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سیاست پولی مناسب در شرایط کنونی اقتصاد ایران چیست؟

پیشنهاد »عملیات بازار باز« 
برای کنترل تورم

فرصت امروز: با نزدیک شدن به پایان سال، همه نگاه ها به موضوع بودجه سال آینده جلب می شود. با اینکه در همه 
س��ال های گذش��ته، تمرکز دولت بر تامین بودجه از طریق فروش نفت و اخذ مالیات بوده است، اما گاهی اوقات برای 
جبران کسری  بودجه، از روش های جایگزین استفاده کرده و به عنوان نمونه، دست به فروش برخی شرکت های دولتی 
هم می زند، اما حوادثی که امس��ال در اقتصاد ایران رخ افتاد، کمی مساله بودجه بندی را پیچیده  کرده است. بارزترین 
مشخصه اقتصادی سال 97، جهش نرخ ارز و به دنبال آن، افزایش تورم بوده است. از ابتدای امسال، جهش نرخ ارز از 
حدود 4 هزار تومان آغاز شد و در میانه تابستان تا نزدیکی ۲۰ هزار تومان هم رسید. طبیعی بود که به تبع این جهش 

نرخ ارز، نرخ تورم هم از حالت تک رقمی خارج شد و در آبان ماه امسال به ۱۸.4درصد رسید. مجموع این اتفاقات...

خبر مهم رئیس کل بانک مرکزی درباره چک تضمینی

 سقف معامله ارز در صرافی ها
به یک میلیون یورو افزایش یافت
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گره کور قیمت گذاری خودروهای داخلی باز می شود؟

8 خواسته تیم شرکت از مدیران خود
بزرگترین اشتباهات در بازاریابی محتوایی کدامند؟

3 تغییر اساسی در دنیای بازاریابی محتوایی
در روز جهانی کودک آبی شوید

دومینو: شکل های جذاب پس از خوردن پیتزا چیزبرگر
بله، جان لوییس رقیب پیدا کرده!

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

  بیت  کوین از بین می رود
اما ارز دیجیتال باقی می ماند

3
فرصت امـروز: احیـای کارت سـوخت و گمانه زنی هـا درباره 

نحوه اجرای طرح جدید مدیریت مصرف سـوخت از 
مهمترین خبرهای چند روز اخیر بوده است. با وجود...

آخرین خبرها درباره میزان ثبت نام کارت سوخت المثنی

 چه کسانی
یارانه بنزین می گیرند؟

یادداشت

فصل بازگشت رکود

عوام��ل  تحلی��ل  براس��اس 
تعیین کننده رش��د اقتصادی و 
با توجه به ش��واهد آماری، رشد 
اقتصادی امس��ال و س��ال آینده 
با احتمالی بس��یار ب��اال، منفی 
برآورد می شود و می توان انتظار 
داشت اقتصاد در آستانه بازگشت 
مجدد به رکود قرار گرفته باشد. 
مس��ئله ای که به حساسیت این 
موضوع می افزاید، آن اس��ت که 
رکود جدید می تواند در مقایسه 
با دوره های گذش��ته طوالنی تر 
باشد. در این ش��رایط ابتدا باید 
تمرک��ز سیاس��ت گذار، ممانعت 
از عمیق ت��ر و طوالنی تر ش��دن 
رکود باش��د. در مراحل بعد باید 
برنامه ها و سیاست های مناسب 
برای بازگش��ت اقتص��اد به روند 
بلندمدت طراحی و اجرا شود. با 
توجه به این موضوع، در یادداشت 
پیش��ین، عوامل تضعیف کننده 
رش��د اقتصادی در ای��ران مورد 
بررسی قرار گرفت و گفته شد که 
در حال حاضر مهم ترین عوامل 
تضعیف کننده رشد اقتصادی در 
اقتصاد ایران، افت مس��تمر نرخ 
اقتصاد  بی ثباتی  سرمایه گذاری، 
خارج��ی،  تحریم ه��ای  کالن، 
کاه��ش تقاضای اقتصاد، محیط 
کسب و کار نامساعد و توان پایین 

صنایع  رقابت پذی��ری 
2داخلی است...
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حمید آذرمند
پژوهشگر اقتصادی

معاون اول رئیس جمهور توسعه پایدار، متوازن، موزون و همه جانبه کشور 
را مهم ترین موضوع مقطع فعلی دانس��ت و گفت در هیچ جای دنیا توسعه 
پایدار بدون توسعه علمی محقق نشده و توسعه پایدار در ایران زمانی محقق 
می شود که توس��عه علمی را در اولویت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها 
قرار دهیم.  به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، اسحاق جهانگیری صبح 
شنبه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم 
و فناوری های س��لول های بنیادی و پزشکی بازساختی گفت: در سال های 
گذشته زمانی که در دولت ستادهایی برای راه اندازی فعالیت های مرتبط با 
فناوری جدید ایجاد می ش��د، تعداد محققین و دانشمندان در این رشته ها 
اندك بود اما امروز به دس��تاوردهای بزرگی در این زمینه ها رس��یده ایم و 
تعداد دانشگاه های کشور، محققین، اساتید و دانشجویان در سراسر کشور 
در رشته های مرتبط با فناوری های نوین افزایش چشمگیری داشته است. 

جهانگیری با اشاره به پیشرفت های ایران در رشته های مختلف علمی و 
فناوری های نوین خاطرنش��ان کرد: خوشبختانه محققین و دانشمندانی از 
خارج از کش��ور نیز امروز عالقه مند به همکاری با ایران هستند و گسترش 
فعالیت های ایران در زمینه فناوری های نوین باعث شده که کشور در برخی 
از رشته ها از نظر تعداد محصول، تعداد مقاالت علمی و صادرات محصوالت 

نانو، بایو و دارویی از جایگاه خوبی در سطح بین الملل برخوردار باشد. 
وی ادامه داد: ایران در رش��ته سلول های بنیادی نیز در سال های اخیر از 
رشد و پیشرفت خوبی برخوردار بوده است و در بازدیدی که از نمایشگاه این 
کنگره داش��تم، دستاوردهای حاصل شده بیانگر آن است که ایران گام های 

بلندی در بخش سلول های بنیادی برداشته است. 
جهانگی��ری با قدردانی از برگزارکنندگان و دس��ت اندرکاران برپایی این 
کنگ��ره علمی مهم تصریح ک��رد: این گونه گردهمایی ه��ا نقش مؤثری در 
تبادل اطالعات در سطح ملی و بین المللی دارد و می تواند به توسعه علم و 

فناوری های نوین شتاب بیشتری بخشد. 
مع��اون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ب��رای تقویت و تکمیل کار 
محققین و دانشمندان کشور باید کاری کنیم که تحرك بیشتری در توسعه 
علم و فناوری ایجاد ش��ود،  افزود: باید اهمیت موضوع فناوری های نوین را 
در س��طح جامعه در مقیاس بزرگتری بازگو کنیم که البته این موضوع به 
سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کشور مرتبط است و آنچه تعیین کننده 
است این است که بتوانیم در این گونه جشنواره ها به این موضوع توجه کنیم 
که عناصر مساعد و نامساعد، موانع پیش رو و عوامل پیشرفت و شکوفایی 
فناوری های نوین را به طور دقیق شناسایی و با مسئولین سیاست گذار کشور 
در میان بگذاریم تا این موانع برطرف شود.  وی گفت: مهمترین عامل که 
بتوانیم جایگاه علمی ایران را در فضای پررقابت دنیا حفظ کنیم این است 
که توس��عه علمی را در رأس همه امور و در دس��تور کار قرار دهیم و این 
یعنی از ظرفیت های متکی به دانش، علم و رهیافت های علمی که در سطح 
داخلی و بین المللی به آنها دسترسی پیدا می کنیم، حفاظت کنیم وآن را در 
خدمت توسعه کشور قرار دهیم.  جهانگیری خاطرنشان کرد: چه در شرایط 
عادی و چه در ش��رایط امروز ک��ه آمریکایی ها با وضع تحریم های ظالمانه 
علیه ایران تالش می کنند تا مسیر توسعه را به روی ایران ببندند و مانع از 
دستیابی دانشمندان کشور به ابزارها و تجهیزات پیشرفته برای توسعه علم 
و فناوری شوند، باید تهدید ها را به فرصت تبدیل کنیم و اجازه ندهیم که 

موانع پیش رو مانع از توسعه علم و فناوری های نوین در کشور شود. 
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ایران از ظرفیت نیروی انسانی 
تحصیلکرده کم نظیری برخوردار است، اظهار داشت: این نیروها سرمایه هایی 

کم نظیر هستند که می توانند با استفاده از خالقیت خود بسیاری از نیازهای 
کشور که دسترسی ما به واسطه تحریم ها به آنها دشوار شده را تامین کنند. 
وی با بیان اینکه فرصت های جدید علمی که در کش��ور ایجاد می ش��ود 
متکی به علوم دانش بنیان است، گفت: در تمامی علوم مختلف نظیر علوم 
پزش��کی، علوم پایه و علوم انس��انی می توانیم با دانش بنی��ان کردن امور، 
راه های زیادی را به روی کشور باز کنیم و برای تحقق این امر باید نهادهای 
مروج دانش در کشور ایجاد شود تا ایده های دانشمندان و محققین کشور 
با س��رمایه گذاران مرتبط ش��ود و س��رمایه گذاران بدانند در چه رشته ها و 

زمینه هایی امکان و فرصت سرمایه گذاری برای آنها وجود دارد. 
جهانگیری اظهار داشت: سوق دادن سیاست گذاری ها و سرمایه گذاری ها 
در کشور در شرایط کنونی که با تحریم روبه رو هستیم باید جزو اولویت های 
نخس��ت و در دستور کار دولت باش��د و این دولت به طور جدی، اصولی و 
علمی به این باور رسیده است که باید با تحرك بخشی به آموزش، پژوهش 
و تحقیقات بتواند توس��عه علم و فناوری را به یک موضوع مهم و جدی در 
کشور تبدیل کند.  معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تاکیدات مقام معظم 
رهبری بر توسعه علم و فناوری تصریح کرد: خوشبختانه امروز در باالترین 
سطح مدیریتی کشور موضوع توسعه علم و فناوری پیگیری می شود و این 
امر باعث شده که در کنار دانشگاه های کشور مراکز رشد و پارك های علم 
و فناوری ایجاد شده و در این مراکز، امور دانش بنیان و توسعه فناوری های 
نوین دنبال می شود.  وی با تاکید بر اینکه ایران در توسعه علم و فناوری به 
چند اصل جدی پایبند است، گفت: یکی از این اصول این است که توسعه 
علم و فناوری باید صلح آمیز و انسانی باشد و ایران هیچ گاه به دنبال توسعه 

علوم غیراخالقی، تجاوزطلبانه و مخرب نبوده و نخواهد بود. 
جهانگیری افزود: در موضوع پرونده هس��ته ای نیز که به ناحق اتهاماتی 
را متوجه جمهوری اس��المی ایران کردند، سازمان های بین المللی ذی ربط 
مثل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش های متعدد خود اعالم کرده 
اس��ت که فعالیت هسته ای ایران در چارچوب مقررات بین المللی بوده و به 
هیچ وجه به دنبال سالح هسته ای نبوده است.  معاون اول رئیس جمهور با 
ی��ادآوری اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهور ساز و کارهایی را پیش بینی کرده اند تا بتوانیم از ظرفیت های 
نهادهای علمی بین المللی در کشور استفاده کنیم، تصریح کرد: دولت ایران 
دس��ت خود را در زمینه توس��عه علم و فناوری به سوی همه مراکز علمی 

جهان دراز می کند و از همکاری آنها در ایران استقبال می کند. 
وی ادامه داد: از دانش��مندان، محققین و صاحب نظران ایرانی در سراسر 
دنیا نیز درخواس��ت می کنیم به خاطر کشورشان با دانشمندان و محققین 
داخل ایران همکاری خود را افزایش دهند و دولت نیز در این زمینه سعی 

کرده است که بسیاری از موانع را برطرف کند. 
جهانگی��ری با تاکید بر اینکه دولت خود را مکلف می داند که همه موانع 
پیش روی توس��عه علم و فناوری را از میان بردارد،  افزود: عالوه بر تالش ها 
و سیاست گذاری های دولت، همه دس��تگاه های اجرایی، قضایی و امنیتی 
نیز باید در تحقق سیاس��ت توسعه علم و فناوری با دانشمندان و محققین 

همکاری داشته باشند و برای رفع موانع حقوقی تالش کنند. 
معاون اول رئیس جمهور از محققین، دانش��مندان، اساتید و دانشجویان 
خواست تا در این گونه کنگره های علمی عالوه بر همفکری در جهت توسعه 
علم وفناوری، به شناس��ایی موانع و نیز عوامل تقویت کننده بپردازند و این 
موضوعات را به دولت انتقال دهند تا دولت نس��بت به رفع موانع و تقویت 

عوامل پیش برنده کمک کند. 

معاون اول رئیس جمهور در اختتامیه کنگره بین المللی سلول های بنیادی: 

توسعه علمی رمز بقای کشور و نظام است



فرصت امروز: با نزدیک ش��دن به پایان س��ال، همه نگاه ها به موضوع 
بودجه س��ال آینده جلب می ش��ود. با اینکه در همه س��ال های گذشته، 
تمرک��ز دولت بر تامین بودج��ه از طریق فروش نفت و اخذ مالیات بوده 
است، اما گاهی اوقات برای جبران کسری  بودجه، از روش های جایگزین 
اس��تفاده کرده و به عنوان نمونه، دس��ت به فروش برخی ش��رکت های 
دولتی هم می زند، اما حوادثی که امسال در اقتصاد ایران رخ افتاد، کمی 

مساله بودجه بندی را پیچیده  کرده است.
بارزترین مش��خصه اقتصادی سال 97، جهش نرخ ارز و به دنبال آن، 
افزایش تورم بوده اس��ت. از ابتدای امس��ال، جهش نرخ ارز از حدود 4 
هزار تومان آغاز ش��د و در میانه تابستان تا نزدیکی ۲۰ هزار تومان هم 
رسید. طبیعی بود که به تبع این جهش نرخ ارز، نرخ تورم هم از حالت 

تک رقمی خارج شد و در آبان ماه امسال به ۱۸.4درصد رسید.
مجموع این اتفاقات موجب فش��ار هرچه بیش��تر بر منابع مالی دولت 
شده است، چراکه با افزایش تورم، هزینه های دولت هم بیشتر می شود و 
از سوی دیگر، با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و کاهش عرضه 
نفت ایران، فش��ار درآمدی بر بودجه دولت بیش��تر از پیش نیز خواهد 
شد. در این میان، تأمین منابع بودجه در کنار مهار تورم، اولویت اصلی 

دولت در حال حاضر است.
چن��دی پیش و در نخس��تین روزهای پاییز امس��ال بود که ش��ورای 
 عال��ی هماهنگی اقتصادی برای اولین بار به بانک مرکزی اجازه داد تا از 
»عملیات بازار باز« استفاده کند. این سازوکار کنترل پولی در دهه های 
اخیر به عنوان موثرترین ابزار ثبات ساز در بازار پول مطرح شده است که 
ع��الوه  بر مهار تورم می توان��د زمینه حرکت اقتصاد از فاز رکودی به فاز 

رونق را هم فراهم کند.
در ای��ن مکانیزم، بانک مرکزی اقدام به خری��د یا فروش اوراق قرضه 
دولت��ی در بازار ب��از می کند. خرید اوراق قرضه از س��وی بانک مرکزی 
منجر به تزریق پول به ش��بکه بانکی و در نتیج��ه افزایش امید ریاضی 
رشد اقتصادی می ش��ود. این در حالی است که فروش اوراق قرضه یک 
سیاس��ت انقباضی اس��ت که هدف کاهش نرخ ت��ورم را دنبال می کند. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد که عموم کشورهای توس��عه یافته با توجه به 
عمی��ق ب��ودن بازارهای ثانوی��ه از اوراق قرضه دولت��ی در مکانیزم بازار 
باز اس��تفاده می کنن��د. این در حالی اس��ت ک��ه در اقتصادهای کمتر   
توسعه یافته، بانک مرکزی به طور مس��تقیم اقدام به انتشار اوراق بهادار 

می کند.
به گفته کارشناسان، »عملیات بازار باز« منتج به کنترل تورم در بیش 
از ۱5۰ کش��ور جهان شده است و همانطور که اشاره شد، بانک مرکزی 
ای��ران نی��ز مدتی قبل این اختیار را از س��وی ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتص��ادی دریافت کرد، اما س��وال آن اس��ت که این عملی��ات بازار باز 
دقیقا چیس��ت و چگونه نرخ تورم را کنترل می کند و از همه مهم تر، آیا 
سیاس��ت »عملیات بازار باز« در ای��ران هم جواب می دهد و می تواند به 

کنترل تورم بینجامد؟
این پرسشی است که علی س��عدوندی کارشناس بانکداری و مدرس 
دانش��گاه، امید بس��یاری به اثرگذاری مثب��ت آن دارد و در گفت وگو با 
»ایرنا« سعی کرده اثبات کند که »عملیات بازار باز« تنها سیاست  پولی 
اس��ت که برای کنترل تورم بس��یار مؤثر و اثرگذار است. سعدوندی که 
س��ابقه کار اجرایی بانکی نیز دارد، کری��دور نرخ بهره را مکمل عملیات 

بازار باز دانسته و معتقد است که کریدور نرخ بهره در کنار این عملیات، 
سیاست بسیار موفقی در کنترل تورم بوده و به همین دلیل است که در 
بیش از ۱5۰ کش��ور جهان نیز تورم کنترل شده است. در ادامه گزارش 
حاضر، کوشیده ایم از البه الی صحبت های سعدوندی به پاسخ این سوال 
برس��یم که چگونه »عملیات بازار باز« در بیش از ۱5۰ کشور جهان به 
کنترل تورم انجامیده است و آیا سیاست »عملیات بازار باز« در اقتصاد 

ایران هم جواب می دهد؟!
عملیات بازار باز چگونه کار می کند؟

پس از دهه ها تجربه جهانی ثابت ش��ده اس��ت که عملی��ات بازار باز 
تنها سیاس��ت  پولی است که برای کنترل تورم بسیار مؤثر است. ترکیب 
عملی��ات بازار باز و کریدور نرخ به��ره می تواند عرضه پایه پولی در بازار 
بین بانک��ی را کام��اًل کنترل کرده و از این طریق نقش تثبیتی بر رش��د 
نقدینگی و به تبع آن تورم داش��ته باش��د. بانک مرک��زی به جای اینکه 
مبالغی را با عنوان اس��تقراض مستقیم به دولت تقدیم کند، مانند سایر 
فعاالن بازار به طور غیرمس��تقیم از طریق خرید اوراق قرضه یا مشارکت 

دولتی، عملیات تزریق منابع پولی را در بازار بین بانکی انجام می دهد.
تفاوت عملیات بازار باز با سیاست گذاری های پولی این است که معکوس 
آن نیز ممکن اس��ت. همان طور که بانک مرکزی می تواند اوراق را در بازار 
خریداری کرده و به جامعه پول تزریق کند، در صورتی که انتظارات تورمی 
افزایش یافته و اقتصاد کشور به سمت تورم برود، بانک مرکزی این امکان را 
دارد تا اوراقی را که خریداری کرده، به فروش رسانده و بخشی از منابع بازار 
بین بانکی را جذب کرده و این گونه قدرت تسهیالت دهی بانک ها را کنترل 
کند و سیاس��ت انقباضی را در پیش گیرد. البته عملیات بازار باز ش��رطی 
دارد که باید رعایت شود. بانک مرکزی نباید تابعی از دولت باشد؛ بلکه باید 
مس��تقاًل تصمیم بگیرد، هرچند که دولت و بانک مرکزی با یکدیگر تعامل 
دارند. در آن صورت نیز بانک مرکزی در بسیاری اوقات علی رغم استقاللی 
که دارد، تحت سلطه مالی دولت قرار می گیرد. با تمام این ها بانک مرکزی 

باید مستقل باشد.
عرضه اوراقی بدون ریسک اعتباری

ای��ن اوراق بای��د نقدپذیری باالیی داش��ته باش��ند. ب��ه همین علت 
بانک مرکزی تمایل دارد اوراق مش��ارکت ی��ا اوراق قرضه دولتی را که 
نقدپذی��ری باالی��ی دارند، خریداری کند. عالوه ب��ر نقدپذیری باال، این 
اوراق بای��د از کیفیت اعتباری باالی��ی برخوردار بوده و امکان نکول این 
اوراق وجود نداشته باشد. از آنجایی که دولت می تواند اوراق را جایگزین 
اوراق دیگری کند و ممکن اس��ت بازپرداخ��ت اوراق از طریق مالیات ها 
صورت گیرد، معموالً اس��تقراض دولت از طریق اوراق قرضه یا مشارکت 

داخلی ریسک اعتباری ندارد.
البته این تنها ابزار نیس��ت و بانک مرک��زی می تواند از اوراق دیگری 
نیز اس��تفاده کند. در صورتی که نیاز باش��د، این سیاس��ت جدید را با 
عنوان تسهیل کّمی می شناسند. در سیاست تسهیل کّمی بانک مرکزی 
عالوه بر اوراق کوتاه مدت دولتی، به  سمت اوراق بلندمدت دولتی، اوراق 
شرکتی و اوراق مس��کن نیز تمایل پیدا می کند. هنگامی که اقتصاد در 
وضعیت رکودی قرار دارد، بانک مرکزی از هر روشی استفاده می کند تا 
سیاست انبساطی در پیش گیرد و اقتصاد کشور را از رکود نجات دهد.

ابزاری دقیق برای کنترل تورم
اکن��ون از کنترل نقدینگی در اقتصاد، به س��مت تعیین نرخ س��ود 

حرکت کرده ایم. امروزه دیگر سیاس��ت کنترل نقدینگی برای کنترل 
ت��ورم به کار نمی رود. یک علتش این اس��ت که س��نجه دقیقی برای 
نقدینگی نداریم و تعاریف مختلفی برای نقدینگی وجود دارد. هیچ گاه 
نمی توانی��م نقدینگی کش��ور را در آن واحد مش��خص کنیم. یکی از 
دالیلش این است که نقدینگی به صورت درون زا در بانک های تجاری 
کش��ور تعیین می ش��ود و اطالعات بانک مرکزی در این زمینه کافی 

نیست.
این در حالی اس��ت که نرخ های سود به ویژه نرخ های سود دائم بانکی 
و نرخ های سود اوراق مشارکت دولتی مشاهده پذیری بسیار باالیی دارد. 
بان��ک مرکزی از این طریق می تواند حتی ت��ا یک صدم درصد نرخ های 
س��ود را نیز تعیین کند، بنابراین دقت سیاس��ت گذار باال می رود. تأثیر 
تعیین نرخ س��ود در اقتصاد بسیار بهتر و کاراتر از سیاست های دیگری 

بوده که برای کنترل تورم استفاده شده است.
اقتصاددانان ایرانی با عملیات بازار باز آشنایی ندارند

علم اقتصادی که در ایران تدریس می ش��ود و در سیاست گذاری های 
کشور ساری و جاری است، حداقل بین ۲۰ تا 4۰ سال با اقتصاد پیشرو 
در س��طح جهان��ی فاصله دارد. یکی از مش��کالت این اس��ت که حتی 
اقتصاددان های پولی ما نیز با عملیات بازار باز آشنا نبوده اند. کتاب های 
درس��ی 3۰ سال گذشته نش��ان می دهد که بر دو عملیات کریدور نرخ 

بهره و عملیات بازار باز به اندازه کافی تأکید نشده است.
کری��دور نرخ بهره مکمل عملیات بازار باز اس��ت. در عملیات بازار باز 
نرخ دقیق س��ود بین بانکی را تعیین می کنیم، ام��ا فارغ از این؛ به علت 
اینکه اقتصاد در حال رشد است، شاهد افزایش پایدار پایه پولی خواهیم 
بود. بخش��ی از این رش��د پایدار از طریق کریدور ن��رخ بهره قابل انجام 
اس��ت. هنگامی که بانک ها س��پرده های خود را ن��زد بانک مرکزی قرار 
می دهند، بانک مرکزی با پرداخت سود به آن سپرده ها به نحوی در حال 

افزایش پایه پولی کشور با یک نرخ ثابت است.
معموالً عرض کریدور نرخ بهره بین یک تا دو درصد است. برای نمونه 
اگر در ش��رایط فعلی نرخ هدف پایه بان��ک مرکزی را ۱۸درصد در نظر 
بگیری��م، بان��ک مرکزی باید با نرخ ۱7درصد به بانک ها س��ود دهد و از 

بانک هایی که اضافه برداشت دارند با نرخ ۱9درصد دریافت کند.
بعد از سیاست گذاری از طریق عملیات بازار باز، در طول زمان به این 
نتیجه رس��یده اند که کریدور نرخ بهره در کنار این عملیات، سیاس��ت 
بس��یار موفقی در کنترل تورم بوده اس��ت. به همین دلیل است که در 
بیش از ۱5۰ کش��ور جهان، تورم کنترل ش��ده است. حتی کشورهایی 
مانند عراق، سوریه و افغانس��تان که در حال جنگ هستند، توانسته اند 

تورم خود را کنترل کنند.
لزوم بازارگردانی بانک مرکزی

* مهم تری��ن چال��ش اجرایی عملیات بازار باز در ایران آن اس��ت که 
باید بازار نقدپذیر و فعال اوراق مشارکت دولتی با سررسیدهای مختلف 
داش��ته باشیم که متأس��فانه در حال حاضر این بازار را به صورت نقد و 
با کیفیت باال نداریم. منتها پایه ریزی های آن انجام ش��ده و به س��رعت 
می توانیم این بازار را گسترش دهیم. عملیات بازار باز دقیقاً بازارگردانی 
بانک مرکزی بر روی اوراق مش��ارکت دولتی اس��ت. ب��ازار اوراق دولتی 
گس��ترس نخواهد یافت، مگر اینکه بانک مرکزی به عنوان بازارس��از در 

این بازار حضور داشته باشد. 

سیاست پولی مناسب در شرایط کنونی اقتصاد ایران چیست؟

پیشنهاد »عملیات بازار باز« برای کنترل تورم

افزای��ش نرخ تورم و کاه��ش درآمدهای نفتی عالوه ب��ر اینکه باعث 
تحمی��ل هزینه هایی به مردم ش��د، به نظر می رس��د همین امر افزایش 
فش��ارها بر دولت برای بس��تن بودجه  س��ال آینده )۱39۸( را به دنبال 
داش��ته باش��د، به طوری که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد هم اولویت 

بودجه سال آینده را تأمین منابع آن توصیف کرد.
به گزارش ایسنا، چهاردهم آذرماه موعد مقرر برای تقدیم بودجه سال 
آینده به مجلس اس��ت، اما جهش نرخ ارز در سال 97 که به رشد تورم 
نیز انجامید، باعث فش��ار هرچه بیش��تر بر منابع مالی دولت شده است، 
چراک��ه با افزایش تورم هزینه های دولت هم بیش��تر می ش��ود، هرچند 
دول��ت به عنوان تنها عرضه کننده ارز به ب��ازار با فروش ارز گران قیمت 
خود در بازار توانس��ت ریال بیش��تری جمع کند، ام��ا این درآمدها هم 
نمی تواند باعث جلوگیری از کسری بودجه  برای سال ۱39۸ و براساس 

تورم ۱۸.4درصدی شود.
کارشناس��ان معتقدند با کاه��ش قیمت نفت در بازاره��ای جهانی و 
کاه��ش فروش نفت ایران فش��ارهای درآمدی بر بودجه دولت بیش��تر 
از گذش��ته خواهد بود. با این حال افزایش مالیات ها و یا افزایش قیمت 

حامل های انرژی احتماال دم دس��ت ترین گزینه ها ب��رای افزایش درآمد 
دول��ت خواه��د بود، امری که در ح��ال حاضر و با توجه به فش��ارهایی 
که بنگاه های اقتصادی از ناحیه تورم متحمل می ش��وند، بسیار حساس 

خواهد بود.
در همین باره، سیدحسین میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در حاش��یه نشس��ت خبری خود در جمع خبرنگاران 
درب��اره جزییات تامین بودجه س��ال ۱39۸ گف��ت: قطعاً کاهش درآمد 
نفتی ما را تحت فش��ار می گذارد؛ ب��ه همین خاطر اولویت ما در بودجه 
س��ال آینده تأمین منابع بودجه اس��ت، اما این مالحظه را هم داریم که 
این مس��اله و مخصوصا مالیات گیری ها نباید به بخش رس��می اقتصاد و 
مالیات دهندگان فشار وارد کند. میرشجاعیان مهار تورم را اولویت دیگر 
وزارت اقتصاد به شمار آورد و گفت: همه ما می دانیم شوکی که از جانب 
تحریم ها به کش��ور وارد شده، ش��وك بزرگی بوده است بنابراین تالش 

داریم تا در وهله اول تورم را کنترل کنیم.
درباره بنزین هنوز تصمیمی گرفته نشده

مع��اون اقتص��ادی وزارت اقتصاد همچنین درخص��وص تغییر قیمت 

حامل های انرژی از جمل��ه بنزین هم اضافه کرد: هنوز در این خصوص 
تصمیمی گرفته نش��ده اس��ت. باید زم��ان بگذرد تا در ای��ن زمینه به 
جمع بندی برس��یم. قرار است میزان مصارف افراد کنترل شود اما اگر از 
این سیاس��ت، پاسخی نگیریم، قاعدتاً یک سیاست ترکیبی باید صورت 
گیرد تا کمترین فشار را به مردم وارد کند و جلوی مصرف زیاد و قاچاق 
نیز گرفته ش��ود. هم اکنون بودجه در مرحله تدوین پیشنهادات است و 

پس از بررسی در مجلس در رابطه با بنزین تصمیم گیری خواهد شد.
گفتنی است منابع پیش بینی شده در بودجه سال ۱397 دولت حدود 
3۸۶ ه��زار میلی��ارد تومان اس��ت که رقم مصوب برای نیمه اول س��ال 
ب��ه ۱9۶ هزار میلیارد تومان اس��ت، اما نوس��ان در برخی از بخش های 
درآمدی موجب شده که منابع عمومی دولت در این مدت تنها تا ۱۶۸ 
هزار و 5۰۰ میلیارد تومان محقق ش��ود. مناب��ع عمومی دولت از محل 
درآمده��ا ک��ه مالیات را نیز در ب��ر می گیرد تا ح��دود ۶3 هزار و 4۰۰ 
میلیارد تومان برای ش��ش ماهه اول سال بوده است که نسبت به ۱۱۰ 
هزار میلیارد تومانی که باید در این مدت کس��ب درآمد می ش��د تا 47 

هزار میلیارد تومان کسری دارد. 

