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نفت در بورس انرژی 7۴.۸۵ دالر قیمت خورد

ورود تاریخی نفت 
به بازار سرمایه

روز یکشنبه روزی تاریخی برای بازار سرمایه بود؛ روزی که یک میلیون بشکه نفت خام سبک ایران برای اولین 
بار در بورس انرژی عرضه شد و در نهایت پس از رقابت سه خریدار، قیمت نفت در هر بشکه ۷۴ دالر و ۸۵ سنت 
داد و ستد شد. درحالی که از مدت ها قبل شمارش معکوس برای عرضه نفت در بورس شروع شده بود، سرانجام 
دیروز و پس از کش و قوس های فراوان، یک میلیون بش��که نفت خام س��بک در بورس انرژی عرضه شد و آنگونه 

که تابلوی معامالت نشان می داد، در نهایت ۲۸۰هزار بشکه نفت خام سبک معامله شد که قیمت هر بشکه...

آژانس بین المللی انرژی از پایان ماه عسل 
کشورهای نفتی خبر داد

زنگ خطر برای 
اقتصادهای نفتی

7

۴
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جنگ تجاری آمریکا و چین، بازار انرژی را بهم ریخته است

جنگ تجاری با سالح انرژی

3 نوع از رهبرانی که تغییرات بنیادین ایجاد می کنند

100 توصیه مهم کارآفرینان برتر در راستای موفقیت در کسب وکار

راه های بهره بردن از شکایت های مشتریان

آیا بهتر است یک پیشگام باشیم یا یک پیرو؟

بررسی نقطه ضعف اغلب برندها در زمینه بازاریابی و تبلیغات

کابوس شبانه ارمغان همبرگر برگر کینگ به مناسبت هالووین

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

مایکروسافت با عبور از آمازون 
دومین شرکت با ارزش جهان شد

3

در حالی محمد اسـالمی کار خود را به تازگی به عنوان وزیر 
جدید راه و شهرسـازی شروع کرده اسـت که بازار مسکن 

کماکان در رکود به سـر می برد و در یک سال اخیر 
قیمت مسکن در شهر تهران ۸3درصد رشد کرده...

گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن در مهرماه 
امسال نشان می دهد

مسکن در سراشیبی رکود

یادداشت
 پل را باال نبر

رودخانه را پایین بیار !

تیت��ر ای��ن یادداش��ت، ن��ام 
فیلمی کمدی از کمدین نامدار 
آمریکایی، جری لوئیس اس��ت 
و داس��تان م��ردی را به تصویر 
می کش��د ک��ه برای به دس��ت 
آوردن زن��ش ک��ه در آس��تانه 
طالق است دست به هر کاری 
می زند تا او را بازگرداند. داستان 
خصوصی  بخ��ش  مهجوری��ت 
نفت��ی  فرآورده ه��ای  و  نف��ت 
کشور نیز به گونه ای تراژیک و 
نه کمدی بیانگ��ر مضمون این 
فیلم اس��ت. به نظر می رسد از 
بدو خصوصی س��ازی در کشور 
تا ب��ه امروز، مس��یری که این 
بخش، خصوصا پایین دستی آن 
متحمل شده است قابل قیاس 
با هیچ یک از ش��رایط و قوانین 
کش��ورهای  دیگ��ر  حمایت��ی 
توس��عه طلب و یا توس��عه یافته 
از بخ��ش خصوص��ی نب��وده و 
در پای��ش این مس��یر، قوانین 
و ضابطه ه��ای خ��اص و بعضا 
س��لیقه ای دولت ه��ا، نه تنها به 
توسعه این بخش مجالی نداده 
بلک��ه این حضیض توس��عه ای 
در نهایت، مش��کالت دولت را 

چشم اندازهای  در  نیز 
3پیشرفتی  نفت و...
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معاون اول رئیس جمهور ب��ا بیان این که از نظر ذخایر 
ارزی، کش��وری ب��ا بی��ش از 1۰۰ میلی��ارد دالر ذخایر 
هس��تیم، گفت گرچه در اوایل سال مقطعی برای ذخایر 
اس��کناس در داخل ب��ا محدودیت هایی روب��ه رو بودیم 
و برخ��ی از اتفاق��ات ارزی نتیج��ه آن محدودی��ت بود، 
امروز بی س��ابقه ترین ذخایر اسکناس در تاریخ جمهوری 

اسالمی ایران در کشور وجود دارد.
به گزارش ایس��نا، اس��حاق جهانگیری صبح یکشنبه 
در آیین نکوداش��ت روز ملی بیمه س��المت که در مرکز 
همایش های بین المللی صداوس��یما برگزار شد با تاکید 
بر این که کش��ور از نظر تاریخ��ی در مقطعی خاص قرار 
گرفته اس��ت، گفت: امروز مقطعی است که آمریکایی ها 
اع��الم کرده اند مرحله دیگ��ر تحریم های خود را از هفته 

دیگر آغاز می کنند.
وی با اش��اره به اعالم خروج رئی��س جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا از برجام، ادامه داد: این که آقایی در کشور 
بزرگی مانن��د آمریکا رای می آورد و ب��ه یکباره اینگونه 
عم��ل می کن��د همه اش با ای��ن هدف بوده ک��ه به قول 
خودش��ان ملت ای��ران را نقره داغ کنند و در فش��ار قرار 
دهند، اما در ظاهر می گویند که ما برای فش��ار به دولت 

جمهوری اسالمی ایران این کار را انجام می دهیم.
مع��اون اول رئی��س جمه��وری با بی��ان این که بخش 
سالمت و دارو همواره از بخش هایی بوده که در اقدامات 
اینگونه و فش��ارها و تحریم ها مس��تثنی ق��رار می گیرد، 
ادامه داد: ت��الش آمریکایی ها تاکنون این بوده که حتی 
اگر می توانند مانع ش��وند تا م��ا در تامین دارو و درمان 
مردم در ماه های گذش��ته و ماه های پیش رو با مش��کل 
مواجه ش��ویم و نتوانیم کاالهای اساسی مورد نیاز خود 
را وارد کش��ور کنیم. تمام سازوکارهایی که آمریکایی ها 
داشتند این بود که به هر روش که شده مانع خرید دارو 
و کاالهای اساس��ی و س��ایر نیازهای مردم ما شوند. آنها 
همچنی��ن خیل��ی مانور دادند و گفتن��د که فروش نفت 

ایران را تا ماه نوامبر به صفر می رسانند.
جهانگی��ری اضافه کرد: آمریکایی ه��ا این مرتبه وقتی 
مشاهده کردند که دولت هایی مانند روسیه، چین و هند 
و همچنین اتحادیه اروپا در برابرشان مقاومت می کنند و 
حق را به ایران می دهند، خود را با بخش های خصوصی 
دنیا طرف قرار دادند. این بخش ها نیز مستقل از دولت ها 

و براساس منطق خود تصمیم گیری می شود.
وی ب��ا تاکید بر این که با س��ازوکار و اقدامی که دولت 
انجام داده اس��ت، با افتخار می گوی��م که آمریکایی ها به 
هیچ وجه ق��ادر نخواهند بود صادرات نف��ت ایران را به 
صفر برسانند، خاطرنشان کرد: ایران در ماه های گذشته 
ح��دودا ۲.۵ میلیون بش��که نفت صادر می ک��رد. امروز 
گرچه مقداری از این میزان کم شده است، اما همواره در 
جلسات بر این موضوع تاکید داشته اند که نباید صادرات 

نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز برسد.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که آمریکایی ها 
به دروغ می گویند که نفت کشورهای دیگر باید جایگزین 
نفت ایران ش��ود، ادامه داد: دروغی ک��ه آمریکایی ها به 
م��ردم دنی��ا و خودش��ان می گویند این اس��ت که نفت 
عربس��تان سعودی و سایر کش��ورها باید جایگزین نفت 
ایران ش��ود تا قیمت نفت باال نرود. این در حالی اس��ت 
که نفت ایران هیچ جایگزین��ی ندارد؛ امروز قیمت نفت 
حدودا بشکه ای ۸۰ دالر است و ما همچنان نفت خود را 
می فروش��یم، اما اگر آمریکایی ها زورشان هم می رسید و 
می توانستند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند حتما 

قیمت نفت به باالی 1۰۰ دالر می رسید.
جهانگیری گفت: با همین فضاس��ازی که آمریکایی ها 
تاکن��ون انج��ام داده ان��د فک��ر می کن��م که اگ��ر ایران 
یک میلیون بش��که نفت نیز با قیمت ۸۰ دالر صادر کند 
مانن��د س��ال های 13۸3 و 13۸۴ درآم��د نفت خواهیم 

داشت.
وی با بیان این که ذخایر ارزی کشور امروز در شرایط 
خوب��ی قرار دارد، خاطرنش��ان ک��رد: آمریکایی ها در 
دروغ��ی دیگر می گویند که بعد از برجام 1۵۰میلیارد 
دالر منابع مالی در اختیار ایران قرار گرفته است؛ اوال 
اگر چنین پولی بوده، پول خودمان بوده و دلیلی ندارد 
که آمریکایی در دنیا منت آن را بر سر ما بگذارند؛ پول 
ایران به ناحق در جایی حبس بوده و االن آزاد ش��ده 
است؛ دوما آنکه هم آمریکایی ها و هم ما می دانیم که 
ای��ن پول 1۵۰میلیارد دالر نبوده اس��ت. آمریکایی ها 
به خاطر این که به م��ردم دنیا دروغ بگویند، این رقم 
را اع��الم می کنند این در حالی اس��ت که بخش��ی از 
منابعی که بعد از برجام دسترس��ی به آن امکان پذیر 
شده، ذخایری است که در بخش های مختلف اقتصاد 
ایران در گذشته وجود داشته و االن هم وجود دارد؛ ما 
نه آن موقع از آن ذخایر می خواس��تیم و می توانستیم 
استفاده کنیم و نه االن می خواهیم و می توانیم انجام 

دهیم.  
مع��اون اول رئیس جمهوری ادامه داد: آنچه که بعد از 
برج��ام در اختیار ایران قرار گرفت��ه بخش محدودی در 
حد چند میلیارد دالر بوده که ما از آن استفاده کرده ایم.

مع��اون اول رئی��س جمهوری با اش��اره ب��ه تخصیص 
3.۵میلیارد دالر از منابع کشور به بخش دارو و همچنین 
ح��دود تخصیص 13 میلی��ارد دالر برای تامین کاالهای 
اساس��ی از ابتدای سال جاری، خاطرنشان کرد: به دلیل 
ش��رایطی که با آن مواجه ش��دیم در بخش های تولیدی 
با محدودیت هایی روبه رو ش��ده ایم، اما با شناختی که از 
بخش خصوصی دارم، می دانم که اگر این بخش با قدرت 
به صحنه بیاید، دولت نیز به صحنه می آید و مش��کالت 

برطرف خواهد شد.
وی به قرار گرفتن روزش��مار آغاز دور جدید تحریم ها 
در پایگاه های اینترنتی کاخ س��فید اشاره و تصریح کرد: 

مردم با اطمینان بدانند هیچ اتفاق جدیدی در 13 و 1۴ 
آبان م��اه نخواهد افتاد، چرا که هم��ه اتفاقات مورد نظر 
آمریکایی ها طی ماه های قبل رخ داده اس��ت؛ ما نیز کار 

خود را در این مدت انجام داده ایم.
جهانگی��ری با بی��ان این که ایران کش��وری بزرگ و با 
موقعیت جغرافیایی اس��تثنایی است که با ۲۵ کشور مرز 
مش��ترک دارد که ه��ر کدام از آنه��ا دروازه ای بزرگ به 
س��مت ایران هستند، تاکید کرد: راه برخورد با ایران، راه 
تعامل، منطق و گفت وگو اس��ت و نمی توان با ملت ایران 

با زورگویی سخن گفت.
وی همچنی��ن با تاکید بر این که در ش��رایط فعلی در 
داخل کشور باید همگان توان خود را برای حل مشکالت 
بگذارن��د، گفت: در داخل باید همگان ش��انه خود را زیر 
ب��اری بگذاریم ک��ه باید به مقصد برس��انیم و بدانیم که 

آبروی ما باید فدای آبروی ملت ایران شود.
مع��اون اول رئی��س جمه��وری در بخ��ش دیگری از 
صحبت ه��ای خود با اش��اره به طرح تحول س��المت به 
عنوان یکی از افتخارات دولت یازدهم خاطرنش��ان کرد: 
مهم ترین پیام طرح تحول س��المت آن بود که به مردم 
بگویی��م در روز س��ختی و زمانی که با بیم��اری مواجه 
می ش��وند، دولت به فک��ر آنها بوده ت��ا در آن روز دچار 

ناآرامی نشوند و از مشکالت عبور کنند.
جهانگی��ری با تاکید بر این که مهم ترین کارکرد و پیام 
فعالیت بیمه ها آن است که چتر حمایتی مردم هستند، 
ادامه داد: کار سیاس��ت گذار این است که به مردم بگوید 
پی��ش از فرا رس��یدن روز س��ختی به فکر ای��ن روزها و 
ش��رایط مردم بوده و برای آن برنامه ریزی کرده اس��ت. 
یکی از این سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها، مصوبه ای 
اس��ت که دولت برای س��ال جاری به تصویب رساند؛ به 
دلیل اتفاقاتی که افتاد زندگی بخش وس��یعی از مردم با 
مخاطره مواجه ش��د و به همین خاطر نیز دولت تصویب 
ک��رد که بیش از 1۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از 

اقشار آسیب پذیر اعتبار تخصیص دهد.
وی ب��ا قدردان��ی از وزیر بهداش��ت به دلی��ل اجرای 
طرح تحول س��المت، گفت: حس��ن طرح تحول سالمت 
سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی خوبی اس��ت که صورت 
گرفته، خوشبختانه یک وزیر دلسوز و عاشق مردم نیز با 
تیمی خوب اجرای این طرح را برعهده گرفته و توانسته 

تا اجرای این طرح را تا به امروز پیش ببرد.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که تاثیرات 
طرح تحول سالمت در شهرهای دورافتاده بسیار بیشتر 
از کالنش��هرهایی نظیر تهران اس��ت، اظه��ار کرد: طرح 
تحول س��المت هش��ت برنامه داش��ت که فق��ط مربوط 
به کاهش هزینه ه��ای درمانی نبود، بلک��ه با اجرای آن 
بس��یاری از بیمارس��تان های کشور نوس��ازی و تجهیز و 
پزش��کان زیادی به مناطق مختلف و محروم اعزام شدند 

و مجموعه وسیعی از خدمات به مردم ارائه شد. 

جهانگیری در آیین نکوداشت روز ملی بیمه سالمت:

امروز بی سابقه ترین ذخایر اسکناس در کشور وجود دارد
گرچ��ه هنوز بحث ها و رایزنی ه��ا در رابطه با تعیین 
ن��رخ دالر و نفت در بودجه س��ال آینده ادامه دارد، اما 
احتم��ال اینکه قیم��ت دالر به عن��وان مبنای تبدیل 
درآمدهای ارزی به ریال تا حدود ۵۵۰۰ تومان تعیین 
ش��ود، بیش از نرخ های دیگر اس��ت و بحث هایی برای 

نفت حدود ۶۵ دالری مطرح است.
به گزارش ایس��نا، اخیرا بخشنامه بودجه سال آینده 
از سوی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابالغ شد، 
ول��ی ضوابط و چارچوب های آن که باید مبنای تعیین 
بودجه دس��تگاه ها قرار گیرد، اعالم نش��ده است. این 
ضوابط می تواند تعیین کننده سقف هزینه ها و منابع در 
اختیار دولت و به دنبال آن دستگاه های اجرایی باشد.

این در حالی است که تعیین شاخص های کالن برای 
پیش بینی بودجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است که 
تعیین کننده منابع درآمدی و همچنین نوع هزینه کرد 

دولت خواهد بود.
ب��ا توجه ب��ه اینکه بخش��ی و در حدود یک س��وم 
مناب��ع عمومی دولت از مح��ل درآمدهای نفتی تامین 
می شود، بر این اساس پیش بینی قیمت هر بشکه نفت، 
میزان صادرات و در اهم آن نرخ دالری که قرار اس��ت 
درآمدهای نفتی به ریال تبدیل شود، قابل توجه است 
ک��ه هر س��اله در رابطه با آن بحث های زیادی ش��کل 
می گی��رد و معموال تا روزهای تحویل الیحه به مجلس 

ادامه پیدا می کند.
اما با توجه به شرایط ویژه ای که احتماال پیش روی 
دولت در سال آینده خواهد بود و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در رابطه با آن تاکنون مسائلی را مطرح کرده 
و گفته ک��ه »با توجه به تحریم ه��ای احتمالی آمریکا 
شرایط بودجه را به طور ویژه بررسی و تدوین خواهند 
ک��رد«، بحث درآمده��ای نفتی به گونه ای اس��ت که 
احتم��اال و براس��اس آنچه مس��ئوالن اع��الم کرده اند 
میزان ص��ادرات نفت تا حدود یک میلیون بش��که در 

روز خواهد بود.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه اکنون برای س��ال جاری 
ص��ادرات نفت به حدود ۲میلیون و ۴۰۰ هزار بش��که 

در روز می رسد.
اطالعات دریافتی ایس��نا نیز از این حکایت دارد که 
در رابطه با تعیین قیمت فروش هر بشکه نفت با توجه 
ب��ه افزایش قیمتی که در بازارهای جهانی در چند ماه 
گذش��ته داشته و اکنون به میانگین حدود ۷۵ دالر در 
هر بش��که می رسد، برای بودجه س��ال بعد بحث هایی 
برای نفت حدود ۶۵ دالری وجود دارد و بعید نیس��ت 

که این قیمت برای آن ثبت شود.
از س��وی دیگر باید نفت فروخته ش��ده توسط دولت 
از س��وی بانک مرکزی به ریال تبدیل شود که هرساله 
مبنای آن برای پیش بین��ی درآمد نفتی دولت تعیین 
می شود. نرخ هایی که پیشنهاد شده هنوز نهایی نشده 
اس��ت اما ظاهرا نرخ ۵۵۰۰ تومان نیز برای هر دالر از 

احتمال باالتری برخوردار است.
بر این اس��اس دولت درآمدهای ارزی خود در سال 
آینده را با رشد قیمت دالر به ریال تبدیل خواهد کرد 
و البته این امری طبیعی بوده و هر ساله معموال قیمت 
دالر در بودجه نس��بت به سال قبل افزایش دارد. برای 

سال جاری مبنای دالری بودجه 3۵۰۰تومان بود.
گرچه احتماال با توجه به تحریم های پیش رو میزان 
صادرات نفت ایران کاهش خواهد یافت اما به هر حال 
افزای��ش قیم��ت دالر در بودجه و همچنی��ن افزایش 
قیمت نفت در بازارهای جهانی تا حدی این کسری را 
می تواند جبران کند؛ همان طور که در ماه های ابتدایی 
امسال و براساس آنچه س��ازمان برنامه و بودجه اعالم 
کرد افزای��ش قیمت نفت موج��ب افزایش درآمدهای 
نفتی ش��د، چراکه دولت ب��رای قیمت نفت حدود ۵۵ 
دالر در ه��ر بش��که با ن��رخ 3۵۰۰ توم��ان پیش بینی 
کرده بود که این نرخ برای هر بشکه نفت در بازارهای 

جهانی تا بیش از ۷۰دالر افزایش داشت.
با این وج��ود اعداد و ارقام بودج��ه معموال تا پایان 
روزه��ای پایان��ی تحویل ب��ه مجلس )نیم��ه آذر( در 
ح��ال گمانه زنی و چکش کاری بوده و ممکن اس��ت تا 
س��اعت های پایانی نیز نهایی نشود؛ از این رو هر گونه 

تغییری در نرخ ها و سقف های بودجه محتمل است. 

گمانه زنی درباره نرخ های کلیدی بودجه

قیمت نفت و دالر در بودجه 9۸ چقدر است؟



فرصت امروز: آتش جنگ تجاري آمریکا و چین همچنان تند اس��ت؛ 
جنگي که برندگان و بازندگانش این روزها موضوع تحلیل هاي گوناگون 
ش��ده و از قضا پیامدهای این جنگ تجاری میان واش��نگتن و پکن به 

حوزه انرژی نیز کشیده و قواعد بازار انرژی را بهم ریخته است.
در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی به بازخوانی 
پیامده��ای جنگ تجاری آمریکا علیه چین در حوزه انرژی )ال ان جی( 
پرداخته اس��ت. این گزارش که در ماهنامه تحلیلی انرژی منتش��ر شده 
اس��ت، تأثیر قابل توجه این جنگ تجاری بر تجارت جهاني ال ان جي 

را بررسی کرده است.
طبق این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، از زمان روي کار 
آم��دن خود به دنبال بهبود وضعی��ت تراز تجاري ایاالت متحده با چین 
ب��ود تا با سیاس��ت هاي ضد تجارت آزاد خود بتوان��د وضعیت اقتصادي 
آمریکا را س��امان بخش��د. از این رو، در مرحله اول بر 3۴ میلیارد دالر 
از کااله��اي وارداتي از چین تعرفه ۲۵درص��دي اعمال کرد. این تعرفه 
شامل حدود 13۰۰ قلم کاالي چیني ازجمله تلویزیون، قطعات هواپیما 
و وس��ایل پزشکي بود. در پاس��خ به این اقدام، چین نیز بر 3۵ میلیارد 
دالر از کاالهاي وارداتي از ایاالت متحده تعرفه ۲۵درصدي اعمال کرد. 
این تعرفه چین نیز ش��امل ح��دود 1۰۰ قلم کاالهاي آمریکایي ازجمله 
اتومبیل، هواپیما و طیف وس��یعي از محصوالت کش��اورزي آمریکا بود. 
در فاز دوم برنامه جبران کس��ري تجاري آمری��کا در برابر چین، ایاالت 
متحده بر ۲۰۰ میلیارد دالر از کاالهاي وارداتي چین تعرفه 1۰درصدي 
اعم��ال کرد. تعرفه هاي جدید بر ۶۰۰۰ قلم کاالي چیني اعمال ش��ده 
اس��ت. چین نیز در پاس��خ به این اقدام بر ۶۰میلیارد دالر از محصوالت 
واردات��ي از آمریکا تعرفه 1۰درصدي اعمال کرده اس��ت. تعرفه چین به 
ط��ور ویژه واردات گاز طبیعي مایع ش��ده )ال ان ج��ي( از آمریکا را نیز 

در برمي گی��رد، ام��ا ش��امل واردات نفت خام نمي ش��ود. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، در بیانیه اي ضمن اعالم دور جدید تعرفه ها هشدار 
داد، اگر چین علیه کش��اورزان یا صنایع آمریکا به اقدامات تالفي جویانه 
متوسل ش��ود، آمریکا فوراً فاز سوم را که تعرفه روي ۲۶۷ میلیارد دالر 
دیگ��ر واردات از چین اس��ت، دنب��ال خواهد ک��رد. دور دوم این جنگ 
تجاري از ۲۴ س��پتامبر ۲۰1۸ ) ۲ مهر( به طور همزمان از سوي هر دو 
کش��ور اجرا شد. در جدول مربوطه فازهاي تعرفه اي اعمال شده از سوي 

دو کشور ارائه شده است.
اقدامات آمریکا در آغاز جنگ تجاري با چین به واکنش هایي از سوي 
چین منجر ش��ده ک��ه تأثیر قابل توجهي بر تج��ارت جهاني ال ان جي 
گذاش��ته اس��ت. اعمال تعرفه 1۰درصدي چین ب��ر واردات ال ان جی 
از آمری��کا، برنامه آمریکا را درخصوص دس��تیابي به جایگاه اول در بازار 
جهاني انرژي از طریق توس��عه صادرات گاز طبیعي مایع ش��ده تضعیف 
کرده و این فرصت را به کش��ورهاي قطر و اس��ترالیا مي دهد که بتوانند 
ص��ادرات محموله ه��اي ال ان جي خود را افزای��ش دهند. چین حدود 
1۵درص��د از حجم صادرات ال ان جي آمریکا را به خود اختصاص داده 
اس��ت، اما این میزان از ابتداي س��ال ۲۰1۸ میالدي و با ش��روع جنگ 

تجاري بین دو کشور، کاهش یافته است.
از سوي دیگر، چین در اقدامي تالفي جویانه و جهت تأمین پایدار گاز 
مورد نیاز خود به بستن قرارداد بلندمدت ۲۲ ساله واردات ال ان جی با 
قطر اقدام کرد. بر این اساس، شرکت نفت چین در 1۰سپتامبر ۲۰1۸ با 
شرکت قطرگاز توافق بلندمدت خرید و فروش )ASP ( جهت صادرات 
سالیانه حدود 3.۴ میلیون تن ال ان جی )بیش از ۴ میلیارد مترمکعب( 
را به مدت ۲۲ سال به امضا رساند. این قرارداد ۲۲ ساله در سال ۲۰۴۰ 
میالدي به پایان خواهد رس��ید و ش��رکت قطرگاز؛ ال ان جی مورد نیاز 

چین را از پروژه قطرگاز تأمین خواهد کرد که با سرمایه گذاري مشترک 
ش��رکت نفت قطر، »اکس��ون موبیل«، »توتال« آمریکا و فرانسه اجرایي 

شده است.
طبق برنامه ریزي انجام ش��ده، اولین محموله از ای��ن قرارداد تا اواخر 
ماه جاري میالدي )س��پتامبر( به چین تحویل داده خواهد شد. قطرگاز 
بزرگ ترین ش��رکت تولیدکننده ال ان جی دنیا است که ظرفیت تولید 
۷۷ میلیون تن گاز مایع در س��ال را دارد. از س��وي دیگر، »پتروچاینا« 
بزرگترین ش��رکت عرضه کننده گاز چین اس��ت که حدود ۶۶درصد از 
تقاض��اي گاز چین در س��ال ۲۰1۷ میالدي را تأمین کرده اس��ت. قطر 
پیش از این نیز در سال ۲۰1۶ میالدي با پاکستان قراردادي را به امضا 
رس��اند که طي آن ش��رکت گاز قطر موظف شد از سال ۲۰1۸ میالدي 
به مدت ۲۰ س��ال، 1.3 میلیون تن در سال، گاز طبیعي مایع شده را به 
پاکستان صادر کند. البته این حجم گاز صادراتي بسته به توافق طرفین 
مي تواند به 3.۲ میلیون تن در سال نیز افزایش یابد. گاز صادراتي مورد 

نیاز این قرارداد نیز از محل توسعه پروژه قطرگاز تأمین مي شود.
همانط��ور که مالحظه مي ش��ود قطر به عنوان یک��ي از رقباي اصلي 
آمری��کا در تج��ارت جهاني ال ان جي به خوبي توانس��ته از این فرصت 
بهره الزم را ببرد و با همکاري گس��ترده ش��رکت هاي بزرگ بین المللي 
نفتي بخش��ي از بزرگ ترین بازار تقاضاي گاز جهان را در اختیار بگیرد. 
براس��اس گزارش هاي بین المللي، واردات ال ان جي چین در هشت ماه 
نخست سال جاري میالدي 3۵درصد رشد کرده است و با پیشي گرفتن 
از ژاپ��ن، هم اکنون ب��ه عنوان بزرگ ترین واردکنن��ده ال ان جي جهان 
ش��ناخته مي ش��ود. حرکت چین براي استفاده بیش��تر از گاز طبیعي و 
کاهش مصرف زغال سنگ، )در راستاي کاهش انتشار گازهاي آالینده( 

تقاضاي جهاني گاز را به سمت خود هدایت کرده است.

جنگ تجاری آمریکا و چین، بازار انرژی را بهم ریخته است

جنگ تجاری با سالح انرژی

فرصت امروز: پایان ماه عس��ل اقتصادهای نفتی! این تعبیری است که 
می ت��وان از تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی درباره اقتصادهای 
وابس��ته به نفت به کار ب��رد. از نگاه آژانس بین الملل��ی انرژی، هرچند 
درآمده��ای کش��ورهای نفتی در طول تاریخ همواره ب��ا دوره های رونق 
و رکود قیمت نفت در نوس��ان بوده، اما این بار ش��رایط متفاوت است و 
بی��ش از هر زمان دیگری در تاریخ، لزوم تنوع اقتصادی در کش��ورهای 
صادرکننده نفت و گاز احس��اس می شود. این آژانس در پاسخ به چرایی 
این پرسش معتقد است که افزایش بهره وری انرژی و گسترش استفاده 
از خودروهای برقی، در کنار افزایش تولید نفت ش��یل، چالشی اساسی 
پی��ش روی اقتصاده��ای نفت��ی قرار داده اس��ت، بنابرای��ن بی عملی یا 
تالش های ناموفق در تنوع بخش��ی به درآمد و منابع مالی نه تنها اقتصاد 
کش��ورهای تولیدکننده نفت را تهدید می کند، بلکه موجب ریسک های 
بزرگ��ی برای بازارهای جهانی و امنیت عرضه انرژی می ش��ود. در واقع، 
کش��ورهای نفتی باید به متنوع سازی اقتصادش��ان بپردازند و وابستگی 
خود به تولید نفت را کاهش دهند در غیر این صورت در سال های آینده 

با ریسک های مالی مواجه خواهند شد.
به گزارش ایس��نا، این نتیجه گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی با 
عنوان »دورنمای اقتصادهای تولیدکننده نفت« بوده که در آن هش��دار 
داده شده است تغییر سیستم انرژی، اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت 
را تهدید می کند. این تهدید به اش��کال گوناگون در هر بخش عرضه و 

تقاضا خود را نشان می دهد.
بهره وری انرژی، خودروهای برقی و سایر تغییرات فناوری پرسش هایی 
را درباره پیک تقاضا برمی انگیزاند. مقررات جوی نیز ممکن است مصرف 
را نابود کند. در بخش عرضه، ش��یل آمریکا ممکن اس��ت عمده افزایش 
تقاضا را که ممکن بود از س��وی سایر تولیدکنندگان نفت برآورد شود، 

به دست بگیرد.
این عوامل تهدیدهای جدی را برای تولیدکنندگان بزرگ نفت ایجاد 

می کن��د و آژانس بین المللی انرژی در گزارش خود روی ش��ش کش��ور 
عراق، نیجریه، روسیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ونزوئال 
متمرکز ش��ده است. تمامی این کشورها تولیدکننده بزرگ نفت هستند 

و برای تامین بودجه، وابستگی باالیی به درآمدهای نفتی دارند.
این وابس��تگی در سیکل های معمولی یک ریس��ک به شمار می رود. 
آژانس بین المللی انرژی در این گزارش خاطرنشان کرده است که عراق 
پ��س از ریزش قیمت نفت در س��ال ۲۰1۴، با اف��ت ۴۰درصدی درآمد 
نفتی خود مواجه شد در حالی که درآمد ونزوئال ۷۰درصد کاهش یافت. 
نوسانات ش��دید در درآمد هیدروکربن ممکن اس��ت وضعیت فاینانس 

این کشورها را به شدت بی ثبات کند و این اقتصادها منعطف نیستند.
این مش��کل وابس��تگی به پول نفت در آینده وخامت بیش��تری پیدا 
خواهد کرد، زیرا خودروهای برقی س��رانجام رقیب جایگزینی برای نفت 
در بخش حم��ل و نقل عرضه خواهند کن��د و همزمان محدودیت های 
آالیندگی، تغییر الگوی مصرف از س��وخت های فس��یلی به سوخت های 
پاک تر را تس��ریع خواهد کرد. این به معنای آن اس��ت که تهدیدها در 

آینده ساختاری بوده و دوره ای نیستند.
براس��اس سناریوی سیاس��ت های جدید که در گزارش آژانس مطرح 
شده، بحران در کمین تولیدکنندگان نفت، ممکن است در دهه ۲۰۲۰ 
حاد نش��ود زیرا انتظار می رود روند رشد تولید شیل آمریکا ثابت شود و 
احتمال محدودیت عرضه در میان مدت، درآمدها را باال نگه دارد. با این 

حال این امر ممکن است گذر انرژی را تسریع کند.
اما س��ناریوی قیمت پایین تر نفت تیره ت��ر بوده و لزوم تنوع اقتصادی 
را مب��رم می کند. در این س��ناریو فرض ش��ده که با تولی��د باالتر نفت 
ش��یل آمریکا و بهره وری انرژی، اگ��ر قیمت نفت در محدوده ۶۰ تا ۷۰ 
دالر در هر بش��که باش��د، درآمد نفت و گاز هرگز به سطح دوره ۲۰1۰ 
ت��ا ۲۰1۵ بهب��ود نخواهد یافت و نهایتا به از دس��ت رفت��ن ۷ تریلیون 
دالر درآمد در دوره منتهی به س��ال ۲۰۴۰ منجر می شود. بدون انجام 

اصالحات اساس��ی، این ضرر در درآمد به معنای کسری هنگفت حساب 
جاری، فش��ار نزولی روی ارزهای ملی و هزینه دولتی کمتر اس��ت. در 
خاورمیانه، ریس��ک های اقتصادی معادل کاهش 1۵۰۰ دالری میانگین 

درآمد شخصی ساالنه هر فرد است.
این مسئله به خصوص در کشورهایی مانند نیجریه، عراق و عربستان 
س��عودی که ب��ه قیمت باالی نفت ب��رای حفظ مخ��ارج اجتماعی نیاز 
دارند، موجب نگرانی اس��ت. ثبات مس��ئله مهمی برای جمعیت فزاینده 

متقاضیان کار است.
یک س��ناریوی دیگر به بررسی چشم انداز رشد س��ریع انرژی پاک تر 
پرداخت��ه و در آن پی��ک تقاضا برای نفت در آینده نزدیک فرض ش��ده 
اس��ت. نتیجه این سناریو مشابه س��ناریویی است که در آن قیمت های 
نفت پایین می ماند یعنی درآمدهای نفتی به سطح پیش از سال ۲۰1۴ 

بهبود نخواهد یافت و کشورهای نفتی با بحران مواجه می شوند.
ب��ه عب��ارت دیگ��ر، هر ط��ور که نگاه ش��ود کش��ورهای نفت��ی اگر 
اقتصادهای شان را متنوع نکرده و از نفت فاصله نگیرند، با آینده تاریکی 

روبه رو خواهند شد.
آژان��س بین الملل��ی ان��رژی پیش��نهادهای مع��دودی ب��رای ای��ن 
تولیدکنندگان بزرگ نفت دارد. این کشورها باید هزینه های تولید نفت 
را پایی��ن نگه دارند و یارانه های س��وخت را کاه��ش داده و به بهره وری 

انرژی متوسل شوند تا منابع انرژی شان حفظ شود.
براس��اس گزارش اویل پرایس، یک شیوه اتالفی، سوزاندن نفت برای 
برق است که اکنون تا حدودی در اکثر نقاط جهان به چشم نمی خورد، 
اما کش��ورهای خلیج فارس همچنان حدود ۲میلیون بشکه در روز برای 
برق مصرف می کنند که از نظر فصلی نوسان دارد و در ماه های تابستان 
افزایش پیدا می کند. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی 
در این باره اظهار کرده: این یک کار بیهوده است. درست مثل این است 

که از عطر چنل برای سوخت خودرو استفاده کنید. 

