلی ،تهیه و توزیع بسته های 

آموزشی خانواده خانگی و اداری و واگذاری اشعابات به مدارس در صورت درخواست زمینه فعالیت مشارکت را فراهم نموده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی :
23 درصد جمعیت اراک در سکونتگاه های غیررسمی ساکن هستند

اراک- مینو رستمی- مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی از سکونت ۲۳ درصد جمعیت اراک در سکونتگاه های غیررسمی 
خبر داد.  احمد مرزبان در کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله و لغزش الیه های زمین اظهار کرد:  گفت: یکی از مهم ترین برنامه های 
مدنظر در کارگروه زلزله موضوع آموزش است و در نظر داریم که با آموزش در مقاطع مختلف و با اجرای مانورهای مختلف فرهنگ 
سازی الزم را در این خصوص انجام دهیم.  در خصوص فرونشست  بیان کرد: مطالبات و بازدیدهای خوبی در خصوص فرونشست های 
زمین بررسی شده است. در بخش بازآفرینی شهری در خصوص مقاوم سازی و ارتقا سطح کیفی زندگی شهری در سکونت گاه های 
غیررسمی و بافت های فرسوده حدود ۵۰ اقدام مشترک در ستاد بازآفرینی شهری مصوب شده است.  مدیرکل راه  و شهرسازی استان 
مرکزی گفت:  ۱۳ محله هدف در اراک با ۲۳ درصد جمعیت و ۱۷ محله در ساوه با ۱۹ درصد جمعیت در سکونتگاه های غیرر سمی 
در حال زندگی هستند که برای ساماندهی این محالت هدف ۳۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در قالب پروژه های اقدام مشترک با 
دستگاه های عضو ستاد بازآفرینی شهری  و ۴۱ میلیارد تومان نیز تسهیالت در بخش ساماندهی بافت های فرسوده در نظر گرفته شده 

که به ازای هر واحد ۴۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

تثبیت پارامترهای کیفیت آهن اسفنجی تولیدی در واحد احیا مستقیم فوالد هرمزگان  
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- رئیس دفتر فنی تولید احیا مستقیم فوالد هرمزگان گفت: 
با تثبیت پارامترهای کیفیت آهن اسفنجی، تولیدات مدول های احیا فوالد هرمزگان از نظر دستیابی 
در کسب متالیزاسیون باالی ۹۲ درصد به وضعیتی مطلوب رسیده است. مهندس حمید نظرنژاد افزود:  
با توجه به نمودار ذیل روند تثبیت متالیزاسیون آهن اسفنجی تولیدی احیا را در بازه نه ماهه نشان می 
دهد که نکته مهم در نمودار ذیل استفاده از تعریف درصد در رنج مطلوبیت است در این روش عالوه 
بر میانگین توزیع فراوانی داده ها نیز مد نظر بوده ودرمحاسبه متالیزاسیون محصوالت احیا مستقیم 
استفاده شده است. وی بیان داشت: با تثبت مواد در رنج باالی کیفیت آهن اسفنجی با درجه متالیزاسیون باالی ۸۸ بر اساس طراحی 
واحد احیا به عنوان محصول محسوب می شود که واحد فوالدسازی می تواند کنترل آسان تری بر پروسه تولید خود داشته باشد. وی 

در پایان از زحمات همه همکاران تولید و تعمیرات در دستیابی به این مهم قدر دانی نمود.

برگزاری مراسم گرامیداشت روز زن در برق منطقه ای خوزستان
اهواز- شبنم قجاوند- به مناسبت فرا رسیدن میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و و روز زن، مراسم گرامیداشت روز زن با 
حضور بانوان شرکت برق منطقه ای خوزستان و مدیرعامل این شرکت برگزار شد. محمود دشت بزرگ با تیریک و گرامیداشت مقام زن، 
گفت: حضرت فاطمه زهرا )س( یک الگو و نمونه برای همیشه تاریخ است و پیروی کردن از ویژگی های بصیرت، حکمت، علم، دانش 
و معرفت آن حضرت گره گشای زندگی شخص، شغلی و اجتماعی خواهد بود. وی در بخش دیگری از صحیت های خود موفقیت های 
شرکت برق منطقه ای خوزستان را حاصل تالش های همه همکاران به خصوص بانوان مسئولیت پذیر شرکت دانست و از تالش های 
همه آنها در سیر صعودی شرکت تشکر کرد.  وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۱ نفر از پرسنل شرکت را بانوان تشکیل می دهند که 
از این تعداد ۲۱ نفر در سطح رئیس گروه، چهار نفر مدیر، یک نفر مشاور مدیرعامل و دیگران در سایر بخش و پست های کارشناسی 