تورم گریبان دولت را می گیرد؟

یادداشت

فصل بازگشت رکود

براساس تحلیل عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی و با توجه به شواهد آماری، 
رش��د اقتصادی امسال و سال آینده با احتمالی بسیار باال، منفی برآورد می شود 
و می توان انتظار داش��ت اقتصاد در آستانه بازگش��ت مجدد به رکود قرار گرفته 
باشد. مسئله ای که به حساسیت این موضوع می افزاید، آن است که رکود جدید 
می تواند در مقایس��ه با دوره های گذش��ته طوالنی تر باش��د. در این شرایط ابتدا 
باید تمرکز سیاس��ت گذار، ممانعت از عمیق تر و طوالنی تر ش��دن رکود باشد. در 
مراحل بعد باید برنامه ها و سیاس��ت های مناس��ب برای بازگشت اقتصاد به روند 
بلندمدت طراحی و اجرا شود. با توجه به این موضوع، در یادداشت پیشین، عوامل 
تضعیف کننده رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد که در 
حال حاضر مهم ترین عوامل تضعیف کننده رش��د اقتصادی در اقتصاد ایران، افت 
مستمر نرخ س��رمایه گذاری، بی ثباتی اقتصاد کالن، تحریم های خارجی، کاهش 
تقاضای اقتصاد، محیط کس��ب و کار نامس��اعد و توان پایین رقابت پذیری صنایع 
داخلی اس��ت. حال در این یادداش��ت، نقش ثبات اقتصاد کالن در احیای رشد 
اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.در یک محیط اقتصادی بی ثبات و ناپایدار، 
امکان برنامه ریزی بلندمدت از بنگاه ها س��لب می شود و ریسک سرمایه گذاری و 
تولید افزایش می یابد و انگیزه برای سرمایه گذاری های بلندمدت در کسب و کار و 
تولید کاهش پیدا می کند. مطالعات تجربی مختلف نشان داده است که بین رشد 
اقتصادی پایدار و ثبات اقتصاد کالن، ارتباط معنا داری وجود دارد. برای بازگشت 
اقتصاد ایران به روند بلندمدت و جلوگیری از کاهش بیش��تر توان تولید اقتصاد 
الزم است ابتدا سیاست ها و عوامل بی ثبات کننده اقتصاد برطرف شود. بنگاه های 
اقتصادی برای بازس��ازی توان تولید خود و بازگش��ت به روند بلندمدت، نیاز به 
محیطی پیش بینی پذیر، پایدار و مصون از شوك های شدید برون زا دارند.  ثبات 
اقتص��اد کالن از طریق ویژگی هایی مانن��د ثبات قیمت ها، پایداری مالی و نظایر 
آن قابل تعریف اس��ت. چنین ویژگی هایی ب��رای محیط اقتصاد کالن، به برخی 

مؤلفه های سیاست گذاری نیاز دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:
* یک سیاس��ت مالی مناسب که مانع از شکل گیری بحران  بدهی دولت و 

ناپایداری مالی باشد.
* یک چارچوب سیاس��ت پولی کارآمد که تضمین کننده ثبات قیمت ها و 

تورم پایین و پایدار باشد.
* یک رژیم ارزی مناسب که مانع از شکل گیری ناترازی های ارزی و نوسانات 

شدید نرخ ارز حقیقی باشد.
فق��دان ه��ر یک از مؤلفه های مذک��ور می تواند به ش��کل گیری تورم باال و 
بی ثباتی قیمت ها، نوس��انات و ش��وك های نرخ ارز، بی ثبات��ی بازار های مالی، 
بدهی های ناپایدار دولتی و کسری بودجه فزاینده منجر شود که هر یک از آنها، 

عامل تضعیف رشد و تداوم رکود اقتصادی است.
فقدان سیاست مالی مناس��ب می تواند منجر به ناپایداری منابع و مصارف 
بودج��ه عمومی ش��ود. در اقتص��اد ای��ران، درآمدهای دولت بس��یار کمتر از 
هزینه های جاری اس��ت و همواره بودجه دولت با کسری تراز عملیاتی مواجه 
است. این کسری به طور معمول با درآمدهای حاصل از نفت جبران می شود. 
در س��ال های اخیر، حتی درآمدهای نفتی نیز نتوانسته است کسری عملیاتی 
دولت را جبران کند و دولت برای ترازکردن بودجه ساالنه مقادیر زیادی اوراق 
منتش��ر می کند. ناپایداری مالی دولت نیز به تدریج منجر به ایجاد بدهی های 
انباشته شده است. کسری بودجه ساختاری دولت و ناپایداری مالی در بخش 
عمومی، از کانال های مختلف به ویژه بدهی دولت و شرکت های دولتی به نظام 

بانکی، منجر به افزایش نقدینگی و بی ثباتی اقتصاد کالن می شود.
فقدان چارچوب سیاست پولی کارآمد نیز امکان کنترل پایدار تورم را کاهش 
می دهد. اگر بانک مرکزی فاقد چارچوب های سیاست پولی مانند هدف گذاری 
تورم��ی یا هدف گذاری »کل های پولی« باش��د و ابزاره��ای الزم برای اعمال 
سیاس��ت پولی را در اختیار نداشته باش��د، امکان مدیریت پایدار تورم وجود 
نخواهد داش��ت. البته الزم به ذکر است مصوبه اخیر عملیات بازار باز و اعطای 
اختی��ار به کارگیری این ابزار مهم به بانک مرکزی، می تواند در رفع کاس��تی 
سیاست پولی مؤثر باشد. مؤلفه سوم ثبات اقتصاد کالن، وجود یک رژیم ارزی 
مناسب است که بتواند مانع از شکل گیری ناترازی های ارزی و نوسانات شدید 
نرخ ارز حقیقی باش��د. در اقتصاد ایران، همواره دولت ها از لنگر اسمی نرخ ارز 
برای کنترل انتظارات تورمی استفاده کرده اند و در نتیجه همواره نرخ ارز اسمی 
تثبیت ش��ده است. تثبیت نرخ ارز اسمی، در فواصل مختلف منجر به کاهش 
ذخایر ارزی و بروز شوك  نرخ ارز در اقتصاد شده است. نمونه ای از این چرخه 
معیوب، شوك ارزی اخیر است که آثار و تبعات بسیار مخربی بر رشد اقتصادی 

برجای گذاشته و عامل اصلی رکود اقتصادی شده است.
دولت ه��ا از دو طری��ق زمینه ثبات اقتص��اد کالن را فراهم می کنند. ش��یوه 
اول آن اس��ت ک��ه دولت تا جایی که بتواند بای��د عوامل بی ثبات کننده اقتصاد و 
زمینه های بروز ش��وك ها را برطرف کند. شیوه دوم آن است که دولت به هنگام 
بروز شوك های برون زا با منشأ خارجی، بتواند با استفاده از سیاست هایی به عنوان 
ابزارهای ثبات ساز، ثبات اقتصاد کالن را فراهم کند. در مورد اقتصاد ایران، برخی 
از سیاس��ت های اقتصادی دولت خود منشأ ناترازی مالی و بی ثباتی و ناپایداری 
اقتصاد است. به عنوان مثال سیاس��ت هایی مانند پرداخت یارانه انرژی یا توزیع 
یارانه نقدی در کنار ناکارایی و بی انضباطی مالی دولت، ریشه اصلی کسری بودجه 
ساختاری و بدهی های انباشته دولت است. عالوه بر آن، مشکالت ساختاری نظام 
بانکی و سیاست های نادرست و ناکارآمد ارزی نیز همواره منشأ بحران های مالی 
و بی ثباتی اقتصاد کالن بوده است. بنابراین با این توضیحات، نخستین گام برای 
جلوگی��ری از تعمیق و پایداری رکود اقتصادی، از بین بردن زمینه های بی ثباتی 
اقتص��اد کالن اس��ت. بدین منظور مهم تری��ن اقدامات، اصالح س��اختار بودجه، 
بازنگری سیاس��ت های بازار انرژی، کاهش مخارج جاری دولت، اصالح ساختاری 
نظام بانکی و اصالح سیاس��ت ارزی است. در کنار اصالحات ساختاری مورد نیاز 
برای حذف سیاست های بی ثبات کننده اقتصاد، الزم است هم زمان برخی اقدامات 
و سیاس��ت های کوتاه مدت نیز برای ثبات بخشی به اقتصاد به مرحله اجرا درآید. 
اولین گام در این زمینه، مدیریت انتظارات است. بدون مدیریت انتظارات هیچ یک 
از سیاست های اقتصادی در اقتصاد ایران کارایی نخواهد داشت. کنترل انتظارات 
در گ��رو ایج��اد اعتماد و ارائه برنامه های قابل ات��کا از جانب دولت و پایبندی به 
تعهدات از جانب دولت اس��ت. البته نقش کاهش تنش در روابط خارجی را نیز 
بای��د در نظر گرفت. در گام های بعدی، اقداماتی مانند جلوگیری از روند فزاینده 
اضافه برداش��ت بانک ها، تعیین تکلیف فوری بانک های مش��کل دار، انتشار اوراق 
توسط دولت برای بازپرداخت بدهی های دولتی به بانک ها و استفاده موثر و کارا از 
ابزار عملیات بازار باز از جمله اقدامات موثر دیگر برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد 
است. مسئله مهم دیگر در شرایط فعلی، اصالح سیاست ارزی است. اصرار دولت 
به فروش ارز با نرخ دولتی و تغییرات مداوم سیاست های ارزی، مانع از بازگشت 
ثبات به اقتصاد کشور است. الزم است در این زمینه دولت ضمن حذف ارز دولتی 
و راه اندازی ابزارهایی مانند مکانیزم حراج و بازار آتی ارز، زمینه بازگشت ثبات و 
آرامش بازار ارز را فراهم کند.                                             منبع: آینده نگر 
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فرصت امروز: احیای کارت س��وخت و گمانه زنی ها درباره نحوه اجرای 
طرح جدید مدیریت مصرف سوخت از مهمترین خبرهای چند روز اخیر 
بوده است. با وجود اینکه از شنبه هفته گذشته، ثبت نام کارت سوخت 
المثنی آغاز ش��ده و از روز دوش��نبه پنجم آذرماه س��امانه الکترونیکی 
و اپلیکیش��ن خدم��ات دولت همراه برای ثبت ن��ام در اختیار مردم قرار 
گرفته اس��ت، اما هنوز جزییات طرح جدید مدیریت مصرف س��وخت و 
سهمیه بندی اعالم نش��ده و هم اکنون کارگروه های مختلف در دولت و 
مجلس در حال بررس��ی طرح ها و پیشنهادات مختلف مدیریت مصرف 

سوخت هستند.
در طرح های جدید مدیریت مصرف س��وخت تالش می ش��ود، عالوه 
بر کاهش مصرف، یارانه بنزین به ش��کل عادالنه  تری در بین قش��رها و 
گروه های مختلف جامعه توزیع شود، چراکه شیوه قبلی و کنونی عرضه 
یارانه بنزین، عادالنه و به س��ود طبقات آس��یب پذیر و دهک های پایین 
جامعه نبود و آن دسته از افرادی که خودروهای بیشتری داشتند، یارانه 

سوخت بیشتری نیز دریافت می کردند.
اما آخرین آمارها نشان می دهد که از هفته گذشته که فرآیند ثبت نام 
کارت سوخت المثنی آغاز شده، 3میلیون و 5۰۰ هزار نفر برای دریافت 
کارت سوخت به س��امانه الکترونیکی و اپلیکیشن خدمات دولت همراه 
مراجعه کردند که از این تعداد ۱55هزار نفر ثبت نام موفق داش��تند. از 
سوی دیگر درخواست ۱5 هزار نفر که از طریق کد دستوری #4* اقدام 
کرده اند، موفق بوده و تعداد ثبت نام موفق افرادی که به صورت حضوری 
اقدام کرده اند نیز ۱5۰ هزار نفر اعالم ش��ده اس��ت، بنابراین درمجموع 

درخواست 3۲۰ هزار نفر موفق بوده است.
گفتنی اس��ت مالکان خودروه��ای فاقد کارت س��وخت طبق جدول 
زمانبن��دی تا ۲4 آذرماه مهل��ت دارند از طری��ق دفترهای پلیس۱۰+، 
س��امانه اینترنت��ی، نرم اف��زار خدمات دول��ت هم��راه و وارد کردن کد 
دس��توری# 4* در گوش��ی تلفن همراه به طور رایگان نس��بت به ثبت 

نام اقدام کنند.
ضرورت مدیریت مصرف سوخت

در همی��ن زمینه، محمد حس��ینی عضو کمیس��یون برنامه و بودجه 
مجل��س ش��ورای اس��المی در گفت وگو با ایرن��ا درباره پیش��نهادهای 
مطرح شده برای مدیریت مصرف سوخت گفت: شیوه قبلی سهمیه بندی 
بنزین عادالنه نبود و براس��اس طرحی که پیش��نهاد شده است به همه 

افراد، یارانه بنزین اختصاص می یابد.
به گفته وی، هنوز درباره نحوه استفاده از کارت سوخت و سهمیه بندی 
س��وخت به جمع بندی نرسیده ایم اما باید با اجرای طرحی جدید عالوه 
بر کاهش مصرف س��وخت، منابع مالی الزم برای نوسازی پاالیشگاه ها و 

بخش تولید فراهم و از قاچاق سوخت جلوگیری شود.
او درباره پیش��نهادهای مطرح شده گفت: دولت هنوز پیشنهاد خاصی 
را در این باره ارائه نکرده اما در گام نخست، اقدامات الزم برای ثبت نام 

و احیای ساخت کارت سوخت انجام شده است.
 ایرادهای شیوه قبلی سهمیه بندی بنزین

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: شیوه قبلی استفاده 
از کارت س��وخت خیلی کارآمد نبوده و ارزیابی ها نشان می دهد اهداف 
آن، طبق آنچه که انتظار می رفت تحقق نیافت. از ایرادهای شیوه قبلی 
ط��رح کارت س��وخت این بود که افراد دارای خودروی بیش��تر از یارانه 

بیشتری بهره مند می شدند یا برای حمل و نقل عمومی سهمیه ویژه ای 
در نظر گرفته ش��د اما توس��ط مالکان خودرو آن س��همیه ها به فروش 

رسید.
او با بیان اینکه باید در شیوه جدید مدیریت مصرف سوخت در توزیع 
یارانه، عدالت رعایت ش��ود، ادام��ه داد: اکنون بنزین به نرخ فوب خلیج 
فارس قیمت گذاری می شود اما به نرخ لیتری یک هزار تومان در داخل 
کش��ور به فروش می رسد که مابه التفاوت این قیمت، تحت عنوان یارانه 
به مردم واگذار می ش��ود اما باید توجه داش��ت این یارانه نصیب افرادی 
می ش��ود که وس��یله نقلیه دارند و افراد فاقد خودرو یا کم بضاعت از این 
یارانه بهره ای نمی گیرند. بنابراین با توجه به پرداخت یارانه سوخت، این 
س��وال مطرح می شود که خودروهایی که یارانه سوخت می گیرند آیا در 
مقاب��ل دریافت این یارانه، به اف��راد ضعیف یا افراد فاقد خودرو خدمات 

ارائه می دهند یا خیر؟
ب��ه گفته وی، حتی در دوره قبلی اجرای طرح س��همیه بندی ش��اهد 
بودیم، س��همیه ای که به ناوگان عمومی مانند تاکس��یرانی داده می شد 
به درستی مصرف نمی شد و برخی تاکسیداران، سهمیه خود را به فروش 

می رساندند.
 پیشنهاد اختصاص سهمیه سوخت به همه افراد جامعه

این عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برای مقابله 
با این مش��کالت، راهکارهای مختلف ارائه ش��ده اس��ت، گفت: براساس 
طرح��ی که برخی نمایندگان مجلس پیش��نهاد داده ان��د به همه افراد، 
س��همیه بنزین اختصاص یابد، بدین ش��کل که قیمت بنزین تک نرخی 
شده و س��پس یارانه آن به همه افراد اعطا می شود که آنها می توانند از 

این یارانه برای خرید بنزین و یا مصارف دیگر بهره بگیرند.
حسینی افزود: مشکلی که ایجاد می شود این است که این طرح باعث 
افزایش نقدینگی شده و آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. البته شدت 
تاثیر این طرح بر افزایش نقدینگی به نحوه اختصاص یارانه نیز بستگی 
دارد، یعنی اینکه آیا یارانه به صورت نقدی واگذار شود یا اینکه مبلغ آن 
به خرید کاالهای خاصی محدود ش��ود. اگر این یارانه به خرید کاالهای 
خاصی محدود ش��ود عالوه بر آثار تورمی اندك می تواند به رونق چرخه 
تولید نیز کمک کند اما اگر این یارانه به صورت نقدی به حس��اب افراد 

واریز شود آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
طرح قبلی سهمیه بندی اجرا می شود؟

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: براساس طرحی 
دیگر پیشنهاد شده است شیوه قبلی سهمیه بندی به اجرا گذاشته شود؛ 
یعنی س��همیه خاصی به مالکان خودرو واگذار می ش��ود و قیمت بنزین 

غیرسهمیه ای باال رود.
ب��ه گفته وی، طرح های دیگری نیز برای مدیریت مصرف س��وخت و 

سهمیه بندی مطرح شده که هیچ کدام قطعی نشده است.
او درب��اره مقابله با قاچاق به لزوم س��اماندهی ف��روش مرزی بنزین و 
فرآورده های نفتی اش��اره کرد و اف��زود: برخی افراد به دلیل امرارمعاش 
اق��دام به قاچاق بنزین می کنند که باید اقدامات الزم برای س��اماندهی 
صادرات این محصوالت توس��ط آنها فراهم ش��ود تا خروجی فرآورده ها 

کنترل شود.
وی درباره طرح کارت انرژی نیز گفت: این طرح در برخی کمیته ها و 
کمیسیون های مجلس مطرح شده است، اما طرح اولویت داری به شمار 

نمی رود. براساس این طرح، یارانه ای به افراد از طریق کارت انرژی اعطا 
می ش��ود تا صرف پرداخت هزینه بنزین، گازوییل، برق و آب شده و در 

غیر این صورت برای تامین سایر کاالها استفاده شود.
حسینی ادامه داد: این طرح یک نوع پرداخت یارانه مستقیم انرژی به 
ش��مار می رود که جمع بندی آن هنوز به پایان نرسیده است. منتظریم 
که دولت درباره طرح های مختلف ارائه ش��ده به یک جمع بندی رسیده 

و آن را ارائه کند. 

آخرین خبرها درباره میزان ثبت نام کارت سوخت المثنی

چه کسانی یارانه بنزین می گیرند؟
مسکن

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

تأثیر کاهش قیمت ارز بر بازار مسکن
بازار مسکن قرمز شد

رکود تورمی که هم اکنون بازار مسکن با آن مواجه شده حاکی است 
که این بازار در هر دو سوی عرضه و تقاضا در اختیار سرمایه گذاران قرار 
دارد و احتماال در پس این افزایش اسمی قیمت، رکود ۱۰ تا ۱۲فصلی 

نهفته که در نهایت با ورود تقاضای واقعی رونق می گیرد.
به گزارش ایس��نا، کارشناس��ان، روند فعلی بازار مس��کن را با توجه 
به آمارها به س��مت رکود مطلق ارزیابی می کنند. آبان امس��ال قیمت 
مس��کن شهر تهران با رشد 9۱درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل 
ب��ه میانگین 9 میلی��ون و ۱۸۰ هزار تومان در هر متر مربع رس��ید و 
همین موضوع به افت 54درصدی معامالت منجر ش��د. بررس��ی های 
میدانی حاکی اس��ت که با فروکش کردن الته��اب بازارهای ارز و طال، 
سرمایه گذاری این بازارها به بخش مسکن شیفت شده اند و عمده خرید 
و فروش ملک در بخش تقاضای س��وداگرانه انجام می شود. پارادوکس 
موجود از کاهش معامالت در برابر رش��د قیمت ها به این مفهوم است 
که فروش��ندگان حرفه ای تورم ماهیانه مسکن را رقم می زنند. معدود 
متقاضی��ان مصرفی نیز ب��ه خرید آپارتمان های ۱۶ س��ال به باال روی 
آورده اند که سهم معامالت این گروه از کل معامالت را نسبت به زمان 

مشابه سال قبل 4درصد افزایش داده اند.
آذر سال گذش��ته معامالت مسکن شهر تهران 5۰درصد افزایش 
پیدا کرد و قیمت ها رش��د نس��بتا پایین ۱5درصد را نش��ان داد که 
بهترین شکل از رونق بازار مسکن بود. اما هم اکنون شرایط  معکوس 
و ب��ا وجود افت 54درصدی خرید و فروش، دماس��نج قیمت، قرمز 
شده است. براساس رفتار معمول بازار مسکن طی ادوار گذشته این 
ب��ازار پ��س از یک دوره رکود ۱۰ تا ۱۲ فصلی وارد رونق می ش��ود. 
محاس��به ورود به دوره رکود از زمان ثبات قیمت ها صورت می گیرد 
و زم��ان ورود به دوره رونق بازار مس��کن به ط��ول رکود غیرتورمی 

بستگی دارد.
رئیس اتحادیه مش��اوران امالك تهران با بیان اینکه ثبات نرخ ارز با 
فاصله زمانی در ثبات قیمت مس��کن تاثیرگذار خواهد بود، گفت: اگر 
نرخ ارز و س��که به همین ش��کل مدیریت شود و به روند کاهشی خود 
ادامه دهد احتمال ثبات قیمت مسکن و اینکه قیمت ها دیگر باال نرود 

وجود دارد.
به گفته مصطفی  قلی خسروی، با توجه به افزایش قیمت مسکن در 
ماه های اخیر انتظار داش��تیم دست کم سرعت رشد قیمت در آبان ماه 
کاهش پیدا کند اما به دلیل اینکه هنوز در بخش مصالح ساختمانی و 
سایر کاالهای مورد نیاز مردم با گرانی مواجهیم طبیعی است که مسکن 

هم به این روند ادامه داد.
وی افزود: نهادهای متولی ارائه آمار مس��کن بعضا بی محابا از گرانی 
صحبت می کنند اما وقتی امروز صحبت از گرانی دیروز می کنیم، قطعا 
این مساله در آینده هم تاثیر می گذارد. ما انتظار داشتیم به ثبات قیمت 
برسیم، اما ارائه برخی تحلیل ها و پیش بینی ها به افزایش قیمت دامن 

زد.
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در طول ۲۰۰ سال اخیر، یکی از اساسی ترین چالش های ایران، نحوه 
و چگونگی مواجهه با نظام جهانی بوده است. در طول تاریخ دولتمردان 
ایرانی در مس��ئله تعامل با قدرت های بزرگ مشکل داشته و هیچ وقت 
نتوانسته اند تناسبی هوشمندانه میان منافع ملی کشور با واقعیت های 
نظام بین الملل برقرار کنند. ایران به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم 
زیر نفوذ قدرت های بزرگ همچون روسیه و انگلیس قرار می گرفت و یا 
اینکه برای رهایی از ش��ر نفوذ این قدرت ها به دامن قدرتی دیگر نظیر 
آمری��کا )یا آلم��ان در دوره جنگ دوم جهان��ی( می افتاد که به مراتب 

پیامدی اسفبارتر برای امنیت ملی و مرزی کشور داشت.
در ریش��ه یابی این مس��ئله می توان از عناصر روان شناختی حاکم 
بر دولتمردان وقت و همچنین فقدان اجماع و وابس��تگی جناح های 
سیاس��ی در کشور به طرف های خارجی بهره گرفت. به طوری که دو 
نوع ذهنیت تاریخی همواره بر واقعیت ها س��ایه افکنده و تأثیرهای 

خود را بر جای گذاشته است:
در یک س��و، ذهن های توهم آمیز قرار داشته که معموالً نگاه مثبتی 
به بیرون از مرزها نداش��ته و تصور می کرده اند که دیگران همیش��ه و 
مدام در حال سناریونویس��ی برای ایجاد تفرقه و جنگ هس��تند. برای 
همین منظور، این طیف از رهبران، قائل به اعتماد و همکاری در روابط 
بین الملل نبوده و تصور این افراد به این ش��کل بوده است که نهادهای 
بین المللی حاکم بر سیستم جهانی همه دربست در خدمت مطامع و 
منافع سرمایه داران است و هرگونه عضویت و همکاری در این نهادها، 
مساوی با زوال حاکمیت ملی و از دست رفتن استقالل و تمامیت ارضی 

است. این نگاه را در تاریخ مدرن ایران به وفور می توان یافت.
در برابر این دس��ته از رهبران، طیفی دیگر از جریان های سیاسی در 
تاریخ اخیر ایران وجود داشته اند که شیفته و شیدای تمدن غرب بودند 
و تنه��ا راه توس��عه را در دل کندن کامل از س��نت ها و فرهنگ بومی 
می دانستند. این طیف از رهبران بعضا طرفدار انگلیس و برخی طرفدار 
روسیه بودند. پدیده هایی همچون روسوفیل و انگلوفیل ریشه در همین 
مس��ئله دارند. حامیان هر کدام از این نحله ها، خواس��تار وابستگی تام 
و کامل کش��ور به روس��یه و یا انگلیس بودند. تقریبا می توان گفت که 
رگه های فکری این نوع تفکرها تا دوره پهلوی دوم نیز تداوم داشت و ما 
به ندرت شاهد همبستگی و اجماع نخبگان طی این دوران ها نسبت به 
مفاهیمی چون توسعه، آزادی، برابری و عدالت بودیم. هر گروه برداشت 

و خوانش خود را از این مفاهیم داشت.
پرداختن به دسته بندی یادشده از آن جهت حائز اهمیت است که 
هم اکنون نیز کم و بیش برخی تصمیم س��ازان و و تصمیم گیرندگان 
در عرصه سیاس��ی کشور دچار همان گس��یختگی ها و آشوب های 
فکری هس��تند. اگر دوره های قبل، مهم ترین چالش کش��ور ایجاد 
ت��وازن در نفوذ روس��یه و انگلی��س بود و رهبران وقت کش��ورمان 
هی��چ گاه موفق ب��ه برقراری این ت��وازن و تعریفی درخ��ور از نظام 
بین الملل برای کشورمان نشدند، امروزه نیز نظاره گر بحث و جدل ها 
درخصوص چگونگی هم��کاری و تعاون با قدرت های بزرگ جهانی 

هستیم.
به عن��وان مثال، هنوز جریان های سیاس��ی در کش��ور روی این 
موضوع بحث می کنند که آیا توسعه مفهومی غربی است و یا اینکه 
می توان برداش��تی بومی از این مفهوم داش��ت. هنوز به توافقی در 
خص��وص اینکه توس��عه یک پدیده بین المللی اس��ت و به تعبیری، 
علت العلل توسعه یافتگی در بین المللی شدن است؛ دست نیافته ایم. 
جریان های سیاس��ی در مجلس نهاده��ای بین المللی را ابزار قدرت 
آمریکا می دانند و بر این باورند که این نهادها کارکردی جز خدمت 
به منافع س��رمایه داری ندارند. این در حالی اس��ت که بس��یاری از 
کشورها، امروزه واقعیت نظام بین المللی و سازوکارهای مالی نهفته 
در آن را پذیرفته ان��د. نگاه عموم این کش��ورها به خصوص ترکیه و 
عموم کشورهای شرق آسیا به سیستم بین المللی، بر مبنای فرمول 

هزینه و فایده است.
امروزه اغلب کش��ورها ب��ا درك اینکه نظ��ام بین المللی با وجود 
محدودیت های خ��اص خود، حامل فرصت ه��ا و مزیت های بزرگی 
نیز اس��ت، جایگاه خودشان را در نظام بین الملل تعریف کرده و در 
کیک بزرگ اقتصاد جهانی، س��همی را به خ��ود اختصاص داده اند، 
اما ش��وربختانه در ایران به جای اینکه هم و غم نمایندگان مجلس 
مصروف تالش برای فرصت س��ازی و ایجاد مزیت نسبی برای کشور 
در اقتصاد جهانی ش��ود، ص��رف چانه زنی ها و رقابت های سیاس��ی 
و جناحی ش��ده اس��ت. اتفاقات اخیر رخ داده در بهارس��تان گویای 
همه چیز اس��ت. یارکش��ی جریان ه��ای اصولگرای مجل��س در به 
استیصال کشاندن محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه بر سر مسأله 

پولشویی یادآور اتفاقات تلخ دوران گذشته است.
این پیش فرض پذیرفته ش��ده است که نهادهای مالی جهانی در 
راس��تای شفافیت، رشد و توسعه اقتصادی حرکت می کنند. رسالت 
ای��ن نهاده��ا در جلوگیری از فس��اد اقتصادی، رانت ه��ا و مقابله با 
تراکنش های مالی مشکوك است. این نهادها بر این باورند که صلح 
و رفاه در شفاف س��ازی اقتصادی اس��ت. فس��اد مالی باعث رشد و 
توس��عه جریان های تروریس��تی و افراط گرا می شود و این جریان ها 
به نوبه خود با تقویت ش��بکه های مالی ش��ان، بزرگ تر و گسترده تر 

می شود.
بدی��ن رو، بایس��تی مخالفان امروز ظریف این مس��ئله را در نظر 
داش��ته باش��ند که تاریخ به مس��یر خود ادامه می دهد و مهم تر از 
همه، تالش های ضّد توسعه گرایانه در حافظه تاریخ به خوبی بایگانی 
خواهد شد و آن را به محک قضاوت آیندگان خواهد گذاشت. همان 
طور که امروز تاریخ از امیرکبیر به عنوان معمار توس��عه و نوسازی 
کش��ور یاد می کند، از مهد علیا مادر ناصرالدین شاه، اعتمادالدوله و 
می��رزا آقاخان نوری به بدی یاد می کند و اینها را واپس گرای دوران 

قاجار معرفی می کند.
مخالفان امروز ظریف باید این نکته مهم را در نظر داش��ته باشند 
ک��ه قضاوت افکار عمومی غیر از آن چی��زی خواهد بود که آنها در 
انتظ��ارش بودند، اس��تیضاح ظریف با این طمع ک��ه بتوانند او را از 
عرصه ق��درت حذف کنند، وی را به قهرمان��ی بزرگ که در عرصه 
خدمت به جامعه و کشورش قدم بر می داشت، تبدیل خواهد کرد.

بر همین اس��اس، بهتر و عاقالنه تر آن است که تدبیر و عقالنیت، 
جایگزین احس��اس، عصبانیت و تندمزاجی شود و ایران اسالمی به 

جایگاهی درخور شأن در نظام بین الملل دست یابد. 

یادداشت

فرص��ت امروز: دیروز روز پرخبری برای بانک مرکزی بود و از یک س��و، 
بانک ها با ابالغ بخش��نامه ای از س��وی بانک مرکزی ملزم به تدوین برنامه 
افزایش س��رمایه شدند و از س��وی دیگر، با دستورالعمل جدید ارزی بانک 
مرکزی، سقف معامله ارز در صرافی ها افزایش یافت و به یک میلیون یورو 
رس��ید. همچنین عبدالناصر همتی دیروز در نشس��ت شورای هماهنگی 
اقتصادی س��ران قوا ش��رکت کرد و از مصوبه مهم این ش��ورا درباره چک 
تضمینی خبر داد. به گفته همتی، س��ران قوا در جلسه شورای هماهنگی 
اقتصادی تصمیم مهمی درباره قانون چک گرفته اند که به زودی جزییات آن 
خبررسانی خواهد شد، ازجمله اینکه از این پس وصول چک های تضمینی 

فقط با درج نام گیرنده امکانپذیر خواهد بود.
وصول چک های تضمینی فقط با درج نام گیرنده

رئی��س کل بانک مرکزی گفت: از مس��ائل مهم ب��ازار پول، چک های 
تضمینی بود که در طول س��ال های گذش��ته پشت نویس��ی و دست به 
دست شدن چک توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود آورده بود.

همتی پس از نشس��ت س��ران ق��وا و در جمع خبرن��گاران ادامه داد: 
بررسی های ما طی یکی دو ماه گذشته نشان می دهد ارزش این چک ها 
۸ هزار میلیارد تومان بود که چرخش فاقد شفافیت و بدون اطالع نظام 
بانکی از مش��کالت آن به ش��مار می رود. بنابراین، طبق پیشنهادی که 
امروز در ش��ورا طرح کردیم، مصوب ش��د که دیگر چک های تضمینی، 
قابل ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتما باید نام ذی نفع )گیرنده( 

چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.
به گفته همتی، چک  هایی که اکنون در اختیار مردم است قابل انتقال 
به سایرین نیست و فاقد اعتبار خواهند بود. او در عین حال تاکید کرد: 
چک ه��ای فعلی دیگر قابل انتقال نیس��تند و برای چک های موجود در 
اختیار مردم طبق مصوبه ش��ورا، یک ماه فرصت داده ش��د تا با مراجعه 
به بانک ها نقد ش��وند ضمن آنکه از این به بعد چک ها با ش��رایط جدید 

توسط بانک ها ارائه و صادر خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: این اقدام به ش��فافیت بیشتر 
و مب��ارزه با پولش��ویی کمک می کن��د و از این به بعد ب��ا گردش مالی 
درست، واقعی و شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری 

می کنیم.
یک میلیون یورو؛ سقف مجاز خریداری ارز توسط صرافی ها

از س��وی دیگ��ر، دس��تورالعمل های ارزی بان��ک مرک��زی همچنان 
ادام��ه دارد. از وقت��ی که ب��ازار ارز دچار آش��فتگی ش��د و جهش نرخ 

ارز در میانه های تابس��تان ت��ا نزدیکی های ۲۰ هزار تومان نیز رس��ید، 
دس��تورالعمل های مختلف ارزی توس��ط بانک مرکزی منتشر می شود و 
بیش��تر آنها در قالب تسهیل بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به چرخه 

اقتصاد کشور است.
حاال روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت که دس��تورالعمل 
خرید و فروش ارز در ش��بکه صرافی های مجاز ابالغ ش��ده است. طبق 
این اقدام جدید، بانک مرکزی به منظور تس��هیل بازگش��ت ارز حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصاد کش��ور، »دس��تورالعمل خرید و فروش ارز 
در ش��بکه صرافی های مجاز« را به تمام شرکت های صرافی دارای مجوز 

معتبر از بانک مرکزی ابالغ کرد.
براس��اس این دس��تورالعمل، صرافی های مجاز معتب��ر می توانند ارز 
حاصل از صادرات را تا س��قف یک میلیون یورو یا معادل آن به س��ایر 
ارزها با ثبت در »سامانه نظارت ارز )سنا(« به صورت اسکناس یا حواله 
ب��ه نرخ بازار خریداری کنند. بر این اس��اس،  نرخ فروش ارز صرافی های 
مجاز معتبر متناس��ب با ش��رایط بازار به نرخ ب��ازار و همچنین کارمزد 
فروش متناسب با شرایط بازار و برای اسکناس دالر حداکثر ۱۰۰۰ ریال 

و برای حواله های ارزی حداکثر یک درصد خواهد بود.
عالوه بر این، صرافی های مجاز معتبر موظفند ارزهای خریداری ش��ده 
که در باال به آن اشاره شد، را به یکی از روش های زیر به فروش رسانند:

ال��ف( فروش ارز بابت مصارف ارزی خدماتی به ش��رح جدول مندرج 
در نامه عموم��ی 97.۱۶7547 مورخ ۱۶  مردادماه ۱397 بابت مصارف 
بیست وسه گانه و همچنین تا سقف ۲.۰۰۰ یورو و مطابق با نامه عمومی 

شماره 97.۲39۰55 مورخ ۱۱ مهرماه ۱397
ب( ف��روش ارز بابت واردات کاال و خدمات براس��اس ثبت س��فارش 
کاال  یا خدمت تاییدشده توس��ط بانک های عامل به صورت اسکناس یا 
حواله های ارزی در چارچوب قوانین و مقررات ارزی با ثبت در »سامانه 

نظارت ارز« )سنا(
بانک مرکزی در نهایت تاکید کرده اس��ت که خرید و فروش ارز بین 
صرافی های مجاز معتبر به صورت اسکناس یا حواله با ثبت در »سامانه 
نظارت ارز )سنا(« امکان پذیر است. همچنین خرید و فروش حواله های 
ارزی توس��ط آن صرافی ب��ر مبنای نرخ بازار )به ج��ز درآمدهای ارزی 
حاصل از صادرات کاال و خدمات( با ثبت در »سامانه نظارت ارز )سنا(« 
مقدور اس��ت. همچنین تمام هزینه های نقل و انتقاالت و تبدیالت ارزی 

برعهده مشتری است.

فراخوان بانک ها به افزایش سرمایه
در انتهای روز پرخبر بانک مرکزی نیز عبدالناصر همتی در بخشنامه ای 
بانک ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه مشخص و مناسب به 
منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد. در این بخشنامه آمده 
که بانک ها و موسس��ات اعتباری به واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی 
و برخورداری از س��اختار مالی و اهرم��ی متفاوت و همچنین پیچیدگی و 
تنوع فعالیت ها، در معرض ریس��ک های گوناگون قرار دارند. تجارب حاصل 
از بحران های مالی س��نوات گذشته و توصیه  نهادهای نظارتی بین المللی 
نظی��ر کمیته نظارت بانکی بال، با هدف ثبات و س��المت سیس��تم بانکی 
و همچنین پیش��گیری از وقوع بحران های مال��ی بر حفظ و تقویت منابع 
سرمایه ای همواره تاکید کرده است. در این میان، نسبت کفایت سرمایه از 
طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی های در معرض ریسک با تامین 
سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری ایفا 
می  کند. این نسبت، ضمن محافظت از موسسات اعتباری در برابر زیان های 
وارده، به صیانت از حقوق س��پرده گذاران و حفظ اعتماد عمومی به  عنوان 
بزرگ ترین سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری انجامیده و مانعی عملی در 
برابر بروز پدیده وحشت از بانک ها )Bank Panic( و هجوم سپرده گذاران 

)Bank Run( است.
ب��ا توجه به ای��ن موارد و نظر به اهمیت نس��بت کفایت س��رمایه در 
مؤسس��ات اعتباری به عنوان یکی از ش��اخص های مهم ثبات و سالمت 
نظام بانکی، بانک مرکزی در سال گذشته در راستای برنامه اصالح نظام 
بانک��ی و تعامل با نظ��ام بانکی بین المللی، ضمن به روز رس��انی ضوابط 
مربوط به س��رمایه نظارتی و کفایت س��رمایه موسسات اعتباری، تالش 
کرد شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال ۲ و 3 هدایت کند.
اما در ضوابط جدید عالوه بر ریس��ک اعتباری، ریس��ک های عملیاتی 
و بازار نیز مورد نظر قرار گرفته اس��ت. از آنجا که رقم س��رمایه نظارتی، 
مبنای محاسبه بسیاری از نسبت های احتیاطی است، کاهش آن به زیر 
حداقل الزام آور، عالوه بر افزایش آس��یب پذیری موسسه اعتباری، سایر 
حدود نظارتی را نیز متاثر می سازد، بنابراین با توجه به بانک محور بودن 
نظام تامین مالی کش��ور، نیاز به تقویت منابع س��رمایه ای شبکه بانکی 
بسیار محسوس بوده و الزم است بانک ها و مؤسسات اعتباری که نسبت 
کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی ۸درصد شورای پول و اعتبار کمتر 
اس��ت، با تدوین برنامه مشخص و مناس��ب، وضعیت و کیفیت سرمایه 

نظارتی خود را بهبود بخشند.

خبر مهم رئیس کل بانک مرکزی درباره چک تضمینی

سقف معامله ارز در صرافی ها به یک میلیون یورو افزایش یافت

در نخس��تین روز هفته، قیمت طال و س��که در بازار همچون روزهای 
ابتدایی هفته گذش��ته روند کاهش��ی خود را ادامه داد و رئیس اتحادیه 
فروش��ندگان و سازندگان طال و جواهر تهران با اشاره به ادامه این روند 
کاهش��ی در بازار طال و س��که، اعالم کرد که قیمت طال و س��که روند 

کاهشی خود را تا واقعی شدن نرخ این محصول ادامه خواهد داد.
ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد که همچنان این روند 
نزولی در بازار طال و جواهر ادامه خواهد داش��ت، چراکه مردم و بازار انتظار 

کاهش قیمت ها را دارند. رئیس اتحادیه فروش��ندگان و س��ازندگان طال و 
جواهر تهران ادامه داد: در روز شنبه قیمت هر عدد سکه طرح جدید تمام 
بهار آزادی 3میلیون و 7۲۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز 3میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود. همچنین نیم سکه یک میلیون و ۸9۰ 
هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 9۰ هزار تومان و سکه گرمی ۶45 هزار 
تومان معامله می شود. وی ادامه داد: هر مثقال طالی ۱7 عیار یک میلیون و 
457 هزار تومان و هر گرم طالی ۱۸ عیار، 33۶هزار و 3۰۰ تومان فروخته 

می شود و قیمت هر اونس طال در بازار جهانی نیز ۱۲۲3 دالر است. رئیس 
اتحادیه فروش��ندگان و س��ازندگان طال و جواهر تهران گفت: قیمت انواع 
سکه و طال در بازار روز شنبه نسبت به روزهای ابتدایی هفته گذشته روند 
کاهشی داشت، اما نسبت به چهارشنبه عصر و پنجشنبه بدون تغییر مانده 
و نوس��ان جزئی را تجربه کرده اس��ت، اما وضعیت بازار نشان می دهد که 
کاهش قیمت ها تا رسیدن قیمت طال، سکه و حتی ارز به نرخ واقعی خود 

همچنان ادامه دارد.