آژانس بین المللی انرژی از پایان ماه عسل کشورهای نفتی خبر داد

زنگ خطر برای اقتصادهای نفتی

دریچه

10 کشور فقیر از نظر تولید ناخالص داخلی
فقیرترین های جهان را بشناسید

در حالی که فقر شدید در بیشتر اقتصادها به کمتر از 3درصد رسیده 
اس��ت، اما شیوع فقر در جهان گس��ترش یافته است، آن هم درست از 
زمانی که استانداردهای باالتر برای فقر تعریف شد؛ این نتیجه گزارشی 
اس��ت که بانک جهانی اخیرا درباره فقر ش��دید و شیوع آن در جهان 
منتش��ر کرده است. به عبارت دیگر، بخش عمده ای از جمعیت جهان 
همچنان زیر خط فقر که کمتر از 1.۲۵ دالر درآمد در روز است زندگی 
می کنند و همچنان دهه های متعددی تا ریشه کنی فقر از روی زمین 

فاصله وجود دارد.
در همین ارتباط، »ایسنا« در گزارشی به بررسی فقیرترین کشورهای 
جهان از نظر س��رانه تولید ناخالص داخلی اس��می پرداخته است. این 
فهرس��تی اس��ت که هیچ کش��وری مایل نیس��ت در صدر آن باشد و 
همان طور که انتظار می رود بس��یاری از فقیرترین کشورهای جهان از 
قاره آفریقا هس��تند. این رتبه بندی براساس آمار فوکوس اکونومیکس 

است و این کشورها عبارتند از:
کنگ��و: س��رانه تولید ناخال��ص داخلی پیش بینی ش��ده جمهوری 
دموکراتیک کنگو تنها ۴۶۸ دالر اس��ت که نمی تواند بدتر از این باشد 
و نمی ت��وان تصور ک��رد مردم چگونه می توانند به مدت یک س��ال با 
این میزان پول که در کش��وری مانند آمریکا برای خرید یک محصول 
فناوری مانند اپل واچ هزینه می شود، زندگی خود را بگذرانند. جمهوری 
دموکراتیک کنگو منابع طبیعی وسیعی دارد، اما حضور شبه نظامیان، 
دهه ها درگیری داخلی و ناآرامی سیاس��ی وضعیت در این کش��ور را 
وخیم کرده است. جنگ داخلی در این فاصله در سال 1۹۹۷ تا ۲۰۰3 

جان حدود ۶میلیون نفر را گرفت.
موزامبیک: کشور آفریقایی دیگری که در صدر این فهرست قرار دارد 
موزامبیک با سرانه تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده ۴۸۶ دالر در 
سال ۲۰1۸ است. نام این کشور با فساد مترادف شده است. زیرساخت 
ضعی��ف، عدم وج��ود خدمات ابتدایی و عدم دسترس��ی به تجهیزات 
کش��اورزی، به رشد این کشور آسیب زده است با این حال این کشور 
امیدوار است اقتصاد خود را با بهره گرفتن از ذخایر گاز طبیعی عظیمی 

که در سال ۲۰11 کشف شد، تغییر دهد.
اوگان��دا: اوگاندا در فاصله س��ال 1۹۹۰ تا ۲۰1۰ توس��عه اقتصادی 
سریعی را تجربه کرد، اما رشد این کشور از آن زمان آهسته شده است. 
س��رانه تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال ۲۰1۸ تنها ۷3۸ 
دالر است. ناآرامی در کشور همسایه سودان جنوبی، اوگاندا را با سیل 
زیادی از پناهندگان روبه رو کرده اس��ت. خوش��بختانه سرمایه گذاری 
خارج��ی در حال افزایش اس��ت که ممکن اس��ت به اش��تغال زایی و 
ریشه کنی فقر در آینده نزدیک کمک کند. فوکوس اکونومیکس انتظار 

دارد اقتصاد این کشور در سال میالدی آینده ۵.۸درصد رشد کند.
تاجیکس��تان: تاجیکس��تان با س��رانه تولید ناخالص داخلی اسمی 
تنها ۸3۸ دالر، چهارمین کش��ور در میان فقیرترین کشورهای جهان 
اس��ت. این کشور پس از فروپاش��ی اتحادیه جماهیر شوروی سابق در 
سال1۹۹1 استقالل یافت، اما پس از آن درگیر یک جنگ داخلی شد 
که تا س��ال 1۹۹۷ ادامه یافت. از آن زمان شرایط اقتصادی این کشور 
بهبود قابل توجهی پیدا کرده اس��ت. نرخ فقر از ۸3درصد جمعیت در 

سال ۲۰۰۰ به تنها 3۰درصد در سال ۲۰1۶ کاهش پیدا کرد.
هاییتی: هاییتی س��رانه تولید ناخالص داخلی ۸۷۴دالر دارد. طبق 
اعالم بانک جهانی، حدود ۹۰درصد از جمعیت این کش��ور در مناطق 
آس��یب پذیر در برابر بالیای طبیعی و ش��رایط جوی نامساعد زندگی 
می کند. هاییتی بالیای طبیعی بس��یاری را در یک دهه گذشته پشت 
سر گذاش��ته است از جمله زلزله س��ال ۲۰1۰ که صدها هزار کشته 
برجای گذاشت و باعث شد خساراتی معادل یک سوم از تولید ناخالص 
داخلی این کش��ور به بار بیاید. هاییتی فقیرترین کش��ور در نیم کره 

غربی است.
اتیوپی: طبق اعالم بانک جهانی، بیش از ۵۵درصد از جمعیت اتیوپی 
در س��ال ۲۰1۰ پایین خط فقر زندگی می کردند، اما این نرخ به مدد 
رشد اقتصادی قابل مالحظه این کشور در سال ۲۰11 به 33.۵درصد 
کاهش پیدا کرد. اتیوپی همچنان یکی از فقیرترین کشورهای جهان 
است که سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی پیش بینی شده آن در سال 
۲۰1۸ تنها ۹۹۸ دالر است. حکومت مستبد و ناآرامی داخلی بر رشد 

اقتصادی این کشور تاثیر قابل توجهی داشته است. 
یمن: طبق اعالم فوکوس اکونومیکس، سرانه تولید ناخالص داخلی 
اسمی پیش بینی شده کشور جنگ زده یمن تنها ۹۹۸ دالر است. یمن 
در جن��گ به س��ر می برد و بی��ش از نیمی از جمعیت این کش��ور در 
مناطقی به س��ر می برند که در جنگ ویران شده است. حتی خدمات 
ابتدای��ی نی��ز تعریفی ندارد. بیش از یک میلیون م��ورد ابتال به وبا در 
این کش��ور مشاهده شده است. فوکوس اکونومیکس پیش بینی کرده 
است تولید ناخالص داخلی یمن در سال میالدی جاری تنها ۲.۸درصد 
رشد می کند. ازبکستان: ازبکستان مانند تانزانیا موفق شده شمار زیادی 
از مردم خود را در یک دهه گذش��ته از فقر خارج کند. س��رانه تولید 
ناخالص داخلی اسمی امسال این کشور 1۰۲۶ دالر برآورد شده است. 
ازبکستان غنی از کاالهایی مانند طال، مس و گاز طبیعی است. با این 
حال این کش��ور برای تجارت کامال به چین و روس��یه وابس��ته است. 
دولت ازبکستان مجموعه ای از ابتکارها را برای آزادسازی اقتصادی این 
کش��ور آغاز کرده است.  تانزانیا: اقتصاد تانزانیا در یک دهه گذشته با 
نرخ ۶تا ۷درصد رشد کرده، اما سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی یکی 
از پایین ترین ها در جهان باقی مانده اس��ت. برآورد ش��ده سرانه تولید 
ناخالص داخلی اس��می امسال تانزانیا 111۲ دالر است. اگرچه درصد 
جمعیتی که پایین خط فقر زندگی می کند در یک دهه گذشته کاهش 
پیدا کرده، اما شمار مطلق آنها به دلیل رشد انفجاری جمعیت کاهش 
نیافته اس��ت. فعالیت کشاورزی، س��رمایه  گذاری زیرساخت و فضای 

تجاری در تانزانیا بهبود یافته است.
قرقیزس��تان: طبق اعالم فوکوس اکونومیکس، برآورد ش��ده سرانه 
تولید ناخالص داخلی اسمی قرقیزس��تان در سال ۲۰1۸ تنها 1۲۲۲ 
دالر اس��ت. این کش��ور محصور در خشکی در س��ال 1۹۹1 استقالل 
یافت و قربانی فس��اد گسترده، حکمرانی ضعیف و بی ثباتی اجتماعی 
است. اقتصاد قرقیزستان در برابر شوک های اقتصادی خارجی به دلیل 
اتکای بیش از حد طال و پول ارسالی کارکنان مقیم خارج آسیب پذیر 
مانده است. انتظار می رود اقتصاد قرقیزستان ۴.۷درصد در سال ۲۰1۹ 

رشد کند.
وضعیت در همه این کش��ورها کامال تیره اس��ت، اما انتظار می رود 
اوضاع در آینده که اقتصادهای نوظهور اهمیت بیشتری در رشد اقتصاد 

جهانی پیدا می کنند، بهبود پیدا کنند. 

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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در حالی محمد اسالمی کار خود را به تازگی به عنوان وزیر جدید راه 
و شهرس��ازی شروع کرده است که بازار مسکن کماکان در رکود به سر 
می برد و در یک سال اخیر قیمت مسکن در شهر تهران ۸3درصد رشد 
کرده اس��ت که 31درصد آن تنها در چهار ماه اخیر و ۶.۴درصد آن در 

یک ماه اخیر اتفاق افتاده است.
تازه تری��ن گزارش بان��ک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن در مهرماه 
امس��ال نش��ان می دهد که تعداد معامالت این بازار در ماه گذشته به ۹ 
هزار و ۴۰۰فقره رس��یده که نسبت به ش��هریورماه ۹.۵درصد و نسبت 
به مهرماه پارس��ال 3۲.3درصد افت کرده اس��ت. در مقابل اما میانگین 
قیمت هر متر زیربنای مسکونی در بازار مسکن پایتخت افزایشی بوده و 

۶.۴درصد نسبت به ماه قبل رشد کرده است.
براس��اس این گزارش که از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک 
و مس��تغالت کشور استخراج شده است، متوس��ط قیمت خریدوفروش 
یک مترمربع زیربنای واحد مس��کونی معامله ش��ده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی ش��هر تهران ۸۶.1 میلیون ریال بوده که نس��بت به ماه 
قبل و ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتیب ۶.۴درصد و ۸3.۵درصد افزایش 

نشان می دهد.
 حجم معامالت مسکن

بررس��ی توزیع تعداد واحدهای مس��کونی معامله شده به تفکیک عمر 
بن��ا در مهرماه امس��ال بیانگر آن اس��ت که از مجم��وع ۹ هزار و 3۵۷ 
واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با ۴۴.۵درصد، 
بیش��ترین سهم از واحدهای مس��کونی معامله شده را به خود اختصاص 
داده اند. این س��هم در مقایسه با مهرماه سال گذشته 1.۷درصد کاهش 
یافته و در مقابل به س��هم واحدهای با قدمت بیش از 1۵ س��ال افزوده 

شده است.
توزیع ش��مار معامالت انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران 
در مهرماه نش��ان می دهد از میان مناطق بیس��ت و  دوگانه ش��هر تهران، 
منطقه ۵ با س��هم 1۵.۸درصدی از کل معامالت، بیشترین قراردادهای 
مبایعه نام��ه را به خود اختصاص داده اس��ت. همچنین مناطق ۲ و ۴ به 

ترتیب با س��هم های ۹.۷ و ۸.۸درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 
درمجموع ۷۴درصد از کل معامالت انجام شده در شهر تهران مربوط به 
1۰ منطقه ش��هر به ترتیب فراوانی ش��امل مناطق ۵، ۲، ۴، 1۰، 1، ۷، 
1۴، 1۵ و 3 ب��وده و 1۲ منطقه باقیمانده ۲۶درصد از تعداد معامالت را 

به خود اختصاص داده اند.
 تحوالت قیمت مسکن

در مهرم��اه میانگی��ن قیمت ی��ک مترمربع زیربنای واحد مس��کونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۸۶.1 میلیون 
ریال بود که نس��بت به ماه پیش و ماه مش��ابه پارسال به ترتیب ۶.۴ و 
۸3.۵درصد افزایش نش��ان می دهد. بیش��ترین رشد میانگین قیمت در 
این ماه نس��بت به ماه مشابه پارسال به منطقه ۵ معادل 1۰۴.۶درصد و 

کمترین میزان رشد به منطقه 1۲ معادل ۴1.۴درصد تعلق دارد.
در مناطق بیست و دوگانه ش��هرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت 
یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده معادل 1۸۷ میلیون و 
۷۰۰ هزار ریال به منطقه یک و کمترین آن با 3۶ میلیون و یکصد هزار 
ریال به منطقه 1۸ تعلق داشته است که نسبت به ماه مشابه پارسال به 

ترتیب ۸۲.۹ و ۵۸.۹درصد افزایش نشان می دهد.
 تحوالت 7 ماهه معامالت مسکن

در هفت ماهه امسال تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
به ۸۴ هزار واحد مس��کونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
1۴.۹درص��د کاهش نش��ان می دهد. در این مدت متوس��ط قیمت یک 
مترمربع بنای واحد مس��کونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در شهر تهران ۷۰ میلیون و 1۰۰ هزار ریال بوده است که نسبت 

به مدت مشابه پارسال ۵۵.۴درصد افزایش نشان می دهد.
 دامنه های قیمتی مورد تقاضا

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی معامله شده برحسب قیمت 
یک مترمربع بنا در مهرماه امسال بیانگر آن است که واحدهای مسکونی 
در دامن��ه قیمتی ۶۰ میلیون تا ۷۰ میلیون ری��ال به ازای هر مترمربع 
بنا با س��هم ۹.۷درصد بیشترین سهم از معامالت شهر تهران را به خود 

اختص��اص داده و دامنه ه��ای قیمتی ۵۰ میلیون ت��ا ۶۰ میلیون ریال 
و ۴۰ میلی��ون تا ۵۰ میلیون ریال به ترتیب با س��هم های ۹.۴درصدی 
و ۹.1درص��دی در رتبه های بع��دی قرار گرفته اند. در ای��ن ماه، توزیع 
حجم معامالت به گونه ای بوده است که ۵۴.۲درصد واحدهای مسکونی 
با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران 

)۸۶.1میلیون ریال( فروخته شدند.
 متراژهای پرطرفدار

توزیع فراوانی واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای 
هر واحد مس��کونی در مهرماه نیز نش��ان می دهد بیش��ترین س��هم از 
معامالت انجام ش��ده به واحدهایی با زیربنای ۵۰ تا۶۰ مترمربع معادل 
1۴.۶درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای »۶۰ تا ۷۰ 
مترمرب��ع« و »۷۰ تا ۸۰مترمربع« به ترتیب با س��هم های 1۴.۵درصد 
و 11.۵درص��د در رتبه ه��ای بعدی ق��رار دارند. درمجم��وع در این ماه 
واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع ۵3.۲درصد از 

معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند.
 ارزیابی قدرت خرید مردم

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر 
واحد بیانگر آن اس��ت که در دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای 
مس��کونی با ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تا 3میلیارد ریال با 
اختصاص 1۷.۸درصد، بیش��ترین سهم از معامالت انجام شده را به خود 
اختص��اص داده اند. درمجموع در این ماه حدود ۴۸.۴درصد از معامالت 
به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۶میلیارد ریال اختصاص داشت.

 وضعیت اجاره بهای مسکن
در مهرماه همچنین ش��اخص کرایه مس��کن اجاری در شهر تهران و 
در همه مناطق ش��هری نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب 1۵درصد 
و 1۲.۶درصد رش��د نش��ان می دهد. در عین حال، سهم هزینه مسکن 
ش��امل اجاره بهای مس��کن اعم از شخصی و غیرش��خصی در محاسبات 
ش��اخص کل بهای کاال و خدمات مصرفی بر پایه س��ال 13۹۵ معادل 

33.1درصد است. 

گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن در مهرماه امسال نشان می دهد

مسکن در سراشیبی رکود

وزیر ارتباطات معتقد اس��ت که وزارتخانه متبوعش مرجع فیلترینگ نیس��ت و 
شرکت زیرس��اخت هم خود را تنها مجری فیلترینگ می داند. این در حالی است 
ک��ه علی رغم گ��زارش مرکز ملی فضای مجازی از وضعیت نامناس��ب فیلترینگ، 
نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات درباره تجهیزات مربوط به فیلترینگ س��وال 

کرده اند.
به گزارش ایس��نا، اگرچه م��ردم در موارد متع��دد وزارت ارتباط��ات را متولی 
فیلترینگ و رفع آن می دانند، اما در اصل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 
که دادستان کل کشور ریاست آن را برعهده دارد، برای این موضوع تصمیم گیری 
می کند که وزیر ارتباطات نیز تنها عضوی از این کارگروه محسوب می شود و رفع 
فیلتر شبکه های اجتماعی فیس بوک و توییتر یا تصمیم برای فیلتر شدن یا نشدن 

تلگرام و دیگر پیام رسان ها و وب سایت ها، از صافی این کارگروه می گذرد.
کارگ��روه تعیین مصادیق مجرمانه س��ال 13۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم 
رایانه ای در مجلس شورای اسالمی بنیان نهاده شد. این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ 
قانون جرائم رایانه ای تشکیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پاالیش 
تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را برعهده دارد. 
در این کمیته که مس��ئولیت فیلترینگ را برعهده دارد، بخش ارتباطات و فناوری 
اطالعات با احتساب وزیر و با حضور شخصی که به مسائل مربوط به فناوری آشنا 
باش��د، دو عضو دارد و از آنجایی که تصمیمات کارگروه با اکثریت نسبی حاضران 
معتبر خواه��د بود، این دو عضو می توانند در درصدی از تصمیم ها نقش داش��ته 
باشند. فهرست مصادیق محتوای مجرمانه شامل هفت بخش محتوا علیه عفت و 
اخالق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسالمی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، 
محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوای مجرمانه مربوط به امور 
س��معی و بصری و مالکیت معنوی و محتوایی ک��ه تحریک، ترغیب، یا دعوت به 
ارتکاب جرم کند، می ش��ود و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه موظف اس��ت به 
شکایات مربوط به مصادیق فیلترشده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند و 

هر شش ماه گزارشی در خصوص روند فیلتر محتوای مجرمانه ارائه دهد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات زمانی که مدیرعاملی شرکت ارتباطات 
زیرساخت را برعهده داشت، درباره روند فیلترینگ اظهار کرده بود: طبق مصوبات و 
آنچه ابالغ شده برای اجرای این موضوع سلسله مراتبی وجود دارد و بدین ترتیب با 
توجه به آن که طبق مصوبات این گونه اعالم شده که موضوعات مربوط به این حوزه 
از سوی دبیر کارگروه فیلترینگ مطرح شود، طبیعتا برای اجرای این امور الزم است 

که از سوی چنین مرجعی به ما اطالع رسانی شده باشد.
جهرمی درباره دخالت قوه قضاییه در بحث فیلترینگ س��ایت ها نیز گفته بود: 
طبق ماده ۲1 قان��ون جرایم رایانه ای فراهم آورندگان خدمات دسترس��ی موظف 
هستند دستورات قضایی و کارگروه فیلترینگ را در این حوزه اجرا کنند. ما طبق 
آنچه به عنوان دستورالعمل و قانون به ما ابالغ شده، فیلترینگ سایت های اعالم شده 
را اجرا می کنیم. شرکت ارتباطات زیرساخت همانند روال سابق دستورات قضایی را 

نیز دریافت کرده و خود را ملزم به اجرای آن ها می داند.

وی همچنین گفته بود: این که قانون گذار اشاره کرده مصادیق غیرمجاز را کمیته 
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای تش��خیص می دهد، نافع مسئولیت قوه 
قضاییه نمی ش��ود، زیرا ممکن است فردی به قوه قضاییه شکایت کرده باشد و به 
طور مثال یک سایت با شکایت خصوصی مواجه بوده باشد که این موضوع از سوی 
قوه قضاییه پیگیری می ش��ود یا ممکن اس��ت جرایم دیگری مانند ورود به حریم 
خصوص��ی و ... صورت بگیرد که در این ح��وزه دادگاه ها می توانند جدا از کارگروه 

فیلترینگ خود به فیلتر یک سایت رای بدهند.
اما اخیرا صادق عباسی شاهکوه، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید 
بر نقش اجرایی زیرس��اخت در فیلترینگ، اظهار کرد: تخصص فنی در این زمینه 
ندارم اما زیرس��اخت یکی  از حلقه های زنجیر اس��ت. ما هم وظایفی داریم و سعی 
می کنیم به بهترین نحو آن را انجام دهیم. وظیفه مرکز ملی فضای مجازی نظارت 
بر حلقه های این زنجیر است، ولی ما هنوز گزارش رسمی از این که وظیفه خود را 

به درستی انجام نمی دهیم دریافت نکردیم.
البته پس از آن، مرکز ملی فضای مجازی به این اظهارات واکنش نش��ان داد و 
روابط عمومی این مرکز اعالم کرد: مرکز ملی فضای مجازی کش��ور به عنوان ناظر 
بر اجرای قوانین در حوزه فضای مجازی کش��ور برخالف ادعای مدیرعامل شرکت 
زیرس��اخت طی نامه ه��ای متعدد به وزیر محترم ارتباط��ات و فناوری اطالعات و 
همچنین رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بارها درخصوص وضعیت 
نامناسب فیلترینگ با ارائه شواهد و مدارک الزم گزارش داده و انتظار دارد با رفع 

نواقص وضعیت مزبور بهبود یابد.
جهرمی همچنین اوایل س��ال جاری درباره نقش وزارت ارتباطات در فیلترینگ 
عن��وان کرده بود: وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پاالیش )فیلترینگ( یا 
رفع آن نیست، بلکه براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی و بنابر قانون ملزم به 
اجرای مصوبات کمیته ها و ش��وراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی 

است.
این در حالی اس��ت که اخیرا حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجل��س از طرح س��وال از وزیر ارتباطات خبر داد که به س��واالتی از جمله اینکه 
تجهیزات مربوط به فیلترینگ و ش��نود ش��بکه های موجود در کشور از محل چه 
بودجه ای و توس��ط چه س��ازمانی خریداری و در کجا و توسط چه کسانی نصب، 

نگهداری و بهره برداری می شود، پاسخ دهد.
اگرچ��ه وزیر ارتباط��ات و معاونانش معتقدند این وزارتخان��ه تنها نقش اجرای 
فیلترینگ به لحاظ فنی را برعهده دارند، اینکه نمایندگان مجلس قصد طرح سوال 
از وزیر درخصوص فیلترینگ را دارند، در شرایطی که زیرساخت تنها خود را ملزم 
به اجرای دس��تورات کارگروه مربوطه و قوه قضاییه می داند، نباید محلی از اعراب 
داشته باشد. اگر اعمال فیلترینگ مطابق با تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه صورت می گیرد، نمی توان تنها مجریان آن را مقصر دانس��ت،  آن هم در 
شرایطی که مرکز ملی فضای مجازی اعالم کرده بارها درخصوص وضعیت نامناسب 

فیلترینگ گزارش داده و انتظار بهبود در این زمینه را دارد. 

گمانه زنی درباره نقش وزارت ارتباطات در فیلترینگ

قلم پررنگ  فیلترینگ در دست کیست؟

ارتباطات

 وزیر اقتصاد از تهیه بسته مقابله با تحریم
در وزارت اقتصاد خبر داد

تحریم های 13 آبان از قبل اجرایی شده است
وزیر جدید اقتصاد از تهیه بسته مقابله با تحریم در وزارت اقتصاد خبر داد و 
گفت تحریمی که آمریکا می خواهد در 13 آبان اعالم کند، قبال اجرایی کرده 
اس��ت. فرهاد دژپس��ند در گفت وگو با رادیو تهران با بیان اینکه تحریمی که 
می خواهند در 13 آبان اعالم کنند، از قبل اجرایی کرده اند گفت: همکاران ما 
در وزارت امور اقتصادی و دارایی به درستی در حال رصد برنامه های دشمن و 
در حال آماده سازی بسته هایی برای مواجهه با این دشمنی ها هستند. دژپسند 
درباره برنامه های اصلی خود در وزارت اقتصاد و دارایی نیز گفت: طبیعی است 
که در این شرایط همه انتظار دارند که با توجه به تحریم های دشمن، ببینند ما 

چه برنامه ای را تدارک دیدیم.
تامین مالی اقتصادی

ب��ه گزارش ایِبنا، وزیر جدید اقتص��اد ادامه داد: اولین برنامه مد نظر، تامین 
مالی اقتصادی اس��ت. دومین کار بهبود فضای کسب و کار اقتصادی از طریق 
تسهیل شرایط گمرکی اس��ت. سومین کار این است که بتوانیم سیاست های 
خصوصی س��ازی را همانطور که در اصل ۴۴ آمده پی��اده کنیم و در نهایت با 
الکترونیکی کردن و س��اماندهی مش��خص، با فساد مقابله کنیم چرا که فساد 
اقتص��اد را زمین گیر می کند. امیدوارم در این کاره��ا با همکاری دیگران، گام 

بلندی برداریم.
افزایش حجم نقدینگی

دژپس��ند در پاسخ به این س��وال که در صورت افزایش وام مسکن، با بحث 
افزایش حجم نقدینگی چه خواهیم کرد؟ گفت: باید بحث تامین مس��کن به 
خصوص برای اقشار خاص مورد توجه جدی قرار گیرد اما راهکارهای دیگری 
هست که باید به صورت یک بسته و مجموعه سیاستی و اجرایی تدوین شود 
و عرضه و تقاضا باهم مدیریت شود. باید نهادهای انبوه ساز به خصوص در بافت 
فرسوده را تقویت کنیم. وی افزود: به هر حال اگر قرار است بحث افزایش وام 
مسکن را داشته باشیم باید تمهیدات الزم را داشته باشیم تا خود این موضوع 

باعث افزایش قیمت مسکن نشود.
مقابله با جنگ روانی دشمن

وزیر اقتصاد با اشاره به پذیرش تصدی وزارت اقتصاد و دارایی در این شرایط 
س��خت اظهار کرد: ما همه چیز خود را مدیون نظام جمهوری اسالمی هستیم 
و طبیعی اس��ت که در همین ش��رایط سخت باید هرچه داریم به نظام تقدیم 
کنیم و با کمک دوستان و مدیران این ریسک را مدیریت کنیم و اقتصاد را با 
کمتری��ن معضل از این بحران عبور دهی��م. وی با بیان نظر خود درباره جنگ 
روانی دشمن درباره ماجرای 13 آبان بیان کرد: آنها دشمن هستند و طبیعی 
است که بخواهند به صورت های گوناگون و روش های گوناگون اهداف خود را 
تامین کنند. ما ایرانی هستیم و شیعه هستیم با عاشورا، ما کسانی هستیم که 
در جنگ هش��ت ساله با عراق یک سانت از خاک خود را ندادیم. ممکن است 
به مردم ما س��خت بگذرد که می گذرد اما باید دست به دست هم بدهیم تا از 
هویت اسالمی و دینی خودمان حراست کنیم و با قامت بلند بایستیم. من یقین 
دارم اگر همان مردم دهه ۶۰ باشیم، با یکدلی و همدلی و سرمایه اجتماعی باال، 
می توانیم تاثیر ادعاهای این آقایان آمریکایی را به حداقل ممکن کاهش دهیم.

نگران نیستم
وی در ادام��ه افزود: با توجه به اینک��ه، تحریمی که می خواهند در 13 آبان 
اعالم کنند، قبال اجرایی کرده اند، من فکر می کنم می ش��ود با همت بلند، آثار 
آخرین گام این دشمن قسم خورده را کاهش داد. برای اقشار ما سخت خواهد 
بود اما امیدوارم تحمل بیش��تری داش��ته باش��یم تا بتوانیم از این دسیسه نیز 
س��رافزار بیرون بیاییم. من خیلی نگران این موضوع نیستم چون همت مردم 

ایران را می شناسم.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دوشنبه
7 آبان 1397
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 مهلت پذیرش چک های قدیمی
تمام شد

فرص��ت امروز: مهل��ت اعالمی بانک مرک��زی برای تعویض 
دسته چک های قدیمی با چک های »صیادی« به پایان رسید 
و از روز گذشته ششم آبان ماه تبادل چک های غیرصیادی در 

سامانه چکاوک ممنوع شده است.
ش��هریور س��ال گذش��ته بود که بانک مرک��زی چک های 
متحدالش��کلی را برای نظام بانک��ی طراحی و رونمایی کرد و 
بانک ها ملزم ش��دند تا اردیبهش��ت ماه امسال دسته چک های 

صادره مشتریان را تعویض کنند.
گستردگی کار و لزوم اجرای دقیق این طرح که هدف اصلی 
آن به حداقل رس��اندن امکان خط��ا در صدور چک و کاهش 
چک های برگش��تی در نظام بانکی اس��ت، بانک مرکزی را بر 
آن داشت که در ابتدا اجرای این طرح را تا شهریورماه تمدید 
کند و س��پس بانک ها دو ماه دیگر ب��رای اجرای این طرح از 

بانک مرکزی مهلت گرفتند.
س��رانجام این مهل��ت، پنجم آبان ماه خاتم��ه یافت و بانک 
مرکزی نی��ز اطالعیه جدیدی برای تمدید آن منتش��ر نکرد 
و بنابرای��ن از این پس چک های فاقد شناس��ه 1۶ رقمی ذیل 
شماره سری و سریال چک موسوم به صیادی، تنها با مراجعه 
حضوری مش��تری به بان��ک صادرکننده چ��ک قابل دریافت 

خواهد بود.
بنابرای��ن دارن��دگان دس��ته چک های قدیم��ی باید هرچه 
سریع تر نسبت به تعویض دس��ته چک های خود اقدام کنند. 
به عب��ارت بهتر، دیگر چک های قدیم��ی در بانک ها پذیرش 

نمی شوند، مگر بانک صادرکننده دسته چک.
در دس��تور بانک مرکزی به بانک ها تاکید ش��ده اس��ت که 
چک ه��ای غیرصی��ادی صرف��ا با حضور مش��تری ب��ه بانک 
صادرکننده چ��ک قابل دریافت خواهد بود و چک های عادی 
غیرصیادی سایر بانک ها در هیچ کدام از شعب بانک مربوطه 

برای ثبت در سامانه چکاوک قابل واگذاری نیست.
چک های صیادی به دنبال مس��ائلی که برای دس��ته چک 
ایجاد می ش��د و به ویژه آم��ار باالی چک های برگش��تی در 
دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت تا بتواند کمکی به اصالح 
رویه و روال صدور دس��ته چک کند و در مهم ترین مولفه ها، 
یکسان س��ازی دس��ته چک ها و باال بردن امنیت چک در آن 

اجرایی شد. 
همچنین چک های صیادی از این قابلیت برخوردار هستند 
که گیرنده آن می تواند قبل از دریافت چک با ارس��ال شناسه 
اس��تعالم 1۶ رقمی مندرج در چک های صیادی به س��امانه 
اس��تعالم پیامکی بانک مرکزی از پیش��ینه ف��رد صادرکننده 

استعالم بگیرد و با اطمینان بیشتری آن را قبول کند. 