مشغول انجام وظیفه هستند. مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده نیز باصدور پیامی این روز خجسته را به بانوان تبریک گفت.

برگزاری مراسم تجلیل از بانوان شرکت شهرکهای صنعتی مازندران بمناسبت روز زن 
ساری - دهقان - آئین بزرگداشت مقام روز زن و مادر، بمناسبت والدت با سعادت حضرت فاطمه 
زهرا )س( در شرکت شهرکهای صنعتی مازندران برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل 
روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، سید مصطفی موسوی در مراسم تجلیل از بانوان 
شاغل شرکت که بمناسبت روز والدت حضرت زهرا )س( و روز زن برگزار شد گفت: حضرت فاطمه 
زهرا )س( الگوی تمام بشریت است و پیامبر بزرگوار اسالم )ص( بواسطه محبت بی حد که به حضرت 
زهرا )س( داشتند به وی لقب ام ابیها دادند. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: در 
قرآن کریم، زن و جایگاه زن تا حدی ارزش دارد که یکی از سوره هاي آن به زنان اختصاص داده شده است. موسوی بیان داشت: زنان 
جامعه اسالمی باید با مطالعه زندگی این بانوی بزرگ اسالم، با شیوه و سبک زندگی آن حضرت آشنا و آن بانوی مطهره را بعنوان 
الگوی فردی و اجتماعی خود قرار دهند. وی با اشاره به اهمیت جایگاه بانوان شاغل خاطرنشان کرد: شما بانوان عالوه بر انجام امور 
منزل و پرورش و تربیت فرزندان خود، مسئولیت های اداری را هم برعهده دارید که این نشانگر توان باالی شما است و بسیار قابل 

ارزش است. در پایان، با اهداء هدایایی از بانوان شاغل در شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران تجلیل شد.
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س��ارا گوی��ل، مدیرعام��ل کامترکس، ش��رکت تولیدی 
صنعت��ی و الکترونیک��ی: »همانن��د خیل��ی از مدی��ران و 
کارآفرینان پرمش��غله، من هم وقتی بهتر عمل می کنم که 
روی اهدافم تمرکز بیش��تری داش��ته باش��م. من باور دارم 
اگر راه حلی برای مش��کالت کس��ب و کارتان پیدا نکنید، 
به هیچ پیشرفتی نخواهید رس��ید. پس در ابتدای هر ماه، 
فهرستی از پنج مس��ئله  مهمی که برای رسیدن به اهداف 
ضروری هس��تند، می نویسم. هر روز صبح روی یکی از این 
مسائل متمرکز می شوم. در این زمان به موسیقی کالسیک 
گوش می دهم زیرا موس��یقی باعث می شود ذهنم متمرکز 
و خالق تر باش��د. البته به برنام��ه و اهداف آن روز هم فکر 
می کنم. بدین ترتیب کارایی بیش��تری خواهم داشت و این 
فهرس��ت به من کمک می کند که بدان��م چه اولویت هایی 

دارم.«
پیگیر موضوعات موردعالقه تان باشید

نیک لئونیدو، مؤس��س نیکل��ون، تولیدکننده  کیف های 
دس��ت دوز: »هر روز صبح ی��ک فنجان قه��وه می خورم و 
صفحات اجتماعی موردعالقه ام را چک می کنم. من دوست 
دارم ب��ا ُمد همگام باش��م، به همین خاطر همیش��ه دنبال 
موضوعاتی هستم که در این باره الهام بخشم خواهند بود.«