آیی��ن کلنگ زنی س��اختمان جدید مرکزی بیمه پاس��ارگاد با حضور 
آقای��ان دکت��ر مجید قاس��می رئیس هی��أت مدیره، معص��وم ضمیری 
مدیرعام��ل و نایب رئیس هیأت مدیره، اعضای هی��أت مدیره، معاونین 
مدیرعام��ل، مدی��ران کل بیم��ه پاس��ارگاد و اعضای مدیری��ت پروژه، 

مهندسان مشاور و پیمانکار طرح در روز هشتم آذرماه برگزار شد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بیمه پاس��ارگاد، این پ��روژه در زمینی به 

مساحت ۲۰34/۶ متر مربع و در ۱7طبقه در خیابان میرداماد- خیابان 
دامن افشار واقع شده است و پیش بینی می شود در مدت 3۶ماه احداث 
و بهره برداری ش��ود. گفتنی است طراحی معماری ساختمان مذکور که 
منتج از مطالعه ساختار، چشم انداز و ماهیت شرکت بیمه پاسارگاد بوده 
و طراحان پروژه عالوه بر رعایت مسائل فنی، اقلیمی، اجتماعی کوشش 
دارند تا کاربری و عملکرد س��اختمان را نی��ز در طراحی دخالت دهند. 

ایده طراحی نما و معماری داخلی، سازگاری با محیط زیست و تغییرات 
ش��رایط آب و هوای��ی، انرژی های پاك و آب خاکس��تری، مدل رهبری 
پروژه، مدلس��ازی اطالعاتی در طراحی پروژه س��اختمان مرکزی بیمه 

پاسارگاد در نظر گرفته شده است.
در آیین کلنگ زنی س��اختمان جدید بیمه پاس��ارگاد هشت کبوتر به 

نیت امام هشتم به پرواز درآمدند.

رئیس اتحادیه طال و جواهر اعالم کرد

ارزانی سکه تا واقعی شدن قیمت ها ادامه دارد

آیین کلنگ زنی ساختمان جدید مرکزی بیمه پاسارگاد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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روی خوش بورس به شرکت های ریالی
بازار سرمایه به کدام سو می رود؟

افزایش نرخ ارز هرچند در روزهای اول باعث صعود ش��اخص کل 
و افزایش ارزش س��هام شرکت های صادراتی ش��د، اما دردسرهای 
ارزی صادراتی ها و مش��کالت ورود ارز حاصل از صادرات باعث شد، 
سهامداران ترجیح دهند در صف خرید سهام شرکت هایی با درآمد 

ریالی بایستند.
ب��ه گزارش ایرنا،  بازارهای س��رمایه و بورس در اغلب نقاط جهان 
نقش دماس��نج اقتص��اد را دارند و هر گونه حرکت��ی چه در زمینه 
سیاسی و چه در زمینه های اقتصادی روی این بازار تاثیرگذار است. 
طی چند ماه اخیر مجموعه ای از عوامل سیاس��ی و اقتصادی باعث 

ایجاد ناآرامی هایی در بازارهای ایران شد. 
خ��روج آمریکا از برجام زمینه »عدم قطعیت« در اقتصاد را ایجاد 
ک��رد و کش و قوس ه��ای تصوی��ب FATF و CFT در مجلس و 
ش��ورای نگهبان و ادامه نوسان نرخ ارز به ناپایداری های بازار دامن 

زد.
ن��رخ برابری ارز با واح��د پول ملی به عنوان ش��اخص مهمی در 
اقتصاد در همه بازارها تاثیرگذار اس��ت و افت و خیز نرخ آن موجب 
بروز هیج��ان آنی و ایجاد التهاب در بازاره��ا و بنگاه های اقتصادی 
می شود و بازار سرمایه هم از این قاعده مستثنی نیست. نرخ ارز در 
تمام بورس های دنیا از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر شاخص قیمت 
سهام محسوب می شود هرچند که ابتدا شاهد اثرگذاری مثبت رشد 
نرخ دالر در بازار سرمایه بودیم اما این اقبال چندان دوام نداشت. 

در روزه��ای ابت��دای جه��ش ن��رخ ارز ش��اهد افزای��ش تمایل 
س��رمایه گذاران به خرید سهام شرکت های صادرات محور بودیم، به 
طوری که روزه��ای آخر خردادماه،  ش��اخص کل رکورد تاریخ 5۰ 
سال گذشته بورس را شکست و وارد کانال ۱۰3 هزار شد و بازاری 
که همواره در برابر رقبای خود از جمله بازارهای ارز، طال و مسکن 

عقب نشینی می کرد این بار گوی سبقت را از آنها ربود. 
روزهای اوج بازار س��رمایه دوام زیادی نداشت و پس از تعیین ارز 
تک نرخی از جانب دولت و کش و قوس های فعالیت پتروشیمی ها، 
تمایل سهامداران برای ادامه سرمایه گذاری در این بازار کاهش پیدا 
کرد و این تصمیم باعث ش��د تا صنایع صادرات  محور و صنایعی که 
مجبور به تهیه مواد اولیه با ارز هس��تند، متحمل عوارض نوس��انات 

ارزی شوند. 
از سوی دیگر تعیین ارز تک نرخی باعث کاهش حاشیه سودهای 
غیرواقعی برخی از شرکت های فعال در بورس شد که خوراك خود 
را ب��ا ن��رخ دالر مبادله  ای دریافت ام��ا فروش  را با ن��رخ آزاد انجام 

می دادند. 
البت��ه تحوالت و افت و خیزهای ارزی تاثیر یکس��انی بر س��هام 
تمام شرکت های بورس��ی نمی گذارد و تحوالت بازار ارز، پیش بینی 
بازار س��هام را برای سهامداران به ویژه سهامداران خرد و حقیقی ها 

مشکل می کند.
از آنجای��ی که تغییر نرخ ارز به طور مس��تقیم روی قیمت کاال و 
محصوالت اثر می گذارد، بنابراین هم شرکت های واردکننده بورسی 
و هم صادرکننده ها تحت تاثیر نوس��انات نرخ ارز قرار می گیرند که 
البته همیشه هم این نوسانات به نفع صادرکنندگان نیست چرا که 
این روزها با تنگ تر ش��دن بس��تر روابط بانکی، امکان ورود ارزهای 
حاصل از فروش محصوالت به کش��ور سخت تر شده است و ریسک 
را افزای��ش می دهد و هر ریس��کی می تواند اث��ر منفی روی قیمت 

سهام بگذارد.
در این ش��رایط، افزایش حضور سهامداران حقیقی که معموال در 
ش��رایط حساس به سرعت واکنش هیجانی از خود بروز می دهند و 
منجر به افزایش و کاهش غیرمنطقی ش��اخص می شوند به ناآرامی 

این روزهای تاالر شیشه ای اضافه کرده است.
دفع ناآرامی های بازار با برقراری ثبات اقتصادی 

بورس در مجموع به سیاس��ت های اقتص��ادی دولت روی خوش 
نش��ان داده، به طوری که ش��اخص از 3۸هزار و ۶۰۰ واحد در روز 
اول کاری س��ال 9۲ ب��ه رقم حدود ۸۰ هزار در پایان همان س��ال 
رس��ید. روزه��ای مثبت بازار ه��م در طول این س��ال ها از روزهای 
منفی آن بیش��تر ب��وده و حتی رکورد صعود ش��اخص کل در عمر 
5۰ ساله بورس در دولت دوازدهم شکسته شد، اما هنوز هم ارزش 
بورس ایران )حدود ۶۰ میلیارد دالر( نس��بت به بورس کش��ورهای 
همس��ایه مانند عربس��تان )5۰۰ میلیارد دالر بدون احتساب ارزش 
شرکت آرامکو( بس��یار کم است. چراکه بورس هنوز نتوانسته است 
در مقایسه با بازارهای موازی طال،  ارز، سکه، مسکن و حتی خودرو 

در جلب توجه سرمایه گذاران موفق عمل کند.
مهم ترین عاملی که باعث ش��د هدایت نقدینگی به بازار س��رمایه 
اس��تمرار نداشته باش��د نبود آگاهی و اعتماد سهامداران حقیقی به 
س��از و کار بورس بود که بی  ثباتی ش��رایط اقتصادی هم مزید علت 
ش��ده است. پیش بینی ناپذیری اقتصاد باعث شده که هزینه بنگاه ها 
افزایش یابد که به دنبال آن نوس��ان بازده س��هام بیشتر می شود. از 
آنجایی که تاثیر ارز در بازار سرمایه قابل انکار نیست به طور قطع به 
تعادل رسیدن قیمت آن به ویژه دالر می تواند در کاهش رفتارهای 
هیجانی در بازار س��رمایه موثر باشد که در نهایت به منطقی شدن 

بازار سرمایه کشور کمک می کند. 

دریچه

فرصت امروز: در اوایل س��ال 95 بود که س��ازمان بورس اعالم کرد به 
عضویت پیوسته آیسکو )IOSCO( درآمده است و حاال شاپور محمدی 
خبر داده که سازمان بورس اوراق بهادار ایران توانسته به عضویت عادی 

سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار درآید.
هم این��ک بیش از ۱۰۰ کش��ور عضو آیس��کو هس��تند ک��ه بیش از 
95درص��د بازارهای س��رمایه دنیا را در برمی گیرد. نقش این س��ازمان، 
کمک به اعضا جهت ارتقای اس��تانداردهای بهینه مقررات و ایفای نقش 
به عنوان مجمعی از نهاده��ای قانون گذار داخلی در همکاری با یکدیگر 
است. دبیرخانه آیسکو در شهر مادرید اسپانیا قرار دارد و در حال حاضر، 
این س��ازمان ۲۰7 عضو شامل ۱۲5 عضو اصلی، ۱۸ عضو پیوسته و ۶4 

عضو وابسته دارد.
به گفته محم��دی، ارتقای عضویت در این نه��اد بین المللی نمایانگر 
رش��د و تکامل جهانی بازار س��رمایه ایران است و برای دستیابی به این 
جایگاه، تمامی قوانین و اس��تانداردهای موجود در بازار سرمایه ایران با 

استانداردهای موجود در آیسکو منطبق شده است.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اش��اره به اینکه آیسکو تقریبا 
95درصد بازارهای س��رمایه دنیا را در برمی گیرد، ادامه داد: پس از ۱۰ 
س��ال تالش و پیگیری  های مس��تمر و طی برگزاری جلس��ات متعدد با 
دبیرکل و مقامات ارش��د آیس��کو و نیز انجام رایزنی های الزم با مقامات 
س��ایر بازارهای س��رمایه دنیا، س��ازمان بورس و اوراق به��ادار ایران در 

فروردین ۱395 به عنوان یکی از اعضای پیوسته آیسکو پذیرفته شد. از 
همان زمان، تالش  های بی وقفه سازمان بورس به منظور ارتقای عضویت 
از »پیوسته« به »عادی« آغاز شد که این مهم اکنون به سرانجام رسید.

به گزارش س��نا، محمدی با اشاره به تالش ها و زحمات بی وقفه تیمی 
در س��ازمان بورس به منظور تحقق این هدف، گفت: نکته حائز اهمیت 
این اس��ت که از این پس بسترهای الزم برای جذب سرمایه گذاری های 
خارجی بیشتر فراهم می شود و سرمایه گذاران خارجی قادر خواهند بود 

با اطمینان بیشتری در بازار سرمایه ایران سرمایه گذاری کنند.
به گفته او، حضور س��ازمان بورس در آیسکو منجر به تبادل اطالعات 
در باالترین س��طح حوزه بازار س��رمایه با نهادهای ناظر بر بازار سرمایه 
عضو آیس��کو می ش��ود و همچنین انتقال تکنولوژی، تخصص و استفاده 
از برنامه های آموزشی آیس��کو فرصتی بی نظیر برای بازار سرمایه ایران 

فراهم می کند.
س��خنگوی سازمان بورس با تاکید بر اینکه تمامی ارکان بازار سرمایه 
ای��ران از جمله ش��رکت  های ب��ورس تهران، بورس ان��رژی، بورس کاال، 
فرابورس و سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه و کانون  ها نیز می توانند 
به عضویت آیس��کو درآیند، اف��زود: از مزایا و ویژگی  ه��ای مهم ارتقای 
عضویت برای بازار س��رمایه ایران، مش��ارکت در کلی��ه رأی گیری های 
آیس��کو، امکان عضوی��ت در تمامی کمیته های آن، ش��رکت در تمامی 

رویدادها و فعالیت های آیسکو به طور فعال تر و پررنگ تر است.

گفتنی اس��ت با ارتقای صورتگرفته، س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
می تواند ریاس��ت و معاونت کمیته  های عضو از جمله »کمیته منطقه  ای 
ش��مال آفریقا و خاورمیانه« و »کمیته رش��د و بازارهای نوظهور« را به 
دست آورد و امکان عضویت در هیات رئیسه آیسکو را نیز خواهد داشت.

سمات عضو هیات رئیسه  WFCشد
اما در خبر مهم دیگر، ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تس��ویه وجوه ایران )سمات( برای نخستین بار به عضویت هیات رئیسه 

فدراسیون شرکت های سپرده گذاری مرکزی جهان )WFC( درآمد.
تارنم��ای س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار دیروز اعالم کرد: بیس��ت و 
دومین دوره مجمع عمومی گروه شرکت های سپرده گذاری های مرکزی 
آسیا و اقیانوسیه )اِی.سی.جی( هفته گذشته در شهر کلمبو )سریالنکا( 
برگ��زار ش��د و نماینده ایران با اکثری��ت آرا به عن��وان نایب رئیس این 
گروه برگزیده ش��د و به طور مس��تقیم به عضویت هیات رئیسه انجمن 

سپرده گذاری های مرکزی جهان درآمد.
طب��ق مقررات فدراس��یون س��پرده گذاری مرکزی جه��ان، رئیس و 
نایب رئیس گروه شرکت های س��پرده گذاری قاره های مختلف جهان به 

طور مستقیم عضو هیات رئیسه این فدراسیون می شوند.
پی��ش از ای��ن ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی پاکس��تان از گروه 
شرکت های س��پرده گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه عضو هیات رئیسه 
فدراس��یون بود. این شرکت در مجمع اندونزی از سمت نایب رئیس این 
گروه کناره گیری کرد تا ش��رایط برای نامزدی نماینده ایران )سمات( و 

حضورش در این پست افزایش یابد.
مدیرعامل ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی ایران پ��س از مذاکره و 
رایزنی با اعضای کمیته اجرایی، نامزدی کش��ورمان را برای احراز پست 
نایب رئیس��ی این گروه اعالم کرد و س��مات با اکثریت آرا این کرس��ی 

بین الملی را کسب کرد.
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی با حضور در نشس��ت ها و کمیته های 
تخصصی این دو نهاد بین المللی می تواند از آخرین تحوالت آگاه شود و 
از تجربیات و نوآوری های اعضای آن برای فراهم ساختن زیرساخت های 

توسعه بازار سرمایه ایران استفاده کند.
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی ای��ران آذرماه س��ال ۱395 میزبان 
بیس��تمین دوره مجمع عمومی گروه ش��رکت های س��پرده گذاری های 
مرکزی آس��یا و اقیانوسیه )اِی.سی.جی۲۰( بود و توانست با اکثریت آرا 

عضو کمیته اجرایی این گروه بین المللی شود.
انجم��ن  همچ��ون  بین الملل��ی  مه��م  نه��اد  هف��ت  در  عضوی��ت 
سپرده گذاری های مرکزی جهان، نهادهای ثبت، سپرده  گذاری و تسویه 
و پایاپای آس��یا � اقیانوس��یه، فدراسیون بورس های آس��یا و اروپا )اف.
یی.اِی.اس(، انجمن امنیت س��ایبری شرکت های سپرده گذاری مرکزی 
آسیا و اقیانوسیه )س��ی.آی.اس.او(، بورس های کشورهای عضو سازمان 
کنفرانس اس��المی )او.آی.س��ی(، انجمن استانداردس��ازی صندوق های 
سرمایه گذاری آس��یا )اِی.اف.اس.اف( و اتحادیه الکترونیکی بین بورسی 

)آی.یی.یو( از تعامالت بین المللی جدید سمات است.
در ماه ه��ای اخی��ر تفاهمنامه هایی نی��ز با آژانس ثب��ت مرکزی ترکیه، 
شرکت تسویه پاکستان، شرکت تسویه بورس اندونزی، شرکت ثبت اوراق 
بهادار بورس اندونزی، شرکت س��پرده گذاری مرکزی کره جنوبی، شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی عمان، شرکت سپرده گذاری ملی پاکستان، شرکت 
سپرده گذاری چین، شرکت سپرده گذاری هند، شرکت سپرده گذاری بورس 
آتن، شرکت س��پرده گذاری تایوان، شرکت س��پرده گذاری ژاپن و انجمن 

سرمایه گذاری ایران- سوییس امضا شده است.
شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای انجام 
امور پس از معامالت بازارهای بورس یا خارج از بورس تش��کیل ش��ده 
اس��ت. وظای��ف آن، مربوط به پ��س از معامالت بازارهای مالی ش��امل 
س��پرده گذاری و ثبت، نگهداری و انتقال اوراق بهادار و پایاپای و تسویه 

معامالت انجام شده در بازارهای مالی است.

ایران به عضویت هیات رئیسه فدراسیون سپرده گذاری های مرکزی جهان درآمد

بورس ایران عضو عادی آیسکو شد
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نقش اپراتورهای ارتباطی در بازار اشباع 
موبایل کشور

جدیدترین گزارش ها از بازار ارتباطی کش��ور گویای این است که 
س��هم بازار اپراتورهای موبایل در سه ماهه دوم سال جاری با افت و 
خیزهایی مواجه ش��ده که به عبارت دیگر بیانگر رقابت زیرپوس��تی 

آنها در بازار اشباع کشور است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پویا، بررس��ی و تحلیل آمار حوزه 
ارتباطات نش��ان می دهد که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور طی 
س��ه ماهه تابستان با رش��د ۱.55درصدی مواجه شده و در مجموع 
به ۱۱۱.۸7درصد به ازای پوشش سراسری کل کشور رسیده است.
این ضریب نفوذ تا پایان ش��هریورماه به ازای فعالیت 9۱ میلیون 
و ۸۲4 هزار و 535 مش��ترك در ش��بکه اپراتوره��ای تلفن همراه 

بوده است.
گزارش های آماری و مقایس��ه ای به نسبت سه ماهه ابتدای سال 
جاری نشان می دهد که اپراتورهای موبایل با وجود رقابت سنگینی 
که بر سر کشف نقاط پنهان بازار و جذب مشترکان بیشتر داشته اند 
اما دچار تغییر و تحوالت معناداری در بخش کاربران فعال شده اند.
همراه اول که تحت پروانه شرکت مخابرات ایران فعالیت می کند 
تنها اپراتوری بوده که توانس��ته ظرف سه ماهه تابستان، سهم خود 

از بازار ارتباطی را به ۶۰.۱۱درصد برساند.
در حالی ک��ه س��هم ب��ازار ای��ن اپرات��ور تا پای��ان خرداد س��ال 
جاری59.4۸درصد بود اما توانسته با افزایش مشترکان خود به 55 

میلیون و ۱99 هزار و ۲4۲ بر سهم بازار خود بیفزاید.
ش��رکت خدم��ات ارتباطی ایرانس��ل هم با وجود اینک��ه تا پایان 
خردادماه سهم 3۶.74درصدی را از بازار ارتباطات همراه کشور در 
اختیار داش��ت اما در پایان س��ه ماهه دوم سال با افت سهم مواجه 
ش��ده و روی شاخص 3۶.۲3درصدی با بیش از 33 میلیون و ۲7۲ 

هزار مشترك قرار گرفته است.
شرکت خدمات ارتباطی رایتل و سازمان منطقه آزاد کیش نیز به 
ترتیب تا پایان خرداد س��هم بازار 3.7۸و ۰.۰۱ درصدی در اختیار 
داشتند که اکنون آمارهای جدید وزارت ارتباطات نشان می دهد که 
رایتل نیز با افت سهم بازار تا 3.۶4درصد مواجه شده است و تعداد 

مشترکان این اپراتور بیش از 3میلیون و 345هزار است.
آمارهای میزان پوش��ش حاکی از این است که پوشش جاده های 

اصلی، فرعی و ریلی در حال حاضر ۸۲.۶4درصد است.

ثبت سفارش برنج هرچه سریع تر آزاد شود
 کاهش 5درصدی واردات برنج در سال جاری

یک مقام مس��ئول گفت اگرچه ثبت سفارش برنج باید از ابتدای 
آذر آزاد اعالم می ش��د، ام��ا تاکنون این امر به دلی��ل نامه نگاری ها 
صورت نگرفته است. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج 
در گفت وگ��و با باش��گاه خبرنگاران جوان، درب��اره آخرین وضعیت 
واردات برنج در سال جاری اظهار کرد: بنابر آمار هفت ماهه گمرگ 
95۰ هزارتن برنج خارجی وارد کش��ور ش��ده که نس��بت به مدت 
مش��ابه سال قبل 5درصد کاهش داشته است. وی با اشاره به اینکه 
ماهانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتن برنج خارجی در کش��ور مورد اس��تفاده 
ق��رار می گیرد، افزود: کاهش واردات برنج  در س��ال جاری منجر به 
کمبود عرضه در بنکداران شده است، چرا که برنجی برای توزیع در 

انبارهای واردکنندگان وجود ندارد.
کش��اورز ادامه داد: با توجه به آنکه ثبت س��فارش برنج از ابتدای 
آذر باید آزاد اعالم  می ش��د، اما تاکنون این امر به دلیل بوروکراسی 
اداری و نامه نگاری های جهاد صورت نگرفته است که انتظار می رود 
در چن��د روز آینده این مش��کل برطرف ش��ود تا برای پایان س��ال 
واردات صورت گیرد. این مقام مس��ئول با  اشاره به اینکه 7۰درصد 
مردم برنج خارجی مصرف می کنند، بیان کرد: با احتس��اب مصرف 
ماهانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتن برنج خارجی، حداقل باید 4۰۰ تا 5۰۰ 
هزارتن برنج تا پایان سال وارد شود تا مردم  با مشکل افزایش قیمت 

و کمبود در بازار روبه رو نشوند.
دبی��ر انجمن واردکنن��دگان  برنج در پایان عرض��ه هر کیلو برنج 
خارجی با نرخ باالتر از ۸ هزار تومان را گرانفروشی دانست و گفت: 
با توجه به اختص��اص ارز 4۲۰۰ تومانی به واردات و افزایش جزئی 
قیمت های جهانی پیش بینی می شود که قیمت برنج خارجی نوسان 

چندانی در بازار نداشته باشد.

دولت: افزایش قیمت نان در دستور کار نیست
اتحادیه نانوایان: مشکل داریم، حل کنید

در حالی دولت با افزایش قیمت نان مخالف است که نانوایان این 
روزها مش��کالتی دارند و خواس��تار حل مشکل شان از سوی دولت 
هس��تند. به گزارش تسنیم، بیژن نوروز مقدم عضو اتحادیه نانوایان 
سنتی گفت: با توجه به افزایش هزینه ها، طبیعی بود که قیمت نان 

هم افزایش داشته باشد اما این گونه نشد.
وی افزود: دول��ت به دلیل رفاه مردم با افزایش قیمت نان مخالف 
است. بیژن نوروز مقدم گفت: با توجه به تورم 35درصدی، باید نان 
لواش 3۸۰ تومان می ش��د، اما بهای ن��ان لواش اکنون کمتر از این 

میزان یعنی ۲۱۰ تومان است.
وی با اشاره به مشکالت صنف نانوایی ها گفت: 9۰هزار نانوایی در 

سطح کشور وجود دارد که اکثریت آنها شراکتی هستند.
بی��ژن نوروز مقدم گف��ت: باید نرخ نانوایی ها مثل س��ایر صنوف، 

ساالنه اضافه شود تا مشکالت این صنف کم شود.
یزدان س��یف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران هم گفت: 

افزایش قیمت نان در دستور کار دولت نیست.
وی با بیان اینکه تالش شده تا هزینه های نان افزایش پیدا نکند، 

افزود: طرح بررسی کیفیت نان را هم در دستور کار داریم.
اصغ��ر پابرج��ا، رئی��س اتحادیه نانوایان س��نگکی ه��م راجع به 
مش��کالت نانواها گفت: با توجه به تورم ساالنه، قدرت خرید نانواها 
به شدت پایین آمده است. وی با تأکید بر اینکه نان ارزان در دست 
مردم، نباید از جیب نانوا باشد، گفت: با توجه به افزایش هزینه ها و 

تورم، نانوایی به صرفه نیست.

اخبـــار

یک مقام مس��ئول گفت نمایندگان پنج کش��ور ساحلی دریای خزر، 
ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری را تا پایان سال ۲۰۱9 میالدی 
تمدی��د کردند. به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان ب��ه نقل از وزارت 
جهاد کش��اورزی، مرتضی مهران پور در پایان دومین اجالس کمیسیون 
حفاظ��ت و بهره برداری منابع زنده آبی دریای خ��زر که در باکو برگزار 
ش��د، اظهارکرد: ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری از سال ۲۰۱۰ 

میالدی آغاز شده است.
وی افزود: برای نخستین بار در سال ۲۰۱۰ میالدی در جلسه روسای 
جمهوری پنج کش��ور ساحلی دریای خزر در باکو، صید تجاری ماهیان 
خاویاری برای پنج س��ال ممنوع اعالم ش��د و هر سال هم ممنوعیت در 

این زمینه تمدید می شود.
مهران پور ادامه داد: در اجالس امس��ال نیز تصمیم گرفته شد، حداقل 
تا پایان س��ال ۲۰۱9 میالدی ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری 
ادامه یابد و در جلسه آتی که سال آینده برگزار می شود، برای سال های 

بعد در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد.
وی درب��اره وضعی��ت ماهیان خاوی��اری دریای خزر گف��ت: گزارش 
ارائه ش��ده در اجالس باکو نشان دهنده این بود که با وجود ممنوعیت به 
کار گرفته شده، وضعیت ذخایر این ماهیان بهبود چندانی نداشته است.

مهران پ��ور ادامه داد: از ابتدای ممنوعیت صی��د ماهیان خاویاری بنا 
بود س��ازوکار اجرایی این موضوع تدوین شود که متاسفانه بنا به دالیلی 
این کار انجام نگرفته و در این کمیسیون تصمیم گرفته شد در اجالس 

کارگروه علمی که قرار است در نیمه اول سال ۲۰۱9 میالدی در روسیه 
برگزار ش��ود، این مساله بار دیگر رسیدگی و این ساز و کار اجرایی هم 

تدوین شود.
رئیس امور بین الملل س��ازمان شیالت ایران افزود: سهمیه صید سال 
۲۰۱9 می��الدی ب��رای ماهیان خاوی��اری و کیل��کا و گونه های مختلف 
برای اهداف تحقیقاتی و بازس��ازی ذخایر س��همیه کشور ها نیز در این 

کمیسیون مشخص شد.
وی گفت: قرار شد صید ماهیان خاویاری فقط برای بازسازی ذخایر و 
امور تحقیقاتی انجام گیرد و هر گونه صید تجاری این ماهیان همچنان 
ممنون اس��ت و در پروتکل اجالس هم آمده اس��ت که صادرات خاویار 

و گوشت این ماهیان برای سال ۲۰۱9 میالدی صفر و ممنوع است.
مهران پ��ور درب��اره نتای��ج دومی��ن اج��الس کمیس��یون حفاظت و 
بهره برداری منابع زنده آبی دریای خزر در باکو، گفت: در س��ال ۱393 
موافقتنام��ه جدید حفاظت و بهره ب��رداری از منابع زنده دریای خزر در 
آس��تاراخان روس��یه همزمان با اجالس روس��ای جمهوری امضا و یک 
کمیسیون جدید تاسیس شد که در قالب آن پارسال اجالس قبلی این 

کمیسیون برگزار شد.
رئیس گ��روه امور بین الملل س��ازمان ش��یالت ایران اف��زود: اجرای 
موافقتنام��ه مبارزه با صید غیرمجاز آبزی��ان در دریای خزر که تاکنون 
س��ه جلس��ه در این زمینه در ترکمنستان برگزار شده است، در اجالس 
باکو نیز بررس��ی و قرار ش��د که در جلسه بعدی مذاکرات در این زمینه 

ادام��ه پیدا کند. وی افزود: در عرصه علمی ی��ک کارگروه در قالب این 
کمیسیون تش��کیل و بنا شد و در نیمه اول سال ۲۰۱9 میالدی اولین 

جلسه این کارگروه در روسیه برگزار می شود.
این مسئول، گزارش کشور ها درباره عملکرد صیادی و بازسازی ذخایر 
در سال ۲۰۱7 میالدی را از موضوعات دومین اجالس کمیسیون عنوان 
کرد و فعالیت کمیس��یون حفاظت و بهره برداری منابع زنده آبی دریای 
خزر را اثربخش خواند و گفت: این تنها نهادی اس��ت که در کشور های 
حاش��یه خزر در رابطه با مسائل ش��یالتی فعالیت دارد و در پنج کشور 
مورد تصویب مجلس نیز قرار گرفته و باید تالش شود که این کمیسیون 

جایگاه بهتری پیدا کند.
رئیس گروه امور بین الملل و سازمان تخصصی شیالت ایران گفت: در 
این اجالس مصوب ش��ده که نماینده کمیسیون از این پس در جلسات 

بین المللی مثل فائو، سایتس و کنوانسیون تهران حضور داشته باشد.
مهران پور همچنین اعالم کرد که از ابتدای سال ۲۰۱9 میالدی طبق 
آیین نامه کمیس��یون، ریاس��ت دوره ای به مدت دو س��ال به جمهوری 
اس��المی ایران واگذار می ش��ود و جلس��ات کمیس��یون در ایران برگزار 

خواهد شد.
وی درب��اره همکاری با نهاد های بین الملل��ی مربوطه در زمینه حفظ 
منابع زنده آبی خزر گفت: در پروتکل دومین اجالس این کمیس��یون از 
همکاری و کمک س��ازمان های بین المللی و بخصوص فائو با کشور های 

حاشیه خزر در این زمینه استقبال شده است.

ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری در خزر تمدید شد

معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت کاال های 
اساس��ی و ضروری مورد نیاز مردم تامین شده و ارز 4۲۰۰ تومانی برای 

واردات آن تخصیص یافته است.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، 
مهندس علی اکبر مهرفرد اظهار کرد: در مجموع میزان واردات کاالهای 
اساس��ی و ارزی که به آن اختصاص یافته بیش��تر از مدت مش��ابه سال 

قبل است.
وی میزان افزایش تامین کاالهای اساس��ی را نس��بت به سال گذشته 

۱3 تا ۱4درصد عنوان کرد.
وی افزود: بخش��ی از این کاالها ش��امل نهاده ه��ا همچون ذرت، جو، 

کنجاله س��ویا اس��ت که به گوش��ت، مرغ و تخم مرغ تبدیل می شود و 
بخش دیگر که مصرف مس��تقیم انسانی دارد شامل برنج، گوشت قرمز، 
حبوبات و امثال آن اس��ت. مهرفرد با تاکید بر اینکه در ش��رایط کنونی 
صادرات محصوالت کشاورزی مدیریت و کنترل می شود، گفت: صادرات 
کاالهای��ی را که ب��ا ارز 4۲۰۰ تومان��ی تولید می ش��ود، از طریق وضع 

عوارض کنترل می کنیم و یا جلوی آن را می گیریم.
این مقام مس��ئول ادامه داد: نهاده هایی مانند س��موم، کود، داروهای 
دام��ی و کاالهای ضروری همچون برنج، روغن و گوش��ت در گروه یک 
کااله��ا قرار می گیرن��د و ارز 4۲۰۰ تومانی ب��رای واردات آن پرداخت 

می شود.

به گفته وی دام هایی که در مناطق مرزی وارد و کش��تار می ش��وند و 
دام ه��ای مولد نژاد که برای اصالح نژاد بومی اجازه واردات می گیرند در 

گروه کاالهای یک قرار گرفته و مشمول ارز 4۲۰۰ تومانی می شوند.
مهرفرد در ادامه افزود: کاالهایی که جزو اقالم اساس��ی مردم نیستند 
مانند خط تولید صنایع تبدیلی، اس��ب و برخی فرآورده های غذایی وارد 

سامانه ارز نیما می شوند.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر در 
زمینه سیس��تم های انتقال ارز با مس��ائلی روبه رو هستیم و با روش های 
مختل��ف ارز را انتقال می دهیم و امیدواریم در آینده ش��رایط انتقال ارز 

بهبود یابد.

رئیس اتحادیه فروشندگان مواد شوینده و پاك کننده از صادرات مواد 
شوینده به کشور هایی همچون عراق، سوریه و افغانستان خبر داد.

علیرضا رضایی قهرودی، رئیس اتحادیه فروش��ندگان مواد شوینده و 
پاك کننده، در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از افزایش قیمت 
مواد ش��وینده و پاك کنن��ده در بازار خبر داد و گف��ت: گرانی این مواد 
به دلیل کمبود مواد اولیه آنهاست، بنابراین اگر ارز دولتی به واردکننده ها 

داده شود قیمت ها به تعادل می رسد.

قه��رودی درب��اره صادرات مواد ش��وینده  گف��ت: مواد ش��وینده به 
کشور هایی همچون عراق، سوریه و افغانستان صادر می شود.

ب��ه گفته رئی��س اتحادیه فروش��ندگان مواد ش��وینده و پاك کننده، 
5۰درصد از تامین نیاز کشور در این بخش برعهده تولیدکنندگان داخلی 
اس��ت. وی با اش��اره به اینکه سودجویان از ش��رایط فعلی سوء استفاده 
می کنند، تصریح کرد: برخی از تولیدکنندگان به دلیل افزایش نرخ ارز، 
کاالیی را که با ارز ارزان تر تولید کرده اند به نرخ روز ارز می فروش��ند تا 

برای جایگزینی آن با مشکل مواجه نشوند که البته برای این موضوع نیز 
باید راهکاری اندیش��یده شود. رئیس اتحادیه فروشندگان مواد شوینده 
و پاك کنن��ده یادآوری کرد: امروز مردم س��عی می کنند در زمینه مواد 
بهداش��تی صرفه جویی کنند و به صورت مدیریت شده مصرف کنند این 
در حالی است که ما مردمی داریم که به بهداشت خود همیشه اهمیت 
داده اند. به گفته قهرودی، با تالش دولت در راس��تای رس��یدن به ثبات 

قیمت ارز می توان به بهبود شرایط این صنف امیدوار بود.