خبرنــامه

بی انضباط��ی بانک ها در پرداخت تس��هیالت بی��ش از منابعی که در 
اختیار دارند و به عبارتی تالش برای »خلق پول« بیشتر، سال هاست که 
به یکی از ویژگی های بارز نظام بانکی تبدیل شده به شکلی که گویا قرار 
نیست این خصیصه به همین سادگی از شبکه پولی کشور حذف شود.

ب��ه گزارش ایرن��ا، »خلق پول« یکی از ویژگی ه��ای ذاتی نظام بانکی 
اس��ت؛ بانک  ها و موسس��ه های اعتب��اری منابع جذب ک��رده و به ازای 
آن تس��هیالت پرداخت می کنند و چون نرخ س��ود تس��هیالت باالتر از 
سپرده ها اس��ت، ناگزیر به خلق پول هستند. هرچند بانک های مرکزی 
در همه جای جهان سعی می کنند با نظارت خود خلق پول را مدیریت 
ک��رده و از پیامدهای ناش��ی از آن بر اقتصاد کم کنند، اما این مش��کل 
به ویژه در شرایطی که بانک ها به دلیل ناترازی منابع و مصارف مجبورند 

بیش از منابع خود تسهیالت دهند، تشدید می شود.
با این اوصاف می توان گفت بخش عمده پول موجود در اقتصاد توسط 
بانک  ها خلق می ش��ود؛ از این رو بان��ک مرکزی با تدوین مقرراتی چون 

نرخ ذخیره قانونی، نسبت کفایت سرمایه بانک و تعیین نرخ سود سپرده 
و تسهیالت سعی کرده است قدرت بانک ها را در خلق پول محدود کند 
اما هنوز این ابزارها نتوانس��ته به  طور کام��ل بانک ها را منضبط و خلق 

پول را محدود کند.
ت��وان تس��هیالت دهی بانک ه��ا در بهتری��ن حالت ح��دود ۸۵درصد 
س��پرده های جذب شده اس��ت اما وقتی تراز بانک ها نامتعادل می شود، 
آنها مجبور می ش��وند بیش از 1۰۰درصد مناب��ع خود را وام دهند؛ این 
منابع بیش��تر از راهی جز اضافه برداش��ت از منابع بانک مرکزی حاصل 
نمی ش��ود که اثر زیانبار آن »رش��د پایه پولی« و ب��ه تبع آن »افزایش 

نقدینگی و رشد تورم« است.
وام دهی بانک ها در مقایسه با رشد نقدینگی

نگاهی ب��ه جدیدترین آم��ار بانک مرکزی در زمینه تس��هیالت دهی 
بانک ه��ا گویای این اس��ت که بانک ها از توان تس��هیالت دهی خود کم 
کرده ان��د تا ب��ه این ترتیب به می��زان منابعی که در اختی��ار دارند، وام 
بدهند؛ در نیمه نخس��ت امس��ال نظام بانکی در مجموع 3۰3۲ هزار و 
یکص��د میلیارد ری��ال وام به بخش های مختلف اقتص��ادی پرداخت که 
در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال پیش 1۲.1درصد رشد داشت؛ بخش 
قابل توجهی از این تسهیالت صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای 

تولیدی شده است.
مقایس��ه حجم نقدینگی و میزان تس��هیالتی که بانک ها پرداخته اند 
نمای روش��ن تری از عملکرد نظام بانکی نشان می دهد؛ براساس آخرین 
آم��ار، حجم نقدینگ��ی در پایان مردادماه امس��ال ب��ه 1۶ هزار و ۴۶۶ 
میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال رسیده یعنی نسبت به مدت مشابه پارسال 

۲۰.۵درصد رشد کرده است.
با این اوصاف در ش��رایطی که در یکسال گذشته رشد نقدینگی بیش 
از ۲۰درصد بوده، میزان تس��هیالت دهی بانک ها حدود 1۲درصد بیشتر 

شده و متناسب با رشد نقدینگی نبوده است.
یعنی میزان تس��هیالت دهی بانک ها در پایان نیمه نخس��ت پارس��ال 
1۹.۴۵درصد از کل نقدینگی بوده در حالی که امس��ال به 1۸.۴1درصد 

کاهش یافته است.
س��ید بهاءالدین هاش��می، کارش��ناس بانکی در این باره توضیح داد: 
بانک ها در گذش��ته با رعایت نکردن نرخ س��ود منابع جذب کرده و به 
برای پوش��ش هزینه های خ��ود بیش از توان تس��هیالت دهی خود وام 
می دادند در حالی که باید طبق مقررات باید از آن هزینه های مربوط به 
عملیات بانکی را کس��ر کرده و حدود ۸۰ تا ۸۵درصد منابع جذب شده 
را تسهیالت دهند. وی افزود: اینکه میزان تسهیالت دهی بانک ها نسبت 
به نقدینگی رش��د نکرده به این معنی اس��ت که بانک ها در صدد بهبود 
ضریب وام دهی خود هس��تند و قصد دارن��د آن را کاهش دهند زیرا در 

نهایت به افزایش برداشت آنها از بانک مرکزی منجر می  شد.
هاش��می ادام��ه داد: به تعبیر دیگر، بانک ه��ا در حال کاهش مصارف 
خود هس��تند و این به نفع نظام بانکی اس��ت زیرا نش��ان می دهد قصد 
منضبط ش��دن را دارد. باال بودن مصارف و هزینه بانک ها سبب شده تا 
آنها چاره ای جز اضافه برداش��ت از منابع بانک مرکزی را نداش��ته باشند 
که این رویه پایه پولی را افزایش می دهد و منجر به رشد نقدینگی و به 

دنبال آن افزایش تورم می شود.
تداوم تخلف بانک ها در پرداخت نرخ سود سپرده

با اینکه بانک مرکزی شهریورماه در زمان سررسید شدن حساب های 
سپرده های یکساله بانک ها به آنها اجازه داد برای یک ماه این حساب ها 
را با نرخ س��ال پیش تمدید کنند اما اغلب بانک ها حساب های سررسید 

شده را برای یکسال تمدید کردند.
ب��ه گفته کوروش پرویزیان، رئیس کان��ون بانک های خصوصی و 
موسسه های اعتباری »س��پرده های ۲۰درصدی در شهریور امسال 
با همان نرخ قبلی برای دوره یکس��اله تمدید شدند« و بنابراین بار 
دیگر بانک  ها مصوبه ش��ورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت س��ود 
1۵درصدی برای حساب های یکساله و 1۰درصد برای حساب های 
کوتاه مدت را نادیده گرفتند. ش��اید گفته شود که این کار با هدف 
حبس پول در نظام بانکی و جلوگیری از حرکت نقدینگی به سمت 
بازارهای موازی بوده اما آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در 
یکسال گذش��ته ترکیب نقدینگی از سمت شبه پول به سمت پول 
تغییر کرده اس��ت؛ در شهریورماه پارسال ۸۷.۸۹درصد از نقدینگی 
13ه��زار و ۸۹۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی به ش��به پول یعنی 
»پ��ول حبس ش��ده در نظام بانکی« اختصاص داش��ت که این رقم 
در پایان مرداد به ۸۵.۹3درصد رس��یده اس��ت. ب��ه عبارت دیگر، 
در ش��هریورماه س��ال گذشته با اینکه رش��د نقدینگی ۲3.۸درصد 
نس��بت به س��ال پیش از آن رشد داشت و در ترکیب آن رشد پول 
13.۷درصد و ش��به پول ۲۵.3درصد نسبت به شهریور ۹۵ افزایش 
یافته بود، اما اکنون رش��د پول یعنی اسکناس و مسکوک در دست 
اشخاص، گوی سبقت را از حساب های بانکی ربوده است؛ هرچند از 
رشد نقدینگی در مرداد امسال کاسته شده و به ۲۰.۵درصد رسیده 
اس��ت اما پول 3۹.۷درصد و ش��به پول 1۷.۹درصد نسبت به مدت 

مشابه پارسال رشد دارد.
این امر نش��ان می دهد روند رو به رشد جذب منابع جدید در بانک ها 
کاهشی ش��ده و به همین سبب بانک ها برای جذاب کردن حساب های 
س��پرده راهی جز دور زدن نرخ های مص��وب را نیافته اند که در ماه های 
آت��ی اثر این نافرمانی را در افزایش اضافه برداش��ت بانک ها و تش��دید 

ناترازی بانک ها قابل مشاهده خواهد بود. 

وام دهی بانک ها در مقایسه با رشد نقدینگی کمتر شد

آیا بانک ها منضبط شده اند؟
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پل را باال نبر، رودخانه را پایین بیار !

تیتر این یادداش��ت، نام فیلمی کمدی از کمدین نام��دار آمریکایی، جری 
لوئیس اس��ت و داس��تان مردی را به تصویر می کشد که برای به دست آوردن 
زنش که در آس��تانه طالق است دس��ت به هر کاری می زند تا او را بازگرداند. 
داس��تان مهجوریت بخش خصوصی نفت و فرآورده های نفتی کش��ور نیز به 
گونه ای تراژیک و نه کمدی بیانگر مضمون این فیلم اس��ت. به نظر می رس��د 
از بدو خصوصی س��ازی در کش��ور تا به امروز، مسیری که این بخش، خصوصا 
پایین دس��تی آن متحمل شده است قابل قیاس با هیچ یک از شرایط و قوانین 
حمایتی دیگر کشورهای توسعه طلب و یا توسعه یافته از بخش خصوصی نبوده 
و در پایش این مس��یر، قوانین و ضابطه های خاص و بعضا سلیقه ای دولت ها، 
نه تنها به توسعه این بخش مجالی نداده بلکه این حضیض توسعه ای در نهایت، 
مش��کالت دولت را نیز در چشم اندازهای پیشرفتی  نفت و فرآورده های نفتی 
مضاعف کرده اس��ت . تجربه چند باره عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش 
خصوصی در آن که دو بار با آزمون و خطا و به طور ناکارآمدی انجام شد بیانگر 
اس��تیصالی دولت در شرایط دشوار تحریم و تقلیل حلقه مشتریان نفت ایران 
است. در طی 1۲سال گذشته و در دو مرحله این عرضه انجام شده و در هر دو 
مرحله نیز با عدم استقبال بخش خصوصی مواجه شده است . از دالیل گوناگون 
انفعال بخش خصوصی نس��بت به این مشارکت ها می توان چنین انگاشت که 
از آغاز خصوصی س��ازی و رشد فزاینده شرکت های خصولتی با انباشت وسیع 
سرمایه ای، عمال این گونه مش��ارکت ها سهم حداقلی نصیب بخش خصوصی 
واقعی خصوصا صنایع پایین دستی کرده و بسیاری از طرح هایی که می توانست 
با هم اندیش��ی و هم افزایی بخش خصوصی انجام شود و طی سال های گذشته 
بدنه و کارآمدی آن را مستحکم کند در هزارتوی بخشنامه ها و قوانین انحصاری 
متع��دد و رقابت های دولت ه��ا و خصولتی ها با این بخش مهجور، آن را با تنی 

خسته و به نفس افتاده در گوشه رینگ رها کرده است .
در افق فرارو ادعایی چون حضور بخش خصوصی در فروش نفت و عرضه آن 
در بورس می تواند یدک کش تیتری جذاب و رس��انه ای باش��د اما ادله ای متقن 
نیست چرا که در ادعاهای قبلی عواملی چون درآمد باالی دولت ها از فروش نفت 
)تصور فروش ۵ میلیون بشکه( و روابط بین المللی دوستانه با اروپا و کشورهای 
توسعه یافته اینگونه گفتمان را در حد یک ضیافت صوری برای بخش خصوصی 
قلمداد می کرد و براس��اس همی��ن عقیده نیز دو بار عرضه نف��ت در بورس با 
شکست مواجه ش��د لذا در این فراخوان نیز دولت با توجه به مشکالت متعدد 
خود، همانند داس��تان فیلم فوق دست به هر کاری می زند تا بخش خصوصی 
را به این عرصه بازگرداند . متاس��فانه با توجه به اینکه بخش خصوصی واقعی 
استحکام و حمایت الزمه را از دولت های قبلی و کنونی نیز نداشته است به نظر 
می رسد با توجه به تحریم های کنونی آمریکا، افزایش هزینه های تولید و رانت 
گسترده در نفت خام و خوراک فرآورده های نفتی و ... نه تنها انگیزه ای برای این 
مشارکت ندارد بلکه بدنه تکیده و ناسور این بخش که حاصل واماندگی سالیان 
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روز یکش��نبه روزی تاریخ��ی برای بازار س��رمایه ب��ود؛ روزی که یک 
میلیون بش��که نفت خام س��بک ایران برای اولین ب��ار در بورس انرژی 
عرضه ش��د و در نهایت پس از رقابت س��ه خری��دار، قیمت نفت در هر 

بشکه ۷۴ دالر و ۸۵ سنت داد و ستد شد.
درحال��ی که از مدت ها قبل ش��مارش معکوس ب��رای عرضه نفت در 
بورس شروع شده بود، سرانجام دیروز و پس از کش و قوس های فراوان، 
یک میلیون بش��که نفت خام سبک در بورس انرژی عرضه شد و آنگونه 
که تابلوی معامالت نش��ان می داد، در نهایت ۲۸۰هزار بشکه نفت خام 

سبک معامله شد که قیمت هر بشکه ۷۴ دالر و ۸۵ سنت کشف شد.
اما در حالی روز گذش��ته برای نخستین بار استارت معامالت نفت خام 
در بورس انرژی زده ش��د که س��ال ها قبل، تجربه عرض��ه نفت در بازار 

سرمایه به شکست انجامیده بود.
نفت چگونه به بورس آمد؟

خبرها و گزارش های آخرین روزهای پایانی س��ال ۹۲ حاکی از قطعی 
شدن عرضه نفت خام در بورس انرژی بود تا اینکه 1۷ فروردین ماه سال 
۹3، انتظارها به پایان رس��ید و برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت، 
طالی س��یاه در رینگ داخلی بورس انرژی عرضه ش��د. بر این اس��اس، 
ش��رکت ملی نفت ایران ۲ هزار و ۹۲۰ بش��که نفت خام را به قیمت هر 
بشکه 3۰۶ هزار تومان در بورس انرژی عرضه و مورد معامله قرار داد و 

خبر آن را رسانه ها در فروردین ماه 13۹3 اعالم کردند.
به گزارش س��نا، س��ال 13۷۹ برای اولین ب��ار موضوع عرضه نفت در 
بورس مطرح شد. عرضه نفت در چارچوب سیاست  های دولت وقت و با 
توجه به برنامه سوم توسعه کشور، در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت 

اما فرآیند آن بعد از چند دور تغییر مدیریتی در نهایت متوقف شد.

پ��س از چندی مجددا بحث عرضه نفت در بورس مطرح و تفاهم نامه 
راه  اندازی این بورس در اردیبهشت ماه 13۸3 امضا شد. در پی موافقت 
ش��ورای بورس، پروژه بورس نفت، گاز و پتروش��یمی ایران وارد مرحله 

عملیاتی شد.
گ��زارش توجیهی ط��رح راه  اندازی ب��ورس نفت ایران تدوین ش��د و 
ش��ورای عالی بورس مج��وز قانونی آن را صادر و ب��ورس نفت کار خود 
را در کی��ش آغاز کرد ولی به دلیل مش��کالت پی��ش آمده عماًل عرضه 
نفت عملیانی نش��د. در نهایت س��ال 13۹۰ نفت خام با هدف صادرات 
در ب��ورس کاال و س��ال 13۹3 با هدف فروش داخل��ی در بورس انرژی 

صورت عرضه شد.
خبرها و گزارش��ات آخرین روزهای پایانی س��ال ۹۲ از قطعی شدن 
عرضه نفت خام در بورس انرژی حکایت داشت تا اینکه 1۷ فروردین ماه 
سال 13۹3، انتظارها به پایان رسید و برای نخستین بار در تاریخ صنعت 
نفت، طالی س��یاه در رین��گ داخلی بورس انرژی عرضه ش��د. خبرها 
حاک��ی از آن بود که پنج پاالیش��گاه کوچک بخ��ش خصوصی در صف 

خرید قرار گرفته  و تقاضا در همان ابتدا برای خرید وجود داشت.
س��فارش فروش ش��رکت ملی نفت ایران براساس هر بشکه 3میلیون 
و ۶3 هزار ریال وارد س��امانه ش��د که س��ه خریدار توانایی و مجوز الزم 
برای خرید را در اختیار داش��تند و س��فارش خود را وارد سامانه کردند. 
33۰۰ بش��که نفت خام در قیمت های مختلف وارد س��امانه ش��د که با 
توجه به این که حجم تقاضا بیش��تر از عرضه ب��ود، معامالت به مرحله 

رقابت کشیده شد.
در نهایت این داد و س��تد نفتی برای نخس��تین بار به ش��کل ریالی و 
ب��ه ارزش ۸۹3 میلیون و ۵۲۰ هزار تومان انجام ش��د و برگی در تاریخ 

صنعت نفت کشور ورق خورد. سال ۹3 عرضه نفت خام در بورس انرژی 
در ۶۰ جلس��ه معامالتی و طی ۵ ماه انجام و 1۷۸ هزار و 1۲۰  بش��که 
عرضه ش��د که از آن میزان 11 هزار ۸۲۶ بشکه به فروش رفت. نگاهی 
ب��ه آم��ار معامالت نفت خام در بورس انرژی نش��ان می دهد، جلس��ات 
معامالت��ی ابتدایی عرضه ها موف��ق بود اما در ادامه راه مش��کل فروش 
فرآورده های صادراتی پاالیش��گاه های کوچک که خریدار نفت در بورس 
ان��رژی بودند دلیلی ش��د این واحدهای تولیدی در ابتدای مس��یر نفت 

بورسی متوقف شوند.
بعد از عرضه، خریداران و کارشناسان بازار سرمایه برای اصالح شرایط 
و نحوه تس��ویه نقدهایی را مطرح کردند، ولی ش��رکت ملی نفت ایران 
انعطافی نس��بت به تقاضای بورس و خریداران نشان نداد و به رغم آنکه 
چندین ب��ار عرضه در رینگ داخلی بورس انرژی انجام ش��د داس��تان 

حضور طالی سیاه در بازار سرمایه ناموفق به نظر رسید.
اما اکنون به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط متفاوت 
اس��ت. اطالعیه عرضه نفت در بورس انرژی که توس��ط کارشناس��ان و 
متخصص��ان ش��رکت ملی نفت ایران طراحی ش��ده از ویژگی مناس��ب 
برخوردار است و مباحث مربوط به بازار سرمایه آن نیز در بورس انرژی 
و س��پرده گذاری مرکزی طراحی شده و این طراحی از نگاه ناظران بازار 
س��رمایه مناسب تلقی می شود و می تواند مشتری مختص خود را جذب 

کند.
دبیر ش��ورای عالی بورس می گوی��د اطالعیه عرضه ه��ای بعدی نفت 
خ��ام با توج��ه به بازارس��نجی و تجربه باالی وزارت نف��ت به طور حتم 
می تواند متناس��ب با س��الیق خریداران و بازار صادر شود و فضای الزم 
برای خریداری نفت خام ایران از سوی اشخاص مختلف را فراهم کند.  
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رشد صادرات غیرنفتی ایران به اندونزی
رای��زن بازرگانی ایران در اندونزی گفت ص��ادرات غیرنفتی نیمه 
نخس��ت س��ال کش��ورمان به اندونزی در مقایس��ه با مدت مشابه 
سال گذش��ته رشد ارزشی و وزنی داشته اس��ت. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، انور کمری 
رایزن بازرگانی ایران در اندونزی افزود: براساس آمارهای منتشرشده 
توس��ط گمرک جمهوری اس��المی ای��ران، صادرات کش��ورمان به 
اندونزی در ش��ش ماهه نخس��ت امس��ال 3۲۸ میلیون دالر برآورد 
شده که نس��بت به رقم۲3۰میلیون دالر مدت مشابه سال گذشته 
ب��ه لحاظ ارزش��ی ۴۲درصد و از نظر وزنی ۲۰درصد رش��د نش��ان 
می دهد. وی افزود: برابر این آمارها س��وخت ها و روغن های معدنی 
ب��ا 1۶۰ میلیون دالر و آهن و فوالد ب��ا 1۵3میلیون دالر مهم ترین 
اقالم صادراتی کش��ورمان به اندونزی بوده اند. همچنین محصوالت 
شیمیایی، محصوالت پالستیکی، فرش و محصوالت نسجی، صنایع 
غذایی دیگر کاالهای صادراتی ایران به اندونزی هس��تند. در مقابل 
واردات از اندونزی در ش��ش ماهه نخس��ت سال جاری ۸۰ میلیون 
دالر بوده که این آمار حاکی از مثبت بودن تراز تجاری کش��ورمان 
به می��زان ۲۴۸ میلیون دالر اس��ت. گفتنی اس��ت، کش��ور بزرگ 
اندون��زی با ۲۶۰ میلیون نفر جمعی��ت می تواند مقصد خوبی برای 
کاالها و خدمات شرکت های ایرانی باشد و در صورت حضور پررنگ 
ش��رکت های ایرانی در این بازار می توان ش��اهد گسترش چشمگیر 
صادرات غیرنفتی به این کشور هم در بخش کاالیی و هم در بخش 

خدمات و خدمات فنی و مهندسی بود.

افزایش قیمت 3۵ تا ۴0درصدی فرش 
ماشینی

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی گفت در شش ماه ابتدای 
سال، قیمت فرش ماش��ینی بین 3۵تا ۴۰درصد افزایش داشته است. 
محمد هادی، رئیس اتحادیه فروش��ندگان فرش ماشینی و موکت در 
گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، درب��اره آخرین وضعیت فرش 
ماشینی در کش��ور اظهار کرد: در شش ماه ابتدای سال، قیمت فرش 
ماشینی بین 3۵ تا ۴۰درصد افزایش داشته است. وی با اشاره به اینکه 
افزایش نرخ دالر تأثیر مستقیم بر بازار دارد، گفت: ۸۰درصد مواد اولیه 
تولید فرش ماشینی به صورت وارداتی تأمین می شود. رئیس اتحادیه 
فروشندگان فرش ماش��ینی و موکت، تصریح کرد: در نیمه دوم سال، 
فروش فرش ماشینی بیشتر ش��ده است و اگر بازار کمبودی را تجربه 
نکند، می تواند وضعیت مطلوبی را داش��ته باشد. کمالیان در خصوص 
مش��کالت ص��ادرات و واردات در این صنف، گفت: طی س��الیان اخیر 
فرش های کمتر از ش��ش متر از کش��ور هایی همچون بلژیک و ترکیه 
وارد می ش��د، اما اکنون باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد، این امر محقق 
نمی ش��ود. ای��ن مقام مس��ئول در پای��ان گفت: در ح��ال حاضر اکثر 
دستگاه های مدرن روز، توسط واردکنندگان تامین می شود و می توانند 

تمام نیاز های داخلی )چه سنتی و فانتزی( را برطرف کنند.

۴ اولویت  صادراتی افغانستان از طریق بندر 
چابهار ایران

معاون وزارت حمل ونقل افغانس��تان چه��ار اولویت صادراتی این 
کش��ور از طریق بندر چابه��ار را اعالم ک��رد. امام محمد وریماچ در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، اظهار کرد: بندر 
چابهار برای کشور افغانستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این 
اهمیت به دلیل موقعیت جغرافیایی بندر چابهار و مس��یر کوتاه این 
بن��در برای واردات و صادرات افغانس��تان اس��ت. وی با بیان این که 
واردات افغانس��تان از بندر چابهار به س��ود ماست،  تصریح کرد: در 
کنار واردات، ما صادرات سنگ های قیمتی، میوه تازه، میوه خشک، 
قالی��ن و اجناس دیگری را هم داریم.وی با اش��اره به پیش��نهادات 
خ��وب افغانس��تان برای ص��ادرات از بندر چابهار، ادام��ه داد: جای 
خوشبختی بس��یاری دارد که جمهوری اسالمی ایران این پیشنهاد 

را -استفاده از بندر چابهار برای صادرات- قبول کرده است.

بخشنامه ای که بالی گوجه فرنگی را سر مرغ 
می آورد

در ش��رایطی که قیمت مرغ در ب��ازار مصرف باالتر از نرخ مصوب 
کارگ��روه تنظیم بازار به فروش می رس��د، دولت اجازه صادرات این 
محص��ول را داد که منجر ب��ه افزایش قیمت مج��دد این محصول 
می شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت روز 
هر کیلوگرم مرغ گرم در بازار مصرف)تهران( حدود 1۰۲۰۰ تومان 
و از س��قف نرخ  ۸1۷۵ تومان کارگروه تنظیم بازار، بیش از ۲ هزار 
تومان گران تر اس��ت و قیمت آن در بازار مصرف تنظیم نمی ش��ود، 
دولت اجازه صادرات مرغ را  به گمرکات کشور ابالغ کرد که این امر 

می تواند به افزایش دوباره نرخ این محصول می شود. 
وزیر س��ابق صنعت، مع��دن و تجارت در آخرین بخش��نامه خود 
به گمرک با اش��اره به اینکه به پیش��نهاد وزارت جهاد کش��اورزی 
صادرات گوش��ت مرغ و احشا آن اعم از سرد، گرم و منجمد بالمانع 
است، نوشته شده است که در صورت صادرات بی رویه این محصول 
دوباره جلوی صادرات این محصول گرفته می شود.بنابر این گزارش 
ب��ا توجه به اینک��ه برای تولید مرغ در کش��ور یارانه و ارز رس��می 
۴۲۰۰ تومان��ی در بخش های خوراک، دارو و واکس��ن، آب و برق و 
س��وخت یارانه پرداخت می ش��ود، صادرات آن رانتی و به شدت به 
صرفه خواهد بود. قیمت جهانی هر کیلوگرم مرغ بیش از ۲ دالر  یا 
ب��ه عبارتی حدود 3۰ هزار تومان اس��ت و صدور مجوز صادرات آن 
مانند گوجه فرنگی، باعث خالی ش��دن بازار از این محصول و گرانی 
می ش��ود. پیش از این نیز با توجه به افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش 
پ��ول ملی و به صرفه بودن ص��ادرات گوجه فرنگی این محصول در 
حجم زیادی از کش��ور خارج شد.  بنابر اعالم وزیر جهاد کشاورزی 
حدود یک میلیون تن از این محصول ظرف مدت دو ماه از کش��ور 
خارج ش��د در حالی که کل تولید گوجه فرنگی کشور ۵میلیون تن 
است؛ که این به معنای آن است که ظرف مدت محدود، یک پنجم 

کل تولید کشور صادر شد.

اخبـــار

در حالی که کش��ورهایی همچون ایتالیا و فرانس��ه بیش��ترین درآمد 
را در بخ��ش طراحی مصنوعات چرمی نصیب خ��ود می کنند، در ایران 
مصنوع��ات چرم��ی عمدتا به دلیل نب��ود برندهای معتب��ر، تنوع کم و 
طراحی نه چندان دلچسب با قیمت و کیفیت پایین تری نسبت به دیگر 
کش��ورها عرضه می ش��ود. به گزارش ایسنا، براس��اس آمارهای سازمان 
تج��ارت جهانی، ص��ادرات مصنوعات چرمی در دنیا همه س��اله حدود 
1۵درصد افزایش را نشان می دهد؛ به طوری که از سال ۲۰۰3 تا ۲۰1۲ 
ارزش صادرات مصنوعات چرم��ی از ۷۸ هزار میلیارد دالر به 1۸۲هزار 
میلیارد دالر رسیده است. مقایسه روند ارزش صادرات مصنوعات چرمی 
کش��ورهای برتر دنیا با ایران نش��ان می دهد ک��ه مهم ترین دالیلی که 
باعث ش��ده مصنوعات چرمی در ایران با قیمت و کیفیت پایین تری به 
نسبت دیگر کشورها عرضه شود،  فقدان برندهای معتبر، ضعف در شبکه 

توزیع،  تنوع کم محصوالت و طراحی ضعیف است.
در این میان صندوق کارآفرینی امید با حمایت از صنعت چرم، کیف 
و کفش اس��تان همدان طی چهار سال گذش��ته تحولی در این صنعت 
مهم و پرسابقه استان ایجاد کرده است. ورود صندوق کارآفرینی امید به 
کس��ب و کارهای چرم و کیف و کفش همدان از دو جنبه و جهت بوده 
اس��ت؛ اول مطالعات صندوق و بازدیدهای منظم از صنعت چرم استان 
و دوم نتیج��ه مطالعات طرح تکاپ��و. حمایت صندوق کارآفرینی امید از 
مزیت های رقابتی مناطق مختلف به توس��عه کسب و کارهای پایدار در 

این مناطق منجر می شود.
طرح توس��عه کس��ب و کار و اش��تغال پایدار )تکاپو(، مهم ترین طرح 
اش��تغال دولت و مصوب ش��ورای عالی اش��تغال اس��ت. طرح تکاپو از 
سیاس��ت های معاونت توسعه کارآفرینی و اش��تغال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اس��ت که زیر نظر س��ازمان )UNIDO( اجرا می شود و 
ب��ا بهره گیری از ظرفیت ه��ای بومی هر منطقه و با اس��تفاده از تجارب 

بین المللی در قالب یک برنامه منس��جم به اجرا درآمده است. این طرح، 
بر پایه مزیت های منطقه ای اس��تان ها ایجاد شغل می کند و در راستای 
آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مامور فراهم کردن شرایط ایجاد 

۵۴۰ هزار شغل پایدار در بخش های مختلف شده است.
ط��رح »تکاپو« در س��ال 13۹۴ در ش��ش اس��تان کش��ور به صورت 
آزمایش��ی به اجرا درآمد و در پنج ماهه س��ال 13۹۵ نیز در ۲۰ استان 
کش��ور اجرایی شد. برای اجرای طرح تکاپو در هر استان یک کارگزار از 
بخش خصوصی تعیین می شود که کارگزار باید با شناسایی ظرفیت های 
بخ��ش خصوصی منطقه خ��ود اقداماتی انج��ام بدهد ت��ا ضمن ایجاد 
زمینه های اشتغال زا، نرخ بیکاری هر استان از وضعیت فعلی خارج شود.

براس��اس آمارهای رسمی موجود در اس��تان همدان، هم اکنون۴۴۰ 
واحد تولیدی رسمی و13۰واحد غیررسمی تولیدی در زمینه مصنوعات 
چرمی فعالیت می کنند که بیش از ۹۵درصد این واحدها خرد و کوچک 
هس��تند. همچنین بیش از 1۰۰ واح��د عمده فروش کفش و مصنوعات 
چرمی در همدان موجود اس��ت ک��ه ۴۰ واحد فقط به توزیع مصنوعات 

چرمی اشتغال دارند.
صندوق کارآفرینی امید براساس تفاهم نامه ای که با وزارت کار منعقد 
کرده حمایت از رس��ته های مورد مطالعه در ط��رح تکاپو را هدفگذاری 
کرده است. براساس این تفاهم نامه، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزارت کار ب��ر مبنای مدل های مرس��وم بین المللی، مطالعه رس��ته های 
مزیت دار در اس��تان های مختلف را انجام می دهد و به منظور حمایت از 
کس��ب و کارهای دارای مزی��ت در چارچوب مقررات به صندوق معرفی 
می کند. مطالعه رسته های مزیت دار در استان های کشور از چندین سال 
قبل ش��روع ش��ده و در حال حاضر نیز ادامه دارد و صندوق کارآفرینی 
امی��د ت��الش می کند نتای��ج مطالع��ات را در قالب ه��ای حمایتی خود 
استخراج و از کسب و کارهای خرد و کوچک این رسته ها حمایت کند.

در این تفاهم نامه س��ازمان یونیدو نیز متعهد ش��ده پروژه های بخش 
خصوصی که ش��رایط تامین مالی توس��ط صندوق را داش��ته باشند به 
صن��دوق معرفی کند و در طراحی و پیاده س��ازی مدل های نوین تامین 

مالی بنگاه های خرد و کوچک و متوسط با صندوق همکاری کند.
اصغ��ر نوراله زاده � مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید � در گفت وگو 
با ایس��نا، آمادگی این صندوق را برای حمایت مالی از تاس��یس و ایجاد 
مرکز آموزش کفش در همدان به عنوان پایلوت آموزش در غرب کشور 
اعالم کرد و گفت: این صنعت برای حمایت از کسب و کارها زمینه های 

مختلف تولید و بازار را در کشور شناسایی و حمایت می کند.
به گفته وی، اس��تان همدان رتبه ششم تولید کیف و کفش و چرم را 
در کش��ور به خود اختصاص داده است و با قدمت ۹۰ ساله خود سرآمد 

این صنعت بزرگ در کشور به شمار می رود.
 