در پی سادگی باشید
کری��س میر، مدیرعامل کمپانی ماگیال لونز: »من قبل از 
طلوع خورشید سه مایل پیاده روی می کنم. این کار بهترین 
عادت روزانه  من اس��ت، همین کار بود که سبب شد کسب 
و کارم را راه ان��دازی کنم. در طول پیاده روی، قادر به درک 
س��ادگی چالش های اطرافم هس��تم. وقتی خورشید طلوع 
می کن��د، برگ ه��ای درختان تکان می خورد و من ش��بنم 
روی چمن ها را نظاره می کنم. درک و شنیدن این سادگی، 
س��بب راه اندازی پلتفرم ما ش��د و در نهایت به من کمک 

می کند تا تجربه  بهتری برای مشتریانم فراهم کنم.«

مثبت اندیش باشید
ج��و س��اردانو، مدیرعامل سنس��وس هلثکیر، س��ازمانی 
ک��ه درمان مقرون به صرفه ای برای س��رطان پوس��ت غیر 
مالن��وم و کلوئیده��ا ارائه می دهد. مدیرعامل این ش��رکت 
پزشکی می گوید: »وقتی مدیر شرکتی هستید که براساس 
نتایج عمل می کند، باید نس��بت ب��ه راهکارهایی که برای 
حل مس��ائل ارائه می دهید، خوش بین باش��ید. هیچ وقت 
فعالیت های ت��ان را با موفقیت اش��تباه نگیری��د. تنها نتایج 
هستند که به شما نشان می دهد چقدر کارهای تان را خوب 
پیش برده اید. من باور دارم نگرش مثبت س��بب می ش��ود 
راهکارهای��ی پیدا کنید ک��ه در نهایت به نتایج مثبت ختم 

می شوند.«
مدام به دنبال یادگیری باشید

کارل رودریگز، مدیرعامل شرکت مدیریتی دستگاه های 
موبایل برمبنای اینترنت اش��یاء SOTI: »در هر شغلی که 
باشید، مهم این است نسبت به کارهایی که انجام می دهید 
اش��تیاق داش��ته باشید. وقتی از س��ر کار به خانه می آیید، 
سرگرمی هیجان انگیز و خالقانه ای داشته باشید تا خستگی 
روزتان را برطرف کند. من همیشه سعی می کنم با خواندن 
مقاالتی که باعث برانگیخته ش��دن کنجکاوی ام می ش��ود، 
ذهنم را تازه نگه دارم. هم اکنون مشغول مطالعه  محاسبات 
کوانتومی هستم، زیرا این فناوری فرصت های زیادی فراهم 
می کن��د و قطعاً در آینده زیرس��اخت های تلف��ن همراه و 

امنیت سایبری را متحول خواهد کرد.«
میان کار و زندگی خود تعادل ایجاد کنید

جاک ریگان، مدیرعامل کمپانی بیوتکنولوژی لکس��اژن 
که در حوزه  فناوری تش��خیص پاتوژن س��ریع، حس��اس و 
خ��ودکار فعالیت دارد، درباره تعادل کار و زندگی می گوید: 
»م��ن ب��ه اولویت بندی کارهایم بس��یار اهمی��ت می دهم. 
هیچ وقت نمی خواهم انجام کارهای روزانه س��بب ش��ود از 

اهداف خود جا بمانم. البته وقتی در یک استارتاپ مشغول 
هس��تید سرعت کارها بسیار باالس��ت و استرس زیادی به 
شما تحمیل می شود، اما باید برای جلوگیری از فرسودگی 
و خس��تگی می��ان کار و زندگی خود تع��ادل ایجاد کنید. 
م��ن این تعادل را با ورزش کردن به دس��ت آورده ام، وقتی 

مجموعه ای از افکار به ذهنم می رسد.«
از افراد منفی باف دوری کنید تا روی مسیر 

پیشرفت تان تأثیر نگذارند
دیو ایروین، مدیرعامل سیس��تم های پزش��کی Ra: »من 
ب��ه صحبت ه��ای اطرافیانم گ��وش می ده��م و در صورت 
ل��زوم کارها را اص��الح می کنم، اما ب��اور دارم انرژی منفی 
برخی افراد، ما را از مس��یر پیشرفت دور می کند. من روی 
اه��داف واقعی تمرکز دارم و هر راهی را برای دس��تیابی به 
این اه��داف امتحان می کنم. با پای��داری و صبر می توانید 