رشد 14درصدی تامین کاال های اساسی مورد نیاز مردم در سال جاری

صادرات مواد شوینده به کشورهای عراق، سوریه و افغانستان

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

آیا کسی به فکر ثبت نام کنندگان خودروهای 
داخلی و خارجی هست؟

ثبت نام کنن��دگان خودروهای داخلی و خارجی این روزها در یک 
س��ردرگمی بسیار بدی مواجه هستند که هر کدام به دلیل عجیبی 
ش��اهد آن هس��تند. خودروهای داخلی عمال با بازی خودروسازان 
داخل��ی به این اوضاع دچار ش��دند و ثبت نام کنن��دگان خودروهای 
خارج��ی نیز ب��ا ممنوعی��ت واردات خودرو عم��ال در یک وضعیت 
بالتکلیفی هس��تند که حتی کاری از ش��رکت های ط��رف قرارداد 

بر نمی آید ولی آیا کسی در وزارت صنعت به فکر این افراد هست؟
ب��ه گ��زارش پ��دال نیوز، ای��ن روزه��ا تجمعات م��ردم در محل 
ش��رکت های خودروس��از به یک رویه طبیعی و عادی تبدیل شده 
که به نظر خنده دار اس��ت چرا که این ش��رکت ها در حال حاضر با 
افزایش قیمت های بس��یار زیاد توانسته اند اوضاع مالی خود را رو به 
راه کنند ولی از تحویل خودروها به دلیل انتظار گرانی دوباره، س��ر 

باز می زنند!
 خل��ف وعده ش��رکت های داخل��ی نیز به اوج خود رس��یده و در 
مواردی همچون محصوالت رنو به نوعی یک خیانت علیه مش��تری 
نیز وجود دارد که از اعتماد او سوءاس��تفاده شده و به جای تحویل 
خودروه��ای باکیفیت رنو از آنها خواس��ته ش��ده ت��ا از محصوالتی 
مانن��د پراید و تیبا انتخاب کنند و یا پول بی ارزش خود را با س��ود 
3۰درص��دی دریاف��ت کنند که این ب��رای س��ال های آتی صنعت 

خودروسازی کشور یک اتفاق و سابقه بد به حساب می آید.
نکت��ه جالب در مورد پیش فروش های انجام ش��ده این اس��ت که 
ش��رکتی که به طور مثال 7۰ میلیون تومان از مش��تری به عنوان 
پیش پرداخ��ت دریافت کرده برای تحویل خودرو از نوس��انات ارز و 
مشکالت پیش رو در مورد آن سخن به میان می آورد ولی حرفی از 
اینکه مش��تری در هنگام پرداخت چیزی در حدود ۱5 تا ۲۰ هزار 
دالر پرداخ��ت کرده و حاال پیش پرداخت او چیزی در حدود 5 تا 7 

هزار دالر ارزش دارد، زده نمی شود!
به نظر می رس��د که نبود نظارت های کافی از سوی وزارت صنعت 
باعث ش��ده تا ش��رکت های خودروس��از و واردکننده که البته این 
روزها مش��کالت دیگری پیش رو دارند با اعمال قوانین خودساخته 
مشتریان را از این صنعت دور کنند. وقتی شرکت خودروساز حرف 
از افزای��ش هزینه ه��ای این چنینی می زند در حداق��ل انتظاری که 
مش��تری از او دارد، این است که باید همان طور که هزینه های خود 
را نرخ ارز محاسبه می کند، پیش پرداخت مشتری در زمان پرداخت 
را به حساب نرخ ارز ارزشیابی کرده و نرخ مناسب تری را به در زمان 

تحویل اعالم کنند. 
 یکی از نمونه های عجیب خودروهای پیش فروش ش��ده، بسترن 
B30 بهمن موتور اس��ت که نرخ رشد قیمت این خودرو بسیار باال 
بوده و هر ماه چیزی در حدود ۱۰ میلیون تومان به صورت میانگین 
به قیمت آن افزوده ش��ده تا مشتری که با قیمت ۶۰میلیون تومان 
اقدام ب��ه پیش خرید کرده حاال باید چیزی در حدود دوبرابر قیمت 

زمان ثبت نام به حساب بهمن موتور واریز کند!
 وضعی��ت وخیم تحوی��ل خودروهای داخل��ی و خارجی در همه 
محصوالت مش��اهده می ش��ود که از جمله آنها می توان به ساندرو، 
پ��ژو۲۰7، کوئی��ک، پ��ژو۲۰۰۸ ، ال 9۰ ، س��یتروئن C3 و حتی 
محصوالت پژو۲۰۶ اشاره کرد که وضعیت بهتری از بسترن ندارند!

پیش بینی اتفاقات بازار خودرو پس از 
آزادسازی قیمت

یک کارش��ناس خ��ودرو می گوی��د چنانچه آزادس��ازی قیمت 
خودرو به طور ش��ناور حرکت کند و توزیع خودروها نیز به موقع 

انجام شود، بی شک سفته گران 
و دالالن از ص��ف تقاضا خارج و از طرف دیگر حواله های جعلی 
نیز در جامعه برچیده خواهد ش��د. از این رو فرهنگ خرید برای 

متقاضیان واقعی قانون مند می شود. 
 به گ��زارش تجارت نیوز، در روزهایی ک��ه صنعت خودرو دچار 
چالش های متعدد ش��ده آزادس��ازی قیمت خودرو چه کمکی به 

این صنعت و همچنین و مردم خواهد کرد؟ 
 برخ��ی فع��االن خودروی��ی می گوین��د: در حال حاض��ر بازار 
خودروی کش��ور چندان رقابتی نیست و واردات نیز ممنوع است. 
با این حال، حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، پرونده 
آزادسازی قیمت را دوباره به جریان انداخته است. بر این اساس، 
خودروسازان و قطعه س��ازان و برخی کارشناسان معتقدند دولت 
بهتر اس��ت حاال که یاران��ه ارزی صنعت خ��ودرو را قطع کرده، 
قیم��ت را آزاد کند تا تولید آس��یبی جدی نبین��د. در مقابل اما 
عده ای هم بر این باورند که همزمان با آزادس��ازی قیمت خودرو 
تعرف��ه واردات کاهش یابد تا بلکه ب��ازار این صنعت روند رقابتی 

شدن را به خود بگیرد.
فربد زاوه، کارش��ناس بازار خودرو می گوید: چنانچه آزادسازی 
قیمت خودرو به طور ش��ناور حرکت کن��د و توزیع خودروها نیز 
به موقع انجام ش��ود، بی شک س��فته گران و دالالن از صف تقاضا 
خ��ارج و از طرف دیگر حواله های جعلی نی��ز در جامعه برچیده 
خواهد ش��د. از ای��ن رو فرهن��گ خرید برای متقاضی��ان واقعی 

قانون مند می شود. 
آزادسازی قیمت خودرو را کاهش می دهد 

 او می افزای��د: اگر در روند توزیع خودروها اختاللی پیش نیاید 
قیمت های تمام ش��ده خودرو نیز کاهش خواه��د یافت، بنابراین 
ش��رکت س��ازنده منافع کس��ب کرده و سود سرش��ار از تولید را 
در ح��وزه کیفی��ت خرج می کن��د. با پیدایش چنین سیس��تمی 
افراد دالل از بازارهای س��یاه خارج می ش��وند و ب��ه ازای آن نیز 

سرمایه گذاران جدید برای ورود به بازار عالقه مند می شوند. 
 زاوه می گوید: در ش��رایط جدید مدیران خودروس��ازی باید 
حواس شان به حلقه آخر تولید خودرو که همان تامین کنندگان 
قطعه ا ست، باشد چرا که در وضعیت کنونی انحصاراتی در بازار 
قطعات خودرو مشاهده می شود. همین انحصارها از گذشته دور 
تاکنون اجحاف را در حقوق مصرف کنندگان به دنبال داش��ته، 
بنابراین چنانچه می خواهیم این طرح با شکس��ت مواجه نشود 
بای��د دس��ت دالالن در تامین قطعات خ��ودرو را به کلی قطع 

کنیم. 
 

حرف وحدیث ه��ا درباره قیمت گذاری خودرو باال گرفته اس��ت. اخبار 
غیررسمی حاکی از آن است که قیمت گذاری خودرو پشت درهای بسته 
انجام و تصویب ش��ده است، اما خودروسازان و شورای رقابت فعال برای 

اعالم قیمت ها احتیاط می کنند! 
به گزارش پدال نیوز، این موضوع در حالی رخ می دهد که چندی پیش 
یک نامه در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد ایران خودرو قیمت 
پژو ۲۰۶ را تنها با اختالف جزئی با بازار آزاد نرخ گذاری کرده است؛ نامه ای 
که البته ایران خودرو تکذیب کرد و آن را جعلی دانس��ت. این حواش��ی از 
نشس��ت دیروز هیأت دولت دور نماند و خبرن��گاران از رضا رحمانی، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت گذاری خودرو پرسیدند و او هم جواب 
عجیبی داده اس��ت. رحمانی به خبرنگاران گفته اس��ت: »عرضه خودرو با 

قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار تصویب نخواهد شد.« 
 این پاس��خ به عقیده فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، تنها خیال 
دالالن را راح��ت کرده اس��ت و مصرف کننده همچنان گرفتار س��یکل 

معیوب قیمت گذاری خودرو و کیفیت های نازل است.
 حاال خودروس��ازان درس��ت در ش��رایطی ب��رای افزای��ش قیمت ها 
چانه زنی می کنند که سال هاس��ت گزارش های شرکت بازرسی کیفیت 
و اس��تاندارد ایران از وضع کیفی خودروهای ایران نتیجه تقریبا یکسانی 
دارد و هیچ گونه تغییر محسوسی درباره رشد کیفیت خودروهای ایرانی 
احساس نمی شود. این موضوع در حالی رخ می دهد که در دولت یازدهم 
محمود واعظی که سکاندار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بود، سه 
 س��ال مقابل تغییر قیمت اپراتورها و مخابرات ایستاد و افزایش قیمت ها 

را مش��روط به افزایش کیفی��ت خدمات مخابراتی و ارتباطی دانس��ت. 
در وزارت صنعت اما مس��أله کیفیت خ��ودرو گویا اهمیت چندانی برای 
متولیان ندارد و درخواست افزایش قیمت خودروسازان بی چون و چرای 

خاصی پذیرفته می شود.
 حاشیه سود گزاف برای دالالن 

 در حال��ی که اختالف ش��دید قیمت خ��ودرو در کارخانه و بازار آزاد 
حاش��یه س��ود گزافی برای دالالن رقم زده اس��ت، رض��ا رحمانی، وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت با اش��اره به اینکه تعیی��ن قیمت جدید برای 
خودروهای مش��مول قیمت گذاری در حال بررس��ی در کارگروه تنظیم 
بازار اس��ت، گفته اس��ت: »ه��ر آنچه  ک��ه در قرارداد خودروس��ازان با 
مش��تریان وجود دارد، مالك است. بسیاری از افزایش  قیمت خودروها 
تا کمتر از 5 درصد قیمت بازار  س��خن گفته اند که اینها براساس حدس 

و گمان و نظر شخصی است.« 
 وزی��ر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: »در حال حاضر  س��ازمان 
حمای��ت در ح��ال انجام بررس��ی های الزم براس��اس اس��ناد و مدارك 

خودروسازان است و در این زمینه  ان شاء اهلل نظر خواهد داد.« 
 رحمانی با تأکید بر اینکه من به دنبال س��اماندهی صنعت خودرو در 
بخش های مختلف ازجمله قیمت، ساخت داخل، ارتباط با قطعه سازان و 
قراردادهای پیش فروش هستم، خاطرنشان کرد: »قطعا آنچه که درباره 
ف��روش خودروی خودروس��ازان به قیمت 5 درصد کمت��ر از قیمت بازار 
مطرح شد، تصویب نمی شود. آنچه که در این زمینه  مطرح شد، آن بود 
که برخی از خودروسازان پیش��نهاد کردند که خودروهایی که مشمول 

قیمت گذاری نمی شوند را به قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند 
تا قیمت ها را کاهش دهند اما در این زمینه  قطعا کارگروه تنظیم بازار 

افزایش معقولی را تصویب خواهد کرد.« 
 نگران قیمت گوشت و نان نیستند نگران قیمت 405 هستند!

  این موض��وع درحالی رخ می دهد که فربد زاوه، کارش��ناس صنعت 
خ��ودرو، می گوید که ش��ورای رقابت و دولت نه تنه��ا در قیمت گذاری 
خودرویی که زیر 45 میلیون تومان اس��ت، دخال��ت می کنند که اجازه 
نمی دهن��د کارخانه   هایما و مزدا 3 خودروی 3۰۰ میلیون تومانی را هم 

براساس منطق اقتصادی بفروشد.
  او می گوید که برایش عجیب اس��ت وزارت صنعت نگران قیمت نان 
و گوش��ت نیس��ت اما نگران قیمت پژو 4۰5 اس��ت! مگر قیمت گذاری 
خودرو چقدر اس��تراتژیک و حیاتی اس��ت که دولت ها حاضر نیستند از 
قیمت گذاری دس��توری دست بکشند؟! زاوه ادامه می دهد که نمی فهمد 
چرا دولت ها اجازه نمی دهند خودروساز خودرویش را به قیمتی بفروشد 
که خودش تش��خیص می دهد درس��ت اس��ت و چرا اج��ازه نمی دهند 
تعرفه ها ارزان ش��ود ت��ا مصرف کننده خودش تش��خیص بدهد که چه 

خودرویی بخرد؟!
 این کارش��ناس خودرو تأکید می کند تا زمانی که وضع این است که 
دولت در قیمت گ��ذاری خودرو دخالت کند هرگز نباید انتظار داش��ته 
باش��ید ک��ه تویوتا و هیوندای برای تولید و فروش ب��ه بازار ایران بیایند 
و مصرف کنن��ده بتواند خودرویی را ب��ه دور از زورگویی انحصار طوالنی 

خودروسازان ورشکسته خریداری کند. 

گره کور قیمت گذاری خودروهای داخلی باز می شود؟

در ش��رایطي که براس��اس نیازهاي داخلي طي یک س��ال اخیر بین 
۶۸4۱ دس��تگاه خودروی وارداتي ثبت س��فارش شده اس��ت اما هنوز 
۱۸4۱ دس��تگاه خودروی وارداتي ثبت  سفارش شده در گمرگات جنوب 
ترخیص نشده اس��ت و موجبات ضرر و زیان خواب سرمایه و همچنین 
بیکاري بس��یاري از فعاالن این حوزه مهم اقتص��ادي را به وجود آورده 
اس��ت. به گزارش پدال نیوز؛ طي چند ماه اخیر انتش��ار خبر تس��هیل 
ترخیص کاالهای ضروری از گمرك به اس��تثنای خودرو، این س��وال را 
در ذهن ایجاد کرد که مش��کل مراج��ع مربوط با مبحث واردات خودرو 
به کش��ور چیس��ت و اگرچه خودرو در زمره کاالهای اساس��ی به شمار 
نمی آید اما ترخیص آن ها از گمرك در تعدیل قیمت بازار خودرو کمک 

شایانی می کند.
  واردات خودرو به کش��ور حدود دو سالی است به یکی از اصلی ترین 
دغدغه های صنعت خودروی کش��ور بدل ش��ده است. باز و بسته شدن 
س��ایت ثبت س��فارش، وضع تعرفه واردات گزاف، اعمال ممنوعیت های 
گاه و بی گاه و ... ضربه سختی به گوشه و کنار تنه اقتصاد کشور زده اما 

هنوز هم  مشکالت باقی است.
 در ش��رایطي که گفته می ش��ود چیزی در ح��دود ۲۰هزار خودروی 
وارداتی در گمرکات کشور خاك می خورد و مشکالت متنوع اقتصادی و 
سیاسی اخیر صنعت خودروسازی اجازه ترخیص و ورود آن ها به کشور 
را نمی دهد. هرچند به عقیده برخی کارشناس��ان ورود این خودروها به 

بازار مش��کل چندانی از حباب بزرگ قیم��ت خودروها کم نمی کند اما 
خاك خوردن آن ها در گمرکات کش��ور هم چیزی جز ضررهای انباشته 
به همراه ندارد.   همه این موارد پیش از آن است که بخواهیم به مبحث 
بس��یار مهم ت��ر واردات خودرو پیله کنیم و زیر و ب��م چرایی منع آن را 
بیابیم. با این اوصاف همچنان این پرسش مطرح است که مشکل مراجع 

مربوط به صنعت خودروسازی با مقوله واردات خودرو در کجاست؟ 
 رویکرد دولت نسبت به مقوله واردات خودرو 

 واردکنن��دگان خودرو معتقدند هنوز در جزییات کار مانده اند و هنوز 
نمی دانند که چرا دولت چنین سیاستی را پیش گرفته است، اما یکی از 
دالیل آن برداش��ت های اشتباه از تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا 
بر صنعت خودروس��ازی کشور است و برخی افراد خاص تصور می کنند 
واردات خودرو به کشور همسو با تحریم های خودرویی آمریکا، به صنعت 
خودروسازی کشور لطمه وارد و آمریکا را به هدفش نزدیک تر می کند.

 این تفکر در تضاد کامل با حقیقت اس��ت. منع واردات خودرو باعث 
ایج��اد زخمی بزرگ بر پیکره صنعت خودروی کش��ور ش��د که یکی از 
مهم ترین آنها تخریب بازار رقابتی و ایجاد انحصار در خودروسازی است.
  کسانی که در بخش خودروسازی فعالیت می کنند ادعا می کنند که 
آمریکا صنعت خودروی کش��ور را به ای��ن دلیل در اولویت اول قرار داد 
چون ایران از دیدگاه خودروس��ازی بس��یار موفق است و پرسنل بسیار 
زیادی در صنایع وابس��ته آن مشغول هس��تند پس از این رو می توانند 

این صنع��ت را زمین گیر کنند. در نتیجه ما نبای��د با واردات خودرو بر 
این تحریم ها دامن بزنیم. این استداللی است که آن را درست نمی دانم 
چراکه تولید و خودروسازی ما با مقوله واردات هیچ نسبتی ندارد و اگر 
ای��ن صنعت بتواند محصول خوب تولید کند واردات نمی تواند جای آن 

را بگیرد. 
 دست های پشت پرده منع واردات خودرو 

 صنعت خودروسازی در این میان می خواهد آنچه خود در ذهن دارد 
را پیاده کند و در این مسیر هم تاکنون بسیار موفق عمل کرده است.

  مافیاي خودروسازی کشور تا به این اندازه قدرتمند است که بتواند 
سلیقه و خواست شخصی خود را بر صنعت تحمیل کند زیرا خودروسازی 
به اندازه ای قدرتمند است که در اولین روز حضور وزیر جدید صمت بر 
صندلی این وزارت، قانون مصوب اس��قاط توسط خودروسازان با دستور 
وزیر ملغی اثر ش��د و در نتیجه آن خودروس��ازان از مقوله اسقاط حذف 
شدند. هرچند این مهم پیش تر نیز بارها مطرح شد و در حقیقت فشار 
اس��قاط ب��ر دوش واردکنندگان بود اما بهانه تصوی��ب این قانون در آن 
زمان عدم افزایش قیمت محصوالت خودروس��ازان داخلی عنوان ش��د 
اما چرا موضوع افزایش قیمت چشمگیر خودروهای تولید داخل در این 
روزها دیگر همچون س��ابق اهمیت ندارد و به آن پرداخته نمی شود؟ و 
باید توجه داش��ت که وضع قوانی��ن این چنین به بهانه حمایت از تولید 
داخل و اشتغال به نفع عده ای خاص در صنعت خودروسازی تمام شد.

دول��ت برای جلوگیری از افزایش تورم زیر بار افزایش قیمت خودرو 
نمی رود تا از عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن جلوگیری کند در 
حالی که سرکوب قیمت در میان مدت و افزایش حجم بیکاران، بحران 
اجتماع��ی و امنیت��ی ایجاد می کن��د و در نهایت منج��ر به نارضایتی 

شدیدی در جامعه می شود.
به گزارش پرشین خودرو، انتظار می رفت با شدت گرفتن بحران در 
صنعت خودرو و قطعه س��ازی کش��ور، دولت و وزارت صمت نسبت به 
وضعی��ت موجود حرکت جدی را آغ��از و تصمیم جدیدی درخصوص 
قیم��ت خودرو اتخاذ کند. حال، ش��دت بی��کاری و افت تولید در این 
صنای��ع به حدی در این روزها رس��یده که مجلس نیز حامی و مدافع 
این صنعت مهم در کشور شده است، به طوری که جدیدترین نشست 
قطعه سازان و خودروسازان با رئیس مجلس شورای اسالمی در آخرین 

روزهای هفته گذشته برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت که وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت، رئیس کل 
بان��ک مرک��زی، مع��اون بانک��ی وزیر ام��ور اقتصاد، رئی��س گمرك، 
مدیران خودروس��ازی س��ایپا و ایران  خودرو و از بخش خصوصی نیز 
نمایندگان��ی از اتاق بازرگانی و اصناف و تش��کل های تولیدی حضور 
داش��تند، علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی، وزارت صنعت 
را تهدید کرد در صورتی که درخصوص وضع موجود و افزایش قیمت 

خودرو تصمیم گیری نکند، در جلس��ه سران سه قوه در این خصوص 
تصمیم گیری می شود.

گفته می شود در این نشس��ت رئیس مجلس با انتقاد شدید نسبت 
به تاخیر در اعالم قیمت جدید خودروها به حجم بزرگ اش��تغال در 
این صنعت اشاره و عنوان کرده است »تعطیلی و بیکاری شرکت ها به 
طور قطع تظاهرات و موج منفی ش��دید اجتماعی را به دنبال خواهد 

داشت و باید جلوی این مشکل را گرفت.«
در این نشس��ت رئیس کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید و نظارت 
بر اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44 مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه هدف از برگزاری این نشس��ت بررسی مش��کالت ایجادشده به 
واس��طه تحریم در واحدهای تولیدی است بیان کرده است: »صنعت 
خودرو به دلیل اش��تغال چند صد هزار نفری دارای س��هم چشمگیر 
ارزش افزوده در اقتصاد کش��ور است و در صورتی که مورد بی توجهی 
قرار گیرد غیر از مسائل فنی با مسائل کارگری جدی مواجه می شود.«
حمیدرضا فوالدگ��ر با توجه به تبعات خروج ش��رکت های اروپایی 
مانن��د پژو و رنو از ایران در خصوص تامین قطعات گفته اس��ت: »در 
حال حاضر مطالبات قطعه س��ازان از خودروسازان حجم بسیار زیادی 
دارد حتی پیش فروش هایی که صورت گرفته نتوانسته سهم بسزایی از 
مطالبات قطعه س��ازان را برآورد کند، اگر قطعه سازان نیز دچار تعدیل 

نیرو ش��وند بح��ث کارگری و اجتماعی دارد و از س��وی دیگر زنجیره 
تامین صنعت خودرو با مشکل جدی مواجه می شود.«

این عضو کمیس��یون صنایع مجلس همچنین درخصوص مس��ائل 
مطرح در این نشست در مورد قیمت خودرو اضافه کرده است: »برخی 
از موارد مطرح ش��ده مانند تصمیم  گیری درخصوص قیمت خودرو با 
توجه به بررسی دقیق کارشناسی که در زمینه قیمت تمام شده، انجام 
شده است و ادامه آن باید به دولت محول شود که در صورت نیاز این 
موضوع به شورای هماهنگی سه قوه ارجاع داده خواهد شد. همچنین 
در این جلسه مقرر شد وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری های الزم 

در این زمینه را انجام دهد.«
 صحبت ه��ای رئیس کمیس��یون وی��ژه حمایت از تولی��د در حالی 
حکایت از حمایت قاطع مجلس از صنعت خودرو و قطعه سازی کشور 
دارد که براس��اس اظه��ارات دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی 
کش��ور نشس��ت فعلی مجلس با صنعتگران و تولیدکنندگان هرچند 
نشس��ت بس��یار خوبی بوده و مس��ائل مط��رح در ای��ن صنعت مورد 
تایی��د اعضای حاضر در این نشس��ت و رئیس ق��وه مقننه قرار گرفته 
اما همچون س��ایر جلسات که در ۲۰ روز گذش��ته برگزار شده است 
تاکنون خروجی چندانی را برای قطعه سازان و خودروسازان به همراه 

نداشته است!

ورشکستگی 90درصد شرکت های واردکننده خودرو

 علت اصلی ممنوعیت واردات خودرو کجاست؟

تهدید وزارت صنعت توسط رئیس مجلس

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
یکشنبه
11 آذر 1397

شماره 1210



کسب و کارامـروز8

مدیر دفتر تجاری س��ازی فن��اوری و اش��تغال دانش آموختگان جهاد 
دانشگاهی البرز با اشاره به ایجاد مرکز تسهیلگری کسب و کار در استان 
گفت این مرکز در پی آن است به مراجعه کنندگان کمک کند تا با کاهش 

تاثیرات موانع فردی و اجتماعی در به کار بردن 
توانای��ی خود و همچنی��ن افزایش اعتماد به 
نفس و توانایی تصمیم گیری درست در ایجاد 
تغییر یا توسعه کسب و کار خود اقدام کنند. 
ابوالحسن قاسمپور در گفت وگو با ایسنا، گفت: 
در دهه های اخیر، نهادهای اقتصادی و سیاسی 
با شتاب فزاینده ای از تغییرات در جهان کسب 
و کار و جهان درهم تنیده ارتباطات و تعامالت 
و پیوندهای تأثیرگذار محیط بر شرایط دنیای 
کسب و کار مواجه و رودررو شده اند. قاسمپور 
ادامه داد: در واقع جهان کسب و کار همچون 
اکوسیستم شده است که در آن کسب و کارها 
به ناچار با عوامل محیطی مثل منابع انسانی، 

منابع اقتصاد، اجتماع، سیاست، فرهنگ، تعلیم و تربیت، قوانین و مقررات، 
جهان فیزیکی و طبیعی، ظهور بی کنترل تکنولوژی و نهادها و سازمان ها 
رواب��ط متقاب��ل دارند و بقای آنها تا حدود زیادی به هم وابس��ته اس��ت. 

وی خاطرنش��ان کرد: تغییرات اجتماع��ی و اقتصادی، فرآیندی پیچیده، 
نامنظم، س��اختارنیافته و اغلب غیرقابل کنترل است و پذیرش تغییرات 
و تأثیر محیط بر فرآیند کسب و کار موجب تغییراتی در نگرش و مبانی 
فکری سیاستگذاران و ذی نفعان اقتصادی، 
اجتماعی و سیاس��ی برای تس��هیلگری در 
جهت بهبود کس��ب و کار همراه شده است 
ک��ه رویکرد قوانی��ن و برنامه های توس��عه 
اقتصادی و اجتماعی نشان دهنده تغییراتی 
است که در ذهنیت سیاستگذاران روی داده 
است. این مسئول افزود: از آنجایی که یکی 
از اهداف راهبردی برنامه های توس��عه نظام 
جمهوری اس��المی تاکید ب��ر بهبود محیط 
کس��ب و کار ب��وده و ب��ا تدوی��ن قوانین و 
برنامه های عملیاتی تمام تالش و همت خود 
را در این حوزه صرف می کند، مانند تصویب 
قانون اجرای سیاس��ت های کل��ی اصل 44 
قانون اساس��ی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع 
تولید و تش��کیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که نماگر 

توجه به بهبود محیط کسب و کار هستند.

مدیرکل س��ابق فنی و حرفه ای تهران گفت مدرك گرایی در جامعه 
یکی از موانع توس��عه کارآفرینی اس��ت. عدم توجه به بخش خصوصی  
دیگر عامل محدودکننده است. همه چیز دولتی است و بخش خصوصی 

ضعیف است.
ب��ه گزارش مهر، مجی��د تهرانیان، با بیان 
اینکه در نظام آموزش��ی ما در دو س��ه دهه 
بوده ایم،  »بی کارآفرین��ی«  گرفت��ار  اخی��ر 
گف��ت: ام��ا اخی��را زمینه س��ازی فرهنگی 
خوبی ایجاد شده است. علی رغم اینکه باید 
نگاه های خالقانه ای وجود داش��ته باش��د و 
دانش آموزان خالقی تربیت شوند، اما نباید 
فراموش کرد که قرار نیست همه کارآفرین 
باشند و بخشی باید مهارت کسب و کارها را 
بیاموزند. آموزش عمومی و همگانی کسب و 
کار و آموزش خاص کارآفرینانه باید توامان 

صورت گیرد.
مدی��رکل س��ابق م��دارس غیردولت��ی آم��وزش و پرورش ب��ا بیان 
اینکه برخ��الف برخی اظهارات که آموزش در م��دارس به درد آینده 
نمی خورد، گفت: نمی توان اینگونه قضاوت کرد. آموزش های ریاضیات 

و حساب و کتاب کردن و بسیاری موارد دیگر به درد آینده می خورند 
اما در موضوع نوآفرینی نیاز به کار بیشتری وجود دارد.

تهرانی��ان ادام��ه داد: مدرك گرایی در جامعه یکی از موانع توس��عه 
کارآفرین��ی اس��ت. عدم توج��ه به بخش 
خصوصی  دیگر عامل محدودکننده است. 
همه چیز دولتی اس��ت و بخش خصوصی 
ضعی��ف اس��ت. وقت��ی بخ��ش خصوصی 
تضعیف ش��ود نوآفرینی چندان جایگاهی 

پیدا نمی کند.
وی اظهار کرد: بخ��ش خصوصی با این 
نگاه های بدبینانه نمی تواند توس��عه یابد و 
به یک اقدام فرهنگی گس��ترده نیاز دارد. 
چند دهه اس��ت درب��اره اهمی��ت بخش 
خصوصی سخن می گوییم اما از مشکالت 
این امر کاس��ته نمی شود. از دیگر سو باید 
نگاه ه��ای کم��ی در جامعه ب��ه نگاه های 
کیفی تغییر کن��د. جریان آمارگیری های کمی و ش��اخص های کمی 
باعث شده مبنای بودجه ریزی هم همین باشد و به شاخص های کیفی 

توجه نشود.

مدرک گرایی مانع توسعه کارآفرینیایجاد مرکز تسهیلگری کسب و کار در استان البرز

قیف فروش که گاهی به نام قیف درآمد هم ش��ناخته می ش��ود، مسیری است 
که یک مش��تری راغب، طی می کند تا به مشتری واقعی شما تبدیل شود. کمتر 
ابزاری را س��راغ داریم که بتواند به اندازه  قیف فروش، یک کس��ب و کار را سودآور 
کرده و آن را رش��د دهد. قیف فروش همان فرآیند فروش اس��ت که در مس��یر 
آن، مش��تریان بالقوه را به س��مت ش��ناخت و خرید محصول یا خدمات، هدایت 
می کنیم. در طول این مسیر، میزان آگاهی و اشتیاق مشتری به محصول خود را 
افزایش داده، با او بر سر قیمت و دیگر جزییات فروش مذاکره می کنیم و در نهایت 
می توانیم محصول مان را به او بفروش��یم. به نظر مثل آب خوردن اس��ت، اینطور 
نیس��ت؟ در واقع، پیاده س��ازی درس��ت و اجرای اصولی قیف فروش و نیز ترسیم 
بهینه  مس��یر مش��تری می تواند میزان عایدی ها و درآمد کسب و کارها را به شکل 
انفجاری افزایش دهد. اما اگر این فرآیند به درس��تی اجرا نش��ده یا از اساس کنار 
گذاشته شود، متحمل هزینه  و زیان  بسیاری خواهیم شد. براساس مطالعه ای که 
نتایج آن در س��ایت موسس��ه  سیلزفورس منتشر شده اس��ت، حدود ۶۸درصد از 
شرکت های تحت مطالعه، حتی زحمت ارزیابی و بررسی قیف فروش شان را هم به 
خود نداده اند. نتیجه  اهمال در پیاده سازی قیف فروش، از دست دادن فرصت های 
فروش و درآمدهای حاصل از آن اس��ت.  در صورتی که سازمان تان دارای الگویی 
منسجم برای ترسیم مسیر سفر مشتری و تبدیل سرنخ ها به مشتریان وفادار است، 
اما باز نتایج مورد انتظار را به دست نمی آورید، باید در استراتژی خود تجدیدنظر 
کنید. در اینجا به بررسی 3 عاملی می پردازیم که نشان می دهد قیف فروش شما 

نیازمند بهبود است:
 مسیر خرید مشتری دشوار و پُرپیچ و خم است

قیف فروش استعاره ای برای توصیف فرآیند فروش است. ابزاری که با استفاده از 
آن می توانیم بر روند فروش و نیز مسیر خرید مشتری نظارت کنیم. جابه جایی و 
حرکت مشتری در مراحل مختلف قیف فروش باید روان باشد. اگر روندی که در 
پیش گرفته اید مشتری را گیج و سرگردان می کند، چگونه انتظار سودآوری دارید؟
ب��ه این ترتیب، مصرف کنندگان بالقوه قب��ل از آنکه حتی یک قلم محصول به 
سبد خرید خود اضافه کنند، از چرخه  فروش  خارج خواهند شد. حال اگر فرآیند 
خرید نیز موجب گمراهی و گیج ش��دن مصرف کننده شود، دلیل آن پیچیدگی و 
طوالنی بودن این فرآیند است. به طور مثال اگر مشتری پیش تر از ما خرید کرده 
و عالقه خود را به محصوالت مان نش��ان داده است، دیگر نیازی به پیچیده کردن 
مسیر خریدهای بعدی او با تکمیل فرم های متعدد و ورود چندباره اطالعات وجود 
نخواهد داشت. چنین روندی تنها منجر به افزایش نرخ پرش )درصدی از مشتریانی 
که وارد فروش��گاه می شوند و بدون هرگونه تعامل با فروشنده و محصوالت و پس 
از نگاه کردن و بررس��ی آنها، خارج می ش��وند( و کاهش نرخ تبدیل بازدیدکننده 
به مش��تری وفادار می ش��ود. اگر وب سایت کاربرپس��ندی ندارید، سریع تر دست 
به کار ش��وید و دستی به س��ر و روی آن بکشید. به این ترتیب وضعیت وب سایت 
ش��ما ارتقا یافته و به م��رور زمان، تعداد کاربرانی ک��ه مدت زمان طوالنی تری در 
وب سایت  حضور دارند افزایش پیدا می کند. ضمنا می توانید ترتیبی اتخاذ کنید 
که ویترین گردها و بازدیدکننده ها را به مش��تریان راغب و خریداران وفادار تبدیل 
کنید. برای تحقق این هدف باید تا حد امکان به ساده س��ازی فرآیندها بپردازید. 
مراحل زائد و بخش هایی که مشتری را به دردسر می اندازد حذف کنید. در نتیجه 

می توانید فرآیند خرید آنها را ساده  و لذت بخش کنید.
تعداد مشتریان وفادار شما کم تر از پیش بینی های تان است

اگر بنا دارید که برای کس��ب وکارتان قیف فروش طراحی کنید، باید از همین 
حاال چشم اندازی از وضعیت پیش رو داشته باشید. به طور مثال باید بدانید که در 
آینده انتظار چه تعداد مشتری وفادار را خواهید داشت. در واقع، اگر میزان فروش با 

پیش بینی ها همخوانی ندارد، پس قطعا یک جای کار ایراد دارد، اما چرا؟
احتماال هر یک از ما پاس��خی متفاوت برای این سوال داریم. اما می توان گفت 

که دلیل اصلی، عدم توانایی در گلوگاه های قیف فروش است. اگر در همان وهله 
اول نتوانید مشکل را تشخیص بدهید، در ادامه نیز پیشرفتی حاصل نخواهد شد و 
نقشه های تان نقش بر آب می شود. بنابراین، بکوشید با دنبال کردن دو راهکار زیر، 

نشتی ها و اشکاالت قیف فروش خود را زودتر شناسایی کنید:
از گوگل آنالیتیکس برای پیگیری و رصد پیشرفت قیف فروش 

خود استفاده کنید
گ��وگل آنالیتیکس هر اطالعاتی را ک��ه در مورد قیف فروش خود نیاز دارید در 
اختیارتان قرار می دهد: چه تعدادی از بازدیدکننده ها روی صفحه  فرود شما کلیک 
کرده اند، بیشترین زمان خود را کجا صرف کرده اند، در کدام نقطه از سایت خارج 
شده اند، خرید آنها تا زمان تکمیل شدن چه میزان طول کشیده است و اطالعاتی 
ارزش��مند از این دس��ت. با تجزیه و تحلیل این داده ها، می توان دریافت که برای 
بهبود قیف فروش، باید بیش��تر در کجا وقت بگذاریم. این فرآیند نهایتا به فروش 

بیشتر منتهی خواهد شد.
تست A/B را اجرا کنید

تس��ت A/B نیز برای مقایسه یک آزمایش در دو حالت مختلف A و B به کار 
می رود. به زبان ساده تر تست A/B روشی برای ارزیابی دو یا چند نسخه  متفاوت 
از یک موضوع محس��وب می ش��ود. می توان به کمک آن دریافت که کدام روش 
بازاریابی برای مش��تری معنادار است و نتیجه بهتری را برای موفقیت کسب و کار 
به همراه خواهد داش��ت. متاس��فانه طبق آمار موسسه اینوسپ، تنها 44درصد از 
شرکت ها از این ابزار مهم در استراتژی بازاریابی خود استفاده می کنند. اشتباهی 
که می تواند شدیدا به کسب و کار شما آسیب برساند. جزییات می تواند تفاوتی عمده 
در نگاه مشتریان ایجاد کند. از طریق آزمون A/B می توان دریافت که چه عواملی 
موجب فروش بیش��تر ش��ده و کدام عوامل مش��تری را رویگردان می کند. گاهی 
مواردی به سادگی ترکیب رنگی و امالی کلمات در وب سایت شما می تواند موجب 
لغزش فروش و کاهش نرخ تبدیل ش��ود، بنابراین ارزش��ش را دارد که نسخه های 

مختلف راهکار خود را مقایسه و آزمون کنید.
 به مشتریان قدیمی توجه نمی کنید

درست نیست که تمام وقت و منابع خود را برای جذب مشتری های جدید صرف 
کرده و  از مشتریان موجودتان غفلت کنید. طبق آمار Business.com، مشتریان 
وفادار، حدود ۶7درصد بیشتر از مشتریان جدید خرید می کنند. مشتریان قدیمی، 
منبعی بزرگ برای افزایش درآمدهای ش��رکت محس��وب می شوند و نمی توان به 
سادگی از کنار این فرصت گذشت. بسیاری از کسب و کار ها تصور می کنند که به 
محض آنکه مشتری خرید می کند، قیف فروش نیز به پایان می رسد، اما این دیدگاه 
هم درست نیست. اگر مشتریان قبلی شما تنها به اندازه نصف مشتریان جدیدتان از 
شما خرید کنند، ارزشش را دارد که برای آنها وقت صرف کرده و میزان ارتباطات 

خود با آنها را توسعه دهید. پیگیری مشتریان نیز اهمیت دارد.
براس��اس مطالعه لید ریس��پانس منیجمنت، اگر شرکتی بتواند ظرف همان 5 
دقیقه   ابتدایی پس از تماس اولیه  مشتری با او ارتباط بگیرد و مورد وی را تمام و 
کمال پیگیری کند، ۲۱ برابر احتمال بیشتری برای تبدیل او به خریدار وجود دارد، 
اما اگر از مش��تریان قبلی تان غافل شوید، درآمد بسیاری را از دست خواهید داد؛ 

چراکه آنها اصلی ترین منبع درآمدزایی کسب و کارتان هستند.
بررس��ی کنید که مش��تری چه فرآیندی را در هنگام خری��د طی می کند. آیا 
بالفاصله بعد از اینکه مش��تری از ش��ما خرید کرد، پیامی برای او ارس��ال و بابت 
پیوستن به گروه خریداران تان از او تشکر می کنید؟ به این ترتیب مشتری احساس 
می کند برای او ارزش قائل هستید. آیا گاه گدار جویای حال مشتریان می شوید و 
پیشنهادات یا تخفیف های جذاب برای او ارسال می کنید؟ در دنیای سریع امروز، 
یک پیام قدردانی به مخاطب یادآوری می کند که شما زمانی را صرف کرده و برای 
ENTREPRENEUR/zoomit: وی ارزش قائل شده اید.                  منبع

نشانه هایی از اشکاالت اساسی در قیف فروش کسب وکار

دریچــه

برنامه تلویزیونی پرسش��گر با موضوع »چالش های آم��وزش کارآفرینی در 
نظام آموزش��ی« روی آنتن رفت. در این برنامه رحیم سرهنگی مدیرکل دفتر 
توس��عه کارآفرینی وزارت کار درباره کارآفرینی گفت منظور ما از کارآفرینی، 
نوآفرینی است. توسعه نوآفرینی و کارآفرینی ریشه حل مشکالت کشور است 
در کشورهایی چون کره، کل اقتصادشان توسط ۲۰ شرکت مشهور می چرخد. 