چرا حال کسب وکار چرم خوب نیست؟

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

کمیته ای ویژه برای رسیدگی اضطراری به 
قیمت گذاری خودرو ایجاد شود

تصمیم گیری برای تغییر س��اختار قیمت گذاری خودرو باید طی 
س��ریع ترین فرآیند ممکن صورت گیرد در غیر این صورت حتی اگر 
این فرآیند تا بهمن ماه امس��ال هم طول بکشد، می تواند به تعطیلی 
گس��ترده و زی��ان غیرقابل جبران در صنعت خودرو و قطعه س��ازی 

منجر شود.
به گزارش خبر خودرو، پس از برگزاری اولین جلس��ه غیررسمی 
ش��ورای رقابت تا امروز، بیش از هش��ت سال است که قیمت خودرو 
تحت  کنترل س��ختگیرانه این ش��ورا، افزایش قابل توجهی را تجربه 
نکرده است. این در حالی است که به گفته خودروسازان، باتوجه  به 
تحوالت و چالش های اقتصادی فراوان طی این مدت همیشه قیمت 
تمام  ش��ده تولید خودرو از قیمت عرضه آن به بازار باالتر بوده است. 
این مساله باعث می شود قیمت گذاری ها در بازار در اختیار دالالن و 
واسطه ها قرار بگیرد تا به این ترتیب فاصله قیمت خودرو در بازار و 
کارخانه همواره رو به عمیق ش��دن رود. در عین حال افزایش زیان 
انباشته خودروسازان و قطعه سازان را نیز می توان یکی دیگر از نتایج 

قیمت گذاری دستوری خودرو به شمار آورد.
جوالن دالالن به زیان صنعت خودرو

قیم��ت خودروهای تولید داخ��ل در حال  حاضر واقعی نیس��ت. 
مهم تری��ن عامل زیان خودروس��ازان داخلی طی ش��ش ماه ابتدای 
امس��ال را نیز می توان همین عامل دانس��ت. به گفته صاحب نظران 
این حوزه، سیاسی ش��دن صنعت خودرو تاثی��ر قابل توجهی بر این 
شکل قیمت گذاری دارد؛ موضوعی که نتیجه آن در زیان دهی همه 

واحدهای تولیدی فعال در صنعت خودرو نمود پیدا می کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این 
رابطه طی اظهارنظری با اش��اره به اینکه در حال  حاضر بازار خودرو 
محل جوالن واس��طه ها و دالالن شده که قیمت های دلخواه خود را 
تحمی��ل می کنند، اعالم کرد: »افزای��ش بی ضابطه قیمت خودروها 
در بازار، س��ایر اصناف مرتبط از جمله قطعه س��ازان را دچار مشکل 

کرده است.«
به گفته حسین سالح ورزی، قطعه سازان معتقدند به دلیل افزایش 
قیمت مواد اولیه، دس��تمزد، هزینه های حمل ونقل و... بهای قطعات 
تولیدی نیز باید افزایش یابد، اما این افزایش ها باید متناسب باشد.«

تغییر ساختار قیمت گذاری؛ اولین گام جبران زیان
ش��رایط امروز بازار خودروی کش��ور به نحوی پریشان و نامناسب 
توصیف می ش��ود. بر این اساس پس از گذشت هفت ماه از سال، با 
باالرفتن تولید و سود، این زیان خودروسازان است که رو به افزایش 
گذاشته است و به دنبال آن به دلیل مشکالتی که در پرداخت بدهی 
و اصالح قراردادها به وجود آمده، قطعه سازان نیز با مشکالت جدی 

در تامین نقدینگی و ادامه روند تولید مواجه شده اند.
یک عضو هیات علمی دانش��کده مهندسی خودروی دانشگاه علم 
و صنع��ت ایران با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو امس��ال با تاخیر 
و تا س��قف ۷.۲دهم درصد آن هم بر مبنای ارز ۴۲۰۰تومانی انجام 
ش��د، گفت: »درحالی که این ارز بس��یار کم تخصیص یافت. ضمن 
اینکه بعد اعالم شدن مابه التفاوت آن ارز پس گرفته می شود، اما با 
وجود همه این تغییرات، مجوز افزایش قیمت براساس این شرایط، 

به خودروساز داده نمی شود.«

کمترین سرمایه های باقیمانده واردکنندگان 
خودرو نیز در حال از بین رفتن است

شریعتمداری در کمتر از دو ماه از ابالغ مصوبه مردادماه ۹۶ هیات 
دولت- مبنی بر تکلیف اس��قاط یک خودروی فرسوده به ازای تولید 
ه��ر خودروی پرمص��رف - بار این مصوبه را از دوش خودروس��ازان 

برداشت.
به گزارش پدال نیوز، دوره حضور محمد ش��ریعتمداری در وزارت 
صم��ت برای واردکنندگان خودرو با خاطره چندان خوش��ی همراه 
نیس��ت. مهدی دادفر، دبی��ر انجمن واردکنندگان خ��ودرو در این 
خصوص معتقد اس��ت: »ما چه در دوران برج��ام و چه پس خروج 
آمریکا از برجام، می توانس��تیم از شرایط استفاده های بهتری داشته 
باش��یم، اما خودمان با تنظیم قوانین دس��ت وپاگیر راه فرار و نجات 
را بر صنعت و بازار خودرو بس��تیم.  این در حالی اس��ت که صنعت 
خودرو در تحریم های گذش��ته توانس��ت راه خ��ودش را پیدا کند و 
قطعا در مواجهه با نوع جدید تحریم های آمریکایی نیز می توانس��ت 

راهکاری برای حفاظت از بازارهای خود ارائه کند.« 
 دادفر افزود: »با وجود آن که گمان می ش��د شریعتمداری باتوجه 
 به س��وابق کاری خود بر خودروس��ازان داخل��ی در حوزه کیفیت و 
صادرات س��خت بگی��رد، در هم��ان هفته ه��ای آغازی��ن رفتن به 

ساختمان سمیه، تصورها را به کل تغییر داد.« 

جمیع بالهایی که بر سر واردکنندگان آمد 
 به گفته دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو، هرچند مختل کردن 
فعالیت واردکنندگان خودرو، در دوران وزارت نعمت زاده کلید خورد 
اما این ش��ریعتمداری بود که آب پاکی را روی دست واردکنندگان 

خودرو ریخت.
زمانی که شریعتمداری از بهارستانی ها رای اعتماد گرفت، سایت 
ثبت س��فارش خودرو بس��ته بود و واردکنندگان امیدوار بودند وی 
بالفاصل��ه پ��س از ورود به وزارت صنع��ت، قفل آن را ب��از کند. با 
این حال، نزدیک به چهار ماه طول کش��ید تا با مصوبه هیات وزیران 
سایت ثبت سفارش بار دیگر بازگشایی شود، آن هم در ازای افزایش 

تعرفه واردات خودرو و در دورانی که جهش ارزی آغاز شده بود.  
 دوماه و نیم پس  از بازگش��ایی س��ایت ثبت س��فارش نیز وزارت 
صنعت در ابالغیه ای اعالم کرد گری مارکت ها )ش��رکت های متفرقه 

خدمات پس  از فروش( حق ثبت سفارش ندارند.«
 وی در پایان گفت: »وضعیت نامعلوم هزاران خودرو در گمرکات 
جنوبی کشور، تعطیلی چندین نمایندگی رسمی، نابسامانی وضعیت 
بی��ش  از ۲۰۰دفتر نمایندگی و بیکاری گس��ترده در بخش واردات 
خ��ودرو را نیز باید ب��ه موارد مذکور در دوره وزارت ش��ریعتمداری 
اف��زود. بنابراین ما از وزیر آینده صمت می خواهیم که به داد بخش 
واردات برس��د تا کمترین س��رمایه های باقی مانده فیزیکی و انسانی 

نیز از بین نرود.

یک کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به افزایش هزینه های تولید 
خودروس��ازان اظهار کرد اگر دو س��ال پیش با اختصاص ۵۰۰ میلیون 
دالر به خودروس��ازان امکان رفع مشکالت وجود داشت، اما هم اکنون 
هر کدام از خودروس��ازان نیازمند یک میلیارد دالر اعتبار هستند چرا 

که شرایط تحریم هزینه ها را سنگین تر کرده است.
سعید مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری »عصر خودرو« با بیان این 
مطلب گفت: خودروس��ازان با این رقم قادر خواهند بود ۵۰۰ میلیون 
دالر خود را با تنفس دوساله صرف خرید و ۵۰۰ میلیون دالر باقیمانده 

را صرف پروژه های توسعه ای کنند.
ای��ن کارش��ناس صنع��ت خودرو ب��ا تاکید ب��ر واگذاری سیاس��ت 
قیمت گ��ذاری به حاش��یه س��ود ب��ازار، گف��ت: در ص��ورت واگذاری 
قیمت گ��ذاری به حاش��یه بازار مکانیزم بازار قیم��ت و تولید را کنترل 
می کن��د و این اقدام می تواند ت��ا اندازه زیادی از زیان خودروس��ازان 
جلوگی��ری کند ضمن آنک��ه می توان با پیش بین��ی حداقل ۲۵درصد 
حاشیه سود روی قیمت تمام شده به خودروساز مانع از زیاندهی آن ها 
ش��د زیرا خودروس��از باید سودی داشته باشد که س��رمایه گذار بخش 

خصوصی در مقایسه با سود بانکی انگیزه ورود به این صنعت را داشته 
باشد.

وی با اش��اره به سرمایه های سرگردان در بازار پیشنهاد کرد که این 
منابع وارد ش��رکت های لیزینگ حتی ش��رکت های لیزینگ خصوصی 
شود و تصریح کرد: در این شرایط می توان با هماهنگی با شرکت های 
خودروساز و دریافت اقساط بلندمدت کسب و کار خودروساز را توسعه 
داد چرا که در حال حاضر نحوه پرداخت از قیمت برای مشتری مهم تر 
اس��ت بر این اس��اس این موارد در کار خروج خودروهای فرس��وده از 
گردونه تولید، انتقال خطوط تولید خودروهای قدیمی به شهرستان ها، 
افزایش آرام قیمت ارز، تعدیل نیروی انس��انی و اصالح ترکیب پرسنل 

می تواند مانع از زیاندهی خودروسازان شود.
ای��ن فعال صنعت خ��ودرو تنها بخش کوچکی از آنچ��ه باعث زیان 
انباش��ته خودروس��ازان در سال های اخیر ش��ده را به عملکرد مدیران 
مرتبط دانس��ت و افزود: بخش عمده ای از زیان فعلی خودروسازان به 
نظام قیمت گذاری دس��توری باز می گردد در برخی از دوران، مدیران 
ق��وی برخورد ک��رده و موفق به دریافت مج��وز افزایش قیمت هایی با 

هدف کاهش این حاش��یه زیان ش��دند، اما به طور قطع اگر از س��ال 
۹۴ که قیمت پراید حاش��یه س��ود اندکی داشت و زیان ده نبود، مجوز 
افزایش قیمت س��االنه ۵ تا ۶درصدی به این خودرو داده می شد و در 
س��ال ۹۶ نیز که تورم بیشتر بود مجوز 1۵ تا ۲۰درصدی قیمت صادر 
می ش��د، قیمت پراید هیچ زمانی به ۴۰ میلیون تومان نمی رس��ید اما 
هم اکن��ون با نرخ ت��ورم فعلی حتی فروش این خ��ودرو با 33 میلیون 

تومان نیز برای شرکت ضررده است.
مدنی ادامه داد: اقداماتی که تاکنون از سوی دولت در صنعت خودرو 
انجام ش��ده جزو وظایف دولت بوده و همه کشورها نیز با حمایت های 
تعرفه ای با هدف حفظ بازار در تالش برای حمایت از صنعت خودروی 
داخلی خود هس��تند بر این اس��اس کار چندان خاصی از سوی دولت 
در صنعت خودرو انجام نش��ده است. در همین حال برخی از کشورها 
نیز با عضویت در س��ازمان تجارت جهانی نسبت به حذف تعرفه اقدام 
کرده اند اما در مقابل با تعیین عوارض دیگری همچون مالیات فروش، 
محیط زیس��ت و ... این رقم را از تعرفه واردات بیش��تر کرده اند بر این 

اساس نیاز به حمایت دولت همواره وجود دارد.

خودروسازان نیازمند یک میلیارد دالر اعتبار

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان گفت در سال های 
گذش��ته داخلی سازی صنعت قطعه سازی رشد خوبی کرد و عمده آنچه 
به عنوان ارزبری خودروهای داخلی مطرح می ش��ود، در حقیقت مربوط 

به واردات مواد اولیه یا قطعات فاقد توجیه اقتصادی تولید است.
به گ��زارش پایگاه خبری»عص��ر خودرو« به نقل از ایرن��ا، این روزها 
ارزبری خودروهای س��اخت داخل دستمایه انتقاد از خودروسازان شده 

است.
برخی انتقاد می کنند که ارزبری 1۷۰۰ دالری برای س��اخت پراید با 
گذش��ت بیش از دو دهه از حضور این خودرو در جاده ها و خیابان های 
ایران که با در نظر گرفتن نرخ ۸۸۰۰ تومانی دالر در بازار ثانویه نزدیک 
ب��ه 1۵ میلیون تومان از قیمت این محصول را تش��کیل می دهد، امری 

پذیرفتنی نیست.
ب��ه گفته برخی کارشناس��ان همانند اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه 
طباطبایی )ره(، خودروس��ازان اواخر دهه ۷۰ اعالم کردند در س��اخت 
پراید و پژو ۴۰۵ به خودکفایی رس��یده اند اما نبود ش��فافیت در صنعت 
خودرو و سیاست گذاری های نادرست در آن سبب شده است با گذشت 
بیش از ۲۰ س��ال از آن زمان، به گفته خودش��ان یک هزار و ۷۰۰ دالر 
در مورد پراید و بیش از ۲ هزار دالر در مورد پژو ۴۰۵ وابس��تگی ارزی 

داشته باشیم.
»امراهلل امینی« افزود: از آنجا که سیاس��ت گذاری ها و مدیریت در این 
صنعت ش��فاف نیست، گزارش ها و اطالع رسانی دقیق و درست به مردم 

ارائ��ه نکردند و به نظر می رس��د برخی مواقع ک��ه واردات ارزان بود، از 
توسعه قطعه سازی و تولید دست کشیده اند.

امینی احتمال داد در آن ایام واردات قطعات به کش��ور انجام می شد 
اما با تغییر بس��ته بندی ها و درج »س��اخت ایران« روی آنها به نادرست 

ادعای داخلی بودن می کردند.
وی گفت: در عمل در س��ال های گذش��ته وابستگی صنعت خودرو به 
خارج بیش��تر ش��ده و این عالمتی خطرناک و نش��ان دهنده ناکارآمدی 

شدید این صنعت است.
امینی اضافه کرد: جمهوری اسالمی ایران به دالیل راهبردی و صنعتی 
به صنعت خودرو نیاز دارد اما این صنعت همواره متاثر از سیاس��ت های 
کالن اقتص��ادی مثل ن��رخ ارز، واردات و . . . و همچنین سیاس��ت های 
خودروسازان است که هیچ گاه راهبرد معینی حتی برای 1۰ سال آینده 

نداشته اند و این صنعت در مسیر درست قرار نگرفته است.
وی گفت: همین مساله سبب شده اکنون که موضوع تحریم ها دوباره 
مطرح ش��ده است، صنعت خودروسازی و به تبع آن قطعه سازی و سایر 

صنایع وابسته به تالطم بیفتد.
عمده ارزبری خودروها مربوط به مواد اولیه وارداتی است

در ای��ن پیوند، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
افزود: صنعت قطعه سازی در س��ال های گذشته موفقیت های خوبی در 
زمینه داخلی س��ازی کس��ب کرده و اکنون بی��ش از ۸۰درصد پراید و 

۷۵درصد پژو ۴۰۵ داخلی سازی شده است.

»آرش محبی نژاد« یادآوری کرد: بخش زیادی از ارزبری های یادشده 
مربوط به مواد اولیه خامی اس��ت که در کش��ور تولید نمی ش��ود که از 
جمله آنه��ا می توان به فوالدهای آلی��اژی، فوالدهای خاص، پلیمرهای 
مهندس��ی و آلیاژهای خاص س��ایر فلزات رنگی اشاره کرد که در داخل 

تولید نمی شود.
وی اضاف��ه کرد: تولید ۲۰درصد قطع��ات خودروها نیز به هیچ عنوان 
توجی��ه اقتصادی ندارد که از آن جمله می توان به برخی سنس��ورهای 

خاص و اقالم الکترونیکی اشاره کرد.
ب��ه گفت��ه وی، در جه��ان برخی کارخانه ه��ا به تولید گس��ترده این 
قطع��ات خاص می پردازند که تولی��د را توجیه پذیر می کند اما صنایع و 
س��رمایه گذاران داخلی به دلیل پایین ب��ودن تیراژ به این مقوله ها ورود 

نمی کنند.
محبی ن��ژاد در م��ورد قطعه ای.س��ی.یو )یا هم��ان کامپیوتر خودرو( 
توضی��ح داد: اکن��ون این قطعه در برخ��ی کارخانه ه��ای داخلی تولید 
می ش��ود اما بسیاری قطعات آن وارداتی است. این رویه در مورد کیسه 

هوای خودرو )ایربگ( نیز صدق می کند.
  بی��ش از ۸۴درصد ی��ک خودرو را قطعات آن تش��کیل می دهد که 
شامل ۲۵ تا 3۰درصد قطعات پالستیکی، 3۰درصد قطعات الستیکی و 

بقیه قطعات فوالدی و آلومینیومی است.
آمارها نش��ان می دهد اکنون نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ قطعه ساز در 

زنجیره تامین داخلی حضور دارند.

رئیس انجمن همگن قطعه سازان خودروی کشور در خصوص جایگاه 
ش��ورای رقابت در اقتصاد، اظهار کرد ش��ورای رقابت بر مبنای درستی 
طراحی شد، اما این نهاد از مسیر خود منحرف شد و به اهدافش دست 

پیدا نکرد و به جای ایجاد رقابت، در قیمت گذاری ایفای نقش کردند.
به گزارش گروه اقتصادی قدس آنالین، وی افزود: یکی از کارکردهای 
نادرس��ت ش��ورای رقابت در بح��ث قیمت گذاری خودرو بود که س��ال 
گذش��ته زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی و در ش��ش ماهه اول امسال نیز 

۵ هزار میلیارد تومان ضرر برای صنعت خودروی کشور داشته است.
محمدرضا نجفی منش با بیان اینکه مدیریت ش��ورای رقابت کامال در 
اختیار دولت اس��ت، گفت: در اصل کارکرد ش��ورای رقابت که منجر به 
جلوگیری از انحصاری ش��دن و دامپینگ می شود که در دیگر کشورها 
هم مورد توجه بوده اما در کش��ور ما به دلیل دولتی بودن س��اختار این 

نهاد توفیقی در این امر حاصل نشده است.

نجفی من��ش ادامه داد: در حال��ی از انحصاری ب��ودن صنعت خودرو 
صحب��ت می کنیم که در ح��ال حاضر دارای ۶۸ واحد خودروس��ازی با 
مجوز در کش��ور هس��تیم، لذا انحصار زمانی اس��ت که چندین واحد به 
تنهایی باش��ند و به بقیه خودروس��ازان اجازه فعالیت ندهند در صورتی 

که این شرکت ها خودشان فعالیت ندارند.
وی بی��ان ک��رد: بیش از ۹۵درصد افرادی ک��ه در ثبت نام پیش خرید 
خودرو نام نویس��ی می کنند خودرو را برای استفاده شخصی نیاز ندارند 
و در حال حاضر بازار خودرو توس��ط شورای رقابت دچار آشفتگی شده 
و تمام مردم کش��ور به دنبال پیش خرید خودرو هستند چراکه این امر 
منافع��ی را برای آنها ب��ه دنبال دارد و می توانند ب��ا اختالف قیمت باال 

خودرو را در بازار به فروش برسانند.
نجفی منش با رد این موضوع که عرضه و تقاضا در کشور ما همخوانی 
ندارد و همیش��ه طرف عرضه از سوی مس��ئوالن پایین نگه داشته شد، 

توضیح داد: از سال ۵۸ که تولید خودرو را در کشور آغاز کردیم ساالنه 
۶۰ هزار خودرو تولید می کردیم در س��ال ۹۰ یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
خودرو و در س��ال گذش��ته نیز یک میلیون و ۵۰۰ ه��زار خودرو تولید 
کردی��م و همیش��ه روند تولید خودرو در کش��ور ما صع��ودی و تقریبا 

براساس تقاضا بوده است.
وی تصریح کرد: انتظار ما از ش��ورای رقابت این اس��ت که س��ازوکار 
خصوصی سازی صنعت خودرو را فراهم می کرد که در این صورت رقابت 
بی��ن بخش خصوصی ب��ه وجود می آمد چراکه دول��ت نمی تواند قیمت 

مربوط به واحد خودش را کاهش دهد.
رئی��س انجمن صنایع همگ��ن و قطعات خودرو تاکید کرد: ش��ورای 
رقابت ب��رای جلوگیری از انحصار و برای کمک ب��ه ایجاد زمینه رقابت 
س��الم حتما ب��ه فعالیت خود ادامه دهد ام��ا در قیمت گذاری ها دخالت 

نکند.

توضیح انجمن قطعه سازان درباره ارزبری خودروهای داخلی

9۵درصد ثبت نام کنندگان خودرو دنبال سودجویی هستند
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کسب و کارامـروز۸

رش��د و توسعه دانش علوم شناختی در کشورمان در سال های اخیر 
چش��مگیر بوده اس��ت و ایران در برخی از حوزه های این دانش نوپا و 
میان رش��ته ای از جمله هوش مصنوعی در جایگاه نخست کشورهای 

منطقه قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخس��تین  در  نخبگان، محمدتقی جغتایی 
کنگ��ره بین الملل��ی عل��وم اعص��اب »نورو 
تکنول��وژی« و»نقش��ه برداری مغزی« که با 
حمایت س��تاد توس��عه علوم و فناوری های 
شناختی معاونت علمی در دانشگاه پزشکی 
ش��یراز گش��ایش یافت، اظهار ک��رد: برای 
تروی��ج و ارتقای دانش علوم ش��ناختی در 
سطح کش��ور برنامه ریزی وس��یعی صورت 
گرفته و تالش های فراوان��ی در حال انجام 
اس��ت، تا این دانش میان رش��ته ای به طور 
گس��ترده در فضاهای آموزشی و تخصصی 

توسعه و گسترش یابد.وی ادامه داد: آموزش و تربیت نیروهای کارآمد 
و متخص��ص در بخش ه��ای مختلف حوزه های دانش  علوم ش��ناختی 
یکی از اهداف راهبردی س��تاد توسعه علوم شناختی است تا با تامین 

نیروی انس��انی مورد نیاز، گام های اساس��ی و زیربنایی برای دستیابی 
به خودکفایی و بومی س��ازی تجهیزات و فناوری های ش��ناختی و نیز 
ارائ��ه راهکارهای علمی جه��ت درمان بیماری های ش��ناختی و علوم 
 اعصاب ش��ناختی در کشور برداشته شود.

مشاور ارشد ستاد توسعه علوم شناختی در 
امور آموزش، ایجاد دوره های مهارتی برای 
استادیاران جوان و دکترای دستیاری برای 
دانشجویان را از جمله سیاست های ستاد 
علوم ش��ناختی برای تعمیم و گس��ترش 
 حوزه های علوم شناختی در کشور برشمرد.

جغتایی با اش��اره به اینکه باالبردن سطح 
کیفی��ت در ام��ر آم��وزش و نی��ز تولید و 
س��اخت تجهیزات و فناوری های شناختی 
به عنوان یک اص��ل و هدف همواره مورد 
توجه جدی است، یادآور شد: برای توسعه 
رشته های علوم اعصاب  شناختی اقدامات 
مثبتی با همکاری مراکز علمی، تحقیقاتی و پزش��کی انجام شده  و در 
حال حاضر در هفت مرکز دانشگاهی این رشته از دانش علوم شناختی 

دایر و درحال فعالیت های آموزشی است.

مدیرعامل موسس��ه  مش��اوره  مال��ی deVere پیش بینی کرده که 
ارزش ارزهای دیجیتال طی 1۰س��ال آینده ۵ هزار برابر بیشتر شده و 

همچنین از اهمیت بیت کوین نیز کاسته خواهد شد.
ب��ه گ��زارش زومی��ت، نایج��ل گری��ن، 
مدیرعامل موسسه  مشاوره ای deVere در 
جدیدتری��ن پیش بینی خود اعالم کرده که 
ارزش ارزهای دیجیتال در دومین دهه پس 
از تول��د، بیش از ۵ ه��زار برابر افزایش پیدا 
خواه��د کرد. روند افزایش��ی ارزش ارزهای 
دیجیت��ال ب��ا کاهش اهمی��ت بیت کوین و 
رشد سایر ارزها همراه خواهد شد. براساس 
پیش بینی ه��ای نایجل گری��ن، ارزش  بازار 
ارزهای دیجیتال در مجموع تا سال ۲۰۲۸ 
رش��دی ۵هزار برابری را شاهد خواهد بود. 
گرین معتقد اس��ت که سیر صعودی ارزش 

ارزهای دیجیتال ادامه دار خواهد بود.
نایجل گرین در خصوص تغییراتی که بیت کوین طی 1۰ سال اخیر 
در حوزه  های مالی و کس��ب و کار ایجاد کرده نیز به اظهارنظر پرداخته 

است:

بیت کوین اولین ارز دیجیتالی است که انقالب ارزهای رمزنگاری شده 
را کلید زده و مفهوم تراکنش را در دنیای تجارت و مدیریت س��رمایه 

تغییر داده؛ همه چیز با بیت کوین آغاز شد.
نایجل گرین با اشاره به اینکه بیت کوین 
نقش��ی پررنگ در دگرگون س��ازی حوزه 
مالی داش��ته، به این موضوع اش��اره کرده 
که طی 1۰ سال آینده شاهد افول ارزهای 
دیجیتال��ی خواهی��م ب��ود که ام��روزه از 
اهمیت باالیی برخوردار هستند. وی دلیل 

این موضوع را چنین تشریح کرده است:
دلیل کم اهمیت شدن بیت کوین و سایر 
ارزهای دیجیتال مهم کنونی، رش��د بازار 
ارزهای دیجیتال است. در سال های آینده 
رون��د انتش��ار و تولید ارزه��ای دیجیتال 
س��رعت خواه��د گرفت و هر روز ش��اهد 
رمزنگاری ش��ده   پول ه��ای  ش��دن  اضافه 
بیش��تری از س��وی نهادهای خصوصی و عمومی خواهیم بود، همین 
موضوع رقابت را برای بیت کوین سخت تر و سهم بازار این ارز دیجیتال 

را کاهش خواهد داد.

ارزش ارزهای دیجیتال طی 10 سال آینده ۵ هزار برابر بیشتر می شودجایگاه نخست ایران میان کشورهای منطقه در دانش علوم شناختی

بعضی مواقع به نظر می رس��د که یک ژن اضافی به کارآفرینان اعطا 
ش��ده اس��ت و این افراد موفق با نیروهایی ماورایی متولد ش��ده اند که 
آنها را از بقیه متمایز می س��ازد و قوه خالقیت و ابتکار بیش��تری را در 
اختیارش��ان قرار می دهد، اما واقعیت چیز دیگری اس��ت. هیچ تفاوتی 
بی��ن ترکیب مغز یک کارآفرین با اف��راد دیگر وجود ندارد. کارآفرینان 
صرف��اً ذهن خود را ب��ه گونه ای پرورش می دهند ک��ه عادات فکری و 
ذهنیت خاصی را در خود ایجاد کنند و با توجه به آنها بتوانند به شیوه 
خالقانه ای با جهان تعامل داش��ته باش��ند. برای فکر کردن به روش��ی 

متفاوت آماده اید؟
در این مقاله با چهار ویژگی حیاتی کارآفرینان بزرگ آش��نا می شوید؛ 
ش��ما نیز باید این خصیصه ها را برای رس��یدن به موفقیت در خود ایجاد 

کنید.
1ـ   از آب کره گرفتن

به قول مع��روف »احتیاج مادر اختراع اس��ت.« وقتی کارآفرینان به 
نقص یا مش��کلی برمی خورند، ذهن شان به 
سرعت برای پیدا کردن راه حل های خالقانه 
و س��ازنده به کار می افتد. ای��ن افراد موفق 
هم��واره ش��وق آن را دارند ک��ه خدمات یا 

محصوالتی نو را ابداع کنند.
برای مثال آیا می دانس��تید که نخس��تین 
قوطی بازکن تقریباً ۵۰ س��ال بعد از قوطی 
اختراع ش��د؟ بعد از س��ال ها ب��از کردن در 
قوطی با چکش و اسکنه، در نهایت یک نفر 
با ذهنیت کارآفرینی ابزاری را برای تسهیل 
این کار زج��رآور اختراع کرد. هرچند اولین 
قوطی باز کن به س��رعت م��ورد توجه قرار 
نگرفت، ام��ا طرح اولی��ه در نهایت به طرح 

قوطی بازکن مدرنی تبدیل شد که امروزه از آن استفاده می شود.
یافت��ن فرصت ه��ا در موانع روزمره یک��ی از ویژگی های مش��ترک 
کارآفرینان اس��ت. کس��ی چه می داند که اگر ش��ما ه��م یکی از این 
فرصت ها را غنیمت بش��مارید، چه رویایی را در سر خواهید پروراند و 

چه ابداع شگفت انگیزی خواهید کرد.
2ـ تاکید داشتن بر رشد و بهبود

همان طور که جیم ران، سخنران انگیزشی معروف می گوید: »میزان 
موفقیت هر فرد به ندرت از میزان رش��د فردی اش تجاوز می کند، چرا 

که موفقیت جذب فردی می شود که شما از خودتان ساخته اید.«
یک کارآفرین واقعی هرگز ش��انه هایش را با بی تفاوتی باال نمی اندازد 
و نمی گوید »به اندازه کافی خوب اس��ت، دیگر نیازی به تالش کردن 
نیست.« کارآفرینان حقیقی همواره در حال تالش برای بهبود زندگی 

خود و جهان پیرامون شان از هر راه ممکن هستند.
برای پرورش دادن و نهادینه کردن ذهنیت تالش مستمر برای بهبود 
الزم اس��ت، کلیه کارهایی را که در ط��ول روز انجام می دهید و نتایج 
حاصل از آنها را با ذکر جزییات یادداش��ت کنید. بعد از مدتی که این 
یادداشت ها را بررس��ی می کنید، می توانید روند رویکردهای مختلف و 

بازدهی هر یک را تشخیص دهید و ببینید که کدامیک بهترین نتیجه 
را به دست می دهد. به این ترتیب می توانید برنامه ریزی یا فرآیندهای 
مختلف را به گونه ای تغییر دهید که کارها س��اده تر و بهتر پیش برود 
و بازدهی افزایش یابد. کارآفرینان بزرگ همواره در حال فکر کردن به 
راه هایی هستند که بتوانند با استفاده از آنها و بدون اختراع کردن یک 

چرخ جدید، همان چرخ قبلی را روان تر به حرکت دربیاورند.
3ـ نترسیدن از عدم قطعیت

پژوهشگران دانشکده مدیریت هاروارد به این نتیجه رسیده اند که یکی 
از خصیصه های کلیدی کارآفرینی، نترسیدن از عدم قطعیت است. منظور 
از نترسیدن از عدم قطعیت این است که کارآفرینان در مواجهه با شرایط 
مبهم و ناپایدار، تدبیرها، مهارت ها و رفتارهایی را برای پیشبرد برنامه در 

نظر گرفته شده برای کسب و کار اتخاذ می کنند. 
ت��رس و ایمان از نظر کارآفرینان هم��راه یکدیگرند. البته منظورمان 
این نیست که کارآفرینان بی احتیاطند یا از ریسک های پیش رو اطالع 
ندارن��د. کارآفرینان از صمیم قلب به آنچ��ه انجام می دهند، باور دارند 
و مطمئن هس��تند که می توانند موان��ع را با قدرت از پیش رو بردارند. 
آنه��ا این قابلیت را دارند که چنان بر روی رویاها و خواسته های ش��ان 
متمرکز ش��وند که حتی ترس نتواند مانع از 

تالش آنها برای رسیدن به هدف شود.
کارآفرینان برای این ک��ه بتوانند ذهنیت 
ب��دون ترس را در خودش��ان ایج��اد کنند، 
اهداف خ��ود را به وضوح تعیی��ن می کنند. 
مش��خص بودن اهداف به آنها کمک می کند 
که نقشه دقیقی را برای رسیدن به آنها تهیه 
کنند. درس��ت اس��ت که مسیرش��ان گاهی 
تغیی��ر می کند، اما هیچ گاه از اعتقاد راس��خ 
خود دس��ت برنمی دارند و همواره با ایمان و 
اعتماد به توانایی های خود در مس��یر تحقق 

رویاهای شان گام برمی دارند.  
۴ـ بخشنده بودن

از هر دس��ت بدهی، از همان دس��ت می گی��ری. کارآفرینان ارزش 
زیادی برای روحیه بخش��ندگی قائل هس��تند. براس��اس پژوهش های 
ه��اروارد، بخش��ندگی یکی از بزرگتری��ن رموز موفقیت در کس��ب و 

کارهای کالنی مانند Nordstrom و Netflix است. 
بخشندگی در مقیاس کوچک تر نیز مفید است. کارآفرینان می دانند 
که با بخش��نده بودن نس��بت به دیگ��ران در واقع بر روی خودش��ان 
سرمایه گذاری می کنند. برای مثال وقتی فرد بی تجربه ای را راهنمایی 
می کنند، می دانند که در واقع به پیش��رفت حرفه خود کمک کرده اند 
و ممکن است شاگردشان روزی به کارمند یا همکار فوق العاد ه ای برای 

خودشان تبدیل شود.
البت��ه کارآفرینان می دانن��د که مزایای بخش��ندگی گاهی ملموس 
نیس��ت، اما چون به کارما اعتقاد دارن��د و می دانند هرچه بکاری، درو 
خواهی کرد، باز هم س��خاوتمندانه برخ��ورد می کنند. کارآفرینانی که 
رفت��اری محترمانه با دیگران دارند و از کمک کردن به همنوعان خود 
استقبال می کنند، می توانند امیدوار باشند که خود نیز در موقع نیاز از 

حمایت و کمک دیگران برخوردار خواهند شد.
entrepreneur: منبع

افزایش ارزش سهام مایکروسافت باعث شد تا این شرکت بار دیگر با عبور از آمازون، نام خود را به عنوان 
دومین شرکت باارزش جهان پس از اپل مطرح کند.