پیچیده ترین مشکالت را هم حل کنید.«
درباره کسب و کار خود و آینده  آن تحقیق کنید

پ��ی جی فورس��فولد، مدی��ر محصول کمپانی فوتس��ی: 
»من معموالً یک س��اعت بعد از ش��ام را به مطالعه درباره 
صنع��ت کاری خ��ود، صنای��ع مرتبط ب��ا آن و رویدادهای 
جاری اختصاص می دهم. مقاالتی که نیاز اس��ت دوباره به 
آنه��ا رجوع کنم را عالمت گذاری می کنم. گاهی خالصه ای 
از مطال��ب را با دوس��تانم در میان می گ��ذارم. این کار در 
حداق��ل فای��ده ممکن به من کمک می کن��د تا نکات مهم 
را ب��ه خاطر بس��پارم و ببین��م این پیش��رفت ها چطور مرا 
در دس��تیابی ب��ه اهدافم یاری می کند. الوی��ن تافلر درباره 
پوشه های بایگانی مغز انسان گفت: وقتی اطالعات جدیدی 
را می ش��نویم، آنه��ا را به صورت فای��ل بایگانی می کنیم و 
فهرست ش��ان را نگه می داریم. شاید باورش سخت باشد اما 
مس��ائل کاماًل بی اهمیت و بی رب��ط، تأثیر زیادی روی روند 

کاری ما خواهند داشت.«

چند عادت ساده روزانه از زبان موفق ترین مدیران دنیا)5(

لیستی از کارهای تان داشته باشید

راهکاری ساده برای یافتن معنا در محیط کار
کار جزئی از هویت ما اس��ت و معناداری در کار، عاملی اس��ت که از بروز احس��اس پوچی و ناامیدی انس��ان در زندگی 
جلوگیری خواهد کرد و پیشران ترقی و توفیق او خواهد بود. تالش در یافتن و کشف معنایی در زندگی و حرفه  خود نیروی 
اصیل و اساسی است، که موجب برقراری تعادل در حیات ما می شود. معناداری در کار به عنوان یکی از سرچشمه های اصلی 
انگیزش درونی نیز شناخته می شود. مقاله ای که در ادامه می خوانید، یادداشتی پیرامون معناجویی در کار است که به قلم 
ربکا بیتون، مشاور و مربی شغلی نوشته شده است. این مقاله از زبان او نوشته شده است: یکی از قصه های مورد عالقه  مادرم 
که همیشه دوست داشت برای ما تعریف کند، داستان مسافر و سه آجرچین بود. قصه درباره  مسافری بود که در مسیر خود 
با چند آجرچین مواجه می شود که سخت مشغول کار بودند. مسافر از سر کنجکاوی از آجرچینان سؤال می کند که سرگرم 

چه کاری هستند. اولین مرد پاسخ می دهد: »من آجر می چینم.«
مرد دوم می گوید: »من کلیسا می سازم.« و مرد سوم با شور و شوق پاسخ می دهد: »دارم یک کلیسای باشکوه می سازم!« 
با وجود اینکه تمام آنها ش��غلی یکس��ان داشتند، اما رویکرد ذهنی ش��ان نسبت به کار خود به طور قابل توجهی متفاوت از 
یکدیگر بود.  درس های زیادی می توان از این حکایت آموزنده گرفت. از جمله آنکه، وقتی کارهای کوچک خود را به عنوان 
تکه ای از یک پازل بزرگ و باشکوه در نظر می گیریم، هر لحظه احساس شادی و کامیابی خواهیم کرد و برای تحقق اهداف 