مسئله ما هم نوآفرینی است و نه هر نوع اشتغالی.
به گ��زارش مهر، وی افزود: کش��ورهایی که بتوانن��د نوآفرینی ای را در پی 
بگیرند که فضای صنعت آن کشور را تغییر دهد، همان عامل توسعه می شود. 
ف��رد نوآفرین طور دیگری فکر می کند و محصولی ارائه می کند که خواهان و 

بازار خود را دارد.

محتوای آموزشی به درد بازار کار 
نمی خورد 

یکشنبه
11 آذر 1397
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مدیرکل دفتر اشتغال و کارآفرینی بهزیستی کشور، گفت بانک ها در 
تامین تسهیالت برای مددجویان بهزیستی همکاری خوبی با ما ندارند.
به گزارش مهر، مهناز کاش��ی در نشس��تی خبری با توجه به اینکه 

مناب��ع بانکی جه��ت اعطای تس��هیالت به 
مددجویان بهزیس��تی قرض الحس��نه است، 
اف��زود: با یک رون��د واحد این تس��هیالت 
ب��ه مددجویان داده نمی ش��ود. وی با اعالم 
اینکه ۱5 بانک، عامل اعطای تس��هیالت به 
مددجویان بهزیس��تی هستند، گفت: برخی 
بانک ها براس��اس رویه مش��خصی اقدام به 
پرداخت وام نمی  کنند. کاش��ی در ادامه به 
روال کار در س��ازمان بهزیستی در خصوص 
پرداخت  مددجوی��ان  ب��ه  خدمات رس��انی 
و اف��زود: بهزیس��تی در تامی��ن اش��تغال 
مددجویان، تس��هیلگری اشتغال می کند و 

وظیفه اش ایجاد شغل نیست.
وی با بیان اینکه مهارت های فنی، کسب و کار و مهارت های زندگی 
از جمله این وظایف اس��ت، عنوان کرد: ما ساالنه تعهد داریم 5۰ هزار 
ش��غل برای مددجویان در سراسر کش��ور ایجاد کنیم که ۲734شغل 

سهم استان فارس است. مدیرکل دفتر اشتغال و کارآفرینی بهزیستی 
کش��ور در عی��ن حال با تصریح اینکه به ط��ور معمول افراد ۱۸ تا 5۰ 
س��ال که مراحل آماده سازی شغل را طی کرده باشند، در اولویت کار 
قرار دارند، افزود: س��ازمان بهزیستی 4.5 
میلیون نفر تحت پوش��ش دارد که یک و 
نیم میلیون متقاضی کار هس��تند. کاشی 
ب��ا این ح��ال تاکید ک��رد: تم��ام افرادی 
ک��ه ب��ه نوع��ی دارای معلولیت هس��تند 
توانمندی ه��ای دیگ��ری دارند ک��ه برای 
کارآفرینی مفید اس��ت. وی با اعالم اینکه 
از بابت بند »ب« منابع سالیانه، این نهاد، 
۶۰۰ میلیارد تومان در س��ال جاری است، 
گفت: فرآیند آماده س��ازی ش��غلی را باید 
مددجویان بهزیس��تی ط��ی کنند تا مورد 

حمایت شغلی قرار گیرند.
مدی��رکل دفت��ر اش��تغال و کارآفرینی 
بهزیستی با اشاره به یارانه ارتقای کارایی تصریح کرد: این یارانه خاص 
معلولین است که در اختیار کارفرمایانی که معلولین را بکار می گیرند 

به مدت 5 سال قرار می گیرد.

مدی��رکل دفتر آموزش های  کاردان��ش وزارت آموزش و پرورش معتقد 
است کمبود قوانین حمایتی در حوزه کارآفرینی به عدم رشد این مقوله 

در کشور انجامیده است.
به گزارش مهر، مصطفی آذرکیش، در برنامه 
تلویزیونی پرسشگر که با موضوع چالش های 
کارآفرینی روی آنتن رفت، گفت: تا زمانی که 
نتوانیم به درستی دانش و آگاهی الزم را برای 
کارآفرینی منتقل کنیم نتیجه آن می شود که 
در تعریف کارآفرینی عمدتا بسیاری افراد آن 
را برابر با ایجاد یک کسب و کار می دانند. زیرا 
بیکاری موضوع روز است و تمرکز به سمت و 
س��وی ایجاد یک شغل است. وی اضافه کرد: 
ارزش آفرینی و نوآوری در کارآفرینی بس��یار 
مهم اس��ت. فرهن��گ کار و کارآفرینی را باید 
توسعه دهیم. اسناد تکلیفی و تحولی بسیاری 
در ای��ن زمینه داریم و مطمئنا توس��عه کار و 

کارآفرینی وظیفه یک دستگاه نیست و به تعامل و همراهی بین سازمانی 
نی��از دارد. مدیرکل دفتر آموزش ه��ای  کاردانش وزارت آموزش و پرورش 
ب��ا بیان اینکه کمبود قوانین حمایتی در حوزه کارآفرینی از جمله عوامل 

عدم رش��د مقوله کارآفرینی در کشور اس��ت، بیان کرد: قوانین تکلیفی 
وجود دارد ولی به قوانین حمایتی نیاز داریم که هم بخش دانش آموزی را 

دربرمی گیرد و هم سایر سنین و دوره ها.
آذرکی��ش با اش��اره به کمب��ود یک نهاد 
سیاست گذار باالس��ری در حوزه کارآفرینی 
در کش��ور اظهار کرد: باید نهادی باش��د که 
حوزه کارآفرینی را سامان دهد و تنظیم کند. 
دس��تگاه های مختلف ممکن است متفاوت 
عمل کنند. نظام جامع آموزش و تربیت فنی 
و حرفه ای سال گذشته در مجلس تصویب 
شد و اکنون آیین نامه آن در دولت در دست 

تدوین است.
وی افزود: اکن��ون کارآفرینی در آموزش 
و پرورش نی��ز به عنوان یک رویکرد مدنظر 
اس��ت و کمک می کن��د بتوانی��م در آینده 
خروجی های بهتری داش��ته باشیم. عوامل 
مختلفی در این امر دخیل است. بسیاری دانش آموزان ما خالقیت دارند 
ولی محدودیت هایی برای ش��کوفایی آن وجود دارد که حاکم شدن غول 

کنکور بر برنامه درسی از جمله آنهاست.

در حوزه کارآفرینی کمبود قوانین حمایتی داریمبانک ها در تامین تسهیالت مددجویان بهزیستی همکاری خوبی ندارند

اگرچ��ه در رابطه با مقوله مدیریت مطال��ب و بحث های مختلفی صورت 
گرفته است، با این حال آشنایی کامل نسبت به سبک های رایج آن می تواند 
بسیاری از عالقه مندان این عرصه را یاری کند. در این رابطه مطالب ارائه شده 
حاصل تحقیقاتی است که از مطالعه رفتار هزاران مدیر در سرتاسر جهان به 

دست آمده است که در ادامه به بررسی ۶ مورد رایج آن خواهیم پرداخت. 
1-مدیرانی که بر طبق یک دستورالعمل از پیش تعیین شده عمل 

می کنند 
این دسته از مدیران رویکرد خود را بر روی استفاده از نقشه های از پیش 
تعیین شده قرار داده اند که باعث می شود تا شرکت بتواند با ریسک کم تری 
به کار خود ادامه دهد. با این حال این عملکرد تنها زمانی مفید خواهد بود 
که قوانین و دس��تورات توسط خود فرد و پس از یک آگاهی مناسب از تیم 
و ش��رایط ش��رکت، به دست آمده باش��د. درواقع این امر که بخواهید صرفا 
اقدامات فردی دیگر را اجرا کنید، بدون ش��ک نتایج پرریس��کی را به همراه 
خواهید داش��ت. همچنین این مدل از مدیران همواره مسائل کوتاه مدت را 
مورد توجه قرار داده و به دنبال نتایج س��ریع هستند. بدون شک این دسته 
از مدیران به خوبی می توانند یک شرکت درگیر بحران را کمک کنند. با این 
حال در صورتی که خود را به این س��بک نزدیک می دانید، الزم اس��ت تا بر 
روی مهارت تغییر در اصول و قوانین برنامه ای داش��ته باشید. علت این امر 
به این خاطر است که همواره این احتمال وجود دارد که شرایط جدیدی به 
وجود آید که نیازمند تصمیمات نوین است. در نهایت توجه داشته باشید که 
این مدل از رهبران معموال نمی توانند حضوری بلندمدت را در یک شرکت 

تجربه کنند. 
2-مدیرانی که همواره یک چشم انداز را برای شرکت مشخص 

می کنند 
این سبک مدیریتی درست نقطه مقابل مورد قبلی است. درواقع مدیران 
نوع یک همواره به مسائل کوتاه مدت توجه داشته و در تالش برای بهبودهای 
مقطعی و جزئی هستند. با این حال مدیران نوع دوم حتی اهداف کوتاه مدت 
خود را نیز براساس چشم اندازی که تعیین کرده اند، مشخص می کنند. این 
امر باعث می ش��ود تا ش��رکت از یک یا چند هدف کالن برخوردار باشد که 
مس��یر آنها را حتی برای چند ساله آینده مشخص خواهد کرد. بدون شک 
شانس رسیدن به نتایج بهتر در چنین سبکی، به مراتب باالتر خواهد بود. با 
این حال از جمله ضعف های بزرگ این امر، عدم توانایی در مدیریت یکپارچه 
و همسو کردن اقدامات در راستای چشم انداز است. درواقع در این سبک یک 
مدیر تنها تعیین چش��م انداز را برعهده نداشته و الزم است تا برای رسیدن 
به اهداف، برنامه های کوتاه و بلندمدت دقیقی را داشته باشد. در نهایت این 
مدل از مدیران کامال مناسب شرکت هایی هستند که به دنبال ماندگاری در 

صنعت خود و حفظ یک روند رو به جلو هستند.
3-مدیرانی که عملکرد آن ها با وابستگی های مختلف همراه است 

این دس��ته از مدیران برای عملکرد خود به مواردی نظیر همراهی تمامی 
اعضای تیم، اعتماد کامل سهامداران و مواردی از این قبیل هستند. اگرچه 
این امر به هماهنگی و تغییر ش��کل مناسب ش��رکت منجر خواهد شد، با 
این ح��ال در صورتی که مدیریت در ابتدا نتواند کارمندان خود را نس��بت 
ب��ه ضرورت این اقدامات و تغییرات قانع س��ازد، خ��ود می تواند زمینه بروز 
نارضایتی ها و کارشکنی ها را به همراه داشته باشد. به همین خاطر مدیرانی 
که عالقه مند به این سبک مدیریتی هستند، الزم است تا قدرت نفوذ و تحت 

تاثیر قرار دادن س��ایرین را در خود افزایش داده و از اعتقاد به کار و اعتماد 
به نفس باالیی بهره مند باش��ند. در نهایت این نوع از مدیران کامال مناسب 

شرکت هایی هستند که نیازمند تغییراتی اساسی و بهبودی سریع هستند. 
 4-مدیرانی که در زمینه کار تیمی همواره عملکردی درخشان را دارند 
این دسته از مدیران را در اصطالح مدیران مشارکتی می نامند که به خوبی 
نسبت به اهمیت کار تیمی در شرکت آگاه بوده و در تالش برای بهبود این 
امر هستند. درواقع به عقیده این افراد رمز موفقیت یک سازمان در میزان کار 
تیمی آن ها بس��تگی خواهد داشت. با این حال این سبک مدیریتی نیازمند 
همراهی خود مدیران در رابطه با اصول کار تیمی اس��ت. در موارد متعددی 
مشاهده شده است که برخی از مدیرانی که به این سبک عالقه مند هستند، 
قواع��د کار تیمی را تنها مختص کارمندان خ��ود تصور کرده و خود در این 
زمینه اقدامی را صورت نمی دهند. همین امر باعث می شود تا کار تیمی به 
صورت مناس��ب در شرکت نهادینه نشده و به اجرا درآورده نشود. در همین 
راس��تا توصیه می ش��ود تا همواره خود را یکی از اعضای تیم شرکت تلقی 
ک��رده و قواعد را ب��رای خود نیز تصور کنید. بدون ش��ک با توجه به نقش 
الگویی مدیران، این اقدام ش��ما تاثیر بسزایی در سرعت و نحوه شکل گیری 
فرهنگ کار تیمی خواهد داشت. همچنین فراموش نکنید که این مدل نیاز 
به کارمندانی خواهد داش��ت که کامال موافق و همسو با این جریان باشند. 
به همین خاطر نیاز است تا برای افرادی که هماهنگی کافی را با این سبک 
ندارند، برنامه ای داش��ته باش��ید. این امر تنها شامل حذف آن ها نبوده و در 
مواردی با یک دوره آموزشی و تمرینی کامال قابل حل خواهد بود. در نهایت 
این نوع از مدیران مناس��ب شرکت هایی هستند که نیاز به همکاری باالی 

تمامی اعضا دارند.
5-مدیرانی که در اقدامات و تصمیمات خود خالقانه رفتار می کنند 
این دسته از مدیران به هیچ روش قطعی معتقد نبوده و براساس شرایط 
مختلف، سیاس��ت های نوین و مختلفی را اتخاذ می کنند. بدون ش��ک این 
س��بک نیازمند افرادی اس��ت که از تفکر خالق بهره مند ب��وده و از قدرت 
ریسک بس��یار باالیی برخوردار است. برای مثال یک مربی تیم ورزشی، در 
صورتی که از برنامه های متنوع و جدیدی برخوردار نباشد، بدون شک توسط 
تاکتیک های آن ها توسط تیم های حریف مورد پیش بینی قرار خواهد گرفت 
و در صورت گره خوردن بازی، توانایی اعمال تغییرات الزم را نخواهند داشت. 
به همین خاطر این دسته از مدیران کامال مناسب شرکت هایی هستند که 
عرصه کس��ب وکاری آن ها کامال متغیر و بدون ثبات است. در نهایت توجه 
داش��ته باشید که این دسته از مدیران همواره باید بدترین و بهترین حالت 
ممکن را نیز پس از اتخاذ تصمیمات خود، مدنظر داشته باشند تا در صورت 

وقوع هر یک از آن ها بتوانند به سرعت اقدامات الزم را صورت دهند. 
6-مدیرانی که به مانند یک مربی رفتار می کنند 

همواره این احتمال وجود دارد که سطح افراد تیم یک شرکت در مکانی 
مناسب قرار نداشته باشد. تحت این شرایط برنامه ریزی برای این افراد حتی 
اگر بهترین نیز باش��د، قابل اجرا نخواهد بود. به همین خاطر این دس��ته از 
شرکت ها نیازمند مدیرانی هستند که عملکردی به مانند یک مربی داشته 
و از قدرت برقراری ارتباط دوستانه با کارمندان خود بهره مند هستند. نمونه 
بارز این امر مربیان تیم های جوانان هر باش��گاهی اس��ت که در تالش برای 
رس��اندن بازیکنان به استانداردهای الزم هستند. به همین خاطر این دسته 
از مدیران را س��ازنده دانسته و معموال از باالترین میزان وفاداری کارمندان 
برخ��وردار هس��تند. به همین خاطر این دس��ته از مدیران کامال مناس��ب 

شرکت هایی هستند که نیاز به بهبودهایی در عملکرد تیم خود دارند.
entrepreneur: منبع

بیت کوین شـاید در طوالنی مدت از بین برود اما مفهوم رمزارزها یعنی نحوه  انتقال پول در سراسـر جهان بدون 
نیاز به شبکه های بانکی باقی خواهد ماند.

به گزارش زومیت، ادوارد اسـنودن که مدت ها پیش به دلیل افشاگری عملیات جاسوسی نامش سر زبان ها افتاده 
بـود، این بار اظهارنظر جدیدی در مورد بیت کوین ارائه داده اسـت. او گفتـه اگرچه روزی بیت کوین از بازار ناپدید 
می شـود، اما اسـتفاده از ارزهای رمزنگاری شده ادامه خواهد داشت. او در مصاحبه با بن ویزنر، مدیر پروژه  فناوری 
ACLU گفته اسـت، بیت کوین که امروزه به عنوان ارز جهانی شناخته می شود به جای از بین رفتن، به نوع دیگری 

از رمزارزها تبدیل خواهد شد.

ویزنر در مصاحبه  خود با اسنودن، نظر او را در مورد ارزش ذاتی بیت کوین در طوالنی مدت جویا شد. اسنودن در 
پاسـخ به این سوال، بیت کوین را با پول کاغذی مقایسـه کرد و معتقد است تنها تفاوت بیت کوین و پول انحصاری 
هر کشـور این اسـت که پول انحصاری توسـط دولت پشـتیبانی می شـود. از نظر او، تا زمانی که بیت کوین و سایر 
رمزارزهـای مبتنـی بر بالک چین ارزش بنیادی محـدودی دارند، دو مورد باعث می شـود بیت کوین در کوتاه مدت 

هنوز ارزش داشته باشد.
اولین مورد، نایاب بودن و دلیل آن، عرضه  اولیه و محدود 21 میلیون بیت کوین است. نایاب بودن بیت کوین باعث 
شده مردم برای ماین کردن چند میلیون بیت کوین باقیمانده، با یکدیگر رقابت کنند و همین باعث باال رفتن ارزش 

آن شده است.
دومین و مهم ترین مورد از نظر اسنودن این است که هنوز تعداد قابل توجهی از مردم، بیت کوین را ابزار مناسبی 
برای مبادله می بینند. به باور اسنودن، اعتقاد مردم به چارچوب رمزارز، یعنی راهی برای انتقال پول واقعی و رایج 

دنیا از طریق شبکه های غیربانکی، بعد از مرگ بیت کوین همچنان باقی خواهد ماند. او می گوید:
روزبه روز به تعداد افرادی که با مفهوم رمزارز، یعنی انتقال حجم زیادی پول به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به 
شبکه  بانکی آشنا شده اند، افزوده می شود. روزی بیت کوین برای همیشه از بین خواهد رفت اما رمزارزها تا زمانی 

که مردم بخواهند پول های شان را از طریق شبکه  غیربانکی انتقال دهند، باقی خواهد ماند.
اسـنودن بعد از درخواسـت پناهندگی در سـال 2013، در روسـیه زندگی می کند. او علی رغم پیش بینی نابودی 

بیت کوین، این رمزارز را به دلیل فرصت ها و امکاناتی که در سراسر جهان ایجاد کرده، دوست دارد و می گوید:
به عنوان مثال تصور کنید بانک آو آمریکا، یکی از بانک های بین المللی این کشور فرآیند پرداخت شخصی مانند 
مـن را انجام ندهد. این بانک ها در سیسـتم های قدیمی مالی، نفوذ زیادی دارنـد و می توانند چنین کاری را عملی 
کنند. یا تصور کنید جوانی در ونزوئال وب سایتی را برای شخص دیگری در پاریس طراحی کرده اما به دلیل قوانین 
موجود نمی تواند دسـتمزد خود را از سیسـتم بانکی دریافت کند. در چنین شـرایطی، کریپتوکارنسی یا رمزارزها 
معنا پیدا کرده و انجام چنین کاری را محقق می کنند. بیت کوین شـاید هنوز پول شـخصی نباشـد اما اولین پول 

مجانی است.

 

بررسی 6 سبک مدیریتی رایج 

ادوارد اسنودن:

  بیت  کوین از بین می رود
اما ارز دیجیتال باقی می ماند

یادداشـت

س��ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در مراسم اختتامیه سومین 
جش��نواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های س��لول های بنیادی و پزش��کی 
بازس��اختی که در سالن اجالس سران در حال برگزاری است، گفت از ابتدای این دولت 
توسعه اقتصاد دانش بنیان در معاونت علمی به وجود آمد و نتیجه این برنامه زایش 37۰۰ 
شرکت دانش بنیان بود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با اشاره به درآمدزایی شرکت های دانش بنیان گفت: این شرکت ها بیش از ۶۰ 
هزار میلیارد تومان درآمد داشتند.  ستاری با بیان اهمیت سلول های بنیادی اظهار کرد: 
ستاد سلول های بنیادی در معاونت شکل گرفته است و اکنون در رتبه اول منطقه در این 
حوزه هستیم و این موفقیت بزرگ برای ما است، در حوزه صادرات این بخش باید موثرتر 

عمل کنیم اکنون بیش از 4۰ دانشمند از کشورهای خارجی به این جشنواره آمده اند. 

درآمد 60 هزار میلیارد تومانی 
شرکت های دانش بنیان

به قلم: تور کونستانتینو نویسنده و سخنران حوزه مدیریت
مترجم: امیر آل علی



ش��اید پیش از این بارها ش��نیده باش��ید که محتوا در بازاریابی امروز 
اهمیت بسیار باالیی دارد. بی تردید هنوز هم در عرصه کسب وکار نیاز به 
طراحی تبلیغات جذاب و تالش برای جلب نظر مخاطب از طریق تولید 
محصوالت باکیفیت احس��اس می شود. با این حال اتکای صرف بر روی 
تبلیغات و تولید محصول مناس��ب برای جلب نظر کاربران کافی نیست. 
بازاریاب��ی محتوایی اکنون یکی از بخش های جدایی ناپذیر کس��ب وکار 
محسوب می شود. نکته مهم اینکه صرف تاکید بر روی اهمیت بازاریابی 
محتوای��ی به معنای موفقیت در اجرای آن نیس��ت. دلیل اصلی این امر 
تغیی��ر و تح��ول مداوم بازاریابی محتوایی اس��ت. به ای��ن ترتیب کمتر 
برندی اکن��ون خود را بی نیاز از بازاریابی محتوایی حس می کند، اما در 
ش��یوه به کارگیری این مفهوم دچار مش��کالت فراوانی است. به عنوان 
مثال طرحی که ش��ما در سال گذش��ته برای برند خود اجرا کردید، در 
س��ال جدید به هیچ وجه کاربرد نخواهد داش��ت. در اینجا ما با ضرورت 
به روز رس��انی مداوم برنامه بازاریابی محتوایی مان مواجه هس��تیم. اگر 
قصد پیش��تازی در زمینه بازاریابی محتوای��ی و جلب نظر مخاطب های 
متعدد را دارید، باید همیش��ه از تغییرات این حوزه اطالع کافی داش��ته 
باش��ید. در غیر این صورت رقبا به راحتی جایگاه ما در بازار را تصاحب 

خواهند کرد. 
در این مقاله هدف اصلی من بررسی دقیق سه تغییر عمده در دنیای 
بازاریابی محتوایی و چگونگی س��ازگاری با آنهاس��ت. بی شک شناخت 
تغیی��رات ی��ک بخش از کار و توانایی س��ازگاری با آنه��ا بخش دیگری 
محس��وب می ش��ود. اجازه دهید در ادامه به بررسی هر کدام از این سه 

تحول بپردازیم.
اطالعات دقیق تر در مورد مخاطب محتوای تاثیرگذارتر به همراه دارد

نخس��تین نکته مهم به هن��گام تفکر پیرامون کمپین ه��ای بازاریابی 
»مخاطب« اس��ت. هم��ه صاحبان کس��ب وکار و مدی��ران بازاریابی در 
نخستین گام به مخاطب شان فکر می کنند. وقتی به وضعیت کمپین مان 
فکر می کنیم، استقبال و پذیرش یا رد محتوای مان از سوی مخاطب در 
ذهن پدیدار می ش��ود. بهترین کار در این میان برای اطمینان از پسند 
مطالب مان از سوی مخاطب تالش برای شناخت آنهاست. به این ترتیب 
با شناخت بهینه مخاطب تولید محتوای ما در راستای احترام به سلیقه 

آنها خواهد بود.
همانطور که بازاریابی محتوایی به توسعه خود ادامه می دهد، بازاریاب ها 
باید تمرکز بیشتری بر روی گردآوری اطالعات پیرامون مخاطب هدف شان 
داشته باشند. این فرآیند برای شناخت بهتر مخاطب ضروری است. امروزه 
دیگر هدف گذاری برای تولید محتوایی عامه پس��ند به معنای اس��تقبال از 
شکس��ت و نابودی برندمان اس��ت. باید قبول کنیم که دنیای مدرن دیگر 
تولید محتوای یکس��ان برای همه را نمی پذیرد. به این ترتیب تنها راهکار 
م��ا توجه به تفاوت های م��ردم و تمرکز بر روی ویژگی های خاص مخاطب 

هدف مان است. یکی از منابع اصلی بازاریاب ها برای شناخت مخاطب سایت 
رسمی برندشان است. به این ترتیب با نحوه رفتار کاربران در سایت رسمی 
ش��رکت اطالعات مفیدی از آنها به دس��ت خواهد آمد. در مورد برندهایی 
ک��ه ف��روش آنالین نیز دارند، میزان خرید از ه��ر محصول در کنار نظرات 
درج شده منبع اطالعاتی مهمی محسوب می شود. همچنین نظرات کاربران 
در مورد محصوالت ما در فروش��گاه های آنالین بزرگ مانند آمازون و سایر 
نمونه های محلی برای ارزیابی میزان هماهنگی برندمان با سلیقه مخاطب 

مناسب خواهد بود.
نگاه دقیق به اطالعات به دست آمده از سایت رسمی برندمان در کنار 
فروش��گاه های آنالین سرنخ مناسبی در راستای بهبود وضعیت بازاریابی 
محتوای��ی برندم��ان به ما می ده��د. به عنوان یک برن��د معتبر هیچ گاه 
عذرخواهی از مخاطب را فراموش نکنید. این کار به ویژه هنگامی که به 
طور مداوم صورت گیرد، حس ارزش��مندی مخاطب در نگاه برندمان را 

به مخاطب منتقل خواهد کرد.
ب��ه عنوان توصیه پایانی این بخش باید به ضرورت بررس��ی و تحلیل 
مناس��ب عملک��رد رقبای مان نیز اش��اره کنم. بر این اس��اس به هنگام 
طراحی برنامه بازاریابی محتوایی مان باید توجه کافی به المان های برتر 
و نقط��ه ضعف های رقبای خود نیز داش��ته باش��یم. در غیر این صورت 
تالش ه��ای ما در راس��تای تولید محتوای بازاریابی جذاب به س��رانجام 

نخواهد رسید.
اطالعات بیشتر مسئولیت پذیری را تضمین خواهد کرد

یک��ی از واقعیت های انکارناپذیر در م��ورد بازاریابی تاثیرگذار اهمیت 
کیفیت و کمیت به صورت برابر اس��ت. اگر م��ا به دنبال تولید محتوای 
جذاب هس��تیم، باید کیفی��ت و کمیت را به طور مس��اوی مورد توجه 
قرار دهی��م. یک برند موفق برای مدت طوالنی و به طور مداوم محتوای 
ج��ذاب و باب میل مخاطب تولی��د می کند. به این ترتیب مخاطب پس 
از گذش��ت زمان به برند مورد نظر اعتماد باالیی پیدا می کند. در بخش 
قبل راهکارهای مختلفی برای جمع آوری اطالعات ارائه شد. با این حال 
بدون تحلیل اطالعات اس��تفاده از آنها بس��یار دشوار خواهد بود. به این 
ترتیب بحث »ارزیاب��ی و تحلیل اطالعات« در اینجا اهمیت باالیی پیدا 
می کند. متاس��فانه امروزه آنقدر بازاریاب ها به مفهوم خالقیت و نوآوری 
توجه می کنند که دیگر جایی برای تحلیل اطالعات باقی نمی ماند. نکته 
مه��م در این میان نقش زیربنایی تحلی��ل اطالعات در فرآیند خالقیت 
و تولی��د محتوای جذاب اس��ت. به این ترتیب بدون در اختیار داش��تن 
اطالعات دقی��ق کار ما را برای تولید محتوای خالقانه تس��هیل خواهد 
ک��رد. به این ترتیب فرآین��د جلب نظر مخاطب به صورت کامل و بدون 

خطا رخ خواهد داد.
در میان شمار باالی بازاریاب ها تعداد کی از آنها از معیارهای مناسب 
ب��رای اندازه گی��ری میزان موفقیت ش��ان در طراحی کمپی��ن بازاریابی 
استفاده می کنند. خوشبختانه امروزه با پیشرفت نرم افزارهای جمع آوری 
اطالعات و تحلیل داده کار بازاریاب ها بس��یار ساده تر شده است. به این 
ترتیب با اس��تفاده از ابزارهای مختلف ارزیابی اطالعات حجم وسیعی از 

داده ها در زمانی بس��یار کم مورد بررس��ی و توجه قرار خواهند گرفت. 
پیش از این تجربه بازاریاب ها براس��اس آزمون و خطای میان ابزارهای 
مختل��ف ش��کل می گرفت. در این فرآین��د خواه ناخواه ش��مار باالیی از 
مخاطب های برندمان ب��ه دلیل ماهیت آزمون و خطای آزمایش های ما 
از برندمان ناامید می ش��دند. با این حال اکن��ون ماجرا کامال فرق کرده 
اس��ت. دلیل اصلی آن نیز افزایش مسئولیت پذیری برندها به عنوان یک 
مولفه مهم برای خریداران است. اکنون در حیطه مسئولیت های برندها 
احت��رام به مش��تری جایگاه ویژه ای دارد. بر این اس��اس ما به هیچ وجه 
نباید با طرح های آزمایشی موجب مزاحمت و اذیت مشتریان مان شویم. 

محتوای مناسب سوختی برای تمام شرکت تان است
طی س��ال های اخی��ر تیم های بازاریاب��ی همچنان توج��ه خاصی به 
س��اخت وبالگ های جانبی برای شرکت ها داشته اند. همچنین در زمینه 
توس��عه محتوا مجالت فیزکی و ش��بکه های اجتماع��ی توجه زیادی را 
ب��ه خود جلب می کنند. اگرچه موفق ترین برندها در زمینه کس��ب وکار 
فق��ط به نگارش مطلب در وب��الگ و تولید محتوای آنالین نمی پردازند. 
در حقیق��ت این برندها تولید محتوای مطل��وب را امری فراتر از بخش 
بازاریابی قلمداد می کنند. به این ترتیب تمام بخش های این ش��رکت ها 
در تولی��د محتوای جذاب برای مخاطب دس��ت دارند. در نگاه نخس��ت 
ب��ه عنوان یک مدیر بازاریابی چنین تغییری یک خبر خوب برای ش��ما 
محس��وب می ش��ود. با این حال تولید حجم باالیی از مطالب کار ش��ما 
را برای دس��ته بندی و ارائه آنها به مخاطب نیز دش��وار می کند. اکنون 
به عنوان یک بازاریاب تنها وظیفه ش��ما تولید محتوا نیس��ت، بلکه باید 

مطالب تولیدی سایر بخش های یک برند را نیز مدیریت کنید. 
بسیاری از برندها در عصر جدید با تولید محتوایی فراتر از ساختارهای 
خ��اص شرکت ش��ان در تالش ب��رای انطباق ب��ا تغیی��رات نوین عرصه 
بازاریابی هس��تند. به این ترتیب فعالی��ت بازاریابی دیگر فقط در جهت 
افزایش فروش نیس��ت. در عوض تمام بخش های یک ش��رکت به سهم 
خود از بازاریابی س��ود می برند. به عنوان یک مثال واضح، تعامل با نسل 
جوان را در نظر بگیرید. بسیاری از برندها مشکالت زیادی در جلب نظر 
نس��ل جوان به ماهیت فعالیت خ��ود دارند. بازاریابی محتوایی به چنین 
برندهایی کمک ش��ایانی در راس��تای بهبود وضعیت ش��ان خواهد کرد. 
کافی است جلوه های جوان پسندتری از برندمان را از طریق کمپین های 

بازاریابی برای مخاطب به نمایش در آوریم.
نتیجه گیری

بازاریابی محتوایی روز به روز در حال توس��عه و رشد است. به همین 
خاطر همه دس��ت اندرکاران این حوزه باید آمادگی الزم برای هماهنگی 
ب��ا دس��تاوردهای نوین بازاریابی را داش��ته باش��ند. همچنین توس��عه 
فناوری های نوین نیز باید مد نظر قرار گیرد. دس��تگاه های تازه ای مانند 
دوربین ه��ای VR نقش انکارناپذیری در توس��عه فرآین��د بازاریابی ایفا 
می کنن��د. بدون توجه به آنه��ا امکان پیگیری رون��د موفق برندمان در 

بازاریابی محتوایی وجود نخواهد داشت.
noobpreneur: منبع

 بیلبورد این بهشت استوایی را فقط زیر باران 
شدید می توانید ببینید

هلند یکی از پرباران ترین کشورها در اروپا است. خوشبختانه یک 
بهش��ت استوایی در همان حوالی وجود دارد. این بهشت را می توان 
در پ��ارك تعطیالت هلن��د »Center Parcs« یافت که به خاطر 

بهشت شنای استوایی خود معروف است.
در ط��ول فصل باران ش��دید پاییزی، بخش کوچک��ی از هلند به 
یک بهش��ت استوایی تبدیل شد. با همکاری Center Parcs یک 
شیرین کاری تبلیغاتی منحصر به فرد شکل گرفت: »بیلبورد بارانی« 
که با بارش باران یک پیشنهاد آفتابی و جذاب را ارائه می دهد اما به 

محض توقف بارش باران، پیشنهاد نیز ناپدید می شود.
بیلبورد بارانی فوق در طول باران ش��دید در ش��هر »روتردام« به 

مدت یک ماه به طور کامل قابل مشاهده است.