به گزارش زومیت، مایکروسافت بار دیگر جایگاه خود را به عنوان دومین شرکت باارزش جهان از آمازون 
پس گرفت. انتشـار گزارش مالی آمـازون که ارقامی پایین تر از پیش بینی تحلیلگران را به همراه داشـت، 
باعث شـد تا ارزش سـهام آمـازون کاهش یافته و در نتیجه  شـاهد کاهش 6۵ میلیـارد دالری ارزش بازار 

بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی جهان باشیم.
اپـل پس از عبـور از ارزش بازار یک تریلیون دالری همچنان به عنوان بزرگ ترین شـرکت تاریخ تجارت 
جهان مطرح اسـت. پیش از این مایکروسـافت در سـال 199۸ عنوان باارزش ترین شرکت جهان را به خود 
اختصاص داده بود، حال آنکه بحران دات کام در سـال 2000 که همراه با کاهش ارزش شـرکت های فعال در 

حوزه  فناوری بود، باعث شد تا اوج گیری دوباره  شرکت های فناوری زمانی نزدیک به دو دهه طول بکشد.
ارزش سـهام Amazon کاهشـی 7درصدی را تجربه کرده که بیشـترین میزان کاهش ارزش سهام این 
شـرکت در طول سـه سال اخیر است. آمازون سه سال پیش و پس از آنکه آمار فروش زمستانی پایین تر از 
پیش بینی ها گزارش شـد، شاهد کاهش ارزش سهام خود بود. البته آلفابت نیز به دلیل گزارش مالی ضعیف 
برای تابسـتان 201۸ شاهد کاهش ارزش سـهام بود که همین موضوع ارزش سهام سبد نزدک را 1.9درصد 

کاهش داد.
ارزش سهام Microsoft در مقایسه با روز چهارشنبه شاهد افزایشی ۴درصدی بوده که دلیل آن را باید 
در گزارش مالی فراتر از پیش بینی های این شرکت جست وجو کرد. سرویس  ابری مایکروسافت را باید یکی 

از کسب وکارهایی خواند که عملکردی بسیار خوب را از خود به جای گذاشته است.
در زمان نگارش این مطلب، ارزش بازار مایکروسـافت بیش از ۸21 میلیارد دالر گزارش شـده؛ حال آنکه 

ارزش بازار آمازون ۸01 میلیارد دالر است.
البته با نگاهی به ارزش سـهام دو شـرکت آمازون و مایکروسافت باید به این نکته اشاره کنیم که آمازون 
از ابتدای سـال شاهد افزایش ۴0درصدی ارزش سهام خود بوده؛ حال آنکه ارزش سهام مایکروسافت تنها 

2۵درصد در مقایسه با ابتدای سال افزایش پیدا کرده است.
میانگین ارزش پیش بینی شـده برای سـهام مایکروسـافت ارزش بازار 963 میلیـارد دالری را برای این 
شـرکت نتیجه می دهد؛ حال آنکه ارزش سـهام پیشـنهادی برای آمازون، ارزش بازار این شرکت را 1.06۸ 

تریلیون دالر می کند.
 

 ۴ ویژگی مهم کارآفرینان که شما نیز باید آنها را
در سال 201۸ در خود پرورش دهید

مایکروسافت با عبور از آمازون 
دومین شرکت باارزش جهان شد

دریچــه

دبیرخانه برنامه توس��عه زیست بوم ش��رکت های خالق از اعطای تسهیالت 
اشتغال پایدار روستایی به شرکت های خالق خبر داد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عش��ایری و به اس��تناد آیین نام��ه اجرایی قانون حمایت از توس��عه و ایجاد 
اش��تغال پایدار در مناطق روس��تایی و عشایری با اس��تفاده از منابع صندوق 
توس��عه ملی، پرداخت تس��هیالت اشتغال زا به س��رمایه گذاران، کارآفرینان و 
متقاضی��ان بخش خصوص��ی و تعاونی از محل تلفیق منابع صندوق توس��عه 
مل��ی با مؤسس��ات عامل، با لحاظ نکات مندرج در لینک پیوس��ت ذیل خبر، 

انجام می شود.

اعطای تسهیالت اشتغال پایدار 
روستایی به شرکت های خالق

مترجم: مریم امیری خواه
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دبیر س��تاد توس��عه فن��اوری و صنایع دانش بنی��ان دریایی معاونت 
علم��ی ب��ا تاکید بر اینکه  بهبود ش��رایط اقتصادی کش��ور با حمایت 
ش��رکت های دانش بنیان میسر می شود، گفت چهارمین جشنواره ملی 

»دریا مس��یر پیش��رفت« با حضور مقامات 
کشوری و لش��کری و با معرفی برگزیدگان 
در بخش ه��ای مختلف ای��ن رویداد دریایی 
ب��ه کار خود پای��ان داد. به گ��زارش مرکز 
ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاون��ت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری؛ محمدس��عید 
سیف؛ در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره 
ملی »دریا مس��یر پیش��رفت« با بیان اینکه 
بهبود ش��رایط اقتصادی کش��ور با حمایت 
ش��رکت های دانش بنیان میس��ر می ش��ود، 
اظهار کرد: برنامه های مختلفی طی سه روز 
برگزاری جشنواره تدارک دیده شده بود که 
با تالش دوستان به نحوه مطلوبی انجام شد. 

وی در ادامه با اش��اره به برگزاری این دوره از جش��نواره در موزه دفاع 
مقدس همانند س��ه دوره پیش��ین، گفت: الزم اس��ت یادی کنیم از این 
شهدای دفاع که آرامش امروز را مدیون این عزیزان هستیم. سیف  با تاکید 

بر اینکه باید تالش کرد تا به توس��عه که هدف اصلی کشور است، دست 
 یابیم گفت: وضعیت علمی کش��ور به لحاظ کمی خوب است اما همواره 
بین جامعه و مراکز علمی با نیازهای واقعی جامعه فاصله بوده است. دبیر 
ستاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان 
دریایی معاونت علمی، با بیان اینکه در کشور 
به کارآفرینی و خالقیت توجه کمتری شده 
است، گفت: معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمهوری، در تالش اس��ت ب��ه جای اینکه 
افراد به دنبال اس��تخدام در دستگاه دولتی 
باش��ند، به کارآفرینی و اش��تغال زایی روی 
 آورند. سیف، در مراسم اختتامیه چهارمین 
جش��نواره ملی دریا میس��ر پیشرفت گفت: 
فعالیت های فوق برنامه ای باید افزایش یابد تا 
افراد به مهارت های الزم دس��ت پیدا کنند. 
البته در این ح��وزه آموزش وپرورش کمک 
بسیاری کرده است، همچنین پژوهشگاه های 
برخی از دانش��گاه های کشور نیز همکاری های مناسبی با معاونت علمی 
ریاست جمهوری داشته اند چراکه بخش علمی کشور در دانشگاه توسعه 

می یابد و خوشبختانه نتایج خوبی نیز حاصل شده است.

با برگزاری اولین نشس��ت هیات موس��س »صندوق حمایت و ضمانت 
سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و واحدهای کسب و کار مناطق آزاد تجاری 
� صنعتی و ویژه اقتصادی« گام های اولیه تاسیس این صندوق برداشته شد. 

به گزارش ایران اکونومیس��ت، اکبر افتخاری 
معاون تولی��د، صادرات و فن��اوری دبیرخانه 
ش��ورای عالی مناطق آزاد و وی��ژه اقتصادی 
در این نشس��ت تس��هیل در فرآیند فعالیت 
تولیدکنن��دگان و س��رمایه گذاران در مناطق 
آزاد را از جمله اهداف این معاونت ذکر کرد و 
گفت: موضوع فعالیت این صندوق در مناطق 
آزاد؛ کم��ک به بهبود محیط کس��ب و کار و 
فراهم سازی زمینه های توسعه سرمایه گذاری 
در مناطق آزاد و کاهش ریس��ک های مالی و 
عملیاتی، اعتبارسنجی واحدها و اعتباردهی به 
آنها اس��ت. وی تاکید ک��رد: این صندوق باید 
متناس��ب با ادبیات کس��ب و کار در مناطق 

آزاد فعالی��ت کند. افتخ��اری ادامه داد: فعاالن اقتص��ادی در مناطق آزاد 
نیازمند پشتوانه اقتصادی هستند و راه اندازی صندوق حمایت و ضمانت 
س��رمایه گذاران، تولیدکنندگان و واحدهای کس��ب و کار در مناطق آزاد 

می توانن��د این فقدان را جبران کند. در این نشس��ت مقرر ش��د هر یک 
از نمایندگان شرکت های س��رمایه گذاری در مناطق آزاد نسبت به اعالم 
رسمی میزان مشارکت )ریالی( در تشکیل سرمایه اولیه »صندوق حمایت 
و ضمان��ت« در کوتاه ترین زمان اقدام کنند. 
همچنین درباره محل اس��تقرار صندوق در 
مناطق آزاد نیز تصمیم گیری کنند. هر یک 
از نمایندگان ش��رکت های س��رمایه گذاری 
سازمان های مناطق آزاد نیز در این نشست 
نظرات و پیش��نهادات خ��ود را در خصوص 
تصویب اساس��نامه این صندوق ارائه دادند. 
به گزارش فرینا، در این نشست که با هدف 
بررسی و تصویب کلیات اساسنامه تاسیس 
»صندوق حمایت و ضمانت سرمایه گذاران، 
و  کس��ب  واحده��ای  و  تولیدکنن��دگان 
کار مناط��ق آزاد تج��اری صنعت��ی و ویژه  
اقتصادی« برگزار شد، اکبر افتخاری معاون 
تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه ش��ورای عالی، معاونین سرمایه گذاری 
و مدیران شرکت های س��رمایه گذاری در سازمان های مناطق آزاد کشور 

حضور داشتند.

ایجاد صندوق حمایت از فعاالن اقتصادی در مناطق آزادپایان جشنواره دریا با رویکرد حمایتی از شرکت های دانش بنیان

هنگام بازاریابی برای یک کس��ب وکار، یکی از مهم ترین تصمیماتی که 
اتخاذ می کنید تعیین بهترین کانال ها و راه ها برای مخابره پیام اس��ت. با 
توجه به این که ۸۰درصد از پیشروان تجارت به تجارت )B۲B( رسانه های 
اجتماعی از لینکدین )LinkedIn( می آیند، شما نیز در صورت مبادله با 

دیگر تجارت ها قطعاً از همین ساختار استفاده می کنید.
اکثر مردم از لینکدین به عنوان شبکه ای برای ارتباط با افراد موجود در 
موقعیت مشابه خود استفاده و مشاغل جدیدی پیدا می کنند، اما لینکدین 
در واقع یک ابزار بازاریابی فوق العاده قدرتمند است. در اینجا برخی از فنون 
مورد عالقه من در لینکدین را می توانید در کسب و کار خود به کار برید و 

پیشگامان تجارت به تجارت جدیدی را به وجود آورید.
آموزش به جای فروش

می دانم س��خت به نظر می رس��د، اما مردم به محص��والت یا خدمات 
ش��ما اهمیت نمی دهند. آنچه برای آنها اهمیت دارد، یافتن راه حل برای 
رفع نیازهای ش��ان اس��ت. با این ح��ال اکثر تجارت ه��ا از لینکدین برای 
پست گذاش��تن درباره اینکه چه محصوالت شگفت انگیزی دارند استفاده 
می کنند و امیدوارند فرد مناسب آن را بخواند و به یک خریدار تبدیل شود. 
با انتقال تمرکز از خودتان به سمت مشتریان می توانید بسیار بهتر از این 
رویکرد عمل کنید. به جای فروش در هر فرصتی، می توان با ش��رکت در 
بحث ها، انتشار محتوای آموزشی و استفاده از تخصص خود برای کمک به 
حل مشکالت افراد، ارزش ایجاد کرد. من می دانم که شما ترجیح می دهید 
به جای انتشار یک مقاله در LinkedIn Pulse، آن را در وب سایت خود 
منتشر کنید تا از مزایای بهینه سازی موتور جست وجو بهره ببرید، اما اگر 
خریداران ش��ما در لینکدین باشند، استفاده از این پلتفرم برای بازاریابی 
محتوا مناس��ب تر است. به همین ترتیب سعی کنید هدف تان ارائه ارزش 
در گروه هایی باشد که به صنعت شما مرتبط هستند. کمک به یک فرد در 
حل مشکالتش تضمین نمی کند که او مشتری شما شود، اما این شخِص 
به خصوص تنها فردی نیست که این بحث ها را می خواند. با هر بار کمک 
به ش��خصی در لینکدین، نام تجاری خود را به یک گروه وسیع تر از افراد 

معرفی می کنید.
از برچسب زدن استفاده کنید

برچس��ب زدن یک راه عالی برای جلب توجه بیشتر به یک پست است. 
در حالی که هرگز نباید از آن بیش از حد اس��تفاده کنید، بهتر اس��ت به 
طور استراتژیک آن را در نظر داشته باشید. نخست هنگام انتشار محتوا در 
لینکدین، »@« را تایپ کنید و اسامی که می خواهید در پست برچسب 
بزنید را اضافه کنید. زمانی که فردی را برچسب گذاری کردید، یک اعالن 
ایمیل برای وی ارس��ال خواهد ش��د؛ حال ارتباطات دیگر شما نیز آن را 
در صفح��ه خبری خود خواهند دید. همچنین کاربران بانفوذ لینکدین را 
در ش��بکه خود در نظر بگیرید و به دنبال نقل قول هایی از آنان باشید که 
می توانید به مقاالت خود اضافه کنید. هنگامی که آنها یک اعالن دریافت 
می کنند، خوشحال خواهند شد که بدانند کسی نام آنها را ذکر کرده است، 
زیرا این امر به تقویت اعتبار و موقعیت آنان به عنوان یک رهبر فکور کمک 
می کند. هرگاه شخصی مطلب خوشایندی از من در پستی ذکر می کند، 
س��عی می کنم آن را تا جای ممکن به اشتراک بگذارم -نه تنها به عنوان 

تشکر از نویسنده، بلکه به این دلیل که شهرتم را افزایش می دهد.

به روز رسانی های پشتیبانی شده را در نظر بگیرید
با به روز رسانی های پشتیبانی شده قادر به تعریف مخاطبانی هستید که 
پست های شما را مشاهده می کنند، اما اگر می خواهید محتوای خود را در 
معرض دید افراد تأثیرگذار و خاص قرار دهید، باید بدانید که هزینه یک 
به روزرسانی پشتیبانی شده بسیار باالست. مدیر کمپین لینکدین معیارهای 
جامعی را ارائه می دهد، بنابراین می توانید به طور کامل بررس��ی کنید آیا 
زمانی که ش��ما یک پست پشتیبانی ش��ده می گذارید، ارزش زیادی را به 
دس��ت می آورید یا خیر. با توجه به اینک��ه از لحاظ مالی حمایت از همه 
جنبه ها عملی نیس��ت، توصیه می کنم هزینه را صرف بهترین پست های 
خود -آنهایی که بیش��ترین ارزش را ب��رای مخاطبان مورد نظر به ارمغان 

می آورند – و در نتیجه آنها را تقویت کنید.
محتوای بصری را در پروفایل خود قرار دهید

در این باره هرچه بگویم، کم گفته ام، اما مردم محتوای بصری را تحسین 
می کنن��د. به جای اینکه یک پروفایل بی روح و صرفاً حاوی متن برای نام 
تجاری خود ایجاد کنید، از تصاویر، اینفوگرافیک ها و ویدئو برای ایجاد یک 
نمایش بصری بس��یار جذاب استفاده کنید و ارتباطات خود را تحت تأثیر 
قرار دهید. SlideShare به طور یکنواخت با لینکدین ادغام شده است، 
بنابراین اگر یک ارائه رنگی دارید که اطالعات باارزش��ی را برای مخاطب 
شما فراهم می کند، ترسی از قرار  دادن آن در پروفایل خود نداشته باشید.
مردم تمایل دارند با دیگر افراد تجارت کنند و نه با شرکت های بی هویت 
و ناشناخته. نمایش تصاویر و ویدئوها از افرادی که به طور خستگی ناپذیر 
در پشت صحنه کار می کنند، باعث ایجاد اعتمادی شگفت انگیز می شود 
و به ش��ما کمک می کند برند خود را متمدن و دارای ویژگی های انسانی 
کنید. همچنین می توانید از توصیه های ویدئویی مشتریان خوب خود در 

پروفایل لینکدین برای ایجاد اعتماد بیشتر بهره ببرید.
از کارکنان خود کمک بگیرید

ارس��ال مطالب را تنها به بخش بازاریابی اختص��اص ندهید؛ همه را با 
اش��تراک پس��ت های باکیفیت در لینکدین درگیر س��ازید. هنگامی که 
محتوای��ی از طری��ق کارکنان یک برند و همچنین پروفایل رس��می آنها 
منتشر می شود، نه تنها برند را متمدن و انسانی جلوه می دهد، بلکه هدف 
مش��ترکی را می رساند. اینکه کارکنان تا حدی به شرکت خود عالقه مند 
باشند که محتوا را در حساب های شخصی خود ارسال کنند، باعث می شود 
شرکت برای شرکای بالقوه تجاری و پیشروها فوق العاده جذاب به نظر آید.

تمامی افراد در س��ازمان ش��ما  نویس��ندگان خوبی نخواهند بود و هر 
ش��خص دارای تخصص و بینش منحصر به خود اس��ت، بنابراین توصیه 
می کنم یک ویراستار در دسترس داشته باشید تا مطمئن شوید محتوای 

منتشرشده سازگار باشد.
خالصه

مهم این است که به یاد داشته باشید لینکدین یک شبکه اجتماعی برای 
متخصصان کسب وکار است. مردم برای سرگرمی های گاه به گاه و مکالمه های 
س��رگرم کننده وارد آن نمی شوند بلکه برای انجام تجارت در آن حضور پیدا 
می کنن��د. زمانی که هدف تان را ارائه ارزش به صورت حرفه ای تعیین کنید، 
س��بقت در فضای تجارت پاداش شما خواهد بود. به عنوان یک نکته، به یاد 
داشته باشید لینک هایی را به پروفایل لینکدین در وب سایت خود اضافه و یک 
گزینه اشتراک گذاری لینکدین را در زیر پست های وبالگ جاسازی کنید تا 

افراد بتوانند بالفاصله به صفحه تجاری شما دسترسی پیدا کنند.
allbusiness: منبع

۵ راه استفاده از لینکدین به عنوان ابزار بازاریابی قدرتمند 

یادداشـت

کوالکوم که چندس��الی است بر سر عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی خود 
با اپل درگیر اس��ت، این بار خواستار دریافت غرامتی ۷ میلیارد دالری از این 

شرکت شده است.
به گزارش فارس به نقل از نه تو فایو مک، کوالکوم می گوید اپل از برخی از 
فناوری های ابداع شده توس��ط این شرکت بدون کسب اجازه استفاده کرده و 

حاال باید هزینه های این کار را پرداخت کند.
اخیرا یک جلس��ه دادگاه در این زمینه بین دو طرف در سن دیه گو برگزار 
ش��ده و اپ��ل در آن ضمن رد ادعاهای کوالکوم تصریح کرده که این ش��رکت 

اتهامات غیرمنصفانه ای را مطرح می کند.

کوالکوم خواستار غرامت 7 میلیارد 
دالری از اپل است

مترجم: امین فرح بخش



ما بازاریاب ها گروهی با همانندی بس��یار باالیی به حس��اب می آییم. 
عقاید اغلب ما ش��بیه به هم اس��ت. معتقدیم محتوا حرف اول را می زند 
و هیچ چیز به اندازه حضور مطلب مان در صفحه نخست ضروری نیست. 
همچنی��ن بازاریاب ها المان های اخاللگر در فرآین��د تمرکز مخاطب را 

دشمن اصلی خود قلمداد می کنند.
ع��الوه بر اعتقادهای فوق، ش��مار باالی��ی از بازاریاب ه��ا آینده را در 
دس��ت های ویدئو تصور می کنند. براساس آمارهای رسمی اکنون مردم 
به طور میانگین روزانه ۶ ساعت به تماشای ویدئو می پردازند. البته این 
میانگی��ن به طور روز افزونی در حال افزایش اس��ت. بی تردید همیش��ه 
آگاهی نس��بت به یک واقعیت موجب عملکرد بهتر نمی ش��ود. برهمین 
اس��اس با اینکه بازاریاب ها از اهمیت ویدئو، افزایش مشاهده آن و عالقه 
مخاط��ب بدان آگاهی دارند، نس��بت به کاربس��تش در فرآیند حرفه ای 
کسب وکار بی توجه اند. به عبارت ساده، برای ما اتکا به محتوای ویدئویی 
با ترس و وحش��ت همراه اس��ت. درس��ت به همین خاط��ر معموال در 

استفاده از فرمت های ویدئویی افتضاح به بار می آوریم.
به عنوان مس��ئول ارش��د بازاریابی در Hubspot نسبت به عملکرد 
مجموعه برند در زمینه اس��تفاده از فرمت ه��ای ویدئویی رضایت دارم. 
البته در عین حال در مورد دشواری های عملکرد مطلوب در این زمینه 
نی��ز آگاه هس��تم. به همین خاطر در این مقاله قص��د معرفی ابزار نوین 
ش��رکت برای کمک به تولید محتوای ویدئویی جذاب را دارم. اش��تباه 
نکنید، در اینجا با اپ یا برنامه نوینی سر و کار ندارید، بلکه شیوه کاربرد 

ویدئو از سوی Hubspot مورد بررسی قرار می گیرد.
ما ش��یوه خود را به دلیل احساس نیاز صنعت بازاریابی و تبلیغات به 
کار بس��ته ایم. دلیل ادامه اتکا بدان نی��ز تاثیر مطلوب روش مان بر روی 
رفع نیازهای برندها بوده اس��ت. به عنوان یک سایت تحلیلی سال های 
درازی ب��ه تولید محتوا در زمینه ش��یوه های کاربس��ت ویدئو در عرصه 
تبلیغات و برندس��ازی همت گماشته ایم، اما روند انطباق کسب وکارها با 

فرمت ویدئو بسیار کند و ناامیدکننده به نظر می رسد. 
بی شک ویدئو توانایی بهبود وضعیت کسب وکار و برند شما را دارد، اما 
استفاده مطلوب از آن پیچیدگی های خاصی خواهد داشت. اجازه دهید 

به علت چنین پیچیدگی هایی بیشتر اشاره کنم.
چرا ما در کاربرد ویدئو شکست می خوریم؟

1. ما از ویدئو ترس داریم
حضور در یک ویدئو و انتش��ار آن کس��ب وکار و برند ما را به گونه ای 
متف��اوت از پوس��تر ی��ا مقاله ای س��اده در وبالگ در مع��رض دید قرار 
می ده��د. در واق��ع به محض فش��ردن دکم��ه ضبط دیگ��ر راهی برای 
پنهان س��ازی ویدئو ی مان وجود ندارد. همین احساس باعث ترس ما از 
فرمت های ویدئویی و کاربردشان در بازاریابی و تبلیغات می شود. در هر 
صورت ما بازیگران حرفه ای نیس��تیم. حرفه ما بازاریابی است. اغلب مان 
نیز از احساس ش��رمندگی به دلیل حضور در ویدئویی خاص یا ساخت 

آن فراری هستیم.
ب��ه خاطر دالیل مذکور در س��طر باال، در عرص��ه بازاریابی و تبلیغات 
ویدئو به عنوان محتوایی ترس��ناک و نیازمند تالش فراوان برای ساخت 
ش��ناخته می شود. برهمین اساس برای تولید محتوای ویدئویی عالوه بر 
زم��ان فراوان، به همکاری با آژانس های حرفه ای و تهیه ابزار پیش��رفته 
فیلم ب��رداری توس��ل می جوییم. با این حال تهیه ل��وازم جانبی عالی به 
همراه استخدام آژانس های حرفه ای به تنهایی موجب موفقیت نمی شود. 

بلکه فقط احساس ترس مان از ساخت ویدئو را کاهش خواهد داد. 
2.استراتژی ما در سال 2010 مانده است

وحش��ت م��ا از ویدئو در کن��ار دش��واری اندازه گیری می��زان عالقه 
مخاطب ها به آن موجب اتکای ما به آمارهای قدیمی مان ش��ده است. بر 
این اس��اس اغلب بازاریاب ها فرم��ت ویدئویی را محتوایی خاص قلمداد 
می کنند. چنین فرمت خاصی براس��اس آماره��ای قدیمی کمتر از یک 
درصد مخاطب به خود جلب می کند. البته این آمار برای پیش از س��ال 
۲۰1۰ اعتب��ار دارد. با این حال اتکا به آن در س��ال ۲۰1۸ هیچ پایه و 
اساس��ی نخواهد داش��ت. در طول هشت سال گذش��ته دسترسی ما به 
محتوای ویدئویی بس��یار راحت ش��ده است. بر این اساس عالقه مان نیز 
به اس��تفاده از آن و مشاهده اش فزونی گرفته. اگر نقطه شروع مان را بر 
روی چنین آمارهایی قرار دهیم، شکست فرآیند بازاریابی و تبلیغات مان 

چندان تعجب آور نخواهد بود.
بی تردید در زمان کنونی ویدئو یکی از ابزارهای مهم در کسب آگاهی 
به حس��اب می آید. عالوه بر این، فرمت های ویدئویی فرصت بی نظیری 

ب��رای برقراری ارتب��اط میان افراد فراهم کرده اس��ت. خوش��بختانه با 
پیش��رفت تکنولوژی مردم در هر مکان و زمانی با دس��تگاه های مختلف 
به تماش��ای محت��وای ویدئویی می پردازند. بر این اس��اس به نظر زمان 
تجدیدنظر در اس��تراتژی تبلیغاتی و فراموشی داده های قدیمی مان فرا 

رسیده است.
تغییر شیوه مشاهده ویدئو از سوی مردم

ش��یوه ای که مردم اکنون به مشاهده ویدئو می پردازند، با سال ۲۰1۰ 
بس��یار تف��اوت دارد. ب��ه این ترتیب گوش��ی های هوش��مند و وای فای 
پرس��رعت معنای تازه ای از تماشای محتوای ویدئویی را تولید کرده اند. 
چنین تغییری در تکنولوژی موجب ایجاد بمبی پر سر و صدا در زمینه 
نرخ مش��اهده ویدئو در میان مردم شده است. به این ترتیب کسب وکار 

سازندگان گونه های مختلف ویدئو بیش از هر زمانی رونق یافته است.
به موازات افزایش دسترسی ما به ویدئو تفاوت سلیقه مان نیز آشکارتر 
شده است. بر این اساس دیگر مردم به عنوان یک کل پذیرای محتوایی 
یکس��ان نیس��تند. اکنون هر گروهی ب��ا توجه به س��لیقه اش الگوهای 
متفاوتی از محتوای ویدئویی را دنبال می کند. به عبارت ساده، مخاطب 
مدرن بیش��تر به ویدئوهای شخصی سازی شده و هماهنگ با سلیقه اش 
توج��ه می کند. یک��ی از نتایج این امر گس��ترش عالقه ب��ه ویدئوهای 
شخصی اس��نپ چت و اینستاگرام اس��ت. این ویدئوها به دلیل ماهیت 
ویژه و شخصی ش��ان بیش��تر از محتوای حرفه ای مورد پس��ند کاربران 
ق��رار می گیرند. نکته مهم در اینجا عالقه مردم به مش��اهده ویدئو و در 
حقیقت کس��ب اطالعات از افرادی مانند خودش��ان، با هویت شخصی، 
اس��ت. پیش��رفت تکنولوژی نیز به افراد عادی امکان س��اخت ویدئو با 
کمترین امکانات را داده اس��ت. مشاهده می کنید که به چه دقتی پازل 
معمایی خواس��ت مخاطب مدرن در کنار هم قرار می گیرد. با این حال 
م��ا فقط ویدئوهایی از س��وی کاربران ش��خصی را مش��اهده نمی کنیم. 
امروزه افراد تاثیرگذار )مانند س��لبریتی ها( و برندهای بزرگ نیز دس��ت 
ب��ه تولید ویدئوهایی با ح��ال و هوای نمونه های ش��خصی می زنند. در 
حقیقت آنها به خوبی خواس��ته کاربران را فهمیده اند: عالقه به ویدئوی 
ش��خصی، بنابراین مشاهده تغییر شیوه س��اخت ویدئوهای تبلیغاتی از 
س��وی برندهای بزرگ نباید موجب شگفتی مان شود. آنها با فهم تغییر 
شرایط و ضرورت پاسخگویی به نیاز مشتریان در راستای ارائه محتوای 
مورد عالقه آنها گام برداش��ته اند. اگر ش��ما نیز تمایل به حضور برندتان 
در بهترین جایگاه حوزه کس��ب وکارتان را دارید، راهکاری جز توجه به 

تغییر سلیقه مشتریان تان پیدا نخواهید کرد.
چه چیز تغییر کرده و ما باید با کدام المان های جدید سازگار 

شویم؟
اگر ش��ما قصد توس��عه برندتان از طریق محت��وای ویدئویی را دارید، 
باید شیوه ای شخصی تر، معتبر و بیشتر گفت وگو محور در پیش گیرید. 
براساس مطالعه موسسه Social Media Today، ۸۶درصد مردم 
معتقدند که اعتبار عنصر مهمی برای مش��اهده ویدئو محسوب می شود. 
بهتری��ن راهکار برای افزایش اعتبار اس��تفاده از افراد عادی برای تولید 
ویدئوی مان اس��ت. همچنین باید محت��وای ویدئویی برندمان را تا جای 
ممکن کوتاه، س��اده و صریح تولید کنیم. توصیه من مش��خص است: به 
طور مس��تقیم با مخاطب صحبت کنید و خود حقیقی تان باشید. اجازه 
دهید مخاطب وارد دنیای ش��ما ش��ود. بدترین اقدام در چنین شرایطی 

تالش برای ایجاد محیطی مصنوعی و غیرواقعی خواهد بود. 
هرچه محتوای ویدئویی ش��ما برای طیف مشخصی از افراد شخصی تر 
جل��وه کند، می��زان تاثیرگذاری تان افزایش خواهد یافت. توجه داش��ته 
باشید که ساخت ویدئو برای مخاطب های خاص، هر چقدر هم که دامنه 
این مخاطب ها اندک باشد، نیازمند پژوهش و جمع آوری اطالعات است. 
حت��ی اگر ۲۵ مخاطب دارید، به منظور متقاعدسازی ش��ان برای خرید 
محصول ت��ان باید آنها را به دس��ته های کوچک تر تقس��یم کنید. بر این 
اس��اس شیوه تعامل جانبی شما با هر کدام از این دسته ها باید متفاوت 
باش��د. در هر صورت پیام شخصی س��ازی شده شما بر روی مخاطب اثر 
دارد. این بدان معناست که پیامی واحد شانس بسیار اندکی برای جذب 

شمار باالیی از مخاطب های هدف شما خواهد داشت.
به منظور تولید ویدئوی تان در بهترین حالت ممکن به س��راغ نظرات 
کارب��ران روی��د. در حقیقت امروزه دیگر س��اخت ویدئ��و امری قدیمی 
نیس��ت، بلکه امکان اس��تفاده از دیدگاه های مردم نیز برای ساخت آن 
وجود دارد. ابزارهای جانبی برای تش��خیص عالقه کاربران به گونه های 
متفاوت ویدئو و نظرسنجی مستقیم از آنها بهترین راهکارها در راستای 

بهبود کیفیت ویدئوی مان خواهد بود.
در نهای��ت به یاد داش��ته باش��ید ک��ه گاهی ویدئوی ش��ما باب میل 
مخاطب نخواهد بود. نکته مهم در این میان طبیعی بودن چینن اتفاقی 

اس��ت. بر این اساس یکی از راهکارهای کسب موفقیت تولید ویدئوهای 
پرش��مار به صورت بی کیفیت برای فهم سلیقه مخاطب هدف تان است. 
البته انتش��ار این ویدئوها نباید به طور رس��می از سوی برند شما باشد. 