خود سر از پا نخواهیم شناخت.
و درست مانند آجرچین پراشتیاق قصه، ما نیز می توانیم در کار به ظاهر ساده و کوچک خود معنایی بزرگ بیابیم. تنها 
باید این نکته را بدانیم که »چرایی« و دلیل آنچه که ما انجام می دهیم، همیشه آشکار و پیدا نیست، اما ناپیدا بودن دلیلی 
بر نبودن نیست و رضایت درونی ما وابسته به تالش مان در جهت یافتن ناپیداها و کاوش معنا است. در حقیقت، ناتوانی در 
معنایابی ریشه  بسیاری از ناکامی ها و نارضایتی ها است. در نقطه  مقابل، یافتن معنا می تواند حتی تلخ ترین رنج ها و دشواری ها 

را نیز برای انسان شیرین و گوارا کند. چه رنجی باالتر از اسارت سراغ دارید؟
ویکتور فرانکل در کتاب »انسان در جست و جوی معنا« به روایت مشاهدات شخصی خود از رویدادهای هولناک و زجرهای 
بزرگ��ی می پردازد که در اردوگاه کار اجباری نازی ها تجربه کرده بود. در اردوگاه کار اجباری تمام هدف های عادی زندگی 
از زندانی گرفته می ش��ود و ش��اید تنها چیزی که برایش باقی می ماند واپس��ین آزادی های بشری مثل حق انتخاب شیوه  

اندیشیدن و حق یافتن معنا در زندگی است.
زندانیان اردوگاه هرچند مردمانی عادی و از طبقات و اقشار عام جامعه بودند، اما دست کم شماری از آنان از جمله خود 
دکتر فرانکل ثابت کردند که معناجویی نشانی از شایستگی بشر و ابزاری قدرتمند در دستان او در برخاستن علیه سرنوشت 
خود خواهد بود. فرانکل تاکید دارد که اگر زندگی حتی به معنای رنج بردن باشد، زندگی کردن و ادامه  حیات وابسته به 
یافتن معنا در هر چیزی حتی رنج هایی است که می کشیم. معناجویی در عالم کار و فضای شغلی نیز سودمند خواهد بود. 

زمانی که ما یک کار بامعنا داریم، می توانیم احساس واقعی و عمیق تری از رضایت را تجربه کنیم.
معنا در کار: کلید رضایت

نتایج نظرسنجی اخیر در میان بیش از ۲۰۰۰ کارشناس آمریکایی فعال در ۲۶ صنعت مختلف نشان می دهد که یافتن 
معنا در کار کلید خشنودی درونی و رضایت شغلی است. 

همان نظرسنجی نشان داد که ارتقای جایگاه و پیشرفت شغلی در میان کارکنانی که کارشان را معنی دار می دانند شایع تر 
است. این قبیل کارکنان به عالوه سخت کوش ترند و بهره وری  آنها نیز از میانگین سازمان باالتر است. این یافته ها جای هرگونه 
تردید پیرامون اهمیت معناجویی در کار را برطرف می کند. وانگهی نتایج کار محققین نشان می دهد که جست وجوی روزمره  
اهداف معنی دار، بهترین کاری است که می توانیم در جهت اعتالی شغلی و پیشرفت حرفه ای خود انجام دهیم، اما صرف 
آگاهی از این نکته و در مقابل  کاربرد آن در عمل، دو چیز متفاوت است. به همین دلیل ما باید عادت هایی روزمره را یاد 

بگیریم که من از آنها با عنوان »عادت های معنی دار« یاد می کنم.
چگونه به معناجویی عادت کنیم؟

به ترتیبی که می گویم خواهید توانست این عادت ها را در خود نهادینه کنید: هر زمان که دست به اقدام تازه ای می برید 
و کاری را آغاز می کنید، تنها از خودتان بپرسید: »چرا این کار را می کنم؟ و چه معنایی در پس آن وجود دارد؟« برندون 
برچارد، نویسنده  »عادت های کارآمد: افراد فوق العاده چگونه این عادت ها را کسب می کنند«، در این کتاب مهارتی را با عنوان 
»رها کردن تنش، تعیین مأموریت«، تبیین می کند. شما نیاز دارید برای کارهای روزمره  خود مأموریت تعیین کنید، چرا 
که در غیاب برنامه ریزی درنهایت کارهای زیادی برعهده می گیرید، اما هیچ  کدام آنها را به جایی نمی رسانید، بنابراین باید از 
خودتان بپرسید که مأموریت چیست؟ فراموش نکنید اگر هدف اصلی خود را به درستی نشناسید، از مسیر صحیح منحرف 
خواهید شد. به این ترتیب از تنش های روزمره رها می شوید و ضمن شناخت مراحل مختلف مسیر خود، برای رسیدن به 