در روز جهانی کودک آبی شوید
 بازیگر معروف انگلیس��ی، میلی بابی براون، به مناسبت روز جهانی 
کودك یک پیام ویژه برای بچه ها و بزرگساالن در سرتاسر جهان دارد: 
آبی شوید! پوشیدن لباس آبی در روز ۲5 نوامبر راهی برای نشان دادن 
حمایت از همه بچه های جهان به ش��مار م��ی رود. یک راه دیگر برای 
اثبات این موضوع انجام یک کار به رنگ آبی است: به وسیله یونیسف 
از رهبران جهان بخواهید تا متعهد به احقاق حقوق همه کودکان چه 
نسل کنونی و چه نسل آتی شوند. در غیر این صورت می توانید با خرید 

هدایای الهامی، نیاز های حیاتی زندگی و رشد آنها را برطرف کنید.
در قالب یک ویدئو، براون با همکاری سفرای حسن نیت یونیسف، 
اورالندو بلوم، لیام نیس��ون و لیلی سینگ، خواننده و آهنگساز، دوا 
لیپ��ا و هنرمندان مج��ری نBlue Man Group« برای دفاع از 
حق��وق کودکان در همه جای جهان ت��الش می کند. به گفته خانم 
ب��راون روز جهانی کودك روزی در س��ال اس��ت که ب��ه رنگ آبی 

درآمدن معنایی به جز احساس و رفتار خوب ندارد.
یک بازیگر ۱4 س��اله که به طور نمادین به این مناس��بت اس��م 
خ��ود را ب��ه Millie Bobby Blue تغییر داد، معتقد اس��ت که 
روز جهانی ک��ودك روزی جالب و هیجان انگی��ز با یک پیام جدی 
محسوب می شود. به گفته او در این روز بچه ها تشویق می شوند که 
درباره موضوع��ات مهم از دیدگاه خود، نظیر آموزش، فضاهای امن 
برای یادگیری و بازی و محیط های مثبت صحبت کنند. با پوشیدن 
لباس هایی به رنگ آبی برای یونیس��ف به مناسبت این روز، از همه 
مردم جهان خواستار ایجاد آینده ای روشن تر برای کودکان هستیم.

دومینو: شکل های جذاب پس از خوردن پیتزا 
چیزبرگر

دومین��و، محبوب ترین پیتزا در انگلس��تان، پیتزا چیزبرگر جدید 
خود را عرضه کرده است.

 »The Official food of WTF« با کمپینی که به درس��تی
نامگذاری شد، آژانس تبلیغاتی VCCP دست به ساخت یک سری 
فیلم های اجتماعی زده اس��ت که به جست وجو و کشف حس لذت 

ناشی از خوردن جدیدترین پیتزای دومینو می پردازد.
ه��ر یک از این فیلم ها صفحه نمایش��ی دارند که به دو قس��مت 
تقسیم شده اس��ت. در نیمه پایینی قهرمانان ما یک تکه از پیتزای 
چیزبرگ��ری ت��ازه و دست س��از را می خورند. به هر ح��ال، در نیمه 
باالی��ی، غلیان یک دنی��ا حس های هیجان انگیز به تصویر کش��یده 
شده اس��ت. انفجار احساسی سیم های متقاطع و طعم های غیرقابل 
درك، با هم در یک لحظه اتفاق می افتند. آنچه که چشمان شما به 
عنوان یک پیتزا می بینند، به زیبایی با احس��اس طعم یک چیزبرگر 

با وجود تفاوت از زمین تا آسمان جور در می آید. 

  
امسال جان لوییس نتوانست اشک مردم را دربیاورد

 بله، جان لوییس رقیب پیدا کرده!
ای��ن روزها یک ویدئوی 5۰ پوندی با داس��تان کریس��مس اش��ک 
خیلی ه��ا را درآورده و تنه��ا در فیس بوك بی��ش از 5میلیون بار دیده 
ش��ده است. بسیاری از کس��انی که به تماشای این ویدئو نشسته اند با 
مقایسه آن با آگهی 7 میلیون پوندی جان لوییس در کامنت های شان 
به جان لوییس گفته اند آگهی کریس��مس سال بعدش را به کارگردان 
این ویدئو بسپارد. فیل بیستال، سازنده  ویدئوی »عشق موهبت است« 
آن را چهار س��ال پیش ساخته و امسال در پاسخ به آگهی گران قیمت 
جان لوییس منتش��ر کرده است. کارگردان 3۲ ساله در فیلمش مردی 
را نشان می دهد که روزهای باقیمانده تا کریسمس را در تقویم عالمت 
می زند و این طور به نظر می رس��د که در انتظار هدیه ها و جشن هاست، 
اما روز موعود طبق یک سنت هر ساله جعبه ای را باز می کند و به نوار 
آخرین پیام کریسمس مادرش از آن دنیا گوش می دهد. مادر از اینکه 
او این همه س��ال به یادش ب��وده قدردانی می کند و به او می گوید که 
این آخرین پیامش از آن دنیاس��ت.  پس از وایرال شدن ویدئو بسیاری 
گفته اند این ویدئو می توانس��ت جای آگهی گران قیمت جان لوییس با 
حضور التون جان باشد.  بیستال در مورد فیلمش گفته »مردم ویدئوی 
من را به خاطر داستان درخشانش دوست دارند. همیشه نیاز نیست کلی 
هزینه کنید، روایت خوب است که پیام را به مخاطب می رساند. به نظرم 
صنعت تبلیغات دستخوش انقالب شده است؛ مردم دیگر نمی خواهند 
مفاهیم مستقیم بهشان گفته شود. این مساله کار ما را سخت تر می کند 
زیرا باید س��عی کنیم حرف مان را غیرمس��تقیم بفروشیم. نکته  خوب 
این اس��ت که می توانیم روی س��بک زندگی تمرکز کنیم و خدمات و 
محصوالتی را که با آن س��بک زندگی جور در می آیند غیرمستقیم به 
مردم بفروش��یم.  بس��یاری از مردم با فقر دست و پنجه نرم می کنند و 
مشخص است وقتی می شنوند میلیون ها دالر برای این کمپین ها هزینه 

شده به مذاق شان خوش نمی آید.
این را هم بگویم که من آگهی جان لوییس را دوس��ت داشتم؛ این 
را دوست داشتم که داس��تان موفقیت مانند التون جان می تواند با 
چیز س��اده ای -دریافت پیانو- آغاز ش��ود. اگر ف��ردا جان لوییس به 
س��راغم بیاد و از من بخواهد فیلم س��ال آینده اش را تهیه کنم سر 

ضرب قبول می کنم.«
mbanews: منبع
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در قسمت پیشین به چند مورد از اشتباهات بازاریابی محتوایی اشاره 
کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

ناپدید شدن و دوباره ناگهانی کار را شروع کردن
AgileSherpas آندره آ فرایریر: رئیس و مربی ارشد موسسه

اخی��را پس از ۱۸ ماه دوباره یک ایمیل با محتوای بازاریابی از برندی 
محل��ی دریافت کردم. نحوه فعالیت این برند بس��یار عجیب اس��ت. در 
حقیقت پ��س از ۱۸ماه بی خبری آنها بدون کمتری��ن توضیحی دوباره 
ش��روع به ارس��ال ایمیل هایی با س��بک و روش قدیمی ش��ان کرده اند. 
بس��یاری از برندها مانند ماجرای حاضر پس از یک دوره فعالیت ناپدید 
می ش��وند. سپس دوباره به صورت ناگهانی ش��روع به فعالیت می کنند. 
نکته مهم در اینجا ضرورت ارائه توضیح قانع کننده به مخاطب پیرامون 
دلی��ل غیبت مان اس��ت. در غیر این صورت واکنش مخاطب نس��بت به 
محتوای ما چندان خوش��ایند نخواهد بود. در هر صورت من پس از این 
ب��ه ایمیل های این برند محلی به چش��م محتوایی کامال مصنوعی برای 

وادارسازی مخاطب به خرید نگاه خواهم کرد.
اخذ روش در هم و برهم

Mountain Shift اندرو دیویس: مدیرعامل برند
در طول دوران فعالیت حرفه ای خود به عنوان بازاریاب محتوایی با سه 
نوع خطای اصلی در این حوزه آش��نا شده ام. نخست، ارائه بی ربط ترین 
محتوای ممکن به مخاطب با اس��تفاده از اف��راد تاثیرگذار یا کانال های 
ارتباط��ی بس��یار گران قیم��ت. دوم، پیروی از مده��ای گاه و بی گاه در 
ش��بکه های اجتماعی به منظور افزایش شهرت برند و محصوالت مان به 
جای تالش برای خلق موج های عظیم تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی. 
س��وم، هدف گذاری بر روی دامنه بیش از اندازه وسیع مخاطب. در این 
ش��رایط دامنه انتخابی ما به قدری وسیع است که امکان خلق محتوایی 
وی��ژه برای آنها وجود ندارد. هرگاه در فرآیند بازاریابی برندتان مخاطب 
اصلی در درون به چندین مخاطب دیگر تقس��یم ش��د، ش��ما نیز دچار 

چنین مشکلی شده اید.
نگاه به تصویری بیش از اندازه بزرگ

 North بتانی چمبرز: مدیر بخش جذب مخاطب در موسسه
Coast Media

به عنوان یک بازاریاب عدم در نظرگیری مخاطب بدترین اشتباه شما 
خواهد بود. چنین اش��تباهی برای برندهای کوچک و محلی در بیش��تر 
مواقع معنای اتمام جست وجوی شان در دنیای کسب وکار را می دهد. در 
مورد برندهای بزرگ نیز چنین اش��تباه فاحش��ی فقط به قیمت تحمل 

ضررهای هنگفت ناپدید خواهد شد.
مش��کل برندها در نادیده انگاری س��لیقه و خواست مخاطب وقتی رخ 
می دهد که مخاطب مان را در قالب یک توده همسان نگاه کنیم. به این 
ترتی��ب تفاوت های گروه های فرعی در زمینه مخاطب هدف به چش��م 
نمی آی��د. در بازاریابی مدرن اگر به دنبال جلب نظر مخاطب هس��تیم، 
باید او را به عنوان بازیگری مهم به رسمیت بشناسیم. این کار از یکسو 
نیازمند احترام به س��لیقه مخاطب و از سوی دیگر شناسایی طیف های 
مختل��ف مخاطب ه��ای هدف اس��ت. ب��ه این ترتی��ب برند م��ا توانایی 

پاسخگویی به نیازهای تمام مخاطب های خود را خواهد داشت.
بدل شدن به صدای ناشنیدنی

DK جوآکیم دیتلو: موسس و بازاریاب محتوایی در برند
چن��دی پیش به هنگام جس��ت وجو در دنی��ای اینترنت به برندی در 
زمینه تولید لوازم خانگی برخوردم. تیم نُردیک به عنوان بازاریاب اصلی 
آنها ش��وخی های بس��یاری عجیبی را برای مخاطب ت��دارك دیده بود. 
در نگاه نخس��ت تیزرهای تبلیغاتی این برند بیشتر شبیه گفت وگوهای 
روزمره افراد با دوستان بسیار صمیمی شان است. نکته جالب اینکه تیم 
نُردیک وظیفه جلب نظر 5۰ هزار نفر در شبکه های اجتماعی را داشت. 
این هدف برای یک تیم به ظاهر حرفه ای چندان دش��وار نیست. با این 
حال س��اختار ضعیف ویدئوهای این تیم تمام امیدهای مش��تری اش را 

به باد داد.
در مواردی شبیه به تیم نُردیک، بازاریابی محتوایی فرآیندی بی فایده 
و البته هزینه بر اس��ت. یک تبلیغ نامناس��ب نه تنها بر ش��هرت برند ما 

نخواهد افزود، بلکه مخاطب را به وحش��ت نیز می اندازد. اگر قصد صرف 
زمان و تالش برای تولید محتوای باکیفیت را ندارید، توصیه من به شما 
ع��د ورود به بخش بازاریابی محتوایی اس��ت. به ای��ن ترتیب در زمان و 

هزینه های خود صرفه جویی خواهید کرد.
پیشبرد اجباری کارها

بن اچ ُرم: مدیر، بازاریاب و عضو انجمن ملی صنایع آمریکا
بزرگتری��ن اش��تباه برنده��ا در ح��وزه بازاریاب��ی تالش ب��رای تولید 
شوخی های اجباری برای پیشبرد کارها و اهداف شان است. یک مخاطب 
فقط در صورتی نس��بت به یک کمپین روی خوش نشان می دهد که به 
سلیقه و حق انتخابش احترام بگذاریم. اصرار بر روی شوخی های قدیمی 
و کلیشه ای فقط زمان ما را تلف خواهد کرد. به مانند توسعه و پیشرفت 
ان��واع فیلم های کم��دی ما نیز باید در تبلیغات ش��وخی محور برندمان 
بازنگ��ری کنی��م. در غیر این ص��ورت ریزش وس��یع مخاطب حادثه ای 

غیرمنتظره تلقی نخواهد شد.
تکیه بیش از حد بر روی مناسبت ها

Lucidity Direct چاک هستر: نایب رئیس موسسه بازاریابی
بزرگترین اش��تباه برندها در زمینه بازاریاب��ی محتوایی تکیه بیش از 
اندازه بر روی مناسبت هاس��ت. متاس��فانه این روند ب��ه تولید برخی از 
مناس��بت های کامال ساختگی نیز منجر شده است. به عنوان مثال سال 
گذش��ته ایمیلی تحت عن��وان »روز جهانی مارتین لوتر کینگ مبارك« 
دریافت کردم. بی ش��ک اقدام برای تولید مناسبت در طوالنی مدت برند 

ما را به سطح یک شرکت مبتدی تنزل خواهد داد.
استفاده از اخبار بد یا جعلی

 Brain + Trust تیم هایدن: رئیس و مدیر مشترک موسسه
Partners

اس��تفاده از آخرین اخبار و گزارش های مربوط به وقایع مهم سیاسی، 
اقتص��ادی و اجتماعی در تیزرهای تبلیغات��ی مزیت بزرگی برای برندها 
به حس��اب می آید. با این حال باید توجه داش��ت ک��ه در فرآیند تولید 
محتوا برای کمپین های خود از اخبار نادرس��ت استفاده نکنیم. در غیر 
این صورت مخاطب به بدترین شیوه ممکن ما را مجازات خواهد کرد. 

نگرانی در مورد رقبا
Unthinkble Media جی آکونزو: موسس برند

ش��اید در نگاه نخس��ت عجیب به نظر برس��د، با این حال بسیاری از 
برنده��ا با مش��اهده عدم فعالیت بازاریابی رقبای خود دچار اس��ترس و 
نگرانی شدیدی می ش��وند. در برخی موارد حتی تیم های بازاریابی یک 
برند نامه ای رس��می به رقبا برای جویایی دلیل بی تحرکی ش��ان ارسال 
می کنند. ش��اید به درستی بتوان چنین اقداماتی را »دیوانه وار« توصیف 
ک��رد. ف��رض کنید من به عنوان موس��س برند خود نامه ای رس��می به 
رقبای اصلی ام به ش��رح زیر ارس��ال کنم: »س��الم، چند وقتی است در 
دنی��ای بازاریاب��ی فعالیت چندان��ی ندارید. عالقه مند هس��تم که دلیل 
چنین بی تحرکی را از س��وی ش��ما بدانم.« صادقان��ه بگویم، اگر رقبای 
من داس��تان های مس��خره ای پیرامون دلیل این کار درست نکنند، باید 

به آنها شک کرد.
نادیده گیری فرصت ها

کورتنی کاکس واکفیلد: مدیر و مسئول بخش بازاریابی 
دیجیتالی موسسه سالمت کودکان

بی تردید این مورد بسیار وسیع تر از بخش بازاریابی است. در بسیاری 
از موارد برندها به اندازه ای درگیر رقابت های بیهوده با هم هس��تند که 
عمال فرصت های مناسب برای توسعه جایگاه خود را از دست می دهند. 
رقابت بخش��ی جدایی ناپذیر از کسب وکار است. با این حال باید فرصت 
کافی برای فعالیت و تمرکز بر روی کارهای برند خود نیز داشته باشیم.

عدم توجه به معیارهای اندازه گیری
Survey Monkey الی شوارتز: مدیر محصوالت ارگانیک برند

م��ن این س��نخ از اش��تباهات را باره��ا و بارها در دنیای کس��ب وکار 
مش��اهده کرده ام. بس��یاری از برندها هزینه های سرسام آوری به فرآیند 
بازاریابی اختص��اص می دهند، اما به نکته مهم یعنی اندازه گیری میزان 
موفقیت ش��ان بی توجه هس��تند. یک برند موفق همیشه ساز و کارهای 
مطمئن��ی را ب��رای اندازه گیری و اطمینان از حرکت در مس��یر صحیح 
ت��دارك می بیند. در غیر این صورت امکان تش��خیص نکات مهم از زائد 

فراهم نخواهد شد. 

برخورد با بازاریابی محتوایی به عنوان نقشی اضافی
جی پی ِمدِود: فراهم کننده محتوا در برند کاپترا

یکی از اشتباهات رایج در زمینه بازاریابی تلقی این بخش مهم به عنوان 
وظیفه جاری کارمندان و تیم های مختلف ش��رکت اس��ت. به این ترتیب 
بس��یاری از برندها از ایجاد یک تیم منحصر به فرد برای بازاریابی اجتناب 
می کنند. دلیل اصلی این کار را باید در توجیه های اقتصادی جست. با این 
ح��ال نگاهی عمی��ق به موضوع ما را به س��وی رهیافتی عملی تر رهنمون 
می س��ازد. بر این اساس پرهیز از پرداخت مبالغ مناسب برای تشکیل تیم 
ویژه بازاریابی در عمل موجب عملکرد منفی برندمان در این حوزه می شود. 

به این ترتیب باید هزینه های بیشتری را به عنوان خسارت متحمل شویم.
تولید محتوای سست

جاناتان کراسفیلد: مسئول ویرایش محتوا و ناظر کیفی محتوا در 
Magazine نشریه

یکی از بدترین مش��کالت برندها در زمین��ه بازاریابی محتوایی تولید 
محتوایی بدون ساختار مشخص است. در حقیقت محتوای بازاریابی باید 
از یک ساختار منسجم به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب بهره ببرد. 
فق��دان چنین الگویی در بس��یاری از موارد موج��ب بی تفاوتی مخاطب 
نس��بت به محتوای ما خواهد ش��د. اگر برند ما از یک بازاریاب حرفه ای 
ب��رای تولید محتوا برخوردار نیس��ت، حداقل باید پی��ش از تایید نهایی 
محت��وا آن را به ی��ک بازاریاب پاره وقت تحویل دهی��م. نظرات تکمیلی 
یک بازاریاب به ما در جهت ایجاد ساختاری منسجم و بهبود آن کمک 

شایانی خواهد کرد.
تولید محتوا بدون تفکر قبلی

جیسون شمل: مدیر شبکه های اجتماعی در انتشارات هارپر 
کولینز کریستن

تولید محتوایی که پش��توانه پژوهش��ی اندک��ی دارد، اقدام پرخطری 
محس��وب می ش��ود. در حقیقت چنین گونه هایی از محتوا همیش��ه در 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب دچار مش��کل می شوند. دلیل آن نیز واضح 
اس��ت: بدون شناخت مخاطب چگونه باید نسبت به اقناع و تاثیرگذاری 

بر روی وی مطمئن بود؟
پاسخ بله یا خیر به کمپین

Squared Digital جف جولیان: مدیرعامل برند
ب��ه عنوان یک برن��د برخورد با افراد تاثیرگذار به صورت کامال س��رد 
اش��تباه بزرگی است. اگر محتوای آنها هنوز مناسب برند شما نیست، به 
آنها در راس��تای انطباق بیش��تر با هنجارها و ارزش های برندتان کمک 
کنید. ارائه پاس��خ کوتاه بله یا خیر به کمپین های پیشنهادی نیز همین 
ایراد را دارد. اگر نظر ش��ما نس��بت به یک پیشنهاد منفی است، دالیل 
خ��ود را نیز بیان کنید. این کار به طرف مقابل فرصت هماهنگی هرچه 

بیشتر با شما را خواهد داد.
فراموشی مسئولیت قلبی

نیکوله کلی: مسئول بخش تبلیغات هوشیارانه موسسه بازاریابی 
The Conscious

بازاریاب��ی محتوای��ی مانند ه��ر اقدام��ی نیازمند مس��ئولیت پذیری 
دس��ت اندرکاران آن اس��ت. از برن��د مجری طرح گرفته ت��ا خالق ایده، 
همگی باید نس��بت به مخاطب و نظر وی نه تنها مسئولیت حقوقی بلکه 
قلبی نیز داش��ته باش��ند. به این ترتیب حتی در مواردی که در حیطه 
وظایف ما نیس��ت، سرویس دهی به مخاطب مد نظرمان خواهد بود. این 
ش��یوه در جلب نظ��ر مخاطب و تبدیل آن به مش��تری دائمی برندمان 

تاثیرانکارناپذیری دارد.
اعالم رسمی اشتباهات

کلر سی مک درموت: مسئول ارشد بخش تحقیقات موسسه 
Mantic Research

اج��ازه دهی��د در اینجا با ش��ما کامال صادق باش��م. من همیش��ه از 
فرهنگ اعالم رس��می اش��تباهات متنفر بوده ام. در بسیاری از مواقع ما 
به اش��تباه های خود اعتراف می کنیم. همچنین اغل��ب ما عالقه باالیی 
به مش��اهده اش��تباه های دیگران داریم. با این حال نکته مورد غفلت در 
این میان فرآیند روی دادن اش��تباهات است. به عنوان مثال اگر به جای 
پرداختن صرف به اش��تباهات یک برند به سراغ دالیل ایجاد آن برویم، 

نتیجه بسیار بهتری دریافت خواهیم کرد.
 contentmarketinginstitute :منبع

اجرای بازاریابی محتوا به صورت فعالیت 
گروهی و افزایش تأثیر آن

این روزه��ا بازاریابی محتوا، جنبه  مهم��ی از اقدامات تبلیغاتی یک 
شرکت به شمار می رود. با این حال یافتن راهی جهت ساخت بالگ های 
بسیار جالب، پست های رسانه های اجتماعی یا اینفوگرافی  می تواند برای 
یک اس��تارتاپ با بودجه  محدود، طاقت فرسا به  نظر آید.از کجا می توان 
زمان یا بودجه  الزم برای ساخت محتوای باکیفیت را یافت؟ در حقیقت 
بازاریابی محتوا مس��ئله ای نیست که صرفاً کارمند بخش تبلیغات یک 
اس��تارتاپ ملزم به مدیریت آن باش��د. زمانی که تمام گروه در این امر 
مش��ارکت کنند، نه تنها تولید مطالب مربوط به بازاریابی محتوا بسیار 
ساده تر می شود بلکه احتمال ایجاد محتوایی گیرا که به برندتان قدرت 
ببخش��د و همچنین در جذب مشتریان جدید به شما کمک کند نیز 
افزایش خواهد یافت. ش��ما با روش های ذی��ل می توانید دیگران را به 

مشارکت در بازاریابی محتوا ترغیب کنید.
1- برای صرفه جویی در زمان، اطالعات را به صورت گروهی به 

اشتراک بگذارید
بازاریابی محتوای باکیفیت معموالً به صورت آش��کارا تبلیغات انجام 
نمی دهد و معموالً در پی  اش��تراك گذاری نکات یا اطالعات س��ودمند 
با مخاطبین برند اس��ت. جمع آوری این اطالع��ات می تواند برای یک 
بازاریاب امری زمانبر باشد. با این حال معموالً افراد دیگری در شرکت 
هستند که به اطالعات الزم دسترسی دارند. ترویج -اشتراك  دانسته ها 
می تواند به طور چشمگیری سرعت فرآیند تولید محتوا را افزایش دهد. 
طبق تحقیقات، کارکنان به  طور متوس��ط 5/۲ س��اعت از روز -حدود 
3۰درص��د زمان کاری- را صرف جس��ت وجوی اطالعات می کنند. اگر 
همه به اطالعات یکس��انی دسترسی داش��ته باشند، بازدهی افزایش و 

اتالف وقت کاهش خواهد یافت.
2- برای دستیابی به درک تخصصی، بر روی کارکنان شرکت 

تمرکز کنید
در شروع ساخت محتوا با اینکه بازاریاب ها برای نوشتن متنی منسجم 
یا طراح��ی اینفوگرافی جذاب به اندازه کافی ماهر هس��تند، اما لزوماً 
نسبت به حیطه دانسته های مخاطبان شان آگاهی کاملی ندارند. تحت 
چنین شرایطی، دریافت اطالعات از دیگر اعضای گروه می تواند کمک 
بسیاری به حصول اطمینان از کیفیت محتوا کند. کارکنان می توانند از 
مهارت های تخصصی خود برای تهیه  اطالعاتی درباره  شیوه  بیان مناسب 
رسانه های اجتماعی، بررسی صحت و سقم مطالب یا حتی راهنمایی در 
رابطه با میزان تخصصی بودن مطالب بازاریابی محتوا استفاده کنند. این 
نوع از همکاری، دقت و مرتبط بودن مطالب بازاریابی محتوا را تضمین 

می کند و منجر به افزایش مشارکت می شود.
3- ایده پردازی را تبدیل به یک مسئولیت همگانی کنید

شاید همکاران ش��ما تجربه  کافی برای نوشتن یک مقاله یا ساخت 
تصاویر دیجیتالی نداش��ته باشند، اما به این معنا نیست که نمی توانند 
ایده هایی عالی برای محتوا ارائه دهند. دلیل مشارکت آنها با استارتاپ 
شما احتماالً این است که عالیق مشابه بسیاری با مخاطبین موردنظرتان 
دارند. برگزاری جلس��ات غیررسمی ایده پردازی، چه به صورت مکالمه  
 Google doc خصوصی انجام شود و چه به صورت آنالین و از طریق
یا کانال Slack )نرم اف��زاری برای افزایش همکاری گروهی(، می تواند 
فرصتی عالی برای کارکنان باشد تا ایده های خود را به اشتراك بگذارند. 
در نتیج��ه افزایش اعتماد به نفس افراد گروه، آنها می توانند با نوش��تن 
پس��ت  به عنوان نویسنده  میهمان یا همکاری در رسانه های اجتماعی، 

خود شروع به تولید محتوا کنند.
4- برای رونمایی از آنچه انجام می دهید با کارکنان تان مصاحبه 

کنید
هم��ه افراد با ارائه ای��ده برای یک کمپین بازاریابی محتوا احس��اس 
راحتی نمی کنند، اما به این معنا نیس��ت که نمی توانند در تولید محتوا 
شرکت داشته باشند. مخاطبان آنالین به اتفاقات پشت  صحنه عالقه مند 
هستند و شما می توانید از طریق مصاحبه با یکی از کارکنان یا نمایش 
آنچه انجام می دهند در یک ویدئو یا رس��انه اجتماعی، نمایی انس��انی 
 ،)Brett Relander( به برندتان ببخش��ید. همان طور که برت رلندر
مدیرعام��ل ش��رکت X۱ Sports Nutrition، ش��رح می دهد، »به 
مشتریان و مراجعین اجازه دهید جزییات روند کارتان را مشاهده کنند. 
با انجام این کار، داس��تان های موفقیت، شکست، لذت یا ناامیدی را به 
اشتراك می گذارید و شما و مخاطب تان درباره  یکدیگر اطالعات به دست 

می آورید و در نتیجه فرصت های همکاری میان تان ایجاد می شود.«
5- تجربه های کاری را با دیگران به اشتراک بگذارید

بخش��ی از نمای��ش نمای پش��ت  صحنه  برند ش��ما، تش��ویق دیگر 
کارکنان برای اش��تراك تصاویر یا داس��تان های مربوط به محل  کار در 
رسانه های اجتماعی است. در نتیجه برجسته سازی شخصیت برندتان 
بس��یار ساده تر می شود. این شیوه  بازاریابی محتوا غیررسمی تر و بسیار 
کم هزینه تر اس��ت، مخصوصاً که بسیاری از افراد، تعداد دنبال کنندگان 
بیشتری نسبت به یک استارتاپ تازه تأسیس دارند. همچنین می توانید 
این محتوا را در حساب های کاربری خود نیز به اشتراك بگذارید. البته 
الزم است  اشتراك گذاری را همراه با آگاه ساختن کارکنان از آنچه باید 

یا نباید پست کنند، ترویج دهید.
کیتی لوینسن )Katie Levinson(، تولیدکننده  محتوا در شرکت 
Credit Karma، توصیه می کند، »مطمئن ش��وید کارمندتان درك 
دقیقی از معنای کلی صدای برند داشته باشد و بداند چگونه باید برای 
برند شما از آن استفاده کند. به آنها بگویید شرکت اشتراك گذاری چه 

نوع محتوایی را تشویق و چه نوع محتوایی را منع می  کند.«
6- همه را به تبلیغ محتوا ترغیب کنید

در مراحل اولیه  یک استارتاپ، رساندن محتوا به تعداد زیادی از مخاطبان 
می تواند امری دش��وار باش��د. در اینجاس��ت که اقدامات گسترده  شرکت 
می توان��د تف��اوت بزرگی ایجاد کند. با تغیی��رات جدید صفحه  خبرنمایی 
فیس بوك، افراد در صورتی محتوای شرکت  شما را مشاهده خواهند کرد، 
که یکی از دوستان ش��ان آن را به اش��تراك گذاشته باشد. ترغیب تمامی 
کارکنان برای اشتراك  بازاریابی محتوا در رسانه های اجتماعی شخصی شان، 
می تواند به خوبی در جذب مخاط��ب کمک کند.انجام بازاریابی محتوا به 
نحو احسن تالش زیادی می طلبد، اما لزومی ندارد فشار زیادی بر شما وارد 
کند. با اس��تفاده از این توصیه ها جهت ترغیب تمامی کارکنان اس��تارتاپ 
به مش��ارکت، با آمادگی بیش��تری عمل خواهید ک��رد و نتایج مطلوبی از 

تالش های خود در راستای بازاریابی محتوا خواهید گرفت.
entrepreneur: منبع

ایستگاهبازاریابی 30 کارشناس ماهر از اشتباهات خود می گویند)2(

بزرگترین اشتباهات در بازاریابی محتوایی کدامند؟
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مدیران چه زمانی باید عادالنه عمل کنند و 
چه زمانی باید قوانین را به چالش بکشند

م��ا از ابت��دای زندگی با مفهوم عدالت وفق پی��دا کرده ایم. زمانی 
ک��ه ک��ودك بودیم، اگ��ر یکی از هم س��ن  و  س��ال های مان بیش از 
دیگران ش��کالت می گرفت، با فریاد »این عادالنه نیس��ت!« مواجه 
می ش��د؛ حال که به مقام رهب��ری ارتقا پیدا کرده ای��م نیز معموالً 
سعی می کنیم نس��بت به افرادی که برای مان کار می کنند عادالنه 

رفتار کنیم. 
اما چرا تا این اندازه به عدالت اهمیت می دهیم؟ 

عدالت در مقابل انصاف
پ��اول وودراف)Paul Woodruff(، در کتاب فوق العاده  خود به 
نام The Ajax Dilemma )مخمصه  آژاکس(، اش��اره  می کند که 
سازمان ها در تالشند از ایده آل های خود پاسداری کنند. یک ایده آل 
کلیدی انصاف اس��ت، بدی��ن معنا که افراد بای��د درآمدی معادل با 
کاری که انجام می دهند و میزان فعالیت ش��ان در س��ازمان دریافت 

کنند. 
با این  حال به مرور زمان این امر آشکار می شود که اعمال عدالت 
دشوار است، زیرا قوانین شفافی در مورد ربط دادن اعمال شخص به 
درآمد وجود ندارد. برای مثال ما می دانیم کشتن یک انسان اشتباه 
است، اما قانون برای قتل درجه بندی دارد. سربازهایی که در میدان 
نبرد دس��ت به این عمل می زنند به خاطر این  کار پاداش می گیرند. 
اف��رادی که به خاط��ر دفاع از خود مرتکب قتل می ش��وند مجازات 
نمی ش��وند. با افرادی که س��هواً مرتکب قتل می ش��وند به گونه ای 
متفاوت از افرادی که از روی عمد این کار را انجام می دهند برخورد 
می ش��ود. ما حتی میان افرادی که با خونسردی کشتن فرد دیگری 
را سبک و سنگین می کنند و افرادی که تحت تأثیر احساسات دست 

به قتل می زنند تمایز قائل می شویم.
گرفتن این قبیل تصمیمات به قدری س��خت اس��ت که سیستم 
حقوقی زمان و ت��الش زیادی را صرف آموزش قاضیانی می کند که 
تمایزات را قائل می ش��وند و دادگاه ه��ای تجدیدنظر برپا می کنند تا 

تصمیم یک قاضی بتواند توسط دیگر قاضیان بازبینی شود. 
بیش��تر ش��رکت ها مناب��ع کافی ب��رای تضمین انص��اف در قبال 
کارکنان ش��ان را در اختی��ار ندارند، لذا روند های��ی را جایگزین آن 
می کنن��د تا نتیجه ای منطقی حاصل کنن��د. همان طور که وودراف 
اش��اره می کن��د، این روندها آنهایی هس��تند که او ب��دل ایده آل ها 
می نام��د و ایده آل را در خود انعکاس می دهند، اما همواره به همان 

نتیجه منتهی نمی شوند.
به طور خاص، بیشتر شرکت ها بیشتر برای انصاف تالش می کنند 
تا عدالت. آنها قوانینی وضع می کنند که به طور مس��اوی برای همه 
صدق می کند و بخش بزرگی از بار تصمیم گیری را از دوش مدیران 

برمی دارد. 
مزی��ت برخ��ورد یکس��ان و عادالنه ب��ا کارکن��ان در جایگاه یک 
مدیر این اس��ت که توجیه تصمیماتی که می گیرند آس��ان می شود. 
می توانی��د به قانونی که برای گرفت��ن تصمیم از آن پیروی کرده اید 
اش��اره کنید و سپس افرادی که از نتیجه ناراضی هستند نمی توانند 
ش��ما را س��رزنش کنند. اگر دغدغه ای دارند، باید آن را نزد کسانی 
ببرن��د که قوانین را وضع کرده اند نه ش��ما ک��ه اعمال کننده  قانون 

هستید.
اعمال قوانین و زیر سوال بردن آنها

تالش برای برقراری عدالت خالی از فایده نیست. یاد گرفتن نحوه  
پیشبرد پست های رهبری دشوار است. بسیار پیش می آید روندهای 
به ظاهر اش��تباه، مزایای��ی در رده های پایین��ی مجموعه دارند که 

ممکن است به چشم شما نیایند. 
اعم��ال قوانین به همان صورتی که وج��ود دارند، کمک می کنند 

تصمیماتی که عواقب ناخواسته دارند نگیرید. 
در عین حال، زمانی که روندهایی به نظر ش��ما منطقی نمی آیند، 
پرس��ش از افراد باالدس��تی اهمیت دارد. علت اینکه چرا روندهای 
خ��اص در نظر گرفت��ه  ش��ده  و جایگزین هایی که پیش��تر امتحان 

شده اند را بیابید.
دلیل اعمال و زیر س��وال بردن قوانین این است که حین باال رفتن 
در سلس��له مراتب یک س��ازمان، باید تمرکز خ��ود را از دنباله روی 
قوانین به سوی پاسداری از ایده آل ها انتقال دهید. شرکت ها نه تنها 
با پیروی از قوانین بازار، بلکه با به هم ریختن آنها نیز موفق می شوند. 