در غیر این صورت وجه حرفه ای شما مورد سوال قرار خواهد گرفت. 
ویدئو باید یک استراتژی کسب وکار باشد نه تکنیک بازاریابی

اغلب کس��ب وکارها به ویدئو ب��ه مثابه تکنیک��ی قدرتمند در عرصه 
بازاریابی نگاه می کنند. بی شک چنین رویکردی صحیح است، اما بخش 
قابل توجهی از کارمندان ش��رکت تان را م��ورد بی توجهی قرار می دهد. 
ای��ده من نگاه به محت��وای ویدئویی به عنوان یک اس��تراتژی کاربردی 
کس��ب وکار اس��ت. به این ترتیب همه اف��راد توانایی اس��تفاده از آن را 

خواهند داشت.
تیم بازاریابی Hubspot تا حد زیادی نخس��تین تیمی بود که ویدئو 
را به عنوان یک اس��تراتژی کس��ب وکار مطرح س��اخت. به این ترتیب 
هر بخش از ش��رکت با توجه به نیازهای اساس��ی اش استفاده خاصی از 
محت��وای ویدئویی می کن��د. این کار به تولید گونه ه��ای متفاوت ویدئو 
براس��اس نیاز و خواس��ت کاربران می انجامد. پرس��ش اصل��ی در اینجا 
معط��وف به چرایی اق��دام برای تولید گونه های متکثر ویدئویی اس��ت. 
اگر به یاد داش��ته باش��ید در بخش قبلی این مقاله ب��ه عالقه مردم به 
گونه های متفاوت ویدئو اش��اره کردیم. بر این اس��اس س��اخت ویدئو از 
س��وی بخش های مختلف ش��رکت براساس نیازش��ان تا حد زیادی در 
راس��تای همین هدف خواهد بود. به عبارت س��اده، مخاطب گونه های 

مختلف ویدئویی را از شرکت شما دریافت خواهد کرد.
حرکت به س��وی تبدیل ویدئو به اس��تراتژی کس��ب وکار بدون ارائه 
آموزش الزم به مخاطب امکان پذیر نیس��ت. بر این اس��اس باید پیش از 
هرگون��ه اقدامی در این زمینه آگاهی الزم را در اعضای ش��رکت ایجاد 
کنید. در غیر این ص��ورت خروجی برنامه تان چنگی به دل نخواهد زد. 
الزم نیس��ت برای آموزش کارمندان خود زحمت زیادی را پذیرا شوید. 
نکته مهم در اینجا ارائه اطالعات مهم و اساسی به همه کارمندان است. 
راحت ترین ش��یوه برای دس��تیابی به این هدف نیز توزیع دفترچه های 

راهنما در میان اعضای شرکت است. 
Hubspot محتوای ویدئویی به روایت

بی تردید نکات مهم فراوانی برای ساخت یک ویدئوی جذاب تبلیغاتی 
در عرصه بازاریابی باید مدنظر قرار گیرد. تجربه ش��خصی من از رویکرد 
افراد و حتی ش��رکت های بزرگ به س��وی استفاده از ابزارهای گوناگون 
برای شخصی س��ازی محتوای ویدئویی حکایت دارد. خوشبختانه امروزه 
س��رویس ویدئویی Hubspot نیاز به اس��تفاده از ابزارهای مختلف را 

مرتفع کرده است.
س��رویس ویدئویی Hubspot مش��تمل بر ابزارهای مختلفی برای 
ساخت و ویرایش ویدئو است. این سرویس اخیرا به پلتفرم ما اضافه شده 
اس��ت. به لطف این نوآوری اکنون کاربران پلتفرم  ما امکان ذخیره سازی 
و ویرایش ویدئوهای ش��ان در داخ��ل رابط کاربری ما را دارند. همچنین 
شما توانایی مش��اهده المان های اساس��ی در ویدئوهای مختلف تنها با 
یک کلیک را خواهید داش��ت. همه این کارها ب��ه صورت کامال رایگان 
در اختیار ش��ما قرار گرفته است. بی شک ابزارهای سرویس ویدئویی ما 
کامال نوآورانه نیستند، با این حال مزیت آن گردآوری ابزارهای مختلف 
در قالب یک پلتفرم واحد است. به این ترتیب دیگری نیازی به نصب و 

استفاده از برنامه های متکثر نخواهد بود.
سرویس ویدئویی Hubspot عالوه بر ارائه خدمات در زمینه تولید و 
ویرایش ویدئو پیرامون فروش و استفاده تجاری از آنها نیز مشاوره ارائه 
می دهد. بر این اس��اس کارشناس های ما آماده ارائه توصیه ای کاربردی 

به اهالی کسب وکار هستند.
آینده در دست های محتوای ویدئویی است و زمان باور به این 

واقعیت فرا رسیده است
اگرچ��ه تکنولوژی ویدئو بیش از یک قرن عمر دارد، با این حال هنوز در 
عرصه کسب وکار نوپا محسوب می شود. به این ترتیب اقدام به بهره برداری از 
محتوای ویدئویی هنوز هم مزیت بزرگی برای برندها به حساب می آید. اگر 
هنوز به فکر تولید محتوای ویدئویی نیستید، در حال از دست دادن زمان 
هستید. بسیاری از برندهای بزرگ و کوچک اکنون به ویدئو به عنوان ابزاری 
مهم برای برقراری ارتباط نزدیک با مشتریان نگاه می کنند. بی توجهی شما 
به این موضوع فقط باعث کاهش اعتبارتان در نگاه مشتریان خواهد شد.  به 
عنوان یک بازاریاب به شما اطمینان می دهم که استفاده از ویدئو نتایج مثبتی 
برای کسب وکارتان خواهد داشت. در هر صورت تالش اصلی من در این مقاله 
اثبات این نکته بوده است. اگر در این مسیر نیاز به راهنمایی یا کمک داشتید، 

همیشه سرویس ویدئویی Hubspot را مدنظر قرار دهید. 
hubspot: منبع

کابوس شبانه ارمغان همبرگر برگر کینگ به 
مناسبت هالووین

 برگر کینگ عاش��ق آزمایش نان برگره��ای عجیب و غریب، 
معموال حاوی یک رنگ غیرطبیعی اس��ت. اخیرا، این رستوران 
 »Nightmare King« زنجیره ای از یک برگر جدید ب��ه نام
رونمایی کرد که دقیقا همزمان با هالووین نان برگر به رنگ سبز 
دارد، اما این بار تغییری جدید در این ش��یرین کاری غیرعادی 
با نان برگر رخ داده اس��ت: این ش��رکت تالش می کند تا ادعای 
کابوس ش��بانه خود را با اس��تفاده از علم به اثبات برس��اند که 
خوردن این برگر واقعا احتمال کابوس ش��بانه دیدن را در شما 

باال خواهد برد.
رس��توران زنجیره ای برگر کینگ، با همکاری آژانس خالقیت 
»دیوید میامی« و در پی مش��ارکت با موسسه آزمایشات بالینی 
 »Florida Sleep« مرکز پزشکی ،»Paramount Trials«
Neuro Diagnostic Se - »  ش��رکت با مسئولیت محدود 
vices«، ی��ک مطالع��ه درباره خواب را انج��ام داد و فهمید که 
برگره��ای جدید آن دقیقا چقدر ترس��ناک اس��ت. تپش قلب، 
فعالی��ت مغزی و وضعی��ت تنفس 1۰۰ ش��رکت کننده در این 
آزمایش، پس از خوردن 1۰ همبرگر شبانه برگر کینگ پیگیری 

شد.
دکتر خوزه گابریل مدینا، پزش��ک متخصص در زمینه خواب 
و دکتر اصلی پش��ت این مطالعه معتقد اس��ت ک��ه با توجه به 
داده های اطالعات��ی دریافتی از مطالعات قبلی، ۴درصد از افراد 
در ش��ب خوردن این همبرگرها کابوس ش��بانه را تجربه کردند 
اما پس از خوردن »Nightmare King«، داده های اطالعاتی 
دریافتی از چنین تحقیقی نشان داد که با انجام این کار، کابوس 

دیدن 3.۵ برابر بیش از گذشته افزایش می یابد.
یک��ی از نماین��دگان ای��ن ش��رکت گفت ک��ه دکت��ر و افراد 

شرکت کننده در چنین تحقیقی واقعی هستند.
ظاه��را این برگر، حاوی گوش��ت گاو، مرغ، پنی��ر آمریکایی، 
بیکن، س��س مایونز و پی��از میان دو تکه ن��ان برگر گندمی به 
رنگ سبز با ترکیب پروتئین و پنیر می تواند وقفه در REM ها 
)حرکت های سریع چشم( در چرخه های خواب را در پی داشته 

باشد که طی آن اکثر ما رویا می بینیم.
این برگر در رس��توران های برگر کینگ از ۲۲ تا ۲۵اکتبر در 

دسترس خواهد بود. 

کلیک بر پیشنهاد تبلیغاتی اسنیکرز: آیا 
حال تان خوب است؟

چرا باید روی بنری کلیک کنید که به ش��ما قول یک بس��ته 
شکالت اسنیکرز با قیمت دو بسته شکالت اسنیکرز را می دهد؟

پاس��خ واقعی شاید در یک کلیک اش��تباه یا کنجکاوی ساده 
نهفته باش��د اما اس��نیکرز متقاعد ش��ده که این رفتار نشانه آن 
است که شما آنقدر گرسنه هستید که نمی توانید عاقالنه واکنش 

نشان دهید.
در ادام��ه کمپی��ن بلندمدت و تحس��ین برانگیز »ش��ما وقتی 
گرس��نه هستید خودتان نیستید«، اس��نیکرز و آژانس تبلیغاتی 
BBDO نیوی��ورک یک بن��ر تبلیغاتی را منتش��ر کردند که به 
ش��ما اجازه خرید یک بسته شکالت اسنیکرز به قیمت دو بسته 

شکالت اسنیکرز را می دهد.
مش��خصا این یک معامله بد اس��ت و کلیک ک��ردن، منجر به 
پخ��ش یک پیام ویدئویی از س��وی یک آموزگار زندگی راحت و 
آرام می شود که رک و پوست کنده نگران این است که چرا شما 

به چنین پیشنهادی عالقه پیدا کردید.
خوش��بختانه پس از کلیک کردن، صداپیشه آمریکایی، مارک 
همی��ل، تقریب��ا با کم��ک گرفتن از هن��ر خواننده و آهنگس��از 
آمریکای��ی، جان دن��ور، وضعیت کنونی ش��ما را مورد تحقیق و 
بررس��ی قرار می دهد و پیش��نهاد انجام معامله نسبتا بهتری را 
نیز مطرح می کند: یک دالر تخفیف با خرید دو بس��ته ش��کالت 

اسنیکرز.
 Ikea ۲۰1۷ ایده پیچیده و ماورایی پش��ت بنر یادآور کمپین
است که قبل از کلیک کردن روی یک لینک، فرستادن و هدایت 
ش��ما به سوی صفحه دیگر )معموال صفحه اصلی وب سایت( یک 
خرده فروش، مودبانه از ش��ما می پرس��د که آیا واقعا قصد کلیک 
کردن روی آگهی تبلیغاتی را داش��ته اید یا فقط به طور تصادفی 

انگشت شست بزرگ تان آن را لمس کرده است. 

جهان را تغذیه کنید
 از یک کمپین تبلیغاتی قدرتمند جدید با هدف تحریک و تشویق 
مخاطبان جهانی س��ینما به اقدام در راس��تای مقابله با گرس��نگی 
در همه جای دنیا در س��مینار اتحادیه تبلیغات س��ینمایی جهانی 

)SAWA( طی جشنواره بین المللی خالقیت کن رونمایی شد. 
کمپی��ن فوق از دنیای فیلم، دنیای تبلیغات و دنیای فعالیت های 
بشردوستانه بهره می برد. SAWA با همکاری برنامه غذایی جهانی 
سازمان ملل متحد )WFP(، سازمان پیشرو در زمینه فعالیت های 
بشردوس��تانه مب��ارزه با گرس��نگی در همه جای دنی��ا، یک آگهی 
 »Feed Our Future« تبلیغاتی س��ینمایی جهانی جدید به نام
را با تاکید بر روی این نکته منتشر می کند که با مرگ هر کودک از 

گرسنگی، یک توانایی و پتانسیل از دست می رود. 
این آگهی تبلیغاتی س��ینمایی ۶۰ ثانیه ای به وس��یله اس��طوره 
The G - »ننیای تبلیغات، س��ر جان هگارت��ی و آژانس تبلیغاتی 
Som rage Soho« طراحی و ساخته شد. شرکت فیلمسازی »-
such & Co.«، س��ازنده آن، جایزه ای را ب��ه خود اختصاص داده 
 »Feed Our Future« اس��ت. س��پتامبر ۲۰1۸ آگهی تبلیغاتی
در س��ینماهای بیش از ۲۵ کش��ور جهان با فراخوان��ی برای دانلود 
نرم افزار موبایل WFP موس��وم ب��ه »ShareTheMeal« نمایش 

داده شد. 
 mbanews :منبع
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ش��رکت مایکروس��افت با عرض��ه نرم افزارهایی چون ورد، اکس��ل و 
پاورپوینت س��هم بازار برتر بیش��تر نرم افزارهای کاربردی را از آن خود 
کرده اس��ت، اما مایکروسافت در بیش��تر این محصوالت پیشگام نیست. 
نرم اف��زار کارب��ردی لوتوس ت��ا مدت ها به عن��وان صفحه گس��تر برتر 
بازار اس��تفاده می ش��د و ورد پرفک��ت و دیگر نرم افزاره��ا نیز در بخش 
نرم افزارهای واژه پرداز، پیش��گام بودند، اما مایکروس��افت به عنوان یک 
ش��رکت پیرو با بهبود طرح های محصول موج��ود، محصوالت جدیدی 
را ب��ا عملکرد بهتر طراح��ی و تولید کرد و با مناب��ع مالی هنگفتی که 
در اختیار داش��ت، به ش��کلی گس��ترده به تبلیغ و ترویج آنها پرداخت. 
نرم افزار عامل ویندوز مایکروس��افت نیز س��هم بازار برتر سیس��تم های 
عامل را از آن خود کرد و با کس��ب این جایگاه توانس��ت تولیدکنندگان 
کامپیوترهای ش��خصی را به نصب این سیستم عامل روی تولیدات خود 
متقاعد س��ازد. از طرف دیگر، برخی از پیشتازان در عرصه نرم افزارهای 
کارب��ردی به توفیق چندانی در این بازار دس��ت نیافته اند. مثاًل، لوتوس 
با مش��کالت مالی مواجه شد و س��رانجام ای بی ام آن را خریداری کرد. 
درس��ت اس��ت که ما بر اهمیت رقابتی کس��ب رش��د از طریق معرفی 
محصوالت جدید تأکید کرده ایم، اما پرس��ش استراتژیک مهم این است 
که آیا همیشه می توان این استراتژی را به عنوان اولین انتخاب برگزید؟ 
آیا این که هر دو استراتژی های پیشتازی و پیروی، مزایای خاصی دارند 
که به درد ش��رایط خاص و مختلفی می خورن��د؟ خرد جمعی می گوید 
که اگرچه پیش��گامان بزرگ ترین مخاطره ها و ریس��ک ها را می کنند و 
احتماال شکس��ت بیشتری از رقبای محافظه کارتر خود تجربه می کنند، 
اما پیش��گامان موفق مورد تقدیر و ستایش قرار می گیرند. چنین تصور 
می ش��ود که مزایای رقابتی نهفته در پیشگام و پیشتاز بودن و در اولین 
بودن در ورود به یک بازار، محصول جدید را میتوان طی مرحله رشد و 
تا مرحله بلوغ از چرخه حیات محصول حفظ کرد و به این ترتیب ضمن 
حفظ جایگاه برتر شرکت از حیث سهم بازار، عواید شرکت را نیز به طرز 

قابل توجهی افزایش داد. 
1.  اولین انتخاب موقعیت ها و بخش های بازار: ش��رکت پیش��گام این 
فرص��ت را دارد تا محصولی را طراحی و به ب��ازار عرضه کند که از نظر 
بزرگ ترین بخش مش��تریان، مهم تری��ن ویژگی های مطلوب نظر آنها را 
داراس��ت، ضمن این که می تواند اهمیت ویژگی ه��ای محصول خود را 
برجسته س��ازد و تبلیغ کند. بنابراین، ممکن است نام تجاری محصول 
شرکت پیشگام به اس��تانداردی تبدیل شود و مشتریان از آن به عنوان 
معی��اری برای ارزیابی دیگر نام های تجاری اس��تفاده کنند. این ویژگی 
می تواند کار را برای ش��رکت های پیرو دارای محصوالت مش��ابه شرکت 
پیش��گام، برای متقاعد س��اختن مش��تریان موجود نس��بت به این که 
محصوالت آنها از محصوالت آش��نا و قدیمی تر پیش��گام تر است، دشوار 
س��ازد. اگر شرکت پیشگام توانس��ته باشد با موفقیت محصوالت خود را 
منطبق با معیارهای انتخاب بزرگ ترین گروه مش��تریان تولید و عرضه 
کرده باش��د یا جا انداخته باش��د، آنگاه کار برای شرکت های پیرو برای 
متمایز کردن محصوالت خود باز هم دشوار تر خواهد شد. لذا آنها ممکن 
اس��ت یک بخش جانبی کوچک تر یا یک بخش خ��اص بازار را انتخاب 

کنند و هدف بگیرند. 
۲.  ش��رکت پیش��گام قواعد بازی را تعریف و تعیین می کند: اقدامات 
ش��رکت پیش��گام روی متغیرهای��ی چون کیفی��ت، قیم��ت، توزیع و 
تضمین ه��ای محص��ول، خدمات پس از ف��روش و جاذبه های تبلیغی و 
بودجه ه��ای مربوط به محص��ول اس��تانداردهایی را تعیین می کند که 
رقبای بعدی را ملزم به رعایت آنها می نماید. اگر ش��رکت پیش��گام این 
اس��تانداردها را به اندازه کافی س��خت و دشوار تعیین کند، آنگاه هزینه 
ورود ب��ه ای��ن صنعت یا بازار ب��رای رقبا افزایش خواه��د یافت و حتی 

می تواند مانع ورود آنها بشود. 
3.  مزایای توزیع: ش��رکت پیش��گام راه های زیادی برای طراحی یک 
ش��بکه یا کانال توزیع ب��رای عرضه محصول جدید به ب��ازار در اختیار 
دارد. ای��ن امتیاز به ویژه برای کاالهای صنعتی حائز اهمیت اس��ت زیرا 
عرضه کاالهای صنعتی به بازار مستلزم بهره گیری از شبکه ای از بهترین 
توزیع کنندگان است. این ویژگی می تواند تازه واردها را از برخی بازارها 
خارج کند. توزیع کنندگان اغلب دوست ندارند که نام های تجاری درجه 
دوم و درجه سوم را توزیع کنند. این مسئله به ویژه وقتی که محصول از 
نظر فنی پیچیده است و توزیع کننده مجبور است در زمینه های آموزش 
کارکنان و خدمات رسانی س��رمایه گذاری کند بیشتر صدق می کند. در 
مورد کاالهای بس��ته بندی ش��ده مصرفی، کند کردن روند ورود رقبای 
جدید از طریق بهره گیری از شیوه ها و کانال های مختلف توزیع دشوار تر 
است. با وجود این، شرکت پیشگام هنوز فرصت دارد تا در ابتدای مرحله 
رشد، قفسه فروش��گاه ها را با کاالهای خود پر کند. شرکت پیشگام اگر 
موفقیت زودهنگامی کس��ب کند و با گس��ترش خان��واده محصوالتش 
می تواند قفس��ه های بیش��تری را از آن محصوالت خ��ود کند و به این 
ترتیب کار برای رقبا باز هم س��خت تر می ش��ود و از آنجا که بسیاری از 
خرده فروش��ان در حال کاهش تع��داد نام های تجاری که حمل و توزیع 
می کنند هس��تند تا سرعت گردش موجودی انبارهای خود را افزایش و 
هزینه های خود را کاهش بدهند، کار برای رقبا و ش��رکت های پیرو که 
نام تجاری محصوالت ش��ان هنوز برای مشتریان ناآشناست و سهم بازار 

کمی در اختیار دارند، باز هم دشوارتر می شود. 
۴.   صرفه جویی های مقیاس و تجربه: اولین و پیشگام بودن به معنای 
آن است که شرکت پیشگام تعداد بیشتری از محصول جدید را می تواند 
تولی��د و عرضه کند و ب��ه این ترتیب هزینه هر واح��د را کاهش بدهد 
و س��رعت ف��روش آن را افزایش بدهد. وقتی که محص��ول از نظر فنی 
پیچیده اس��ت و هزینه های توسعه آن باالست یا وقتی که چرخه حیات 
محصول کوتاه است و محصول طی مرحله های معرفی و رشد به سرعت 
ب��ه فروش می رس��د، اهمیت این مزیت بیش از پیش آش��کار می گردد. 
همانطور که در ادامه خواهیم دید، ش��رکت پیش��گام می تواند به طرق 
مختلف از این مزایا برای جلو ماندن از ش��رکت های پیرو خود اس��تفاده 
کند. یک راه کاهش قیمت هاس��ت، که می تواند ش��رکت های پیرو را از 
ورود ب��ه بازار مأیوس و دلس��رد کند زیرا اگر آنها نی��ز اقدام به کاهش 
قیمت محصوالت خود کنند آنگاه نقطه س��ر به س��ر آنها باالتر می رود 
یعنی دوره سودآوری آنها دیرتر آغاز می شود. یا این که شرکت پیشگام 
می تواند از صرفه جویی هایی به عمل آمده در راه گس��ترش فعالیت های 
بازاریابی اش استفاده کند و به این طریق نفوذ خود را در بازار گسترش 
بدهد؛ مثاًل می تواند تبلیغات خود را بیش��تر کند، نیروی فروش خود را 

افزای��ش بدهد یا تنوع خانواده محصول یا بهبود در محصول را توس��عه 
بخشد. 

۵.  ب��اال ب��ودن هزینه ه��ای تعویض ب��رای زودپذیرن��دگان محصول 
جدید: مش��تریانی که زود محصول جدید عرضه ش��ده توس��ط شرکت 
پیش��گام را می پذیرند، ممکن اس��ت تمایلی به تغییر فروشنده نداشته 
باش��ند. این امر به وی��ژه در خصوص کاالهای صنعت��ی صدق می کند 
زی��را هزینه ه��ای تعویض تأمین کنن��ده این کاالها می تواند باال باش��د. 
قطعات یدکی و تجهیزات سازگار، س��رمایه گذاری در آموزش کارکنان 
و ریس��ک های پایین تر بودن کیفیت محصول یا خدمات مش��تری؛ کار 
حفظ مشتریان اولیه را برای شرکت پیشگام آسان می کند، اما در برخی 
م��وارد، هزینه های تعویض می تواند علیه پیش��گام عم��ل کند و به نفع 
ش��رکت های پیرو. اگر مش��تریان برای تعویض تأمین کننده قبلی خود 
مجبور به پرداخت هزینه های زیادی باشند، آنگاه کار برای شرکت پیرو 
برای جلب آنها به تکنولوژی جدید مشکل خواهد شد. مثاًل شرکت های 
پیش��گام در عرضه سی دی های موسیقی مجبور بودند خریداران بالقوه 
را متقاعد سازند تا صفحه های گرامافون، ویدئو و کاست های خود را که 
با هزینه گزافی تهیه کرده بودن کنار بگذارند و از این تکنولوژی جدید 
استفاده کنند. پس از این که شرکت های پیشرو با زحمت توانستند نظر 
خریداران را نسبت به راحتی بیشتر، کیفیت بهتر صدا و دوام سی دی ها 
جلب کنند، تقاضای مشتریان برای خرید سی دی و دستگاه های پخش 
سی دی به تدریج افزایش یافت و کار برای شرکت های پیرو برای جلب 

مشتریان راحت تر شد. 
۶.  احتم��ال وجود آثار ش��بکه ای مثبت: اگر ف��ردی ببیند که تعداد 
زی��ادی از مردم ی��ک محصول جدی��د را می خرند و اصطالحا ش��بکه 
اس��تفاده کنندگان از آن محصول در حال بزرگ تر ش��دن اس��ت، آنگاه 
ارزش آن محصول نیز نزد او افزایش می یابد و احتمال خرید آن توسط 
او بیشتر می شود. اقتصاددانان می گویند که چنین محصوالتی از مزایای 
جانبی ش��بکه ای یا آثار ش��بکه ای مثبت برخوردارن��د. تکنولوژی های 
اطالعاتی و ارتباطی، همچون تلفن های بی س��یم، دس��تگاه های فاکس، 
نرم افزارهای کامپیوتری، پس��ت الکترونیک و بس��یاری از س��ایت های 
اینترنتی، از این آثار شبکه ای مثبت بهره می بردند. مثاًل ارزش ای بی  به 
عنوان یک سایت ویژه حراج، هر زمان که خریداران و فروشندگان بالقوه 
از آن دیدن می کنند یا از طریق آن معامله می کنند، بیش��تر و بیش��تر 
می ش��ود. اگر ش��رکت پیش��گام در چنین عرصه کاال یا خدمتی بتواند 
قبل از تکنولوژی های جدید یا عرضه کنندگان خدمات جدید، مشتریان 
بیشتری را به دست بیاورد و حفظ کند، آنگاه آثار شبکه ای مثبت ایجاد 
شده توسط مشتریان، مزایا و منافع محصول عرضه شده توسط پیشگام 

را بیشتر خواهد کرد و کار را برای رقبا دشوارتر خواهد نمود. 
۷.  امکان دس��تیابی س��ریع تر به مناب��ع کمی��اب و تأمین کنندگان: 
ممکن اس��ت ش��رکت پیش��گام بتواند قراردادهای مطلوبی با آن دسته 
از تأمین کنندگان��ی که ب��ه دنبال کارهای نو و جدید هس��تند یا با آن 
دس��ته از تأمین کنندگانی که قدر اندازه و فرصت مواد اولیه یا قطعاات 
یدک��ی خود را نمی دانن��د منعقد کند. اگر رقبای جدی��د ببینند که به 
س��ختی می توانند این مواد یا قطعات را تهیه کنند، آنگاه ممکن اس��ت 
از گس��ترش فعالیت های خود منصرف بش��وند یا ممکن است مجبور به 

افزایش قیمت محصوالت خود بشوند. 

راه های بهره بردن از شکایت های مشتریان

آیا نکته مثبتی در ش��کایت های مشتریان وجود دارد؟ بله، در واقع صاحبان 
باهوش کس��ب و کارها ابراز نارضایتی مش��تریان را مانند طالی ناب می دانند. 
در این مقاله کوتاه توضیح می دهیم که چرا ش��کایت مشتریان مهم است، چه 
درس های��ی را می توانیم از نارضایتی مش��تریان یاد بگیریم و چطور می توانیم 

بیشترین فایده را از شکایت مشتریان برای بهبود کسب و کارمان ببریم.
دلیل مهم بودن شکایت مشتریان

کسب و کارها در هر اندازه ای که باشند، زمان، هزینه و تالش زیادی را صرف 
نظرسنجی از مشتریان می کنند. این نظرسنجی از مشتریان به ویژه برای کسب 
و کارهای کوچک زمانبر و پرهزینه اس��ت. ش��اید ش��ما هم از نظرسنجی های 
اینترنتی، فرم های نظرس��نجی در محل ش��رکت، نظرس��نجی در شبکه های 
اجتماع��ی یا حتی مکالمه گروهی حضوری با مش��تریان اس��تفاده کرده اید تا 
متوجه درس��ت یا اش��تباه بودن عملکردتان بشوید. از این گذشته فقط درصد 
اندکی از مشتریان به طور مستقیم به شما شکایت می کنند؛ مشتریان معموالً 
شکایت خود را به نزد دوستان و خانواده شان می برند، علیه شما در رسانه های 
اجتماعی تبلیغات می کنند یا نقدی منفی را درباره ش��ما در اینترنت منتش��ر 
می کنند. بنابراین زمانی که یک مش��تری به ش��ما شکایت می کند، شما این 
ش��انس را دارید که بدون کمترین تالش��ی از نظرات صادقانه او مطلع شوید. 

چنین شانسی مانند طالی ناب باارزش و کمیاب است.
درس هایی که می توانیم از شکایت مشتریان یاد بگیریم

ش��کایت و نارضایتی مش��تری ابزاری اس��ت که می توانید از آن برای بهبود 
سریع محصوالت، خدمات و تجربه مشتریان استفاده کنید. شکایت مشتریان 

به شما می گوید که:
• کدام سیستم ها، فرآیندها یا خط مشی های کسب و کارتان بهره وری الزم 

را ندارد.
• کدام کارکنان کار خود را به خوبی انجام نمی دهند.