آنچه که می خواهید و یافتن معنای آن تالش خواهید کرد.
اگر عادت کنیم که در طول روز و قبل از پرداختن به کاری، چرایی آن را از خود بپرسیم، می توانیم معنای بیشتری را 
در کارمان پیدا کنیم و انگیزه  فراوان تری برای تکمیل آن داشته باشیم. این معنا می تواند عاملی مهم و بزرگ باشد، عواملی 
مثل دنبال کردن آرمانی که به آن اعتقاد دارید یا کمک به دیگران. معنا می تواند چیزهای کوچک تری چون آرامش ذهن 
یا پیشرفت به سوی اهداف شخصی را نیز شامل شود. بنابراین نیاز نیست که هر کاری به صلح جهانی بینجامد، بلکه کافی 
است که موجب پدیدار شدن احساسی مثبت در درون تان شود. احساساتی که می تواند به شکل یک لبخند ملیح، احساس 
رضایت یا توانایی تمرکز باال بروز کند. معنا در بعضی موارد، مانند زمانی که سرگرم انجام کاری مالل آور و تکراری هستید، 
می تواند تنها در حفظ رضایت خاطر مدیر باالدستی خالصه شود. چرا که به این ترتیب می توانید کار خود را حفظ کنید و 

همچنان امرار معاش کنید و این هیچ ایرادی ندارد!
در اینجا چند نمونه دیگر را مرور می کنیم:

• چرا می خواهم در این باره سخنرانی کنم؟ برای جلب حمایت بیشتر از پروژه ای که به آن باور دارم.
• چرا می خواهم صندوق ورودی ایمیل خود را پاکس��ازی کنم؟ برای کاهش س��طح استرس و احساس سبکی ناشی از 

برداشته شدن باری سنگین از دوشم.
• چرا می خواهم این صفحه گس��ترده را در اکس��ل پر کنم؟ برای پیگیری و بایگانی اطالعات به منظور روان شدن امور و 

افزایش بازدهی عملکرد تیم.
• چرا می خواهم در این جلسه حاضر شوم؟ برای حمایت از افرادی که با آنها کار می کنم و پیشنهاد کمک در مواردی که 

کاری از دستم برمی آید.
حتی اگر مثل آجرچینان قصه ای که خواندید، بنای مشهود و عظیمی برای ساختن ندارید، اما همچنان قادرید در پس 
هر کار هرچند کوچک خود معنایی بزرگ بیابید. فراموش نکنید در مسیر رسیدن به قله فراز و نشیب های فراوانی انتظارتان 
را می کشد  اما قله ها از سنگریزه ها آغاز می شوند اما به محضی که به فراز قله برسید، شاید تمام دنیا نتوانند شما را ببینند. 
اما شما قادر به دیدن تمام دنیا هستید. بنابراین، گاهی زندگی تنها به مفهوم سختکوشی برای معنایی است که کسی جز 

شما قادر به دیدنش نیست.
درنهایت، این نکته را به خاطر داشته باشید که هر کاری که ما انجام می دهیم، دلیلی دارد )در غیر این صورت آن را انجام 
نمی دادیم(. آیا این خبری خوشایند نیست؟ همواره معنایی وجود دارد که به دست ما یافت شود. زمانی که احساس کنیم 
که می توانیم تاثیرات سازنده ای بر دستاوردهای سازمان و نیز زندگی دیگران داشته باشیم، زمانی که شغل مان با ارزش ها 
و باورهای مان در یک راس��تا اس��ت و به کار خود احساس تعلق خاطر داریم، زمانی  که شاهد تعالی و پیشرفت مان هستیم 
و احساس می کنیم که قادریم از طریق کار خود به تمام قابلیت ها و توانایی های مان برسیم، آنگاه از این طریق معنا را در 

کارمان می یابیم.  
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