این کار شامل شکستن قوانین نانوشته  بازار می شود.
به طور مش��ابه، تصمیماتی که در مورد پرس��نل در یک مجموعه 
می گیرید باید ضمن باال رفتن ش��ما از نظر رتبه  ش��غلی منصفانه تر 
شوند. ممکن است کارکنان درخش��انی را شناسایی کنید که هنوز 
پیش زمینه ه��ای الزم را کس��ب نکرده اند، اما با این حال شایس��ته  
مس��ئولیت باالتری هس��تند. ارتقای این افراد ممکن است عادالنه 

نباشد، اما شاید کار درست همین باشد.
بسیاری از مقاالت بر تفاوت میان رهبری و مدیریت تمرکز دارند. 
ی��ک عامل تنها نیس��ت که این مفاهی��م را از یکدیگر جدا می کند. 
ب��ا این وجود، ی��ک تفاوت مهم این اس��ت که مدی��ران معموالً به 
پیاده سازی روندهایی محدود هستند که بدل های ایده آل های اصلی 
محس��وب می ش��وند. رهبران باید این بینش را کسب کنند که چه 
زمانی روندی خاص در سر راه یک ایده آل قرار می گیرد و تصمیمات 

مناسبی بگیرند که روندهای سابق را به چالش بکشند.
fastcompany: منبع

رهبری
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بدون ش��ک بزرگترین دارایی هر شرکتی، کارمندان آن است. اگرچه 
در این رابطه برخی این جایگاه را صرفا برای مش��تریان قائل هستند، با 
این حال توجه داش��ته باشید که کیفیت کار شما ضامن جذب مشتری 
خواه��د بود. به همین خاط��ر در صورتی که قادر ب��ه انجام عملکردی 
فوق العاده نباش��ید، بدون شک مرحله جذب مشتری نیز شکل نخواهد 
گرفت. در این رابطه بسیاری از مدیران توجه کمی را به کارمندان خود 
داش��ته و این امر باعث می ش��ود تا جو الزم ش��کل نگیرد. بدون ش��ک 
توجه به خواس��ته  های اصلی تیم کاری، نخستین گام و مهم ترین آن ها 
محسوب می شود. برخالف باور عموم، مهم ترین خواسته های کارمندان 
تنها در مس��ائل مالی خالصه نشده و بسیاری از نیازهای آن ها، مواردی 
کامال س��اده محس��وب می ش��ود. با این حال عدم آگاهی کافی نسبت 
به آن ها، باعث می ش��ود تا به مرور زمان زمینه بروز نارضایتی ها ش��کل 
گیرد. به همین خاطر و در راس��تای جلوگیری از چنین رویدادهایی، در 
ادامه به بررس��ی ۱۰ خواس��ته اصلی کارمندان از مدیران خود، خواهیم 

پرداخت.
1-مهربانی

همه افراد به مهربانی نیاز دارند. به همین خاطر الزم است تا شما نیز 
با کارمندان خود رابطه ای احساس��ی داشته باشید. اگرچه برخی بر این 
باورند که محیط کاری، فضایی کامال رسمی محسوب می شود و در آن 
بای��د تنها بر طبق قوانین رفتار کرد. با این حال واقعیت این اس��ت که 
محیط کاری، خانه دوم هر کارمندی محس��وب می ش��ود که نیاز است 
تا در آن احس��اس رضایت کافی را داش��ته باش��د. در غیر این صورت 
حضور بلندمدت آن ها امری دشوار محسوب خواهد شد. در بسیاری از 
شرکت ها مشاهده می شود که کارمندان عمال بدون هیچ گونه اشتیاقی 
به کار خود ادامه می دهند. این امر بدون ش��ک بر روی راندمان کاری 
آن ه��ا تاثیر منفی بس��یاری را خواهد داش��ت. در ای��ن رابطه از جمله 
اقدامات اولیه این اس��ت که با تیم کاری خود مهربان باشید. این اقدام 
خس��تگی و استرس ناشی از کار را به شدت کاهش خواهد داد و رابطه 
ش��ما را با کارمندان بهبودی جدی خواهد بخش��ید. بدون ش��ک این 
مهارت نیازمند تمرین است تا به عادت رفتاری شما تبدیل شود. برای 
رسیدن به این مرحله، این امر که همواره به جنبه های مثبت هر اتفاق 
توجه کرده و نس��بت به اش��تباهات افراد واکنش خوبی داشته باشید، 
از جمله اقدامات مفید محس��وب می ش��د. در رابطه با اشتباهات افراد 
نیز می توان گفت که نقش ش��ما باید کام��ال حمایتی و در تالش برای 
یادگیری افراد باشد. این امر که صرفا منتقد و سرزنش گر باشید، بدون 
ش��ک هیچ گونه مشکلی در ش��رکت حل نخواهد شد و نقش مهم شما 

به اثبات نخواهد رسید.

2-باور
هیچ کارمندی نمی توان در ش��رکتی که به قابلیت های وی اعتمادی 
ندارند، عملکرد مناس��ب و رش��دی را داشته باشد. به همین خاطر الزم 
اس��ت تا ب��رای جلوگیری از ت��رس اقدامات جدی��د در کارمندان خود، 
همواره به نحوی رفتار کنید که بیانگر اعتماد کافی شما نسبت به آن ها 
اس��ت. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که تمامی موارد معرفی شده 
در لیس��ت تهیه ش��ده، باید هم به صورت زبانی و هم در اقدامات ش��ما 
کامال مشخص باشد تا تاثیر الزم را به وجود آورد. به همین خاطر نباید 
تصور کرد که صرفا با بیان این امر که ش��ما نس��بت به کارمندان خود 
اعتم��اد کافی را دارید، تمامی نیازهای آن ها در این رابطه تامین ش��ده 
است. آمارها در این رابطه نیز بیانگر آن است که در چنین شرکت هایی 
افراد معموال در برابر فشارها از آستانه تحمل بیش تری برخوردار بوده و 

خالقیت های بیش تری را در کار خود اعمال می کنند.
3-اعتماد به نفس

اگرچه تقریبا تمامی افراد بر این باور هس��تند که اعتماد به نفس یک 
مسئله درونی و شخصی محسوب می شود، با این حال واقعیت این است 
که مدیران می توانند در میزان این امر تاثیر مس��تقیمی داش��ته باشند. 
مهم تری��ن اقدام مدیران در این رابطه این اس��ت ک��ه در ابتدا به درك 
درستی از تفاوت های موجود میان کارمندان خود دست پیدا کرده و در 
تالش برای نگاه یکس��ان نسبت به همه افراد، نباشند. بدون شک به هر 
میزانی که افراد تحت فش��ار خارجی نباشد، اعتماد به نفش آن ها نیز به 
مراتب بهتر حفظ خواهد ش��د. با این حال این امر تنها برای کارمندانی 
مناس��ب خواهد بود که با معضل کمبود اعتماد به نفس مواجه نباشند. 
ب��ه همین خاطر هم اس��ت ک��ه می گویند یک مدی��ر در اصل باید یک 
روانشناس باشد تا بتواند به بهترین شکل بر روی افراد مدیریت مناسب 
را داش��ته باش��د. در این رابطه نیز الزم اس��ت تا افرادی را که از اعتماد 
به نفس کمی برخوردار هس��تند، شناس��ایی کرده و در تالش برای حل 
مشکالت آن ها باش��د. در نهایت فراموش نکنید که افزایش توان و حل 
مش��کالت هر ی��ک از کارمندان، در نهایت به بهبود اوضاع ش��رکت نیز 

کمک شایانی خواهد کرد. 
4-صبر

ش��اید از جمله بدترین مدل های مدیران را بتوان آن هایی دانست که 
عمال صبری نداش��ته و تنها نتایج لحظه را مورد توجه قرار می دهند. در 
این رابطه توجه داش��ته باشید که الزم اس��ت تا از اعمال فشار بیش از 
ح��د بر روی تیم خود خودداری ک��رده و آن ها را در محیطی آرام برای 
پیگی��ری اقدام��ات خود، قرار دهی��د. در نهایت این امر ک��ه بدانید هر 
تغییر و اقدامی به چه میزان محدوده زمانی نیاز دارد، ش��ما را در رفتار 
حرفه ای ت��ر در این زمینه ی��اری خواهد کرد. بدو ش��ک این امر که به 
کارمن��دان خود فرصت  و زمان کافی بدهید، خود به نوعی بیانگر ارزش 

آ نها برای شرکت نیز خواهد بود. 

5-مشاوره 
تص��ور مدیری که هیچ گاه در بین تی��م کاری خود حضور ندارد، بدون 
شک برای هر کارمندی یک کابوس خواهد بود. در این رابطه توجه داشته 
باش��ید که ش��ما به عنوان مدیر یک ش��رکت، از باالترین سطح دانش و 
تجرب��ه برخوردار خواهید بود که این امر در صورتی که در بین کارمندان 
ش��ما به اش��تراك گذاشته نشود، بدون ش��ک به یک مزیت برای شرکت 
تبدیل نخواهد ش��د. به همین خاطر الزم است تا همواره با افراد خود در 
ارتباط باش��ید و به مانند یک مشاور آن ها را در هر مرحله ای یاری کنید. 
فراموش نکنید که کارمندان ممکن اس��ت با مش��کالتی مواجه شوند که 
پاس��خ آن در نزد ش��ما باش��د، به همین خاطر نباید اجازه دهید که حل 
مسائل برای آن ها به یک مسیر طوالنی و سخت تبدیل شود. بدون شک 
یک مدیر راهگشا در شرکت، از ارزش به مراتب بیشتری برخوردار خواهد 

بود و به سطح باالتری از محبوبیت دست پیدا خواهد کرد.
6-دلسوزی

بدون ش��ک هیچ یک از کارمندان ش��ما دقیقا مش��ابه همکاران خود 
نخواه��د بود. به همین خاطر در صورتی که در تالش برای الگوس��ازی 
باش��ید، بدونید که افراد خود را تحت فش��ار زیادی ق��رار خواهید داد. 
اگرچه ش��ما به اس��تانداردهایی نیاز خواهید داشت، با این حال توصیه 
می ش��ود تا مس��یر موفقیت و رس��یدن به س��طح مورد نظر را یکسان 
تلقی نکرده و در تالش برای راهنمایی آن ها باش��ید. درواقع شما نباید 
هیچ گونه مقایس��ه ای را در شرکت خود انجام دهید. بدون شک این امر 
زمینه را برای رقابت های ناس��الم درون ش��رکتی فراهم خواهد کرد که 

بدون شک برای شرکت مضرات بسیاری را به همراه خواهد داشت.
7-تعامل 

این امر که تصور کنید که تنها مدیران تصمیم گیرنده  هستند، بدون شک 
اشتباه بوده و الزم است تا آن ها را در این پروسه همراه کنید. در نهایت توجه 
داشته باشید این امر نه تنها افراد را به درك بهتری از اوضاع شرکت خواهد 
رساند، آن ها را در بهبود مهارت تصمیم گیری نیز یاری خواهد کرد. آمارها 
نیز در این رابطه حاکی از آن اس��ت که تصمیمات همگانی، میزان خطا و 

ریسک کار را با کاهشی چشمگیر مواجه خواهد ساخت. 
8-احترام 

ب��ه هر صورتی که با کارمندان خ��ود رفتار کنید، زمینه را برای رفتار 
متقاب��ل ایجاد خواهید کرد. برای مثال در صورتی که به افراد تیم خود 
احترام نگذارید، نمی توانید انتظار داش��ته باش��ید که آن  ها عکس رفتار 
ش��ما عمل کنند. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که شما به عنوان 
باالترین مقام موجود در شرکت، همواره به عنوان الگو معرفی می شوید 
ک��ه این امر نیازمند رفت��اری کامال حرفه ای از جانب ش��ما را دارد. در 
نهایت این امر باعث خواهد ش��د تا رفتار توام با احترام، به فرهنگی در 

شرکت شما تبدیل شود.
entrepreneur: منبع

8 خواسته تیم شرکت از مدیران خود

به قلم: شری کمپبل روانشناس، سخنران و نویسنده حوزه مدیریت
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ویژگی های قدرتمند افراد موفق

88936651

در افراد موفق خصیصه ای وجود دارد که آن ها را از بقیه افراد متمایز 
می کند: آن ها آموخته اند که از توانایی ها و ویژگی های طبیعی خود برای 
دست یافتن به رؤیاهای خود استفاده کنند. افراد موفق به طور متفاوتی 
ب��ا موقعیت های مختلف مواجه می ش��وند و چالش های خود را مدیریت 
می کنن��د. آن ها مهارت ها و ویژگی های��ی را در خود پرورش داده اند که 
باعث می شوند بیشتر از بقیه افراد  پیشرفت کنند. اگر شما می خواهید 
دیوانه وارترین آرزوهای خود را تحقق ببخش��ید و موفقیت چشمگیری 
کس��ب کنید، بای��د راهی پیدا کنید ت��ا از یک فرد ع��ادی به یک فرد 
خارق العاده تبدیل ش��وید. در این بخ��ش ۱۰ تا از ویژگی های قدرتمند 

افراد موفق را بررسی می نماییم.
1. هدف محور اما انعطاف پذیر

 اف��راد موف��ق اه��داف بلندپروازانه ای دارن��د و اه��داف بلندمدت و 
کوتاه م��دت ب��رای خود در نظ��ر می گیرند که منجر ب��ه موفقیت آن ها 
می ش��ود. آن ها اهداف خود را یادداشت می کنند و به طور مداوم بر روی 
آن ه��ا کار می کنند. اگر ش��ما قص��د دارید فرد موفقی باش��ید، یکی از 
آس��ان ترین عادت ها برای پیشرفت، شروع به هدف گذاری برای خودتان 

و ساختن یک برنامه از اقدامات الزم برای رسیدن به آن ها است.
همچنی��ن اف��راد موف��ق اهمیت تغیی��ر موقعی��ت را درك می کنند. 
آن ه��ا به صورت دوره ای اه��داف خود را ارزش��یابی می کنند و مطمئن 
می ش��وند که اهداف ش��ان در طول زمان معنادار باشد. آن ها به اندازه ای 
انعطاف پذیرن��د که زمان تغییر مس��یر خود را تش��خیص می دهند. در 

صورت نیاز، اهداف شان را تغییر می دهند و دوباره شروع می کنند.
2. بلندپروازان سرسخت

 موفقیت آس��ان به دست نمی آید. شما باید مش��تاق باشید و به طور 
م��داوم برای به دس��ت آوردن آن ت��الش کنید. افراد موفق به ش��کل 
سرس��ختانه اه��داف خود را تعقیب می کنند. آن ها به س��ادگی تس��لیم 
نمی ش��وند. اگر شما می خواهید موفق باشید، باید به طور شگفت انگیزی 
بلندپرواز و باانگیزه باشید تا بتوانید کارهای الزم برای واقعیت بخشیدن 
به رؤیاهای تان را به س��رانجام برسانید. ش��ما باید سخت تر از هر کسی 

کار کنید.
اف��راد موفق رقابتی س��الم با بقیه دارند که آن ه��ا را به پیش می برد و 
برای رس��یدن به اهداف ش��ان مصمم می کند. درعین حال آن ها از بقیه 
تقلید نمی کنند، آن ها صرفاً برای رس��یدن به اهداف خودش��ان مصمم 
هستند. همچنین موفق ترین افراد راهی برای ایجاد شدیدترین انگیزه ها 

در خود دارند.
3. بااعتمادبه نفس 

بزرگ ترین دش��منان موفقیت ترس و شک هستند. ما از مجهوالت و 
شکست خوردن می ترسیم. همچنین با عدم اعتمادبه نفس دست وپنجه 

نرم می کنیم و می ترسیم که آماده نباشیم یا شکست بخوریم.
اف��راد موف��ق می آموزند ک��ه این نگرانی ه��ا را کنت��رل کنند و عدم 
اطمین��ان و ترس های خود را کنار بگذارن��د. آن ها بدون هیچ واهمه ای 
ق��دم برمی دارند و به دنبال آرزوهای خود می روند. آن ها در خود انگیزه 
و اعتمادبه نفس برای آزمایش کردن ایده های نوآورانه را پیدا می کنند تا 

بتوانند حتی اگر کاماًل مطمئن نباشند به راه خود ادامه دهند.
نترس بودن به معنای احساس نکردن ترس نیست بلکه به این مفهوم 
اس��ت که ش��ما به ترس اجازه نمی دهید شما را متوقف کند. این یعنی 
ش��ما درك می کنید که انجام ندادن هی��چ کاری بدتر از امتحان کردن 
و شکس��ت خوردن خواهد بود. برای موفق ش��دن ش��ما باید مطمئن و 

باانگیزه باشید تا بتوانید به امتحان کردن چیزهای جدید ادامه دهید.
4. کنجکاو

بیش��تر ما آموخته ایم که مانند بقیه رفت��ار کنیم و اطالعات دریافتی 
را ب��ه همان صورت بپذیری��م اما افراد موفق دنیا را به ش��کلی متفاوت 
می بینن��د. آن ها به ط��ور طبیعی کنجکاوند و در مورد همه چیز س��ؤال 
می پرس��ند. آن ها به طور مداوم می پرس��ند »اگر؟« یا »چرا نه؟« یا یک 
مس��ئله را بازتعریف می کنند تا بتوانن��د آن را از منظری متفاوت مورد 
بررس��ی قرار دهن��د. آن ها می خواهن��د بدانند چ��را و چگونه چیزهای 

مختلف کار می کنند و چه می شود اگر به شکلی متفاوت کار کنند.
آن ها به وضعیت فعلی راضی نیس��تند و از اینکه سنت ها را به چالش 
بکشند هراسی ندارند. مردمان موفق ذهن هایی کنجکاو دارند که باعث 
می ش��ود که آن ها موانع پیش روی خود را به ش��کلی نوآورانه از سر راه 
خود بردارند و ش��یوه انجام ش��دن کارها را تغیی��ر می دهند. درنهایت، 

کنجکاوی آن ها می تواند باعث انقالبی در کل صنعت شود.
5. دارای نگرش پرورش یافته

اف��راد موفق بر این باورن��د که توانایی انجام کارهای ش��گفت انگیزی 
دارند و حاضرند برای دس��تیابی به آن ها به سختی تالش کنند. به جای 
ع��دم تحمل اش��تباهات و شکست های ش��ان، آن ها بر روی پیش��رفت 
ش��خصی و غلب��ه ب��ر چالش ها تمرک��ز می کنند. آن ها نگ��رش خود را 
پرورش می دهند و معتقدند که ویژگی های اساسی آنان با تالش فراوان 
می تواند رش��د کند. براس��اس یافته های کارول دك، استاد روانشناسی 
دانش��گاه اس��تنفورد، یک نگرش زمانی رشد یافته اس��ت که شما باور 
کنید ویژگی های اساسی شما نقطه شروع در زندگی شما است اما شما 
توانای��ی بهبود و فائق آمدن بر س��ختی ها را دارید. این نگرش به مردم 

اجازه می دهد که آن ها در مواقع چالش رش��د یابند. یک دیدگاه رش��د 
یافته شکس��ت را یک س��کوی پرتاب به سوی رشد می داند اما در مقابل 
یک دیدگاه ش��کننده که از چالش ها دوری می جوید، به راحتی تس��لیم 

می شود و از موفقیت دیگران احساس تهدید می کند.
6. سختکوش و مشتاق

افراد موفق از صمیم قلب به اهداف و آرزوهای خود ایمان  دارند. آن ها 
عمیقاً در مورد اهداف خود مش��تاق هستند و به طور کامل خود را وقف 
مش��اهده مسیر پیش روی خود کرده اند. افراد موفق می دانند که انگیزه 

کلید ترقی است و ترقی در انتها به موفقیت ختم می شود.
انگیزه چیزی نیس��ت ک��ه بتوان تظاهر به داش��تن آن کرد بلکه باید 
صادقانه از درون انس��ان سرچشمه بگیرد. به همین دلیل شما هیچ وقت 
در انجام کاری که به آن عالقه ندارید موفق نخواهید ش��د. هدف ش��ما 
باید چیزی باشد که به آن عشق می ورزید و خود را وقف رسیدن به آن 
کرده اید. اش��خاصی که نس��بت به اهداف خود باانگیزه و مصمم هستند 
زندگی خود را حول اهداف خود س��ازمان بنا می نهند. در حقیقت فقط 
آن افرادی که خود را عمیقاً وقف اهداف شان کنند موفق خواهند شد.

7. آرام تحت فشار
 روبه رو ش��دن با یک موقعیت به شدت استرس زا می تواند باعث شود 
ش��ما به طور مداوم بیش ازحد فکر کنی��د و تجزیه وتحلیل کنید که این 
امر منجر به این می ش��ود که شما نتوانید با تمام ظرفیت تان کار کنید. 
به همین دلیل ما تحت فشار از پا می افتیم اما افراد موفق آموخته اند که 
چگون��ه آرامش خود را حفظ کنند و اثرات منفی حاصل از اس��ترس و 
فشار را کاهش دهند. هنگامی که فشار خیلی باالست آن ها با یک نگرش 
مثبت با موقعیت مواجه می ش��وند. آن ها چالش ها را فرصت می بینند نه 
تهدی��دی به مرگ. آن ها موقعیت اس��ترس زا را به فرصتی برای غلبه بر 

چال��ش تبدیل می کنن��د. آن ها آرامش خود را حف��ظ می کنند و بدون 
اینکه به خود اجازه وحش��ت کردن را بدهند ذهن خود را کاماًل بر روی 
موقعیت شان متمرکز می کنند. آن ها به کار فعلی شان متمرکز می شوند 
و بدون اینکه به مش��کل اجازه بدهند آن ها را سردرگم کند، تصمیمات 

الزم برای قدم برداشتن و پیشرفت را می گیرند.
8. مسئولیت پذیر و قدرتمند

برای موفق ش��دن شما باید باور داشته باشید که شما مسئول زندگی 
خود هس��تید. حتی در میان توفان زندگی شما هیچ وقت نباید مقصود 

و مسیر خود را گم کنید.
موفق تری��ن انس��ان ها تصمیمات ش��ان را خودش��ان می گیرند. آن ها 
س��کاندار کشتی خود هستند که شغل خود را به سمتی که می خواهند 
هدای��ت می کنن��د و همان طور ک��ه می خواهند زندگ��ی می کنند. این 
ام��ر به آن ها حس رضای��ت و قدرت تصمیم گیری در م��ورد اینکه چه 
کس��ی می خواهند در زندگی شان بشوند می دهد. همچنین استقالل در 
تصمیم گیری به ش��ما انعطاف پذیری می بخش��د به این دلیل که ش��ما 
احس��اس قدرت می کنید و همچنین شما احساس می کنید که توانایی 

مواجهه با هر چیزی که در سر راه شما قرار بگیرد را دارید.
9. خوش بین واقع گرا 

م��ردم موفق بر روی ن��کات مثبت متمرکز می ش��وند اما درعین حال 
دی��دی منطقی و عینی دارند. آن ها خوش بینی واقع گرایانه ای دارند که 

ترکیبی از یک نگاه مثبت و شفاف از ابعاد یک موقعیت است.
آن ه��ا ب��اور دارند که موفق می ش��وند ام��ا خود را با ای��ن اعتقاد که 
به سادگی موفق خواهند شد فریب نمی دهند. مثبت نگری آن ها به آن ها 
کمک می کند که زیرك و انعطاف پذیر باقی بمانند و به دنبال راهی در 

میان سرزمینی نامعلوم بگردند.

اما آن ها با خود صادق هستند و می توانند هنگامی که اشتباهی مرتکب 
ش��دند آن را تشخیص بدهند. آن ها اطمینان خود را از دست نمی دهند 
و بدبینی به خود راه نمی دهند. بدبینی فقط باعث خواهد شد استقامت 
خود را در لحظات س��خت از دس��ت بدهند. آن ها در زمان برنامه ریزی 
برای غلبه بر موانع واقع گرا و عمل گرا هس��تند و به سخت کوش��ی برای 

رسیدن به اهداف خود اصرار می ورزند.
10. ارتباط برقرارکننده قوی

توانایی برقراری ارتباط مؤثر میان ایده های تان با بقیه یکی از مهم ترین 
صفاتی است که افراد به شدت موفق مانند بیل گیتس و ریچارد برنسون 
با آن ها ش��ناخته می ش��وند. در پایان تمام چیزها برمی گردد به توانایی 

شما در اعتماد کردن به افکار و ایده های تان.
موفق تری��ن افراد می توانند در گفتار و نوش��تار به طور مؤثری مذاکره 
کنن��د و اطالعات مربوطه را منتقل کنند. همچنین آن ها قابلیت گوش 
دادن فعال و برقراری ارتباط با بقیه را دارند. ش��ما باید بتوانید اطالعات 
جم��ع آوری کنید و چیزی که بیان می ش��ود را درك کنید و در مرحله 
بعدی به طور مؤثری پاس��خ دهید و اطمینان حاصل کنید که پیام شما 

توسط طرف مقابل به خوبی دریافت شده است.
این موضوع شامل ارتباطات غیرکالمی نیز می شود مانند اینکه چطور 
در مقابل دیگران می ایس��تیم و در مقابل دیگران ظاهر می ش��ویم حتی 
اگر در حال صحبت کردن نباش��یم. موفق ترین افراد ارتباط گیرندگانی 
فوق العاده هستند که این امر به آن ها اجازه می دهد که بتوانند ایده های 
خود را به اش��تراك بگذارن��د و با انواع افراد هم��کاری کنند. همچنین 
یکی از رمزهای موفقیت آنان در این موارد است: توانایی بازخوردگیری 
از خری��داران و کاربران و درك نیازهای ش��ان و چیزی که به دنبال آن 

می گردند.

مترجم: مریم امیری خواه
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اخبار

تبریز  - ماهان فالح: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی ش��هرداری تبریز در بازدید از غرفه توانمندی س��ازمان آتش 
نشانی تبریز  در ششمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی 
گفت: نوآوری و ابداعات توسط دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی 
آتش نش��انی تبریز نش��ان از تکاپو، تالش و خالقیت دانشجویان و 
اهمیت ابداع در این مرکز اس��ت. محمد قلیزاده با اش��اره به نقش و 
اهمیت آموزش در سازمان های آتش نشانی بیان کرد: آموزش نقش 
موثر و سازنده ای دارد که با تکیه بر آن می توان به قله های موفقیت 
دست یافت. وی نمایش اختراعات نوین دانشجویی را از اقدامات مهم 
دانشگاه عنوان کرد و افزود: این دانشگاه از دانشجویان فعال و خالقی 
بهره مند اس��ت و هر ساله شاهد نوع جدیدی از اختراعات  هستیم 
ک��ه در حال حاضر نیز این مرک��ز تمام توان خود را در جهت تولید 
مشابه تجهیزات آتش نشانی خارجی دارد که در مواردی نیز منجر به 
ابداعات و اختراعات منحصر به فردی شده است. مدیرعامل سازمان 
آتش نش��انی تبریز با اش��اره به اینکه مرکز آموزش علمی کاربردی 
س��ازمان آتش نش��انی تبریز به عنوان دومین مرکز آموزشی عالی 
آتش نشانی کشور در حال فعالیت است، افزود: در سال جاری رشته 
های تخصصی آتش نش��انی از جمله فرماندهی عملیات در مقطع 

کارشناس��ی و امداد و نجات سوانح در مقطع کاردانی برای اولین بار 
در همین دانشگاه جذب دانشجو شده است.  وی رسالت اصلی این 
دانشگاه را کارآفرینی و اشتغال و تربیت نیروی متخصص عنوان کرد 
و افزود: هدف بررس��ی نقش آموزش کارآفرینی بر اش��تغال دانش 
در دنی��ای در حال تغییر اس��ت. وی ادامه داد: برگزاری کارگاههای 
آموزش کارآفرینی دیجیتالی، کس��ب و کارهای الکترونیکی، دوره 
های تخصصی کوتاه مدت آتش نش��انی و برنامه ریزیهای آموزشی 
و پژوهش��ی دانشگاهها با ارزشهای کارآفرینی، همکاریهای علمی با 
مراکز آموزش��ی و پژوهشی کش��ور  و   می تواند راهکار ارزشمندی 

برای ایجاد تفکر کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی 
باشد. وی در خاتمه اظهار کرد: تاسیس اولین دبیرستان آتش نشانی 
با جذب ۲۱ نفر دانش آموز در پایه های دهم یازدهم و دوازدهم که 
از اول مهرماه امسال فعالیت خود را شروع نموده توسط این دانشگاه 
اجرایی و راه اندازی ش��ده اس��ت. وی افزود: مرکز آموزش علمی – 
کاربردی س��ازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی تبریز از سال 97 در 
سطح وسیعی در سطح استانی و کشوری اقدام به برگزاری دوره های 
کوتاه مدت  نموده است که اهم دوره های برگزار شده به شرح ذیل 
می باشند:  ۱- دوره های کوتاه مدت علت یابی حریق ۲-  دوره کوتاه 
مدت از جرائم رایانه ای 3- دوره کوتاه مدت آئین نگارش و مکاتبات 
اداری 4- دوره کوتاه مدت تخصصی انواع آسانسورها 5- دوره کوتاه 
مدت مدیریت خطر پذیری سوانح طبیعی و انسان ساخت در شهر 
تبری��ز ۶- دوره کوتاه مدت تخصصی مدی��ران 7- دوره کوتاه مدت 
اطفای حریق پرسنل سازمانهای آتش نشانی استان ۸- دوره کوتاه 
مدت  ارزیابی  سوانح و گزارش نویسی پرسنل سازمانهای آتش نشانی 
استان 9- دوره های کوتاه مدت  بررسی علل حریق و حوادث پرسنل 
سازمانهای آتش نشانی اس��تان ۱۰- دوره کوتاه مدت مبحث سوم 

مقررات ملی ساختمان.

اهواز - شـبنم قجاوند-  مهندس ناصر محمدي مدیرعامل 
نی��روگاه رامین با اعالم این خب��ر گفت : این نیروگاه ضمن تالش 
جدی و تمرکز بر تولید پایدار انرژي برق توانست طي سالهاي اخیر 
اقدام به تولید و تحویل بیش از 4 میلیون و 3۰۰ هزار لیتر آب مقطر 
مورد نیاز ش��رکتهاي برق منطقه اي و توزیع برق استان بمنظور 
شستشوي مقره ها ، ترانسها و سایر تجهیزات شبکه برق خوزستان 
نماید.  وي گف��ت : یکی از چالش های جدی صنعت برق در این 
اس��تان طي س��الهاي اخیر ، بروز پدیده گرد و خاك و چالش های 
ناشی از آن برتجهیزات شبکه برق استان است که این موضوع باعث 
خاموشي هاي ناخواسته و اختالل در فرآیند تامین برق مورد نیاز 
مردم شده است . محمدي افزود : نیروگاه رامین بعنوان بزرگترین 
نیروگاه بخاري کش��ور و تامین کننده اصلي برق استان خوزستان 
ضمن تمرکز بر تولید مس��تمر این انرژي حیاتي ، از تمام ظرفیت 
ها و پتانسیل فنی خود بمنظور توسعه تعامالت با سایر شرکتها و 

سازمانهاي ذي ربط بمنظور کاهش اثرات گرد و خاك بر تجهیزات 
ش��بکه و رفع این چالش منطقه اي استفاده خواهیم کرد . وي با 
اش��اره به نیاز مبرم این نیروگاه به آب مقطر کافي بمنظور تولید 
انرژي برق ، میزان آب مقطر تولیدي این نیروگاه بمنظور شستشوي 
تجهیزات ش��بکه برق استان خوزس��تان در ۸ ماهه سال جاري را 
ح��دود 3۰۰ هزار لیتر عنوان نمود. وی درادامه این خدمت ارزنده 
اظهار داشت:آب مقطر تولیدی در نیروگاه رامین به لحاظ کیفیت 
باال و خاصیت نارسانا بودن آن باعث گردید تا سرویس وشستشوی 
تجهیزات برقی ومسیرهای انتقال این انرژی در شرایط در مدار بودن 
انجام گردد که این درمدار بودن تجهیزات باعث حذف خاموش��ی 
های گسترده خواهد شد. شایان ذکر است نیروگاه رامین اهواز با ۶ 
واحد تولیدي و با مجموع ۱۸5۰ مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه 
بخاري کشور و تامین کننده حدود 4۰ درصد برق مورد نیاز استان 

خوزستان است .

اورمیه- رونق- اکبر حسن بکلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
ب��رق آذربایجان غربی از فروش بی��ش از ۲5۸۶ میلیون کیلووات 
س��اعت در آذربایجان غربی درشش ماهه اول سال جاری خبر داد 
. وی با تحلیل مقایس��ه مصرف انرژی در نیمه اول سال 97 و 9۶ 
گفت : مجموع فروش انرژی در نیم س��ال اول 97 به عدد ۲5۸۶ 
میلیون کیلووات ساعت رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه 
سال 9۶ با فروش انرژی به میزان ۲5۸5 میلیون کیلووات ساعت، 
تنه��ا ۰/۲۲ درصد افزایش دارد به بیانی دیگر تغییرات چندانی در 
افزایش انرژی مصرفی مشترکین در نیم سال اول سال 97 نسبت 
به مدت مشابه سال 9۶ مشاهده نمی شود. حسن بکلو افزود : این 
در حالی اس��ت که متوسط رشد مصرف انرژی در شش ماهه اول 

س��ال جاری نسبت به سال گذشته در کشور حدود ۲ درصد بوده 
است و این اعداد نشان می دهد شرکت توزیع برق آذربایجان غربی 

در کنترل رشد مصرف و مصرف بی رویه برق، علیرغم افزایش تعداد 
مشترکین عملکرد قابل قبولی داشته است.  ایشان از همکاری خوب 
و آگاهانه بخش دولتی و عمومی غیردولتی خبر داد و عنوان کرد 
: در تیرماه سال جاری در مقایسه با تیرماه سال گذشته، به میزان 
۱۶ درصد متوسط کاهش مصرف انرژی در تعداد ۱۰۲۸ مشترك 
دیماندی ش��امل دس��تگاه های دولتی و وابسته به دولت به ثبت 
رسیده است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان افزود : 
این نتایج با توجه به ابالغ دستور العمل های هیئت دولت، همکاری 
خوب مشترکین، اقدامات منجسم و مستمر مدیریت مصرف و پیک 
سایی، فعالیت های فرهنگی و اطالع رسانی به مشترکین و تغییر 

ساعت کار اداری در تابستان بوده است .