• کدام یک از محصوالت یا خدمات باید بهبود داده شود یا حذف شود.
• رقبای تان چه کاری انجام می دهند که شما هم بتوانید از آنها یاد بگیرید

نظرات شفاهی مشتریان و حرف هایی که در جامعه پخش می شود، همواره 
برای کسب و کارهای کوچک مهم بوده است، اما از آنجایی که مشتریان امروزه 
بیشتر دوستان و خانواده خود را برای شنیدن شکایت های شان انتخاب می کنند 
و حتی نظرات خود را در قالب نقدهای آنالین در شبکه های مجازی و اینترنت 
ب��ا افراد غریبه در میان می گذارند، اطالع پیدا کردن مس��تقیم از بازخوردهای 

صادقانه بیش از هر زمان دیگری برای کسب و کارها اهمیت پیدا کرده است.
متاس��فانه بسیاری از کسب و کارها ش��کایت های مشتریان را با این توجیه 
ک��ه این مورد فقط نظر یک نفر بوده اس��ت، نادیده می گیرند و در نتیجه این 

چشم پوشی هیچ فایده ای از این نظرات ارزشمند نمی برند.   
چطور بیشترین فایده را از نظرات مشتریان ببریم

با رعایت هفت مرحله زیر می توانید بیشترین سود را از شکایت های مشتریان ببرید:
1� مس��ائل را از نقطه نظر مشتریان پی ببرید: تدافعی رفتار کردن خصلت 
انسان است، اما برای این که بیشترین فایده را از شکایت های مشتریان ببرید، 
باید بتوانید بر این خصلت خود غلبه کنید. فرض کنید که حق با مشتری است 
و ببینید مرتکب چه اشتباهی در کسب و کارتان شده اید که باعث این نارضایتی 

شده است. برای مثال:
• آیا خط مشی شرکت برای بازگشت کاالها مبهم است؟

• آیا اطالعات الزم، مانند ساعت کاری را به درستی در وب سایت یا در دنیای 
مجازی منتشر کرده اید؟

• آیا فرآیند تسویه حساب و گزینه های پرداخت را به طور ساده در وب سایت 
توضیح داده اید؟

۲� مش��تریان را تشویق کنید که شکایت های شان را به شما اطالع دهند: از 
آنجایی که اکثر ما طوری تربیت شده ایم که مودب باشیم و از دیگران شکایت 
نکنیم، بس��یاری از مش��تریان هرگز نارضایتی خود را به زبان نمی آورند، فقط 
تصمیم می گیرند که دیگر به ش��ما مراجعه نکنند. دفعه بعد که نظرس��نجی 
انجام دهید، مشخصاً از مشتریان بخواهید که هر گونه نقد یا شکایتی از کسب 
و کارتان دارند، با ش��ما در میان بگذارند. ش��اید مدتی طول بکش��د تا بتوانید 
مش��تریان را ترغیب کنید که صادقانه به ش��ما جواب بدهن��د، در هر حال به 
آنها بفهمانید که شنیدن نظرات شان، حتی کوچکترین نقدها هم برای تان مهم 
است. ش��رکت های انگشت ش��ماری وجود دارند که همه چیز را درست انجام 
 Amazon Prime نیز در مقایس��ه با Nordstrom دهند. حتی ش��رکت

زمان تحویل طوالنی تری را برای سفارش های آنالین دارد.
3� با وفادارترین مش��تریان تان صحبت کنید: این مش��تریان وفادار افرادی 
هس��تند که حتی در بدترین شرایط هم ش��ما را ترک نخواهند کرد، بنابراین 
اوضاع باید به ش��دت وخیم و نامساعد باش��د، تا چنین یاران وفاداری زبان به 
شکایت باز کنند. با توجه به اطالعاتی که در شرکت ثبت کرده اید، وفادارترین 
مش��تریان را پیدا کنید، س��پس با ارسال نظرس��نجی های دوره ای و از طریق 

روش های دیگر سعی کنید که از نظرات صادقانه آنها مطلع شوید.
۴� از تکنولوژی بهره بگیرید: Freshdesk، Help Scout، ZenDesk و 
Zoho Desk چهار برنامه محبوب خدمات مش��تریان برای کسب و کارهای 
کوچک هستند. با استفاده از این برنامه ها می توانید سواالت، عکس العمل ها و 
شکایت های مش��تریان را پیگیری کنید تا بتوانید به سرعت پاسخگو باشید و 

الگوهایی را در بین این نظرات تشخیص دهید.
۵� وارد عمل ش��وید: بعد از آن که به ش��کایت های مش��تریان گوش دادید 
و برای مش��کالت ایجادشده عذرخواهی کردید، باید برای جبران خسارت ها و 
برطرف کردن مشکالت وارد میدان عمل شوید. عالوه بر این که به سرعت به 
شکایت های فردی مشتریان رسیدگی می کنید، بهتر است جلساتی را به صورت 
ماهانه یا فصلی برای بررس��ی شکایت های جمعی برگزار کنید. متداول ترین و 
پرتکرارترین شکایت ها نشان دهنده مشکل خاصی است که در بخشی از کسب 

و کارتان وجود دارد.   
۶� اقدامات انجام ش��ده را به مش��تریان اطالع دهی��د: ایجاد تغییرات بزرگ 
برای برطرف کردن مشکلی که در فرآیند یا خط مشی وجود دارد، زمانبر است. 
بنابراین برای این که مشتریان تان گمان نکنند که نظرات شان برای شما مفید 
نبوده و از ش��ما ناامید نشوند، به آنها اطالع دهید که در حال تالش برای رفع 
مشکالت هستید. پیشرفت کار را به طور مرتب در وب سایت به روزرسانی کنید 

یا روند پیشرفت را از طریق ایمیل به مشتریان اطالع دهید.
۷�  مشتریان را از رفع مشکل مطلع کنید و نظرشان را جویا شوید: مهم نیست 
که به ش��کایت فردی یک مش��تری رس��یدگی می کنید یا در صدد رفع مش��کل 
بزرگ ت��ری هس��تید، در هر حال بع��د از آن که تصور کردید، مش��کل را برطرف 
کرده اید، باید نتیجه را به مش��تری اطالع دهید. بس��یار مهم است که مشتریان از 
نتیجه به دست آمده رضایت داشته باشند. فقط بعد از جلب رضایت مشتری است 
که می توانید بگویید که به شکایت مشتری رسیدگی کرده و مشکل را حل کرده اید.
allbusiness: منبع
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100 توصیه مهم کارآفرینان برتر در راستای 
موفقیت در کسب وکار)۴(

در شماره های پیش��ین به ۲۵ توصیه مهم کارآفرینان برتر اشاره 
کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

26-راه های فروش خود را تا حد امکان متنوع سازید 
هیچ گاه نباید انتظار داشته باشید که همه افراد یک روش و عادت 
خرید داش��ته باش��ند. به همین خاطر بسیار مهم است تا روش های 
خ��ود را به خوبی متنوع س��ازید. ب��ا انجام ای��ن کار در مدت زمان 
کوتاهی ش��اهد تغییرات خوب��ی در نرخ فروش خ��ود خواهید بود. 
همچنین توجه داشته باشید که پیش فروش محصوالت نیز همواره 
طرف��داران خ��ود را دارد. این افراد بنا به دالی��ل مختلف عالقه مند 
هس��تند تا زودتر از س��ایرین محصول را در اختیار داشته باشند. به 
همی��ن خاطر الزم اس��ت تا در این رابطه نیز برنامه ریزی مناس��بی 

داشته باشید.
27-از تغییرات واهمه ای نداشته باشید 

این امر که مجبور باشید تا در طرح اولیه خود تغییراتی را اعمال 
کنید، به معنای شکس��ت ش��ما نبوده و بیانگر رو به جلو بودن شما 
خواه��د بود. با نگاهی ب��ه تمامی برندها به درس��تی این جمله پی 
خواهید برد. درواقع آنها هر س��اله در تالش برای بهبود محصوالت 
سال قبل خود هستند. با این حال این امر تنها مختص به محصوالت 
ش��رکت نبوده و در هر بخش��ی نیاز به تغییرات در جهت تقویت و 
یا حتی بازس��ازی ممکن است وجود داش��ته باشد. در همین راستا 
ضروری اس��ت تا نگرش خود و تیم کاری را نسبت به این مقوله در 

جهتی مثبت قرار دهید.
2۸-اهدافی بلندمدت داشته باشید

اه��داف کوتاه مدت هم��واره نتایج فوری را نیز ب��ه همراه خواهد 
داش��ت. با این حال موفقیت همیشگی و رشد چشمگیر شما بیشتر 
وابس��ته به اهداف بلندمت خواهد داشت. به همین خاطر الزم است 
ت��ا همواره تمرکز اصلی خود را بر روی این اهداف قرار دهید. با این 
حال به علت زمانبر بودن آن ها الزم اس��ت تا جهت متوقف نش��دن 
رون��د رو به جلو ش��رکت، از اهداف کوتاه مدت همس��و با آن ها نیز 

غافل نشوید.
29-راه های کسب درآمد خود را متنوع سازید 

اگرچه تولید بیش تر به معنای کس��ب س��ود باالتر خواهد بود. با 
این حال همواره این احتمال را نیز در نطر داش��ته باشید که ممکن 
اس��ت به هر دلیلی برای مقطعی کار ش��ما با مش��کل مواجه شود. 
تحت این ش��رایط در صورتی که از روش های دیگری برای کس��ب 
درآمد بهره مند نباش��ید، بدون شک با مش��کل مواجه خواهید شد. 
توجه داش��ته باش��ید که این امر به معنای انجام کاری غیرمرتبط با 
فعالیت حال حاضر ش��ما نبوده و در هر حوزه ای شما قادر به انجام 
اقدام��ات دیگری نیز خواهید بود که ارتباط الزم را نیز با کار اصلی 

خواهد داشت.
30- پس انداز و کاهش بدهی ها را جدی بگیرید 

این امر که همواره س��رمایه کافی برای انجام اقدامات جدیدی را 
نداش��ته باش��ید، تنها نتیجه عدم مدیریت مالی درست شما خواهد 
ب��ود. در این رابطه در صورتی که خود ش��ما قادر به انجام درس��ت 
کارها نیستید، الزم است تا فرد یا افرادی را برای رسیدگی به آن  ها 
اس��تخدام کنید. همچنین توجه داشته باشید که نباید اجازه دهید 
تا میزان بدهی های شما از حد مشخصی فراتر رود. به همین خاطر 

نسبت به پرداخت سریع و به موقع آن ها نیز هوشیار باشید.
31-از اسرار خود به خوبی محافظت کنید

اگرچه دیده ش��دن برند ش��ما امری مطلوب محسوب می شود، با 
این حال این امر نباید در تمامی زمینه ها صورت گیرد. بدون ش��ک 
ش��ما نیز به مانند هر شرکتی از اس��راری برخوردار خواهید بود که 
افشای آن برای سایرین و خصوصا رقبا، به منزله شکستی برای شما 
محس��وب می ش��ود. به همین خاطر الزم است تا همواره از سیستم 
امنیت��ی خوبی برخوردار باش��ید. در این رابطه ع��دم اطالع تمامی 
کارمن��دان از این گونه موارد نیز از جمله روش های س��اده و کارآمد 

محسوب می شود.
32-بازاریابی را امری بسیار دشوار و پیچیده تلقی نکنید 

برخی از ش��رکت ها بر این باور هس��تند که بازاریاب��ی تنها با صرف 
هزینه های هنگفت موفق خواهد ب��ود. با این حال یک بازاریابی موفق 
تنها به هزینه مادی نیاز نداش��ته و این امر تنها یک عامل محس��وب 
خواهد شد. به همین خاطر نباید این اقدامات را با بهانه هایی نظیر عدم 
وجود بودجه مناس��ب، به تعویق انداخت. در نهایت توجه داشته باشید 

که خالقیت در دنیای تبلیغات حال حاضر، حرف اول را می زند. 
33- بر روی کیفیت محصول خود تمرکز کنید 

ب��ه هر میزانی که محصوالت ش��ما از کیفیت باالت��ری برخوردار 
باش��ند، به هم��ان میزان نیز در برابر س��ایر رقبای خود از ش��انس 
موفقی��ت بیش ت��ری برخوردار خواهید بود. این امر در حالی اس��ت 
که همواره مش��اهده شده اس��ت که برخی از شرکت ها تمرکز خود 
را ب��ر روی م��وارد دیگر ق��رار می دهند. این امر در حالی اس��ت که 
مش��تری به دنبال محصول ش��ما خواهد بود. به همین خاطر الزم 
اس��ت ت��ا تمرکز اصلی خود را ب��ر روی کیفیت آن ق��رار دهید. در 
این رابطه بهبود س��االنه نیز از جمله موارد تعیین کننده محس��وب 
می ش��ود. در نهایت توجه داشته باشید که بهتر است تا محصول را 
قبل از معرفی به بازار، مورد آزمایش های مکرر قرار دهید تا از بروز 

خطا و سهل انگاری جلوگیری شود. 
3۴-دورکاری را جدی بگیرید 

اگرچه تعداد باالی نیروی انس��انی می تواند به قدرتمندتر ش��دن 
ش��رکت ش��ما کمک کند. با این ح��ال این ام��ر در صورتی که به 
خوب��ی مدیریت نش��ود، خود می تواند به ی��ک معضل بزرگ تبدیل 
شود. درواقع اس��تخدام افراد نیازمند فضایی برای کار و هزینه های 
باال اس��ت. اگرچه برخی از ش��رکت ها در این رابطه اقدام به کاهش 
کارمن��دان خ��ود می کنند، با این حال این امر باعث خواهد ش��د تا 
مح��دوده توانایی های ش��ما نیز کاهش پیدا کند. ب��ه همین خاطر 
توصیه می شود تا وظایفی را که نیازمند حضور مستقیم افراد ندارد، 
به خارج از شرکت انتقال دهید. این امر به عنوان دورکاری شناخته 

می شود که بسیاری از هزینه های شرکت را کاهش خواهد داد.
ادامه دارد ...
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ب��ه گفت��ه جول��ی باتیالن��ا )Julie Battilana(، متخص��ص تغییر 
س��ازمانی، هر جنبش اجتماعی موفق نیاز به س��ه نقش رهبری متمایز 

دارد: آشوبگر، نوآور و هماهنگ کننده.
 چ��ه عاملی تعیین می کند که آیا یک جنبش اجتماعی درخشش��ی 
کوتاه مدت یا یک واس��ط واقعی برای تغیی��ر طوالنی مدت خواهد بود؟ 
جولی باتیالنا، متخصص تغییرات س��ازمانی، موضوعاتی مش��ترک را در 
میان جنبش های اجتماعی تعیین کرده اس��ت ک��ه صرفاً نیاز به تغییر 
اجتماعی را منتشر نکرده ، اما در واقع تأثیرات بلندمدت ایجاد کرده اند.
طبق گفته باتیالنا، هر جنبش اجتماعی موفق دارای سه نقش رهبری 

متمایز است: آشوبگر، نوآور و هماهنگ کننده.
همانطور که باتیالنا در مقاله »آیا باید آشوبگر، نوآور یا هماهنگ کننده 
باش��ید؟ درک نقش هایی ک��ه می توانید در جنبش به س��وی تغییرات 
 )Marissa Kimsey( اجتماعی بازی کنید« همراه با ماریسا کیمسی
همکار تحقیقات��ی اش در HBS توضیح می دهد، هر راه موفقیت آمیزی 
ب��رای تغییر اجتماعی نیاز به هر س��ه مورد دارد. این مقاله در ش��ماره 

جدیدی از مرور نوآوری اجتماعی در استنفورد به چاپ رسیده است.
باتیالنا، پروفس��ور جوزف س��ی. ویلس��ون اداره تجارت در دانش��کده 
 ،)Alan L. Gleitsman( بازرگان��ی ه��اروارد و آل��ن ال. گلیتس��من
استاد نوآوری های اجتماعی در دانشکده کندی هاروارد می گویند، »اگر 
نگاهی به تاریخ هر جنبش تغییر اجتماعی موفق داشته باشید، مشاهده 
می کنید که لحظات واقعاً س��ازنده ای از آشوبگری، نوآوری و هماهنگی 
وجود دارند که منجر به پذیرش تغییرات می شوند«. این دو برای بیش 
از یک دهه بر روی روش های اعمال تغییرات از سوی سازمان ها و افراد 
مطالعه و تحقی��ق کرده اند؛ تغییراتی که متف��اوت از هنجارهای عادی 
پذیرفته شده هستند. »گرچه تاریخ برخی از بازیگران فردی را به عنوان 
افراد بسیار تأثیرگذار می پذیرد، رهبران ندرتاً به تنهایی جامعه را تغییر 

می دهند.«
رهبر آش��وبگر با تقویت و ش��کوفایی نارضایتی ه��ای اجتماعی، گروه 

متفاوتی از افراد را پیرامون تمایل برای تغییر، تقویت می کند.
 بیتالنا در یک نوش��ته آموزش��ی در س��ال ۲۰1۵ با عنوان »قدرت و 
تأثیر در جامعه« می نویس��د، »آشوبگرهای تأثیرگذار می توانند توجه را 
به یک مش��کل جلب و دیگران را متقاعد س��ازند که برای حل آن نیاز 
به اقدام اصالحی و کار جمعی اس��ت. برای نش��ان دادن این که وضعیت 
موجود غیر قابل قبول اس��ت و به منظور تهییج دیگران، آش��وبگرها باید 
طوری ارتباط برقرار س��ازند که نارضایتی ها مش��ترک و جمعی شوند و 

نامرتبط به نظر نرسند.«
»اگ��ر نوآوری در پیش نگیری��د و راه حلی برای مش��کل پیدا نکنید، 

جنبش می میرد«
ب��رای مثال راچ��ل کارس��ون )Rachel Carson(، زیست ش��ناس 
دریایی که در دهه 1۹۵۰ عموم را از خطرات آفتکش ها آگاه کرد؛ دونالد 

ترامپ)Donald Trump(  که در طول س��ال ۲۰1۶، ش��هروندان را 
پیرامون ش��عار »دوب��اره آمریکا را بزرگ می کنیم« جم��ع کرد؛ یا ترزا 
ش��وک )Teresa Shook( ک��ه راهپیمای��ی س��ال ۲۰1۷ زنان را در 
واش��نگتن و پس از پیروزی ریاس��ت جمهوری ترامپ ب��ه راه انداخت؛ 

همگی نمونه هایی از رهبران آشوبگر هستند.
رهبر نوآور راه حلی را برای رس��یدگی به نارضایتی ها توسعه می دهد. 
ای��ن کار به معنای پیش بینی موانع و ارائه راه های جایگزین و همچنین 
توجی��ه این گزینه ها به ش��یوه ای ج��ذاب برای جذب اف��راد، گروه ها و 

سازمان ها برای حمایت از آنهاست.
باتیالن��ا در »قدرت و تأثیر گذاری در جامعه« می نویس��د، »یک رهبر 
نوآور به احتمال زیاد کس��ی اس��ت که م��وردی را در محیطی مطالعه، 
زندگی یا تجربه کرده و بدین ترتیب قادر به ایجاد چشم اندازی متفاوت 
برای آینده اس��ت. وی با این کار کس��انی را که در ش��یوه ها یا ش��رایط 

موجود زندگی می کنند، افسون و جذب می سازد.«
باتیالنا مدعی اس��ت بدون رهبری که بتواند مس��یر متقاعد کننده ای 
برای نوآوری ایجاد کند، جنبش هرگز از مرحله آشوبگری عبور نخواهد 

کرد.
 گاه نوآوران از رویکردهای موجود و اثبات شده برای ایجاد راه حل های 
طوالنی م��دت اس��تفاده می کنند. باتیالنا و کیمس��ی به مثال س��ازمان 
خدمات جوانان فرانس��وی Unis-Cité که پس از س��ازمان آمریکایی 

City Year مدل سازی شد، اشاره می کنند.
او می گوی��د، »اگر ن��وآوری در پیش نگیرید و راه حلی برای مش��کل 
پیدا نکنید، جنبش می میرد. من فکر می کنم این چیزی است که برای 
جنبش اش��غال واالس��تریت اتفاق افتاد. در آن جریان نوعی آشوبگری 
مؤثر وجود داش��ت؛ این جنبش در زمان مناس��ب آغاز شد –زمانی که 
جهان فریاد زد ما نیاز به یک سیس��تم مالی متفاوت داریم- اما کمبود 
نوآوری وجود داش��ت و ما در نهایت به سیس��تمی بازگشتیم که بسیار 

شبیه آن چیزی بود که پیش از این داشتیم.«
رهب��ر هماهنگ کننده راه حل ایجاد ش��ده توس��ط نوآور را گس��ترش 
می دهد و به طور مداوم و همزمان با گسترش اندازه و پیچیدگی جنبش 
برای تغییر، اس��تراتژی هایی را در جهت یافتن و کار با افراد در داخل و 

خارج از جنبش طرح ریزی می کند.
 باتیالنا در یادداش��ت آموزشی خود می نویس��د، »هماهنگ کننده ها 
اغل��ب نیاز دارند پیام خود را ب��ا منافع حوزه های گوناگون که در تالش 
برای پذیرش تغییر هس��تند، سازگار سازند. با این وجود برای انجام این 
کار آنها نیاز به تعادل دارند، زیرا باید اطمینان حاصل کنند که پیام کلی 

در مورد تغییرپذیری، هماهنگ باقی می ماند.«
نویسندگان در مقاله »آیا باید آشوبگر، نوآور یا هماهنگ کننده باشید؟ 
درک نقش های��ی که می توانید در جنبش به س��وی تغییرات اجتماعی 
بازی کنید« می نویس��ند، »آش��وبگری بدون نوآوری به معنای شکایت 
ب��دون ارائه جایگزین و ن��وآوری بدون هماهنگی، ب��ه معنای ایده هایی 

بدون تأثیر است.«

دام ها و چالش ها
باتیالن��ا و کیمس��ی توضیح می دهند که هر نقش نی��از به ترکیبی از 

ارتباط، سازماندهی و ارزیابی دارد.
آش��وبگرها باید ضرورت حرکت جنب��ش اجتماعی را بگویند؛ نوآوران 
باید اعتبار راه حل پیش��نهادی خود را مخابره کنند و هماهنگ کننده ها 
بای��د بتوانند اطالعات را با انواع گوناگون اجزا )گاه گروه های مختلف در 

سراسر جهان( سازگار سازند و همچنان پیامی منسجم داشته باشند.
آش��وبگران همچنی��ن باید اقدام��ی جمعی علیه وضعی��ت موجود را 
س��ازماندهی و راه اندازی کنند؛ نوآوران باید ائتالف حمایت از ایده های 
خود را بس��ازند و هماهنگ کننده ها باید اقدام جمعی را گسترش دهند 

و آن را حفظ کنند.
هر یک از این س��ه نقش نیز با مجموعه ای از دام ها روبه رو هس��تند؛ 
نکته ای که باتیالنا در صحبت با دانشجویان عملگر به آن اشاره می کند:

• در میان آش��وبگران: آشوبگری بخش بخش ش��ده -تحریک چندین 
محدوده خش��م ک��ه نمی توانند با یک اصل منس��جم و یک راه حل کار 
کنند. که ش��کایتی معتبر را بدون هیچ گونه معی��اری برای ارائه، ایجاد 

می کند؛
• در میان نوآوران: عدم  دید وس��یع -ع��دم توجه به پیامدهای منفی 
یک راه حل پیش��نهادی و ظرافت غیر عملی. پیشنهاد راه حلی که به نظر 
می رس��د بر روی صفحه نمایش کامپیوتر عالی باشد، اما سازماندهی آن 

تقریباً غیرممکن است؛
• در میان هماهنگ کننده ها: انحراف چشم انداز -از دست دادن بینش 
تغییر اجتماعی پیش بینی ش��ده و ریزش جنبش به نقطه ای که دیگر به 

نارضایتی ها اهمیت داده نمی شود.
باتیالن��ا برای جلوگی��ری از دام های بالقوه و نح��وه تعیین زمان برای 
بازی کردن نقش ها، توصیه هایی دارد که شامل ارزیابی پیوسته پیشرفت 
و تغییرات در محیط و نیز درک منابع فردی از قدرت و انگیزه می شوند. 
قدرت می تواند از منابع ش��خصی )به عنوان مث��ال، کاریزما، تخصص(؛ 
منابع موقعیتی )داش��تن نقش های رس��می رهبری، انتخاب یا انتصاب( 
و منابع ارتباطی )ارتباط با خانواده، دوس��تان و همکاران( باشد. باتیالنا 
و کیمس��ی در مقاله خود نوش��تند، »رهبران زمانی که تالش به تغییر 

می کنند، این منابع مختلف قدرت را اهرم قرار می دهند.«
»اکثر جنبش ها، سرشار از قهرمانان نا شناخته هستند«

باتیالن��ا همچنین هش��دار می دهد ک��ه تغییرات مؤثر، س��رافرازی را 
تضمین نمی کنند. ورای هر جنبش موفق، حجم زیادی از عزم راس��خ و 

کار طاقت فرسا وجود دارد.
 او می گوی��د، »تغییرات اجتماعی زمان می برند، کار زیادی می خواهد 
و اغلب ش��ما نیز در این مس��یر به رس��میت ش��ناخته نمی شوید. اکثر 
جنبش ها سرشار از قهرمانان ناشناخته هستند. هیچ کس در هیچ زمانی 
درباره آنها نخواهد شنید. برخی از آنها مجبور بودند در تمام زندگی شان 
ت��الش کنند و در نهایت ش��اهد لحظه  تغییر نبوده اند، اما آنها نقش��ی 

کلیدی در آشوبگری، هماهنگ سازی یا نوآوری ایفا کرده اند.«
hbs: منبع

3 نوع از رهبرانی که تغییرات بنیادین ایجاد می کنند

مترجم: امین فرح بخش

مترجم: امیر آل علی
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اخبار

 تبریز - اسد فالح- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
و امام جمعه تبریز گفت: راهپیمایی اربعین شکوه حضور جمعیت 
شیعه از ۴۰ کشور جهان است که این حضور کانون دیپلماسی 
فرهنگی جهان تشیع به حساب می آید. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در آذربایجان 
شرقی، حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در 
شصت و پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با بیان 
اینکه یکی از راهبردهای استکبار برای مهار تشیع گسترش اسالم 
هراس��ی و ایران هراسی است، گفت: هیچ واقعه تاریخی و آموزه 
دینی را نمی توان مثال زد که بتواند محبان اهل بیت را از سراسر 
جهان دور هم جمع کند. امام جمعه تبریز افزود: استکبار جهانی 
ب��رای دورکردن ملت عراق از مردم ایران در تالش اس��ت که با 
ایجاد نگرانی ها بین شیعیان، اس��الم هراسی و ایران هراسی را 
گسترش دهد. وی با بیان اینکه آمریکا تالش دارد برای استقرار 
نیروه��ای خود در عراق دوس��تی دولت ای��ران و عراق را تهدید 
جلوه دهد، تصریح کرد: دامن زدن به اختالفات ش��یعه و سنی، 

تضعیف دولت ش��یعه عراق، تقویت مخالفان برای تجزیه عراق، 
تبلیغ داعش به عنوان نماد اسالمیت از جمله اهداف استکبار برای 

مهار تش��یع و کاهش دوستی ایران و عراق است. حجت االسالم 
والمسلمین آل هاشم با اش��اره به سفر خود به منطقه شلمچه 
ب��رای بازدید از موکب های اربعین گفت: این راهپیمایی امنیت 
آور مظهر اقتدار و عظمت اسالم و شیعیان است بطوریکه همراه با 
خیل عظیم مشتاقان زیارت عتبات عالیات از ایران حضور زائران 
جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکس��تان در مرز شلمچه شکوه و 
جلوه خاصی داش��ت. امام جمعه تبریز در ادامه با اش��اره سالروز 
شهادت آیت اهلل قاضی طباطبایی در دهم آبان ماه گفت: آیت اهلل 
سید محمدعلی قاضی طباطبایی طالیه دار شهدای محراب است 
که نقش بسیار مهمی در هدایت مبارزات مردم آذربایجان علیه 
رژیم پهلوی داشت. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی افزود: 
این شهید بزرگوار به دست گروهک فرقان به شهادت رسید که 
برای پاسداشت خدمات این عالمه مجاهد روز ۵ شنبه مقارن با 
سالروز شهادت ایشان در مسجد مقبره تبریز مراسم یادبودی با 
حضور اقشار مختلف مردم و با نقش آفرینی دستگاه های فرهنگی 

برگزار خواهد شد.

اصفهان - قاسم اسـد- از آنجا که حوزه HSE به حوزه های 
مختلف در سازمان بر می گرد تالش برای توجه به نیروی انسانی به 
عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان ،توجه به موضوعات زیست محیطي 
وبهبود فرایندهاي کاري در راستاي عملیات بهره وري نشان از اهمیت 
این حوزه مي باشد مهندس خلیل عباسپور مدیر دفتر ایمنی در این 
باره گفت : واقعیت این است که این موضوع در کشورهای پیشرفته از 
اهمیت ویژه اي برخوردار است و توجه به موضوعات ایمني از کلیدي 
ترین شاخصه هاي کاري هر سازماني است وی در ادامه خاطر نشان 
کرد :در نتیجه عملکرد حوزه HSE که در ۷ محور مورد بررسی قرار 

گرفت در دو شاخص شرکت در جشنواره تعهد و مسئولیت اجتماعی 
س��المت و برگزاری دوره های ایمنی و بهداشت محیط زیست این 
شرکت نمرات خوبي دریافت شد  مجید جوانمرد مدیر امور کارکنان و 
رفاه نیز ،  ضمن تبریک به مناسبت کسب رتبه سوم در حوزه عملکرد 
HSE به تمام همکاران خاطر نشان کرد :بخش بهداشت  در حوزه 
معاونت منابع انسانی با هدف ارتقا هر چه بیشتر سالمتی کارکنان در 
زمینه بهداشت روان ،تغذیه و بهداشت حرفه ای )ارگونومی ( گامهای 
موثري را برداش��ته است واین فرایند همچنان براي سالمتي هر چه 

بیشتر همکاران ادامه دارد

ساری - دهقان - مهندس قاسم شهابی با اشاره به اینکه برق زیر 
ساخت زیرساختها می باشد، گفت: همه ما موظفیم فرآیند خدمت 
رسانی و برق رسانی به مردم شریف مازندران را تسهیل کنیم.  قاسم 
شهابی در جلسه پیش��رفت فیزیکی پروژه ها که با حضور معاونین 
ومدیران این ش��رکت برگزار ش��د بیان کرد؛با توجه به هجمه های 
سیاس��ی اخیر، همه ما مسوولین ش��رکت موظفیم فرآیند خدمت 
رسانی و برق رسانی به مردم شریف مازندران بخصوص مناطق محروم 
و کوهس��تانی و صعب العبور را تسهیل کنیم تا رضایت مندی مردم 
عزیز استان مان بیشتر حاصل شود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق مازندران در ادامه بیان داش��ت: با توجه به تحریم های ظالمانه 
اعمال شده  و وضعیت بحرانی اقتصاد کشور عزیزمان، تمام همتمان را 
با تدبیر مدبرانه برای خدمت رسانی بکار ببریم تا با موفقیت این بحران 

را پشت سر بگذاریم. وی در ادامه از طلب 1۶۹ میلیارد تومانی شرکت 
توزیع نیروی برق مازندران از مش��ترکین خبر داد و افزود: طلب در 
بخش خانگی مشترکین ۵۴ میلیارد و هشصد میلیون تومان می باشد. 

ش��هابی با اش��اره به طلب ۲۷ میلیارد تومانی توزیع برق مازندران از 
بخش صنعت، گفت:طلب مشترکین در بخش کشاورزی ۲3 میلیارد 
و دویس��ت میلیون تومان در بخش عمومی ۲3 میلیارد و هشتصد 
میلیون تومان، س��ایر مصارف 3۲ میلی��ارد و نهصد میلیون تومان و 
در بخش مش��ترکین آزاد یک میلیارد تومان می باش��د. مدیرعامل 
ش��رکت توزیع نیروی برق مازندران پرداخت به موقع و غیرحضوری 
صورتحسابهای برق مصرفی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بر اساس 
قان��ون هدفمندی یاران��ه ها ، درامد حاصل از ف��روش انرژی برق به 
عن��وان یکی از حامل های مهم انرژی از منابع تامین پرداخت یارانه 
ها محسوب می گردد و ش��رکتهای توزیع برق به نمایندگی وزارت 
نی��رو در وهله اول موظف به وصول بهای برق  و انتقال وجوه حاصل 

از ان به خزانه است. 

اهـواز- شـبنم قجاوند- رئیس فناوري ارتباطات ش��رکت 
به��ره برداري نفت و گاز آغاجاري از خودکفایي این ش��رکت در 
تعمیر و بازسازي تجهیزات مخابراتي و ارتباطي خبر داد. مهندس 
یحیي اتابک گفت: در راستاي بهبود شرایط ارتباطي و سهولت در 
برقراري ارتباط بین واحد هاي عملیاتي و ستاد مناطق نفت خیز 
جنوب، اقدامات شایس��ته اي با تالش کارشناسان این شرکت و 
استفاده از امکانات داخلي انجام گرفت. وي،  تعمیر و بکارگیري ۵ 
 ez3۲ الکترونیکي مشترکین مرکز تلفني آلکاتل card عدد برد
، یک عدد ماژول csu  مربوط به شارژر psp ایستگاه ارتباطي 
کرنج، یک عدد ماژول smrشارژر psp  ایستگاه ارتباطي دره ني 
و ماژول power  مرکز  در کنترل عملیات را بخشي از اقدامات 
ص��ورت گرفته در این راس��تا عنوان کرد. اتابک اف��زود:  از نکات 
بسیار مهم این اقدامات عدم وجود نقشه الکترونیکي مدار  بود که 

مانع تالش و اش��تیاق در روند پیشرفت  کار نشد و همکاران این 
واحد با خالقیت و ارائه راه حل هاي کارشناسانه توانستند به رغم 
مشکالت  به خودکفایي در تعمیر و بازسازي تجهیزات مخابراتي 
دست یافته و با صرفه جویي قابل توجه مانع از تحمیل هزینه هاي 
گزاف براي شرکت شوند. وي گفت: تعمیرات و نگهداري تجهیزات 

مخابراتي که عمدتاً خارجي هستند از جمله مسائل هزینه بر است 
که با بومي شدن دانش تعمیر و نگهداري دستگاههاي  SMR و 
CSU که از اجزا اصلي شارژر هاي مخابراتي هستند ضمن قطع 
وابستگي،  از خروج ارز جلوگیري مي شود. رئیس فناوري ارتباطات 
شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري ضمن قدرداني از تالش 
همه همکاران این مجموعه  افزود: براي پیاده سازي یک سیستم 
مخابراتي از تجهیزات فني همانند  مرکز تلفن سانترال، دستگاه 
منابع تغذیه و سیس��تم انتقال مالتي پلکس و رادیو استفاده مي 
شود که با توجه به اینکه این تجهیزات از قسمت هاي متعددي 
تشکیل شده و اکثراً وارداتي هستند مسئله تعمیر و نگهداري آنها 
از اهمیت ویژه برخوردار اس��ت. وي گفت: در حال حاضر تعمیر 
و نگهداري بی��ش از  ۹۰ درصد این تجهی��زات در اداره فناوري 

ارتباطات انجام مي شود.

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدیر شرکت آب و فاضالب 
روستایی پلدختر گفت: براثر بارندگی های روز گذشته و جاری شدن 
س��یالب، ۲ میلیارد ریال خسارت به تأسیسات و خطوط انتقال آب 
آش��امیدنی مجتمع کوثر وارد ش��د. مرتضی کائیدی ظهار داش��ت: 
براثر بارندگی خط انتقال آب ۸ روس��تای منطقه »میانکوه شرقی« 
شهرستان پلدختر شکسته شد و اهالی روستاها با قطعی آب مواجه 
شدند. وی افزود: از این تعداد، 3 روستای سرتخت قدم خیر، کلنگ کو 

و برآفتاب سپهوند با 1۵ خانوار و ۵۰ نفر جمعیت زیر پوشش شرکت 
آب و فاضالب روستایی هستند.   مدیر شرکت آب و فاضالب روستایی 
پلدختر گفت: ۵ روستای دیگر شامل میان تاکانه،  دره گره تایی، دار 
باغه، مرغ محسن و ده بزرگ با 1۵۰ خانوار و ۶۰۰ نفر جمعیت تحت 
پوشش این شرکت نیستند.کاییدی افزود: تالش نیروهای شرکت آب 
و فاضالب روس��تایی برای رفع شکس��تگی لوله ها و وصل شدن آب 

آشامیدنی اهالی همچنان ادامه دارد.

قم- خبرنگار فرصت امروز- طرح راهبری شغلی کمیته امداد 
قم توس��ط دی جی کار نخستین مرکز کاریابی الکترونیک، اشتغال 
مددجویان این نهاد را تس��هیل، تس��ریع و پایدار کرده است. معاون 
خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان قم، گزارشی از فرآیند و اجرای 
طرح راهبری ش��غلی در اس��تان قم ارائه کرد. مهرداد مصلح، معاون 
خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان قم با اشاره به ضرورت اجرای 
برنامه شش��م توسعه کشور گفت: هماهنگی های الزم برای راه اندازی 
مرکز راهبری شغلی با معاونت خودکفایی و اشتغال کمیته امداد مرکز 
انجام شد و با بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی، اجرای این طرح از 
مردادماه سال جاری به شرکت پرورش داده های نوین واگذار شد. وی 
با تأکید بر اینکه مرکز راهبری شغلی، فرآیند پرداخت وام اشتغال به 
مددجویان معرفی شده توسط کمیته امداد را تسهیل می کند گفت: این 
مرکز در کاهش و صرفه جویی هزینه ها، پایدارسازی شغل، تخصصی 
شدن و ارتقاء کیفی مهارت های آن ها نیز سهم به سزایی دارد. مصلح 
افزود: با توجه به اینکه بخش عمده ای از فعالیت های اشتغال کمیته 

امداد به این مرکز واگذارشده، شرایط مناسبی برای کشف استعدادهای 
مددجویان توسط کارشناسان خودکفایی و اشتغال این نهاد به وجود 
آمده است. معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان قم اصالح و 
چابک سازی فرآیندها را در این طرح خاطرنشان و اظهار کرد: راهبران 
شغلی کلیه مراحل کاریابی ازجمله شناسایی مستعدین اشتغال، تکمیل 
برگه های ارجاع، بررسی محدودیت ها و استعدادها و اخذ استعالم های 
الزم را به صورت تخصصی تر و آسان تر برای مددجویان انجام می دهند. 

وی آموزش و نظارت را دو مؤلفه ضروری در پایدارسازی شغل برشمرد 
و گفت: آموزش مددجوی مس��تعد اش��تغال تا زمان اخذ گواهینامه 
مهارتی توس��ط کارشناسان این مرکز پیگیری شده و پس از دریافت 
تسهیالت اشتغال و شروع کار نیز باهدف تثبیت و پایداری شغل خود 
تا یک س��ال تحت نظارت خواهند بود. معاون خودکفایی و اش��تغال 
کمیته امداد اس��تان قم نقش بانک های عامل در اش��تغال زایی برای 
مددجویان کمیته امداد را مهم دانس��ت و گفت: از ابتدای اجرای این 
طرح در مدت کمتر از سه ماه از مجموع 1۲3۸ مشاوره انجام شد که 
۷۶۰ مورد منجر به ارائه خدمات اشتغال شامل تسهیالت اشتغال زایی، 
کاریابی و کار در منزل شد. مصلح در پایان افزود: فراهم آوردن شرایط 
اشتغال در روستاها از دیگر اهداف مهم این طرح است که با راه اندازی 
مشاغل در روستاها عالوه بر اشتغال زایی برای روستائیان، امکانات الزم 
برای مهاجرت معکوس آن ها از شهرها به روستاها نیز فراهم می شود و 
تاکنون پرونده ۲۲۵ نفر از متقاضیان روستایی تکمیل و برای ارسال به 

بانک های عامل آماده شده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

اربعین کانون دیپلماسی فرهنگی جهان تشیع است

رتبه سوم حوزه عملکرد HSE از آن شرکت توزیع برق اصفهان شد
بار دیگر شرکت توزیع برق شایستگی اش را نشان داد

  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران؛

همه ما موظفیم فرآیند خدمت رسانی و برق رسانی به مردم شریف مازندران را تسهیل کنیم

خودکفایي شرکت آغاجاري در تعمیر و بازسازي تجهیزات مخابراتي

مدیر شرکت آب و فاضالب روستایی پلدختر خبر داد:

خسارت 2 میلیاردی سیالب به خط انتقال آب پلدختر

در پی برون سپاری خدمات مشاوره شغلی حاصل شد؛

موفقیت چشمگیر نخستین مرکز راهبری شغلی کمیته امداد قم

معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تصفیه 
خانه فاضالب مسکن مهر بازدید کرد  

رشت- مهناز نوبری- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به اتفاق استاندار گیالن و نماینده مردم رشت 
در مجلس شورای اسالمی از تصفیه خانه فاضالب در حال احداث مسکن مهر رشت بازدید نمودند.سید محسن حسینی رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به اینکه در راستای ساماندهی رودخانه ها، پروژه تصفیه خانه فاضالب جنوب شهر رشت در 
حال اجراست افزود: این پروژه با ۵۶درصد پیشرفت فیزیکی، طی دو مدول مجزا با ظرفیت هریک ۶۲۵۰ مترمکعب در حال احداث 
می باشد.وی با تأکید بر اینکه در صورت تأمین اعتبار پروژه، تصفیه خانه طی یکسال آینده وارد مدار بهره برداری خواهد شد اظهار 
داشت: با بهره برداری از این پروژه از ورود 1۲۵۰۰ مترمکعب فاضالب به رودخانه گوهررود جلوگیری می شود و پساب حاصل از تصفیه 
وارد رودخانه می گردد که یک جریان دائمی و پیوسته در گوهررود در تمام فصول سال خواهیم داشت و به احیاء این رودخانه کمک 
خواهد شد.مدیرعامل آبفای گیالن با بیان اینکه ۲۴۰۰۰ مترمکعب فاضالب در راستای ساماندهی رودخانه ها جمع آوری شده و به 
سمت تصفیه خانه اصلی فاضالب شهر رشت )فخب( هدایت می شود گفت: این تصفیه خانه نیز با ظرفیت ۶3۰۰۰ مترمکعب تصفیه 
فاضالب در ش��بانه روز با ۵۵درصد ظرفیت در حال بهره برداری است.حس��ینی مجموع فاضالب شهر رشت را ۸۰۰ هزار مترمکعب 
در شبانه روز اعالم کرد و اظهار داشت: تصفیه خانه فاضالب جنوب شهر رشت 1۲.۵درصد از مجموع فاضالب شهر را تصفیه خواهد 

نمود و با تخصیص اعتبارات الزم احداث تصفیه خانه با ظرفیت 1۰ هزار مترمکعب در کمربندی خرمشهر نیز در دستور کار است .

هزینه کرد اعتبار 2۵0 میلیاردی برای عبور استان مرکزی از تنش آبی 
اراک- مینو رستمی- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی گفت: به منظور عبور از تنش آبی بویژه در فصل گرما در 
استان ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.  عبدالرضا خلیلی ،اظهار کرد: شرکت آب و فاضالب سال آبی پرتنشی را پشت سر 
گذاشت. در کل کشور تنش های عجیبی مشاهده شد که در چند سال گذشته بی سابقه بود و در سال های گذشته اینگونه خشکسالی 
را مشاهده نکرده بودیم البته برنامه ریزی مدون به عنوان یک نقشه راه دقیق در مدیریت مصرف آب باعث شد که با وجود مشکالت 
حاد هیچ یک از شهرستان های 1۲گانه استان و صنایع وابسته با قطعی آب مواجه نشوند.  وی با بیان اینکه همکاری آگاهانه مردم 
و فرهنگ سازی سبب شد تا در تابستان امسال مصرف آب در استان نسبت به مدت مشابه پارسال رشد نداشته باشد ، گفت: به 
منظور عبور از تنش آبی بویژه در فصل گرما در اس��تان ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ش��ده اس��ت .  خلیلی گفت: با وجود اینکه 
سازمان هواشناسی بارش های امسال را مطلوب اعالم کرده است اما این موضوع نمی تواند جبران کننده حجم آب برداشتی از ذخایر 
زیرزمینی باشد  که در این راستا هم نیاز به یک برنامه ریزی مشخص است که این مهم در شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با 
سرفصل های فرهنگی، استفاده از فضای مجازی، رسانه ها، تامین شیرآالت کم مصرف برای مشترکان و راه اندازی پارلمان شرکت آب 

و فاضالب طراحی شده است . 

مدیر شرکت نفت گلستان:سوخترسانی با طعم ایمنی و امنیت
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با هدف بررسی مسایل و مشکالت و تقویت ایمنی و امنیت در مجاری عرضه فرآورده های 
نفتی، نشست مشترک با حضور مدیر منطقه گلستان ، ریس اداره اماکن نیروی انتظامی استان و نماینده پلیس آگاهی و مدیران 
و مالکان جایگاه ها در سالن اجتماعات ستاد برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلستان ، در این نشست عیسی افتخاری، مدیر منطقه گلستان ضمن خیر مقدم به مدعوین و تقدیر و تشکر از مجاری عرضه به جهت 
سوخترسانی مطلوب و به دور از مالحظات غیر ایمن، امنیت و ایمنی را پیش نیاز ورود به هرگونه فعالیت در جایگاه و ضرورت و نیاز 
همیشگی همچون دفاع مقدس فرض نموده و تحقق آن را در باور ذینفعان جستجو و مطالبه کرد .وی رصد همیشگی، پایش وقایع 
و رخدادهای پیرامونی و توانمند سازی منابع انسانی و حضور آگاهانه و پای کار مدیران را شرط توفیق تلقی نمودند .در ادامه تجری 
رییس اداره اماکن نیروی انتظامی استان، هوشیاری، آموزش، تعامل سازنده و استفاده بهینه از دوربین های حفاظتی و حراستی را در 

کاهش رخدادهای نامطلوب موثر دانسته و پیشگیری را دروازه ورود به جاده ایمنی و امنیت بیان نمودند .

رفع شکستگی خط انتقال آب شرب مجتمع آبرسانی ترکمن  
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور آبفار شهرستان ترکمن از ترمیم شکستگی خط انتقال آب مجتمع آبرسانی ترکمن 
این شهرستان در کمترین زمان ممکن خبر داد .به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
گلستان ، عبدالحسین نجاتی مدیر امور آبفار شهرستان ترکمن با اعالم این خبر افزود : خط انتقال لوله آهنی به سایز ۵۰۰ در مجاورت 
رودخانه قره سو و خط لوله ۴۵۰ آزبست کالس c مجتمع آبرسانی ترکمن به علت فرسودگی دچار شکستگی شده بود که با هدف 
جلوگیری از هدر رفت آب نسبت به ترمیم و رفع مشکل اقدام گردید.وی تصریح کرد : مجتمع آبرسانی ترکمن آب شرب ۴۶ روستا 
با ۷۲۰۰۰ نفر جمعیت را تامین می کند که با همت و تالش اکیپ تعمیرات و نگهداری آبفار ترکمن مشکل بوجود آمده در مدت 

زمان کمتر از 1۰ ساعت مرتفع گردید .

شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی : 
بازدید مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی ازشهرک چالدران

اورمیه -رونق - مدیر عامل شرکت در بدو ورود به شهرک مورد استقبال فرماندارچالدران 
و نماینده بنیاد علوی در شهرس��تان قرار گرفت. دکتر عبدلی با ابراز ناخورسندی از عدم 
پیگیری امورات ش��هرک در س��نوات گذشته ،از اهتمام شرکت جهت فعال سازی و رونق 
شهرک صنعتی چالدران در ماه های آتی خبرداد . عبدلی واگذاری زمین به صنایع تولید 
کنس��انتره آهن در شهرک چالدران به عنوان اولین واحد استقرار یافته در شهرک پس از 
گذشت سالها از از احداث آن را نخستین سیاست کاری خود در خصوص شهرک چالدران 
برشمرد .آمادگی واگذاری چندین هکتار زمین از سوی شرکت شهرکهای صنعتی به بنیاد علوی جهت ایجاد مجتمع کارگاهی در 
راستای زدودن غبار فقر و محرومیت از چهره شهرستان ، خبر مسرت بخشی بود که مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی اعالم نمود.

استاندار کرمانشاه: مدیران برای ایجاد اشتغال وقت بیشتری بگذارند
 کرمانشـاه - منیر دشـتی - استاندار کرمانشاه گفت: ایجاد اشتغال باید برای همه مدیران استان در اولویت باشد و برای این 
موضوع وقت بیشتری بگذارند. هوشنگ بازوند در کارگروه اشتغال استان اظهار کرد: هیچ بهانه ای از سوی دستگاه ها برای عملکرد 
نامناسب در حوزه اشتغالزایی قابل قبول نیست و مدیران دستگاه ها باید نهایت اهتمام خود را در راستای ایجاد اشغال بکار بگیرند. وی 
همچنین با بیان اینکه امهال تسهیالت در مناطق زلزله زده تکلیف قانونی بانکهاست، گفت: ۹ شهرستان و دو بخش استان مشمول 
امهال تسهیالت هستند و هیچ بهانه ای از سوی بانکها در این خصوص پذیرفتنی نیست. بازوند اظهار کرد: بانکها نباید با سخت گیری 
بی مورد در راه کار مردم مانع ایجاد کنند. وی همچنین از عملکرد شهرستانهای سنقروکلیایی و کنگاور و همچنین امور عشایر و حمل 
و نقل و پایانه ها در پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری انتقاد کرد و گفت: این شهرستانها و دستگاه ها باید تا هفته آینده 
وضعیت پرداخت تسهیالت خود را بهبود ببخشند. استاندار کرمانشاه همچنین اعالم کرد: بانک کشاورزی استان در پرداخت تسهیالت 

اشتغال روستایی و عشایری رتبه سوم کشور را دارد.

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری قزوین:
۵1 هزار گردشگر از موزه قجر قزوین بازدید کردند

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین 
گفت: ش��ش ماهه اول سالجاری ۵1 هزار و ۸۹3 گردش��گر داخلی و خارجی از موزه مردم شناسی 
قجر بازدید کردند. محمد درافشانی اظهار کرد:در شش ماهه اول سال جاری 1۸۴ گردشگر خارجی 
از کشورهایی نظیر هلند، فرانسه، آلمان، استرالیا، نروژ، اتریش، چین، ژاپن و... از موزه مردم شناسی 
قجر قزوین بازدید کردند که بیشترین گردشگر از اروپا بوده است. وی افزود:1۲ هزار بروشور دوزبانه 
با موضوع معرفی موزه مردم شناسی قجر و برخی از ابنیه های تاریخی قزوین و چهار هزار نقشه شهر 
قزوین در میان گردشگران توزیع شده است. درافشانی خاطرنشان کرد:گردشگران از هر نقطه از کشور می توانند با مراجعه به سایت 
بلیط بازدید موزه مردم شناسی قجر را با ۲۰ درصد تخفیف به صورت آنالین تهیه کنند، در شش ماهه اول سالجاری بیش از ۹۲۰ 

بلیط اینترنتی خریداری شده است.

هشدارهای پلیس امنیت قدس برای زائران اربعین
شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- فرمانده انتظامی شهرستان قدس ،ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام  اربعین حسینی و ضرورت 
حفظ امنیت جان و مال زائران حضرت ابا عبداهلل الحس��ین )ع( در  پیاده روی زائران اربعین  و اجتماع بزرگ دلدادگان حس��ینی در 
کربالی معلی ،توصیه هایی به شرح ذیل به شهروندان  بیان نمود:   سالمتی و امنیت مسافران در هر سفری مرهون نظم و انضباط و 
رعایت مقررات گروهی است. سرهنگ شاپور فالحی افزود:توقف و اقدام به تهیه فیلم و عکس در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه، یعنی 
در معرض تهدیدات احتمالی قرار گرفتن.:به افرادی که در پوشش های مذهبی، قصد تهییج مردم به عدم رعایت قانون را دارند توجه 
ننمایند و در صورت برخورد با این گونه افراد آنان را به ماموران انتظامی و امنیتی معرفی نمایند. وی ادامه داد: متأسفانه برخی از زائرین 
ایرانی و خارجی مبادرت به استفاده از گذرنامه افراد غیر، جهت خروج از مرز مي نمایند. این امر عالوه بر این که براي فرد استفاده کننده 
از گذرنامه غیر، به عنوان تخلف و تخطي از قانون محسوب مي شود براي صاحب اصلي گذرنامه نیز تبعات قانوني  به همراه خواهد داشت. 

فالحی  اظهارداشت:  در صورت جداشدن از بستگان در حین سفر و یا فقدان گذرنامه ، به کنسولگري ایران در عراق مراجعه نمایند.  
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مترجم: مهسا زمانی

عملک��رد کارکن��ان یک��ی از نگرانی های رو ب��ه افزایش 
صاحبان کس��ب وکار اس��ت. بس��یاری از آنان اقداماتی در 
جهت راض��ی و پربازده نگاه داش��تن کارکنان ش��ان انجام 
 Perpetual می دهن��د. ش��رکتی در نیوزیلن��د، ب��ه ن��ام
Guardian، اخی��راً روزه��ای کاری را از ۵ روز، به ۴ روز 
در هفته تغییر داده و دریافته است اعضای گروهش ضمن 
انجام همان میزان کار، استرس کمتری متحمل می شوند.

متأس��فانه این رویکرد تبدیل به یک روند متداول نشد، 
به این معنا که بسیاری از کارکنان باید خودشان به مسئله  
رضایتمندی، مش��ارکت و بازدهی بپردازن��د. چه متقاضی 
ترفیع باشید و چه بخواهید با ارزشمندتر کردن خودتان، از 
اخراج جلوگیری کنید، افزایش بازدهی راهی برای موفقیت 
اس��ت. می خواهید خودتان را به یک عضو بسیار پربازده  در 
گروه تبدیل کنید؟ در ادامه چند روش برای کمک به شما 

آورده شده است:
1- حواس تان به زمان باشد

در صورتی که مافوق تان باالی سر شما نایستد و بر صفحه  
کامپیوترتان نظارت نکند، احتماالً عوامل کمی می توانند از 
سرزدن شما به صفحه  فیس بوک یا نگاه کردن به عکس های 
حیوانات بامزه جلوگیری کنند. یک قدم مهم برای افزایش 
بازدهی، یافتن راهی برای افزایش مسئولیت پذیری نسبت 
به زمان است. اس��تفاده از یک زمان سنج مانند Toggl یا 
Nutcache می توان��د زمانی که وقف یک پروژه می کنید 
را نش��ان دهد و شما را تش��ویق کند بر تکمیل وظایف تان 
متمرکز ش��وید. وقتی بدانید زمان تان در حال گذر اس��ت، 

گشتن در اینستاگرام سخت تر می شود.
2- حالت »مزاحم نشوید« را فعال کنید

تقریباً تمامی گوشی های هوش��مند این ویژگی را دارند 
و در حالی که برای داش��تن خوابی راحت طراحی شده اند، 
در روزهای کاری نیز می توانند بس��یار کارآمد باش��ند. هر 

زمان که نیاز به تمرکز داش��تید، حالت »مزاحم نش��وید« 
)Do Not Disturb( را فع��ال کنی��د. با این کار به طور 
قابل توجهی عوامل حواس پرتی را محدود خواهید ساخت.

3- به خودتان استراحت دهید
درحال��ی ک��ه نمی خواهید زمان تان ب��ا حواس پرتی های 
مکرر از دست برود، داشتن استراحت های برنامه ریزی شده 
در میان انجام کاری یکنواخت، به سرحال نگاه داشتن شما 
کم��ک خواهد کرد. از روش هایی مانن��د تکنیک پومودورو 
کاره��ای  تقس��یم  ک��ه   )Pomodoro Technique(
سنگین به چند قسمت س��بک و قابل مدیریت  را پیشنهاد 
می کند، اس��تفاده و در روز کمی فراغ��ت برای خود ایجاد 

کنید.
۴- به جلسات بی اهمیت »نه« بگویید

طبق گفت��ه  ایالن ماس��ک )Elon Musk(، »برگزاری 
جلس��ات بی��ش  از حد، آفت ش��رکت های بزرگ اس��ت و 
تقریباً با گذش��ت زم��ان نیز  بدتر می ش��ود«. اگر در مقام 
مدیریت نباش��ید، احتماالً کنترل زیادی نیز روی جلسات 
نداری��د، اما ت��ا آنجا که می توانید از رفتن به جلس��اتی که 
پیش��اپیش صورت جلسه  مش��خص و نتیجه  مطلوب ندارند 
اجتناب کنید. حتماً از زمانی که حاصل می شود شگفت زده 

خواهید شد.
۵- بگذارید دیگران کمک تان کنند

وقتی می خواهید بس��یار پربازده باش��ید، برداشتن قدم 
بزرگ می تواند وسوسه کننده باشد، اما کار زیاد راهی سریع 
به سمت فرسودگی اس��ت. اگر بگذارید گروه تان آنطور که 
باید، عمل کنند و تمامی اعضا مش��ارکت داش��ته باش��ند، 

کارآمدتر خواهید بود.
س��ایت  مدی��ر   ،)Daniel Wesley( وس��لی  دنی��ل 
Quote.com می گوی��د، »من یاد گرفته ام به جای صرف 
انرژی و توجه مداوم به جزییات کوچک، به اعضای گروهم 
اعتماد کنم. با این کار در زمان بسیار صرفه جویی می شود. 
حواس پرتی کمتر و تمرکز و فرصت یادگیری بیش��تر برای 

گروه، همگی به معنای موفقیت بیشتر هستند.«

6- روی ضروریات تمرکز کنید
گاهی مواقع خوِد کار می تواند عامل حواس پرتی باشد. با 
ساخت فهرستی روزانه از مهمترین کارهایی که باید انجام 
دهی��د، از تمرکزتان بر روی آنها مطمئن ش��وید. هنگامی 
که مهمتری��ن وظیفه تان را انجام دادید، می توانید با خیال 

راحت به کارهای بعدی  بپردازید.
7- از میزتان دور شوید

خالی کردن فضای کار همیشگی  می تواند تفاوت بسیاری 
ایجاد کند؛ ح��ال چه به معنای دورکاری باش��د که باعث 
افزایش بازدهی می شود و چه به معنای ایستادن و قدم زدن. 
انجام این کار هنگامی که حس می کنید پیشرفتی ندارید، 

می تواند شما را در چارچوب ذهنی بهتری قرار دهد.
۸- تحمیل خوش بینی برای جلوگیری از آشفتگی

احتماالً این گفته  را ش��نیده اید که »وانمود کنید موفق 
هس��تید تا موفق ش��وید«؛ در واقع ممکن اس��ت حقایقی 

علمی پشت این جمله  کلیشه ای باشند. 
نش��ان دادن خوش بینی نس��بت به ب��ار کاری تان، حتی 
اگ��ر واقع��اً اینگون��ه احس��اس نکنی��د، می توان��د س��طح 
اعتماد به نفس ت��ان را افزای��ش ده��د و تکمی��ل وظایف را 

آسان تر سازد.
9- از زمان های حیاتی  بهره ببرید

دکتر دونا متی��وز )Dona Matthews(، روانش��ناس 
رش��د، طبق مش��اهداتش می گوید، »هنگامی که بهترین 
زمان خود را صرف کار های پرزحمت می کنید، بازدهی تان 
بیشتر می ش��ود«. برای انجام کار بیش��تر در همان میزان 
زمان، به گونه ای برنامه ریزی کنید که سخت ترین کار را در 

پربازده ترین ساعات روز انجام دهید.
بازده��ی به معنای بهینه س��ازی هر دقیق��ه از روز برای 
جمع ش��دن حواس و پیش��برد آرام فهرس��ت کارهاست. با 
اینکه ممکن اس��ت ش��غل تان هرازچندگاهی کالفه کننده 
باش��د، به کارگیری یک یا دو مورد از این ترفندها می تواند 
اثر گسترده ای بر کیفیت و سودمندی کارتان داشته باشد.
entrepreneur: منبع

9 راه برای افزایش بازدهی که از شما یک هم گروهی عالی می سازد

تبلیغـاتخالق درنــگ
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درآمد جانبی برای بازاریابان پرمشغله 

حتی اگر وقت آزاد زیادی ندارید، باز هم راه حل هایی برای ایجاد ش��غل جانبی وجود دارد.   برای بازاریابانی که 
سرش��ان ش��لوغ است و در عین حال به دنبال شروع شغلی جانبی هستند، زمان باارزش ترین کاالست. اگر بتوانید 
در هفته ۲۰س��اعت زمان ذخیره کنید و از لحاظ ذهنی خس��ته نشوید، با موفقیت قادر به ایجاد درآمدی جداگانه 
خواهید بود. اما اکثر بازاریابان در انجام کار حین اوقات فراغت، با مشکالت زیادی مواجه می شوند. برای بسیاری، ایده 
۴۰ساعت کار در هفته رؤیایی دور از دسترس است. برخی از این افراد در حالت عادی، دو برابر این زمان را صرف 
فعالیت می کنند. این طبیعت کار کردن است: به عنوان یک بازاریاب می گویم، اصطالح پرکاربرد »نتیجه محور بودن« 
برای بازاریابان صدق می کند.  بیش از هر شغل دیگری، بازاریابان در کسب  و کار خود باید به تناوب نتیجه کار خود را 
به صورت کّمی ارزیابی کنند. در غیر این  صورت شغل شان به خطر می افتد. بی دلیل نیست که مدت زمان اشتغال به 
کار مدیران ارشد بازاریابی روندی نزولی دارد. اما با اینکه بازاریابان به داشتن وقت آزاد زیاد شناخته نشده اند، همچنان 
راه هایی برای ایجاد ش��غلی جانبی وجود دارد. نکته مهم در این اس��ت که دید خود را فراتر از فعالیت های وقتگیر 
خارج از محیط کار ببرند و به جای آن تمرکز خود را بر وظایفی بگذارند که از تجربیات فعلی آنها استفاده می کند.

حضور در اجتماع با انتقال ارزش ها
به عنوان یکی از پیش��روان بازاریابی، بس��یار مهم است که برای خود نیز به بهترین وجه ممکن بازاریابی کنید. 
درست است که تالش برای افزایش حضور اجتماعی در محیط اینترنت خیلی سریع باعث درآمدزایی نمی شود، اما 
باید با نگاه بلندمدت تری به این قضیه نگاه کرد. این روزها می توانید با تالشی آگاهانه برای ساخت روابط و داشتن 
حضوری پررنگ، در آینده تبدیل به فردی تأثیرگذار در این فضا شوید. بحث اصلی تبدیل شدن به یک متخصص 
موضوعی شناخته شده است که موقعیت هایی را برای کسب درآمد ایجاد می کند؛ موقعیت هایی مانند سخنرانی های 
رسمی، حضور در هیأت های تصمیم گیری، حضور در میزگردها و نوشتن مطالب در ستون های تحریریه نشریاتی با 
موضوع تجارت. با اینکه فرصت حضور در همایشی به عنوان سخنران اصلی اتفاقی طالیی از لحاظ افزایش درآمد 
محسوب می شود -درآمد یک سخنران اصلی همایش می تواند به ۲۰هزار دالر نیز برسد- موقعیت های دیگر نیز 
فرصت های درآمدزایی خوبی ایجاد می کنند. برای مثال و بنا بر اطالعات اخیر پِی اس��ِکیل )PayScale(، حضور 

در هیأت های تصمیم گیری به صورت ساالنه و به طور میانگین می تواند 1۶1 هزار دالر برای شما به ارمغان آورد.
به دنبال فرصت هایی برای کمک به استارتاپ ها باشید

جس��ت وجو در بازار بسیار ارزشمند اس��ت؛ به خصوص اگر بازاریاب شرکتی بسیار بزرگ هستید. به دنبال 
موقعیت هایی برای کمک به رشد استارتاپ ها در نقش یک مشاور باشید و از تخصص خود در بازاریابی و رهبری 
در این راستا استفاده کنید.  از منظر مالی نیز تساوی اهمیت زیادی دارد. به طور کلی استارتاپ ها درصد سهم 
یکس��انی برای توصیه، مشاوره و راهنمایی اختصاص می دهند، اما منافع غیرملموس دیگری نیز در این میان 
برای بازاریابان وجود دارد؛ از جمله اینکه چنین فعالیت هایی آنها را نسبت به اتفاقات نوآورانه فضای کسب وکار 
به روز نگاه می دارد و به آنها کمک می کند با ایجاد روابط اجتماعی، به سرمایه گذاری های مخاطره آمیز، مؤسسان 

شرکت ها و حامیان مالی دسترسی پیدا و برای خود موقعیت های جدید ایجاد کنند.
از روابط حرفه ای خود کسب درآمد کنید

به دنبال روشی سریع تر برای کسب درآمد هستید؟ بازاری در حال ظهور است که به صورت فزاینده ای برای افرادی 
که ش��هرت خوب و روابطی قوی دارند درآمدزایی می کند. بازاریابان باید این دو ویژگی را داش��ته و در ادامه به دنبال 
موقعیت هایی برای کس��ب درآمد از ارجاع افراد به یکدیگر باش��ند. به عنوان یک بازاریاب شما زمانی را صرف ساخت 
روابط کاری خود کرده اید. حال و به لطف این بازار در حال رشد، روابط شما ارزش ملموس تری پیدا کرده اند. این بدان 
معنا نیست که رهبران بازاریابی باید به روابط خود تنها به چشم منبع درآمد نگاه کنند، بلکه باید موقعیت های موجود 
را ببینند تا با افراد باصالحیت و شرکت هایی که به آنان باور دارند ارتباط برقرار کنند. اگر این روابط برای هر دو طرف 
entrepreneur: سودآور باشد، کمیسیون ارجاع به طرزی مناسب کسب شده است.                            منبع

راهکارهای کارآمد برای کسب زمان استراحت در محل کار
مترجـم: سـهیل خواجوند - هیچ ف��ردی بهره وری 1۰۰درصدی ن��دارد. به جای اعمال فش��ار مضاعف و در نتیجه 
مشوش ش��دن، اس��تراحت در نهایت به ش��ما کمک می کند پربازده تر باشید. اوقات اس��تراحت مهم هستند، اما چگونگی 
بهره وری از زمان های فراغت موضوع مهمتری است. این اوقات ممکن است بهره وری و تمرکز شما را از بین ببرند یا آنها را 
تقویت کنند. یافتن راه هایی برای بهره وری از اوقات فراغت کارآمد، می تواند به بهبود عملکردتان کمک کند و بر سالمت شما 
تأثیر بگذارد؛ این یک وضعیت برد-برد برای شماست. در اینجا به راه هایی برای کارآمدی زمان استراحت اشاره شده است.

تماس با عزیزان
یک راه عالی برای خارج شدن از حال و هوای کار، فکر و صحبت کردن درباره  موضوعات دیگر و گفت وگو با عزیزان است. 
چشمان خود را از صفحه کامپیوتر بردارید، به فضای باز بروید، با یکی از عزیزان خود تماس بگیرید و ذهن تان را از موضوعات 

کاری خالی کنید. زمانی که برای انجام کار باز می گردید، سرحال تر و متمرکز هستید و انرژی بیشتری خواهید داشت. 
ورزش کنید

اگ��ر ی��ک روز فوق العاده طوالنی کاری دارید، تخصیص یک س��اعت یا بیش��تر ب��رای ورزش در کوتاه مدت و 
طوالنی مدت به س��المت و بازگش��ت انرژی ش��ما کمک خواهد کرد. ورزش به افزایش توانایی و تمرکز بیشتر، 
کاهش استرس و اضطراب کمک می کند. بنابراین زمانی که مشغولیات زندگی تان زیاد می شود از آن غافل نشوید.

ذهن خود را تقویت کنید
بلندشدن از جلوی صفحه نمایشگر به قصد استراحت و خواندن کمی روزنامه، حل کردن جدول، خواندن کتاب یا نشریه، 
می تواند به بهبود شرایط ذهنی شما کمک کند. همچنین  انجام این فعالیت  ها ذهن را آماده و متمرکز نگاه خواهد داشت. 

تنقالت سالم میل کنید
هیچ چیز انرژی شما را مانند یک میان وعده مغذی، مانند آب سبزیجات یا شیرینی جات حاوی پروتئین تجدید 
نمی کند. این خوراکی ها می توانند بدن و ذهن تان را تقویت و پیش از بازگشت به کار احساس سرزندگی و سرحالی 
در ش��ما ایجاد کنند. وعده های غذایی ناس��الم و تنقالت تنها انرژی تان را تخلیه و استرس به شما وارد می کنند، 
بنابراین حتی وقتی می خواهید در واکنش به اس��ترس غذا بخورید، غذای خوب بخورید و در زمان احتیاج یک 

میان وعده سالم صرف کنید، زیرا این میان وعده در زمان نیاز به باال نگاه داشتن سطح انرژی کمک خواهد کرد.
در حال استراحت ایمیل های تان را بررسی نکنید

شما در حال استراحت هستید. اگر ایمیل خود را بررسی کنید نشان می دهد که در اوقات فراغت خود 
به س��ر نمی برید. گوش��ی را کنار بگذارید، از کامپیوتر دور شوید و به ذهن خود اجازه دهید برای لحظاتی 
آس��وده خاطر باشد. بخشی از علل اینکه بسیاری افراد احساس استرس و خستگی می کنند، این است که 
forbes: به جای استراحت یا بهره بردن از اوقات فراغت، در حال بررسی ایمیل خود هستند.        منبع