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار گرگان در دومین 
نشست خبری خود به برگزاری جشنواره پاییز هزاررنگ اشاره کرد 
و درباره حواش��ی سفر به گوانگ ژو س��خن گفت.عبدالرضا دادبود 
در نشس��ت خبری از برگزاری جش��نواره پاییز هزار رنگ خبر داد 
و اظهار داشت: این جشنواره در راستای توسعه گردشگری شهری و 
معرفی ظرفیت های شهر گرگان در جذب گردشگر برگزار می شود.
وی با اش��اره به بخش های مختلف این جش��نواره گفت: مسابقه 
عکاسی و جشنواره عکس موبایلی، جشنواره فیلم کوتاه، همایش 
دوچرخه س��واری خانوادگی، ت��ور گرگان گردی و بافت قدیم و هم 
چنین رالی خانوادگی بخش هایی از جشنواره پاییز هزار رنگ است.
ش��هردار گرگان جشنواره غذا را یکی دیگر از بخش های جشنواره 
پاییز هزاررنگ اعالم کرد و افزود: برنامه های متنوعی از هفتم تا نهم 
آذر ماه در گرگان برگزار می ش��ود که می توان به اجرای بازی های 
بومی و محلی و ورزش های زورخانه ای، جشنواره پخت رب و طبخ 
کیک ویژه این جشنواره اشاره کرد. همچنین در مدت برگزاری این 
جشنواره بلیط سینماهای گرگان نیم بها خواهد بود و تخفیف ۲۰ 
تا 5۰ درصدی برای اقامت در هتل ها پیش بینی شده است.وی در 

ادامه با گرامیداشت 5 آذر روز ملی گرگان هم گفت: به مناسبت این 
روز سقاخانه جدید در کنار بیمارستان 5 آذر ایجاد شده که مزین به 
عکس شهدای این روز است. هم چنین تندیس شهدای این واقعه 
س��اخته و در خیابان 5 آذر گرگان نصب شده است. زنگ روز ملی 
گرگان نیز صبح امروز در 4۰ مدرسه نواخته شد و تا ساعتی دیگر 
همایش تجلیل از خانواده های شهدای 5 آذر آغاز می شود.دادبود در 
ادامه به حواش��ی که در فضای مجازی پیرامون سفر وی به همراه 

برخی از اعضای شورای شهر به چین مطرح شده است، اشاره کرد 
و گفت: دعوتنامه این س��فر از طریق نمایندگی وزارت امورخارجه 
در استان گلستان به ش��هرداری رسیده است. در این نامه از بنده 
به عنوان ش��هردار گرگان و معاون عمرانی استاندار گلستان برای 
شرکت در مجمع جهانی شهرداران که در گوان گژو برگزار می شود، 
دعوت ش��ده اس��ت.وی افزود: در این دعوتنامه یکی از موضوعات، 
مذاکره درباره خواهرخواندگی گرگان و گوانگ ژو مطرح شده است. 
درباره هزینه های این س��فر نیز بلی��ط و اقامت دو مهمان اصلی با 
طرف چین��ی خواهد بود. همچنین مجوز حضور دو نفر به عنوان 
همراه هم داده ش��د که ترجیح دادیم این افراد از اعضای ش��ورای 
شهر باشند. هزینه اقامت آنها با میزبان بوده اما هزینه رفت و آمد 
و بلیط با مهمانان است.ش��هردار گرگان ادامه داد: مباحث مربوط 
به توس��عه شهری، استفاده از فناوری های دیجیتال برای مدیریت 
شهری، خواهرخواندگی دانشگاهی گوانگ ژو، جاده ابریشم و ساخت 
و س��ازهای شهری، حمل و نقل شهری، میراث فرهنگی و نوآوری 
برای آینده شهری و توسعه فضای سبز شهری از محور برنامه های 

مجمع جهانی شهرداران است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز:

نخستین دبیرستان آتش نشانی در تبریز  تاسیس و راه اندازی شده است

با تولید و تامین 4 میلیون و 300 هزار لیتر آب مقطر مورد نیاز شستشوی مقره ها و تجهیزات شبکه برق؛

مشارکت فعال نیروگاه رامین در کاهش اثرات گرد وخاک بر شبکه برق  استان خوزستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:

فروش بیش از 2586 میلیون کیلووات ساعت در آذربایجان غربی درشش ماهه اول سال جاری

برگزاری جشنواره پاییز هزاررنگ در گرگان تا حاشیه های سفر به گوانگ ژو

اصفهان - قاسم اسد- پانل تخصصی معدن در ششمین همایش 
ملی تعامل صنعت و دانش��گاه با حضور اساتید، اعضای هیات علمی 
دانشگاه ها و فعاالن معادن و صنایع معدنی برگزار شد. بهرام شکوری 
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این 
نشست گفت: دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه در عقد قرارداد با بخش 
صنعتی ضعیف عمل می کنند و بایستی این بخش تقویت شود. وی 
افزود: ناتوانایی احراز تضمین کافی و ایجاد ارتباط درون دانشگاهی بین 
اساتید و دانشجویان کامال محسوس است.   وی تصریح کرد:کاربردی 
نبودن نظام آموزشی کشور و در نتیجه بی اعتمادی صنعت به دانشگاه 
را دربرخواهد دارد  کیفیت دانشگاه ها قابل قیاس با کمیت آنها نیست. 
دانشگاه ها عالقه مند به مشاوره دادن به صنعتگران فارغ از کاربردی 
بودن هستند که دولت هم از این ارتباط حداقلی می تواند به نوعی 
با مالیات منتفع گردد لذا شرط ابتدایی اعتمادسازی است.  اسرافیل 
احمدیه رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در 
این نشست گفت: ارتباط دانش��گاه و صنعت به نحوی خاص برقرار 

است ولکن برنامه و هدف خاصی ندارد که نیاز به برنامه ریزی قوی و 
منسجم کامال محسوس می باشد. بهنام امینی مدرس دانشگاه و فعال 
بخش معدن و صنایع معدنی در این نشست گفت: متاسفانه بخش 
صنعت و دانش��گاهی ما هر دو خریداری ش��ده و وارد شده به کشور 
توسط پول های نفتی است که بعد از گذشت چند دهه هنوز در حال 
س��ازماندهی شدن می باش��د و تعامل این دو بخش کار سختی می 
باشد. علی حیدری معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد خمینی ش��هر در این نشست گفت: ارتباط و تعامل صنعت و 
دانشگاه بایستی بصورت دوسویه و عملی صورت پذیرد . وی تصریح 
کرد: مش��کالت صنعت به روشنی و شفاف به دانشگاه ها اعالم نمی 
ش��ود. مسعود مطلبی کارشناس بخش آموزش، پژوهش و فن آوری 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در این نشست گفت: 
با تقویت بخش پژوهش ها در س��ایه مرکز پژوهشی سازمان صمت 
استانی می توان با برنامه ریزی منسجم تعامل صنعت و دانشگاه را رقم 
زد. شهریار شعبانی دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در 
ان نشست تصریح کرد: ارایه پژوهش های صنعتی و کاربردی همچون 
مقاله هایی که از طرف اساتید و هیات علمی دانشگاه ها که به جاهای 
مختلف ارسال می گردد باید با برنامه ریزی دقیقی شامل رتبه بندی و 
افزایش درجات ایشان گردد. وی افزود: انجام فعالیت های گروهی در 
میان اعضای هیات علمی به عنوان پژوهش یا تحققیات علمی بسیار 
ضعیف عمل شده است و پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی بسیار کلی 

و بدون هدف شاخص انجام می شود. 

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران:

دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه در عقد قرارداد با صنعت ضعیف عمل می کنند

همزمان با روز قم؛

پیام شهردار به مناسبت سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه)س( به شهر قم
قم- خبرنگار فرصت امروز- دکتر س��قائیان نژاد با صدور پیامی روز ۲3 ربیع االول سالروز ورود 
حضرت فاطمه معصومه)س( به شهر قم و روز قم را گرامی داشت. به گزارش روابط عمومی شهرداری 
قم ؛ دکتر سقائیان نژاد با صدور پیامی روز ۲3 ربیع االول سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه)س( به 
شهر قم و روز قم را گرامی داشت. متن پیام شهردار قم به این شرح است: قم در بیست و سوم ربیع، 
مقصدی برای سفری جغرافیایی و مبدائی برای اسفار علمی و تحول آفرینی گردید. بیست و سوم ربیع 
سالروز ورود پرخیر و با برکت حضرت فاطمه معصومه)س( و نقطه عطفی ماندگار در تاریخ قم و جهان 
اسالم محسوب می گردد که قم به عنوان مقصدی برای مبدائی تاثیرگذار انتخاب می شود و آغازی بر 
یک پایان. زمزمه های مناجات این بانوی با کرامت در بیت النور تداعی کننده ارتباطات آسمانی در 
کوه طور گردیده و لیله القدر وجود با برکت شان، مطلع الفجری زیبا در افق تاریخ خلق نمود و شیرازه ای برای کتاب معرفت و تجمیع 
حلقه های علمی و معرفتی بوجود آورد. همواره مناسبت های دینی بهترین فرصت و بهانه برای بازنگری در زندگانی بزرگان دینی بوده 
و مطالعه فرازهایی از زندگی ایشان، بلندای قله های رفیع معرفت را نمایان می سازد. بانویی که وجود نورانی شان بر آفتاب علم سایه 
افکنده و چراغ راهی برای اصحاب علم و اندیشه گردیده و زمزم جوشان علم در جوار مضجع شریفشان تجلی یافته است. این نگین 
ارزشمند به عنوان جلوه ای ناب یادآور قبر مخفی بزرگ بانوی جهان اسالم ام ابیها حضرت فاطمه زهرا)س( است که تبیین کننده 
این واقعیت است که جنسیت محدودیتی برای تعالی و تکامل نیست و بانویی فرهیخته و پرهیزکار می تواند الگویی برای نخبگان و 
فرزانگان جهان اعم از زن و مرد باشند. اینجانب ضمن شکرگزاری همجواری این بزرگ بانو، این روز خجسته را تبریک عرض نموده 

و الگوگیری و درس آموزی از مکتب ایشان را برای همگان بخصوص نسل جوان خواستارم.
دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد- شهردار قم

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه لرستان: 
جایگاه ایرانیان در تولید علم در سطح جهان یک جایگاه ارزشمند است

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- معاون پژوهش��ی و فناوری دانش��گاه لرس��تان در مراسم 
اختتامیه المپیاد ورزش��ی درون دانش��گاهی گفت:»این المپیاد در ۱3 رشته ورزشی � شامل هفت 
رشته، پسران و شش رشته، دختران � و به مدت دو ماه در دانشگاه لرستان برگزار شد«. دکتر محمد 
فیضیان در مراس��م اختتامیه المپیاد ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه لرستان در سالن آمفی تئاتر 
دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان برگزار شد، توضیح داد:»دانشجویان آینده سازان مملکت هستند 
و خوش��بختانه امروزه، جایگاه ایرانیان در سطح جهان در زمینه ی تولید علم، یک جایگاه ارزشمند 
است«. وی تصریح کرد:»معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه لرستان از ایده پردازی و خالقیت های دانشجویی، حمایت می کند« دکتر 
فیضیان افزود:»جایگاه پژوهش یک جایگاه مهم در مسیر پیشرفت کشورهاست و دانشگاه لرستان نیز از ایده های نو و پژوهش ها 
به ویژه پژوهش های کاربردی، حمایت می کند«. دکتر فیضیان، از تالش های معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان � تربیت بدنی � برای 

برگزاری این رقابت ها، تقدیر و تشکر کرد.

واژگونی قطار باری در خطوط ریلی شرکت پتروشیمی شازند
اراک- مینـو رسـتمی - قطار باری با 49 واگن تانکر حمل س��وخت که در 
ایستگاه سمنگان جهت بارگیری در شرکت پخش فرآورده های نفتی شازند آماده 
می ش��د به علت نقص فنی در سیس��تم ترمز موفق به توقف در ایس��تگاه نشد و 
پس از طی مس��یر و عبور از ش��رکت پخش فراورده های نفتی وارد خطوط ریلی 
ش��رکت پتروشیمی ش��ازند گردید و پس از رس��یدن به انتهای خطوط ریلی در 
ناحیه ۲ مجتمع پتروشیمی از خط خارج و لوکوموتیو و تعدادی از واگن های آن 
واژگون ش��دند و خوش��بختانه این قطار قبل از برخورد با تاسیسات صنعتی واحدهای عملیاتی متوقف شد و واژگونی آن هم 
هیچگونه مصدوم یا تلفات جانی نداشت و راننده لوکوموتیو هم پس از حادثه به صورت سرپایی در کلینیک پتروشیمی مداوا 
و مرخص گردید. پس از وقوع این حادثه بالفاصله نیروهای آتش نشانی و اورژانس و سایر مدیران و نیروهای مرتبط شرکت 
پتروشیمی شازند در محل حادثه حضور یافتند و اقدامات پیشگیرانه اولیه با دقت و سرعت صورت پذیرفت. همچنین در پی 
این حادثه اعضای کمیته بحران شرکت پتروشیمی شازند جلسه ای فوری برای بررسی اولیه جزئیات این حادثه تشکیل دادند 
و نیز تعدادی از مسئولین ذیربط استان و شهرستان شازند  از جمله جناب آقای مهندس زندوکیلی معاون محترم هماهنگی 
امور عمرانی اس��تانداری مرکزی، جناب آقای آدینه مدیرکل محترم امنیتی و انتظامی استانداری مرکزی، جناب آقای غیاثی 
مدیرکل محترم بحران استان، جناب آقای عرب فرماندار محترم شهرستان شازند و تعدادی از مدیران و کارشناسان راه آهن 
استان مرکزی با حضور در محل مجتمع پتروشیمی شازند در جریان جزئیات حادثه قرار گرفتند و با اقداماتی که با همکاری 

نیروهای پتروشیمی شازند و راه آهن صورت گرفت، لوکوموتیو و واگن های واژگون شده از محل حادثه خارج شدند.

در راستای موفقیت کارگروه نیرو در ارزیابی اداره کل پدافند غیرعامل مازندران: 
رئیس کارگروه نیرو پدافند غیرعامل مازندران از مدیرعامل آبفاشهری 

استان تقدیر کرد
ساری - دهقان - در راستای انتخاب کارگروه نیرو پدافند غیر عامل مازندران در ارزیابی عملکرد 
اداره کل پدافند غیر عامل استان به عنوان کارگروه برتر، مهندس افضلی رئیس کارگروه از مهندس 
ذاکری مدیرعامل آب وفاضالب شهری مازندران تقدیر کرد. به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران، 
در بخشی از متن این تقدیر نامه آمده است: بی شک این موفقیت مرهون تالش بی شائبه حضرتعالی 
و زحمات مجموعه همکاران محترم آن شرکت می باشد. از خدواند متعال برای حضرتعالی و همه 
خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسالمی، سالمتی همراه با توفیق روز افزون و موفقیت را مسئلت 
می نمایم. گفتنی است در مراسم تجلیل از فعاالن عرصه پدافند غیرعامل که با حضور مسئوالن استانی برگزار شد، کارگروه نیرو 
پدافند غیرعامل مازندران، متشکل از شرکتهای صنعت آب و برق استان، به ریاست مهندس افضلی به عنوان کارگروه برتر در سال 

97 معرفی و از سوی سرپرست استانداری تقدیر شد.

اتمام روکش آسفالت گرم محور روستایي بندرمقام به پارسیان
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- عملیات روکش آسفالت گرم محورروستایی بندرمقام به 
پارسیان به طول ۱۶.5 کیلومتر در حوزه استحفاظی  شهرستان  بندرلنگه و راه  روستایی رستمی  به 
محور اصلی بندرلنگه – پارسیان  به طول ۱کیلومتر به اتمام رسید. میرداد میدادي معاون راهداري 
این اداره کل  گفت: شهرستان بندرلنگه بیش از  ۱۲۰۰کیلومتر جاده  بین شهری وروستایی دارد. 
که درراستاي افزایش  ارتقاء ایمنی وروان سازی ترافیک  ونگهداری محورهای مواصالتی شهرستان 
روکش آسفالت بندرمقام به  پارسیان به  طول ۱۶.5کیلومتر وراه روستایی رستمی  به محور اصلی 
بندرلنگه -  پارسیان  به طول ۱ کیلومتر به صورت پیمانی وبااعتبار35 میلیارد ریال به اتمام رسید. این مقام مسئول  اظهار کرد: روکش 
آسفالت گرم راه  روستایی  رمیله  به  طول  3کیلومتر در  حال انجام   می باشد و روکش  آسفالت  گرم راه  روستایی   بهمنی  به  طول 
3کیلومتر بزودی  آغاز می گردد. وی افزود:طرح ایمن سازی راههای حوزه استحفاظی این شهرستان شامل حذف نقاط سانحه خیز،  
نصب انواع عالیم، خط کشی، لکه گیری، جلوگیری از تجاوز به حریم راهها، ایجادپد خاکی وبازگشایی دهانه پلها ، تسطیح و رگالژشانه 
راهها ،مرمت پلها ، ایمن سازی مدارس حاشیه راهها  و جلوگیری از اضافه تناژ بار از جمله اقدامات این اداره در سال جاری می باشد.

افتتاح منطقه عملیاتی شرکت گاز در جوار بارگاه رضوی
مشهد - صابر ابراهیم بای - مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: تسریع 
در خدمت رسانی و تکریم زائران و مجاورین بارگاه رضوی، دلیل اصلی افتتاح و راه اندازی 
اداره گاز منطقه ۸)ثامن( در محدوده حرم مطهر است. سیدحمیدفانی در مراسم افتتاح و 
بهره برداری اداره گاز منطقه ۸)ثامن( این شرکت در مشهد اظهار کرد: همزمان با والدت 
پیامبر اکرم)ص( و امام صادق)ع( اداره گاز منطقه ۸)ثامن( شرکت گاز استان به عنوان 
منطقه ای جدید در ش��هر مشهد فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. وی بابیان 
این مطلب که در ساختار سازمانی شرکت ملی گاز ایران به ازای هر منطقه باید ۱۰۰هزار مشترك وجود داشته باشد گفت: اداره گاز 
منطقه ۸)ثامن(، وظیفه خدمت رسانی به ۱37 هزار مشترك را برعهده خواهد داشت. فانی وجود بارگاه مطهر امام رضا)ع(، فشردگی 
جمعیتی منطقه و روند رو به افزایش ساخت و سازها را از دالیل اصلی راه اندازی این منطقه عنوان کرد و گفت: تالش خواهیم کرد تا 
بتوانیم زمان طالیی)گلدن تایم( خدمت رسانی در این نقطه حساس و فشرده شهر مشهد را به حداقل برسانیم. مدیرعامل شرکت گاز 
استان ادامه داد: محدوده جغرافیایی خدمت رسانی اداره گاز منطقه ۸)ثامن(، حدفاصل میدان امام حسین)ع( تا میدان شهدا، میدان 
شهدا تا چهارراه لشکر و میدان بسیج تا انتهای بلوار نخریسی، بلوار شهید رستمی تا تقاطع خیابان سرخس و از ابتدای بلوار شهید 
رستمی تا میدان عباسپور تا میدان امام حسین)ع( خواهد بود. وی در پایان از راه اندازی امداد موتوری شرکت گاز خراسان رضوی در 
منطقه ثامن مشهد خبر داد و گفت: یکی از اقدامات دیگری که بزودی شاهد انجام آن خواهیم بود بکارگیری امداد موتوری مجهز در 

این منطقه خواهد بود تا بتوانیم در زمان های خاص خدمات سریعتری را به مردم ارائه کنیم.
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زندگ��ی خود در این هفته که از امروز ش��روع می ش��ود 
را تصور کنید که با یک س��ری خوشحالی های ساده همراه 
هست و برخی از آنها را می توان صرفا در چند دقیقه انجام 

داد و آن روز خود را مفرح کنید.
اما قب��ل از اینکه این تمرین��ات را در برنامه زمانی خود 
بگنجانید یک پیام بجا به شما می دهم: برخی ممکن است 
فروتن��ی کنند و دیگران را هم خوش��حال کنن��د. زیرا که 
بهترکردن زندگی خود یعن��ی بهتر کردن زندگی دیگران. 
 Adanm( و آدام گرانت )Wharton( پروفس��ور وارتون
Grant( این را چنین بی��ان کردند که: »منطقی ترین راه 
ب��رای موفقیت این اس��ت که کمک کنی��م دیگران موفق 

شوند.«
س��رانجام اینکه عادات خ��وب سپاس��گزاری، یادگیری، 
خدمت رس��انی و رواب��ط معن��ادار موفقیت و خوش��حالی 
می آفرینند. در اینجا در مورد نحوه ش��روع تمرین توضیح 

داده می شود. 
دوشنبه: گوش دادن فعال و بدون قضاوت را تمرین 

کنید
گ��وش دادن اعتماد ایجاد می کن��د. زمانی که ما عمال 
به حرف کس��ی گوش می کنیم این پی��ام را می دهیم که 
او برای ما ارزش��مند هست و چیزی ارزشمند برای گفتن 
دارد، اما این گوش دادن بایستی بدون قضاوت و همراه با 
استقبال باشد. آیا شما تاکنون با شخصی صحبت کرده اید 
که حرف شما را قطع کند و شما به این حرکت او اعتراض 

کنید؟ 
این چنین اف��راد در کل گوش نمی دهند. زمانی که افراد 
ب��دون قضاوت ب��ه حرف یکدیگر گ��وش می دهند در واقع  
ت��الش می کنند که نوع��ی بازخورد دریاف��ت کنند که در 
هی��چ جای دیگر نمی توانند آنها را دریافت کنند. حتی اگر 
وقت شما کم است با آنها ارتباط چشمی داشته باشید، در 
صحبت های او حاضر باش��ید و ه��ر آنچه می گوید را گوش 
دهید. این کم هزینه ترین و موثرترین راه برای اعتمادسازی 

و یادگیری است که می توان در محل کار داشت.
سه شنبه: به همکار و یا کارمند خود توجه نشان دهید

 هرچند که این عادت نجیب ممکن است شخصیت شما 

را پنه��ان کند ام��ا در این کار چیزی قدرتمند هس��ت که 
اجازه می دهد افراد دیگر مورد احترام واقع ش��وند. در روز 
سه ش��نبه یک کارمند و یا همکار را که شایس��ته هست را 
انتخاب کنید و به او توجه نش��ان دهید؛ اجازه دهید که او 
دیده ش��ود، شنیده شود، مورد احترام و ستایش واقع شود 
و به عنوان یک ش��خص خاص معرفی شود. در واقع زمانی 
که به طور هفتگی در محل کار از کس��ی ستایش می کنیم 
)طبق تحقیقات گال��وپ )Gallup(( این کار بازدهی این 
شخص را افزایش می دهد و ممکن است رابطه او با سازمان 

بیشتر تداوم پیدا کند.
چهارشنبه: روی هر آنچه که واقعا مهم هست تمرکز کنید

 در واقع، این یک توصیه خوب برای هر روز ش��ما هست 
و اس��تیوجابز یک چنین نظ��ری دارد. او یک زمانی چنین 
اظهار داش��ت که: »م��ردم فکر می کنند ک��ه تمرکز یعنی 
گفت��ن بله به چیزی که قرار اس��ت روی آن کار کنند، اما 
این معنای آن نیس��ت. تمرکز یعن��ی گفتن خیر به صدها 
ایده خوب که در اطراف مان وجود دارد. ش��ما بایس��تی از 
بین آنها گلچین کنید. من در واقع به همان اندازه ای که از 
کارهای انجام داده خود مغرور هس��تم از کارهایی که هنوز 
انج��ام نداده ام هم مغرور هس��تم. نوآوری یعنی گفتن خیر 

به ۱۰۰۰ چیز.« 
پنجشنبه: ساده باشید

در ادامه نکته قبل بایستی گفت که مردم واقعا خوشحال 
یک زندگی س��اده دارند. آنها یک برنامه س��اده دارند. آنها 
مطابق با ارزش ها و اهداف خود زندگی می کنند. آنها س��د 
محکم پیرامون زندگی خود ایجاد می کنند و از بابت گفتن 
خیر به هر چیزی که دوست ندارند ابایی ندارند. اگر چیزی 
که روز سه ش��نبه برای ش��ما می آید و کم ارزش هس��ت و 
حال ش��ما را در روز چهارشنبه بهتر نمی کند آن را نادیده 

بگیرید. 
جمعه: از یک مربی یاد بگیرید

باهوش ترین مردم تالش می کنن��د که از دانایان چیزی 
یاد بگیرند و با آنها رابطه برقرار کنند. بهتر است یک سوال 
از ش��ما داشته باشیم: چه کسانی در زندگی شما تاثیرگذار 
بوده ان��د؟ یک��ی از آنها را برای صرف قهوه دعوت و س��عی 

کنید که چیزی جدید از او بیاموزید. این کار حال ش��ما را 
بهتر می کند و او از ش��ما از بابت پرداخت هزینه های صرف 

قهوه قدردانی خواهد کرد. 
شنبه: مهربانی خود را از طریق یک متن و یا ایمیل 

بیان کنید
در روز ش��نبه دو دقیقه وقت بگذارید و یک متن تش��کر 
و یا ایمیل قدردانی برای کس��ی که در این هفته برای شما 
کاری کرده اس��ت ارسال کنید. اکنون که این عادت تشکر 
و قدردانی را ش��روع کرده اید ب��رای بهتر کردن این عادت 
ت��الش کنی��د. ش��اون آک��ور )Shawn Achor( محقق 
تحصیلکرده هاروارد و مشهورترین نویسنده نیویورك تایمز 
راجع به مزیت خوش��حالی می گوید که هر کس این کار را 
هر روز انج��ام می دهد از مغز او دوپامین رها می ش��ود. او 
می گوید که ای��ن کار بهترین روش برای ایجاد یک نگرش 
مثبت طوالنی مدت و توسعه ارتباطات اجتماعی قوی است 

و مهمترین دلیل خوشحالی طوالنی مدت است. 
یکشنبه: راجع به اولویت های واقعی خود برنامه ریزی 

کنید 
خوشحال ترین مردم یک زندگی هدفمند دارند. پیش از 
آنکه خود را برای کار روز دوش��نبه آماده کنید یک مقدار 
وق��ت بگذارید و همی��ن امروز به خود ی��ادآوری کنید که 
هدف شما در زندگی این نیست که ۱۰ و یا ۱۲ ساعت در 
روز، پنج روز در هفته تا مدت 3۰ س��ال کار کنید و بعد از 
آن ب��ه بازی گلف در جم��ع پیرمردها در فلوریدا بپیوندید. 
بایستی به ندای درونی خود گوش کنید و برای یک مقصد 
ب��زرگ گام برداری��د و یک می��راث پای��دار از خود برجای 
بگذارید، بنابراین این هفته را با تفکر روی بهترین پاسخ به 

سه سوال خیلی مهم راجع به زندگی شروع کنید: 
- من چ��ه تاثیر قابل توجه روی مردم و جامعه می توانم 

داشته باشم؟ 
- بهترین هدیه ای که می توان��م برای بهترکردن زندگی 

دیگران بدهم چه هست؟ 
- من چگونه می توانم ش��جاعانه از کس��ی بخواهم که به 

تحقق هدف من کمک کند؟ 
inc: لینک

 می خواهید زندگی خود را فورا بهتر کنید؟ این 3عادت ساده را امتحان کنید 

گارتنر: سال 2019 افزایش 25درصدی عرضه  گجت های پوشیدنی را 
شاهد خواهیم بود

باتوجه  به افزایش عرضه س��اعت های هوش��مند به بازار، گارتنر برآورد می کند در سال ۲۰۱9، افزایش 
۲5درصدی در عرضه  محصوالت پوش��یدنی را ش��اهد خواهیم بود. به گزارش زومیت، ش��رکت تحقیقاتی 
گارتنر برآورد کرده بازار گجت های پوش��یدنی در س��ال ۲۰۱9 رو به رشد خواهد بود و رشد ۲5.۸درصدی 
در عرضه  محصوالت پوش��یدنی دیده خواهد ش��د. انتظار می رود در سال ۲۰۱9، کاربران مبلغی افزون بر 
4۲میلی��ارد دالر برای خرید چنی��ن محصوالتی پرداخت کنند و از این مبلغ، ۱۶.۲میلیارد دالر آن صرف 
خرید س��اعت های هوشمند شود.   آلن آنتین، مدیریت ارش��د گارتنر معتقد است میانگین قیمت فروش 
)ASP( س��اعت های هوش��مند باتوجه به قیمت ثابت اپل واچ در رقمی ثابت نگه داشته شده است. آنتین 
انتظ��ار دارد باتوجه  به قیمت های رقابتی ب��ازار و کاهش قیمت قطعات در زنجیره  تأمین، میانگین قیمت 

فروش ساعت های هوشمند از ۲۲۱.99 دالر در سال ۲۰۱۸ به ۲۱۰دالر در سال ۲۰۲۲ افت پیدا کند.
گارتنر برآورد می کند عرضه  گجت های پوشیدنی از رقم ۱7۸.9۱میلیون دستگاه در سال جاری به رقمی در 
حدود 453.۱9میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۲ برسد. در همین بازه  زمانی، انتظار می رود میزان عرضه  ساعت های 
هوشمند به بازار از 53میلیون دستگاه ساعت هوشمند به ۱۱5.۲میلیون دستگاه افزایش یابد. همچنین، احتماال 
بیشترین حجم در عرضه  گجت های پوشیدنی به بازار در بازه  زمانی سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۲، مربوط به ایرپاد 
اپل و هدفون بی س��یم IconX  سامسونگ باش��د. ازآنجایی که محصوالت پوشیدنی می توانند برخی وظایف 
مدنظر کاربران را انجام دهند، درنتیجه گارتنر انتظار دارد استفاده از چنین دستگاه هایی وابستگی کاربران را به 
گوشی های هوشمند کاهش دهد. به همین  دلیل انتظار می رود که از برآورد عرضه  33.44میلیون دستگاه در 
سال جاری به ۱5۸.43میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. به نظر می رسد گجت های پوشیدنی که روی 
گوش قرار می گیرند، محبوب ترین گجت  های پوش��یدنی سال جاری میالدی خواهند بود. ذکر این نکته الزم 
است در دو سه سال آینده شرکت هایی همچون هوآوی و اپل، عرضه  نمایشگرهایی که روی سر قرار می گیرند، 
ازجمله محصوالتی همچون عینک های واقعیت افزوده را افزایش دهند. گارتنر برآورد می کند تا س��ال ۲۰۲۲، 
۸۰.۱۸میلیون دس��تگاه گجت پوش��یدنی به بازار عرضه ش��وند. این میزان را می توان با ۲۸.4۰میلیون گجت 

پوشیدنی در سال جاری مقایسه کرد.
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شخصیت متفاوت در خانه و محل کار

روانشناس��ان معتقدند که اندکی تفاوت شخصیتی در خانه و محل کار طبیعی است. گذشته از هر چیز 
انتظاراتی که از ما در محیط کار و خانه می رود، متفاوت است و به همین دلیل عادی است که در این دو 
محیط رفتار متفاوتی را اتخاذ کنیم. بااین حال اگر شخصیت تان را بیش از حد تغییر دهید، این تغییرات 
قابل توجه اس��ترس ش��دیدی را به ش��ما تحمیل می کند و دچار احساس آش��فتگی و گمشدگی و حتی 
افسردگی می شوید. چنانچه شخصیت شغلی تان در تضاد آشکاری با شخصیت واقعی تان باشد، پیامدهای 

ناشی از این تغییر پررنگتر خواهد شد.
ضرورت داشتن شخصیت دوگانه 

تغییر دادن شخصیت برای سازگار شدن با محیط های مختلف بسیار متداول است. اگر شخصی معاشرتی، 
خونگرم و پرسرو صدا هستید که از لطیفه تعریف کردن لذت می برد و راحت حرف دلش را به زبان می آورد، 
چنین رفتاری مناسب محل کار نخواهد بود و باید شخصیت تان را در محل کار تغییر دهید. در محیط کار باید 
حرفه ای به نظر برسید، بنابراین الزم است که جنبه پرهیاهوی شخصیت تان را خاموش کنید تا قابل اطمینان و 
جدی به نظر برسید، اما در خانه چون خطر اخراج شدن به دلیل رفتار نامناسب تهدیدتان نمی کند، می توانید 
آزادانه و بدون هراس از عواقب ناخوشایند اظهارنظر کنید.   همچنین شخصیت ما بازتابی از شخصیت اطرافیان 
است. ما عادت داریم رفتار افرادی را که بیشتر با آنها وقت می گذرانیم، تقلید کنیم. اگر محیط کارتان در تضاد 
با شخصیت واقعی تان باشد یا تفاوت محسوسی با محیط خانه داشته باشد، متوجه می شوید که برای تناسب 

یافتن با هر محیط چاره ای به جز تغییر دادن شخصیت خود ندارید.
تعدیل شخصیت در چه حالتی زیانبخش می شود

اکثر ما تغییرات کوچکی را در شخصیت مان به وجود می آوریم تا سازگاری بیشتری با محل کار پیدا کنیم. 
رفتار محتاطانه تر و حرفه ای در محل کار نرمال اس��ت، اما به ش��رطی که این تغییرات جزئی روی ش��خصیت 
اصلی انجام شده باشد و شخصیت شغلی نسخه تعدیل شده ای از خود واقعی باشد. اما این تغییر رفتاری زمانی 
زیانبخش می شود که شیوه رفتار در محل کار از زمین تا آسمان با شخصیت معمول تفاوت داشته باشد. احساس 
اینکه مجبور هستید، دائماً نقش بازی کنید، باعث می شود از پا دربیایید، به عالوه نقاب دائمی به چهره داشتن 
بس��یار سخت اس��ت و نمی توانید تا ابد تظاهر کنید.  این تضاد شخصیتی ناراحتی های روانی گوناگونی مانند 
اضطراب و افسردگی را در پی دارد. اصالت نقش مهمی در موفقیت روابط میان فردی دارد. ارتباط برقرار کردن 
با افرادی که در تعامل با آنها خود واقعی تان نبوده اید، به ویژه در صورتی که مجبور باش��ید دروغ های مکرر یا 
جزییات فراوان را به یاد بیاورید، بسیار دشوار می شود. اگر حس کنید که همواره نسخه بدلی از خود واقعیت تان 

هستید، به زودی دچار این حس ناخوشایند می شوید که تمام تعامالت و رابطه های تان غیرواقعی است.
واقعاً چه کسی هستید؟

اگ��ر فکر می کنید که ش��خصیت تان در محل کار و خانه تفاوت آش��کاری با ه��م دارد، در یافتن هویت 
اصلی تان به مشکل برخورد خواهید کرد. برای یافتن خود واقعی تان باید ببینید که در کدام مکان بیشتر 
از همه احساس راحتی می کنید و در کجا طبیعی رفتار می کنید و بالعکس در کدام مکان دچار خستگی 
می ش��وید. دقت کردن در این نکته که در کدام مکان بیش��ترین راحتی و انرژی را دارید، بهترین روش 
برای تشخیص دادن خصوصیاتی است که نشان دهنده خود واقعی تان است و اصالت تان را تایید می کند.

اگر ذاتاً آدم درونگرایی هستید، اما مجبور هستید که در محل کار اجتماعی و معاشرتی رفتار کنید، در پایان 
یک روز کاری احساس خستگی بیشتری خواهید کرد و دستخوش احساس اضطراب و استرسی می شوید که  
وادارتان می کند تا ساعات پایانی روز را به تنهایی بگذرانید. سپس از خودتان بپرسید که آیا محیط کاری فعلی 
واقعاً برای سالمت روح و روان تان خوب است. اگر حس می کنید که غیرممکن است خود واقعی تان را در محل 
کار نشان دهید و این تظاهر کردن استرس فراوانی را به شما تحمیل می کند، بهتر است به این موضوع فکر کنید 
که آیا در محل کار دیگری شادتر و کارآمدتر نخواهید بود. در پایان از خودتان سوال کنید که چه ارزش هایی 
برای شما همیشگی و ثابت هستند. اگر این ارزش ها در خانه و محل کار حاکم نباشد، عمل کردن برخالف این 

ارزش های درونی باعث تعارض روانی می شود که به شکل افسردگی یا اضطراب نمود می یابد.
fastcompany: منبع


